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DE NEDERLANDSE WIELEN. 

Deze zomer was ik in de gelegenheid, samen met G. v. Heusden, de biologische 
gesteldheid van de Wielen langs de grote rivieren te onderzoeken. Onder 
Wiel verstaan we de kolk, die ontstaan is achter een dijk bij een dijkdoorbraak. 

We besloten daarom een dijk te bestijgen en zodoende de nodige Wielen op te zoeken. 
Bij gebrek aan benzine werd de tocht met paard en kar gemaakt. Zo werd een Utrechtse 
kaasbrik met aangekoppelde autobus, die oorspronkelijk als week-end wagen had 
dienst gedaan, volgeladen met instrumenten en andere benodigdheden, het paard 
voorgespannen en we gingen op weg. 

Bij het eerste Wiel, dat bij Zijderveld lag, werd gestopt, het paard bij een boer 
in de wei gejaagd en het onderzoek begonnen. 

Met touw en schietlood werd de diepte opgemeten, door met een roeibootje van 
een bepaald punt op de oever weg te varen en om de 25 meter het lood te laten zakken 
en de diepte af te lezen. Op deze manier, door telkens in een andere richting van 
het zelfde punt weg te varen, verkregen we een aantal dieptelijnen en konden het 
punt van grootste diepte en tevens de omtrek van het Wiel vaststellen. Fig. 1 geeft 
een overzicht van de dieptelijnen en de omtrek van het Wiel bij Schoonrewoerd. 
De grootste diepte ligt bij 10 meter. Zo vonden we voor de 16 onderzochte Wielen 
een diepte die varieerde van 5—15 meter. Dit is dus aanzienlijk dieper dan het gros 
van de Nederlandse meren, die hoogstens 2 meter diep zijn. 

Dat de omwonenden van zo'n Wiel een overdreven voorstelling hadden van de 
diepte, hoeft geen betoog: sommigen beweerden, dat de kerktoren van het dorp 
erin verdween, anderen beweerden iets over de grootte van de v issen . . . . Slechts 
het vangen van de vis, dat was de kunst. We zullen straks zien, waardoor de inboor
lingen de vis, die zo groot was en zo diep zwom, niet kónden vangen. 
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Op de diepste plek werd de roeiboot verankerd om met behulp van een kantel-
thermometer de temperatuur te bepalen. Dit geschiedde vanaf de oppervlakte tot 
aan de bodem. Tevens werd er om de meter door middel van een waterschepper, 
wat niet anders is den een holle buis, die gesloten kan worden, een watermonster 
genomen, waarvan het zuurstofgehalte bepaald werd. Wilden we dus temperatuur 
en zuurstofgehalte op bijvoorbeeld 3 meter diepte weten, dan lieten we de water
schepper, waaraan de thermometer was bevestigd, 3 meter zakken, wachtten ver
volgens 3 minuten tot de thermometer op temperatuur gekomen was en lieten ver-

Fig. 1. Wiel van Schoonrewoerd. Dieptekaart. 

volgens een lood langs de draad naar beneden glijden. Het lood valt dan op een pal 
en hierdoor kiept de waterschepper en tevens de thermometer om. Door het om
kantelen sluit de waterschepper zich en tevens breekt de kwikdraad van de speciaal 
daartoe ingerichte kantelthermomcter. Nu kunnen we zonder dat de stand van de 
thermometer verandert, of water van andere diepte in de waterschepper terecht komt, 
het instrument met een Hertje ophijsen. In de roeiboot werd de temperatuur afgelezen, 
het watermonster werd in flesjes gedaan, om later in ons „rijdend laboratorium" het 
zuurstofgehalte te kunnen bepalen. Ook het planktongehalte werd op verschillende 
diepte bepaald. Hiervoor hadden we een planktonpomp met slang, waarmee we 25 
liter water van bepaalde diepte oppompten en door een plankton-netje zeefden. Het 
„drab" dat we zo kregen werd geconserveerd en onder het microscoop, dat ook 



DE NEDERLANDSE WIELEN S 3 S Q S 1 S 1 S 3 S 3 57 

^ 

» ^ 

« ^ 

SI 

ft. ^ Ic J 

<-> « v5 Ö -̂  

J. A ie * T e in t e T e *s. V JttPrs 'n ritr E m o 

in ons laboratorium stond, bekeken. Zo vingen we dus de zwevende organismen van 
oppervlakte tot bodem. Het aantal individuen per 25 liter werd thuis onder het 
microscoop geteld. Figuur 2 en 3 geven een overzicht van de resultaten, die we bij 
Vuren en Wijk bij Duurstede verkregen. De figuur stelt schematisch, de verticale 
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Fig. 4. Schema van een Wiel. de dub
bele pijl geeft de windrichting aan. 
Het hypolimnion en het epilimnion cir

culeren in tegengestelde richting. 

doorsnede door een Wiel voor. Verticaal zien we hoe diep een wiel is, dus Wiel Vuren 
is 11 meter. Wiel Wijk bij Duurstede 8 meter diep. De gestreepte lijn stelt het verloop 
van de temperatuur voor. In het Wiel van Wijk bij Duurstede is van o—6 meter de 
temperatuur ongeveer 17 graden, van 6—8 meter daalt deze plotseling tot 11 graden. 
In het Wiel van Vuren is de temperatuur van o—1 meter ongeveer 17 graden, van 

2—3 meter daalt ze ineens 5 graden en beneden 
3 meter blijft de temperatuur tot op de bodem 
vrijwel 10 graden. 

Dit verschijnsel, dat de temperatuur met een 
sprong verandert op een bepaalde diepte — de 
spronglaag of thermocline — is bekend van diepe 
meren, zoals we die in Amerika en Duitsland vin
den. De waterlaag boven de spronglaag noemen 
we het epilimnion, die er onder het hypolimnion. 
Zo vinden we dus in de Nederlandse Wielen een 
miniatuur van grote diepe meren en deze kolken 

verdienen als waardevolle studieobjecten en prachtige plekjes natuurschoon be
scherming tegen dichtplempen met puin e.d. Pittoresk vooral waren de Wielen bij 
Schoonrewoerd, het Galgenwiel bij Asperen, de Waai bij Zijderveld, de Wielen bij 
Ochten, Elden en Ingen. Dit zijn slechts een aantal Wielen, die we onderzocht 
hebben, maar ook de Wielen die we voorbijreden omdat ze niet geschikt waren 
voor onderzoek, verrasten ons dikwijls met hun schilderachtige ligging. 

We onderzochten 16 Wielen. Daarvan stellen de afgebeelde figuren (Fig. 2 en 3) 
twee extremen voor. In het Wiel van Vuren zien we een thermocline van 1—3 meter, 
in het andere een sprong van 6—8 meter. Het is ons duidelijk geworden, door de 
Wielen onderling te vergelijken, dat de hoge ligging van de spronglaag in het eerste 
Wiel een gevolg is van de beschutte ligging en het kleine oppervlak. Daardoor kon 
de wind weinig circulatie in het water bren
gen en de spronglaag bleef hoog. Een andere 
invloed op de ligging van de spronglaag 
heeft het jaargetijde. Het zij voldoende hier 
op te merken, dat de spronglaag ontstaat, 
door sterke verwarming overdag en sterke 
afkoeling 's nachts, en dat de sprong dus van seizoen tot seizoen verschilt en zelfs 
op bepaalde tijden afwezig is. 

Een parallel van de temperatuur vinden we in het verloop van het zuurstofgehalte. 
In het epilimnion is zuurstof, maar het hypolimnion vertoont totale zuurstofuitputting. 
Dit wordt veroorzaakt door bacteriële werking en door de spronglaag. Deze laatste 
verhindert gaswisseling tussen de diepe lagen en de oppervlakkige lagen. Het epilim
nion circuleert n.1. onafhankelijk van het hypolimnion. We zouden dus epi- en hypo
limnion als twee afzonderlijke waterlagen kunnen opvatten, waarvan de bovenste als 
olie op de onderste drijft (fig. 4). In het hypolimnion vinden bacteriologische proces-

Fig. 5-
behulp 

m 
Corethra plumicornis. (12 x ) Met 

van de zwemblazen blijft het dier 
zweven. 
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sen plaats, waardoor zuurstof verbruikt wordt. Bovendien leveren sulfaatreducerende 
bacteriën zwavelwaterstof, zodat onze monsters onder de spronglaag duidelijk de 
lucht vertoonden van stinkende stadsgrachten! Is het wonder, dat de vissers op grote 
diepte in de Wielen geen vis vingen? Slechts in de oppervlakkige lagen huisden vissen. 
Op andere chemisch-bacteriologische processen, die in het Wiel plaatsvinden zullen 
we niet verder ingaan. 

Ook het plankton is grotendeels afhankelijk van de zuurstof. Fig. 2 en 3 tonen dat. 
In Wiel Vuren komt onder 3 meter geen plankton voor, in het Wiel van Wijk bij 
Duurstede onder 7 meter. Op die plaatsen wordt het zuurstofgehalte nihil. Alleen 
sommige blauwwieren kunnen met zeer weinig zuurstof toe, zoals fig. 3 te zien geeft. 

Fig. 6. Wiel bij het Ingense Veer. 

Ook een muggenlarf, Corethra (Fig. 5), een doorzichtig dier, met voor en achter een 
zwemblaas werd op grote diepte gevangen. Het dier teert op de luchtvoorraad in de 
zwemblaas, zijn voedsel bestaat uit dode plankton-organismen, die naar beneden zak
ken. Ook vonden we, meer langs de kanten en in de modder, een andere muggenlarf, 
de bekende Chironomus, die met behulp van zijn rode bloedpigment het bij laag 
zuurstofgehalte kan uithouden. 

We gaan nu kijken naar de verticale verdeling van de planktonten in fig. 2 en 3. 
De breedte van de zwarte figuur komt overeen met het aantal organismen, dat we 
op bepaalde diepte vonden. Het getal geeft dit aantal per 25 liter water. 

In fig. 2 vinden we in de eerste kolom Ceraiiiim hirtindinella, echter in minder 
groot aantal dan in het Wiel van Wijk bij Duurstede. Overigens vonden we Ceratium 
in alle onderzochte Wielen in massa, evenals Cladoceren (watervlooien), Copepoda 
(roeipootkreeftjes) en Rotatoria (raderdiertjes). 
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In het Wiel van Vuren zien we een merkwaardige „waterbloei". Het is sommigen 
misschien wel eens opgevallen, dat kleine afgesloten plassen, zoals leemputten en 
ondiepe mestputten een lakgroene kleur vertonen. Deze „waterbloei" wordt ver
oorzaakt door massaal optreden van eencellige organismen. Iets dergelijks vertoont 
ons Wiel. De bloei wordt hier veroorzaakt door Mallomonas caudata een Protozo. 
De bloei is echter van de kant af niet te zien, daar ze pas i meter onder de opper
vlakte optreedt. 

De andere Wielen vertoonden enkele variaties in de samenstelling van plant- en 
diergroepen. Zo vonden we behalve de genoemde soorten of groepen: Dinobryon 
Sertularia, Asterionella gracillima, Synedra spec, Peridinium spec, Surrirella spec, 

Fig. 7. Wiel bij Wijk bij Duurstede 

Fragillaria crotonensis, Eudorina elegans, Pandorina Morutn, Attheya Zachariasn. 
Wanneer we het aantal Ceratiums aan de oppervlakte van het Wiel bij Vuren ver

gelijken met dat van Wijk bij Duurstede, dan heeft het eerste Wiel meer Ceratiums 
dan het laatste. Dit wordt veroorzaakt door het licht. In het eerste Wiel is om 8 uur 
's avonds gevist, dus bij lage lichtintensiteit. De Ceratium is naar de oppervlakte 
toe gezwommen, waar meer licht is; in het andere Wiel daarentegen zit Ceratium 
dieper, omdat dan dieper veel meer licht is (1 uur 's middags, het licht is sterker en 
kan dus dieper in het water dringen). Ook andere soorten en groepen vertonen dit 
verschijnsel. 

De oeverflora en fauna had eveneens onze aandacht. De flora verschilde van 
Wiel tot Wiel weinig. De fauna was arm aan soorten, tengevolge van de geringe 
plantengroei. Wel vonden we in het riet de gewone rietbewonende vogels, zoals 
karekiet, rietzanger, wouwaapjes. 
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Met een rijke buit, opgedaan langs Waal en Rijn reden we tenslotte met onze 
i pk omnibus van de dijk af, naar de laatste pleisterplaats, de stal van het paard en 
de garage van de auto. 

P. LEENIVAAR. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Rozetten van tweejarige en overblijvende planten beginnen zich reeds in Juni voor te 
bereiden op den naderenden winter. Ze maken hun trekwortels en we zien hun hart 
gaandeweg neerwaarts bewegen. In Augustus zijn velen al een eindweegs gevorderd. 

Hommelkoninginnen gaan dan ook al wel hun winterholen graven. 
De daling van het hart van die rozetten is nog al uiteenloopend. Bij de stengellooze sleutel

bloem bedraagt die dikwijls genoeg 6—10 centimeter bij P . elatior en P. officinalis minder. 
Slangenkruid ook omstreeks 6 centimeter. De Teunisbloemen doen heel verschillend: de 
Kleine Teunis (hetzij dan Oe. muricata of Oe. ammophila) blijft dikwijls kloekweg boven den 
grond, liefst nog op een stuk stengel van één of zelfs meer centimeter. De Groote en de Gewone, 
(O. Lamarckiana en O. biennis) trekken hun rozet een paar centimeter omlaag, maar soms ook 
weer niet. Ik heb in al die gevallen pogen te ontdekken, of soms de structuur van den bodem 
of de begroeiing van de omgeving of de aanwezigheid van beschutting daarbij in aanmerking 
zou komen, maar zonder eenig resultaat en heb dikwijls genoeg rozetten van gelijksoortige planten 
vlak naast elkaar gevonden, die zich geheel verschillend gedroegen. Niettemin blijft het een 
zeer indrukwekkend verschijnsel en voor die uitzonderingen moet wel een oorzaak worden 
gevonden. 

De rijping van vruchten en zaden brengt de vogelwereld in beweging, de musschen gaan 
naar de graanvelden, de eenden gaan naar de gerst. Ieder jaar heb ik er schik in, dat de Zwartkop-
meesjes, zoowel de Glanskoppen als de Matkoppen precies weten wanneer de zaden van de 
Hennepnetel beginnen te rijpen. Dan komen ze dadelijk op de proppen. Verleden jaar had ik 
weinig Hennepnetels, eigenlijk heelemaal niet, maar even goed verschenen de meesjes op de 
hun sinds jaren zoo goed bekende plaats en waren waarschijnlijk wel verwonderd, daar niets 
te vinden. Thans heb ik er weer en we zullen nu zien, wat ze doen. Die Hennepnetels hebben 
een heel langen bloeitijd, dat ligt zoowel aan hun labiatendom als aan hun éénjarigheid en zoo
doende verschaffen ze maanden achtereen voedsel aan die meezen. Een enkele keer komt een 
Pimpeltje er ook op af, maar meestal zijn het de Zwartkoppen, tusschen twee haakjes de sierlijk
ste en de viefste van alle meezen. Of de Hennepnetels zelve van die voorliefde profiteeren weet 
ik niet. Eigenlijk zijn het als zooveel andere lipbloemen planten, wier zaden door de mieren ver
spreid worden: myrmecochoren. 

De mieren houden in Augustus hun groote paringsvluchten. Gewoonlijk genieten ze daarbij 
de belangstelling van de vogels, groot en klein, van winterkoninkjes af tot zilvermeeuwen toe: 
musschen, spreeuwen, vliegenvangers, roodstaartjes, meezen, grasmusschen, zelfs eenden. 
Let er bij gelegenheid eens op, hier kunnen we weer eens lijsten samenstellen. Op 7 Augustus 
1940 hadden we hier zoo'n groote mieren vertooning; onderaan die kleine vogels en heel in de 
hoogte kokmeeuwen en stormmeeuwen. Daarentegen op 1 en 2 September 1941 had een min
stens evengroote mierenvlucht plaats in Thijsse's Hof en op Binnenduin en daarbij vertoonde 
zich geen enkele vogel, hoewel ze toch allemaal goed en wel in het land waren. Wat was dar 
nu weer? JAG. P. THIJSSE. 
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