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1 Inleiding 
Deze opdracht is uitgevoerd in het kader van het PLONS project. Het PLONS project is een 
onderzoeksproject van 4 jaar. In dit project probeert met inzicht te krijgen in de fundamentele 
processen en mechanismen die een rol spelen in het ecologisch functioneren van sloten. 
Hierbij kan gedacht worden aan de opbouw en afbraak van organisch materiaal of de 
omzetting van nutriënten. In het onderzoek wordt verondersteld dat nutriëntengehalten en 
gevoerd onderhoud en beheer in belangrijke mate van invloed zijn op het aan te treffen 
vegetatietype, en dat het vegetatietype sturend is voor de aan te treffen biodiversiteit en het 
zelfreinigend vermogen. Daarnaast wordt verondersteld dat bij kritische nutriënten- 
concentraties omslagen plaatsvinden van rijke en gevarieerde levensgemeenschappen naar 
waterpest gedomineerde gemeenschappen en van waterpest- naar kroosgedomineerde 
gemeenschappen (Peeters et al., 2006). 
 
In 2007 zijn de eerste veldcampagnes geweest. Gedurende deze campagnes is veel data 
verzameld voor het onderzoek. Behalve dat deze data mogelijke antwoorden geeft op de 
reeds bestaande vragen. Ontstaan er ook legio nevenvragen en mogelijkheden voor kleine 
en grotere onderzoeken. Voor de invulling van een Capita Selecta ga ik me richten op een 
gedeelte van deze data. Namelijk de emergente vegetatie in relatie met N- en P-
concentraties in het sediment en de biomassa van deze vegetatie. De onderzoeksvragen 
hierbij zijn: 

o Is er relatie tussen N- en P- concentraties en de soortenrijkdom van emergente 
vegetatie? 

o Is er relatie tussen N- en P-concentraties in het sediment en de bedekkinggraad van 
emergente vegetatie? 

o Is er relatie tussen N- en P-concentraties in het sediment en de toename van 
biomassa? 

 
Allereerst wordt een toelichting gegeven op de gebruikte methoden voor dit onderzoek. 
Daarna volgen de resultaten en als laatste een discussie en conclusie.  
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2 Methode 

2.1 Data verwerking 
De dataset van het PLONS project bevat alle gegevens van de veldcampagne van 2007. Uit 
de complete dataset zijn de monsterlocaties gekozen waar emergente vegetatie voorkomt. In 
totaal een 20 tal locaties, waar emergente vegetatie voorkomt. Overige data is niet 
meegenomen in dit onderzoek.  

2.1.1 Abundatieklasse 
Per monsterlocatie is uitgezocht welke soorten er voorkomen en de daarbij horende 
abundatieklasse. Er wordt onderscheid gemaakt tussen soortenrijkdom (het aantal 
verschillende soorten) en bedekkingspercentage. De bedekkingspercentages zijn als volgt 
bepaald uit de abundatieklasse, de gemiddelde waarde tussen de ranges is genomen als 
bedekkingspercentage (tabel 1). Voor abundatieklasse 1 t/m 4 is gekozen voor een 
bedekkingspercentage van 2,5 %. Door het vaststellen van de percentages is het mogelijk 
analyses te doen met deze data. Een kanttekening hierbij, door het gebruik van deze 
bedekkingspercentages is het mogelijk dat de totale bedekking groter wordt dan 100%.  
 
Tabel 1. Abundatieklasse versus bedekkingspercentage   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op verschillende locaties is behalve de abundatieklasse per soort ook het 
bedekkingspercentage van de emergente vegetatie als geheel gemeten. De gemeten en 
berekende bedekkingspercentages zijn naast elkaar gelegd om te kijken welke relatie hier 
tussen bestaat.  

2.1.2 N/P limitatie 
Alle onderzoeksvragen zijn gebaseerd om de relatie met de N/P concentratie in het sediment. 
Hier gaat het om de Tot-N en Tot-P in mg/kg sediment. Mogelijk wordt de groei van de 
vegetatie beperkt doordat een van deze concentraties limiterend is voor de groei. Er wordt 
uitgegaan van een N-limitatie als de ratio N:P <14. Bij ratios tussen 14 en 16 kan zowel N als 
P limiterend zijn. Bij ratios > 16 is P limiterend (Koerselman et al.). 

2.1.3 Biomassa  
In de veldcampagne is onderscheid gemaakt tussen de biomassa van de wortels en de 
biomassa van het groene gedeelte van de vegetatie. De gegevens worden gescheiden 
gebruikt in de analyses. Daarnaast wordt er gekeken welke relatie er bestaat tussen wortels 
en groen.  
Om de toename van de biomassa te berekenen zijn de gegevens van de verschillende 
veldcampagnes genomen. De toename van de biomassa is berekend door de verschillende 
rondes van elkaar af te trekken.  

Abundantieklasse 
Bedekkingspercentages  
(Afgeleid van BB-schaal) Bedekkingspercentage  

1 bedekking < 5%, <5 exx totaal 2,5% 
2 bedekking < 5%, <3 exx per m2 2,5% 
3 bedekking < 5%, 3-10 exx per m2 2,5% 
4 bedekking < 5%, >10 exx per m2 2,5% 
5 bedekking 5-12% 8,5% 
6 bedekking 13-25% 19% 
7 bedekking 26-50% 38% 
8 bedekking 51-75% 63% 
9 bedekking 76-100% 88% 
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2.2 Analyses 
Aangezien er per monsterlocatie 2 meetronden geweest zijn is het mogelijk een vergelijking 
te maken tussen deze 2 ronden op het gebied van soortenrijkdom, bedekkingspercentage en 
toename van de biomassa. Echter, de N en P concentratie is per locatie maar een keer 
gemeten. Er vanuit gaande dat deze over de tussenliggende periode weinig tot niet fluctueert. 
De data is verdeeld in twee periode, hiermee worden ook de analyses gedaan. 

2.2.1 Excel 
De overzichten van de data zijn opgenomen en bewerkt in MS Excel. Met behulp van 
grafieken en trendlijnen zijn verschillende parameters tegen elkaar uitgezet om antwoord te 
geven op de onderzoeksvragen. Aangezien niet bekent is welke relaties te verwachten zijn 
tussen de verschillende parameters zijn lineaire trendanalyses uitgevoerd in Excel. 

2.2.2 SPSS 
De tabellen met de data voor de verschillende onderzoeksvragen zijn geëxporteerd naar 
SPSS. Met behulp van SPSS zijn eenvoudige trendanalyses uitgevoerd. De Pearson 
correlation coëfficiënt is berekend voor de schillende relaties. 
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3 Resultaten 

3.1 Soortenrijkdom versus nutriëntenconcentratie 
In deze analyse is soortenrijkdom uitgezet tegen verschillende parameters. Er is onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende monsterrondes tijdens de veldcampagne van 2007. 

Ronde 1 Soortenrijkdom versus Tot-N en Tot-P  

Grafiek 1 en 2: Soortenrijkdom versus Tot-N en Tot-P sediment voor ronde 1 
 
De gegevens zijn dusdanig verspreidt dat er geen duidelijk lineaire relatie is tussen de 
meetpunten voor zowel Tot-N als Tot-P in het sediment. Wat opvalt is één meetpunt in 
grafiek 1 die ver van de andere vandaan staat. Op dit punt is een hele hoge Tot-N 
concentratie gemeten van 17500 mg/kg sediment. In grafiek 2 valt de negatieve trend op die 
uit deze gegevens blijkt, echter de R2 is zo laag dat dit niet significant is. Met behulp van 
SPSS is een correlatie berekend van 0,040 en -0,179. 

Ronde 2 Soortenrijkdom versus Tot-N en Tot-P 

Grafiek 3 en 4: Soortenrijkdom versus Tot-N en Tot-P sediment voor ronde 2 
 
De gegevens zijn dusdanig verspreidt dat er geen duidelijk lineaire relatie is tussen de 
meetpunten voor zowel Tot-N als Tot-P in het sediment. Wat ook hier opvalt is dat enkele 
uitschieters in de data de trend beïnvloeden. Zowel bij grafiek 3 als 4. Er lijkt ook hier geen 
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duidelijke relatie tussen Tot-N, Tot-P in het sediment en de soortenrijkdom te zijn. Met 
behulp van SPSS is een correlatie berekend van -0,105 en 0,255.  

Ratio N:P in het sediment 

Grafiek 5 en 6: Soortenrijkdom versus N:P ratio in het sediment voor ronde 1 en ronde 2 
 
In grafiek 5 en 6 is duidelijk te zien dat de meeste sloten N-gelimiteerd zijn. Een enkeling is 
P-gelimiteerd. Ondanks dat een systeem N-gelimiteerd is kunnen er vele verschillende 
soorten voorkomen. Niet duidelijk is of de soortensamenstelling in een P-gelimiteerd systeem 
anders is als in een N-gelimiteerd systeem.  
Met behulp van SPSS is een correlatie berekend van 0,028 en -0,051. Duidelijk is dat een 
lineaire relatie tussen deze parameters niet bestaat.  

3.2 Bedekkingspercentage versus nutriëntenconcentra tie 
In deze analyse is het bedekkingspercentage uitgezet tegen de nutriëntenconcentratie. Er is 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende monsterrondes tijdens de veldcampagne van 
2007 

Ronde 1 Bedekkingspercentage versus Tot-N en Tot-P 

Grafiek 7 en 8: Bedekkingspercentage versus Tot-N en Tot-P in het sediment voor ronde 1  
 
De bedekkingspercentage zoals weergegeven in grafiek 7 en 8 zijn berekend op basis van 
de abundantieklasse. De totale bedekking met emergente vegetatie en de concentraties Tot-
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N en Tot-P lijken geen duidelijke relatie te hebben. Met behulp van SPSS is een correlatie 
berekend van 0,208 en 0,263. 

Ronde 2 Bedekkingspercentage versus Tot-N en Tot-P 

Grafiek 9 en 10: Bedekkingspercentage versus Tot-N en Tot-P in het sediment voor ronde 1 
 
Ook in deze ronde lijkt er geen duidelijk relatie te zijn tussen het bedekkingspercentage en 
de Tot-N en Tot-P concentratie in het sediment. Wat opvalt in deze grafieken is een 
bedekkingspercentage groter dan 100%, namelijk 133,5%. Dit komt mede door de 
omrekening van abundatieklasse naar bedekkingspercentage. Echter in de meetgegevens 
komt eenmaal abundatieklasse 1,2,4,7 en 9 voor op dit meetpunt. Wanneer voor 
abundatieklasse 7 en 9 de laagste bedekkingspercentage wordt genomen dan is het 
bedekkingspercentage nog altijd 102%.  
Met behulp van SPSS is een correlatie berekend van 0,372 en 0,388. Een lineaire relatie 
blijkt ook hier niet uit.  

Ratio N:P in het sediment 

Grafiek 11 en 12: Bedekkingspercentage versus Ratio N:P in het sediment voor ronde 1 en 2 
 
Wat opvalt in grafiek 11 is de verdeling in de N-gelimiteerd waarden. Bovenin de grafiek zit 
een cluster van meetpunten en onderin ook, ondanks dat al deze systemen N-gelimiteerd 
zijn. Dit verschil is niet te verklaren aan de hand van het maaibeheer van de sloot. Alle sloten 
in ronde 1 zijn namelijk langer dan 2 maanden geleden gemaaid. Verder lijkt er in deze 
grafieken geen duidelijk relatie te zijn tussen de ratio N:P en de bedekkingsgraad. Met 
behulp van SPSS is een correlatie berekend van 0,251 en 0,198. 
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3.3 Bedekkingspercentage gemeten versus berekend 

 
Grafiek 13 Bedekkingspercentage gemeten versus berekend. 
 
De grafiek geeft een duidelijke relatie tussen de gemeten bedekkingspercentages en de 
berekende op basis van tabel 1. Echter de berekende waarde is veelal hoger dan de 
gemeten waarde. De reden hiervoor kan zijn dat de berekening voor de lagere 
abundantieklasse altijd een bedekking berekend van 2.5%, terwijl dit niet zo hoeft te zijn. 
Ook kan het zijn dat een gemiddelde waarde per abundatieklasse wordt gekozen waardoor 
waardes overschat worden. Met name voor de lagere abundatieklasse 1 t/m 4 kan een 
bedekkingspercentage van 2,5 % een overschatting zijn.  
 
Met behulp van SPSS is een correlatie berekend van 0,869. De berekende en gemeten 
bedekkingspercentage komen dus goed overeen.  

3.4 Biomassa versus nutriëntenconcentratie 
Bij deze analyse is er gekeken naar de toename van de biomassa tussen de twee rondes. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen de toename van de biomassa van het groene gedeelte 
van de plant en de wortels. 

Biomassa toename groen versus nutriëntenconcentrati e  

Grafiek 14 en 15: Biomassa toename groen versus Tot-N en Tot-P sediment  
 
Een duidelijke relatie is niet te herkennen in grafiek 14 en 15. De uitschieters in Tot-N en Tot-
P komen ook hier weer terug in de grafiek. Dit resulteert echter niet in een extra toename 
van de biomassa van het groene gedeelte van de plant. Met behulp van SPSS is een 
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correlatie berekend van -0,252 en 0,271. Dit maakt nogmaals duidelijk dat er geen lineaire 
relatie bestaat. 

Biomassa toename wortels versus nutriëntenconcentra tie 

Grafiek 16 en 17 Biomassa toename wortels versus Tot-N en Tot-P sediment 
 
De toename van de biomassa van de wortels en de nutriëntenconcentratie lijkt een 
negatieve lineaire relatie te hebben. Toch is deze niet significant. Verder kan er geen echte 
relatie worden opgemaakt uit deze grafieken. Met behulp van SPSS is een correlatie 
berekend van -0,493 en -0,217. 

Biomassa toename wortels versus groen 

 
Grafiek 18: Biomassa toename wortels versus biomassa toename groen.  
 
De relatie tussen de toename van de biomassa van de wortels en het groen is niet duidelijk 
aanwezig. Echter wanneer we de uitschieter rechtsonder weg zouden denken. Lijkt er een 
duidelijk relatie te zijn tussen een toename van de biomassa wortels en het biomassa groen. 
Deze relatie is immers wel zichtbaar in de relatie biomassa wortels, biomassa groen in de 
twee meetrondes. Hierbij is dan niet gekeken naar de toename, alleen de verhouding tussen 
wortels en groen (grafiek 19 en 20). Met behulp van SPSS is een correlatie coëfficiënt 
berekend van 0,490. Met meer datapunten is deze relatie er misschien beter ui te halen.  
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Grafiek 19 en 20 Biomassa wortels versus Biomassa groen voor ronde 1 en 2 
 
Met behulp van SPSS zijn de correltaties tussen biomassa wortels en groen voor ronde 1 en 
2 berekend. Voor ronde 1 is een correlatie van 0,769 gevonden. Voor ronde 2 is een 
correlatie van 0,741 gevonden. Hiermee wordt de relatie tussen wortels en groen bevestigd. 

Biomassa wortels versus nutrientenconcentraties 

 
Grafiek 21: Biomassa wortels versus Tot-N sediment 
 
Ogenschijnlijk lijkt er haast geen relatie tussen de biomassa van de wortels en de Tot-N 
concentratie. Met behulp van SPSS is een correlatie coefficient van 0,487 berekend. De 
relatie is niet sterk maar bied mogelijkheden voor verder onderzoek.  
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4 Discussie 
In dit onderzoek is alleen gekeken naar de relaties tussen emergente vegetatie en de 
nutriëntenconcentratie in het sediment. Mogelijk bestaat deze relatie, maar de dataset geeft 
in dit geval geen uitkomst. Uit de complete dataset van het PLONS-project zijn de punten 
geselecteerd waar de emergente vegetatie voorkomt.  
Door het ontbreken van gegevens of meetfouten is deze selectie nog eens uitgedund. 
Hierdoor is de dataset te klein om een goede analyse te doen. Met name voor het biomassa 
gedeelte ontbraken gegevens. Toch is het nodig verder onderzoek te doen naar de relatie 
tussen nutriënten en vegetatie. In dit korte onderzoek zijn geen harde resultaten naar voren 
gekomen. Toch lijkt het dat er op sommige punten relaties zijn. In het geval van correlaties 
tussen parameters rond de 0,5 is het interessant om verder onderzoek te doen in een 
grotere dataset.  
 
Om met de abundantieklasse te rekenen is deze omgezet naar één bedekkingspercentage 
per klasse. Hiermee is het bedekkingspercentage per monsterpunt berekend. Naast de 
abundatieklasse per soort is in het veld op sommige locaties een schatting van de totale 
bedekking van emergente soorten gemaakt. Een relatie tussen berekende en gemeten 
bedekkingspercentage is gevonden. Er lijkt  een overschatting van de gemeten percentages 
te zijn, maar een onderschatting is ook mogelijk. In ieder geval levert een monster locatie  
met voorkomende abundatieklasse 1 t/m 4 al snel een hogere berekende bedekking op. 
 
Verder is er alleen gekeken naar de soortenrijkdom en niet naar de soort samenstelling. De 
nutriëntenconcentratie in het sediment kan invloed hebben op de soortensamenstelling. 
Mogelijk komen bij lagere concentraties andere soorten voor dan bij zeer hoge concentraties 
nutrienten. Hier kan verder onderzoek naar gedaan worden.  
 
Met behulp van SPSS zijn de meetgegevens geanalyseerd. Er is gekeken of er lineaire 
relaties bestaan tussen de meetgegevens met behulp van de Pearson Correlation Coëfficiënt. 
Aangezien niet bekend was naar welke relaties gezocht kon worden is dit de beste oplossing. 
Mogelijk blijkt uit nieuw onderzoek dat andere relaties bestaan. 

5 Conclusie 
Uit dit onderzoek is geen duidelijke relatie naar voren gekomen tussen emergente vegetatie 
en nutriëntenconcentraties in het sediment.De relatie tussen de nutriënten concentratie en 
de soortenrijkdom van de emergente vegetatie lijkt er niet te zijn. Ook hoge nutriënten 
concentraties zorgen niet voor een duidelijk beeld in soortenrijkdom. De N/P limitatie laat 
zien dat de meeste systemen N-gelimiteerd zijn. 
 
De nutrienten concentratie in het sediment heeft weinig invloed op de bedekkingsgraad. Ook 
is er gekeken of het maaibeheer invloed heeft gehad op de bedekkingsgraad, maar dit is niet 
gevonden.  
 
Een relatie tussen de toename van de biomassa van de planten en de nutrienten 
concentraties is niet aanwezig. Het gebrek aan data en eventuele meetfouten is hier 
hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van. Desalniettemin is niet uit te sluiten  dat met meer data 
wel relaties worden gevonden. Een relatie tussen het groene gedeelte en het wortel deel van 
emergente vegetatie is er wel. Dit is ook enigszins naar verwachting, hoewel dit niet altijd 
waar is. Wanneer er voldoende nutriënten zijn zal een plant naar alle waarschijnlijkheid 
minder investeren in het wortelstelsel als wanneer er onvoldoende nutriënten zijn. Ook kan 
het maaibeheer van invloed zijn. Ondanks dat in dit onderzoek op bijna alle locatie langer 
dan 2 maanden geleden gemaaid is geweest 
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