
Onderzoekt en beschermt wilde planten in Nederland
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Enkele voorbeelden van effecten op het waterleven
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Planten en dieren zijn hier aan aangepast: 
verschillende soorten leven in de zones



Casus 1: 
Oeverzone NVO’s

Bij NVO potentieel variabele 
zone breder?!

Effect droogte vegetatie?

• Onderzoek meerwaarde NVO’s 2017-2021+*
• incl. droogte jaar 2018
• Toevallige informatie!

* Verhofstad, M., Herder, J., Peeters, E. & Van Zuidam, J. 2022. Kunstmatig 
natuurlijk. Een evaluatie van de meerwaarde van natuurvriendelijke oevers. 
Gegevens: 2017 t/m 2021. Rapportnr. FL.2017.034.e3

https://www.floron.nl/Portals/1/Downloads/Publicaties/FLORON2022_Eindrapport_Evaluatie Natuurvriendelijke Oevers_2017-2021.pdf


Casus 1: 
Oeverzone NVO’s
• Planten: gemiddeld ~16 

andere plantensoorten in 
2018 t.o.v. 2017

• Voornamelijk veroorzaakt 
door oeverzone & relatief 
droge soorten

• Kieming droge oever



Casus 1: 
Oeverzone NVO’s

• Wat is jullie ervaring: vegetatie oeverzone tijdens droogte?
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Casus 2: Proef onderwaterplanten

• 0-1-5-15 dagen droogteproef, daarna weer water 
• Vochtige bodem

• 2 soorten

Dian OosterhuisMichiel Verhofstad

Doorgroeid fonteinkruid
(alleen onderwaterblad)

Rivierfonteinkruid
(onderwaterblad & drijfblad)



Casus 2: Proef onderwaterplanten

Pn | Pp 



Casus 2: Proef onderwaterplanten

Pp 0-15 & 1-15 p<0,05



• Wat is jullie ervaring: watervegetatie tijdens droogte?

• En herstel bij vernatting?
• Verschil soortsamenstelling?

• Verschil dichtheid?

Casus 2: Proef onderwaterplanten
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Casus 3: Vis en andere waterdieren

• Aangepast aan leven in water

• Korte impressie. Pas op: schokkende beelden. 

Dank aan: RAVON &  blikonderwater.nl voor de beelden



Casus 3: Vis en andere waterdieren

• Korte impressie.

• Pas op: schokkende beelden. 

Klik op de foto om de video te starten. Dank aan: RAVON &  blikonderwater.nl voor de beelden

https://youtu.be/SuCGV2mlAiI
https://youtu.be/SuCGV2mlAiI


Casus 3: Vis en andere waterdieren

• Warm water
• Hogere activiteit microben: afbraak 

organisch materiaal

• Hoger metabolisme koudbloedigen

• Gas lost slechter op 

• Dieren kunnen sterven, zeer 
verschillende grenswaarden tussen 
soorten!

• Dilemma: 
• Maaien voor waterveiligheid of

• Niet maaien door te hoge temp.?

Bij 1atm (CC BY; OpenStax)

Zie o.a.: 
*Decomposition in flocculent sediments of shallow freshwaters and its sensitivity to 
warming (2019) Dustin W. Kincaid, et al.
*LIFE 9e – Figuur 40,6
*Michael J. Landman , Michael R. Van Den Heuvel & Nicholas Ling (2005)
Relative sensitivities of common freshwater fish and invertebrates to acute hypoxia, , 
39:5, 1061-1067, DOI: 10.1080/00288330.2005.9517375



• Wat doen jullie bij warm water?

• Waar ligt de grens? 25°C? Water- of luchttemperatuur?

• Zijn er uitzonderingen?

Casus 3: Vis en andere waterdieren
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FLORON onderzoekt en beschermt wilde planten. 

Aquatisch ecoloog

Teamleider FLORON, MT-lid RAVON


