Heesseltsche Waard
Datum:

19-04-18

Veldwerkers:

Joost Bergsma
Dirk Spruijt
Alexander Klink

Weer:

Zonnig en warm

Doorzicht:

20 cm

Stroming:

Door wind stond er een lichte stroming

Bodemsubstraat:

Geul bestond uit zand, aan het eind (uitstroomkant) iets meer grind.

Waterplanten:

8 plantjes glyceria

Aantal monsters:

5 rivierhoutmonsters
5 handnetmonsters

Werkzaamheden:

−

Bijzonderheden:

Instroom was nog niet aangetakt
Door werkzaamheden van graafmachine (zie foto) aan de instroomkant van de geul
was het doorzicht minimaal. Later werd het beter, maar nog niet erg goed.
− Visseneitjes op de boom aangetroffen en een kleine snoekbaars

We hebben 5 volledige bemonsteringen (wortel; stam; stam; stam; stam; takken) op
5 bomen uitgevoerd.
− Door het ontbreken van hard substraat (stenen) zijn 5 handnetmonsters genomen
van de bodem (zand en grind).
−
−

Monsterscode:

Foto’s/figuren

Rivierhout:
18HEh006
18HEh007
18HEh008
18HEh009
18HEh010

Handnet:
18HEmhn001
18HEmhn002
18HEmhn003
18HEmhn004
18HEmhn005

Klompenwaard
Datum:

23-04-18

Veldwerkers:

Dirk Spruijt
Pieter-Bas Broeckx
Michiel van der Vooren

Weer:

Zonnig en warm

Doorzicht:

30/40 cm

Stroming:

Lichte stroming door scheepvaart in de Waal

Bodemsubstraat:

Zandig slib

Waterplanten:

Geen

Aantal monsters:

5 rivierhoutmonsters
5 handnetmonsters
2 stenenmonsters

Werkzaamheden:

We hebben 5 volledige bemonsteringen (wortel; stam; stam; stam; stam;
takken) op 5 bomen uitgevoerd. De eerste boom (vanaf het oosten) is 1x
bemonsterd, de 2e en de 3e boom zijn allebei 2x bemonsterd.
− Door het ontbreken van hard substraat (stenen) in hetzelfde habitat zijn 5
handnetmonsters genomen. Later zijn, na overleg, nog 2 steenmonsters
genomen bij de uitstroom.
−

Bijzonderheden:

Geul was ongeveer 1,3m diep

Monsterscode:

Rivierhout:
18KLh016
18KLh017
18KLh018
18KLh019
18KLh020

Foto’s/figuren

Handnet:
18KLmfn059
18KLmfn060
18KLmfn061
18KLmfn062
18KLmfn063

Stenen:
18KLs011
18KLs012

Hurwenense Waard
Datum:

24-04-18

Veldwerkers:

Dirk Spruijt
Floor Driessen
Martijn Dorenbosch
Michiel van der Vooren

Weer:

Licht bewolkt

Doorzicht:

40cm

Stroming:

Lichte stroming

Bodemsubstraat:

Zandig slib

Waterplanten:

Geen

Aantal monsters:

5 stenenmonsters

Werkzaamheden:

−

Bijzonderheden:

Diepte op aangegeven locatie ongeveer 18m.

Monsterscode:

Rivierhout:

Foto’s/figuren

Door het ontbreken van de bomen op de aangegeven locatie (coördinaten) hebben we
deze dag geen stofzuigermonsters kunnen nemen. We hebben ruim gezocht (a.d.h.v.
foto's van plaatsing), maar het doorzicht was beperkt en de bomen zijn niet gevonden.
Later is nog gezocht met behulp van een sonar. Op basis hiervan zijn 2 mogelijke
locaties geïdentificeerd op flinke afstand van de opgegeven coördinaten. Ook is er een
boom aangetroffen die reeds langer aanwezig was in de plas (zie plaatje). Omdat het
niet meer mogelijk was dit voor half mei uit te voeren zijn deze monsters vervallen.
− Aan de noordkant van plas zijn op een vergelijkbaar habitat 5 stenenmonsters
genomen. Deze plek was rijk aan stortsteen.

Steenmonsters
18HUs021
18HUs022
18HUs023
18HUs024
18HUs025

Waterdieptekaart plas Hurwenen:
= locatie aan van de officiële
coördinaten.
= de locaties waar met de
sonar onderwater structuren
zijn aangetroffen.
= reeds bestaande boom
onder water.

Welsummer Waard
Datum:

03-05-18

Veldwerkers:

Dirk Spruijt
Pieter-Bas Broeckx
Michiel van der Vooren

Weer:

Zonnig en warm

Doorzicht:

50 cm

Stroming:

Lichte stroming

Bodemsubstraat:

Zandig slib

Waterplanten:

Geen

Aantal monsters:

5 rivierhoutmonsters
5 stenenmonsters

Werkzaamheden:

−

Bijzonderheden:

−

Monsterscode:

Rivierhout:
18WEh036
18WEh037
18WEh038
18WEh039
18WEh040

Foto’s/figuren

We hebben 5 volledige bemonsteringen (wortel; stam; stam; stam; stam; takken) op
2 bomen uitgevoerd. Op de eerste boom na de brug hebben we 2 rivierhoutmonsters
genomen, op de tweede boom na de brug (westzijde) hebben we 3 monsters
genomen. De 1e boom lag vrij ondiep in een zandbodem. De 2e boom lag in wat
dieper water (max. 2m), had meer ruimte tussen de vertakkingen en had iets meer
een zandige slibbodem.
− De stenenmonsters zijn rondom het bruggetje genomen, omdat hier veel stortsteen
lag. Er zijn 2 monsters aan de westzijde genomen, en 3 monsters aan de oostzijde.
Steenmonster 5 is ook aan de oostzijde genomen, maar dan iets meer in de
vernauwing.
Jufferlarve in rivierhoutmonster
Steenmonsters:
18WEs031
18WEs032
18WEs033
18WEs034
18WEs035

Rammelwaard
Datum:

05-05-18

Veldwerkers:

Dirk Spruijt
Pieter-Bas Broeckx
Michiel van der Vooren

Weer:

Zonnig en warm

Doorzicht:

40/50 cm

Stroming:

Lichte stroming door scheepvaart

Bodemsubstraat:

Zand

Waterplanten:

Geen

Aantal monsters:

5 rivierhoutmonsters
5 stenenmonsters

Werkzaamheden:

−

Bijzonderheden:

In de geul tussen de plas en de IJssel hebben we alleen de zuidelijke boom aangetroffen, dus
maar één boom i.p.v. twee (twee waren van te voren opgegeven). Dit is gecontroleerd door
vanuit de lucht te kijken met drone en door kruisgewijs door het water te lopen.
− De enkele boom is een grote, meertakkige boom, lag ongeveer 1m diep en in een
zandbodem.
− Oevers geul bestaan voornamelijk uit klei
− Het laatste steenmonster is iets verder in de uitstroom genomen.
− Kokkerjufferlarve zonder koker

Monsterscode:

Rivierhout:
18RAh046
18RAh047
18RAh048
18RAh049
18RAh050

Foto’s/figuren

5 volledige houtbemonsteringen (wortel; stam; stam; stam; stam; takken) op 1 boom
uitgevoerd.
− 5 stenenmonsters op stortsteen aan de uitstroomzijde uitgevoerd.
−

Steenmonsters:
18RAs041
18RAs042
18RAs043
18RAs044
18RAs045

Reuversweerd
Datum:

05-05-18

Veldwerkers:

Dirk Spruijt
Pieter-Bas Broeckx
Michiel van der Vooren
Udo van Dongen
Luuk Jans

Weer:

Zonnig en warm

Doorzicht:

10 cm

Stroming:

Geen tot lichte stroming (door scheepvaart)

Bodemsubstraat:

Kleiig slib

Waterplanten:

Geen

Aantal monsters:

5 rivierhoutmonsters
5 stenenmonsters

Werkzaamheden:

−

Bijzonderheden:

Het plan was om de eerste en de tweede boom te bemonsteren. De eerst boom lag echter zo
ondiep en in het slib, dat in overleg met Luc Jans, gekozen is om de 2e en 3e boom (vanaf het
eind gezien) te bemonsteren. Bij de 2e boom hebben we 3 stofzuigermonsters genomen, bij de
3e boom 2 stofzuigermonsters. de 3e boom dreef aan de oppervlakte, de bovenkant afzuigen
kon hier dus niet. We hebben een andere zijde dan dubbel gedaan. In de datasheet staat precies
welke zijden bij welk monsters zijn bemonsterd.

Monsterscode:

Rivierhout:
18REh051
18REh052
18REh053
18REh054
18REh055

Foto’s/figuren

5 volledige houtbemonsteringen (wortel; stam; stam; stam; stam; takken) op 2 bomen
uitgevoerd.
− 5 stenenmonsters op stortsteen bij de instroom uitgevoerd.

Steenmonsters:
18REs056
18REs057
18REs058
18REs059
18REs060

