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1.Inleiding.

Inhetvoorontwerp vande ruilverkaveling Twello steltdeVoorbereidingscommissie zichwatnatuur enlandschap betrefto.a. totdoel
de aanwezige natuurwetenschappelijke waarden tebehoudenof zomogelijk totontwikkeling tebrengen (ziepag. 7,voorontwerp). Hiertoe
ishet tenbehoeve vanhetbehoud vande aanwezige natuurwetenschappelijkewaarden noodzakelijk tebeschikkenover gedegenbasisinventarisaties.Uiteenoverleg,datop 20september 1979gevoerd istussen
deRegionale Milieuraad endeVoorbereidingscommissie ruilverkaveling
Twello bleek,dathetwaterkwaliteitsaspect inhetruilverkavelingsgebied alleen bekeken isvanuitvisserijoogpunt.Hydrobiologischonderzoek had inhetgeheel nietplaatsgevonden. De Voorbereidingscommissie
achtteditnietnoodzakelijk. Geziendezeuitspraken lijkthet niet
mogelijk datde Voorbereidingscommissie bijhetopstellenvanhet
landschapsplan enhetplanvanwegenenwaterlopen rekeningheeftkunnenhoudenmetdebestaande aanwezige natuurwetenschappelijke waarden
vandewaterlopen inhetgebied,laat staandatdezeop eenenigszinsgenuanceerde wijze totontwikkeling zoudenkunnenwordengebracht.
Indirect zijner tenaanzienvandebovengenoemde aspecten locaal toch
enigedingen inhetruilverkavelingsplan uitgewerkt,die eenbepaalde
garantie bieden,--hieropwordt indevolgende hoofdstukken nog
nader ingegaan --datdenatuurwetenschappelijke waarden gehandhaafd
blijven ofop eenplaats zelfswordenversterkt.
Deze indirect gunstige omstandigheden (hetnietverbeterenvande
detailontwatering inbufferzones) inbepaalde terreintjes zijnte
dankenaanverricht floristisch enornithologisch onderzoek.De enige
extravoorziening ineen innatuurwetenschappelijk opzicht waardevol
gebied inhetruilverkavelingsblok zijnde stuwen ter beheersing
vanhetwaterpeil ineendeelvanhet'stroomgebied vandeKraaigraaf.
Zeer recent (Cuppen, 1979) iser eenhydrobiologisch onderzoek inhet
ruilverkavelingsgebied verricht.Hetkonhelaas slechts steekproefsgewijswordenuitgevoerd. Aangezien deuitkomstenvanditonderzoek
telaatinrapportvorm zijnverschenen kondenderesultaten nietmeer
inhetplanproceswordenmeegenomen.
Eenaantal aspecten,dieuithetonderzoek naarvorenkwamen,iszo
belangrijk,datdeze alsnog inhetplan zoudenmoetenwordenverwerkt.
Deze aspecten zullen indevolgende hoofdstukken nader worden
uitgewerkt.

2.

Debetekenisvandedroogvallende milieus endemacrofauna inhet
onderzoeksgebied.

2.1.De betekenisvandedroogvallendemilieus.

Hetobjectvanhetverrichte hydrobiologisch onderzoek wasde
demacrofauna d.w.z.demethetbloteoog zichtbarewaterdieren.
Erwerd alleenonderzoek verricht in stilstaande wateren,waarbijde nadruk vielop 'szomersdroogvallende milieus zoalsbepaalde typengreppels,weidepoelen,moerasjes enbroekbossen.
Hetmeerendeel isgeheel ofgedeeltelijk omgeven door cultuurland.
Debelangrijkste factor indebovengenoemde milieutypen isde
periodiciteit vandewaterstand. Dezekomtgedurende de late herfst
onder invloed vande regenval geleidelijk bovenhetmaaiveld te
liggen.Gedurende dewinter enhetvroegevoorjaar blijft het
water bovenhetmaaiveld staan,waarna hetonder invloed vande
heersende klimaatsomstandighedendaalt.Dit leidttoteen
oppervlakkige uitdroging inde zomer.Ditgeheleproces isinbepaaldedelenvanhetruilverkavelingsgebied nogvoor een groot
deel afhankelijk van natuurlijke factorend.w.z.een stabiele
periodiciteit.
Demacrofaunalevensgemeenschap,die indit typewaterenwerd
gevonden is invergelijking totveel anderewateren vrij soortenarm.Eenaantal vande soortenisechterinhogematekarakteristiek.
Derelatieve armoede aan soortenhangt samenmetmilieufactoren,
die een sterk selectieve werking ophetecosysteem uitoefenen.
Genoemd kunneno.a. worden: sterke temperatuurschommelingen samenhangend met degeringe waterdiepte, sterke schommelingen in
zuurstofgehalte en ionensamenstelling vanhetwater,voedselschaarste enuitdroging.Omdezeredenenontbreken een groot
aantal soorten,die hunoptimum hebben inmeer permanente, stilstaande wateren,geheel,hoewel hetmilieu gedurende bepaalde
perioden vanhet jaarogenschijnlijk zeer geschiktlijkt.
Zoalsuithetbovenstaande blijkt is juistde relatief hogewaterstand inhetvoorjaar eenbelangrijk kenmerkvanditwatertype.
Dankzijderelatief geringe waterdiepte wordt hetwater sneller
warmdan inanderewateren,hetgeenvoordekarakteristieke soorten essentieel isomhun levenscyclus tekunnenvoltooien.
Juistopditpuntbetekenen ontwateringswerkzaamheden inruilverkavelingsverband of ineenanderverband eenwezenlijkeaantasting.Eénvandebelangrijkste doelstellingen vanderuilverkaveling isnamelijk om eenverlaging vandegrondwaterstand in
hetvoorjaar tekrijgenmet andere woorden eenversnelde afvoer
vandevoorjaarstop.Voorde levensgemeenschappen vanperiodiek
droogvallende milieusbetekentdit zeer waarschijnlijk,dathet
watervolledig isafgevoerd (greppels)ofweggezogen (poelen,
moerassen,broekbossen)opeentijdstipdathetmerendeel vande
diersoorten zijn levenscyclus slechtsvoordehelftof driekwart
heeftvoltooid.Vooral de specifieke,zeldzame soorten zullen

hierdoor compleetverdwijnen of zeer sterk inaantal achteruitgaan
(vergelijk problematiek weidevogels '.).Ineennog enigzins "gave"
vorm kunnendergelijke gemeenschappen danook alleenbestaan (vergelijk weidevogels) ingebieden,diehydrologisch niet te sterk
zijn "aangetast" (ditbetekent inlandbouwkundige- enwaterschapstermenverbeterd tenbehoeve van eengoedewaterbeheersing).

2.2. Debetekenisvandemacrofauna.

Bijdebespreking vandemacrofauna zullendeverschillende diergroepen,die tijdenshetonderzoek van Cuppen (1979)gevonden zijn
achtereenvolgens wordenbehandeld. Eencompleetoverzichtvande
gevonden soorten istevinden inde tabellen inditrapport.
Tricladida (platwormen)
Dugesia lugubriswasdemeest talrijke soort indeonderzochte droogvallendemilieus. InWinterswijkkwamde soortveel voor indroogvallendebeekjes (Cuppen enDirkse, 1978).
Inmeer permanente waterenwordtdeD. lugubris grotendeels ofgeheelvervangen doorde zeer nauwverwante Dugesiapolychroa.Zeer
opmerkelijk wasdevondstvan Phagocata vitta intwee droogvallende
greppels.Dezeop tweedonkere oogpuntjes nageheel witte platworm
heeft eenondergrondse levenswijze.De eersteNederlandse exemplaren
werdenrecent indiepe afgesloten grondwaterputten gevangen te
Tienray (L)enGroesbeek (Gld.) (TaxenNeve, 1975). Verder werden
enkelevondsten gedaan in jaarlijksdroogvallende beekjes bijWinterswijk (CuppenenDirkse, 1978). Devoorlopige ervaringen duiden erop,
datdezeuiterst zeldzameplatworm tijdelijk eenopen nichevindtin
bepaalde droogvallende milieus,omdat eventuele concurrerende soorten
hieroecologisch wordenuitgesloten.Bijhetdroogvallen trektde
soort zichweer inhetgrondwater terug.
Oligochaeta (wormen)
Naast eenaantalmoeilijk determineerbare wormenwerd alleen Lumbriculus
variegatusop enkeleplaatsen veel aangetroffen indroogvallendemilieus. Deze soortkomtook inpermanente waterenveelvoor.Hetwas
opvallend datEisseniella tetraeda enTubificidae (borstelworpjes)
zeer weinigwerdengevonden. Indroogvallende beekjes te Winterswijk
wasEisseniellawel eenessentieel bestanddeel vandelevensgemeenschap.Tubificidae ontbraken daar inloopjes,die lang totzeer
langdroogstonden.
Hirudinea (bloedzuigers)
Evenals inWinterswijk blekende langere tijddroogvallende milieus
zeerongeschikt te zijnvoor bloedzuigers (zietabel 4,Cuppen 1979).
Gastropoda (slakken)
Indroogvallende milieuswerden slakken inverband metde aanwezigheid van geschiktvoedsel hoofdzakelijk inonbeschaduwde situaties
gevonden.Voor ditmilieutype specifieke soortenwarenAplexa hypnorum,
Galba truncatula enAnisus leucostoma.Hiervan zijnAplexa enAnisus
leucostoma inNederland weinigalgemeen.
Lamellibranchia (tweekleppigen)
Tweekleppigen werden teweinigverzameld (zieCuppen, 1979)omconclusies tekunnen trekken.
Crustacea (kreeftachtigen)
Vandekreeftachtigen blekendewaterpissebedden Asellus aquaticus

enProasellusmeridianus locaalvrijveelvoor tekomen indroogvallende milieus.Een essentiële factor was,datnahet droogvallen
eenvoldoende vochtigmicroklimaat aanwezigbleef dankzij pakketten
organischmateriaal enoverschaduwing door inmiddels hoogopgeschotenkruiden engrassen.
Plecoptera (steenvliegen)
Nemoura cinerea was de enige steenvlieg,diewerd aangetroffen.
De larvenvandeze soort zijndankzijhun levenscyclus,die zich
inhetwinterhalfjaarvoltrektuitstekend aangepastaanhetbewonenvandroogvallende milieus. Indroogvallende beekjes teWinterswijkkwamde soortoveralvaak in zeergroteaantallenvoor.In
de inditgebied stilstaande wateren wasditveelminder hetgeval. Waarschijnlijk vormtdebemestingsdruk hier eenbelangrijke
beperkende factor.
Ephemeroptera (haften)
Larvenvanhaftenwerden slechtsop éénplaatsgevonden.
Coleoptera (kevers)
Haliplidae (watertreders)
Haliplidaekwamen indroogvallendemilieutypen incidenteel inzeer
kleine aantallen voor. Inpermanente wateren isdeze familievan
meer betekenis.Ditkanmede samenhangenmethet feit,dat hun
vliegvermogen vrijbeperkt is (zieo.a. Jackson, 1956).
Hydraenidae
Demeestopmerkelijke vangstbinnendeHydraenidae wasde soort
Hydraena britteni.Over zijnvoorkomen inNederland istot
nu toenog nietsgepubliceerd. Devoorlopige waarnemingen wijzen
erop,datdezeuiterst zeldzame waterkever zijnoptimum heeft
indroogvallende milieus.Oecologisch gezien zouhetde tegenhanger
kunnen zijnvanHydraena riparia (vergelijk Dugesia Lugubris/
Dugesia polychroa), die inNederland bekend isuit een groot
aantalpermanente stilstaande-en stromendewateren.
Deoverige Hydraenidae gaven eenminder duidelijk verspreidingsbeeld te zien.VolgensAngus isHelophorus brevipalpis zeer
gewoon intijdelijk droogvallende poelen eneen frequentvlieger
inde zomer.Van Helophorus aquaticus enHelophorusgrandisvermeldthijhetoverzomeren buiten hetwater.De voortplanting
schijntvooral indewinter enhetvroegevoorjaar plaats tevinden.
Vandeuit tabel 5nog nietgenoemde soorten zijn Helophorus
strigifrons,Helophoruspumilio enOchthebiusbicolon vrij zeldzaam.
Dryopidae
Dryopidae werdenop slechts tweeplaatsen ingeringe aantallen
gevonden.
Hydrophilidae
Drie eurytope soorten,dieook langsdeoeversvan stilstaand
en stromend water voorkomen werden herhaaldelijk indroogvallende
milieus aangetroffen (zietabel 7 ) .Hetbeeld bijdeoverige soorten
ismoeilijker interpreteerbaar, omdatdeze soorten ten tijdevan
de bemonstering waarschijnlijkvoor eengrootdeel nogop hun
overwinteringsplaatsen indeoever zaten (zievoordezeproblematiek Landin, 1976).
Helodidae
Larvenvan Helodidae,waarschijnlijkvoor hetmerendeelCyphonsoortenwerdenop talvanplaatsen aangetroffen.

Dytiscidae (waterroofkevers)
Onder hetgroteaantal gevonden Dytiscidaesoorten (zietabel 6)bevinden zichwaarschijnlijk eenaantal soorten,die een zekerevoorkeurvoor periodiek droogvallende milieus aandedag leggen.In
droogvallende beekjes inWinterswijk bestond de specifieke soortencombinatie o.a.uitHydroporusmemnonius,Hydroporusnigrita en
Hydroporusdiscretus,allen soortendieook inhetruilverkavelingsgebied Twello werdengevonden.Daarnaastwerden inhetgebied tweesoorten
gevonden,die inde literatuur hoofdzakelijk uitdroogvallende stilstaandewateren wordenvermeld nl.Agabus striolatus en Laccornis
oblongus.Vande laatstgenoemde soort,die ingeheel Europa zeer
zeldzaam is,zijn slechtsenkele recentevindplaatsen uit Nederland
bekend. Hydroporusdiscretus enAgabus striolatusworden indemeest
recentewaterkevertabel vandeN.J.N, zeer zeldzaam genoemd,terwijl denog nietgenoemde Hydroporusmelanarius --waarschijnlijk
eveneens een soortkenmerkend voordroogvallende milieus --ook
als zeldzaam teboek staat.Hetvoorkomenvan aldeze bijzondere
soortenwijstnog eensnadrukkelijk opdehuidige kwaliteiten
vanhetgebied.
Heteroptera (wantsen)
Corixidae zoalsHesperocorixa enCallicorixa overwinteren indiepere
permanente wateren.Ten tijdevandebemonstering waren ze nagenoeg
afwezig indeonderzochte droogvallende milieus.Later inhet jaar
kunnendeze goedvliegende waterwantsendezemilieus tijdelijk bevolken.
Voor devoortplanting zijnde sneldroogvallende milieus echter
weinig geschikt.Ookbepaalde goed vliegende oppervlaktwantsen kunnen
dezemilieus later inhet jaar tijdelijk bevolken. Sommige soorten
met speciale aanpassingen komenook totvoortplanting (zieVepsälainen,
1974). Buitenveengebieden schijntHebrus ruficeps,dieopmonsterpunt 2werd gevonden, zeer zeldzaam tezijn.
Trichoptera (kokerjuffers)
Naast eenaantal nietverder determineerbare Limnephilidae werden
de soortenGlyphotaeliuspellucidus enTrichostegia minor gevonden.
VolgensDr.Higler (pers.meded.) isdeze laatste tegenwoordig weinig
algemeen inNederland. Hijvond Trichostegiao.a.indroogvallende
bladrijke beekjes.Buitenlandseauteursvermelden de soortuitkleinere
stilstaande wateren.Wellichtheeftookdeze soort een zekerevoorkeurvoordroogvallendemilieus.
Odonata (libellen)
Blijkensdevangstvan slechts een larve, schijnen droogvallende
milieusweinig geschikt tezijnvoorde larvenstadia van libellen.
Diptera/Nematocera (muggen)
Demuggenlarven behorend totde families Psychodidae,Ptychopteridae,
LimnobiidaeenCeratopogonidaewerden nietverder gedetermineerd,
omdathiervoor nog geendeterminatiewerkenbestaan.Hettrekkenvan
conclusies isdaarommoeilijk.Vande familiesder Dixidae enCulicidaewerden respectievelijk alleenDixella amphibia enAnopheles
claviger vrij regelmatig gevonden.Beide soorten zijnalgemeen en
zeker niet specifiek gebonden aandroogvallendemilieus.
Demuggenlarven,die hetmeest indroogvallende milieuswerdenaangetroffen,behoorden totdepluimmuggen (Chironomidae).Intabel8
zijneenaantal resultaten voorlopig weergegeven.
Naderminatie door Dr.Moller Pillotkwam hetvolgende uitdebus:
Orthocladiinaespec.1=Metriocnemus fuscipes;Orthocladiinaespec.2=
Smittiagr.aquatilis;Orthocladiinae=Metriocnemus enLimnophyes.

Hiervan isde larvevanMetriocnemus fuscipes nieuwvoorNederland. Smittiagr.aquatilis is slechtsvan enkele vindplaatsen
bekend. Beide soorten leiden eenverborgen leven tussen vochtig
mosof inhumusrijke vochtige bodem.Trisocladiuswasslechts van
viervindplaatsen bekend.Volgens Moller Pillot isde soort in
hogematekarakteristiek voor droogvallende milieus.Hijvermoedt,
datde larven nahet leggenvande eieren indeherfst uitkomen
alserweer voldoende water aanwezig is.Overwintering vindt
vermoedelijk plaats inhet tweede-enderde larvestadium. Dit
isechter nog nietpreciesbekend. Ingeheel Europa isTrissocladius zeldzaam.
VanParalimnophyeshydrophilus waren totnu toeacht vindplaatsen
bekend inNederland. De soortwasvooral bekend vanoevers van
allerleipermanente stilstaandewateren.Uittabel 8blijktdat
Paralimnophyesook eenduidelijke voorkeur heeftvoordroogvallendemilieus.Hetvoorkomen vanaldeze soortenbewijst eens
temeer deduidelijke kwaliteitenvanhetgebied.
Diptera/Brachycera (vliegen)
Vliegenlarven werden slechts incidenteel verzameld. Opmerkelijk
wasdevangstvanKnutsoniaalbiseta opmonsterpunt 13.De
larvenvandezeoverigens nietzeldzame soortwaren inEuropa
alleenbekend uitGriekenland (pers.meded.Prof.Dr. Knutson).
Zelevenvanwaterslakken.
Vertebrata (gewervelde dieren)
Gewerveldedierenwerdenweinig gevonden.

2.3.Korte samenvatting vandekarakteristieke soortencombinatie van
deonderzochte drooovallendemilieus.

Uitde bespreking vandeverschillende diergroepen kwamende
volgende soorten alsvrijkarakteristiek totkarakteristiek voor
droogvallende milieus naarvoren:deplatworm Dugesia lugubris,
de slakkenAplexa hypnorum, Galba truncatula enAnisus leucostoma
dekeversHydraena britteni,Hydroporusmelanarius, Hydroporus
memnonius, Hydroporus nigrita,Hydroporusdiscretus,Laccornis
oblongus enAgabus striolatus dekokerjuffer Trichostegia minor(?)
endemuggen Paralimnophyes hydrophilus enTrissocladius.Een
aantal vandeze soorten iszeldzaam tot zeer zeldzaam in
Nederland,of inééngeval nl. Hydraena britteni zelfs nieuwvoor
Nederland.
Aanvullend onderzoek zalmoetenuitmakenof nogmeer soorten in
ditrijtje thuishoren.

Bespreking vandemogelijke consequenties afgeleid uiteenvergelijking tussenhetvoorlopige ruilverkavelingsplan enhetverrichte
hydrobiologisch onderzoek.

Bijdenuvolgende bespreking zalwordenuitgegaan van verschillende
situatietekeningen,die alsbijlage indeze nota tevinden zijn.
Situatietekening1
Inditgebied zijnviermonsterpunten gelegen.Monsterpunt 2is
eendiepepermanenteweidepoel.Zeldzame soorten,die hier gevonden
werden zijn:dekevers Helophorus strigifrons enHygrotusdecoratus
enhetwantsjeHebrus ruficeps.
Bedreiging:depoelwasgedeeltelijk dicht gestortmetboomstronken;
kisten enanderafval.
Aanbeveling: afvalverwijderen enpoel inbestemmingsplan opnemen
als tehandhaven landschapselement.
EikehakhoutbosjeA:vindplaatsvandeuiterst zeldzame Hydraena
britteni.
Aanbeveling: hetaanbrengen vandrempels indebestaande kavelsloten
langshetbosje.
__
,
EikehakhoutbosjeB:vermoedelijk ookbiotoopvanHydraenabritteni.
Ten tijdevandebemonstering op 5april 1979wasde waterstand
indegreppels inhetbosjeal zodanig gedaald viadedetailontwatering doorde sloten tennoorden enten zuidenvan hetbosje,
datde soortnietmeer opgespoord konworden.Deaangegevenbufferzonesvormen geengarantie voorde handhaving vandehuidigekwaliteiten tenzij er extravoorzieningen wordenaangebracht.
Aanbeveling: aangezien waterloop 1op hetruilverkavelingsplan als
teverbeteren staataangegeven ishet noodzakelijk drempels aan
tebrengen bijdeuitmonding vandeontwateringssloten langshet
bosje.
Situatietekening 2
Inditgebied liggen tweemonsterpunten. Degreppel ten zuidenvan
hetbosjebijHuizeDe Kaaherbergdeo.a.dekever Hydroporus
memnonius ende zeldzame mug Paralimnophyes. Debosvijvers bevatten
o.a. devoordit soortmilieuskarakteristieke kever Hydroporus
dorsalis.
Inhetruilverkavelingsplan wordtvoorzien ineen nieuw tegraven
waterloopvanafdeKraaigraafstraatnaarde zuidwesthoek van het
bosje.Verder wilmendegreppel ten zuiden entenoostenvan het
bosje "verbeteren".Gevreesd moetwordendatdoor deze maatregel
degemeenschap van stabiel periodiek droogvallende milieus ten
zuidenvanhetbosje compleetwordtvervangen door een normale
slootfauna.Verder zouden iebosvijvers hetgevaar kunnen lopenom
intekrimpenof indroge jaren zelfsdroog tevallen (onregelmatig droogvallen1).
Aanbevelingen: hetnietaanleggenvande nieuwe tegravenwaterloop,hetnietverbeteren vandegreppels ten zuiden enoosten
vanhetbosje.Voor een innatuurtechnisch gunstige situatie,
die totdoel heeftdehuidigekwaliteiten tehandhavenof teverbeteren ishetnoodzakelijk om eendrempel/stuw teplaatsen inde
greppel indenoordoosthoek vanhetbosje.

Situatietekening 3
Inditgebied liggendriemonsterpunten. Ineenondiepe mosrijke laagte
ineenberkenbroek inhetbosje Abijhetpompstation werden o.a.
demuggen Metriocnemus fuscipes enSmittia gr.aquatilisgevonden.De
eerstgenoemde soortwas nieuwvoor Nederland. Enkele weken nade vondst
wasdevindplaatsdoor eenbuldozermet zandbedekt.Geziende werkzaamheden,diemomenteel inditbosjeplaatsvinden valthet tevrezen,dat
over eenkorte tijd behalve watbomenweinigmeervande specifieke
levensgemeenschappen isovergebleven.
EikehakhoutbosjeB iseveneens eigendom vandewaterwinmaatschappij.
Hierwerden ineenkarrespoor o.a.deuiterst zeldzame soorten Phagocata
vitta enLaccornisoblongus gevonden. Geziendewerkzaamheden,die in
bosjeAwordenuitgevoerd,valt tevrezen,datde levensgemeenschappen
inbosjeB inde toekomst eveneens volledig zullenwordenaangetast.
Monsterpunt 7isgelegen ineenpoelvormig verbreed slootgedeelte.
Hier werdeno.a.de zeldzame soorten Hydraena britteni en Trissocladius
gevonden. Inruilverkavelingsverband wilmendewaterloop tenoosten
vanditpoeltjeverbeteren.
Aanbeveling: het nietverbeteren vandegenoemde waterloop.
Situatietekening 4
Inditgebied zijndepunten 9, 10en 11gelegen inhetdal vande
Kraaigraaf. Ze herbergden talvanbijzonderheden zoalsde kevers
Laccornisoblongus Hydroporusdiscretus,Agabus striolatus,Hydraena
britteni enOchthebius bicolon.De extra voorzieningen omvandit
gebied eenreservaat temaken zijndanook toe te juichen.Helaas isin
ruilverkavelingsverband eenontwateringssloot iets tenwestenvan dit
gebied geprojecteerd, die eenkwelbaan doorsnijdt.Verwachtwordt dat
deze slootnegatieve consequenties heeftvoordewatervoorziening van
het reservaatsgebied.
Aanbeveling:hetnietgravenofverbeterenvandegenoemdeontwateringssloot.
Monsterpunt 8 iseenweidepoeltje,dataande noordkantmetdrijfmest
wasdichtgestort.De zuidkantwerd d.m.v. kwelvanwater voorzien. In
dezekwelbanen werden zeldzaamheden alsAgabusuliginosus en Laccornis
oblongusgevonden.
Aanbeveling: het isdeoude staatterugbrengen vanhetweidepoeltje.
Opnemenalstehandhaven landschapselement inhetbestemmingsplan.
Kavelsloten A,B enCnietverbeteren.
Situatietekening 5
Inditgebied werden tweepuntenbemonsterd gelegenbijheteikehakhoutbosje tenoostenvan hetvliegveld Teuge.Punt13is een semipermanent
weidepoeltje.Het isde enige totnutoebekendevindplaats vande
larvenvandevlieg Knutsoniaalbiseta inWestEuropa (schriftelijk
meded. Prof.Dr.L.Knutson,U.S.A.). Opmonsterpunt 14werd de zeldzamewaterkever Hydroporusmelanariusgevonden. Inruilverkavelingsverband isvoorzien ineennieuw tegraven slootten zuidenvan het
bosjedwarsdoorhetweidepoeltje heen.Detenoosten enwestenvan
hetbosje aangegeven bufferzonesbieden alsdezeplannen tenuitvoer
worden gebracht geen enkele garantie voor hetbehoud vande huidige
natuurwetenschappelijkekwaliteiten.
Aanbevelingen: hetnietgravenvande genoemde sloot.Het aanleggen
van tweedrempelsindebestaande'ondiepe greppel
(ziesituatietekening).

Situatietekening 6
Inditgebied zijn tweepuntenbemonsterd inenlangshetbroekbos
bijde BottenhoekseWeg.Opmonsterpunt 15werdenhonderden exemplarenvandeuiterst zeldzame Hydraena britteni waargenomen.Het
isdaarmee degrootste vindplaatsvanNederland.Verder kwam hier
ook Hydroporusmelanarius enParalimnophyes voor.Hetruilverkavelingsplan voorziet inhetgravenvan eennieuwe sloot langs
hetbosje tenoostenvanhetmonsterpunt.Hetrealiseren hiervan
zou zeerwaarschijnlijk dedoodsteek voordezepopulatie betekenen.
De inhetvoorbereidingsplan aangegeven bufferzone tenwestenvan
monsterpunt 15heeftmethetoogophetbehoud vande aanwezige
kwaliteiten geen enkelebetekenis bijrealisering vandeze sloot.
Deenigemogelijkheid zoueen integravenmassief betonnen buis
zijn,diegeen enkele drainerende werking ophetbosje zouuitoefenen.
Aanbeveling: hetnietgravenvandegenoemdewaterlossing.
Monsterpunt 16isgelegen ineen greppel langs hetbroekbos aande
zuidzijde vande Bottenhoekse Weg.Naast enkele exemplaren vande
zeer zeldzamewaterkever Agabus striolatuswerdenhiervrijveel
exemplaren vandeweinig algemene Hydroporusdorsalis aangetroffen.
Ietsten zuidenvandeze greppel isvoorzien inhetgravenvan een
nieuwewaterlossing.Wanneer geendrempelsworden aangelegd inde
kavelsloten,dieuitmonden inde teverbeteren of nieuwte graven
hoofdwaterlossingen iseen zeer sterke achteruitgang vandeaanwezigekwaliteiten teverwachten.Bijhet nietrealiseren vandeze
natuurtechnische werken zullendeaangegeven bufferzonesweinig
garantie biedenvoordehandhaving, laat staanverbetering vande
huidigekwaliteiten.
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5.Nabeschouwing

De indeze notabehandelde droogvallende stilstaande wateren zijnallegelegen inde IJsselvallei.Dergelijke brede rivierdalen komen buitenNederland nauwelijksvoor.De indeze gebiedengelegenmoerasjes,
broekbossen,vochtige bloemrijke graslanden,kolken,oude rivierarmen
enoude tichelgaten vormen eenhistorisch natuurlijk gegeven,dat
evenalshistorische monumenten waard isombewaard teblijven.
Ininternationaal opzichtvormt een landschapmetdergelijke elementen eenwaardevol gegevendatmen slechtsweinig aantreft.Steedsmeer
zietmendeze elementen verdwijnen door allerleimenselijke aktiviteiten.Ook inde IJsselvallei hebben reedsveelwerkenplaatsgevonden,die
het aquatischmilieu sterk inhaarwaarde hebben aangetast.Voorbeeldenhiervan zijnverbetering vanbeken enandere natuurlijkewatergangen,hetdraineren ofdempen vanmoerasjes enpoelen,het graven
van sloten langsbroekbosjes enmoerasjes,enhet stortenvan huisvuil inpoelen,moerassen enbroekbossen.Hierdoor zijn talvandivergente geleidelijke overgangen van land naarwater,met een stabiele,
overwegend vandeheersende klimaatsomstandighedenafhankelijkewaterhuishouding,verdwenen ofvervangen door eendoordemensgereguleerde convergente waterhuishouding waar denatuur sterk in kwaliteit
isteruggelopen.Door ditverdwijnen zijn tevensde stabieleecosystemen,die hiermede samenhingen, tenonder gegaan.
Zoalsuitdeze notablijkt bevatten de tijdelijke droogvallende stilstaandewateren een soortencombinatie,die bijzondere aandachtverdient.Veel soorten,die landelijk jazelfs inEuropeesverband als
zeldzaam wordenbeschouwd, werden indeonderzochte droogvallende stilstaandewateren aangetroffen.Omdezereden iseenbescherming noodzakelijk enzal iedereaantasting zoveelmogelijkmoetenwordentegengegaan.
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