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SAMENVATTING

1.1. INLEIDING
In1981werdeenonderzoekverrichtnaardewaterplantenendemethet
bloteoogwaarneembareongewerveldewaterdieren (macrofauna)inhet
ApeldoornschKanaaltussenDierenenApeldoorn.Hetonderzoekisverricht
opverzoekvandeRegionaleMilieuraadOost-Veluweenkanwordenbeschouwdalseenvervolgophetin1977uitgevoerdeonderzoeknaarde
floralangshetApeldoornschKanaal (Cuppen,1977).Vooreenuitgebreid
overzichtvanderedenendietotditonderzoekhebbengeleid,wordtverwezennaardeinleidingvandezenota.

1.2. WATERPLANTEN
Inhetonderzochtegedeeltevanhetkanaalkomtwaterplantengroeivan
enigebetekenisalleenvoorbijdemondingvandeVeldhuizerspreng.In
derestvanhetonderzochtetrajectwordthetbeeldbepaalddoorphytoplankton.BijdemondingvandeVeldhuizersprengwerdennegensoorten
waterplantengevonden,dievoorhetmerendeelkarakteristiekzijnvoor
zachtwater.
Delaatstedecenniazijndrievandezezachtwaterplanten,namelijkdrijvendewaterweegbree,duizendknoopfonteinkruid enteervederkruid,tengevolgevanverzuringvanneerslageneutrofiëring (inspoelingvanmet
namefosfatenennitraten)zeldzaamgewordeninNederland.
DewaterplantengroeibijdeVeldhuizersprenghangtsamenmetdeinvloed
diehetwateruitdespreng,uitoefentophetwaterinhetkanaal.Er
vindenbepaaldechemischereactiesplaats,dietotgevolghebben,dat
hetvrijefosfaatuithetkanaalwaterwordtneergeslagenenkoolzuuruit
debodemvanhetkanaalwordtvrijgemaakt.Dezeomstandighedenmakenhet
milieugunstigervoorwaterplantendanvoorplankton.Waterplantenkunnennamelijkintegenstellingtotplankton,hetbenodigdefosfaatuit
debodemvanhetkanaalopnemen.Hetlocalekaraktervandewaargenomen
verschijnselenwordtveroorzaakt,doordatdezechemischereactiessamenhangenmetdezuurgraadvanhetwater.Opgroterwordendeafstandvan
demondingvandesprengwordtdeinvloedvanhetzure sprengwaterop
hetzwakbasischekanaalwatersteedsgeringer.Hierdoorzullendechemischereactiesopeenbepaaldeafstandnietmeerplaatsvinden,zodat
hetplanktonweerkangaandomineren.
Vooroverwoekeringvanhetgehelezuidelijkegedeeltevanhetkanaal
doordezewaterplanten,zoalsdoorsommigeinstantieswordtgevreesd,
hoeftmenomdegenoemderedenenabsoluutnietbangtezijn.Dezevrees
wordtpaswerkelijkheid,alsindetoekomstzouwordenbeslotenmeerwateruitdeIJsselinhetkanaaltelatendannuhetgevalis.

KAART1
Liggingvan dehydrobiologische
chemischemonsterpunten.

LEGENDA
H Hydrobiologischmonsterpunt
CChemischmonsterpunt
•.Lozingspunt rioolzuiveringsinstallatie
» Stromingsrichting

Dewaterplanten die zichdangaanvestigen zullen totandere soortenbehorendandewaterplanten diewemomenteel aantreffen. Naar allewaarschijnlijkheid zullenditsoorten zijn,diekarakteristiek zijnvoor
meerproduktieve ecosystemen.Debeheerskosten die danmoetenworden
gemaaktomhetkanaal redelijk "waterplantenvrij"tehouden,zullen in
datgeval eenveelvoudbedragenvan dehuidigekosten.

1.3. MACROFAUNA

Opvijfplaatsen (ligging,ziekaart 1)werdenmacrofaunamonstersverzameld tijdenseeneenmaligebemonsteringsronde. Inhet totaal leverde
ditongeveer 180diersoorten op.Hetwerkelijke aantalaanwezige soorten ligtvermoedelijk verbovende200.
Naastdegroteverscheidenheid isdehydrobiologische betekenis vanhet
onderzochte gedeelte vanhetkanaalvooralgelegen inhet feit,dateen
aanzienlijk deelvandegevonden soortenbehoort tot soortengroepen,
diekenmerkend zijnvoorgrotere stilstaandewateren,stromend water en
een combinatievandezewatertypen.Eendergelijk fenomeen isineen
stilstaandwatervan relatief geringe afmetingen,alshet Apeldoornsch
Kanaal,nognergens anders inNederland geconstateerd. Veelvandegevondendiersoorten zijnbovendien zeldzaam inNederland.Twee ervan -de
waterkevers Oulimniusmajor enOulimnius rivularis -zijn zelfsnieuw
voorNederland entevensvoordeNoordwesteuropese laagvlakte.Dedichtstbijzijnde vindplaats vandezekevers isgelegen nabijdemonding vande
Somme inFrankrijk (persoonlijkemededeling Prof.dr.Berthélemy).
Een anderopmerkelijk feitishetvoorkomen van zoetwatersponzen die
groterdaneendecimeterworden.Opvallend hierbij is,datelke spons
wordtbevolktdoormeerdanhonderd larven van alleen inenop sponzen
voorkomende insektesoorten. Ook zijnerinsektesoorten gevonden,die
inNederland totnu toe alleenmeeruit stromend waterbekendwaren.
Opgrondvandeverzamelde gegevenskanworden geconcludeerd, dathet
gedeelte vanhetkanaal tussen deLoenense BrugendeWoudwegbrugvan
zeergrotehydrobiologische betekenis is.Hetmetwaterplantenbegroeidegedeelte bijdemonding vande veldhuizersprengmoet -althansvoorlopig -alsuniek wordenbeschouwd.

1.4. DE BIOLOGISCHE W A T E R K W A L I T E I T

Voordebeoordeling vandebiologische waterkwaliteit vanhetkanaal
werdgebruik gemaaktvaneenvoorstilstaand watergewijzigd systeem,
datuiteindelijk isafgeleid vanhet systeemvanMoller Pillot.Dit
laatstewordtinNederland overalgebruiktvoordebiologische waterkwaliteitsbeoordeling van stromendwater.

TerhoogtevanLaagSoerenwasdebiologischewaterkwaliteitmatig.Dit
hangtwaarschijnlijk samenmetderelatiefslechtekwaliteitvanhetinlaatwateruitdeIJssel.ChemischemetingenvanhetZuiveringsschapVeluwe-dierelatiefhogechloride-enfosfaatgehaltenteziengeven-bevestigendezeveronderstelling.
OpgroterwordendeafstandvanDierenwordtdebiologischewaterkwaliteit
geleidelijkbeter.TussenLoenenenOosterhuizenisdezegoedtenoemen
meteenuitschietervanzeergoedinhetmetwaterplantenbegroeidegedeeltebijdemondingvandeVeldhuizerspreng.Ditisopmerkelijk,daar
terhoogtevanLoenenhetzeerfosfaat-ennitraatrijkeeffluentvande
plaatselijkezuiveringsinstallatieophetkanaalwordtgeloosd.Dezeparadoxisverklaarbaar,omdathetecosysteemvanhetkanaaldezeeutrofiëringkanverwerkendankzijdetoevoervanhetkwalitatiefzeergoedewatervandeVeldhuizerspreng.
OokisdechemischesamenstellingvanhetwaterbijLoenenduidelijkbeter
danbijLaagSoeren.Hetfosfaatgehaltevanditwateriskwalitatiefzelfs
goedtenoemen.
TerhoogtevanLierenvindteenduidelijkeverslechteringvandebiologischeenchemischewaterkwaliteitplaatstengevolgevandelozingvan
heteffluentvandezuiveringsinstallatie teBeekbergen.Hetfosfaatgehaltevanhetkanaalwaterwordtzelfsverdriedubbeld.TerhoogtevanApeldoorn (brugE8)heefthetkanaalzichnognietvolledighersteldvandeze
lozing,watblijktuiteenmatigebiologischewaterkwaliteit.

INLEIDING

IndezenotawordtverslaggedaanvaneentweetalonderzoekeninhetApeldoornschKanaaltussenApeldoornenDieren.
Heteneonderzoekhadbetrekkingophetvoorkomenvanwaterplantenin
hetkanaal.Hierbijishetvoorkomenvanbepaaldesoortenopeenbepaaldeplaatsbekekeninsamenhangmetdechemischeeigenschappenvanhet
water.
Hettweedeonderzoekwasgerichtopdemacrofaunaopeenaantalmonsterpunten.Metbehulpvandeuitkomstenvanhetmacrofauna-onderzoek isde
biologischewaterkwaliteitvanhetkanaalbepaald.
HetonderzoekisverrichtopverzoekvandeRegionaleMilieuraadOostVeluweenkanwordengezienalseenvervolgophetin1977uitgevoerde
onderzoeknaardefloralangshetApeldoornschKanaal (Cuppen,1977).
Erwarendiverseredenenditonderzoekuittevoeren.DeRegionaleMilieuraadOost-Veluweisonderandere betrokkenbijhetbreedambtelijk
overlegvandeRecreatiegemeenschapoverderecreatieveontwikkelingsmogelijkhedenvanhetApeldoornschKanaal.Omeenzinvolleinbrengindit
overlegtekunnenleverenisnaardemeningvandeRegionaleMilieuraad
kennisoverdeinhetApeldoornschKanaalaanwezigefloraenfaunaeen
eerstevereiste.Hetkanaalheeftaanhetbeginvandezeventigerjaren
vandezeeeuwzijnfunctiealsscheepvaartrouteverloren.DoorRijkswaterstaat-deeigenaarvan'hetApeldoornschKanaal-wordterovergedachtditeigendomovertedragenaaneenandereinstantie.Hierbijwordt
metnamegedachtaanhetnieuwtevormenPolderdistrictopdeOost-Veluwe.Nadezeoverdrachtzalhetkanaalvermoedelijkeenanderefunctie
krijgenindeOost-Veluwsewaterhuishouding.
Indederdeplaatswordtinhetkadervandeinvoorbereidingzijnde
ruilverkavelingBrummen-VoorstgekekennaardemogelijkheidhetApeldoornschKanaaltegebruikentendienstevandewatervoorzieningvan
ditgebied.
AldezezakentezamenwarenvoordeRegionaleMilieuraadaanleidingde
natuurwetenschappelijkewaardenvanhetApeldoornschKanaalnaderteonderzoeken.Hierbijistevensaandachtbesteedaandegevolgendieextra
waterinlaatvanuitdeIJsselinditkanaalkanhebbenvoordefloraen
fauna.Tevensisergeletopdeinvloedvandeeffluentlozingenvande
zuiveringsinstallaties teLoenenenBeekbergen.

3. BESCHRIJVING, FUNCTIE EN HISTORIE VAN HET APELDOORNSCH
KANAAL

3.1.HISTORIE*
AlsindsdezeventiendeeeuwbestondenerplannenApeldoornbereikbaar
temakenvoordescheepvaart.Mendachttoentertijdaanhetbevaarbaar
makenvandeGrift.Ditinitiatiefliepechterstukopprotestenvan
verschillendemoleneigenaars,diehunbedrijvenlietendraaienopde
krachtvanhetwatervandeGrift.
Pasindenegentiendeeeuwkondezescheepvaartverbindingindepraktijk
wordengerealiseerddoordeaanlegvanhetgedeeltevanhetkanaalApeldoorn-Hattem.Initiatieftothetgravenvanditgedeeltevanhetkanaal
-datin1829gereedkwam-ginguitvankoningWillemI.In1869kon
hetkanaalinzuidelijkerichtingwordendoorgetrokkennaarDieren.Na
dietijdishetkanaalnogverschillendekerenverruimd.Delaatsteverruimingdateertvanongeveer1930.
NadeTweedeWereldoorlogwerdhetkanaalgeleidelijkvansteedsminder
betekenisvoordescheepvaart.Ditkwam,omdathetkanaalslechtsbevaarbaarwasvoorschepenvan150tot200ton.Tenslotteleiddeditin
fasentotsluitingvanvrijwelhetgehelekanaalvoordescheepvaart.
In1962werdhetgedeelteBerghuizerpapierfabriek (Wapenveld)-Koudhoornsesluisgesloten.In1971volgdehetgedeelteKoudhoornsesluis-Apeldoornsesluisenin1972hetgedeelteApeldoornsesluis-Dieren.
In1980verloorhetApeldoornschKanaalzijnscheepvaartfunctietenslottegeheeldoorhetsluitenvanhetgedeelteBerghuizerpapierfabriek-Hattemerbrug.AlleendebinnenstadvanHattem,metinbegripvantweehaventjes,isnunogvoorschepenbereikbaar.

3.2. FUNCTIE
Nadesluitingvanhetkanaalisdescheepvaartfunctieverdwenen.Hierdoorzijnanderefunctiessterkernaarvorengekomen.Voordescheepvaartwasvooraleenstringente peilbeheer sing vangrootbelang.Andere
belangen,zoalslandbouw,waterzuivering,recreatieennatuurbehoudzijn
meergebaatbijeengoede waterbeheersing,
waarbijnaastdepeilbeheersingookdebeheersingvandewaterhoeveelheden (debieten)enwaterkwaliteiteenzeerbelangrijkerolspelen.Hetbeheervanhetkanaalzou
danookmoetenwordengerichtopeenzodanigewaterbeheersing,datalle
bijhetkanaalbetrokkenbelangeninharmonischesamenhangzooptimaal
mogelijktothunrechtkomen.Hierbijdientrekeningtewordengehouden
metdeecologischedraagkrachtvanhetkanaal.

n
Bronnen:SociologischeDienstGemeenteApeldoorn (1967)enRecreatiegemeenschapVeluwe (1978).

3.3. BESCHRIJVING
HetApeldoornschKanaalisgegravenopdeovergangvanhetVeluwemassief
naardeIJsselvallei.Deondergrondbestaatgrotendeelsuitzand.Alleen
tenoostenentennoordenvanHattemligteenkleingedeeltemeteenondergrondbestaandeuitklei-afzettingen.Debreedteopdewaterspiegelis
ongeveervijftienmeterbijeenbodembreedtevantwaalfmeter.Dediepte
bedraagtanderhalftottweemeter.
Hetkanaalisineenzestal,doorsluizengescheidenpandenverdeeld.Het
onderzochtegedeeltevanhetkanaalbehoorttotheteerstepand.Dit
heefteenlengtevan23,3kilometerenligttussendeDierensesluisen
deApeldoornsesluis.
Hetkanaalontvangtwatervaneenaantalsprengenenbeken,vanzuiveringsinstallatiesenvanhetgemaalbijdeIJsselteDieren.Momenteelwordt
doorhetgemaalteDierenalleentijdenslangdurigdrogeperiodenwater
inhetkanaalgepompt.Innormalesituatiesleverendesprengen,bekenen
dezuiveringsinstallatiesvoldoendewateromhetkanaaloppeiltehouden.
Inhetonderzochtegedeeltevanhetkanaalwordtdewateraanvoerverzorgd
doordeOudeBeek,deVeldhuizerspreng,deOosthuizersprengenderioolwaterzuiveringsinstallatiesvanLoenenenBeekbergen (ziekaart 1).Het
effluentvandeinstallatievanLoenenkomtviadeOudeBeekinhetkanaal
terecht,terwijlheteffluentvandeinstallatievanBeekbergenrechtstreekswordtgeloosd.Dewaterafvoervanhetkanaalgeschiedtondernormaleomstandighedeninnoordelijkerichting.Alleenbijzeerhoogwater
kanookteDierenwaterwordenafgelaten.Extrawateronttrekkingvindt
momenteelzeerincidenteelplaats,omdatRijkswaterstaatopditpunteen
strengvergunningenbeleidvoert.Indenabijetoekomst,wanneerhetkanaalineigendomkomtbijhetnieuwtevormenpolderdistrict,wordter
mogelijkmeerwateraanhetkanaalonttrokkendannu.Ditmethetdoel
deaangrenzendeoostelijkgelegengrondentijdensdrogeperiodenvanwater
tevoorzien.

Polycentropusspec, (kokerjufferlarve)
Besprekingziepagina38

DE ONDERZOEKSRESULTATEN

4.1. HET VOORKOMEN VAN WATERPLANTEN IN RELATIE TOT CHEMISCHE
FACTOREN
InhetonderzochtegedeeltevanhetkanaalApeldoorn-Dieren,komtalleenbijdemondingvandeVeldhuizersprengeenweelderigegroeivan
waterplantenvoor(ziekaart2).Daarbijishetopvallend,datdelengte
waaroverdezeplantengroeivoorkomttennoordenvandemondingvande
sprengongeveeréénkilometerisentenzuidenvandemondingeenhalvekilometer.
Inderestvanhetonderzochtegedeeltevanhetkanaalwordthetaspect
bepaalddoorphytoplankton,waardoorhetwaterenigszinstroebelis.Wel
zijnhierendaarlangsdeoeverkleinedrijvendeveldentevinden,bestaandeuitkleinkroos (Lemnaminor).Sporadischkomthierinookkikkerbeet (Hydrocharismorsus-ranae)voor.
BijdemondingvandeVeldhuizersprengwerdendevolgendesoortenwaterplantengevonden:drijvendewaterweegbree (Luroniumnatans),teervederkruid (Myriophyllumalterniflorum),gewonewaterranonkel (Ranunculus
aquatilisssp.peltatus),haaksterrekroos (Callitrichehamulata),duizendknoopfonteinkruid (Potamogetonpolygonifolius),hetkranswierNitellacf.flexilis,bronmos (Fontinalis antipyretica),drijvendfonteinkruid (Potamogetonnatans)ensmalbladigewaterpest (Elodeanuttallii).
Hiervanzijndrijvendewaterweegbreeenduizendknoopfonteinkruid vrij
zeldzaaminNederland;teervederkruidiszelfszeldzaam (Heukelsen
vanOoststroom,1977).
Vandegevondensoortenishetmerendeelkarakteristiekvoorzachtwater (datwilzeggenwater,waarvanhetcarbonaat-bicarbonaatgehalte
kanvariërenvanééntot100mg/l).Ditzijndrijvendewaterweegbree,
teervederkruid,gewonewaterranonkel,haaksterrekroos,duizendknoopfonteinkruidenhetkranswierNitellacf.flexilis.Drijvendfonteinkruidensmalbladigewaterpestzijnhardheidsindifferent,terwijlde
hardheidspreferentievanbronmosnogonbekendis (Roelofsenvander
Velde,1981).Zeerrecentekweekproevenhebbenverderuitgewezen,dat
hetzeldzameteervederkruidslechtszeerweinigfosfaatinhetwater
kanverdragen (Roelofs ,ongepubliceerd).HetvoorkomeninhetApeldoornschKanaalisverrassend,omdatmetingenvanhetZuiveringsschap
Veluwehebbenuitgewezen,dathetkanaalwaternietbepaaldfosfaatarm
is.Debelangrijkstetoeleveringsbronnenvanfosfatenzijndeeffluentenvanderioolwaterzuiveringsinstallatiesenhetinlaatwateruitde
IJssel.
Verderishetookverrassend,datalleenbijdemondingvandeVeldhuizersprengeenweelderige vegetatievoorkomt.Dezewordtgedomineerd
doortypischezachtwaterplanten.

B'I i.f"
Kaart 2

OverzichtApeldoornsch KanaalbijVeldhuizerspreng.

*» Trajectmet waterplantengroei
.U.= Chemischmonsterpunt Kath.Universiteit Nijmegen
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MetingenverrichtdoordeKatholiekeUniversiteitvanNijmegen,hebben
namelijkuitgewezen,datbijnahetgehelekanaaltenzuidenvanApeldoornzachtwaterbevat.Zowelopplaatsenwaarhetphytoplanktondominantis,alsopplaatsenmetweelderigewaterplantengroei (Veldhuizerspreng),isdealkaliniteit (buffercapaciteit) ,dieeenmaatisvoor
dehardheid vanhetwater,lagerdan0,5meq/1.Hoekunnendezeparadoxenwordenverklaard?
HetZuiveringsschapVeluweverrichtteopdrieplaatsen (ligging,zie
kaart1)fysisch-chemischemetingeninhetonderzochtegedeeltevanhet
kanaal.Indeonderstaandetabelwordendemeetresultatenvaneenaantalparametersin1980gegeven (gemiddeldewaarden).
Tabel 1. Chemische gegevens verzameld

door het

Zuiveringsschap

Monsterpunten
Cl

pH
ZuurstofmgO2/I
Zuurstofverzadiging%
NO3mgN/l
TotaalfosfaatmgP/l
ChloridemgCl/l

7,6
10,5
94,5
0,8
0,37
59

C2

C3

7,3
10,9
96,6
0,5
0,19
28

7,1
9,8
92,2
1,0
0,65
52

Geenvandezepuntenligtinhettraject,waarbinnendewaterplantengroeivoorkomt.GelukkigwasdeUniversiteitvanNijmegen-inverband
methetvoorkomenvanzeldzamewaterplanten-gaarnebereideenaantal
metingenteverrichten.Dezevondenop3september 1981plaatsopeen
viertalpunten (ligging,ziekaart 2). Indeonderstaandetabelworden
deresultaten vaneenaantalmetingengegeven.
Tabel 2. Chemische gegevens
te Nijmegen

verzameld

door de Katholieke

Universiteit

Monsterpunten
pH
NO mgN/l
ChloridemgCl/l
Alkaliniteitmeq/1
IJzermgFe/l

K.U.1

K.U.2

K.U.3

5,8
0,7
12
0,2
1,48

5,9
0,7
14
0,3
1,59

6,4
0,6
12
0,2
0,19

K.U.4

8,6
0,1
14
0,3
0,11
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Bijhet analyseren vandezebeide reeksenmetingenblijkt onderandere,
datde zuurgraad (pH)vanhetkanaalwater bijdemonding vandeVeldhuizerspreng aanzienlijk lagerisdande zuurgraad inde restvanhetkanaal.
Ditkomtdoorde aanvoervan zuurwater (pH5,8) viade Veldhuizerspreng.
Dezuurgraad vanhetwaterisvangrote invloed ophet koolzuurevenwicht
inhetwater.Ditevenwicht zieteralsvolgtuit:

C0 2 •H 2 0

H +HCO.

H 2 C0 3

CO.

2H

Derelatie tussen zuurgraad enkoolzuurevenwicht isweergegeven ingrafiek
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weergave van het koolzuurevenwicht

->PH

in watei

Tijdenshetgroeiseizoen (apriltotenmet september) schommeltdepH in
hetgrootste deelvanhetonderzochte gedeelte vanhetkanaal tussen 7,5
en8,5 (metingen Zuiveringsschap Veluwe). BijeendergelijkepH ligthet
koolzuurevenwicht zovernaar rechts (ziegrafiek 1 ) ,daternauwelijks
CO2-devoorwaterplanten hetmeestgemakkelijk opneembarekoolstofbron inhetwater aanwezig is.Inzulke gevallen zijndewaterplanten voorhun
koolstofvoorziening geheel afhankelijk vanhet aanwezige bicarbonaat
(HCO3-). InwaterenmeteenpH,die groter isdan 7,5, isditmeestal rijkelijk voorhanden.InhetApeldoornschKanaal isditechterniethetgeval.
Bijeen alkaliniteit van 0,3 meq/1bedraagthetbicarbonaatgehalte namelijk slechts 18,3mg/l.Alleenplanten diehetverspreid aanwezige bicarbonaat zeerefficientkunnen opnemen,zijn in staatomonder dergelijke
omstandigheden tegroeien.

12

Volgens J. Roelofs (mondelinge mededeling) zijn van de hogere waterplanten alleen het oeverkruid (Littorella uniflora) en een aantal andere tot
het Oeverkruid-verbond (Littorellion) behorende soorten hiertoe in staat.
Littorella uniflora verdraagt echter geen hoge fosfaat- en nitraatconcentraties.
In het onderzochte gedeelte van het Apeldoornsch Kanaal zijn de concentraties van deze stoffen echter vrij hoog tengevolge van inlaat van IJsselwater en effluentlozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Onder dergelijke omstandigheden is alleen groei van phytoplankton mogelijk en/of
van waterplanten, die op het water drijvende bladeren hebben, zoals klein
kroos en kikkerbeet. Deze laatstgenoemde planten betrekken de benodigde
koolstof in dergelijke situaties niet uit het water, maar geheel uit de
lucht. Hiermee is de afwezigheid van waterplantengroei in het grootste
deel van het onderzochte gedeelte van het kanaal afdoende verklaard.
Open blijft de vraag, waarom er bij de monding van de Veldhuizerspreng
wél plantengroei voorkomt.
Een logische veronderstelling zou zijn, dat er koolstof door de spreng
wordt aangevoerd. De alkaliniteit van de spreng bedraag 0,2 meq/1. Dit
komt overeen met een bicarbonaatconcentratie van slechts 11mg/l.
Uit de grafische weergave van het koolzuurevenwicht op pagina11is af te
leiden, dat bijeengemeten pH van 5,8, 1,6 maal zoveel CO2 dan bicarbonaat in het water voorkomt. Dit komt overeen met het lage gehalte 14,1
mg/l. Hiermee vervalt de hypothese, dat de voor de koolzuurassimilatie
van de waterplanten in het kanaal benodigde koolstof via het sprengewater
wordt aangevoerd.
Hoe komen de waterplanten dan aan hun koolstof?
De enige logische verklaring is dat er carbonaten/bicarbonaten in de bodem van het kanaal aanwezig zijn, die tengevolge van de toevoer van zuur
water in oplossing gaan. Een dergelijk oplossingsproces kan in de rest van
het onderzochte gedeelte van het kanaal niet plaatsvinden, omdat calciumcarbonaat in neutraal tot zwak alkalisch water praktisch onoplosbaar is
(zie grafiek 1 ) .De chemische reactie, die bij de monding van de Veldhuizerspreng in de bodem voorkomt is de volgende:

2CaCO

+

2H

SO.

2Ca ++

+ 2HCO_

SO,

Uit de reactie blijkt, dat voor het oplossen van calciumcarbonaat zuur nodig i s ,hetgeen aan het water wordt onttrokken. Hierdoor gaat de reactie
gepaard m e t e e n zuurgraadverhoging.
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- Callitriche hamulata

Alle figurennaar Haslam,Sinker enWolseley (1975)

Potamogeton polygonifolius

Myriophyllum alterniflorum

Ranunculus peltatus

Alle figuren naar Haslam,Sinker enWolseley (1975)
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Omdatereenovermaataanzuurwordtaangevoerdgaatdereactiegedeeltelijkalsvolgtverder:
Ca +2HC0~+2H +S0.~'
3

> 2H„C0.+Ca +SO.
4
2 3

1

4

2C02+2H20
Erwordtkoolzuurgevormd,datvooreendeeldoordewaterplantenwordt
opgenomen.Omhetkoolzuurevenwichtinstandtehoudenwordtercontinu
nieuwkoolzuurgevormd.Ookdezereactiekostzuur,waardoorwederomeen
zuurgraadverhogingvoorkomt.Omdatdeconcentratievanhetzuurdoordeze
chemischereactiesopgroterwordendeafstandvandemondingvandespreng
steedsgeringerwordtengelijktijdigdepHhogerwordt,stoptdereactie
opeenbepaaldeafstand.Deinvloedvanhetsprengwaterstrektzichzoals
uitkaart2blijkt,tweemaalzoverinnoordelijkerichtinguitdanin
zuidelijkerichting.Ditisvollediginovereenstemmingmetdeuiterst
langzamestrominginhetkanaal,diezuid-noordis.
Eénparadox,dieinhetbeginvandithoofdstukwerdgeformuleerd,ismet
ditallesnognietverklaard,namelijk "hoeishetmogelijkdathetfosfaatmijdendeteervederkruidinhetintheorierelatieffosfaatrijkekanaalwaterkangroeien?"Alsverklaringvoorhetnietvoorkomenvanoeverkruid
inhetkanaal,werdimmersgewezenophetfeit,datdezesoorthierniet
kongroeienvanwegederelatiefhogefosfaatconcentraties,hetgeenin
plaatsdaarvanleiddetotplanktongroei.Theoretischzouhetgoedmogelijk
zijn,datinplaatsvanwaterplantenhetphytoplanktonzoukunnenprofiterenvanhetextrakoolzuuraanbodbijdemondingvandeVeldhuizerspreng.
Datditnietgebeurt,komtomdatdeVeldhuizersprengbehalvezuurwater
ookvrijijzer (Fe++)aanvoert.Deconcentratiehiervanbedraagtongeveer1,5mg/l.Opgeringe"afstandvandemondingvandespreng (ziebijvoorbeeldK.U.3),isditvrijeijzernagenoeggeheelverdwenen.
Ditkomtomdatvrijijzerineenzuurstofrijkmilieualleenineenzeer
zuurmilieuinoplossingkanblijven.ZoalswezagenwordtdepHvanhet
kanaalwateropgroter wordendeafstandvandemondingvandesprengsteedshoger.
Hierdoorgaathetijzer,eenmaalinhetkanaalbelandt,devolgendechemischereactiesmethetkanaalwateraan:
4Fe +++8HC0~+2HO+O

> 4Fe(OH) +8C0

Hetbijdezereactievrijkomendeijzerhydroxide slaatonmiddellijkneer
indevormvaneenpraktischonoplosbaarbruinneerslag.Behalvedeze
reactiegaathetijzerookeenverbindingaanmethetinhetwateropgelostevrijefosfaat.Dezeverbindingwordtneergeslagenindevormvan
hetnagenoegonoplosbareferrifosfaat.

I
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Doordathetvrijefosfaatinhetwaterdoordeze"ijzerval"wordtweggevangenisplanktongroeinietmogelijk.Ditisgunstigvoorhetoptreden
vanwaterplanten,dieditbenodigdefosfaat-integenstellingtotphytoplanton-aandebodemkunnenonttrekken.SamenvattendkandewaterplantengroeibijdemondingvandeVeldhuizersprengduswordenverklaard
door:
a.hetvrijkomenvankoolzuurindekanaalbodem;
b.hetwegvangenvanvrijfosfaatinhetkanaalwaterdooreen"ijzerval",
waardoorplanktondominantienietmogelijkis.
Zoalswezagen,heeftdewaterplantengroeieenlocaalkarakter.Overwoekeringvanhetgehelekanaaldoorwaterplanten,zoalsdoorsommigeinstantieswordtgevreesd,isonderdehuidigeomstandighedenonmogelijk.Deze
vreeswordtpaswerkelijkheidalsindetoekomstonderdrukvandesteeds
hogereeisenvandelandbouwaandewaterhuishoudingopdeOost-Veluwe
veelfrequenteren/ofmeervoedsel-enbicarbonaatrijk IJsselwaterin
hetkanaalzalwordeningelatendanthanshetgevalis.Dewaterplanten,
die zichindatgevalzullenvestigen,zullengeheelanderesoortenzijn
dandevoorweinigproduktieveecosystemenkenmerkendesoorten,diewe
nübijdemondingvandeVeldhuizersprengvinden.Metaanzekerheidgrenzende waarschijnlijkheid zullenditsoortenzijn,diekenmerkendzijn
voorproduktievesystemen.Debeheerskostendieindatgevalzullenmoetenwordengeïnvesteerd omhetkanaalredelijkplantenvrijtehouden,
zullendanookzekereenveelvoudbedragenvandehuidigekosten.

4.2. DE BIOLOGISCHE WATERKWALITEITSBEOORDELING

Methode
Voorstromendwaterzijngoedesystemenontwikkeldomdoormiddelvan
bepaaldeindicatorsoortendevervuilingsgraadtebepalen.Voordebiologischewaterkwaliteitsbeoordeling vanstilstaandwaterisechternog
geenbevredigendsysteemgevonden.Vaakwordtgebruikgemaaktvanbepaaldeindicatorsoorten,diezijnontleendaanbeoordelingssystemen voor
stromendwater,zoalsdatvanMollerPillot (1971)enSladecek (1973).
Omdatditindepraktijkonbevredigenderesultatenopleverde,zochtmen
naareensysteemwaarinmeerindicatorsoortenmeteenduidelijkepreferentievoorstilstaandwatervoorkwamen.Eenaanzettoteendergelijksysteem
-datisgeëntopdatvanMollerPillot-werdin1978gegevendoorVan
GijsenenClaassen.Sindsdietijdleverdenverschillendeauteursopbouwendekritiekopditsyteem (onderandereVanderHammen,1980,BroodbakkerenCoosen,1981enMollerPillotenKrebs,1981).
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Hierdoormoesthetsysteemopverschillendepuntenwordengewijzigd.Het
voordebiologischewaterkwaliteitsbeoordeling vanhetApeldoornschKanaal
gebruiktesysteemisgeëntopdatvanVanGijsenenClaassen (1978),aangevuldmeteenaantalindicatorsoorten,dieopgrondvaneigenervaring
enmondelingemededelingenvanMollerPillotwerdengeselecteerduitde
totalesoortenlijst.
Inhetlichtvanhetvoorafgaandemoetendeeindresultatenmetinachtnemingvandenodigereservewordenbekeken.Hetbetreffendesysteemomvat
vijfgroepenindicatororganismen,dierespectievelijkkenmerkendzijn
voorwatervaneenzeerslechte,slechte,matige,goedeofzeergoedekwaliteit.Aandezeincidatorgroepeniseenvervuilings-ofwegingsfactor
toegekendvanrespectievelijk 1,2,3,4en5,metanderewoordenhoehogerdewegingsfactor,destegeringerisdeverontreinigingstoestandvan
hetwater.Hetberekenenvandebiologischewaterkwaliteitvindtvervolgensplaatsdoorhetprocentueleaandeelvandeindicatororganismenbinnen
devijfgroepenteberekenenentevermenigvuldigenmetdevervuilings-of
wegingsfactor.Sommatiegeeftdandekwaliteitsindex:
K=1f
r•

„+2fr
groep1

.+3fr
groep2

,+4f
r
.+5fr
groep3
groep4

groep5

frisdefractie,hetprocentueleaandeel.
DezeindexwordtgewoonlijkafgekorttotK12345.Dekwaliteitsindexen
zijnuitgerekendmetbehulpvaneensemikwantitatieveschattingsschaal,
dieeralsvolgtuitziet:

code
1
2
3
4
5

aantal
organismen
per
monsterpunt
1totenmet 3
4totenmet10
11totenmet20
21totenmet50
meerdan50

Hetuitwerkenvandewaterkwaliteitsbeoordelingmetsemikwantitatieve
getallenbetekenteenenormetijdwinst,omdathierbijnietalleexemplarenexactmoetenwordengeteld.Terillustratievandegebruiktemethode
volgthieronderdeberekeningvandebiologischewaterkwaliteitopmonsterpunt1.

K 12345

opgetelde
codes
groep1
groep2
groep3
groep 4
groep5

percentage

0
3
25
9
3

percentage x
wegingsfactor

0
8
62
22
8

0
16
186
88
40

100

330

Voorhetbepalen vandeuiteindelijkewaterkwaliteitsklasse wordtde
volgende indelinggebruikt:

100-180
181-260
261-340
341-420
421-500

Klasse-indeling

Verklaring

klasse I
klasse II
klasse III
klasse IV
klasseV

zeer slecht
slecht
matig
goed
zeergoed

Bijdebovenstaande klasse-indeling valtde K 12345-index inklasseIII.

Resultaten
Metbehulpvandehierbovenbesprokenmethode werd debiologische waterkwaliteit vande onderzochte puntenberekend. Degebruikte indicatororganismen zijnweergegeven in tabel 3 (pagina51). Inde onderstaande tabelwordt eenoverzichtgegeven van de eindresultaten.
Monsterpunt
Hl
H2
Waterkwaliteit (K12345)
Waterkwaliteitsklasse

330
3

393
4

H3
424
5

H4

H5

375
4

318
3

Uitderesultaten blijkt datdewaterkwaliteit opde onderzochte punten
varieertvanmatig tot zeergoed. Hoekunnendeze verschillen worden
verklaard?
Terverduidelijking isgrafiek 2vervaardigd. Indeze grafiek zijn
bovenaan deplaatsen aangegeven,waar debelangrijkste toeleveringsbronnenvanwater ophetkanaal uitkomen.Van drie vandezebronnen mag theoretisch worden verwachtdathetwater van relatief slechte kwaliteit
betreft,namelijk het inlaatwater uitde IJsselbijDieren,het effluent
van derioolwaterzuiveringsinstallatie van Loenen enheteffluent vande
rioolwaterzuiveringsinstallatie vanBeekbergen.
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Grafiek 2. Verloop vandebiologischewaterkwaliteit inhetzuidelijk deel
vanhetApeldoornsch Kanaalinrelatie totenkele chemischeparameters endebelangrijkste watertoeleveringsbronnen.
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Watdebeide rioolwaterzuiveringsinstallaties betreft,wordtditbevestigddoormetingenvanhet Zuiveringsschap Veluwe.Hieruitblijkt dat
heteffluent zeerveelplantenvoedingsstoffen bevat indevorm van fosfaatennitraat. In 1978bijvoorbeeld,bedroegen de concentraties totaalfosfaatennitraatvanheteffluentvande rioolwaterzuiveringsinstallatievanLoenenenderioolwaterzuiveringsinstallatie van Beekbergen respectievelijk 11en 5,6 mg/l (fosfaat) en 2,1 en 1,4mg/l (N03~N).Aangeziende installatie teBeekbergen ongeveer driemaal zoveeleffluent op
hetApeldoornsch Kanaal loostdande installatie teLoenen,ishetvoedselverrijkend effectgroter.
Deoverigewatertoeleveringsbronnen -de sprengen enbeken - leverenwatervangoede tot zeergoedekwaliteit.Van deze sprengen heeftdeVeldhuizerspreng verreweg hetgrootstedebiet.
HetdebietvandeOosterhuizersprengis sindsde aanlegvan deE 8 (snelweg)-diedemeestwaterrijke takvandeze spreng afsneed -endoor
een tehooggelegde duiker inhet lichaam vandeze weg,zeer gering
(IJzerman, 1979). HetwatervandeOude Beekwordt inde benedenloop
vermengdmethet effluentvan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van
Loenen,waardoorheteenzeervoedselrijk karakterheeft.
Uitgrafiek 2blijkt,dathetwaterbijLaag Soeren op 3,5 kilometer
tennoordenvanhet inlaatpuntbijDieren een matige biologische waterkwaliteit heeft.Dithangt samenmetde invloed vanhet inkwalitatief
opzicht slechte inlaatwater uitde IJssel. In chemisch opzicht blijkt
ditonder andere uithet relatiefhoge chloride-en fosfaatgehalte.
Dit laatstebijvoorbeeld,bedraagtgemiddeld 0,37 mg/l,datinkwalitatiefopzicht slecht is (Zuiveringsschap Veluwe, 1980).
Opgroterwordende afstand vanDierenwordtdebiologischewaterkwaliteitbeter.Tussen Loenen enOosterhuizen isdebiologische waterkwaliteitgoedmeteenuitschieter van zeergoed inhetmetwaterplantenbegroeide gedeelte vanhetkanaalbijdemonding van deVeldhuizerspreng.
Dit isopmerkelijk, omdat terhoogte van Loenenhet zeer fosfaat-ennitraatrijke effluentvandeplaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie
ophetkanaalwordt geloost.Dathetecosysteem vanhetkanaal deinvloedvandeze lozing goedverwerkt,komt -zoalsinhoofdstuk 3.1
bleek -vooral door de aanvoervanhet inkwalitatief opzicht zeergoede
watervandeVeldhuizerspreng. Ook inchemisch opzicht ishetwaternabijLoenenvanbetere kwaliteitdan bijDieren.Hetgemiddelde fosfaatgehalte opC2 (ziegrafiek 2)bedraagt 0,19 mg/l,dat inkwalitatief
opzichtgoed is.Bijdemonding vandeVeldhuizerspreng ishet fosfaatgehaltewaarschijnlijk nog lager,omdatdaarhetvrije fosfaatuithet
waterwordtneergeslagen indevorm vanhet nagenoeg onoplosbare ferrifosfaat (ziehoofdstuk3.1).
Terhoogte van Lieren verslechtert debiologische en chemische kwaliteit
vanhetwateronder invloed vande lozing vanheteffluent van derioolwaterzuiveringsinstallatie van Beekbergen.Hierdoor isde biologische
waterkwaliteit bijApeldoorn,terhoogte vande E8 (monsterpuntH5)matig.Hetgemiddelde fosfaatgehalte is zelfshoger danbij Laag Soeren en
bedraagthier zelfs 0,65 mg/l (ziegrafiek2 ) .
Deconclusie uitdebovenstaande beschouwing isdatde geconstateerde
verschillenindebiologische waterkwaliteit vanhetApeldoornsch Kanaal
zeernauw samenhangenmet dewisselende kwaliteitvanhetwatervandebelangrijkstewatertoeleveringsbronnen.
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4.3. BESPREKING VAN DE MACROFAUNA

Algemeen
Opvijfplaatsen inhetgedeelte vanhetkanaal Apeldoorn-Dieren werden
macrofaunamonstersverzameld. Voor de ligging vandemonsterpunten wordt
verwezen naarkaart 1.Enigebijzonderheden vandemonsterpunten (bemonsteringsdatum,waterdiepte endergelijke) zijnweergegeven inbijlage 1.
Opelkpuntwerden de aanwezigemicromilieus langsdeoevers zogoedmogelijkbemonsterd.Midden inhetkanaalkongeenmonsterworden genomen.
Inhet totaalwerdpermonsterpuntmetbehulp vaneen fijnmazig net,een
halve emmermateriaalverzameld enmeegenomen. Inhet laboratorium werd
ditmateriaalgezeefdmet eenstandaardset zevenmetmaaswijdtes van 4,75
mm, 2,0mm en0,21 mm.De zeeffractieswerdenvervolgens uitgezocht in
eengrote,witteplastic fotobak.Alle aanwezige diersoorten,behalve platwormen,werdengeconserveerd inalcohol.Van talrijk aanwezige soorten
werdhet aantalgeschatvolgens de inhoofdstuk4.2 besproken schattingsschaal (ziepagina17).
Intotaalwerden ongeveer 180 soorten gevonden.Dit aantal is vergelijkbaar
metdatvanhet inhydrobiologisch opzicht zeerwaardevolle Haarsteegse
WielbijVlijmen (VanMiddelkoop enCroonen, 1977). Het belangrijkste
aandeel inde faunahaddendevedermuggen (22procent),de waterkevers
(21procent),dekokerjuffers (tienprocent) endewaterslakken (achtprocent).Deoverige gevonden diergroepenmaakten allenminder dan zeven procentvanhet totale soortenaantaluit.
Deonderzoeksresultaten vloeien voortuiteen eenmaligbezoek permonsterpunt.Vanwege tijdgebrek ofgebrek aandeskundigheid werdenbepaalde diergroepen niettot ophet soortsniveau gedetermineerd .Hetwerkelijke aantal soorten inhetkanaal zaldaarom zeker de 200ver overschreiden.
Indenuvolgende paragrafenworden deonderzoeksresultaten per diergroep
besproken.

PORIFERÄ

(SPONZEN)

Alleen opdemonsterpunten 4en 5werden zoetwatersponzen aangetroffen.
Vooral deexemplaren van Spongilla lacustris oppunt 4bereikten zeerforseafmetingen. Exemplaren met vijftot tien takken,die in lengte varieerdenvanvijftien tot twintig centimeter,warengeenuizondering. Opvallend
was ookhetgrote aantal obligate sponsbewonende insektelarven op deze
forse sponzen.Hetuitpluizen van eendergelijk exemplaaroppunt 4leverde66 larvenvandenetvleugelige Sisyra op,verder 79 larvenvan devedermug Demeyera rufipes ennog twee larvenvan de schietmotCeraclea fulva.
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Porifera

(sponzen)
Monsterpunt
1

2

3

Spongilla lacustris
? Ephydatia spec.

TR ICLADIDA

(PLAT

WORMEN)

Instilstaande waterenkunnen verschillende soorten platwormen naastelkaarvoorkomen,daar zeniet dezelfde eisen aanhetbeschikbare voedsel
stellen.Polycelis tenuis eetvooralwormen,Dendrocoelum lacteum voedt
zichhoofdzakelijk metwaterpissebedden. Planaria torvaenDugesiapolychroa levenvoornamelijk van slakken enBdellocephala van waterpissebeddenen slakken.Dugesia tigrina daarentegen,heeft een opportunistische
voedingswijze,omdatzijzichvoedtmet eenbreed spectrum van ongewervelde dieren (Reynoldson, 1978). De laatstgenoemde soort iseen immigrant
afkomstig uitAmerika.Deeerste vermelding voor Nederland, stamtvan
DenHartog (1959). Van derVelde (1975)geefteenoverzichtvan de uitbreidingspatronen inNederland. Hieruitblijkt,datde soortviade groterivieren rondhetbegin vande zeventiger jaren deOost-Veluwemoet
hebbenbereikt.Van degevonden soorten leven Dugesia tigrina,Planaria
torvaenBdellocephala punctatabijvoorkeur ingrotere stilstaandewateren.Dugesia tigrinaiseenthermofiele soort,die zich uitsluitend
doordelingvoortplant.Om zich tekunnen delenmoet deminimumtemperatuurminstens 14°C zijn (Pickavance, 1968). Pasboven 18°Ckande soort
succesvol concurrerenmetde overigemeer eurytherme limnadofiele soorten (Pattee,LascombeenDelolme, 1973). Van degevonden soorten is
Bdellocephala vrij zeldzaam inNederland.
Inhetonderzochte gedeelte vanhetkanaalwerden alleen Dugesiapolychroa enPolycelis tenuis inzeergrote aantallen gevonden.VanBdellocephalawerden slechts enkele exemplaren gevonden opdepunten 4en5.
De afwezigheid van Dugesia tigrinaop depunten 2totenmet 5isopvallend. Eenmogelijke verklaring isdegemiddeld relatief te lage temperatuur tengevolge vandevoedingmet sprengwater,waardoorde soort
niet succesvolmet andere soortenplatwormenkan concurreren.Oppunt
1enopbepaalde plaatsen tennoorden vanApeldoorn (Cuppen, 1977)komt
de soortwelvoor.

Tricladida

(platwormen)
Monsterpunt

Dugesia tigrina
Dugesiapolychroa
Planaria torva
Dendrocoelum lacteum
Polycelis tenuis
Bdellocephala punctata

1

2

3
4
2
5
_

1
2
—

3
2
1
2
4
_

5
2
2
5
1

5
2
2
5
1
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PLATWORMEN
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Bdellocephalapunctata (Pallas)

Figuren naarDen Hartog (1962)
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OLIGOCHAE

"TA

(WORMEN)

EN

N E ME R T I N I

(NEMERTIJNEN)

WormenbehorendtotdefamilievandeTubificidaewerdennietverdergedetermineerd.Bijhetuitzoekenvandemonstersisweinigaandachtbesteedaanhetvoorkomenvankleineexemplaren,waardoorongetwijfeldeen
aantalsoortenisgemist.Inhettotaalwerdenvijftaxaaangetroffen.
DeTubificidaeenLumbriculuszijnbodembewonersdiezichvoedenmetdetritus.Stylarialacustrisleeftbijvoorkeurtussenwaterplanten.
Debelangrijkstevoedselbronwordtgevormddoorkiezelwiereneneencelligegroenwieren (zieLearneretal.,1978).
ChaetogasterdiaphanusenChaetogastercrystallinuszijncarnivoren,die
voornamelijkvanzoöplanktonleven (zieLearneretal.,1978).
Lumbriculus,StylariaenTubificidaewerdenopallemonsterpuntengevonden. VanChaetogasterwerdenslechtsenkelegeheeldoorzichtigeexemplarengevondenopdepunten 1en5.Hunslokdarmbevattecompletewatervlooienenroeipootkreeftjes.
Nemertiniwerdeningeringaantalopdriepuntenverzameld.Dedieren
warenongeveervijfmilimeterlangenoranjeroodvankleur.Zehadden
driepaarogen.Hetvoorstepaarwasongeveertweemaalzovervanhet
tweedepaarverwijderddanhettweedevanhetderde.

Oligochaeta

(wormen) en Nemertini

(nemertijnen)
Monsterpunt

Nemertini
Chaetogasterdiaphanus/crystallinus
Lumbriculusvariegatus
Stylarialacustris
Tubificidae

HIRUDINEA

1

2

1
1
1
4
3

1
1
4
3

3

4
2

2
5
2

2
2

4

(BLOEDZUIGERS)

Hetvoedselvanbloedzuigersbestaatuitdierlijkeweefselsenlichaamsvocht.Instilstaandwaterkunnendiversesoortennaastelkaarvoorkomen,
omdatzeverschillende soortenvoedselgebruiken.EenuitgebreidoverzichthiervanistevindeninElliottenMann (1979).Bloedzuigersduidenzowelinstromend (MollerPillot,1971)alsstilstaandwater (Van
GijsenenClaassen,1978)opeenmatigeverontreinigingstoestand.DegevondensoortenzijnalgemeentotzeeralgemeeninNederland (Dresscher
enEngel,1960).
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WATERSLAKKEN

Physa fontinalis

Bithynia tentaculata

Ancylus fluviatilis

Acroloxus lacustris

Viviparus viviparus

Alle figuren naarMacan (1977)

Planorbis planorbis

Valvata piscinalis
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Degrootste aantallenbloedzuigers werden gevonden oppunt 5.Ook opde
punten 1en 4werden nog grote aantallen gevonden. Opdepunten 2en3
werdendaarentegenslechtsenkele exemplaren gevonden.
Hetverschil indemate vanvoorkomen opdemonsterpunten is sterkgecorreleerd met degevonden verschillen inbiologische waterkwaliteit (zie
grafiek 2,pagina19).

Hirudinea

(bloedzuigers)
Monsterpunt

Glossiphonia complanata
Glossiphonia heteroclita
Helobdella stagnalis
Theromyzon tessulatum
Hemiclepsis marginata
Piscicola geometra
Erpobdella octoculata
Erpobdella testacea f. nigricollis

CRUSTACEA

1

2

3

4

5

4
3

1

1
-

2
3

_
2

1
4

4
4
5
1
2
2
5
2

1
1
1
3
4

(KREEFTACHTIGE

1

N)

Opallemonsterpunten werden grote aantallen vande waterpissebedden
Asellus aquaticus en Proasellusmeridianus aangetroffen. Opdebodem of
opwaterplanten van allerlei watertypen zijnbeide soorten in Nederland
zeeralgemeen.Ze spelen eenbelangrijke rolbijde afbraak vangroforganischmateriaal zoalsboombladeren.

Crustacea

(kreeftachtigen)
Monsterpunt
1

3

5
4

Asellus aquaticus
Proasellus meridianus

GASTROPODA

2

(SLAKKEN)

Inhet onderzochte gedeelte vanhetkanaalwerden inhet totaal vijftien
soortenwaterslakken gevonden.Hetmerendeel iskenmerkend voor stilstaandofzwakbewegend water.AlleenViviparus viviparus enAncylus fluviatilis hebben een sterke voorkeur voorbewegend water,zoalsbeken,
rivieren,alsmedemeren enplassen.Vooralhetvoorkomen vanAncylus fluviatilis,dievanwege zijnvrijgebrekkige ademhalingsorganen isgebonden
aan zuurstofrijk water (Janssenende Vogel, 1965),duidt opeenstabielezuurstofhuishouding. Degevonden soorten zijn inNederland vrijalgemeen totzeer algemeen (Janssen en deVogel, 1965).
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Gastropoda

(slakken)
Mo.nsterpunt
1

Viviparus viviparus
Valvatacristata
Valvatapiscinalis
Bithynia tentaculata
Physa fontinalis
Lymnaeapalustris
Lymnaea auricularia
Lymnaeaperegra
Lymnaea auricularia/peregra
Planorbis carinatus
Planorbis planorbis
Planorbis albus
Planorbis contortus
Planorbarius corneus
Acroloxus lacustris
Ancylus fluviatilis

BIVALVIA

(TWEEKLEPPIGE

1
1

1
4
5
1
1
2
2
3
2
1
-

2

3

4

5

—
3
2
1
-

2
4
1
1
2
1
-

1
5
4
3
2
3
5
2
3
1
3
2

2
2
5
2
3
1
3
1
2
1
1
1
4
1

N)

BehalveAnadonta cygnea,debekende zwanemossel,behoren degevondensoortentotde familie vandeerwtemosseltjes (Pisidiidae).Hiervanheeftalleen Pisidium henslowanum eenzekere voorkeur voor stromende of bewegende
wateren,zoals rivieren,beken,meren,plassen enkanalen.De overige
soortenkunnen inallerleiwatertypenworden gevonden (Kuiper inJanssen
en deVogel,1965).Geendezersoorten is zeldzaam.

Bivalvia

(tweekleppigen)
Monsterpunt

Sphaerium corneum
Pisidium nitidum
Pisidum henslowanum
Pisidium subtruncatum
Pisidium casertanum
Pisidium hibernicum
Pisidium milium
Pisidium spec. (juv.)
Anadonta cygnea

1

2

5
1

2
1
3

3

4

1
2

5
4
1
2
1
2
1
2

5
5
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I NS ECTA

(INSEKTEN)

EPHEMEROPTERA

(HAFTEN)

De larve.nvanCloeondipterumenCaenishoraria zijnalgemeen in allerlei
typen stilstaand en langzaam stromend water.Caenis moesta iswaarschijnlijk niet zeldzaam inNederland,maarhaarverspreiding isnogonvoldoendebekend.
Demeestevangsten van larven stammen uit stromendwater engrotere stilstilstaandewateren (mondelinge mededeling A.Mol).Repkoen Sinkeldam
(1981)veronderstellen datCaenismoesta eengrotere zuurstofbehoefte
heeftdandenauwverwante soorten Caenis robusta enCaenishoraria.De
onderzoeksresultaten uithetApeldoornsch Kanaal (zie tabel) zijnhiermee niet in tegenspraak.

Ephemeroptera

(haften)
Monsterpunt
2

Cloeon dipterum
Caenis spec, (juv.)
Caenis horaria
Caenismoesta

COLEOPTERA
DYTISCIDAE

4
4

1

4
1
2
1

1
4
2
2

(KEVERS)
(WATERROOFKEVERS)

Tijdens hetonderzoek werden negentien soortenwaterroofkeversgevonden.
Hiervankwamen alleenHygrotusversicolor,Hydroporuspalustris,Graptodytespictus,Stictotarsus duodecimpustulatus,Noterusclavicornis,Laccophilushyalinus,PlatambusmaculatusenIlybius fenestratusmeer dan
incidenteelvoor (zie tabel).
H.versicolor,H.palustris,G.pictus enL.hyalinus levenbijvoorkeur inpermanente (nietdroogvallende),stilstaande wateren en inlangzaam stromendwater (rustigebochtenmetveel waterplanten).N.clavicornisen I. fenestratus zijn eveneens karakteristiek voorpermanente,stilstaandewateren.Beide soortenhebbenbinnen ditwatertype een sterke
voorkeur voorwatermet eengrotere dimensie zoalsweteringen,brede
sloten,kanalen,wielen,plassen enmeren. I. fenestratus isvanhetgeslacht Ilybiusdeenige soortdie zowel inhet larvestadium alsinhet
volwassen stadium overwintert inhetwater. Imago's van deoverigeEuropese Ilybius-soorten overwinteren ophet land (Galewski, 1971). Devoorkeurvoorgrotere,stilstaande waterenhangtmogelijk samenmet deoverwinteringswijze.
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HAFTEN (nymphen)

^ähär

I

?:,

11i
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'V

.1

Caenismoesta (naarMacan, 1970)

Caenishoraria (naarMacan, 1970)

WATERKEVERS

Dytiscusmarginalis

Hydraena spec,
(naarJanssens,I960)
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Denognietbesproken soorten Platambusmaculatus en Stictotarsusduodecimpustulatus zijnenerzijdskarakteristiek voor stromend waterenanderzijdsvoor zeergrote,stilstaande waterenmet eengolfslagzone,zoals
meren.Jackson (1952)vondbijP.maculatus eengehele of gedeeltelijke
reductie vandevliegspieren. Bij S.duodecimpustulatus waren de vliegspieren van sommige exemplaren goed ontwikkeld, dochbij andere geheel
gereduceerd. Migraties viade luchtonderperiodiek slechte omstandigheden zijndaarom zeker nietopgrote schaal teverwachten.Dit alles
wijsterop,datdeze soortenveelhogere eisen aande stabiliteit ende
hoogtevanhet zuurstofgehalte vanhetwater stellendan demeeste andereDytiscidae.Inbeken zijnzevolgens.Moller Pillot (1971)kenmerkend
voorwater vangoede tot zeergoedekwaliteit.Omdeze redenenmoethet
voorkomen opeen aantalplaatsen inhetApeldoornsch Kanaal -een stilstaandwatervanbeperkte dimensies -alsopmerkelijk wordenbeschouwd.

Dytiscidae

(waterroofkevers)
Monsterpunt
1

Hyphydrus ovatus (1.)
Guignotus pusillus
Coelambus impressopunctatus
Hygrotus inaegualis
Hygrotus versicolor
Hygrotus (1.)
Hydroporus angustatus
Hydroporus palustris
Graptodytes pictus
Graptodytes (1.)
Stictotarsus duodecimpustulatus
Stictotarsus duodecimpustulatus (1.)
Potamonectesdepressus elegans
Noterus clavicornis
Laccophilushyalinus
Laccophilus minutus
Platambus maculatus
Agabus undulatus
Ilybius fuliginosus
Ilybius fenestratus
Ilybius fenestratus (1.)
Rhantuspulverosus
Dytiscus marginalis

2

3
1
1

_
1
2
2

3
—
1
1
4

2
4

1
-

2
1

2
4
1
-

—
—
1

_
2

_
-

2
1

1
1
1

_

_

_

_

1
1

2
4
1
3
3
—
1
3
1

1
1

1
-

2

_
1

2

-

1
1
2
2

1
2
1
1
1
1
1
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HALIPLIDAE

(WATERTREDERS)

Watertrederslevenhoofdzakelijkvandraadalgen(Haliplusruficollis)ofeen
combinatievandraadalgen,zoöplanktonenwormpjes(Haiipluslaminatusen
Haliplusflavicollis).VandezelaatstegroepisH.flavicollisgespecialiseerdopeierenvan vedermuggen (Seeger,1971a).Eenalgemenetendens
bijdebiotoopkeuzevanwatertredersinstilstaandwaterschijnttezijn,
datsoortendiehoofdzakelijkvandraadalgenlevendominerenindevoedselrijkerewateren. Desoortendieookbelangrijkehoeveelhedendierlijk
voedseltotzichnemen,komeninminderproduktievewatereningroteraantal voor (Seeger,1971b).
InhetApeldoornschKanaalwerdenslechtsgeringeaantallenHaliplidaegevangen (zietabel).Inelkgevalwerdgeendominantiegeconstateerdvan
soorten,diehoofdzakelijkvandraadalgenleven.
Haliplidae

(watertreders)
Monsterpunt

Haliplusfluviatilis
Haliplusflavicollis
Halipluslaminatus
Haliplusruficollis
Haliplusruficollis-groep(vr.)

1

2

1
1

1

3

2

ELMINTHIDAE

DemeestesoortenvandefamilieElminthidaezijntypischebewonersvan
stromendwater.SoortenbehorendtothetgeslachtOulimniuskomenechter
ookvoorinmeren (zieonderandereHolland,1972).InNederlandkomen
volgensBrakman (1966)tweesoortenvanhetgeslachtOulimniusvoornamelijkOulimniustuberculatusenOulimniustroglodytes.Instromendwater
isvooralO.tuberculatusaantetreffen (Holland,1972;Knie,1976),terwijlO.troglodytesveelvakerinmerenvoorkomt (Holland,1972).IntegenstellingtotanderewaterkeverslevenElminthidaepermanentonderwater.Hierdoorzijnzegeheelafhankelijkvandeinhetwateropgeloste
zuurstof.Hetisdaaromnietverwonderlijk,datMollerPillot (1971)ze
bijzijnbekenonderzoekhoofdzakelijkvondinwatervanzeergoedekwaliteit.Cuppentroftijdenseenonderzoekin1977inhetApeldoornschKanaal
Oulimniustuberculatusaan.Ditisvreemd,omdatdezesoortvolgensdeliteratuureensterkevoorkeurheeftvoorstromendwater.Dedeterminatie
werddestijdsopgrondvanuitwendigekenmerkenverricht.Ditlijktverantwoord,omdatdenauwverwanteO.troglodytesvrijgoedopgrondvanuitwendigekenmerkenvanO.tuberculatusisteonderscheiden.
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BovendienkomeninonzebuurlandengeenandereOulimnius-soortenvoor(zie
Freudeet.al.,1979).Tijdenshetonderhavigeonderzoekwerdenwederom
groteaantallenexemolarenvanOulimniusgevonden,dieopgrondvanuitwendigekenmerkenmetdehiergangbareliteratuurduidelijk tot0.tuberculatusbehoorden.OokwerdennugroteaantallenvanO.troglodytesgevonden.
Omtoteen100procentzekeredeterminatietekomenwerdengeslachtsdelen
vanenkelemannelijkeexemplarenvanbeidesoortenbekeken.DievanO.
troglodyteskwamenovereenmetdeliteratuur,dievanO.tuberculatuswekenechterzeersterkaf.Erwerdentotgroteverrassingvandeauteur
zelfstweeduidelijkverschillendevormengevonden.Nahetraadplegenvan
eenwerkvandeFransmanBerthélemy (1979)^dateenoverzichtgeeftvan
degenitaliavandewest-palaearkischesoorten-bleek,dathethierde
soortenOulimniusmajorenOulimniusrivularisbetrof.Dedeterminatie
uit1977bleekeveneensfouttezijn.
AfbeeldingenvandemannelijkegenitaliavanalleNederlandsesoorten
zijnweergegevenindefiguren1totenmet12.Depublicatievandeze
figurenwasmogelijkdankzijdevriendelijketoestemmingvanProf.dr.
BerthélemyvandeuniversiteitvanToulouse.
Dedichtstbijzijndevindplaatsvan0.rivularisisgelegeninEngeland,
waarin1870nabijLondenzesexemplarenwerdengevonden.Laterevondsten
inEngelandzijnvolgensHolland (1972)nietbekend.Hethuidigebekende
verspreidingsgebiedvanO.rivularisenO.majoromvatSpanje,Portugal
enFrankrijk (Berthélemy,1979).Dedichtstbijzijndevindplaatsisde
mondingvandeSommeinFrankrijk (schriftelijkemededelingProf.dr.C.
Berthélemy).
HetvoorkomenvanbeidesoorteninhetApeldoornschKanaalisdaaromvoorlopigalseenunicumvoorNoordwestEuropatebeschouwen.Ookeenrecente
revisievanmuseummateriaaluitNederlandleverdetotnutoealleenO.
troglodytesenO.tuberculatusop (VanTol,mondelingemededeling).ToekomstigonderzoekinvergelijkbarebiotopeninNederlandenhetomliggendegebied,zal,nuhetvoorkomenvanbeidesoorteneenmaalisvastgesteld,
mogelijkmeervindplaatsenopleveren.

Elminthidae
Monsterpunt
Oulimniusrivularis
Oulimniustroglodytes
Oulimniusmajor
Oulimniusmajor/rivularis
Oulimnius (1.)
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0,1mm

Fig.l.-AedeagofoorvanOulimniustuberculatus,dorsaal.Fig.2.-Idem,ventraal.
Fig.3.-Idem,lateraal.
Fig.4.-AedeagofoorvanOulimniustroglodytes,dorsaal.Fig.5.-Idem,ventraal.
Fig.6.-Idem,lateraal.
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\im

M

0,1mm
11

10
Fig.7.-AedeagofoorvanOulimniusmajor,dorsaal.Fig.8.-Idem,ventraal.
Fig.9.-Idem,lateraal.
Fig.10.-AedeagofoorvanOulimniusrivularis,dorsaal.Fig.11.-Idem,ventraal.Fig.12.-Idem,lateraal.AllefigurennaarBerthélemy (1979).
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DRYOPIDAE

Tijdenshetonderzoek werden slechts enkele exemplarenbehorend totdeze
keverfamiliegevonden.Onderzoek vandegenitaliametbehulp van Steffan
(1961) leidde totde soortDryops ernesti.Volgens Steffanmoetdeze
soortalgemeen zijn.Hetonderzoek vande auteur inNederland, bevestigt
dittotnu toe zekernogniet.
InNederland wordtvoorde determinatie vanDryopidae door allerlei onderzoeksinstanties nogveelvuldig gebruik gemaaktvanDrost en Schreijer
(1978). Inditdeterminatiewerk worden deverschillende soorten alleen op
grondvanuitwendige kenmerken gescheiden,hetgeen tot zeeronbetrouwbareresultaten leidt (zieOlmi, 1972en Steffan, 1979). Hetgebruik van
ditwerk voordedeterminatie vandeDryopidae moetdanook sterk worden
afgeraden.

Dryopidae
Monsterpunt
1

2

3

4
1

Dryops ernesti

HYDRAENIDAE

Dezewaterkevers komen vooral langs oeversvoor.Bijvoorkeur leven zeop
natteplekkenmet veelgrof organischmateriaal.Vanwege de zeer scherpe
overgang van land naarwater zijndeoeversvanhetApeldoornsch Kanaal
weinig geschikt voordeze kevers.Devangstvan Hydrochus angustatus is
deeerste opdeOost-Veluwe.

Hydraenidae
Monsterpunt

Hydrochus angustatus
Helophorusminutus
Helophorusbrevipalpis
Hydraena testacea

HYDROPHILIDAE

Ook dewaterkevers behorend totde familie der Hydrophilidae zijn-uitgezonderd Hydrous enHydrophilus -typische oeverbewoners.De gevonden
soortenkomen algemeen voor langsdeoeversvan allerleiwateren.
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Hydrophilidae
Monsterpunt

Laccobius bipunctatus
Laccobiusminutus
Anacaena limbata
Anacaena globulus
Helochares spec.

CHRYSOMELIDAE

(HAANTJES)

EN HELODIDAE

De larvenvanDonacia (Chrysomelidae)en Scirtes (Helodidae) zijn echte
waterdieren.Devolwassen kevers leven echteropmoerasplanten langsde
oever.Vooralde larvenvan Donaciahebben een zeer eigenaardige levenswijze. Zeontwikkelen zichnamelijk op deondergrondse delenvandewater- enoeverplanten. Ook de zuurstof die zenodig hebben,betrekken ze
uitdeplanten.Ditdoen zemetbehulpvan tweekrachtige haken ophet
achterlijf, die zeinhetplantenweefsel boren (Wezenberg-Lund, 1943).
Alleen oppunt 2werden larven van dezekeverfamiliesgevonden.

Chrysomelidae

en

Helodidae
Monsterpunt

Donacia (1.)
Scirtes (1.)

NEUROPTERA

1

2

-

1
2

3
-

(NETVLEUGELIGEN)

De larven vanhetgeslacht Sisyra leven alleen op zoetwatersponzen,behorend totde familie Spongillidae. Ze leven opdebuitenkant vande
spons. Hunvoedselbestaatuit sponsvloeistof,die zedoormiddel van
hun langekaken opzuigen (Elliott, 1977).
Oppunt 4inhetApeldoornsch Kanaal,komteen zeergrote populatie van
Sisyravoor.Hetismogelijk,datdeze allenbehoren totde soort Sisyra
fuscata.Vandeze soortwerd eenvolwassenmannetje onder eenbruggevonden.Vande Sisyra-soorten isdeze namelijk hetmeest algemeen (Elliott,
1977).
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NETVLEUGELIGEN

Sisyra spec,imagoX 9.5

Sisyra spec, larveX U

SLIJKVLIEGEN

Sialis lutariaimagoX 6.4

Alle figuren naar Elliott {1911)
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Neuroptera

(netvleugeligen)
Monsterpunt
1

2

3

Sisyra fuscata
Sisyra (1.)

MEGALOPTERA

(SLIJKVLIEGEN)

Van de f a m i l i e d e r s l i j k v l i e g e n werd de algemene s o o r t S i a l i s l u t a r i a op
a l l e p u n t e n a a n g e t r o f f e n . De l a r v e n l e v e n i n weke bodems, waar ze j a c h t
maken op wormen, m u g g e l a r v e n en a n d e r e o n g e w e r v e l d e d i e r e n .

Megaloptera

(slijkvliegen)
Monsterpunt
1

Sialis lutaria

TRICHOPTERA

(1.)

(SCHIETMOTTEN

3

OF

2
4

3

4

5

5

3

1

KOKERJUFFERS)

Opdevijfmonsterpunten werden inhettotaal negentien soortenkokerjuffersgevonden.Voor een stilstaand water isditeen groot aantal.Degevonden soortenkunnen grofweg indrie oecologische groepen wordenverdeeld:
a. soortenkarakteristiek voor langzaam stromende wateren en stilstaande
waterenmet eengroot oppervlak zoalsmeren,wielen enplassen;
b. soorten zonder specifieke voorkeur voor stromend of stilstaand water;
c. soortenmet een sterke voorkeur voor stilstaand water.
Soorten karakteristiek voor langzaam stromende wateren en stilstaande wateren met een groot oppervlak zoals m e r e n , wielen en
plassen
Vooral de soorten van groep azijnvan grote oecologische betekenis,daar
ze alleen leven inwatermet een goede zuurstofhuishouding. TotdezegroepenbehorenTinodes waeneri,Lype cf.reducta,Polycentropus irroratus,
Cyrnus trimaculatus (?),Molanna angustata,Ecnomus tenellus en Anabolia
nervosa. InEngeland zijnvanE.tenellus enP. irroratus slechts enkele
vindplaatsen bekend (Edington and Hildrew, 1981). Vermoedelijk zijn deze
soorten ook inNederland schaars.Hierover isechter nog onvoldoendebekend.De larvenvan degenera Tinodes en Lypehebben een levenswijze,die
nogal sterk verschiltvande overige kokerjuffers.Zebouwen namelijk
tunnelvormige galerijen op stenen (Tinodes) of takken (Lype), vanwaaruit
zemetbehulp vanhunkaken algen (Tinodes) ofhout (Lype)vanhetoppervlak schrapen.
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Bijgevaarkunnen zezich zeer snel inhuntunnels terugtrekken.Deze zijn
opgebouwduit zeerkleinemineraaldeeltjes of fijnorganischmateriaal,
bijeengehouden dooreensoort zijde (Edington and Hildrew, 1981).
InhetApeldoornsch Kanaalwerden vertegenwoordigers van deze groep opallemonsterpunten gevondenmeteen duidelijk optimum op depunten 2,3en4.
Soorten zonder specifieke voorkeur voor stromend of stilstaand
water
Totgroep bkunnen devolgende soortenwordengerekend:Limnephilusrhombicus,Limnephilus lunatus,Athripsodes aterrimus,Mystacidesnigraenmogelijk ookMystacides longicornis.Deze soorten stellenminderhoge eisen
aande zuurstofhuishouding dande soortenvangroep a. Hierdoorkunnen ze
ook inkleine stilstaande wateren,zoals sloten enpoelen,voorkomen. In
Nederland zijndeze soorten algemeen tot zeeralgemeen.
Soorten met een sterke voorkeur voor stilstaand water
Denognietvermelde soorten (zietabel)behoren totgroep c.Hiervan zijn
Cyrnus insolutus enCereclea fulvaweinig algemeen.De laatste leeft obligaatop zoetwatersponzen.

Trichoptera

(schietmotten)
Mom sterpunt

Molanna angustata (1.)
Molanna angustata
Ecnomus tenellus (1.)
Lype cf.reducta(1.-)
Tinodeswaeneri (1.)
Tinodes waeneri
Polycentropus irroratus(1).
Cyrnus flavidus (1.)
Cyrnus flavidus
Cyrnus trimaculatus (1.)
Cyrnus trimaculatus
Cyrnus insolutus (1.)
Cyrnus insolutus
Phryganeabipunctata/grandis (1.)
Limnephilus rhombicus (1.)
Limnephilus lunatus (1.)
Limnephilus flavicornis/marmoratus (1.)1
Limnephilus spec. (juv. 1.)
Anabolianervosa(1.)
Cereclea fulva (1.)
Oecetis lacustris (1.)
Athripsodes aterrimus (1.)
Athripsodes aterrimus
Mystacides longicornis (1.)
Mystacides nigra (1.)
Mystacides longicornis/nigra (1.)
Mystacides
Triaenodesbicolor (1.)
Triaenodes bicolor
5 X 26.10.1981

1

2

3

4

5

2
-

2

1
1

2
1
1
2
3

2
2
-

4

3

4
1
3
-

1
1
5*
-

_
4
3
1
3
1
1
2
1
-

_
1
-

1

5
1
1
5
1
1
4
4
-

2
1
1
1
1

: ï'
ï

ï

i
4
—
1

5
—

1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
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LEPIDOPTERA

(VLINDERS)

Openkelepuntenwerden rupsengevonden vanhet algemene kroosmotje.De
huisjesvande rupsbestonden uitkleinkroos.

Lepidoptera

(vlinders)
Monsterpunt
1

2

3

Cataclysta lemnata (1.)

HETEROPTERA

1

4
2

(WANTSEN)

Ophetkanaalwerden zes soorten oppervlaktewantsen gevangen.Alleen de
zeeralgemeneGerris lacustriswas talrijk (zie tabel). Hetvoorkomen van
veliacaprai isinteressant,omdatdeze soorteenvoorkeur heeftvoor
stromendwater.
Ook dewaterwantsen warendoor zes soortenvertegenwoordigd. Geen der
soortenbereikte hoge aantallen.Hetmeest frequentwerd dewaterschorpioen (Neparubra)gevonden.Deze trage,inondiepwater levende soort is
gemakkelijk tebemachtigen. Deoverige soorten zijngoede zwemmers,waardoor zegemakkelijk in staatzijnhet schepnet teontwijken.Alleen van
dekleineMicronectawerden oppunt 1meer dantien exemplaren gevonden.

Heteroptera

(wantsen)
Monsterpunt
1

Hydrometra stagnorum
Mesovelia furcata
Velia caprai
Microvelia reticulata
Gerris argentatus
Gerris lacustris
Gerris (n.)
Neparubra (n.)
Nepa rubra
Notonecta glauca
Notonecta (n.)
Micronecta (n.)
Callicorixa concinna
Sigara striata
Sigara falleni

2

3

4

5

1

2

1

1

1
-

1
-

—
1

-

2
3
1
-

4
4
2
1

_
2
-

4
4
2
1
1

1

1

-

1
-

—
-

_

_

-

-

1
3
1
3
1

3
1
1
1
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ODONATA

(LIBELLEN)

Nymphenvande algemene soorten Pyrrhosoma nymphulaen Ischnura elegans
waren overhetgehele onderzochte gedeelte vanhetkanaal aanwezig. Alleen
oppunt 1werdengrotere aantallen gevonden.Hierkwamenookvrijveelnymphenvoorvande jufferCoenagrion.

Odonata

(libellen)
Monsterpunt
1

Sympetrum cf.sanguineum (n.)
Pyrrhosoma nymphula (n.)
Ischnuraelegans (n.)
Coenagrion (n.)
Zygoptera spec, (n.)

DIPTERA

2

4
3
3
1

(TWEEVLEUGELIGEN)

TABANIDAE, LIMNOBIIDAE EN SCIOMYZIDAE
Vertegenwoordigers van deze familieswerden slechts incidenteel in zeer
laag aantal verzameld.

Tabanidae,

Limnobiidae

en

Sciomyzidae
Monsterpunt
1

2

3

Tabanidae (1.) (dazen)
Limnobiidae (1.) (langpootmuggen)
Sciomyzidae (pop)

DIXIDAE EN TIPULIDAE (LANGPOOTMUGGEN)
Vandezemuggenfamilieswerden intotaal drie soortengevonden in zeergering aantal.Debeide gevonden Dixella-soorten zijn inNederland langs
oeversvan stilstaande wateren zeer algemeen.Tipula lateralis is zeeralgemeen. De larvenvandeze làngpootmug leven ingegraven indeoeversvan
zowel stilstaand als stromend water.Vooral opkaleplekkenkunnen delarven zeertalrijk zijn.
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Dixidae

en

Tipulidae
Monsterpunt
1

Dixella aestivalis (1.)
Dixella amphibia (1.)
Tipula lateralis (1.)

CULICIDAE

2

3

1
1

(STEEKMUGGEN)

Alleen oppunt 3werden steekmuglarven,behorend totde soort Anopheles
maculipennis gevangen.Deze steekmugheeft integenstelling totdenauwverwante Anopheles claviger een sterke voorkeur voorpermanente,stilstaandewateren (zieCuppen, 1980).

Culicidae

(steekmuggen)
Monsterpunt

Anophelesmaculipennis (1.)

CERATOPOGONIDAE (KNUTTEN),

1

2

-

-

3
3

PSYCHODIDAE (MOTMUGJES) EN CHAOBORIDAE (PLUIMMUGGEN)

Van de families van depluimmuggenenmotmugjeswerden slechts enkele exemplarengevangen oppunt 5.Devan zoöplankton levendeknuttelarven werden
daarentegen inhetgehele onderzochte gedeelte vanhetkanaalgevonden.

Ceratopogonidae,

Psychodidae

en

Chaoboridae
Monsterpunt
1

Ceratopogonidae (1.) (knutten)
Psychodidae (1.) (motmugjes)
Chaoboridae (pop) (pluimmuggen)

2
1

-

-

3
4
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CHIRONOMIDAE (VEDERMUGGEN)
Tanypodinae
Vande subfamilie Tanypodinae werden zes soortengevonden. Hiervan isvooraldevondstvanMacropelopiaoppunt 2zeeropmerkelijk,daar soorten van
ditgeslacht slechtsonder zeerbijzondere omstandigheden (duinpiassen) in
stilstaand watervoorkomen (MollerPillot, 1978).

Tanypodinae
Monsterpunt
1
Clinotanypus nervosus (1.)
Procladius (1.)
Macropelopia (1.)
Xenopelopia (1.)
Paramerina cingulata (1.)
Ablabesmyia longistyla (1.)

1
1

2
2
2
1
1

3
2

4
2

Chironominae
De subfamilie Chironominae vormtmet 21 soorten inhetkanaalde soortenrijkstegroepvan devedermuggen.Hieronderbevinden zichenkele zeldzamere soorten,namelijk Tribelos intextus,Paracladopelma laminata agg.,Demicryptochironomusvulneratus,Demeyerarufipesen Stempellinabausei.Hiervan isP. laminata agg.voornamelijk uit stromend waterbekend.De instromendwater algemene Paratendipes gr.albimanus -die alleenoppunt 3werd
gevonden -was totnutoe inNederland nognooit eerder in stilstaandwatergevonden (mondelingemededeling Moller Pillot). Uitgezonderd S.bausei
werden aldeze soorten oppuntenmet eengoede totzeergoedewaterkwaliteitgevonden»
D. rufipeskomtineen zeer apartmicromilieu voor.Zij leeftnamelijk alleenin zoetwatersponzen. Normaalworden volgens Repkoen Sinkeldam (1981)
slechtsweinig exemplaren bij elkaar gevonden.Alleen ineenkwalitatief
zeergoed tichelgat inhetgebiedDe MijntjesbijTerwolde,vonden zij
50exemplaren inéén spons.Onderzoek vanéén sponsoppunt 4leverde 79
larven enenkelepoppenop.

Clinotanypus nervosus (1.)
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Chironominae
Monsterpunt
Endochironomus albipennis (1.)
Endochironomustendens (1.)
Glyptotendipes (1.)
Polypedilumgr.nubeculosum (1.)
Polypedilumgr.sordens (1.)
Microtendipes chloris agg. (1.)
Tribelos intextus (1.)
Cryptochironomus (1.)
Paracladopelmalaminataagg. (1.)
Phaenopsectra (1.)
Paratendipes gr.albimanus (1.)
Chironomus (1.)
Parachironomusgr.arcuatus (1.)
Demicryptochironomus vulneratus (1.)
Dicrotendipes gr.nervosus (1.)
Dicrotendipes gr.notatus (1.)
Demeyerearufipes (1.)
Cryptocladopelma gr. lateralis (1.)
Cladotanytarsus (1.)
Tanytarsini spec. (1.)
Stempellinabausei (pop)

1

2

3

4

5

5
1
2
1
2
3
—

2
2
4
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1

4
1
4
2
3
4
3

4
5
3
2
1
3

-

:

2

-

-

1
1
2
-

-

2
1

Orthocladiinae
Vande subfamilie Orthocladiinae werden alleenCorynoneura en Cricotopus
ingrote getale (zie tabel)op allemonsterpunten aangetroffen.Vande
overige soortenwerden locaal slechts enkele exemplaren gevangen.Tweehiervan zijn zeldzaam inNederland,namelijk Heterotrissocladius marcidus en
Heterotanytarsus apicalis.Zewaren inNederland totnu toe alleenmaar
uit stromend waterbekend (mondelinge mededeling Moller Pillot). OokProdiamesaolivacea,dieop depunten 2en 3werd gevonden,is hoofdzakelijk
uit stromendwaterbekend. Hetvoorkomen van de laatstgenoemde driesoortenvormt eens temeer eenduidelijk bewijs voor degoede zuurstofhuishouding.
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Orthocladiinae

Monsterpunt
Corynoneura (1.)
Prodiamesa olivacea (1.)
Limnophyes (1.)
Cricotopusgr. sylvestris (1.)
Cricotopusgr.cylindraceus/festivellus (1.)
Cricotopus spec. (1.)
Nanocladiusbicolor (1.)
Psectrocladiusgr.sordidellus/limbatellus(1.)
Heterotrissocladius marcidus (1.)
Heterotanytarsus apicalis (1.)

CHIRONOMIDAE;

1

2

3

4

3
1
1

2
1
1
-

4
1
-

1
1

-

1

5

1
1
3
1

1
1
1

-

-

ALGEMEEN

Binnendestilstaande,groterewaterenzoalsmerenenplassen,iseen reeks
soortenkenmerkendvoorwatervangoedekwaliteitmeteen stabielezuurstofhuishouding:dezogenaamde"Harnischia-combinatie"(MollerPillotenKrebs,
1981).Karakteristiekvoordezecombinatieisvooralhetnaast elkaarvoorkomen
vanenerzijdseen aantal "kritische"stilstaandwatersoorten,anderzijdseen
groep soorten,dieverderinNederland alleenmaaruitstromend water bekend
is.Devedermuggenfaunaopdemonsterpunten 2,3en 4moet totdeHarnischiacombinatie wordengerekend (mondelinge mededelingMollerPillot). AangetroffenkensoortenzijnDemicryptochironomus vulneratusenNanocladiusbicolor.
Differentiërende soortenzijnParacladopelma laminata,Tribelosintextus,
enProdiamesa olivacea.Verderduiden deonderzoeksresultaten uithetApeldoornsch Kanaal erop,datookMacropelopia,Paratendipes gr.albimanus,
Heterotrissocladius marcidus enHeterotanytarsus apicalis alsdifferentiërende soorten voordeHarnischia-combinatie kunnenwordenopcrevat.

ARANEAE

(SPINNEN)

InNederland komt slechts één inhetwater levende spinvoor:dewaterspin. Instilstaand,helder,weinigvervuildwaterkandeze soort zeertalrijk zijn.Ookvrij zuurwater,zoalshetwatervanvennen,wordtnietgemeden. Dewaterspin werd alleen oppunt 1gevonden.

Araneae

(spinnen)
Monsterpunt
1

Argyroneta aquatica

2

2

3
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VERTEBRATA;

PISCES

(VISSEN)

Opmonsterpunt 3werden enkele jonge snoekenenbaarzen waargenomen.

4.4. W E T E N S C H A P P E L I J K E BETEKENIS VAN DE GEVONDEN M A C R O F A U N A

Hetonderzochte gedeelte vanhetApeldoornsch Kanaal enwel zeerinhet
bijzonderhetgedeelte tussen deLoenense Brug endeWoudwegbrug isvan
zeer grote hydrobiologische
betekenis,
omdatereen groot aantal soorten
isgevonden,datkenmerkend isvoorgrotere stilstaande wateren, stromend
waterofbeidegenoemdewatertypen. Zo'n fenomeen is ineen stilstaand
water van dergelijk relatief geringe dimensies zoalshetApeldoornsch Kanaal,nog nergens anders inNederland geconstateerd. Veelvande gevonden
diersoorten zijnbovendien zeldzaam inNederland. Twee ervan,dewaterkeversOulimniusmajorenOulimnius rivularis,zijn zelfsnieuwvoorNederland entevensvoordeNoordwesteuropese laagvlakte (ziehoofdstuk3.3).
Totdevoorgrotere,stilstaande wateren karakteristieke soorten behoren
deplatwormen Bdellocephala punctata,Dugesia tigrina enPlanaria torva
enverderdewaterkevers Noterus clavicornis,Ilybius fenestratus en
Oulimnius troglodytes.
Totde soortengroep die enerzijdskenmerkend isvoor stromendwateren
anderzijdsvoorgrotere stilstaande wateren behoren dewaterslakkenViviparus viviparusenAncylus fluviatilis,het erwtemosseltje Pisidium
henslowanum,dehaftCaenismoesta,dewaterkevers Platambusmaculatus,
Stictotarsus duodecimpustulatus enPotamonectes depressus elegans,dekokerjuffers Tinodeswaeneri,Lype cf.reducta,Polycentropus irroratus,
Cyrnus trimaculatus (?),Molanna angustata,Ecnomus tenellus enAnabolia
nervosa endevedermuggen Paracladopelma laminata agg.,Prodiamesa olivacea,Demicryptochironomusvulneratus enMacropelopia.
Totéénvan debeidebovengenoemde groepenbehoren verderde waterkevers
Oulimniusmajor enOulimnius rivularis.Eendefinitieve classificatie is
echterpasmogelijk alsmeer onderzoeksgegevens overdeze soorten bekend
zijn.
Verder zijn ernog enkele soorten gevonden,die inNederland totnutoe
alleen uit stromend waterbekend waren.Dit zijndevedermuggen Paratendipesgr. albimanus,Heterotanytarsus apicalis en Heterotrissocladius
marcidus.
Degrootste concentratie bijzonderhedenwerd gevonden inhetmetwaterplantenbegroeide gedeelte bijdemonding van deVeldhuizerspreng. Op
grond vandeverzamelde hydrobiologische gegevensmoetdit als uniek wordenbeschouwd.
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BIJLAGE 1

Kortebeschrijvingvandehydrobiologischemonsterpunten.
1.LaagSoeren;Broekdijkbrug;29-09-1981;Waterdiepte:5-40cm;Bodem:
zand,grint (locaal),slibengroforganischmateriaal;Waterplanten:
smalbladigewaterpest (zeerweinig)enkikkerbeet (minderdan5%van
bemonsterdoevergedeelte);Oeverplanten:riet (60%),liesgras(5%),
oeverzegge (5%)enpluimzegge (zeerweinig).
2.Loenen;LoenenseBrug;24-07-1981;Waterdiepte:0-80cm;Bodem:zand
engrint (locaalvlakonderoever),slib;Waterplanten:drijvende
waterweegbree (5%),teer vederkruid (10%),gewonewaterranonkel (25%)
smalbladigewaterpest (25%)enbronmos (weinig);geenrietofzegge
totinwatergroeiend.
3.Loenen;Alba-fabriektegenoverkilometerpaal13.1;15-07-1981;Waterdiepte:0-85cm;Bodem:zand,locaalbedektmetdunne sublaag;Waterplanten:gewonewaterranonkel (20%),haaksterrekroos (5%),smalbladigewaterpest (40%)enhetkranswierNitellaflexilis (weinig);
Oeverplanten:riet.
4.Oosterhuizen;Oosterhuizerbrug;18-08-1981;Waterdiepte:0-80cm;
Bodem:zandenbakstenen (locaallangsoever),slibengroforganisch
materiaal;Waterplanten:kikkerbeetenkleinkroos (25%);Oeverplanten (inwater):liesgras (30%),riet (30%);breedbladigelisdodde
(5%),verdersporadischveenwortel,gelelisenwaterzuring.
Apeldoorn;BrugE8;26-08-1981;Waterdiepte:0-90cm;Bodem:fijn
grintenzand (locaal),slibengroforganischmateriaal (tussen
riet);Waterplanten:kleinkroos (5%)enverdersporadischkikkerbeet,
sterrekroosensmalbladigewaterpest;Oeverplanten (inwater):riet
(50%),liesgras (10%)ensporadischbreedbladigelisdoddeenwaterscheerling.
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Tabel 3. Resultaten

van de biologische

Apeldoornsch

waterkwaliteitsbeoordeling

in het

Kanaal
Monsterpunt
1

2

3

4

5

Indicatoren voor slechtewaterkwaliteit (groep2)
Tubificidae

3

3

Indicatoren voormatigewaterkwaliteit (groep 3)
Erpobdella octoculata
Erpobdella testacea
Glossiphonia complanata
Glossiphonia heteroclita
Helobdella stagnalis
Theromyzontessulatum
Hemiclepsis marginata
Piscicola geometra
Glyptotendipes
Clinotanypus nervosus
Dicrotendipes gr. nervosus
Parachironomus gr. arcuatus
Endochironomus albipennis

3
4
4
3
1
1
1
2
1
5

1
1
-

2
1
-

4
2
3
1
1
4
2
1
4

5
2
4
4
5
1
2
2
5
2
2
4

»
4

-

2

1
1
2

4
-

4
4

5
5

1

-

1
1

1
2
4
1
4
4
1
4

_
-

_
1
4

:

:

-

2
1

Indicatorenvoorgoedewaterkwaliteit (groep4)
Bdellocephala punctata
Ancylus fluviatilis
Caenis
Potamonectes depressus
Proasellus meridianus
Anabolia nervosa
Ecnomus tenellus
Cyrnus trimaculatus
Cyrnus insolutus
Ceraclea
Tinodes waeneri
Sisyra
Cryptochironomus
Tribelos intextus
Paratendipesgr. albimanus
Demeyerea rufipes
Nanocladius bicolor
Macropelopia
Paramerina cingu]ata

1
1
_
-

3
2
5
-

4
1
_
2
1
1
—

5
1

-

-

1
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Vervolg tabel

3.
Monsterpunt
1

2

2
1
-

1
2
1
1
1

3

Indicatorenvoorzeergoedewaterkwaliteit (groep5)
Oulimnius
Stictotarsusduodecimpustulatus
Platambusmaculatus
Lype
Polycentropusirroratus
Demicryptochironomusvulneratus
Prodiamesaolivacea
Heterotrissocladiusmarcidus
Paracladopelmalaminataagg.
Sterapellina

5
3
3
1
1
1
1

5
2
2
1
1
-

Monsterpunt
1
K12345
Waterkwaliteitsklasse

330
3

2

3

393 424
4

5

4

5

375 31$
4

3

