
Verslag duikexcursie Galgeven, Moergestel, 19 oktober 2018  

 

John Bruinsma en Peter Voorn 

 

Op 7 september 2018 hebben beide auteurs een duik met perslucht (scubadiving) gemaakt om 

de onderwatervegetatie van het Galgeven (Brabants Landschap) te onderzoeken. 

Amersfoortcoördinaten 138.84/396.17.  

 

Genoteerd is: 

 een schatting van de totale bedekking met waterplanten; 

 de waargenomen soorten; 

 een schatting van de aantallen per soort. De schatting is gemaakt met de Tansleyschaal, 

zie de bijlage;  

 het horizontale zicht, niet te verwarren met Secchi-diepte die het verticale zicht weergeeft;  

 overige waarnemingen, waaronder incidentele waarnemingen van macrofauna.  

 

De vegetatiegegevens worden vergeleken met die van David Tempelman in 2015. 

(Tempelman, 2017).  

 

Onze waarnemingen 
De route die we onder water gevolgd hebben is globaal aangegeven in figuur 1. We hebben 

tweemaal gedoken. De plas is begroeid tot de diepste punten waar we geweest zijn: 2,5 meter 

bij de huidige zeer lage waterstand. Als gevolg van de extreem droge zomer zal de normale 

winterstand van het Galgeven tenminste 0,5 m. hoger liggen. Met name aan de flauwe NO 

zijde lag hierdoor tijdens ons bezoek een zandoever strook van circa 50 meter breed droog. 

Op de luchtfoto met duikroute is deze strook te zien als zeer ondiep water.  

 

Het Galgeven heeft de vorm van een soepbord: de rand glooit zwak tot plm 1 meter diep, 

daarna volgt een tamelijk steile wand tot bijna twee meter en daarna is er een min of meer 

vlakke bodem, 2 tot 2,5 meter diep.  

 

De watertemperatuur was 23° C.  

Het zicht was ca. 1 meter, alleen vlak boven de bodem 1,5 tot 2 meter.  

De pH werd gemeten door een boswachter van Brabants Landschap: 8.0.  

Op de bodem ligt een tot ruim 10 cm dikke laag waterige, zwarte laag zeer fijn organisch 

materiaal.  

 

Met de foto's is geen fotowedstrijd te winnen. Ze zijn gemaakt met het beschikbare licht en 

illustreren mede de lichtcondities onder water.  

 

De vegetatie is samengevat in tabel 1. In deze tabel zijn ook de watervegetaties van David 

Tempelman in 2015 opgenomen.  

 

Op de glooiende oever is weinig begroeiing, meest Gesteeld glaskroos. Op de steile wand 

vrijwel geen begroeiing.Daaronder begint de vegetatie met een rand Klein fonteinkruid met 

daartussen Buigzaam glanswier. De begroeiing vanaf ruim twee meter tot het diepste punt is 

vrijwel geheel Doorschijnend glanswier.  

Niet in de tabel staat een onbekende plant, mogelijkerwijs de onderwatervorm van Luronium 

natans.  

 



Op de oever groeit onder andere Pilvaren, Naaldwaterbies, Knolrus en op niet afgegraven 

stukken dichte matten Gewone waternavel. Bij de hoogwaterlijn staan ook veel soorten van 

voedselrijke oevers zoals diverse soorten Tandzaad, Wolfspoot en andere. 

 

Tabel 1. De watervegetatie in 2015 (David Tempelman) en 2018 (ons duikonderzoek) - in 

volgorde van afnemende abundantie.  

  2015 2018   

Totale bedekking onder water 10% 80%   

Soorten       

Gesteeld glaskroos la o Elatine hexandra 

Klein fonteinkruid la cd Potamogeton berchtoldii 

Knolrus la - Juncus bulbosus 

Pilvaren f - Pilularia globulifera 

Gewone waterbies lf - Eleocharis palustris 

Gewone waternavel lf s Hydrocotyle vulgaris 

Snavelzegge lf - Carex rostrata 

Duizendknoopfonteinkruid o - Potamogeton polygonifolius 

kranswier (soort) o - Chara spec. 

Puntig fonteinkruid? o - Potamogeton mucronatus 

Stomp fonteinkruid o r Potamogeton obtusifolius 

Tenger fonteinkruid? o - Potamogeton pusillus 

Haarfonteinkruid? o - Potamogeton trichoides 

Klein kroos r - Lemna minor 

Riet r - Phragmites australis 

Doorschijnend glanswier - cd Nitella translucens 

Buigzaam glanswier - lf Nitella flexilis 

Naaldwaterbies - s Eleocharis acicularis 

Voor de betekenis van de ?'s, zie elders in de tekst.  

 

Van Doorschijnend glanswier en Buigzaam glanswier zullen komende winter 

alcoholpreparaten worden gedeponeerd in Naturalis, Leiden. Van Klein fonteinkruid en 

Stomp fonteinkruid worden herbariumexemplaren gedeponeerd in het herbarium van de 

Floristische Werkgroep KNNV Eindhoven dat onderdeel is van het Natuurmuseum in 

Tilburg.  

 

Vergelijking met 2015 
Onze waarnemingen in 2018 verschillen aanzienlijk van die van David Tempelman in 2015: 

zowel de totale bedekking, als de soorten en hun aantallen zijn totaal anders. Enkele 

mogelijke en elkaar niet uitsluitende oorzaken van deze verschillen zijn:  

waarnemingsdatum David Tempelman heeft het ven bezocht op 10 september, wij op 

17 augustus. Dit kan de verschillen niet verklaren. 

waterstand De waterstand is in 2018 uitzonderlijk laag. Het is goed denkbaar 

dat de grote onderwaterpakketten van Gesteeld glaskroos en 

Pilvaren in 2015 en de planten die wij in 2018 op de oever 

beschrijven, op dezelfde plaats groeien.  

onderzoeksmethode David Tempelman schrijft in een email dat hij rond het ven heeft 

gelopen en er her en der in is gelopen (Tempelman, 2018) . Hij 



schrijft in zijn verslag (Tempelman, 2017: "De waterbodem is 

deels begroeid, maar het was moeilijk te zeggen hoeveel het 

begroeide percentage bedroeg ……". Door te duiken is de 

schatting in 2018 veel nauwkeuriger.  

 Al duikend ben je snel geneigd om de ondiepste delen over te 

slaan. Het zou de afwezigheid van Riet in onze lijst kunnen 

verklaren.  

determinatieverschillen Tempelman heeft zijn waarnemingen aangevuld met 

determinaties van Maarten Mandos. Als resultaat daarvan 

onderscheidt hij vijf soorten smalle fonteinkruiden, waar wij er 

twee vinden. Op ons verzoek heeft Mandos zijn waarnemingen 

nog eens gecontroleerd en komt tot dezelfde fonteinkruiden als 

wij (Mandos, 2018).  

 In de lijst van Tempelman staat een 'Chara spec.', in onze lijst 

Doorschijnend glanswier. Mogelijk gaat het om dezelfde soort.  

echte verschillen  Het is heel goed mogelijk dat de verschillen of een deel ervan 

reëel zijn. Van Dam et. al. (2017) noemt het Galgeven "instabiel". 

Dit is het gevolg van de tussen 2005 en 2012 grote toevoer van 

gebufferd en fosfaatrijk grondwater. De vraag is of de kwalificatie 

'instabiel' stand houdt nu het aantal smalle fonteinkruiden in 2015 

kleiner blijkt dan toen gedacht.  

 

Zorgen 
De combinatie van gebufferd water, een centimeters dikke laag organisch materiaal, een in 

groeiseizoen 2018 dichte watervegetatie die ook nog aan de prutlaag zal bijdragen en een -als 

we het doorzicht en de foto's mogen geloven- nu al forse vergroening van de waterkolom, 

maakt dat wij ons zorgen maken dat binnen enkele jaren de onderwatervegetatie vrijwel zal 

verdwijnen. Mogelijk treedt een stabielere situatie in als Brabants Landschap de komende 5-

10 jaar de kraan dicht laat, waardoor de pH wel zal dalen als gevolg van 's winters 

toestromend neerslagtype lokaal ondiep grondwater. Daardoor zal de mineralisatie geleidelijk 

trager verlopen en stelt zich hopelijk een normalere stabiele toestand in.  

 

Overige - incidentele- waarnemingen 
Hoewel het minder relevant is in een floraverslag, vermelden we enige niet-systematische 

faunawaarnemingen. 

Tussen de vegetatie zagen we verscheidene geleiballen (zie fig. 5). De grootte varieerde van 

een golfbal via  tennisbal tot een flinke grapefruit. Het betreft Waterzakmosdiertje 

(Pecinatella magnifica), een exoot uit N-Amerika die sinds 1883 in West- en Midden-Europa 

voorkomt. In Nederland zijn er enkele eerdere meldingen, onder andere van vijver uit Tilburg. 

Meer informatie op de website van stichting Anemoon (Anemoon, 2018).  

Verder:  

3 visjes, zeer waarschijnlijk Amerikaanse hondvis, 

6 Paardenbloedzuigers,  

enkele duikerwantsen en kokerjuffers spec.  

Geen slakken of mollusken,  

10 Dodaars,  

ca 90-100 grauwe ganzen die wilden invallen, maar doorvlogen, mogelijk als gevolg van onze 

aanwezigheid, 

2x Havik; (vermoedelijk twee maal hetzelfde vrouwtje). 
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Bijlage. Tansley-schaal.  

 

s schaars/zeer verspreid scarce 

r zeldzaam rare 

o hier en daar occasional 

lf plaatselijk frekwent locally frequent 

f frekwent frequent 

la lokaal zeer veel locally abundant 

a zeer veel abundant 

cd co-dominant co-dominant 

d dominant dominant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Duikroutes in het Galgeven, 7 september 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 2. Doorschijnend glanswier - Nitella translucens 

 
fig. 3. Stomp fonteinkruid - Potamogeton obtusifolius 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 4. Gesteeld glaskroos -Elatine hexandra en Klein fonteinkruid - Potamogeton berchtoldii in 

ongeveer een halve meter diep water.  

 

 
fig. 5. Waterzakmosdiertje - Pecinatella magnifica, de bal is ruim een vuist dik. Tussen Klein 

fonteinkruid - Potamogeton berchtoldii.  


