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Ik heb de vijvers in Assen langs de Houtlaan onderzocht op uw verzoek op 18 juni 2019.
Op onderstaande luchtfoto (Google Maps) zijn een aantal punten aangegeven waarnaar verwezen
wordt in dit memo. Het betreft drie vijvers die hier 1, 2 en 3 zijn genummerd. Nummer 4 is een
schouwsloot van het waterschap waarop vijver 2 afwatert als het peil te hoog wordt.

Vijver 1.
De begroeiing in deze vijver wordt gedomineerd door ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum
heterophyllum), de bedekking was meer dan 90%. Er was een ondergroei van watercrassula (Crassula
helmsii) door de gehele vijver. Deze soort was meestal niet zichtbaar maar elke bemonstering met een
hark levert enkele planten op. Op sommige plekken langs de oever waren de planten ook vanaf de
kant zichtbaar, alle planten groeiden onder water.
Op het punt van de markering ‘1' staat stonden enkele planten ongelijkbladig vederkruid in bloei. Op
punt 1a stonden ook enkele groepen parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum).
Vijver 2.
Deze vijver was voor een groot gedeelte bedekt met parelvederkruid, maar daarnaast kwam ook
ongelijkbladig vederkruid voor. Deze soort valt minder op omdat de onder water groeiende delen van
beide soorten op elkaar lijken. Parelvederkruid verliest echter vrij snel de onderwaterbladen nadat het
bladen boven water heeft gevormd.
Ook in deze vijver is overal een ondergroei van watercrassula, maar langs de randen komen de
planten ook boven water, met name aan het westelijk uiteinde, maar ook in de verbreding.
In deze vijver zwemmen grote Koi karpers (40-60 cm lang).
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Verbindingssloot 2a-2b
In de sloot die deze vijver verbindt met de randsloot langs vijver 3 staat ook pleksgewijs veel
watercrassula en parelvederkruid, in de schaduw van bomen en bij 2b tussen struiken en lisdodden.
Vanaf het begin van het voetpad dat de randsloot scheidt van vijver 3 is er geen van beide soorten
meer te zien en wordt de watervegetatie in het begin gedomineerd door knolrus (Juncus bulbosus) en
verderop door loos blaasjeskruid (Utricularia australis) in hoge dichtheid. Deze abrupte overgang heeft
waarschijnlijk te maken met de lemige bodem waarvan de dijk gemaakt is waar het voetpad op loopt.
De bodem van de verbindingssloot is zandig met slib.
Vijver 3
Deze vijver is voor ongeveer 50% begroeid met verspreidbladig waterpest (Lagarosiphon major) die
vooral in de diepere delen groeit. De ondiepere zone langs het voetpad in vrijwel geheel kaal, mogelijk
omdat de planten daar zijn verwijderd, mogelijk door tijdelijke droogval bij peildaling. Ook langs de
tuinen achter de huizen aan de overkant ontbrak de begroeiing meestal over een breedte van 1-2
meter. Op het moment van het veldbezoek was het waterpeil ook duidelijk lager dan gemiddeld en
waren, met name aan de oostkant (3b) ‘strandjes’ drooggevallen.
Verder groeiden verspreid gekweekte waterlelie-hybriden, aan de kleur van de bloem en de bladstand
te zien allemaal verschillende hybriden. Andere waterplanten kwamen nauwelijks voor, behalve enkele
planten drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans), lidrus (Equisetum palustre) en mattenbies
(Schoenoplectus lacustris).
Het water was opvallend troebel, met name in het middelste deel waar een bruggetje over het water
ligt, met een bruine kleur. Daar kwamen ook relatief weinig waterplanten voor.
Schouwsloot 4.
Via de overloop van vijver 2 zijn parelvederkruid en watercrassula ook in de sloot terecht gekomen.
Ten tijde van het veldbezoek stond de sloot gedeeltelijk droog. De bodem ligt niet volkomen waterpas
waardoor sommige stukken wel enkele cm water hielden. Op deze plaatsen werden vitale planten
watercrassula en parelvederkruid gevonden, ondanks de schaduw van bomen en tussen lisdodden.
Veel verder dan punt 4a heb ik niet gekeken, omdat het pad langs de sloot dicht begroeid stond met
reuzenberenklauw en ik geen beschermende kleding aan had.

Ongelijkbladig vederkruid in vijver 1
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Watercrassula in vijver 1

Parelvederkruid in vijver 2
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Watercrassula en parelvederkruid langs de westoever van vijver 2

Watercrassula en enkele parelvederkruid in de schouwsloot
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Watercrassula en parelvederkruid (en witte waterlelie) in de verbindingssloot 2a

Verspreidbladige waterpest in vijver 3
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Opgeharkte verspreidbladige waterpest
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