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Voorwoord
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in handen van Patrick Hommel, Henk Wolfert en Rein de Waal (Staring
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geschikte monsterpunten . De beheerders van de natuurterreine n voor het
verlenen van een vergunning. Gilbert Maas voor het helpen zoeken naar
literatuur, het nemen van bodemmonste rs en het inmeten van de opnamen
langs de Overijsselsche Vecht. En Joop Vrielink voor de gezellige excursies
langs de kleine rivieren om profielbeschrijv ingen en vegetatieopna men te
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5.2 Vegetatie

1 . Inleiding

1 . 1 Aanleiding van het onderzoek
Het Diantho-Armerietum is een bloemrijke graslandvegetatie met onder andere
Steenanjer (Dianthus deltoides), Kattedoorn (Ononis repens spp. spinosa),
Grote tijm (Thymus pulegioides) en Geel walstro (Galium verum) en wordt door
Westhoff en Den Held (1969) tot de associatie van Dianthus deltoides en
Herniaria glabra gerekend. Het Diantho-Armerietum is slechts in zeer specifieke
milieus goed ontwikkeld. Deze associatie is alleen op plaatsen te vinden waar
de bodem maar zelden overstroomt, maar waar toch door korte
overstromingen het calciumrijke water de verzuring in de bovenlaag van de
bodem kan bufferen. Daarnaast is afzetting van vers zand van belang om een
voldoende kalkrijke bovengrond te behouden (Hommel et al., 1994). De
standplaats van het Diantho-Armerietum langs de Dinkel lijkt vooral bepaald te
worden door een combinatie van eigenschappen kenmerkend voor rivieren en
eigenschappen kenmerkend voor beken. Het is de vraag of deze combinatie
vaker voorkomt en of er een specifiek milieu van kleine rivieren te definiëren is.

1.2 Doelstelling
Doel van het eerste deel van het onderzoek is een karakterisering van kleine
rivieren te maken en de variatie in het milieu binnen die kleine rivieren te
beschrijven aan de hand van literatuur- en bodemonderzoek.
Doel van het tweede deel van het onderzoek is enerzijds de conclusies uit het
Dinkelonderzoek van Hommel et al. (1994) te toetsen langs een andere kleine
rivier dan de Dinkel aan de hand van vegetatiekundig onderzoek. Daarnaast zal
gezocht worden naar andere plantensoorten en
plantengemeensch appen, die gebonden zijn aan kleine riviermilieus.

1 .3 Opbouw van het rapport
In hoofdstuk 2 wordt een definitie opgesteld van kleine rivieren, uitgaande van
de volgende hypothese: Kleine rivieren worden gekenmerkt door een
combinatie van typische eigenschappen van grote rivieren en typische
eigenschappen van beken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van in de literatuur
genoemde kenmerken. Daarna wordt met behulp van die kenmerken een
indeling van kleine rivieren gemaakt.
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In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van het bodemonderzoek langs kleine
rivieren. Tijdens dit onderzoek zijn bodembeschrijvingen gemaakt van
oeverwallen langs grote rivieren, kleine rivieren en beken. Van de kleine
rivieren zijn de verschillende typen, die zijn onderscheiden in hoofdstuk 2,
bezocht. Daarnaast zal in dit hoofdstuk de eventuele relatie tussen de bodem
en de vegetatie besproken worden.
In hoofdstuk 4 wordt de mogelijke relatie tussen plantesoorten en
plantengemeenschappen en kleine rivieren besproken. Verder zal in dit
hoofdstuk aandacht besteed worden aan de standplaats van het DianthoArmerietum, waarbij nader wordt ingegaan op de relatie tussen de
hoogteligging en de vegetatie.
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2. Beschrijving van kleine rivieren

2.1 Bestaande definities
Om een selectie van kleine rivieren te kunnen maken, is gezocht naar
bestaande definities van kleine rivieren. In de literatuur worden verschillende
definities van een kleine rivier gegeven. Redeke (1975) beschrijft kleine rivieren
op de volgende hydrobiologische manier: "Kleine rivieren hebben meer het
karakter van een beek dan van een rivier, maar zijn dieper, hebben een grotere
capaciteit, een minder grote stroomsnelheid en de oligotrofe facies ontbreekt."
De Utrechtse Vecht, Amstel, Tjonger, enz. worden door Redeke "rivieren"
genoemd. Ze fungeren allen als boezem en stromen daarom slechts langzaam.
Vaak zijn deze wateren enigszins brak.
Meer landschappelijke definities worden door Bink et al. (1984) en Torenbeek
(1988) gegeven. Bink et al. (1984) zien de plaats van kleine rivieren in het
landschap als volgt: bergbeek - laagland beek - kleine rivier - grote rivier.
Torenbeek (1988) definiëert kleine riviertjes als "zeer brede benedenlopen van
beken of kleine aftakkingen van grotere rivieren in het deltagebied."
De meeste auteurs (Redeke, 1975; Verdonschot et al., 1992; Bink, 1984)
plaatsen kleine riviertjes dichter bij beken dan bij rivieren. Kleine riviertjes
worden gezien als de benedenloop van een beek, voor de beek uitmondt in een
rivier. Aftakkingen van rivieren zouden dan niet, in tegenstelling tot de definitie
van Torenbeek, tot kleine rivieren moeten worden gerekend. Deze aftakkingen
zijn vaak in hun groei geremd door de mens (Linge) of waren vroeger grote
rivieren (Kromme Rijn). Ook zijn er volgens Redeke een aantal die fungeren als
boezem en hebben daardoor nauwelijks meer het karakter van een rivier.
Het verschil tussen een beek en een kleine rivier wordt vooral door de omvang
en stroomsnelheid van de waterloop bepaald (Higler en Moll, 1984; Torenbeek,
1988; Redeke 1975 en Bink et al., 1984).
In bijlage 1 zijn de verschillende kenmerken van kleine rivieren, in de literatuur
genoemd, weergegeven. Zo wordt door de meeste auteurs naar de omvang
van de rivier gekeken, waarbij vooral gelet wordt op breedte en diepte van het
water. Naast breedte worden de stroomsnelheid en het verhang als belangrijke
factoren beschouwd (Higler en Moll, 1984; Verdonschot et al., 1992;
Verdonschot diss., 1990). Verder spelen in de typologie van oppervlakte
wateren ook chloriniteit en zuurgraad van het water een belangrijke rol.
(Verdonschot et al., 1992; Torenbeek, 1988). In het river continuum concept
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(Vannote et al., 1980, geciteerd uit Van Dijk et al. 1993) worden naast de
omvang van de rivier ook de hoeveelheid extern geproduceerd organisch
materiaal en de hoeveelheid autochtone primaire produktie gebruikt als
kenmerken om een typologie van rivieren te maken.
Een voor dit onderzoek bruikbare definitie van een kleine rivier wordt in de
bestaande literatuur niet gegeven, omdat er geen duidelijke begrenzingen van
een kleine rivier worden vermeld. Aan de hand van de in de literatuur
genoemde definities kan slecht aangegeven worden welke wateren in
Nederland mogelijk tot de kleine rivieren gerekend kunnen worden.

2.2 Werkhypothes e
Afgaand op de in de vorige paragraaf genoemde definities zal gezocht moeten
worden naar de overgang van beken naar grote rivieren om kleine rivieren te
vinden.
De afvoer van een beek bepaalt in belangrijke mate het transporterend
vermogen van een beek. Hoe groter de afvoer hoe meer reliëfpatronen er
gevormd kunnen worden (Wolfert, 1991 ). Een grotere beek, een kleine rivier
dus, heeft een grotere afvoer dan een kleine beek en zou dan ook meer reliëf
kunnen vormen. Een kleine rivier zal daarom meanderrugge n en geulen
vormen, maar blijft in tegenstelling tot een grote rivier nog wel in een dal
stromen.
In dwarsdoorsne de zou dit als volgt weergegeven kunnen worden (figuur 1 ).
De beken snijden zich in en vormen een dal, waarin sediment op de bodem
wordt afgezet (a en b). De laaglandbeek voert al meer water, heeft een kleiner
verhang en stroomt minder snel dan de bergbeek. Zij vormt daardoor een
breder dal (b). De kleine rivier stroomt nog wel door een dal, maar vult dit op
met sediment. Er ontstaan karakteristieke sedimentatiepa tronen (c). Bij een
grote rivier overheerst sedimentatie. Zij stroomt door haar eigen sediment en
vormt daarin sedimentatiep atronen (d).
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a

Ratumse beek
b

Heelsumse beek

c

Regge
d

IJssel

Figuur 1

Dwarsdoorsnede van beek, laagland beek, kleine rivier en grote rivier.
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In de geomorfologis che indeling van Schumm
(1977) van het gehele riviersysteem zouden
de kleine rivieren in de tweede zone geplaatst
kunnen worden. In figuur 2 wordt de indeling

1

van Schumm uitgelegd. Het eerste
deelsysteem is een hooggelegen zone, waar
het regenwater wordt verzameld. De beek
snijdt zich in in het landschap en erodeert
daardoor haar omgeving. In het tweede, lager

2

gelegen deelsysteem worden voornamelijk
water en sediment getransporteer d. Het derde
deelsysteem bestaat uit een laag gelegen
zone, waar de erosieprodukte n worden
afgezet.

3

Veenstroompj es vallen buiten de kleine
rivieren, omdat ze geen reliëf van eigen
sediment in hun eigen dal maken. In de
toelichting op de legenda van de
geomorfologis che kaart van Nederland (Ten
Cate en Maarleveld, 1977) is een eenheid

Figuur 2 Indeling van het riviersysteem volgens Schumm (1977).
1 = erosiezone, 2 =transportzone,
3 = sedimentatiezone.

"beekdalbodem met meanderruggen en
geulen" te vinden (R7). Deze eenheid vormt
een aanwijzing voor de aanwezigheid van een kleine rivier.
Dit leidt tot de volgende definitie: Een kleine rivier is een waterloop die op de
geomorfologis che kaart ten minste voor een deel van het dal de eenheid
"beekdalbodem met meanderruggen en geulen" heeft.

2.3 Werkwijze inventarisatie van kenmerken van kleine rivieren
2.3.1 Geomorfologie
De geomorfologis che vormen die in een beekdal te vinden zijn worden onder
andere bepaald door het oorsprongsgebied en het landschap waar de rivier
doorheen stroomt. Afhankelijk van de hoeveelheid en de snelheid van het
rivierwater worden grotere of kleinere meanderruggen gevormd. Van de
trajecten van de kleine rivier, waar de geomorfologis che eenheid
"beekdalbodem met meanderrugge n en geulen" voorkomt zijn de
amersfoortcoö rdinaten genoteerd.
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Ook is genoteerd of er sprake is van de eenheid 2R7 of 3R7. Bij 2R7 bedraagt
het hoogteverschi l binnen het dal tussen 0,25 - 0,5 meter, zie figuur 3. Bij 3R7
bedraagt dit verschil een
0,5 - 1,5 meter (Ten Cate
en Maarleveld, 1977). De
geomorfologis che eenheid
in het dal, die aan
"beekdalbodem met
meanderrugge n en geulen"
voorafgaat en de
geomorfologis che eenheid

Figuur 3 Hoogteverschillen binnen het dal naar Ten Cate en
van Maarleveld, 1977.

waarin "beekdalbodem met
meanderrugge n en geulen" overgaat zijn genoteerd. Daarnaast zijn de overige
geomorfologis che eenheden in het dal genoteerd.
Om de mate van meandering te beschrijven is genoteerd of het riviertje
gekanaliseerd is en of er afgesneden meanderarmen te vinden zijn op de
geomorfologis che kaart. Door ook op de topografische militaire kaart uit 18501
te kijken is te zien, welke afgesneden armen door normalisatie zijn ontstaan.

2.3.2 Oorsprongsge bied en landschap rond de rivier
De geologische en geomorfologis che gesteldheid van het achterland beïnvloedt
in belangrijke mate de eigenschappen van de kleine rivieren. Vooral reliëf en
doorlatendheid zijn belangrijk. Zij bepalen de dynamiek en beïnvloeden de
hoeveelheid water en de snelheid waarmee het water afgevoerd kan worden.
De chemische samenstelling van het moedermateriaal in het achterland bepaalt
de mogelijkheid van het voorkomen van bepaalde vegetaties. Vooral de
kalkrijkdom is van belang. De oevers van een rivier met een kalkarm achterland
zijn gevoeliger voor verzuring dan bij een rivier met een kalkrijk achterland.
Aan de hand van geologische kaarten van België en Duitsland is het type
oorsprongsgeb ied en het landschap waar de kleine rivier doorheen stroomt,
beschreven naar reliëf, doorlatendheid en kalkrijkdom. De kalkrijkdom is
gebaseerd op de aanwezigheid van kalk in de diepere bodem. Voor de
beschrijving van het oorsprongsgeb ied van de Aa en de Regge, die in
Nederland ontspringen, is gebruik gemaakt van de geomorfologis che kaart.

1 . Met de topografische militaire kaarten uit 1850, worden de kaarten uit de historische atlas van
Wolters-Noordhoff (1990) bedoeld. Deze kaarten zijn opgenomen in de perioden 1830 - 1857.
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Om te zien door welk type landschap de kleine rivier stroomt, zijn zowel de
geomorfolo gische elementen, die aan "beekdalbodem met meanderruggen en
geulen" grenzen, genoteerd als ook de geomorfologische elementen in de
omgeving van een kleine rivier met een straal van ongeveer 5 km. Deze
geomorfolo gische elementen zijn samengevat in landschapstypen. Het
omringende landschap bepaalt net als het achterland de chemische kwaliteit en
de dynamiek van de rivier.

2.3.3 Dimensies
Om de orde van grootte van de kleine rivier te kunnen beschrijven zijn de
afstand tot de bron, het verhang binnen "beekdalbodem met meanderruggen
en geulen" en de gemiddelde, minimale en maximale breedte van het dal
binnen "beekdalbodem met meanderruggen en geulen" genoteerd. De grootte
van de rivier en de overstromin gsfrequenti e bepalen de hoogteverschillen
binnen het dal en de textuur van de door de rivier opgeworpe n oeverwallen.

2.3.4 De bodem in het rivierdal
Overstromingskarakteristieken en sedimentatie-erosiekarakteristieken zijn
onafhankelijke factoren, die in hoge mate bepalend zijn voor
grondwater standen, textuur en daarmee samenhangend de ontwikkelin g van
de bodem. De vegetatie is daarbij zowel direct afhankelijk van de hydro- en
morfodynam iek als van grondwater standen en bodemeigenschappen. De
vegetatie en bodem zijn afhankelijke factoren die elkaar wederzijds
beïnvloeden. Voor de bodemkundige beschrijving van het dal van de kleine
rivieren is gebruik gemaakt van de Bodemkaart van Nederland 1 :50.000.
Binnen het dal zijn alle voorkomende bodemtypen genoteerd waarbij er
onderscheid is gemaakt tussen bodemtypen binnen en buiten de
geomorfolo gische eenheid beekdalbodem met meanderruggen en geulen.

2.3.5 Klassenindeling van kenmerken
Voor het maken van de typologie zijn de verschillende kenmerken ingedeeld in
klassen. Afstand tot de bron, verhang en de breedte van het dal zijn ingedeeld
in drie klassen; klein, gemiddeld en groot. Voor de afstand tot de bron zijn de
klassegrenzen < 20 km, 20 - 120 km, > 120 km gebruikt. Voor het verhang
<0,25 m/km, 0,25 - 1 m/km, > 1 m/km en voor de breedte van het dal 100 300 m, 310 - 600 m, >600 m. Het achterland is bekeken op aanwezigheid
van heuvels (snelheid van afwatering) , aanwezigheid van ondoorlatend
materiaal (snelheid van afwatering) en kalkrijkdom, ingedeeld in
kalkarm/kalkrijk. Van de volgende kenmerken is de aan- of afwezigheid
genoteerd: afgesneden meanderbochten, "hogere oeverwallen " (3R7) of
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"lagere oeverwallen" (2R7), ijzerrijkdom, kleibodems in het dal en moerige of
venige gronden in het dal. Per kenmerkklassen zijn de bijbehorende riviertjes
genoteerd. Het kenmerk ijzerrijkdom is niet bruikbaar voor de typologie, omdat
ijzerrijkdom niet voor heel Nederland is gekarteerd.
Omdat het type achterland (reliëf en doorlatendheid) de omvang van de rivier
(breedte, verhang en lengte) bepaald en de omvang ook weer de mate van
sedimentatie en erosie en daarmee de bodem en vegetatie bepalen, zijn het
type achterland en de omvang van de rivier als belangrijkste ordenende
principes in de typologie gebruikt. Daarnaast is gekeken naar de kalkrijkdom,
omdat deze voor een deel bepaalt welk vegetatietype langs de rivier kan
voorkomen.

2.4 Beschrijving kleine rivieren
2.4.1 Geomorfologie
geselecteerd~

riviertjes

In tabel 1 zijn de riviertjes te zien die na de selectie op de geomorfologische
eenheid "beekdalbodem met meanderruggen en geulen" (R7) zijn
overgebleven.

geomorfologische eenheid 3R7

geomorfologische eenheid 2R7

Overijsselsche Vecht

Kleine Vecht

Dinkel

Slinge

Regge

Swalm

Buurse Beek

Dommel

Berkel

Aa

Harfsensche Beek

Mark

Roer

Wee rijs

Tabel 1 Geselecteerde riviertjes met een beekdalbodem met meanderruggen en geulen.

In figuur 4 is de verspreiding van deze riviertjes over Nederland te zien. Het
valt op dat kleine rivieren vooral in het zuiden en oosten van het land te vinden
zijn. In bijlage 2 zijn de amersfoortcoördinaten van de stukjes R7 te vinden.
Riviertjes als de Reest, Linde en Tjonger zijn niet geselecteerd, omdat de
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Kleine Ved'tt

schaal 1 :500.000

Figuur 4 De verspreiding van de kleine rivieren in Nederland.

beekdalbod em van deze veenstroom pjes voor het grootste deel de
geomorfolg ische eenheid "beekdalbod em met veen" hebben. De Niers stroomt
door een oude arm van de Maas, die later opgevuld is met veen. Het dal van
de Niers heeft dan ook voor het grootste deel een "beekdalbod em met veen".
Een "beekdalbo dem met meanderrug gen en geulen" ontbreekt hier. De Geul is
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niet geselecteerd, omdat deze de eenheid, "zeer diepe dalen met
beekdalbodem , relatief laaggelegen" heeft. Informatie over de aanwezigheid
van oeverwallen ontbreekt. De textuurverschi llen, die op de bodemkaart
1 :50.000 te vinden waren, zijn te vinden op plaatsen waar zijdalen in het dal
van de Geul komen.
De riviertjes in het noorden van Groningen en Friesland lopen door
zeekleibodems . Het zijn oude kreken met getijdenoeverw allen. De beken in
Drenthe zijn niet geselecteerd, omdat deze beken op de fysisch geografische
kaart een eenheid hadden, die moeilijk te vergelijken is met de
geomorfologis che eenheid "beekdalbodem met meanderrugge n en geulen".
Deze eenheid kent wel lichte hoogte verschillen, maar zal toch als een
"beekdalbodem , relatief laaggelegen" {R5l gezien moeten worden {Maas, 1995
pers. mededeling). Een geomorfologis che kaart ontbreekt van dit gebied. Wel
is de Drentsche A meegenomen in de bodembeschri jving, omdat de Drentsche
A maar nauwelijks kleiner is dan sommige kleine rivieren. In bijlage 2 worden
de verschillende kenmerken per rivier gegeven.
overige geomorfologis che elementen in het dal
Stroomopwaa rts van en stroomafwaar ts van "beekdalbodem met
meanderrugge n en geulen" is vrijwel overal de eenheid "beekdalbodem zonder
veen, relatief laaggelegen" (2R5) gevonden, zie tabel 2.
Het was niet mogelijk dit kenmerk voor iedere rivier te beschrijven door het
ontbreken van enkele geomorfologis che kaarten en het ontbreken van
geomorfologis che gegevens van België en Duitsland.
De verschillende geomorfologis che eenheden, die in de dalen van kleine
rivieren voorkomen zijn genoteerd. Dit zijn verschillende typen beekdalen,
landduinen, dekzandrugge n en vergraven of verspoelde vlaktes. In het dal van
de Overijsselsche Vecht is naast de eenheid "beekdalbodem met
meanderrugge n en geulen" ook de eenheid "meanderrugg en en geulen" (4l 14)
te vinden. Het hoogteverschi l binnen het dal is bij deze eenheid anderhalf tot
vijf meter {Ten Cate en Maarleveld, 1977). Binnen de dalen van de Dinkel,
Roer, Swalm, Mark en Kleine Vecht zijn alleen beekdalbodems gevonden.
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De Harfsensch e Beek is een beek, die waarschijnl ijk niet zelf meanderruggen
en -geulen in zijn dal heeft gevormd. Ten oosten van Lochem splits de eenheid
"beekdalbod em met meanderruggen en geulen" zich. In de ene tak stroomt de
Berkel. De andere tak wordt door het Twentekana al doorsneden. Pas later gaat
de Harfsensch e Beek hier doorheen stromen. De loop van de Kleine vecht is
ook zeer onduidelijk. Het watertje dat er nu doorheen stroomt houdt bij de weg
N34 op. Op de topografisc he militaire kaart uit 1850 stroomt het riviertje langs
Coevorden.

stroomopw aarts van

stroomafwa arts van

R7

R7

Ov. Vecht

grens

einde kaart

Dinkel

2R5

2R5

Regge

2R5

monding in Vecht

Buurse Beek

2R5

2R5

Berkel

2R5

einde kaart

Harfsensch e

-

einde kaart

Slinge

2R5

2R5

Swalm

2S4

Swalmen

Roer

grens

2R6

Aa

2R5

monding in Leigraaf

Dommel

2R5

Den Bosch

Mark

grens

Breda

Weerijs

grens

Breda

Kleine Vecht

3K14

monding in Vecht

kleine rivieren

Beek

Tabel 2 Geomorfologis che eenheden voor en na een beekdalbodem met meanderrugge n en
geulen.

15

meandering en kanalisatie
In tabel 3 zijn de rivieren met afgesneden meanderbochten aangegeven.

geomorfologische

historische ( 1850)

afgesneden

Aa

Dinkel

meanderbochten

Dommel

Regge

aanwezig

Wee rijs

Ov. vecht

Dinkel

Roer

Regge

Slinge

Ov. Vecht

Kleine Vecht

Roer
Tabel 3 De aanwezigheid van afgesneden meanderbochten.

De afgesneden armen langs de Aa, Dommel en Weerijs zijn op de
geomorfologische kaart aanwezig, maar niet op de topografische militaire kaart
uit 1 850. Ze zouden daarom door normalisatie van het riviertje ontstaan
kunnen zijn. De Berkel, Kleine Vecht en Slinge staan wel op de topografische
militaire kaarten 1850, maar niet op de geomorfologische kaarten.
Waarschijnlijk zijn deze armen in de loop van de tijd gedempt.
Bij enkele riviertjes is de waterloop voor een deel van het traject ingedamd.
Vooral van de riviertjes in de Achterhoek is op de geomorfologische kaart de
natuurlijke loop vaak niet terug te vinden. Het riviertje is dan slechts een
kanaal die in een ander kanaal uitmondt. De kanalen volgen veelal de oude
lopen niet meer, maar doorsnijden stuifduinen en oude dalen. Bij de Buurse
Beek is het enige deel met "beekdalbodem met meanderruggen en geulen
volledig gekanaliseerd.

2.4.2 Oorsprongsgebied en landschap rond de rivier
De Overijsselsche Vecht, Dinkel, Berkel, Slinge en Buurse Beek komen uit een
heuvelachtig landschap met een kalkrijke, slecht doorlatende ondergrond. De
Aa, Mark, Weerijs en Harfsensche Beek komen uit een vlak landschap met een
goed doorlatende, kalkarme ondergrond. De Regge en Swalm vinden hun
oorsprong in een heuvelachtig landschap met zuur moedermateriaal. Bij de
Regge is de ondergrond ondoorlatend en bij de Swalm makkelijk doorlatend.
De Roer en Dommel zijn minder makkelijk te plaatsen. De Roer komt uit een
heuvelachtig landschap namelijk het noordelijk deel van de Eifel en de Hoge
Venen. De ondergrond is daardoor zowel kalkrijk als kalkarm en min of meer
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doorlatend als ondoorlatend. De Dommel komt uit een vlak landschap met een
kalkarme, doorlatende ondergrond, maar ontvangt via het Kempens Kanaal
kalkrijk water uit de Ardennen (Van der Straaten, 1976).
Alle kleine riviertjes stromen door een dekzandlandschap. In het landschap
rond de acht riviertjes in Overijssel en Gelderland zijn daarnaast stuwwallen en
grondmorenen te vinden. De ondergrond is in dit landschap slecht doorlatend.
De vier riviertjes in Brabant stromen door een landschap met een doorlatende
ondergrond. De Roer en de Swalm stromen door een terassenlandschap. De
Swalm vormt in dit terassenlandschap een matig diep dal.

2.4.3 Dimensies
De afstand tot de oorsprong van de riviertjes ligt over het algemeen tussen de
35 en 90 kilometer. Enkele kleinere als de Harfsensche Beek en de Kleine
Vecht halen niet meer dan 20 kilometer. Met een lengte van 140 tot 180
kilometer vormen de Roer en de Overijsselse Vecht de "grote rivieren" onder
de kleine riviertjes.
De breedte van het dal variëert van 100 tot 650 meter. De Roer vormt ook hier
een uitschieter met een gemiddelde breedte van 11 50 meter.
Het verhang binnen beekdalbodem met meanderruggen en geulen variëert van
0, 15 m/km tot 1,6 m/km.

2.4.4 De bodem in het rivierdal
De dalbodems bestaan hoofdzakelijk uit fijn zand variërend van leemarm en
zwak lemig zand tot lemig zand. Alleen in het dal van de Overijsselsche Vecht
wordt ook grof zand gevonden. In de dalen van de Overijsselsche Vecht, Roer,
Swalm, Dinkel, Berkel en Dommel worden in de kommen kleibodems
gevonden. Venige of moerige gronden worden in de dalen van de
Overijsselsche Vecht, Kleine Vecht, Regge, Berkel, Slinge, Swalm en Dommel
gevonden.
Bodems met een aanduiding voor ijzerrijk materiaal binnen 50 cm worden
alleen in de dalen van de Overijsselsche Vecht, Berkel en Harfsensche Beek
aangetroffen. De bodemkartering van Brabant is uitgevoerd voor het kenmerk
ijzerrijk materiaal in de legenda was opgenomen (De Waal, 1992). Het is
daardoor niet mogelijk iets over de ijzerrijkdom van de Brabantse rivieren te
zeggen.
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2.4.5 Onderscheiden typen
Op basis van dimensies van de rivier zijn drie hoofdgroepen onderscheiden .
Hoofdgroep 1 wordt gevormd door de kleine rivieren met een geringe omvang.
Hoofdgroep 2 door kleine rivieren van een gemiddelde grootte en hoofdgroep 3
door kleine rivieren met een grote omvang. De typische kleine rivieren
(hoofdgroep 2) kunnen worden onderverdeeld naar doorlatendheid en naar
kalkrijkdom van het achterland, waarbij de Regge en de Swalm iets afwijken in
kalkrijkdom en reliëf van het achterland in vergelijking tot de andere riviertjes.
De Roer wordt ondanks zijn verschillende herkomstgebie den toch bij het
kalkrijke deel ingedeeld vanwege het grote kalkrijke gebied waar deze rivier
doorheen stroomt. De Dommel wordt bij het kalkarme deel geplaats, omdat het
herkomstgebie d van de Dommel overwegend kalkarm is. In tabel 4 is te zien
dat er een duidelijk onderscheid is tussen de Brabantse en Oost-Nederlan dse
riviertjes.

achterland

1. kleine

2. typische

3. grote

ondoorlatend,

Dinkel

Roer

reliëfrijk en

Berkel

Ov. Vecht

kalkhoudend

Slinge
Buurse Beek

ondoorlatend,

Regge

reliëfrijk en
kalkarm
doorlatend,

Swalm

kalkarm en
reliëfrijk
doorlatend,

Kleine Vecht

Aa

kalkarm en vlak

Harfsensche B.

Dommel
Mark
Weerijs

Tabel 4 De verschillende typen kleine rivieren.

2.5 Definitie
In de literatuur zijn geen landschapsoec ologisch bruikbare definities en
typologiën van kleine rivieren te vinden. Wel zijn er ideëen in welke orde van
grootte kleine rivieren te vinden zijn.
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Kleine rivieren vormen een overgang van beken naar grote rivieren. Ze stromen
nog wel door een dal, maar vormen al meanderruggen en geulen. In Nederland
stromen de kleine rivieren door de pleistocene delen van Overijssel, Gelderland,
Limburg en Brabant. Bijna alle kleine rivieren ontspringen in Duitsland of België.
Slechts waar de ondergrond minder doorlatend is en het oorsprongsgeb ied
meer reliëf vertoont kunnen hogere oeverwallen gevormd worden. Hierdoor
wordt vooral in het oosten van het land de geomorfologis che eenheid
"beekdalbodem met meanderruggen en geulen, met hogere oeverwallen" (3R7)
gevonden en vooral in het zuiden "beekdalbodem met meanderruggen en
geulen, met lagere oeverwallen" (2R7) gevonden.
De afstand tot de oorsprong ligt bij de meeste kleine rivieren tussen de 35 en
90 kilometer. De breedte van het dal variëert van 100 tot 650 meter. De
textuur van de dalbodem binnen de eenheid "beekdalbodem met
meanderrugge n en geulen" bestaat voornamelijk uit fijn zand variërend van
leem arm en zwak lemig zand tot lemig zand. Daarnaast zijn in de dalen
kleibodems en venige of moerige gronden gevonden.
Aan de hand van deze gevonden kenmerken zou een algemeen geldende
definitie voor kleine rivieren opgesteld kunnen worden.
De definitie zou als volgt kunnen luiden:

Een kleine rivier is een riviertje, dat door zijn eigen beekdal meandert en
meanderrugge n en geulen vormt van voornamelijk fijn zand. Een kleine rivier
vormt de overgang van een beek naar een grote rivier

Deze definitie komt nog het meest overeen met de definitie van Redeke
( 1975), zie paragraaf 2.1. Zijn voorbeelden van kleine rivieren komen ook het
meest overeen met de hier geselecteerde kleine rivieren, zie bijlage 3. Alleen
de Eem en de Hunze, die door Redeke wel tot de kleine rivieren worden
gerekend, worden volgens deze definitie niet meegerekend. De Eem stroomt
door een klei gebied en heeft geen eigen dal ingesneden, waarin het zandige
oeverwallen vormt. Van het gebied rond de Hunze is alleen een fysisch
geografische kaart beschikbaar. In de legenda van deze kaart is geen eenheid
te vinden, die te vergelijken is met de geomorfologis che eenheid
"beekdalbodem met meanderrugge n en geulen".
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3. Standplaatsfactor bodem

3.1 Inleiding
Doel van het veldwerk is inzicht te krijgen in de mogelijke bodemverschil len
tussen rivieren, kleine rivieren en beken. De bodem is een weerslag van de
heersende hydrologische en fluviatiele omstandighed en en beïnvloedt in
belangrijke mate de vegetatie. Om het milieu in het dal van een kleine rivier te
beschrijven is daarom de bodem beschreven. Aan de hand van de
bodemgegeve ns zou daarnaast ook de indeling in verschillende typen kleine
rivieren getoetst kunnen worden. Naast het toetsen van de verschillende
indelingen was het mogelijk de werkelijke aanwezigheid van meanderrugge n en
-geulen in het veld te bekijken.

3.2 Methode bodemmonste rname
3.2.1 Keuze van monsterpunten
Bij de keuze van de riviertjes, die bemonsterd zouden worden, is gebruik
gemaakt van de typenindeling uit het vorige hoofdstuk. Er is naar gestreefd om
uit iedere groep een aantal riviertjes te selecteren. Naast enkele kleine rivieren
zijn ook verschillende beken en grote rivieren bezocht om de verschillen in
bodemkenmer ken tussen deze drie vast te kunnen leggen. In figuur 5 staan de
verschillende monsterpunten aangegeven.
De bodemmonste rs zijn zoveel mogelijk in droge schrale graslanden op
oeverwallen genomen. Er is voor oeverwallen gekozen, omdat deze zo'n
belangrijke rol in de definitie spelen. Om de invloed van bemesting zo weinig
mogelijk te laten meespelen is voor droge schrale graslanden gekozen. Omdat
de plaatsen waar schrale graslanden op oeverwallen liggen niet van de kaart
zijn af te lezen en de geschiktheid van een terrein voor ons onderzoek niet
altijd is af te leiden uit het handboek voor natuurmonume nten zijn verschillende
floroncoördina toren gevraagd droge schrale graslanden aan te geven.
Er zijn alleen monsters van de top van de oeverwal genomen, omdat de
flanken vaak te klein waren om er monsters te kunnen nemen. Enkele keren is
er in de binnenbocht op vers opgeworpen walletjes een monster genomen.
Deze zijn niet chemisch geanalyseerd, omdat deze te laag gelegen zijn en geen
echte oeverwallen zijn.
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Figuur 5 Ligging van de monsterpunten .

Veel oeverwallen waren zwaar bemest of gediepploeg d. In veel gevallen zijn de
oeverwallen verdwenen door egalisatie of zijn het fossiele restanten uit een tijd
dat de riviertjes nog vrij konden
stromen.
De meeste kleine rivieren worden in toom gehouden door stuwen en dijkjes
waardoor de rivier geen vers materiaal meer kan afzetten op de oeverwallen . In
bossen kunnen de meeste riviertjes en beken nog vrij stromen. Vandaar dat
vaak is uitgeweken naar bossen. De sedimentati e wordt echter wel beïnvloed
door het bos. Als er ook geen recente oeverwallen in bossen te vinden waren,
werden fossiele oeverwallen in oude, door kanalisatie afgesneden meanders
bemonsterd .

3.2.2 Methode van bodembesc hrijving
Voor de bodemmon sters werden gestoken, werd er eerst een profielbesch rijving van de bodem tot 120 cm gemaakt. Hierbij werd een edelmanboo r
gebruikt. Voor het beschrijven van de bodemkenm erken werd gebruik gemaakt
van het bodembesc hrijvingsfor mulier van het project bosecosyst emen van de
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nederlandse bossen van het Staringcentrum en het IBN. In bijlage 5 is een
voorbeeld formulier te vinden. Beschreven werden onder andere de textuur,
het gehalte aan organische stof en de grondwaterstandsf luktuaties. In bijlage 4
is een volledige lijst van beschreven bodemkenmerken te vinden. De
bodemonsters zijn mengmonsters uit de laag van 0 tot 5 cm en de laag 5 tot
25 cm. De bodemmonsters zijn verdeeld in twee lagen, omdat zo de
calciumbezetting van het bodemcomplex in de bovenste laag, vers afgezet
zand beter gemeten kan worden.

3.2.3 Methode van vegetatiebeschrijvin g
Op de plek van de monstername is naast een profielbeschrijving ook een
vegetatiebeschrijvi ng gemaakt. Rond de monsterplek werd op de rug van de
oeverwal een opname gelegd. De grootte van de opname varieerde afhankelijk
van de vegetatie en de grootte van de oeverwal van 4 m 2 tot 10 m 2 • In
graslanden zijn de bedekkingen geschat met bèhulp van de door Barkman,
Doing en Segal aangepaste schaal van Braun-Blanquet (Den Held en Den Held,
1985). In de overige vegetaties is gebruik gemaakt van de schaal van Tansley
(Londo, 1988). Langs de Dommel zijn twee plekken bemonsterd. Bij Dommel 1
was het grasland net gehooid waardoor er geen opname gemaakt kon worden.
De opnamen zijn ingevoerd met het computerprogramm a TURBOVEG en
geanalyseerd met de programma's TWINSPAN en DECORANA.

3.3 Resultaten
3.3.1 De geselecteerde rivieren
Van de grote rivieren in Nederland zijn de Lek, de IJssel en de Maas
bemonsterd. Op de oeverwallen langs de Maas wordt nauwelijks vers zand
afgezet. Alleen met de extreem hoge waterstanden van de winter van 1995
heeft er water gestaan. Bij alle drie de grote rivieren zijn de monsters in een
stroomdalgrasland genomen. In bijlage 4 zijn de amersfoort-coördin aten van de
monsterpunten te vinden.
Van de kleine rivieren zijn naast de hier genoemde rivieren nog de Berkel en de
Regge bezocht. Langs de Berkel is geen geschikt monsterpunt gevonden.
Langs de Regge zijn alleen nog fossiele oeverwallen te vinden. Door tijdgebrek
zijn deze niet als nog bemonsterd. De monsters langs de Mark zijn genomen in
een door kanalisatie afgesneden meander. De Mark zet hier geen vers zand
meer af. Alleen bovenstrooms worden nog oeverwallen gevormd (Kramer,
1988).
Langs de Swalm was het moeilijk een oeverwal te vinden. Deze "kleine rivier"
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snijdt zich diep in in het omliggende land. De hoogte verschillen worden niet
door oeverwallen maar door terassen gevormd. Voorbij het dorp Swalmen zijn
wel hele kleine walletjes gevonden, maar het is de vraag of de stuwing van de
Maas bij hoog water geen belangrijke invloed heeft op de vorming van deze
walletjes.
In het gedeelte met "beekdalbodem met meanderruggen en geulen" langs de
Dommel kon geen geschikte monsterplek gevonden worden. De oeverwallen
die nog aanwezig waren, waren zo diep geploegd dat de oorspronkelijke
opbouw van de oeverwal niet meer te zien was. De monsters langs de Dommel
zijn daarom in een gedeelte van de Dommel genomen, dat volgens de
geomorfologische kaart net de eenheid "beekdalbodem zonder veen, relatief
laag gelegen" heeft. Hier waren in een natuurreservaat wel kleine
meanderruggen en -geulen te vinden.
Van het type "kleine" kleine rivieren uit het vorige hoofdstuk zijn geen
monsters genomen. Langs deze riviertjes konden vooraf geen geschikte
plaatsen gevonden worden. Omdat er maar een beperkte tijd beschikbaar was
voor dit deel van het onderzoek was het ondoenlijk de riviertjes helemaal te
inventariseren op geschikte plaatsen.
Enkele monsters zijn abusievelijk niet op echte oeverwallen genomen, maar op
de zo genaamde lager gelegen "pointbars". De Roer en de Ratumse beek
komen daarom niet in tabel 5 voor maar worden pas in paragraaf 3.3.3
behandeld.

3.3.2 Bodembeschrijving en
In tabel 5 staan een aantal van de belangrijkste bodemkenmerken uit de
profielbeschrijvinge n. In bijlage 5 is een volledige lijst van kenmerken te
vinden. De riviertjes/beken zijn geordend naar grootte van de oeverwallen op
de door ons bemonsterde plaatsen.
Onder "kalk aanwezig" wordt verstaan de aanwezigheid van vrije kalk
(bruisend bij toevoeging van 10% HCI).
Met overstroomd wordt bedoeld of de oeverwal periodiek onder water komt.
Het afgelopen jaar is een uitzonderlijk jaar geweest, omdat in januari en
februari 1995 extreem hoge waterstanden zijn bereikt. Lek2 kwam niet onder
water, omdat de oeverwal hier hoog genoeg is opgestoven. De monsterplek
langs de Mark is een fossiele oeverwal.
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Bij de mediaan is te zien dat de grote rivieren oeverwallen van grover zand
vormen dan de kleine rivieren en de beken. Een onderscheid tussen kleine
rivieren en beken is op grond van de mediaan niet te maken. Wel is te zien dat
de Roer ( zie tabel 4), die in het vorige hoofdstuk tot de "grote" kleine rivieren
is gerekend, vrij grof zand afzet. Alle oeverwallen bestaan uit zand en
bevatten maar een laag percentage lutum. Juist dit lage percentage lutum is
van het aller grootste belang, omdat de aan slibdeeltjes gebonden calcium voor
de buffering van de bovengrond zorgen (Hommel et al., 1994).
Bij sommige oeverwallen was nieuw materiaal afgezet met een andere
samenstelling dan de vroeger afgezette laag. Dit wordt aangegeven door twee
getallen met een breukstreep ertussen. In de oeverwallen wordt weinig humus
gevonden. Met ijzer wordt bedoelt de aanwezigheid van ijzerconcreties . De
oecologische betekenis van de ijzervoorraad van de bodem is waarschijnlijk
groot, omdat fosfaat aan ijzer wordt vast gelegd. (Bos en Hagman, 1981;
Hommel et al. 1994).
Met vocht wordt het vochtleverend vermogen van de bodem bedoeld. Bij de
beken en de Dommel en de Swalm is dit zeer groot. Bij Lek 1, Slinge 1 en de
Mark is dit matig en bij de Maas, IJssel en Lek2 vrij gering. De oeverwallen
van de Swalm en de Dommel zijn zeer laag en smal en verschillen niet veel met
die van een beek. Hierdoor lijkt het vochtleverend vermogen op dat van een
beek.
Dat de gemiddeld laagste grondwatersta nd van beken zo laag is, wordt
verklaart in figuur 6. De oeverwalletjes van beken stellen op zich zelf niet
zoveel voor, maar door de hoge ligging van de oever ten opzichte van het
waterpeil liggen zij naar verhouding vrij hoog en kan het water vrij ver
wegzakken. De beek heeft zich diep ingesneden, terwijl de beekwaterstan d vrij
laag blijft. Bij de grote rivieren zijn de oeverwallen vrij hoog opgeworpen ten
opzichte van het rivierwater, zodat het grondwater ook hier tot vrij diep kan
wegzijgen. De oever langs kleine rivieren ligt ten opzichte van het rivierwater
vrij laag. Omdat de oeverwallen van kleine rivieren niet erg hoog zijn, kan het
grondwater hier relatief minder diep zakken dan bij grote rivieren en beken. De
kleine rivier heeft zich naar verhouding minder diep ingesneden, terwijl het
oppervlaktewa terpeil van de kleine rivier vrij hoog blijft.
De getallen onder inzijging in tabel 5 staan voor: inzijging (3), intermediair (2)
en kwel ( 1). De breukstreep staat hier niet voor een verschil in lagen, maar
voor een tussenpositie. Hier is wel onderscheidt te zien tussen de grote
rivieren, kleine rivieren en beken. Bij grote rivieren zijn de oeverwallen zo hoog
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beek

kleine rivier

grote rivier

Figuur 6 Ligging van de oeverwallen ten op zichte van het oppervlaktewaterpeil.
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dat er inzijging optreedt. De oeverwallen van de kleine rivieren zijn minder
hoog en vormen dan ook een intermediair tussen inzijging en kwel. De Dinkel
kent inzijging omdat deze oeverwal op een hoge stijlkant in de buitenbocht lag.
Voor de Dommel en de Swalm geldt ook hier dat de oeverwal nauwlijks groter
is dan die van een beek. Bij de beken is de oeverwal zo klein dat de kwel overheerst.

3.3.3 Pointbars
In de binnenbocht kan bij zeer hoog water een grote hoeveelheid zand worden
afgezet (Pannekoek en van Straaten, 1984). Er worden dan kleine ruggetjes
afgezet, die samen een kronkelwaard gaan vormen. Later wordt niet alleen in
de bocht, maar ook aan de zijkanten van de kronkelwaard zand in walletjes
afgezet. Alleen de later aan de zijkant gevormde walletjes worden oeverwallen
genoemd. De kronkelwaardruggetjes worden pointbars genoemd, zie figuur 7.

Bij enkele beken/riviertjes werd wel vers zand afgezet maar niet meer op de
huidige wal. De wal was dan al zo hoog dat het water er geen vers materiaal
meer afzet, maar alleen nog aan de voet van de wal (kronkelwaardvorming).
De nieuwe ruggetjes bestonden uit een grote hoeveelheid vers zand met
weinig organische stof, waarop zich langzaam enkele planten beginnen te
vestigen. Tussen de lagen vers zand waren grote hoeveelheden organisch
materiaal afgezet, waarvan soms de plantendelen waren te herkennen.
Bij Dommel2 waren de bladeren nog tot op de boomsoort te herkennen. Het
monsterpunt Dommel2 ligt op de plek waar de Keersop in de Dommel mondt.

Figuur 7 Pointbar
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Vroeger lag dit monsterpunt in een vrij rustig milieu, maar nu men de Keersop
opnieuw heeft laten meanderen, erodeert de beek delen van de oever en zet
het zand ergens anders weer af. Daardoor worden er nu grote hoeveelheden
zand bij Dommel2 afgezet.
In tabel 6 staan de belangrijkste kenmerken gebruikt bij de profielbeschrij ving
aangegeven. Door hun naar verhouding lage ligging ten opzichte van het
beek/rivierwat er hebben deze bodems een zeer hoge grondwatersta nd. Slinge2
en Ratum liggen iets hoger, wat meteen te zien is in de GLG en het feit dat er
afwisselend kwel en inzijging optreedt.
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3.3.4 Vegetatiebe schrijving

In het ordinatie diagram in figuur 8 zijn duidelijke groepen te onderscheid en.
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Figuur 8 Ordinatiediagram, vegetatietypen waarin is bemonsterd.

Deze groepen worden alleen niet door de verschillend e typen rivieren bepaald,
maar meer door de verschillend e vegetaties waar in is bemonsterd . De grote
rivieren springen eruit, omdat daar alleen in stroomdalgr aslanden is
bemonsterd . De andere graslanden langs de Dommel, Dinkel en Drentsche A
kunnen tot het Molinio-Arrh enatheretea (klasse van vochtige graslanden)
gerekend worden. De graslanden langs de Mark en het Merkske worden ook
tot het Molinio-Arrh enatheretea gerekend. Wel zijn hier meer soorten van het
Artemisieta lia vulgaris (Bijvoet-orde) te vinden.
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De bossen langs de Roode Beek bij Chaam, de Beerze, de Swalm, de Slinge en
de Ratumse Beek kunnen allen tot het Pruno-Fraxinetum (Vogelkers-Essenbos)
gerekend worden.
Op de lage pointbars langs de Roer en Drentsche A3 is voornamelijk een
vegetatie van Sisymbrietalia (Raket-orde) te vinden. Bij Drentsche A2 kan de
vegetatie tot de Phragmitetea (Riet-klasse) gerekend worden.

3.3.5 De huidige toestand van de kleine rivieren
De meeste kleine rivieren hebben in het verleden zoveel wateroverlast bezorgd
dat ze nu allemaal gekanaliseerd en bedijkt zijn. Daarnaast zijn in de meeste
kleine rivieren stuwen geplaatst om het water nog beter te reguleren. Hierdoor
zijn langs de meeste riviertjes alleen nog fossiele oeverwallen te vinden, die
nooit meer overstroomd raken. Slechts in enkele natuurgebieden kunnen zij
nog sediment buiten de bedding afzetten.
Langs de gekanaliseerde riviertjes zijn restanten van oeverwallen vaak alleen
nog te vinden in overhoekjes, door kanalisatie afgesneden meanderbochten en
natuurterreinen. Veel weiden met oude oeverwallen zijn geëgaliseerd of zo diep
geploegd dat er niets meer van de oorspronkelijke opbouw van de oeverwal te
zien is.
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4. Vegetatie

4. 1 Kenmerkende soorten en plantengemeenscha ppen
Een van de vraagstellingen was of er nog andere kenmerkende soorten of
plantengemeensch appen voor kleine rivieren waren dan de Steenanjer en het
Diantho-Armerietum . Door middel van een literatuurstudie is geprobeerd hier
achter te komen. De meeste literatuur, die riviergebonden soorten en
plantengemeensch appen behandelen, bespreken alleen de soorten en plantengemeenschappen van grote rivieren.
De enige andere karakteristieke plantengemeenscha p, die gevonden is, is het
Squarroso-Junipere tum (Haakmos-Jenever besstruweel-associ atie). Westhoff en
Den Held ( 1969) rekenen deze associatie tot het Prunetalia spinosae
(Sleedoorn-orde). Ze komt op niet te voedselrijke arme zandgrond
(rivierduintjes), die nog steeds beweid worden voor. In Nederland komt ze
alleen nog langs de Overijsselsche Vecht voor, maar in Duitsland is ze goed
ontwikkeld langs de Ems en de Hase. De associatie is kruidenrijker, veel
graziger en mosarmer dan het Dicrano-Juniperetu m (GaffeltandJeneverbesstruwee l). De differentiërende soorten t.o.v. het DicranoJuniperetum als o.a. Holcus lanatus (Gestreepte witbol), Agrostis tenuis
(Gewoon struisgras), Moerhingia trinervia (Drienerfmuur), Poa annua
(Straatgras), P. pratensis (Veldbeemdgras), Anthoxanthum odoratum
(Reukgras), Rumex acetosa (Veldzuring) en Succisa pratensis (Blauwe knoop)
zijn alle niet kenmerkend voor kleine rivieren. Kensoorten van deze associatie
worden niet genoemd.
Verder is de lijst met fluviatiele soorten van Sloffen Van Soest (1939)
geraadpleegd. Van de hier onderscheiden kleine rivieren rekenen zij alleen de
Dinkel en de Overijsselse Vecht tot het fluviatiel distrikt. Een enkele keer wordt
de Regge er ook bij gerekend. De andere kleine rivieren worden door hun
beken in het subcentreuroop en kempisch distrikt genoemd. Dit bemoeilijkt het
om karakteristieke soorten voor kleine rivieren aan te wijzen. Alleen de
langbladige ereprijs (Veronica longifolia) zou een karakteristieke soort genoemd
kunnen worden. Zij noemen als verspreidingsgebied de Overijsselse Vecht,
Dinkel, Dommel, spaarzaam langs de grote rivieren en overvloedig langs beken
buiten het fluviatiel (kempisch).
De andere soorten waar kleine rivieren bij worden genoemd komen ook langs
de grote rivieren voor of ook langs beken.
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4.2 Het Diantho-Arme rietum
4.2.1 Inleiding
Het doel van deze transectstudie is de precieze standplaats van het DianthoArmerietum te kunnen omschrijven. In het Dinkelonderzo ek (Hommel et al,
1994) is naar voren gekomen dat deze gemeenschap gebonden is aan
oeverwallen, die af en toe met kalkrijkwater overstroomd raken. Vooral de
hoogteligging is hierbij van belang in verband met de grondwatersta nd en de te
frequente overspoeling met voedselrijk rivierwater. De hoger liggende zones
worden zelden overstroomd en raken daardoor sneller verzuurd. Periodieke
inundatie met kalkrijk water kan dit proces tegen gaan.
Een ander mechanisme dat de achteruitgang van het Diantho-Armer ietum kan
tegen gaan is het vergraven van de bodem door dieren, waarbij kalkrijk zand
uit de ondergrond naar boven wordt gewerkt. Met deze transectstudie wordt
geprobeerd de conclusies van het Dinkelonderzo ek, wat betreft de
standplaatseis en van het Diantho-Armer ietum, te toetsen langs een andere
rivier dan de Dinkel.

4.2.2 Methode gradiëntbesch rijving
Voor de toetsing van de conclusies uit het Dinkelonderzo ek is gekozen voor
het Junner Koeland langs de Overijsselse Vecht. Hier komt een vergelijkbare
vegetatie met die van de dinkelgrasland en voor. Het Junner Koeland is een
oude kronkelwaard, die periodiek overstroomd raakt. Het grasland op de
oeverwal vormt een mozaïek van mierenbuiten, koeiepaden, koeiestront,
afgetrapte kantjes en konijnenholen met daartussen kleine stukjes
"ongestoorde" vegetatie.
Het transect is van de top van een oeverwal tot onder aan in een oude
meandergeul gelegd. Over een lengte van vijftig meter zijn tien opnamen van
50 x 50 cm gelegd. Om de hoogteverschil len binnen de opname zo klein
mogelijk te houden en uitsluitend de "ongestoorde" vegetatie te beschrijven,
konden slechts kleine opnamen worden gemaakt. Daarnaast is een opname
gemaakt op een mierenbult met steenanjers, die boven de grens van het
voorkomen van steenanjers in de "ongestoorde" vegetatie lag. Deze opname
was 40 x 40 cm groot.
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Figuur 9 Ligging van de opnamen ten opzichte van elkaar en het reterentiepeil.

In figuur 9 is de ligging van de opname ten opzichte van elkaar te zien.
De bedekkingen zijn geschat volgens de door Barkman, Doing en Segal
aangepaste Braun-Blanquetschaal (Den Held en Den Held, 1985). Vervolgens
zijn ze ingevoerd met TURBOVEG en geanalyseerd met TWINSPAN en
DECORANA.
Van de opname is de hoogteligging tov NAP en de waterstand van de Vecht
op 27 juni 1995 gemeten. Daarnaast zijn profielbeschrijvingen tot 1,20 m
gemaakt en bodemmonsters genomen met een humushapper. Met ELLEN zijn
de gemiddelde ellenbergwaarden voor de verschillende opnamen berekend
waarbij rekening is gehouden met de bedekking van de afzonderlijke soorten.
Hierdoor is het mogelijk een indruk van het milieu van de oeverwallen te
krijgen voor de chemische analyse gegevens bekend zijn.

4.2.3 Resultaten
In de vegetatie van de oeverwal zijn drie duidelijke zones te onderscheiden (zie
tabel 7). Een zone boven het vloed merk, een zone halverwege de helling en
een zone in laagte van de meandergeulen. De zone boven het vloedmerk
bestaat uit de eerste drie opnamen (zie figuur 9). Deze zone kenmerkt zich
door het voorkomen van Gevorkt heidestaartje (Cladonia furcata),
Zandhaarmos (Polytrichum juniperinum) en Gewoon klauwtjesmos (Hypnum
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cupressiforme) en door de afwezigheid van o.a. Grasmuur (Stellaria graminea)
Gewoon duizendblad (Achillea millefolium) en Geel walstro (Galium verum).
Opname 3 vormt een overgang van de eerste naar de tweede zone. De
kenmerkende soorten voor de eerste zone ontbreken hier, maar de
kenmerkende soorten van de tweede zone ook, omdat deze plek niet
overstroomd raakt. De eerste zone is te rekenen tot de klasse KoelerioCorynephoretea (Klasse der zandige droge graslanden) op grond van de
aanwezigheid van Carex arenaria en Cladonia furcata. Op grond van de
aanwezigheid van Aira praecox is deze zone verder in te delen tot de orde
Festuco-Sedetalia (acris) (Zandblauwtjes-ord e). Een indeling tot op verbondsof associatieniveau is op grond van deze drie opnamen niet te maken. Rulkens
( 1 983) beschrijft een soortgelijke vegetatie en vermeldt hierbij dat deze
vegetatie overeen komt met het Festuco-Thymetum serpylli subass.
rumicetosum uit Westhoff en Den Held ( 1969). De kensoorten van deze
associatie ontbreken in onze opnamengegevens. Wel zijn van het FestucoThymetum serpylli subassociatie rumicetosum acetosella twee differentiërende
soorten (Rumex acetosella en Polytrichum juniperinum) aanwezig.
De tweede zone wordt beschreven door de opnamen vier tot en met zeven.
Binnen deze zone vervangen soorten elkaar geleidelijk. Deze tweede zone is
soortenrijker dan de andere twee zones en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van Geel walstro (Galium verum), Grote tijm (Thymus pulegioides),
Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum) en Steenanjer (Dianthus
deltoides). De tweede zone is te rekenen tot de Koelerio-Corynepho retea op
grond van de aanwezigheid van Carex aranaria en Cladonia furcata. En op
grond van de aanwezigheid van de differentiërende soorten voor de KoelerioCorynephoretea en Festuco-Brometea gezamelijk t.o.v. alle andere klassen:
Thymus pulegioides, Festuca ovina, Cerastium arvense en Galium verum. Op
grond van de aanwezigheid van Aira praecox is deze zone verder in te delen
tot de orde Festuco-Sedetalia (acris). Deze opnamen kunnen in navolging van
Bos en Hagman ( 1981) tot het Diantho-Armerietum (Steenanjer-associatie)
gerekend worden op grond van de aanwezigheid van Dianthus deltoides.
De bovengrens van de tweede zone is zeer scherp. De kenmerkende soorten
van deze zone zijn alleen onder het vloedmerk te vinden. Alleen Gewoon
duizendblad is nog tot 20 cm boven het vloedmerk te vinden. Hommel et al.
(1994) constateren in de Dinkelgraslanden ook een abrupte bovengrens. Zij
veronderstellen dat de verzuring van de bovengrond voor een deel gebufferd
wordt via de aan slibdeeltjes gebonden calcium. De ondergrens van de tweede
zone is minder duidelijk. De tweede zone gaat langzaam over in de derde zone.
Opname 8 ligt in deze overgang. Bij deze opname ontbreken de kenmerkende
soorten van zone twee en zone drie. Wel zijn hier de kenmerkende soorten
voor zone twee en zone drie samen aanwezig (bijvoorbeeld Carex hirta en
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Trifolium repens). Vanaf opnamen acht ontbreken de soorten van het KoelerioCorynphoretea (Klasse der zandige droge graslanden).
Zone drie ligt in de laagte van de meandergeulen. Deze zone is "vetter" dan de
andere twee zones en wordt daarom dan ook zeer kort afgegraasd. De andere
zones worden veel minder begraasd. De zone wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van Veldbeemdgras (Poa pratensis), Paardebloem (Taraxacum
spec), Pinksterbloem (Cardamine pratensis), Akkerdistel (Cirsium arvensis) en
Tijmereprijs (Veronica serpylifolia). De derde zone wordt op grond van de
aanwezigheid van Rumex acetosa, Cardamine pratensis en Rhytidiadelphus
squarrosus tot de Molinio-Arrhenathe retea (Klasse der vochtige graslanden)
gerekend. Op grond van de aanwezigheid van Phleeum pratense wordt de
derde zone verder ingedeeld tot het Lolio-Cynosuretum . Opname acht wordt
op grond van Festuca rubra, Luzula campestris, Stellaria media en Agrostis
capillaris tot het Lolium-Cynosuretu m luzuletosum campestris gerekend.
Opnamen 9 en 10 worden op grond van de aanwezigheid van Festuca rubra,
Agrostis capillaris en Stellaria media en de afwezigheid van Luzula campestris
gerekend tot de subassociatie typicum van het Lolio-Cynosuretum .
De onderkant van de mierenhoop ligt vrijwel op dezelfde hoogte als opname 4,
zie figuur 9. De bovenkant van de mierenhoop is vrijwel gelijk aan de grens
van het vloedmerk. Op deze mierenhoop groeide nog de Steenanjer terwijl in
de matrix rond de mierenbult geen Steenanjers meer te vinden zijn. Qua
hoogteligging en soortensamenstelli ng zou de mierenbult tussen opname 3 en
4 geplaatst kunnen worden. De mieren werken zand uit de ondergrond op
waardoor nieuwe kalkrijke vestigingsplaatsen voor kritische soorten als
Dianthus deltoides en Thymus pulegioides ontstaan. Ook Bos en Hagman
( 1981), Rulkens ( 1983) en Hommel et al. ( 1994) nemen dit mechanisme waar.
Rulkens (1983) vermeldt alleen activiteit van mollen. De andere auteurs
vermelden vooral activiteiten van mieren. De hoogst gelegen mierenbult met
Dianthus deltoides, die tijdens dit onderzoek gevonden is, kwam maar weinig
boven het vloedmerk uit. Hoger op de oeverwal is de verzuring al in de diepere
ondergrond opgetreden, waardoor de door mieren opgewerkte grond geen
bufferende werking meer heeft.
In tabel 8 zijn de hoogteligging van de zones ten op zichte van het Vechtpeil
op 27 juni 1995 en de inundatieduur en de inundatiefrequentie weer gegeven.
De inundatiegegevens zijn overgenomen uit Ten Napel (1987). Het vloedmerk
van de afgelopen winter ( 1995) ligt precies op de grens tussen zone één en
zone twee. De meest kritische soorten uit zone twee, Dianthus deltoides en
Thymus pulegioides, zijn slechts, met uitzondering van de mierenbuiten, in een
zone van 1, 79 m tot 1,84 m boven het Vechtpeil gevonden.

37

zone

boven Vechtpeil

herhalingstijd

inundatieduur

(m)

(jaar)

(dag)

aantal perioden

1

> 2,17

5 - 25

1-5

1

2

2, 17 - 1,65

2-5

5 - 10

1-2

3

1,65-1,33

1.4 - 2

10 - 15

2-3

Tabel 8 lnundatiefrequentie en -duur voor verschillende zones langs de Overijsselsche Vecht.
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Figuur 10 Ordinatiediagram
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350

In figuur 10 zijn de opname uitgezet in een ordinatiediagram. De eerste as
hangt samen met de hoogteligging en daardoor ook met vocht, stikstof en
zuurgraad. De overige assen hebben geen duidelijke samenhang.
In het ordi natiediagram zijn de gemeenschappen, onderscheiden in tabel 7,
aangegeven. Opname 8 ligt op een klein ruggetje op de helling, daarom
ontbreken bij deze opname de soorten, die wel bij opname 9 en 10 te vinden
zijn. Vandaar dat opname 8 dichter bij de opnamen van zone twee wordt
geplaats dan bij de opnamen van zone drie. Opname 8 wordt door het
ontbreken van soorten van het Koelerio-Corynephoretea toch tot de derde
zone gerekend.
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Figuur 11 Relatie hoogteligging van de vegetatie met het vochtgehalte, stikstofgehalte en de zuurgraad.
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Dat de hoogteligging met het vochtgehalte, stikstofgehalte en de zuurgraad
samenhangt, is te zien in figuur 11 . De opnamen zijn op hoogteligging langs de
eerste as van figuur 11 geplaatst. Waarna per opname de gemiddelde
ellenbergwaarden voor vocht, stikstof en zuurgraad zijn uitgezet. Dit verband
komt overeen met de conlusies van Rulkens ( 1987).
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5. Conclusies

5.1 Definiëring en beschrijving van kleine rivieren
In de literatuur zijn geen landschapsoecologisch bruikbare definities en
typologiën van kleine rivieren te vinden. Wel zijn er ideëen in welke orde van
grootte kleine rivieren te vinden zijn.
Kleine rivieren vormen een overgang van beken naar grote rivieren. Ze stromen
nog wel door een dal maar vormen al meanderruggen en geulen. In Nederland
stromen de kleine rivieren door de pleistocene delen van Overijssel, Gelderland,
Limburg en Brabant. Bijna alle kleine rivieren ontspringen in Duitsland of België.
Slechts waar de ondergrond minder doorlatend is en het oorsprongsgebied
meer reliëf vertoont kunnen hogere oeverwallen gevormd worden. Hierdoor
wordt vooral in het oosten van het land de geomorfologische eenheid
"beekdalbodem met meanderruggen en geulen, met hogere oeverwallen" (3R7)
gevonden en vooral in het zuiden "beekdalbodem met meanderruggen en
geulen, met lagere oeverwallen" (2R7l gevonden.
De afstand tot de oorsprong ligt bij de meeste kleine rivieren tussen de 35 en
90 kilometer. De breedte van het dal variëert van 100 tot 650 meter. De
textuur van de dalbodem binnen de eenheid "beekdalbodem met
meanderruggen en geulen" bestaat voornamelijk uit fijn zand variërend van
leemarm en zwak lemig zand tot lemig zand. Daarnaast zijn in de dalen
kleibodems en venige of moerige gronden gevonden.
Aan de hand van deze gevonden kenmerken is een definitie opgesteld:

Een kleine rivier is een riviertje, dat door zijn eigen beekdal meandert en
meanderruggen en geulen vormt van voornamelijk fijn zand. Een kleine rivier
vormt de overgang van een beek naar een grote rivier

Deze definitie komt nog het meest overeen met de definitie van Redeke
(1975), zie paragraaf 2.1. Zijn voorbeelden van kleine rivieren komen ook het
meest overeen met de hier geselecteerde kleine rivieren, zie bijlage 4.
Om de heersende hydrologische en fluviatiele processen van kleine rivieren te
beschrijven en te vergelijken met die van grote rivieren en beken is gekeken
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naar een aantal bodemfactoren. De oeverwallen langs kleine rivieren bestaan
net als de bemonsterde oeverwallen van grote rivieren en beken uit zand met
een laag percentage aan lutum, leem en humus. Dit komt overeen met de
beschrijving van oeverwallen langs de Vecht door Kool en Aarnink ( 1977) en
Bos en Hagman (1981 ). Volgens Redeke kunnen langs kleine rivieren zandige,
klei- of veenachtige oevers verwacht worden. De oorspronkelijke bodem van
de oever is bedekt met een laag, door de rivier afgezette klei. Slechts op
plaatsen waar de kant steil en de stromingen sterk zijn, vindt men op de
hogere gronden nog meer zandige of lemige oevers (Redeke, 1975). De
aanwezigheid van lutum en leem is van groot belang voor de buffering van de
bodem. De calcium is juist aan dat kleine percentage lutum of leem gebonden
(Hommel et al., 1994).
De mediaan van het zand is bij grote rivieren hoger dan bij kleine rivieren en
beken. Bij een "grote" kleine rivier als de Roer is, net als bij de grote rivieren
zand met een grotere mediaan gevonden.
In de monsters langs de grote rivieren is vrije kalk aangetroffen. In de monsters
van de kleine rivieren is de kalk niet in vrije toestand waar te nemen.
De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) van_de oeverwallen is bij grote
rivieren, kleine rivieren en beken laag ( > 120 cm). Alleen bij de oeverwalletjes,
die ten opzichte van het rivier/beekwater vrij laag liggen en bij de pointbars
treden hogere grondwaterstanden op. Bij deze oeverwallen met een lage
grondwaterstand treed voornamelijk kwel op. De oeverwalletjes van deze
groep bestaan uit zeer ijzerrijk materiaal. Het vochtleverendvermogen van grote
(80 - 135) en kleine (90 - 190) rivieren is minder dan bij beken en pointbars
(> 200). Bij de grote rivieren treedt voornamelijk inzijging op. Terwijl bij de
kleine rivieren wisselend kwel of inzijging optreedt.
Bodemchemische gegevens van de oeverwallen van kleine rivieren zijn te
vinden in Bos en Hagman (1981), Rulkens (1983), Thissen (1984), Ten Napel
(1987) en Hommel et al. (1994). Gegevens van grote rivieren zijn te vinden in
Van Dijk, Graatsma en Van Rooy (1981) en Ouborg en Moet (1985). Een
vergelijking van de bodemanalysegegevens van dit onderzoek met de literatuur
is pas na het verschijnen van dit rapport mogelijk.
Toetsing van de typologie van kleine rivieren uit hoofdstuk 2 is aan de hand
van deze kleine hoeveelheid gegevens niet mogelijk. Wel kan aan de hand van
de definitie van kleine rivieren uit hoofdstuk 2 gezegd worden of de bezochte
kleine rivieren inderdaad tot de kleine rivieren gerekend kunnen worden. Zo
kan de Swalm volgens deze definitie niet tot de kleine rivieren gerekend
worden. De Swalm snijdt zich in, maar vormt geen oeverwallen van locaal
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materiaal. Benedenstrooms, waar hele kleine walletjes gevormd worden,
speelt de Maas een belangrijke rol in de vorming van deze walletjes. De
mediaan van het zand langs de Swalm is vrij groot in vergelijking met de
andere kleine rivieren.
Het monsterpunt langs de Dommel lijkt sterk op het monsterpunt Drentsche
A 1 . Op basis van de profielkenmerken en het geomorfologische karakter van
de Dommel op dit traject zou de Dommel tot de beken gerekend moeten
worden. Op de geomorfologische kaart wordt dit punt ook niet tot de eenheid
"beekdalbodem met meanderruggen en geulen" maar tot de eenheid
"beekdalbodem zonder veen, relatief laag gelegen" gerekend. Meer
bovenstrooms zou de Dommel wel tot de kleine rivieren gerekend kunnen
worden, maar omdat daar geen geschikte monsterpunten te vinden waren, zijn
langs dat deel van de Dommel geen monsters genomen. Wel vormen de
Drentsche A en het bemonsterde deel "beekdalbodem zonder veen, relatief
laag gelegen" van de Dommel duidelijker meanderruggen en geulen dan de
andere bezochte beken.

5.2 Vegetatie
Aan de hand van een literatuurstudie is een tweede kenmerkende plantensoort
voor kleine rivieren gevonden. Veronica longifolia heeft net als Dianthus
deltoides een verspreidingsgebied dat overeen komt met de ligging van de
kleine rivieren. Naast het Diantho-Armerietum zou ook het SquarrosoJuniperetum vooral beperkt zijn tot het stroomgebied van kleine rivieren.
De vegetatie op de oeverwal in het Junner Koelend kan als volgt beschreven
worden. De vegetatie boven op de oeverwal bestaat uit het FestucoThymetum. Deze vegetatie komt boven de 2, 17 m boven het Vechtpeil op 27
juni 1995 voor en raakt slechts één maal in de 5 tot 25 jaar overstroomd (Ten
Napel, 1987). Buffering door sedimentatie vindt in deze bovenste zone niet
plaats, waardoor de bodem verzuurt. De grens tussen de zone met het
Festuco-Thymetum en het Diantho-Armerietum van de middelste zone is zeer
scherp en wordt gevormd door het vloedmerk.
Het Diantho-Armerietum is goed ontwikkeld in de zone van 1,84 tot 1, 79 m
boven het Vechtpeil op 27 juni 1995. Het Diantho-Armerietum is bloemrijker
dan de andere gemeenschappen. De bodem is vochtiger en door buffering
kalkrijker dan de bodem onder het Festuco-Thymetum. Deze tweede zone
raakt eens in de 2 tot 5 jaar overstroomd (Ten Napel, 1987). Rond de 1,65 m
boven Vechtpeil op 27 juni 1995 gaat het Diantho-Armerietum geleidelijk over
in het Lolio-Cynosuretum.
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Beneden de 1,65 m boven Vechtpeil op 27 juni 1995 wordt de bodem te
voedselrijk en te vochtig voor het Diantho-Armerietum . De koeien hebben een
voorkeur voor het Lolio-Cynosuretum boven de ander twee gemeenschappen.
Deze laag gelegen zone wordt daarom ook zeer kort afgegraasd. Eens in de
1,4 tot 2 jaar raakt het Lolio-Cynosuretum hier overstroomd (Ten Napel,
1987). Aan de hand van ellenbergwaarden is een mogelijk verband tussen
hoogteligging, zuurgraad, vochtgehalte en stikstofgehalte vast gesteld. Dit
verband zal getoetst worden aan bodemmonsters (Hommel et al., in prep.)
De standplaatsbeschri jving van het Diantho-Armerietum in dit onderzoek komt
overeen met de standplaatsbeschri jving langs de Dinkel. Ook Hommel et al.
( 1994) trof het Diantho-Armerietum slechts in een smalle strook goed
ontwikkeld aan. De bovengrens vormde ook hier een scherpe grens door
verzuring van de diepere ondergrond. Lager op de oeverwal is de bodem te
voedselrijk voor het Diantho-Armerietum . Dianthus deltoides en Thymus
pulegioides worden langs de Dinkel ook als meest kritische soorten gezien.
Op plaatsen waar de bodem al te zuur is voor het Diantho-Armerietum , maar
waar de diepere ondergrond nog kalkrijker materiaal te vinden is kan het
Diantho-Armerietum nog op mierenbuiten voorkomen. Hommel et al. ( 1994)
noemen ook vergravingen door konijnen als mogelijke standplaats van het
Diantho-Armerietu m. In het Junner Koeland is dit niet waargenomen.
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6. Aanbevelingen voor verder onderzoek

Pointbars

Op een pointbar langs de Roer is op één plek Herniaria glabra (Breukkruid)
gevonden. Westhoff en Den Held (1969) onderscheiden een associatie van
Dianthus deltoides en Herniaria glabra met als kensoort Dianthus deltoides
(Steenanjer). De plaatsing van alle steenanjergraslanden binnen een associatie
wordt door latere auteurs als niet bevredigend ervaren, o.a. omdat Steenanjer
en Breukkruid slechts bij hoge uitzondering samen voorkomen (Kleuver, pers.
mededeling, geciteerd uit: Bos en Hagman, 1981). Tijdens dit onderzoek zijn zij
slechts één maal samen aangetroffen in het Arriër Koeland (zie bijlage ").
Hommel et al. (1994) lijken het dan ook beter om vegetaties met Breukkruid te
zien als een initiaalfase van de "echte" Dinkelgraslanden met Steenanjer. Zo'n
pointbar met Breukkruid zou een initiaalfase kunnen zijn van het DianthoArmerietum op een oeverwal. Het zou daarom interessant zijn de ontwikkeling
van deze "initiaalfase" beter te bestuderen.
Kenmerkende soorten

Tijdens het zoeken naar kenmerkende soorten voor kleine rivieren is geen
gebruik gemaakt van de Atlas van de Nederlandse Flora (Mennema et al.,
1980 en 1985) en (Van Der Meijden et al., 1989). Wellicht zou een betere lijst
van kenmerkende soorten opgesteld kunnen worden door de verspreiding van
plantensoorten te vergelijken met de ligging van de in dit verslag genoemde
kleine rivieren.
Drenthe

In Drenthe is alleen de Drentsche A bezocht. De beken in deze provincie
worden niet tot de kleine rivieren gerekend, omdat zij geen meanderruggen en
geulen zouden vormen. De Drentsche A bereikt net niet het formaat van een
kleine rivier. Na monstername langs andere grote beken in Drenthe
(bijvoorbeeld de Hunze) zou misschien geconcludeerd kunnen worden dat deze
wel het formaat van een kleine rivier hebben.
Het zeekleigebied

In het zeekleigebied lopen een aantal voormalige getijdenriviertjes. Deze
riviertjes stromen i.t.t de kleine rivieren door een kleigebied en hebben onder
invloed van de getijden werking gestaan. Het is de vraag welke hydrologische
en fluviatiele processen hier werken en of ze overeenkomen met de in dit
verslag beschreven processen bij kleine rivieren.
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Samenvatting

Dit verslag is opgedeeld in twee deelonderzoeken. In het eerste deel wordt
geprobeerd aan de hand van in de litertatuur genoemde kenmerken van kleine
rivieren een definitie op te stellen.
Een eenduidige combinatie van kenmerken of definitie wordt in de bestaande
literatuur echter niet genoemd. De meeste auteurs plaatsen kleine rivieren
dichter bij een beek dan bij een rivier. Kleine rivieren worden gezien als de
benedenloop van een beek voor de beek uitmondt in een rivier. Omdat beken
naarmate ze groter worden meer reliëf vormen en meer sediment afzetten
wordt de volgende werkhypothese opgesteld:
Een kleine rivier is een waterloop die op de geomorfologische kaart tenminste
voor een deel van het dal de eenheid "beekdalbodem met meanderruggen en
geulen heeft."
Aan de hand van de werkhypothesen zijn een aantal kleine rivieren
geselecteerd. De kleine rivieren zijn met behulp van kaarten beschreven naar
geomorfologie van het dal, meandering, dimensies, bodem in het rivierdal,
oorsprongsgebied en landschap rond de rivier. De beschrijvingen zijn gebruikt
om de uiteindelijke definitie van kleine rivieren op te stellen. De uiteindelijke
definitie luidt als volgt:
Een kleine rivier is een riviertje, dat door zijn eigen beekdal meandert en
meanderrruggen en geulen vormt van fijn zand. Een kleine rivier vormt de
overgang van een beek naar een grote rivier.
De kleine rivieren zijn daarna ingedeeld in verschillende typen kleine rivieren.
De indeling is gebaseerd op omvang van de rivier, doorlatendheid van de
bodem, reliëfrijkdom en kalkrijkdom van het achterland. De riviertjes zijn als
eerste ingedeeld in kleine, typische en grote kleine rivieren. Daarna is een
onderverdeling gemaakt naar doorlatendheid, reliëfrijkdom en kalkrijkdom. Bij
de typische kleine rivieren (20 - 120 km) blijkt er een duidelijk onderscheid te
zijn tussen de riviertjes in het oosten van het land en de riviertjes in het zuiden
van het land. De oostlijke kleine rivieren stromen door een reliëfrijker en
ondoorlatender landschap dan de zuidelijke kleine rivieren. De "grote" kleine
rivieren Roer en Vecht ( > 120 km) stromen door een ondoorlatend, reliëf- en
kalkrijk landschap. De "kleine" kleine rivieren ( < 20 km) bevinden zich in een
doorlatend, kalkarm en vlak landschap.
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Uit de verschillende typen kleine rivieren zijn enkele riviertjes geselecteerd.
Langs deze riviertjes zijn van de oeverwallen bodemmonsters genomen,
profielbeschrijvingen en vegetatieopnamen gemaakt om een gedetailleerdere
beschrijving van kleine rivieren te kunnen maken. Ter vergelijking zijn ook
grote rivieren en beken bezocht.
De oeverwallen bestaan bij kleine rivieren, beken en grote rivieren uit zand met
een laag percentage lutum of leem, wat van belang is voor de
calciumbuffering. De mediaan van het zand is bij de grote rivieren groter dan
bij beken en kleie rivieren. Ook wordt er i.t.t. de beken en kleine rivieren vrije
kalk aangetroffen.
Het vochtleverendverm ogen van grote (80-135) en kleine (90-190) rivieren is
kleiner dan bij beken ( > 200). Bij de grote rivieren treedt voornamelijk inzijging
op, bij beken vooral kwel en bij kleine rivieren afwisselend kwel en inzijging.
Door het maken van veldbezoeken was het mogelijk te controleren of de
geselecteerde kleine rivieren inderdaad kleine rivieren waren. De Swalm is
volgens de werkhypothese een kleine rivier. In werkelijkheid vormt de Swalm
niet zelfstandig meanderruggen en geulen en kan dus niet tot de kleine rivieren
worden gerekend. De Drentsche Aa vormt duidelijker meanderruggen en
geulen dan de andere bezochte beken.

In het tweede deel wordt door middel van een transectstudie de preciese
standplaats van het Diantho-Armerietum beschreven. Zodat conclusies uit het
Dinkelrapport van Hommel et al. (1994) getoets konden worden langs een
andere rivier dan de Dinkel. Hiervoor zijn op een oeverwal langs de
Overijsselsche Vecht van hoog naar laag vegetatieopnamen gemaakt.
De vegetatie is in drie zones te verdelen. Een zone boven het vloedmerk, die
tot het Festuco-Thymetum gerekend kan worden, een zone halverwege de
helling, die tot het Diantho-Armerietum wordt gerekend en de laagst gelegen
zone, die tot het Lolio-Cynosuretum wordt gerekend. Het Festuco-Thymetum
komt op plaatsen voor die niet meer overstroomd raken. De bodem is in deze
zone verzuurd. Tussen het Festuco-Thymetum en het Diantho-Armerietum ligt
een scherpe grens.
Het Diantho-Armerietu m heeft een gebufferde bodem nodig. Door de
periodieke inundatie wordt de buffering in stand gehouden. Een goed
ontwikkelt Diantho-Armerietum is slechts in de zone van 1, 79m tot 1,84 m
boven het referentiepeil van de Overijsselsche Vecht gevonden.
Onderaan de helling gaat het Diantho-Armerietum geleidelijk over in het LolioCynosuretum. De bodem is hier voedselrijker en vochtiger en raakt vaker
geïnundeerd.
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Op plaatsen waar de bodem al te zuur is voor het Diantho-Armer ietum, maar
waar de diepere ondergrond nog kalkrijker materiaal bevat, kan het DianthoArmerietum nog op mierenbuiten voorkomen. De standplaatsbe schrijving van
het Diantho-Arme rietum langs de Overijsselsche Vecht komt overeen met de
standplaatsbe schrijving van het Diantho-Armer ietum langs de Dinkel van
Hommel et al. ( 1994).
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Bijlage 1 In de literatuur genoemde kenmerken van kleine rivieren.
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Bijlage 2 Kenmerken per rivier.
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Bijlage 3 Voorbeelden van kleine rivieren uit de literatuur.
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Bijlage 4 Amersfoortcoördinaten van de monsterpunten.
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Bijlage 5 Voorbeeldfo rmulier van profielbesch rijving.
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Bijlage 6 Verslag van een bezoek aan het Arriër Koeland.

Tijdens het zoeken naar een geschikte locatie voor het gradiëntonderzoek is
ook een bezoek gebracht aan het Arriër Koeland. Het Arriër Koeland is net als
het Junner Koeland een kronkelwaard in een afgesneden meanderbocht. Het
Arriër Koeland is meer verzuurd en vervilt dan het Junner Koeland.
Doordat de meanderbocht met het recht trekken van de Overijsselse Vecht
afgesneden is, liggen de oudste oeverwallen nu het dichtste bij de huidige
rivier. Vanaf de oude arm naar de huidige Vecht toe worden de oeverwallen
steeds hoger. In het midden van het Arriër Koeland zijn de oeverwallen
opgestoven tot rivierduinen met daartussen stuifkuilen. Aan de kant van de
huidige Vecht ligt een vlakte met een wat kleiiger ondergrond en minder reliëf
dan in de rest van het Arriër Koel and.
De zuidhelling van het rivierduin (van de huidige rivier af) is begroeid met
Buntgras (Corynephorus canescens) en verschillende soorten korst- en
bladmossen. De noordkant van het rivierduin (naar de huidige rivier toe) is
begroeid met Stekelbrem (Genista anglica), Struikhei (Calluna vulgaris) en
Bochtige smele (Deschampsia flexuosa).
Dichter naar de rivier toe wordt de vegetatie graziger en wordt de dichtheid
aan mierenbuiten hoger. In de vlakte wordt de dichtheid aan mierenbuiten naar
de rivier toe weer kleiner. In de vlakte en aan de voet van het rivierduin
stonden verspreid over het terrein kleine bosjes egelantier (Rosa rubiginosa) en
hondsroos (Rosa canina).
De vegetatie op de mierenbuiten verandert ook naarmate men de rivier nadert.
Op het rivierduin zijn de mierenbuiten soortenarm en vooral begroeid met
Bochtige smele. Meer naar de rivier toe worden de bulten soortenrijker en komt
er een kruidenrijkere vegetatie op te staan. Op de grens van het rivierduin en
de vlakte komt een brede zone voor met jonge en oude mierenbuiten. De jonge
mierenbuiten zijn begroeid met Steenanjer, Geel walstro, Grote tijm (Thymus
pulegioides) en Grasmuur. Deze soorten komen alleen op de mierenbuiten
voor. In de matrix tussen deze mierenbuiten zijn deze soorten niet te vinden.
Als de mierenbuiten ouder worden komen er Muizeoortje (Hieracium pilosella)
en Klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis) in. Als ze nog ouder worden, worden
ze soortenarmer en komt er meer Schapezuring (Rumex acetosella) in. Of ze
raken begroeid met Struikhei.
Dat hier geen Steenanjers en Grote tijm meer tussen de mierenbuiten groeien
betekent dat deze soorten hier langzaam zullen verdwijnen. De bodem tussen
de mierenbuiten is te sterk verzuurt voor deze soorten. Het rivierwater kan
deze verzuring waarschijnlijk niet meer bufferen. Alleen op mierenbuiten

kunnen zij nog overleven, omdat de mieren steeds kalkrijk zand uit de diepere
ondergrond omhoog brengen. De vraag is hoelang de mieren nog vers zand
omhoog kunnen brengen, omdat de verzuring steeds dieper zal gaan en er
steeds minder oppervlakte beschikbaar is voor nieuwe mierenbuiten. De
dichtheid aan mierenbuiten is op bepaalde plaatsen nu al zeer hoog.
Een stukje verderop richting Ommen ligt ingesloten door het bosreservaat nog
een klein weitje. Op het karrespoor in dit weitje groeit Breukkruid (Herniaria
glabra) de tweede kensoort van de door Westhof en Den Held onderscheiden
associatie van Dianthus deltoides en Herniaria glabra. Het Breukkruid staat
vooral op het karrespoor en wordt verder van het karrespoor steeds minder.
Op plaatsen waar het Breukkruid minder voorkwam stonden Hondsviool (Viola
canina), Geel walstro en Steenanjer. Hier staat de vegetatie met Steenanjer en
Geel walstro nog wel in de matrix. Dit is ook de enige plek waar Breukkruid en
Steenanjer samen zijn aangetroffen. De dichtheid aan mierenbuiten is hier veel
minder groot dan in het Arriër Koeland.

