Voorwoord
Voor onze geïntegreerde proef (GIP) hadden we al snel besloten dat we de
waterkwaliteit van verschillende poelen, vennen en vijvers wilden gaan onderzoeken.
Hiervoor namen we contact op met de heer Jean-Pierre Van San en de heer Willy
Pardon van Natuurpunt Pelt. Beiden zijn vrijwilliger bij het natuurdomein Hageven.
Graag willen we dan ook aan hen een woordje van dank richten voor hun hulp,
geduld en steun tijdens het uitvoeren van de praktische proeven en voor de
begeleiding van de GIP. Ook willen we de mensen van Werkgroep ISIS bedanken
voor het uitlenen van een wateranalysekoffer gedurende de gehele
onderzoekstermijn. Onze interne mentor de heer Walter Meus willen we ook
bedanken voor het talloze nalezen en verbeteren van onze literatuurstudie, voor het
vele geduld en de tips, steun en hulp bij vragen of moeilijkheden.
We mogen zeker de heer Walter Ras, mevrouw Lief Bollen en mevrouw Kris Umans
niet vergeten voor het controleren op taal- en spelfouten. Tot slot nog een heel grote
dank u wel aan onze ouders die altijd paraat stonden om materialen op te halen, ons
te vervoeren naar de afgelegen poelen en vennen, voor hun steun en voor het
vertrouwen in ons dat we dit tot een goed einde zouden brengen.
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Inleiding
Natuurpunt is een organisatie die instaat voor de bescherming van de natuur en
biodiversiteit. Om deze biodiversiteit in stand te houden is het belangrijk dat alle
invloedssferen gemonitord worden, waaronder de waterkwaliteit.
De heer Willy Pardon en de heer Jean-Pierre Van San van het Hageven hadden
graag de hardheid van acht wateroppervlakten onderzocht. Om een vollediger beeld
te verkrijgen van de waterkwaliteit hebben we ook nog het zuurstofgehalte, de pH en
Belgische Biotische Index (BBI) in onze GIP verwerkt.
De onderzochte wateroppervlakten liggen verspreid over het Hageven. De
wateroppervlaktes waarvan we de kwaliteit gingen bepalen zijn vier vennen, twee
vijvers en de Dommel. Om een goed beeld te verkrijgen van de algemene kwaliteit
van de wateroppervlaktes werden er maandelijks metingen uitgevoerd in de periode
van oktober tot april. De bepaling van BBI hebben we in oktober en april uitgevoerd.
Ook hebben we de heer Jean-Pierre Van San geassisteerd bij de waterpeilingen. Dit
gaf ons inzicht in de neerslaghoeveelheid doorheen het jaar.
Uit onze resultaten kunnen de vrijwilligers van Natuurpunt een beeld krijgen van de
waterkwaliteit van de onderzochte oppervlaktewaters en hun beheersplan hierop
aanpassen. Dit met doel een grotere biodiversiteit te verkrijgen in het Hageven.
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1.

Hageven

Het Hageven is een natuurgebied gelegen in Pelt en is ruim 250 ha groot. Hiervan
zijn 50 hectare eigendom van de gemeente Pelt, ongeveer 100 ha is eigendom van
de provincie Limburg en ongeveer 100 ha van Natuurpunt. Het Hageven grenst aan
het natuurdomein ‘de Plateaux’ in Nederland. Samen vormen ze een natuurdomein
van meer dan 600 ha. Het grensoverschrijdend natuurgebied strekt zich uit tussen
de gemeenten Pelt en Lommel in België en Bergeijk, Borkel en Schaft aan de
Nederlandse zijde.
In het Hageven wisselen diverse vegetatiesoorten elkaar af. Dit zorgt voor een zeer
gevarieerd natuurgebied dat veel dier- en plantensoorten herbergt waaronder enkele
zeldzame soorten zoals graafwesp, tapuit, roerdomp, gentiaanblauwtje, Kempense
heidelibel, zonnedauw en nog veel meer.
Het Hageven bevat veel verschillende vennen, vijvers, beken, sloten en een rivier,
de Dommel, die het gebied doorkruist. Door het rechttrekken van de Dommel in de
jaren 50 droogde het gebied bijna volledig op waardoor de typerende moerassen
steeds kleiner werden. In 2008 werd door een grootschalig natuurherstel de Dommel
terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld en werden bijkomend 10 meanders*
uitgegraven. Het doel was om het water langer door het gebied te laten stromen
zodat de grond natter bleef. Na deze ingreep nam de biodiversiteit zienderogen toe.
Vanaf 2006 werden er in het kader van Life project Dommeldal grote beheerwerken
uitgevoerd met het doel de heide meer kans te geven. Dit project hield in dat er grote
oppervlakten geplagd* werden, om zo een kale bodem te creëren zodat de heide
opnieuw zou kunnen kiemen. In Life project Dommeldal was er ook aandacht om
drooggelegde vennen opnieuw aan te leggen. In 2013 werd dit project bekroond met
Best Life Project Award. Dit is een prijs die ieder jaar wordt uitgereikt door de
Europese Commissie aan afgeronde natuurherstelprojecten.
Het hedendaags beheer van het Hageven wordt besproken door meerdere
conservatoren en uitgevoerd door gemotiveerde vrijwilligers. De grote werken
worden door Natuurpunt uitgevoerd. De vrijwilligers staan in voor de kleinere
beheerwerken, voor het geven van cursussen, voor gegidste wandelingen … De
verschillende activiteiten worden verdeeld over verschillende werkgroepen waarin
mensen zitten die zich graag toeleggen op dat onderwerp. Zo is er de jeugdwerking
JNP (Jong Natuurpunt Pelt) en zijn er onder andere werkgroepen voor het peilen van
het water, om wandelingen te gidsen, om vogels te tellen en te ringen, voor het tellen
van de eitjes van het gentiaanblauwtje, voor het uitvoeren van beheerwerken en
voor het openhouden van het cafetaria De Wulp.
* zie verklarende woordenlijst
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Wat de toekomst betreft, streven ze vooral naar het openhouden van het gebied
zodat de heide behouden blijft en samen met de vennen het ideale leefgebied vormt
voor de vele planten- en diersoorten.
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2.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is een indicatie die de chemische- en biologische kwaliteit van
oppervlaktewater weerspiegelt. De waterkwaliteit geeft de ecologische kwaliteit van
het wateroppervlak en de omgeving weer.
De kwaliteit van het water is afhankelijk van de chemische samenstelling van het
water en wordt bepaald door factoren zoals zuurstofgehalte, hardheid,
koolstofdioxidegehalte, nitraatgehalte, ijzergehalte, zuurgraad (pH), enz. Naast de
chemische samenstelling wordt de waterkwaliteit ook bepaald door de voorkomende
levende organismen. Zo heeft een sterke algengroei een nadelig effect op de
waterkwaliteit.
Om de kwaliteit van het water weer te geven, kan men zich baseren op de
chemische kwaliteit of op de biologische kwaliteit (Belgische Biotische Index (BBI)).
De aanwezige factoren en de mate waarin ze aanwezig zijn, bepalen welk leven er
in en rondom het wateroppervlak mogelijk is. Een goede waterkwaliteit is belangrijk
voor de fauna en flora in en om het water.
De samenstelling van oppervlakte- en grondwater is verschillend. Deze is afhankelijk
van factoren zoals de locatie, de diepte van het oppervlaktewater, hoe diep het
grondwater gelegen is, het tijdstip of de periode van het jaar … .
De waterkwaliteit wordt beïnvloed door natuurlijke processen en/of ook door de
mens. Een natuurlijk proces dat de waterkwaliteit benadeelt, is erosie van gesteente
of door neerslag. Sommige gesteenten bevatten metalen die door erosie in het water
terecht komen en schadelijk zijn voor de organismen. De waterkwaliteit kan ook
verstoord worden door zure regen. Zure regen ontstaat wanneer zwaveldioxide
vrijkomt bij bv. een verbranding van brandstoffen. De zwaveldioxide lost op in de
regen en komt vervolgens via neerslag terecht in oppervlaktewaters. Het water wordt
hierdoor zuur en tast de kieuwen van de vissen aan.
Invloeden door menselijke activiteiten op de waterkwaliteit zijn bv. huishoudens,
bedrijven, landbouw, maar ook incidentele verontreinigingen. Hierbij zorgt de mens
ervoor dat er afvalstoffen in het water terechtkomen. Een voorbeeld hiervan is het
lozen van chlorides, sulfaat en tal van andere chemische stoffen in de Eindergatloop
en de Dommel door Nyrstar in Pelt.
Waters die te ernstig vervuild zijn, kunnen leiden tot vis- en plantensterfte en tot
ondrinkbaar water voor mens en dier.
Om de kwaliteit van het water te bepalen, heeft de Vlaamse Milieu Maatschappij
(VMM) voor diverse watertypen normen opgesteld. Zo zijn de normen voor grond- en
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oppervlaktewater verschillend van elkaar. De normen omvatten algemene
fysisch-chemische parameters (zoals stikstof-, fosfor- en chlorideconcentratie,
temperatuur, zuurgraad (pH) en zuurstofgehalte), biologische parameters (aantal
micro-organismen) en gevaarlijke stoffen (bv. antraceen, kwik …).

2.1.

Zuurstofgehalte

Het zuurstofgehalte is de hoeveelheid opgeloste zuurstof die in een
wateroppervlakte aanwezig is, uitgedrukt in procent of mg/L. Een voldoende hoog
zuurstofgehalte is belangrijk voor het leven en de zelfzuiverende processen in
oppervlaktewaters. Het zuurstofgehalte is een belangrijke gezondheidsindicator voor
het water.
Met het zelfreinigend vermogen bedoelen we dat water zichzelf kan reinigen door
zelfzuiverende processen. Reducenten zoals bacteriën, schimmels, protozoa* en
planten zoals algen en fytoplankton kunnen deze processen in gang zetten. Een
voorbeeld van een zelfzuiverend proces is het omzetten van biologisch afbreekbaar
afval door aërobe bacteriën onder invloed van zuurstof. De aërobe bacteriën nemen
zuurstof op uit het water om vervolgens de organische zuurstofbindende stoffen af te
breken of te oxideren. Hierbij komen koolstofdioxide, ammoniak, nitraat, water en
kleine concentraties aan humusachtige stoffen vrij. De waterplanten zullen de
nutriënten zoals nitraten en fosfaten opnemen als voeding.
Volgende eigenschappen kunnen een invloed hebben op het zelfreinigend
vermogen:
● De structuur van de waterloop heeft indirect invloed op het zelfzuiverend
vermogen omdat het een invloed heeft op het zuurstofgehalte. Als er veel
bochten aanwezig zijn zal het water een hoger zuurstofgehalte hebben omdat
meer zuurstof opgenomen en opgelost wordt. Rechttrekken van waterlopen
vermindert de zuurstofuitwisseling met de atmosfeer.
● De vervuiling van het water. Als het water te ernstig vervuild is, zal de natuur
niet meer in staat zijn om het water zelf te zuiveren. Het zuurstofgehalte zal
dan dalen. In plaats van aërobe afbraak ontstaat er een anaërobe afbraak van
het biologische materiaal door anaërobe bacteriën. Hierdoor ontstaat een
rottingsproces (gistingsproces) met de vorming van onder andere methaan,
koolstofdioxide, waterstofsulfide, toxinen ….
De norm voor het zuurstofgehalte in oppervlaktewater ligt tussen de 6 en 14 mg/L
opgeloste zuurstof. Dit wil zeggen dat er per liter water, minstens 6 mg zuurstof
opgelost moet zijn maar maximum 14 mg/L. Als deze waarde veel te hoog of te laag
is, zal dit negatieve consequenties hebben voor de organismen in het water.
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Het zuurstofgehalte wordt beïnvloed door veel factoren die elkaar onderling ook
kunnen beïnvloeden.
● Watertemperatuur: als de watertemperatuur hoger is, zal er minder zuurstof in
het water oplossen. Daardoor kan er vis- en plantensterfte optreden. Bij een
laag zuurstofgehalte ontstaat er stress bij de vissen en bij een gehalte lager
dan 1,5 mg/L kan er zelfs massale vissterfte optreden.
● Aantal vissen: een teveel aan vissen kan aanleiding geven tot zuurstofgebrek.
● Luchtdruk: een lage luchtdruk heeft als gevolg dat er minder zuurstof wordt
opgenomen in het water. Bijvoorbeeld, bij onweer daalt de luchtdruk en dus
ook het zuurstofgehalte in het water.
● Bij stromend water is er een goede circulatie van het water en zal het
zuurstofgehalte hoger liggen.
Er zijn verschillende oorzaken die leiden tot zuurstofgebrek:
● Stilstaand water neemt minder zuurstof op uit de lucht waardoor er een lager
zuurstofgehalte ontstaat, met mogelijk nadelige gevolgen voor de
micro-organismen, planten en dieren.
● Bij een te hoge watertemperatuur zal er minder zuurstof oplossen. Gassen
zijn vluchtig en warm water houdt de gassen slecht vast, met als gevolg dat er
zuurstof ontsnapt. (Zie grafiek 1)
● Grote hoeveelheden zuurstofplanten, bv. zweefalg. De planten zullen overdag
aan fotosynthese doen waarbij ze O2 afgeven. ‘s Nachts zullen ze O2
gebruiken voor de ademhaling. Dit heeft tot gevolg dat er in de vroege
ochtend een zuurstofgebrek kan optreden.
Wanneer het zuurstofgehalte te laag is, zullen de aërobe bacteriën minder efficiënt
werken, met het gevolg dat de afbraak van organisch materiaal geremd wordt.
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2.2.

Belgische Biotische Index

De Belgische Biotische Index (BBI) is een index waarmee de biologische kwaliteit
van waterlopen of wateroppervlakten bepaald kan worden. Hoe hoger de BBI op een
schaal van 1 tot 10, hoe beter de kwaliteit van het water. Een BBI van 0-2 is zeer
slecht, een BBI klasse van 3-4 slecht, van 5-6 matig, tussen de 7 en 8 goed en van
9-10 zeer goed. Dit is water met de beste biologische kwaliteit.
Sinds 2012 wordt er in Vlaanderen de Multimetrische Macro-invertebraten Index
Vlaanderen (MMIF) gebruikt. Voor de bepaling van de MMIF komen er een aantal
vereisten bij afkomstig van de Kaderrichtlijn voor Water (KRW), zoals de
typespecificiteit. Hier wordt gekeken of het gevonden organisme effectief in zijn
verspreidingsgebied voorkomt of niet.

2.3.

Zuurgraad

De “H” van pH is afkomstig van het scheikundige symbool voor waterstof. De
zuurgraad is de maat voor de concentratie aan H+-ionen of H3O+-ionen in het water.
Voor de zuurgraad in water spreken we van H3O+, aangezien deze stabieler zijn dan
H+-ionen. H+-ionen reageren in water met H2O en vormen H3O+.
Met een pH-meter of pH-testkit kan men de hoeveelheid H+ meten. Het resultaat
wordt weergegeven als pH. De pH-schaal reikt van 1 tot 14. Een pH van 7 is
neutraal, hoger dan 7 base en lager dan 7 is zuur.
De formule voor het berekenen van de pH is: pH = -log[H3O+]e
De milieukwaliteitsnorm voor de pH voor oppervlaktewaters is dat pH zich bevindt
tussen 5,5 - 8,5.
De pH heeft een sterke invloed op de organismen die in het water leven. De
zuurgraad heeft een effect op de planten, waardoor het een indirect effect heeft op
het zuurstofgehalte en het zelfreinigend vermogen. Wanneer de pH sterk afwijkt,
zullen de waterplanten afsterven, omdat de opname van voedingsstoffen afgeremd
wordt. Door deze verzwakking of sterfte van de waterplanten zal de fotosynthese in
het water afnemen en het zuurstofgehalte dalen. Dan is er minder zuurstof
beschikbaar voor de aërobe bacteriën om het water te zuiveren.
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Oppervlaktewaters die vooral uit regenwater bestaan, zullen een lagere pH hebben
omdat er veel opgeloste koolstofdioxide (CO2) in het regenwater aanwezig is. CO2
heeft een zuur karakter, met het gevolg dat het water zuurder wordt. Wanneer CO2
oplost in water, zal er koolzuur of carbonzuur (H2CO3) gevormd worden.

CO2 + H2O ⇆ H2CO3
Koolzuur zelf is niet zuur, maar het is een tweewaardig zwak zuur. Dit wil zeggen dat
het in water H3O+-ionen afstaat

H2CO3 + H2O ⇆ H3O+ + HCO3Door deze reactie zal de concentratie aan H3O+ stijgen en het water zuurder worden.
Na deze reactie zal HCO3- met H2O reageren, waardoor volgende reactie optreedt.

HCO3- + H2O → H3O+ + CO32Hieruit besluiten we dat er per mol CO2 die oplost in water, er uiteindelijk 2 mol H3O+
gevormd wordt.
Het water kan ook zuurder worden door luchtvervuiling, zoals zure regen.
Oppervlaktewater dat vooral uit grondwater bestaat, zal een meer neutrale of
basische pH hebben, omdat er veel ionen in grondwater zitten, zoals calcium,
kalium, natrium, chloor,…. Deze ionen kunnen gaan binden met de aanwezige
H+-ionen in het water. Hierdoor zitten er minder H+-ionen in het water en zal het
water meer base worden.
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2.4.

Hardheid

De hardheid is de som van de gehalten aan magnesium en calcium in het water. De
hardheid wordt uitgedrukt in Franse of Duitse hardheidsgraden. Het verschil is dat 1
Franse graad overeenkomt met 10 milligram calciumcarbonaat (CaCO3) per liter
water, terwijl 1 Duitse graad overeenkomt met 10 milligram calciumoxide (CaO) per
liter water. We kunnen de Franse hardheidsgraden omrekenen naar Duitse
hardheidsgraden met de formule: °D = ° x 0,56.
De hardheid heeft een invloed op de zuurgraad van het water. Hoe harder het water,
hoe minder zuur het zal zijn. Calciumcarbonaat werkt als buffer en vangt
schommelingen van de zuurgraad op. Calciumcarbonaat reageert met H3O+- ionen
tot Ca2+, CO2 en H2O. Hierdoor ontstaat er een evenwichtsreactie. Dit wil zeggen dat
de heen- en teruggaande reacties met gelijke snelheid verlopen.

CaCO3 + 2 H3O+ ⇄ Ca2+ + 3 H2O + CO2
Calcium en magnesium zijn belangrijke bouwstenen voor het skelet van
macro-invertebraten*. De optimale hardheid voor macro-invertebraten en vissen ligt
tussen de 10 °D en 13 °D. Voor waterplanten ligt het optimum vanaf 12 °D.
Bij oppervlaktewater is het soort water afhankelijk van de hardheid. Zo is water met
een hardheid van 0- 4 °D zeer zacht water, van 4-8 °D zacht water, van 8-12 °D
middelhard water, van 12-18 °D vrij hard water, van 18- 30 °D hard water en boven
de 30 °D zeer hard water.
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3.

Waterstromen

De Dommel stroomt relatief centraal door het Hageven. Het is een onbevaarbare
waterloop categorie 1, wat betekent dat de waterloop door de Vlaamse Milieu
Maatschappij beheerd wordt. Al deze waterlopen bevatten de zogenaamde
VHAG-code. VHA staat voor Vlaamse Hydrografische Atlas en de G verwijst naar
het gewest, in dit geval het Vlaams Gewest. Deze code is er gekomen omdat niet
alle waterlopen een naam en/of provinciaal nummer hebben. De VHAG-code van de
Dommel is 9512. De code is specifiek voor iedere waterloop en bevat alle
segmenten van een waterloop. De Dommel bevat 72 segmenten tussen de bron en
monding, deze zullen allemaal de code 9512 hebben. Zijarmen worden wel als een
aparte waterloop beschouwd en hebben dan ook een andere VHAG-code.
De Dommel is een kleine rivier en is de belangrijkste waterafvoer van het Hageven.
De meeste vennen in het gebied zijn afhankelijk van hemelwater. Deze hebben dus
de kans dat ze droog komen te staan als er een lange periode geen neerslag valt.
Dit scenario is bij verschillende vennen de afgelopen jaren ook voorgevallen.
De Gemeente- en Provincievijver ontvangen via aanvoerkanalen water dat afkomstig
is uit het kanaal Bocholt-Herentals. Het kanaalwater is Maaswater. Dit water is
harder aangezien de Maas veel kalk krijgt in de bovenloop, vooral wanneer deze
door Condroz* stroomt.
Het afgevoerde water van de vijvers bereikt de Dommel via een aangelegde
waterloop, namelijk de Over De Dommelloop (VHAG-code: 10063).
Het overtollige water van de oostzijde van het Hageven wordt via de
Broeseinderloop (VHAG-code: 10083) naar de Dommel geleid.

Voor onze GIP hebben we van volgende wateroppervlaktes de waterkwaliteit
onderzocht. Deze waren Baliskoel, de Dommel in het Hageven en in het Dommelhof,
Jagersven, Klein-Hageven, Kraaieven, Kuilenven en een vijver (Hubert Lehaen). De
ligging van deze wateroppervlaktes kan je terugvinden op afbeelding 2 en 3.
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3.1.

Baliskoel

De Baliskoel is een kleine vijver gelegen tussen de parking van bezoekerscentrum
De Wulp en de stallen van de naburige landbouwer. De vijver heeft ongeveer een
omtrek van 255 meter en een oppervlakte van 0,382 hectare. Het water is omgeven
met een rietkraag en bomen. In het midden van de vijver bevindt zich een eilandje
met eiken, berken en andere boomsoorten.
De Baliskoel ontvangt via een stelsel van grachten water van het kanaal
Bocholt-Herentals.

3.2.

Dommel

De Dommel ontspringt in de Donderslagse Heide in Peer en mondt in
‘s Hertogenbosch uit in de Dieze (NL). Deze mondt uit in de Maas, die op zijn beurt
naar de Noordzee stroomt. De Dommel heeft een lengte van 120 km waarvan 35 km
in België. De Dommel stroomt vanaf het Kanaal Bocholt-Herentals onder de N71
door richting het bezoekerscentrum de Wulp. In het Hageven heeft de Dommel een
verval van ruim 6 meter over een afstand van 4 km en een gemiddelde diepte van
1,5 m.
Deze rivier herbergt talloze bijzondere fauna- en florasoorten waaronder enkele
vissen zoals de beekprik en de kwabaal. Daarnaast komen er bepaalde libellen en
kokerjuffers voor.
De eerste plaats waar we de waterkwaliteit van de Dommel onderzoeken, is bij de
opstapplaats van de kajakkers in Pelt. Hier is het water vervuild met zinkoxides,
chloriden, sulfaten en andere verontreinigende stoffen afkomstig van Nyrstar in
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Overpelt-Fabriek. Dit recyclagebedrijf loost gemiddeld 14,5 ton chloriden per dag in
de Eindergatloop. Deze grote hoeveelheid heeft een negatief effect op de
waterkwaliteit en op de fauna en flora van het Hageven. Zo verandert het water van
zoetwater naar permanent brakwater. Door de verandering van watertype verdwijnen
er gevoelige planten en dieren en neemt de biodiversiteit af.
Op deze plaats worden er iedere 3 jaar door het VMM metingen gedaan naar de
PFOS-waarde. In 2018 werd op de Dommel de laatste meting uitgevoerd met als
resultaat dat de waarde 3 maal hoger lag dan de toegestane PFOS-waarde. (bron:
VMM)
De tweede plaats waar wij de waterkwaliteit onderzoeken op de Dommel is ter
hoogte van het Dommelhof in Pelt. Hier is de Eindergatloop nog niet in de Dommel
uitgemond. Op deze plaats vindt er nog geen vervuiling door het industriegebied
plaats.
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3.3.

Jagersven

Dit ven bevindt zich ten noordwesten van het Klein-Hageven en is midden vorige eeuw
gegraven door jagers. Het is gelegen midden in de heide, langs een recent gekapt
dennenbos. De grootte van het ven is afhankelijk van de neerslaghoeveelheid en van de
temperatuur. Dit ven verschilt van de andere onderzochte vennen doordat dit door
grondwater ontstaan is. Hierdoor komt dit ven minder snel droog te staan in droge
periodes.

3.4.

Klein-Hageven

Het Klein-Hageven is een ven dat gelegen is ten noordwesten van de
Gemeentevijver aan de Vlasrootweg en op een 200 meter van de grens met
Nederland. Het ven heeft ongeveer een omtrek van 125 meter en een oppervlakte
van 0,101 hectare. Het ven is omgeven door heide met een enkele berk. In het ven
zijn er veel wieren en andere waterplanten aanwezig.
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3.5.

Kraaieven

Het Kraaieven is een groot ven dat bij de Stenen Brug ligt. Dit ven ligt op de grens
van België en Nederland. Het heeft ongeveer een omtrek van 340 meter en een
oppervlakte van 0,526 hectare. Rond het ven staan veel droge en natte heide,
enkele berken, grassen en kleine struiken. Bijzonder aan dit ven is dat er aan de
noordwestkant trilveen aanwezig is. Trilveen is een dunne grondlaag die op water of
modder drijft en ontstaat door een wisselwerking tussen neerslag en grondwater.
Door een afnemende waterkwaliteit, verbossing en verdroging wordt dit
vegetatietype steeds zeldzamer.

3.6.

Kuilenven

Het Kuilenven ligt op 600 meter ten zuiden van het Kraaieven. Rond het ven staat
veel heide, een paar kleine berken en grotere grassen. In het water zijn zeer veel
grassen en wieren aanwezig. De grootte van dit ven is afhankelijk van het weer. Bij
een langere droge periode zal het ven kleiner zijn dan na een periode van neerslag.
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3.7.

Vijver (Hubert Lehaen)

Deze vijver is gelegen tussen het fietspad bij De Wulp en de lage vogelobservatiehut
nabij het gedenkbord van Hubert Lehaen, een vroegere conservator en
medeoprichter van het gebied. Deze vijver maakte deel uit van een kunstmatig
aangelegd domein voor een 4-tal weekendverblijven waarvan er 2 in privé-eigendom
zijn. De vijver heeft ongeveer een omtrek van 325 meter en een oppervlakte van
0,265 hectare. Dikke rietkragen omgeven de vijver. Hierdoor is een groot gedeelte
van de vijver niet zichtbaar. Het wordt bevoorraad door het kanaal Bocholt-Herentals
via een gegraven sloot.
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4.

4.1.

Werkwijze onderzoeken

Zuurstofgehalte

Om het zuurstofgehalte te bepalen hebben wij een testkit van Merck gebruikt en
vervolgens volgende werkwijze gebruikt.
Begin met het gemarkeerd bekerglaasje voor te spoelen met het te onderzoeken
water. Vul daarna het flesje met het te onderzoeken water. Om te voorkomen dat er
zuurstof van de omgeving in het staal komt vullen we het flesje tot bovenaan. Voeg
vervolgens 5 druppels van reagens O2-1 toe en 5 druppels van reagens O2-2 (deze
zakken meteen naar onderen in het water). Het flesje wordt afgesloten met een
glazen stop. Daarna 10 seconden schudden en 1 minuut wachten. Voeg na het
wachten 10 druppels reagens O2-3 toe bij het mengsel. Sluit opnieuw luchtdicht af en
schud totdat alles goed gemengd is. Vul hierna het gemarkeerd bekerglaasje met 5
ml van dit mengsel. Voeg hier nu 1 druppel reagens O2-4 toe en zwenk. De kleur van
de oplossing zal nu violet/blauw kleuren. Druppel met het titratie-pipetje gevuld met
O2-5 langzaam het reagens in het bekerglaasje terwijl er rustig gezwenkt wordt. Doe
dit tot de oplossing helemaal kleurloos is. Nu is het resultaat af te lezen van het
pipetje in mg/L. De gebruikte hoeveelheid reagens geeft de hoeveelheid zuurstof in
het water weer.

4.2.

Hardheid

Om de hardheid te bepalen wordt er gebruik gemaakt van een testkit van Merck. Bij
deze test wordt het gemarkeerde bekerglaasje voorgespoeld met het te
onderzoeken water. Vul vervolgens het bekerglaasje tot 5 ml met water, zonder
luchtbellen te maken. Daarna worden er 3 druppels van reagens H-1 toegevoegd.
Meng nu tot de kleur omslaat naar rood. Dit wil zeggen dat er calcium aanwezig is.
Vul dan het titratie-pipetje met reagens H-2 tot aan de ijkstreep. Als laatste wordt dit
in het bekerglaasje getitreerd onder regelmatig zwenken tot er een kleuromslag
plaatsvindt van rood naar grijs/groen. De hardheid is af te lezen op het pipetje in
mg/L CaCO 3 of in Duitse hardheid. Hierbij geeft de gebruikte hoeveelheid reagens
weer wat de hardheid van het water is.

22

4.3.

Zuurgraad

Om de pH te meten hebben wij een elektronische pH meter van RoHS gebruikt met
een nauwkeurigheid van 0,01.
Voor de bepaling van de pH, doen we het te onderzoeken water in bv. een bekerglas
en plaatsen de pH-meter in het water. Na 30 seconden kan je de pH aflezen op de
display van het toestel.

4.4.

Belgisch Biotische Index

De bepaling van de BBI is gebaseerd op de aanwezigheid van macro-invertebraten
die in het water voorkomen. De BBI wordt als volgt bepaald.
Voor de bepaling van de BBI zijn we begonnen met het verzamelen van
macro-invertebraten. Dit doen we door met een schepnet sprongen over de bodem
te maken. Hierdoor worden de macro-invertebraten opgeschrikt en komen ze in het
net terecht. Hierna werd het schepnetje gespoeld in een bak met water zodat alle
organismen er uit waren.
De gevonden macro-invertebraten werden in een veldaquarium geplaatst zodat er
minder zand, wier en andere factoren aanwezig waren. Daarna werden deze
gedetermineerd. Het determineren van de ongewervelden gebeurde d.m.v.
determinatietabellen. Door van alle gevonden ongewervelden de naam te bepalen,
kon er besloten worden welk organisme het meest gevoelig is voor verontreiniging.
Van alle gevonden soorten werd het aantal individuen genoteerd. Voor de bepaling
hebben we volgend stappenplan gevolgd.
Begin met de tolerantieklasse* van elk organisme te bepalen. Dit doe je door het
gevonden organismen te vergelijken met de organismen in de eerste kolom van de
BBI-tabel (zie tabel 2). Zo wordt duidelijk welk organisme in de laagste
tolerantieklasse zit en dus de meest specifieke levensomstandigheden nodig heeft.
Binnen deze klasse bepalen we het aantal voorkomende soorten met meer dan 1
individu. Dit aantal is het aantal systematische eenheden (SE) die binnen deze
tolerantieklasse gevangen waren.
Het aantal soorten geeft weer hoe geschikt de levensomstandigheden zijn. Veel
eenheden van een bepaalde soort geeft aan dat deze populatie het goed doet in het
onderzochte water.
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Daarna bepalen we het aantal systematische eenheden voor elke tolerantieklasse.
Dit doen we door het aantal gevonden soorten binnen de gevonden tolerantieklasse
te tellen.
Vervolgens tellen we het totaal aantal soorten of tellen we de systematische
eenheden op. Dit aantal is de totale systematische eenheid.
Om de BBI te bepalen, kruisen we de rij van de laagste tolerantieklassen met de
juiste aantal SE met de kolom van het totaal aantal SE. Waar deze 2 elkaar kruisen,
lezen we de BBI af.
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5. Proefomschrijving
Om de waterkwaliteit te bepalen van een aantal wateroppervlakten in het Hageven
hebben wij de pH, hardheid, zuurstofgehalte en BBI gemeten. Voor al deze
waterlopen zijn wij maandelijks metingen gaan doen voor het bepalen van het
zuurstofgehalte, de hardheid en de pH. Deze metingen zijn telkens 1 keer uitgevoerd
per factor en per oppervlaktewater. Deze metingen zijn uitgevoerd op volgende data
die vermeld staan in tabel 3.

De laatste metingen zijn verdeeld over 2 datums. Op 19 maart hebben we de
metingen van de Baliskoel, de vijver en de Dommel in het hageven en in aan het
Dommelhof gedaan. Op 26 maart hebben we de metingen van het Klein-Hageven,
het Jagersven, het Kraaieven en het Kuilenven gedaan.
De eerste metingen van de Dommel aan het Dommelhof en van het Jagersven
hebben geen resultaten aangezien deze oppervlaktewaters ons later toegewezen
zijn. Het zuurstofgehalte heeft bij de eerste meting van elk oppervlaktewater ook
geen resultaten aangezien wij de testkit voor zuurstofgehalte toen niet hadden.
De BBI is per oppervlaktewater 2 maal bepaald. In de winterperiode hebben we deze
niet bepaald omdat de meeste macro-invertebraten dan inactief zijn waardoor we
een foutief beeld konden krijgen van de kwaliteit. De bepaling voor de BBI is
gebeurd op 06-10-2021 (meettijdstip 1) en 26-03-2022 (meettijdstip 5).
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6. Resultaten en besluiten
6.1.

Baliskoel

Resultaten

De tweede meting van de hardheid beschouwen we als foutief omdat deze sterk
afwijkt van de andere resultaten.
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Besluit
De metingen omtrent de hardheid (zonder de potentiële foutieve meting van 15,0 °D)
geven een gemiddelde waarde van 11,2 °D. Dit is een goede waarde aangezien de
optimum waarde voor de hardheid voor macro-invertebraten zich tussen de 10 en 13
°D bevindt. De resultaten voor de BBI zijn 6 en 7. Deze waarden van de BBI geven
aan dat de biologische waterkwaliteit matig tot goed is.
Wanneer we de resultaten voor de hardheid vergelijken, zien we dat deze redelijk
constant blijft. De Baliskoel bevat kanaalwater dat bestaat uit Maaswater en water
van de Condroz. Dit zijn zeer kalkrijke gebieden en daarom is dit water ook zeer
kalkrijk. Het kanaalwater bevat dus veel calcium waardoor de concentratie aan
calcium in de Baliskoel ook wat hoger ligt.
We troffen ook zeer veel vissen aan in de Baliskoel. De optimum hardheid voor
vissen zit tussen de 10 á 13 °D. Onze gemeten waarden liggen tussen deze
grenswaarden. Dit wil zeggen dat er op basis van de hardheid veel vissen kunnen
voorkomen in de Baliskoel.
De gemiddelde waarde van de pH bedraagt 8,52 wat wil zeggen dat het water base
is. Deze waarde bevindt zich net buiten de kwaliteitsnormen van 5,5 en 8,5. Deze
minimale afwijking zal zeer weinig effect hebben op de organismen in het water.
Doorheen het jaar merken we een lichte stijging van de pH.
De gemiddelde waarde voor het zuurstofgehalte bedraagt 10,2 mg/L. Deze ligt
binnen de norm van het zuurstofgehalte van 6-14 mg/L.
Uit de resultaten voor de pH, het zuurstofgehalte en hardheid kunnen we besluiten
dat het water van de Baliskoel een goede chemische kwaliteit heeft en dat op basis
van de hardheid het vrij hard water is. Uit de resultaten voor de BBI besluiten we dat
de biologische kwaliteit matig tot goed is.
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6.2.
6.2.1.

Dommel
Dommel in het Hageven

Resultaten
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6.2.2.

Dommel in het Dommelhof

Resultaten
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Besluit voor de Dommel in het Hageven
Het gemiddelde resultaat voor de hardheid bedraagt 7,4 °D. Deze gemiddelde
hardheid is laag aangezien de optimum waarde voor de hardheid voor
macro-invertebraten zich tussen de 10 en 13 °D bevindt. Hier kunnen dus wel
macro-invertebraten leven maar het is niet optimaal. De resultaten van de BBI waren
6 en 5. Dit betekent dat het water een matige biologische kwaliteit heeft. We hebben
hier minder soorten aan macro-invertebraten gevangen. De reden hiervan zou
kunnen zijn omdat er een zeer sterke stroming was waardoor de
macro-invertebraten meegesleurd werden.
Het gemiddelde resultaat voor de zuurgraad bedraagt 7,33. Deze waarde bevindt
zich binnen de kwaliteitsnormen. Het water is neutraal. De pH is gedurende de
onderzoeksperiode constant gebleven.
Voor het zuurstofgehalte is de gemiddelde waarde 8,0 mg/L. Deze ligt binnen de
norm van het zuurstofgehalte.
De chemische kwaliteit voor de Dommel in het Hageven is goed en op basis van de
hardheid is het zacht water. De biologische kwaliteit is matig.
Besluit voor de Dommel in het Dommelhof
De metingen omtrent de hardheid geven een gemiddeld resultaat van 7,0 °D. Deze
waarde is wat laag aangezien de optimum waarde voor de hardheid voor
macro-invertebraten zich tussen de 10 en 13 °D bevindt.
De bekomen resultaten voor de BBI zijn 4 en 5. Dit wil zeggen dat de biologische
waterkwaliteit slecht tot matig water is. Hier werden weinig macro-invertebraten
gevangen aangezien er zeer weinig begroeiing was rond het meetpunt.
Macro-invertebraten leven en schuilen in en rond begroeiing. Ook was er een sterke
stroming wat onze resultaten beïnvloed kunnen hebben doordat macro-invertebraten
meegesleurd werden door het water.
Het gemiddelde resultaat van de pH bedraagt 7,09. Deze waarde bevindt zich
binnen de kwaliteitsnormen. Het water is neutraal. De pH is gedurende de
onderzoeksperiode zeer constant gebleven.
Bij meting 4 voor het zuurstofgehalte is het staal bij een overloop genomen. Hieruit
stroomt het water in de Dommel waardoor er meer zuurstofgas in het water komt.
Het gemiddelde resultaat voor het zuurstofgehalte zonder meting 4 bedraagt 8,4
mg/L. Deze ligt binnen de norm van het zuurstofgehalte.
Hier kunnen we besluiten dat het water van de Dommel in het Dommelhof zacht
water is waarvan de chemische kwaliteit goed is, maar de biologische kwaliteit slecht
tot matig is.
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6.3.

Jagersven

Resultaten
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Besluit
De metingen van de hardheid geven een gemiddeld resultaat van 3,0 °D. Dit is een
zeer lage die mogelijk verklaart kan worden doordat het water van het Jagersven
grondwater en hemelwater is. Dit water bevat geen calcium waardoor het resultaat
van de hardheid laag kan zijn. De resultaten voor de hardheid dalen gedurende de
onderzoeksperiode.
Als we de resultaten van de hardheid vergelijken t.o.v. de resultaten van de BBI dan
spreken deze elkaar tegen aangezien we een hoge BBI hebben en een lage
hardheid. Een mogelijke verklaring kan zijn dat onze metingen zijn uitgevoerd op
water dat van de oever komt en niet dieper in het ven, aangezien dit ven zeer snel
zeer diep wordt. De resultaten van de BBI zijn 5 en 6 wat betekent dat het water een
matige biologische waterkwaliteit heeft.
We hebben hier ook een aantal vissen waargenomen. De optimum hardheid voor
vissen zit rond de 10 á 13 °D. Onze gemeten resultaten voor de hardheid wijken hier
zeer sterk van af. Hierdoor kunnen we besluiten dat naast de hardheid nog andere
factoren zoals: temperatuur, zuurstofgehalte etc. een invloed hebben op het leven in
en rond het water.
Het gemiddelde resultaat van de pH bedraagt 5,51. Deze waarde bevindt zich net
binnen de kwaliteitsnormen. Het water is zuur. Dit komt doordat het ven in een
heidegebied ligt dat van nature zuur is. Als we de resultaten gedurende de
onderzoeksperiode vergelijken zien we een zeer lichte stijging in pH.
De gemiddelde waarde voor het zuurstofgehalte bedraagt 11,8 mg/L. Deze ligt
binnen de kwaliteitsnorm. Het resultaat is redelijk constant gebleven gedurende de
onderzoeksperiode.
Op basis van onze resultaten kunnen we besluiten dat het water van het Jagersven
zeer zacht water is met een goede chemische kwaliteit en een matige biologische
kwaliteit.
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6.4.

Klein-Hageven

Resultaten
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Besluit
Bij het Klein-Hageven verkregen we een gemiddelde hardheid van 4,2 °D. Dit is een
zeer lage waarde. Dit ven bestaat uit hemelwater dat weinig tot geen calcium bevat.
Er zit ook weinig calcium in de bodem. Daarom zal het water van dit ven ook niet
veel calcium bevatten. De resultaten gedurende de onderzoeksperiode voor de
hardheid dalen.
De resultaten voor de BBI zijn laag, namelijk 4 en 4. Dit wil zeggen dat het water van
slechte kwaliteit is. Deze waarden zullen minder betrouwbaar zijn aangezien er zeer
veel begroeiing is rondom het Klein-Hageven waardoor het moeilijk werd om stalen
te nemen en macro-invertebraten te vangen.
Het gemiddelde resultaat van de pH bedraagt 5,0. Deze waarde bevindt zich net
onder de kwaliteitsnormen. Het water is zuur. Het Klein-Hageven is gelegen in een
heidegebied dat van nature zuur is. De resultaten van de pH zijn gedurende de
onderzoeksperiode constant gebleven.
Het gemiddelde resultaat voor het zuurstofgehalte bedraagt 11,6 mg/L. Deze ligt
binnen de kwaliteitsnorm.
Op basis van onze resultaten kunnen we besluiten dat het water van het
Klein-Hageven zacht water is met een matig tot goede chemische kwaliteit, maar
met een slechte biologische kwaliteit.
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6.5.

Kraaieven

Resultaten
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Besluit
Bij het Kraaieven hebben we een gemiddelde hardheid van 2,1 °D. Dit is een zeer
lage hardheid aangezien de optimum waarde voor de hardheid voor
macro-invertebraten zich tussen de 10 en 13 °D bevindt. Dit ven bestaat uit
hemelwater en is gelegen in een gebied met weinig calcium in de bodem. De
hardheid zal dus laag zijn. Bij de gemeten resultaten zien we een dalend verloop.
De resultaten van de BBI waren 5 en 5. Hieruit kunnen we besluiten dat het water
van matige kwaliteit is. Bij dit oppervlaktewater was er zeer veel begroeiing. Er was
zeer weinig mogelijkheid om ver in het water te gaan.
De gemiddelde waarde van de pH bedraagt 4,2. Deze waarde bevindt zich buiten de
kwaliteitsnormen. Het water is zuur. Dit kan verklaard worden omdat het in een zuur
heidegebied ligt. De pH is nagenoeg constant gebleven gedurende de
onderzoeksperiode.
De gemiddelde waarde voor het zuurstofgehalte bedraagt 14,4 mg/L. Deze ligt net
buiten de norm voor het zuurstofgehalte. Bekijken we de resultaten van onze
metingen dan zien we dat het zuurstofgehalte steeds een vrij hoge waarde heeft. Dit
betekent dat er veel zuurstof in het water aanwezig is.
Op basis van onze resultaten kunnen we besluiten dat het water van het Kraaieven
zeer zacht water is met een matige chemische- en biologische kwaliteit.
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6.6.

Kuilenven

Resultaten
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Besluit
De gemiddelde waarde van de hardheid bedraagt 2,1 °D in het Kuilenven. Deze
gemiddelde waarde is zeer laag. Dit ven bestaat uit hemelwater en is gelegen in een
calciumarm gebied. De hardheid zal dus laag zijn. De resultaten van de hardheid zijn
nagenoeg constant gebleven.
De resultaten van de BBI zijn 5 en 6, wat wil dit zeggen dat het water van een matige
kwaliteit is.
Het gemiddelde resultaat van de pH bedraagt 5,18. Deze waarde bevindt zich net
buiten de kwaliteitsnormen, maar omdat deze net buiten de norm ligt, zal dit zeer
weinig effect hebben op de organismen in het water. Het water is zuur en de
resultaten van de pH zijn gedurende de onderzoeksperiode redelijk constant
gebleven.
Het resultaat voor het zuurstofgehalte bedraagt 11,8 mg/L. Deze waarde ligt binnen
de norm van het zuurstofgehalte. De eerste 2 resultaten (9,2 en 8,8 mg/L) zijn
aanzienlijk lager dan de laatste 2 (15,8 en 13,4 mg/L). Bij de laatste 2 metingen was
er veel zon en een matige tot warme temperatuur. In het water is er veel zuurstof
aanwezig, omdat er zeer veel planten aan fotosynthese doen.
Op basis van onze resultaten kunnen we besluiten dat het water van het Kuilenven
zeer zacht water is met een matig tot goede chemische kwaliteit en een matige
biologische kwaliteit.
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6.7.

Vijver (Hubert Lehaen)

Resultaten
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Besluit
De metingen voor de hardheid bij de Vijver geven een gemiddeld resultaat van 10,6
°D. Deze waarde is voldoende hoog aangezien de optimum waarde voor de
hardheid bij macro-invertebraten zich tussen de 10 en 13 °D bevindt. Als we de
resultaten vergelijken, zien we dat deze redelijk constant zijn gebleven. De Vijver
bevat kanaalwater dat bestaat uit Maaswater en water van de Condroz. Dit zijn zeer
kalkrijke gebieden en daardoor is het kanaalwater ook zeer kalkrijk water.
De resultaten van de BBI zijn 7 en 6, wat wil dit zeggen dat het water is met een
matige tot goede biologische waterkwaliteit.
We hebben hier ook een aantal kleine vissen aangetroffen. De optimum hardheid
voor vissen zit rond de 10 á 13 °D met een minimumwaarde van 10 °D. Onze
gemeten waarden voor de hardheid benaderen deze optimale hardheid.
Het gemiddelde resultaat van de pH bedraagt 8,0. Deze waarde bevindt zich binnen
de kwaliteitsnormen. Het water is base. De pH is gedurende de onderzoeksperiode
constant gebleven.
Het gemiddelde resultaat voor het zuurstofgehalte bedraagt 8,1 mg/L. Deze ligt
binnen de kwaliteitsnorm.
We kunnen hier besluiten dat het water van de Vijver middelhard water is met een
goede chemische kwaliteit en een matig tot goede biologische kwaliteit.
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Besluit
Bij het besluit moeten we in gedachten houden dat er veel invloedsfactoren zijn die
de resultaten van onze metingen beïnvloed kunnen hebben. Deze invloedsfactoren
kunnen onder andere zijn: de begroeiing, de plaats van het nemen van de stalen, de
neerslag op de dag van de meting en de temperatuur.
Uit onze resultaten kunnen we besluiten dat een groot deel van het Hageven zuur is
door de zure heide. De vennen die in deze heidegebieden liggen, zoals het
Klein-Hageven, Jagersven, Kuilenven en Kraaieven, zijn hierdoor zuur maar niet zo
zuur dat ze leven onmogelijk maken. De lage pH van dit gebied is belangrijk voor
een 40-tal soorten libellen en juffers die deze specifieke omgeving nodig hebben om
te leven.
Het zuurstofgehalte van de wateroppervlakten in het Hageven zijn zeer goed. Alle
onderzochte oppervlaktewaters hebben een uitstekend gehalte aan zuurstof met
uitzondering op het Kraaieven waarvan het zuurstofgehalte net boven de norm ligt.
De resultaten van de hardheid zijn zeer verschillend. We zien dat de vennen die in
het zure heidegebied liggen een opmerkelijk lagere hardheid hebben t.o.v. de andere
oppervlaktewaters. De resultaten van de hardheid voor de wateroppervlakten die in
het heidegebied liggen, zijn over het algemeen lager dan 5, dit met uitzondering op
de eerste 2 metingen van het Klein-Hageven.
Uit de resultaten kunnen we ook besluiten dat het soort water een invloed heeft op
de hardheid. Wateroppervlakten die kanaalwater bevatten, zoals Baliskoel en de
Vijver hebben een hogere hardheid. Deze wateroppervlaktes bevatten kanaalwater
dat rijk is aan calcium. De wateroppervlaktes die hemelwater en grondwater
bevatten hebben een lagere hardheid. Deze watersoorten bevatten geen calcium en
omdat ook de bodems zeer arm zijn aan calcium hebben deze wateroppervlaktes
een lagere hardheid.
De waterkwaliteit in het Hageven op basis van de BBI is matig tot goed. Met
uitzondering van het Klein-Hageven waarvan de kwaliteit slecht is. Bij de 2de meting
voor de BBI zijn we vroeg in het jaar gegaan waardoor mogelijk nog een aantal
soorten macro-invertebraten inactief waren zoals bv. de schaatsenrijder.
Van de onderzochte oppervlaktewaters hebben de Baliskoel, het Jagersven en de
vijver een goede kwaliteit waardoor er veel leven in het water mogelijk is. Het
Kraaieven, het Kuilenven en de Dommel zijn van matige kwaliteit en het
Klein-Hageven heeft een slechte waterkwaliteit.
Er is een zeer wijde biodiversiteit in het Hageven, dit is te danken aan de
verschillende waterstromen met elk hun eigen kenmerken. Zo komen rondom de
vennen die een lage waterkwaliteit en een lage zuurgraad hebben, veel soorten voor
die afhankelijk zijn van deze oppervlaktewaters, zoals bv. de Kempense heidelibel,
het gentiaanblauwtje en nog vele andere soorten.
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Franse en Engelse samenvatting

Franse samenvatting
Pour notre épreuve intégrée, nous avons déterminé la qualité de l'eau dans le
Hageven à Pelt sous la supervision de Walter Meus et des Messieurs Jean-Pierre
Van San et Willy Pardon, 2 bénévoles du centre d'accueil De Wulp. Nous avons
commencé à prendre des mesures mensuelles pour la teneur en oxygène, la dureté
et le pH. Nous avons également déterminé le BBI deux fois. La dureté et la teneur
en oxygène ont été déterminées à l'aide des kits de test Merck et le pH a été mesuré
avec un pH-mètre électronique. Tous les résultats ont été traités dans des
graphiques à partir desquels nous avons ensuite pu déterminer la qualité par surface
d'eau. Bon nombre des eaux de surface examinées sont de bonne qualité. Il y a une
très grande biodiversité dans le Hageven, donc aucune eau de surface n'est
mauvaise car autour des fens qui ont une faible qualité et une faible acidité se
trouvent de nombreuses espèces qui dépendent de ces eaux de surface et de leur
composition chimique. Ils conviennent par exemple très bien à certaines espèces de
libellules et de papillons.

Engelse samenvatting
For our dissertation we determined the water quality in the Hageven in Pelt under the
guidance of Jean-Pierre Van San, Willy Pardon, 2 volunteers from the visitor center
De Wulp and Walter Meus. We took monthly measurements for oxygen content,
hardness and pH. We also determined the BBI twice (this is the biological water
quality). The hardness and oxygen content were determined using Merck test kits
and the pH was measured with an electronic pH meter. To determine the BBI we had
to catch macroinvertebrates. Next we determined and counted the invertebrates and
after that, we used the table (See page 25, table 2) to determine the BBI of the
water.
Many of the examined surface waters have a good quality. There is a very wide
biodiversity in the Hageven, so no surface water is bad because around the fens that
have a low quality and low acidity, many species occur that depend on these surface
waters and their chemical composition. They are, for example, very suitable for
certain dragonfly and butterfly species.
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Verklarende woordenlijst

P. 15 Condroz

Een vruchtbare landstreek in België, ten
zuiden van het dal van de Samber en de Maas.

P. 7

Plaggen is het verwijderen van de
bovenste grondlaag met begroeiing. Een
uitgestoken zode van planten plus beworteling is
een plag.

geplagd/plaggen

P. 14 Macro-invertebraten

Verzamelnaam voor ongewervelde dieren van de
zoete oppervlaktewateren die je met het blote oog
kunt waarnemen.

P. 7

Kronkel in de structuur van de waterloop
waardoor het water afgeremd wordt en trager gaat
stromen.

Meanders

P. 10 protozoa

Eencellige levensvormen die een
volwaardig organisme vertegenwoordigen dat alle
levensfuncties zelfstandig kan vervullen.

P. 23 tolerantieklasse

Klasse waarin macro-invertebraten
ingedeeld worden aan de hand van hun
verdraagzaamheid t.o.v. omgevingsverandering
en verontreiniging.
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Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht van alle gevangen macro-invertebraten per wateroppervlakte
Meetplaats

Meting 1

Meting 2

Baliskoel

zoetwaterpissebed
duikerwants
nimf van waterjuffer
waterroofkever
larve vedermug
larve meniscusmug
zoetwatervlokreeft
ruggezwemmer
zwemmende haftennimfen
gravende haftennimfen

zoetwaterpissebed
larve van kokerjuffer
nimf van waterjuffer
zwemmende haftenimfe
zoetwatervlokreeft

Dommel (Hageven)

duikerwants
beekjuffer
nimf van waterjuffer
zoetwatervlokreeft
bloedzuiger

larve van kokerjuffer
watermijt
koordworm
larve van vedermug

Dommel (Dommelhof)

larve knaasje
larve vedermug
larve meniscusmug
watermijt
koordworm
zoetwatervlokreeft

Jagersven

ruggezwemmer
duikerwants
nimf van glazenmaker
larve vedermug
larve knaasje
nimf van smaragdlibel
schaatsenrijder
watervlo
larve kriebelmug

larve knaasje
larve van keizerlibel
koordworm
watervlo
schaatsenrijder
duikerwants
larve van kokerjuffer
larve vedermug
zwemmende haftennimfen

Klein-Hageven

ruggezwemmer
nimf van glazenmaker
duikerwants
waterroofkever

ruggezwemmer
larve vedermug
larve meniscusmug
watermijt
waterkever
watervlo
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Kraaieven

waterspin
duikerwants
larve vedermug
ruggezwemmer
tweedoornsmallijf
moerassikkelwants
larve van rombout

schaatsenrijder
duikerwants
ruggezwemmer
zwemmende haftennimfen
larve van knaasje
larve kriebelmug
watervlo
nimf waterjuffer

Kuilenven

duikerwants
ruggezwemmer
larve van lantaarntje
waterspin
larve van rombout
araneae spec.

ruggezwemmer
larve Kriebelmug
larve Knaasje
zwemmende haftennimfen
waterkever
nimf waterjuffer

Vijver

duikerwants
zwemmende haftennimfen
bloedzuiger
larve vedermug
larve meniscusmug
larve knaasje
schaatsenrijder
waterspin
waterkever
borstelworm
watermijt

larve kokerjuffer
larve vedermug
watermijt
zoetwaterpissebed
zwemmende haftennimfen
waterkever
nimf Waterjuffer
koordworm
waterspin
pop van mug
schaatsenrijder
watervlo
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