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Voorwoord
Ditrapport issamengesteldvoordeLandinrichtingsdienst te
Utrecht,diehiertoemedeopverzoekvandeNatuurbeschermingsconsulentvanhetStaatsbosbeheer teArnhem eenopdrachtaan
hetRijksinstituut voorNatuurbeheerverstrekte.
Voordeuitvoeringvanhethydrobiologisch deelvandeopdracht
kondrs.H.P.J.J.Cuppen teNijmegenalstijdelijkmedewerker
wordenaangetrokken,hetbotanisch deelwerdverzorgd doorde
RIN-medewerkerG.M. Dirkse.Deverantwoordingvooruitvoering
encoördinatieberusttebijir.A.L.J.Wijnhovenvandeafdeling
Adviezen enAlgemeenOnderzoek terwijl dewetenschappelijkebegeleidingwerdgeleverd doordeafdelingenHydrobiologie enBotanie.
Voortswerdmedewerkingverleend doordeVakgroep Natuurbeheer
vandeLandbouwhogeschool teWageningen.
Bijhetgebruikvanhetrapport dientmenerrekeningmeete
houdendathetonderzoek zichheeftbeperkt totdebeeklopen zelf
endatalleendaarvandekwaliteiten zijnbeschreven.Opbasisvan
ditrapportkunnenderhalve geenvoorspellingenwordengedaanover
veranderingen diebuitendebeeklopen zullenoptredenwanneeraan
diebeeklopenwijzigingenwordenaangebracht.
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1. Inleiding
Inhetgebiedvan 'tVoold,Brinkheurne enKotten,ten zuidenvan
Winterswijk, zijn initiatieven genomen doorhetWaterschap vande
OudeIJsseltotdeverbeteringvandeontwateringvanagrarische
gronden.Inverbandmet degrotenatuurwetenschappelijkewaarden
vanhet gebied iseenonderzoek begonnennaardebodemkundige en
hydrologischekenmerkenvanhetgebied envond een vegetatiekartering
plaats.Voortswordtgetracht deinvloedssferenvandeverschillende
deelgebiedenvast testelleninverbandmet debegrenzingvanbufferzones.
Naast debovengenoemde bodemkundige,hydrologische envegetatiekundigekenmerken zijndehydrobiologische aspectenvande
beken enbeekjes inhogematebepalendvoorde
biologischekwaliteitenvanhetgebied. Inverbandhiermee heeftde
Landinrichtingsdienst teUtrecht aanhetRijksinstituutvoorNatuurbeheerteLeersum opdrachtverleend tothetverrichtenvaneenhydrobiologischonderzoek vandewatergangen inhet onderzoekgebied.
Deopdracht totditonderzoekwerdalsvolgt omschreven:
1.Verzamelenvanbestaande gegevens vangroterewaterlopen
2.Verzamelenvangegevensovereninventariserenvankleinere,in
de zomerdroogvallende waterlopen
3.Samenvattenvangegevensvan 1en2ineenrapport+kaart.
Met ditonderzoekwerdbeoogdnadere inzichtenteverkrijgen inde
hydrobiologische betekenisvandeverschillende (gedeeltenvan de)
betrokkenwaterlopen enindemogelijkhedenenwenselijkhedenvoor
eventueleveranderingen inhetwaterbeheer indebetreffende stroomgebieden.Ditallesmethetoogopdevoorbereidingvaneenuiteindelijke functie-indelingskaart vanhet onderzoekgebied.
Inhetkadervandithydrobiologisch onderzoek werden debeschikbare
macrofauna-gegevensbetreffende degroterewaterlopenverzameld.
Inenkelegevallen zijnopnieuwmonsters genomenom sindsdienopgetredenveranderingen tekunnen constateren.Verderwerden eengroot
aantalkleinere,veelal indezomerdroogvallendewaterlopenonderzocht.Tijdens ditonderzoek,datverricht werdvan 1april 1978tot
1 juli1978,werd eeninventarisatie verricht van demacrofaunaop
36monsterpunten.
Aangezienvooreengoed inzicht indehydrobiologische betekenisvan
dewatergangennietkonwordenvolstaanmetuitsluitendmacrofaunistischegegevens,werdbesloten tothetverrichtenvannaderaanvullend
onderzoek.Dit 'ondersteunend'onderzoek omvatte devolgendeonderdelen:
1.Hetverrichtenvaneenaanvullende inventarisatievanhogereplanten
enmossenvandekleinerebeekjes enwaterlopen
2.Hetgevenvaneenaanvullendebeschrijving enkarakteriseringvan
debeek-enoeverbegroeiingeninhet gebied aandehandvandete
inventariseren hogereplanten enmossen envan eventueel andere
relevante gegevens
3.Hetuitvoerenvaneenonderzoeknaardechemische samenstellingvan
hetwatervandekleinerebeekjes enwaterlopen.
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Develdinventarisaties vanhet aanvullend"botanischonderzoek
werden indemaanden junien juli 1978uitgevoerd.
Op 26punten inhetgebied (grotendeelsplaatsenwaarook demacrofauna"bemonsterdwerd)werdenwatermonsters genomenvoorchemische
analyses teneinde eeneventuele correlatie tussen dechemische
samenstellingvanhetwaterenerzijds endeaanwezigemacrofaunaelementenanderzijds tekunnenopsporen.Voortswerden enkele
fysischeparameters ("breedte,diepte,stroomsnelheid e.a.)genoteerd.
Opgrondvan dezegegevenswerd eentypologie opgesteld dieopdebij
ditrapport"behorendekaart isuitgewerkt.Op dezekaart zijntevens
depuntenaangegevenwaarhetwaterchemisch en/ofhydro
"biologisch
isonderzocht.Ook"bevatdezekaart deplaatsenwaar vegetatie-opnamen
zijngemaakt.Dekeuzevandeze (intotaal 78)plekken geschiedde
metbehulpvandetopografischekaart.Deze gedetailleerde botanische
inventarisatiegegevens zijnniet inextenso inditrapport opgenomen.
Zijliggen terinzagebijhetRijksinstituutvoorNatuurbeheerte
Leersum enbijdeNatuurbeschermingsconsulent vanhet Staatsbosbeheer
indeProvincieGelderland.
De resultaten van zowelhetmacrofauna-onderzoekalsvanhetondersteunend onderzoek zijn,overeenkomstig deopdracht,inhet onderhavige
rapport vastgelegd.Dehoofdstukken 2t/m10betreffenhetmacrofaunaonderzoek enhet onderzoek naardechemische samenstellingvanhet
water.Dehoofdstukken 11t/m 14bevatten deneerslagvanhetaanvullendbotanisch onderzoek,inhoofdstuk 15worden ineenkorte
beschouwing deresultatenvanhetmacrofauna-onderzoekvergeleken
met deuitkomstenvanhetbotanischonderzoek.
Aanhangsel 1geeft eentabellarisch overzicht vanderesultaten der
hydrobiologische bemonsteringen,welke debasishebben gevormdvoor
debekentypologie.Deaanhangsels 2en3geveneenoverzichtvande
inventarisatiegegevens van deblad- enlevermossen.

-4-

2.

Het onderzoekgebied
Het onderzoekgebied omvathet geheleNederlandse grondgebied ten
zuidenvandeBoven-Slinge.Aandewestzijdewordthetbegrensd door
'tBeekje,deNieuweMisterwooldwegendeVreehorstweg (totaan
deBoven-Slinge).Ookwerdendebuiten ditgebied gelegen stroomgebiedenvan deMolenveldschewaterlossing ten zuidwestenvan
Winterswijk endeBekeringwaterlossing tennoordenvanKotten
inhetonderzoekbetrokken. Indeze stroomgebiedenvond echter slechts
eenbetrekkelijk extensievehydrobiologischebemonsteringplaats.
De situeringvandevoornaamstebeeklopen inhet gebied isaangegeven
opdebijditrapportbehorendekaart.Hierbij isgebruik gemaakt
vandeoverzichtskaarten vanA-Watergangen vanhetWaterschap van
deOudeIJssel.Ook denaamgeving ennummeringvandebeekjesis
overgenomenvanditWaterschap,tenzijopde stafkaartenvande
topografischedienst anderenamenwarenaangegeven.Voorkomendegevallenhiervan zijn 'tBeekje (=Stortelersbeek sensuWaterschap)
enKleineBeek (=Osink-Bemersbeek sensuWaterschap).Beligging
vandehydrobiologische enchemischemonsterpunten iseveneensop
dekaartbijlage vastgelegd.
Indeonderstaande lijstvolgen enigebijzonderhedenbetreffende de
afzonderlijkemonsterpunten.Wanneerop eenpunt ook watermonsters
voorchemische analysewerdengenomen,
isdittussenhaakjes
aangegeven.
1. 'tBeekje (=Stortelersbeek)(423);verhardewegBlekkinkveen;
6.2.1978; permanentwatervoerend beekje (chemie 4).
2.Brummelswaterlossing (176);MiddenWooldseWeg; 6.2.1978;
korte tijd droogstaandbeekje (chemie11).
3.KleineBeek (=Osink-Bemersbeek)(l97)> verhardewegnaargehucht
Eessink; 6.2.1978; permanentwatervoerende beek (chemie 9).
4.Mensinkwaterlossing (202); langsverhardewegtennoordwesten
vandeItaliaanseMeren; 6.2.1978; korte tijd droogstaandbeekje
(chemie26).
5.Bamkotwaterlossing (426);NieuweWooldseWeg;21.3-1978;lange
tijd droogstaandbeekje (chemie8 ) .
6.Dambeek (432);GroteVeldweg; stroomafwaartsvanwaterval;
21.3.1978;korte tijd droogstaandbeekje (chemie1).
7.BovenloopjevandeWooldsewaterlossing (455); inbostenzuiden
vandeKulverweg; 21.3.1978;zeerlange tijd droogstaandbovenloopje.
8.KottenseVeenwaterlossing (216); langsKulverwegbijboerderij
NW. Paske;21.3.1978;korte tijd droogstaandbeekje (chemie 21).
9.Veenhuiswaterlossing (204); langsKulverweg; 21.3.1978;permanent
watervoerendbeekje(chemie25).
10.MisterMarkwaterlossing (174)» NieuweMisterwooldweg;27.3.1978;
zeerlange tijddroogstaandbeekje (chemie10).
11.Scheperswaterlossing (177);RechtseWooldseWeg;27.3.1978;
korte tijddroogstaandbeekje (chemie 13).
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12. Siepersbeek (181); RechtseWooldseWeg; 27-3.1978;permanent
watervoerend"beekje(chemie 15).
13.Graskampwaterlossing (187); Schoolweg; 27.3.1978;langere
tijddroogstaandheekje (chemie 16).
14. 'tBeekje (=Stortelersbeek)(423);zandpadnaarhofstede 't
Kreil;permanentwatervoerend heekje.
15.Kohuswaterlossing (427);Kreilweghuitenhos 200m
voor
monding: 6.4.1978; korte tijd droogstaandbeekje (chemie 7)16.Wooldsewaterlossing (455); Hutte; 10m
stroomafwaartsverhardeweg;6.4.1978;korte tijd droogstaandbeekje (chemie9 ) .
17«Hagschewaterlossing (215);Kulverweg; 6.4.1978; korte tijddroogstaandbeekje (chemie22).
18. Schippersbeek (212); zandpad tenzuidenvandeItaliaanseMeren;
6.4.1978;korte tijd droogstaandbeekje.
19.BovenloopjevandeBrummelswaterlossing; 20m>
stroomopwaartsvandeBoveltweg; 19.4.1978;zeerlangetijd droogstaand
beekje.
20.Brummelswaterlossing (176); 10m
stroomafwaartsvandeBoveltweg; korte tijddroogstaandbeekje.
21. Limheek;terhoogtevanboerderijdeHaar; 19.4.1978; zeerlange
tijd droogstaandbovenloopje.
22.Veenhuiswaterlossing (204); verhardeweg tennoordenvan 't
Veenhuis; 19.4.1978;langere tijd droogstaandbeekje (chemie24).
23. Veerinkwaterlossing (200); 20m
voormonding inKleineBeek;
19.4.1978;langere tijddroogstaandbeekje.
24.Esinkwaterlossing (201); 5m
stroomopwaarts verhardewegdoor
gehuchtEessink; 19.4.1978;langere tijd droogstaandbeekje.
25.Dambeek (432);Duitse grens 100m
stroomafwaarts vangrenspaal 759;26.4.1978;korte tijd droogstaandbeekje (chemie3).
26. KwelbeekjebijWooldsewaterlossing (455); inbosjebijgrenspaal761;26.4.1978;zeerlange tijddroogstaandbovenloopje.
27.Wooldsewaterlossing (455);Duitsegrensbijgrenspaal 761;
26.4.1978;korte tijd droogstaandbeekje.
28.Rozenhoefsewaterlossing (451); bosrand 10m
ten zuidenvan
deKulverweg; 26.4.1978;langere tijd droogstaandbeekje (chemie
6).
29. Kulverdijkse waterlossing (459); terhoogtevanboerderij
'tLoo;26.4.1978;langere tijd droogstaandbeekje.
30.Aarninkwaterlossing (184); zandpad tussen deboerderijen
HijinkenNijhuis; 26.4.1978;langere tijd droogstaandbeekje.
31. Siepersbeek (181); LinkseWooldseWegbijboerderijKempers;
26.4.1978;korte tijd droogstaandbeekje (chemie14).
32. Limbeek (175); RechtseWooldseWeg; 17-5.1978;permanent
watervoerendbeekje (chemie12).
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33. Siepersbeek (181); LinkseWooldseWeg"bijboerderijdeSiepe;
17.5-1978;korte tijd droogstaandbeekje.
34«Dambeek (432);Holdersweg; 17.5.1978;korte tijd droogstaand
beekje (chemie2 ) .
35.KleineBeek (=Osink-Bemersbeek)(l97); 100m
stroomafwaarts
vangrenspaal 770;17.5.1978;permanentwatervoerend beekje
(chemie17).
36.KleineBeek (=0sink-Bemersbeek)(l97);langs zandpad80m
tennoordenvanboerderijBeemers;17.5.1978;permanentwatervoerendbeekje (chemie18).

3.

Methoden

3.1

Fysische enchemischemetingen

3.1.1 Fysischemetingen
Opelkhydrobiologischmonsterpuntwerdenmetingenverrichtbetreffende debreedte,diepte en stroomsnelheid.
Bijhetmetenvandebreedtevandebekenwerd-voorzoverdeze
watervoerden-altijd deafstandbepaald tussen deraaklijnen
vandebovenstewaterlaagmet debeide oevers.De stroomsnelheid
werdbepaaldmetbehulp vaneendrijvendvoorwerp.Deverkregen
waarden zijnrelatief engeven slechts eenglobale indrukvan
destroomsnelheden.Daarnaastwerdgekekennaardematevanbeschaduwingencultuurtechnische beïnvloeding ("normalisatie")
van debetrokkenbeekloop.Wat eerstgenoemde factorbetreftwerden
viercategorieën onderscheiden,namelijk:
a.volledigoverschaduwdebeekjes (codeB)
b. halfoverschaduwde beekjesmet eengeslotenhoutwal ofbosaan
éénzijde (codeH)
c.half overschaduwdebeekjesmet eenopenhoutwal (begroeiingniet
aaneengesloten)ofafzonderlijkedikkebomenaanéénzijde (code
HO)
d.onbeschaduwdebeekjes (code O ) .
Indehiernavolgende tekst zullendecategorieënaenbvoortaan
met determ "beschaduwd" aangeduidworden,terwijl decategorieën
c endmet determ "onbeschaduwd" zullenwordenaangeduid. Intabel
1 isdefijnere indelinggehanteerd.
Wat dematevannormalisatie betreftwerden driecategorieënonderscheiden,namelijk:
a.ongenormaliseerde,nogopnatuurlijke wijzemeanderende beekjes
(codeM)
b. ingeringemategenormaliseerde beekjes,dieweinigofnietmeanderen,dochnogwelallerleimicrohabitats bevatten zoalsuitgeholde oevers enverschillende substraten (grind,zand,slib,
takken,bladeren e.d.)overkorte afstand (codeWM)
c.genormaliseerde,rechtgetrokken loopjesmet eenvrijuniform
karakter (codeN ) .
Eenoverzichtvanaldezefysischemetingenwordtgegevenintabel1.
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Afkortingen:
w.1.
M
Nor.
B
H
0

= waterlossing
= monsterpunt
= normalisatiegraad
= beschaduwd
= half beschaduwd
= onbeschaduwd

s t r . m . / m i n = stroomsnelheid i n meters
perminuut
N
=genormaliseerd
V.M.
=weinigmeanderend
M
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HO
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3.1.2 Chemische metingen
Op 25mei 1978werdenop 26punten inhetgebied watermonsters
genomen,diedaarnadoorhetWaterleidingbedrijf Midden-Nederland
chemischwerdengeanalyseerd.Eenoverzicht vandeze chemische
metingenwordt gegeven intabel2.
Hetgrootste deelvandeplaatsenvandechemischebemonsteringspunten isreedsgenoemd inhoofdstuk 2.Denognietvermelde punten
liggenopdevolgendeplaatsen (ziekaart):
5. 'tBeekje (=Stortelersbeek);NieuweMisterwooldwegnaspoorlijn.
20.KleineBeek (=Osink-Bemersbeek);brugverhardewegnaarKotten.
23.Schippersbeek; 10m
voormonding inKleineBeek.
3.2

Biologische methoden

3.2.1 Bemonstering
Dehydrobiologische bemonsteringwerdverrichtmetbehulpvaneen
zeefmet eendoosnedevan 17cm (maaswijdte 1,5 mm). Teraanvulling
werdopdemeesteplaatsen tevensgewerktmet eenzeefjemeteen
doorsnedevan6,5 cmeneenmaaswijdtevan0,6 mm.Op elkmonsterpuntwerdendeaanwezige substraten (zand,grind, slib,bladeren
e.d.)onderzocht,waarnademicrohabitats langs deoeverovereen
trajectvanvijfmeterwerdenbemonsterd.Dealdusverkregenmonsters
werdentendelereeds inhetvelduitgezocht.Eentotale bemonstering
namongeveeréénuur inbeslag.Vandetalrijk aanwezige organismen
werdeenschattinggemaaktvandevoorkomende aantallen,welkeop
eenstandaardformulierwerdengenoteerd.De resterende c.q. zonder
verderehulpmiddelenmoeilijk determineerbareorganismenwerden
metalcohol 70%geconserveerd,metuitzonderingvanplatwormen
enbloedzuigers,dielevendwerdenmeegenomen,omdat deze dieren
hetbestelevendgedetermineerdkunnenworden.
Eenmeerintensievebemonsteringmet eengroot schepnet enhetuitzoekenvandemonsters inhetlaboratorium wasgezien dekorte tijd
diehetvoorhetonderzoekbeschikbaarwas,nietmogelijk.
3.2.2 Uitwerking
Deresultatenvandehydrobiologische bemonsteringen zijnverwerkt
ineentabellarisch overzicht,datdebasisvormdevoorde opstelling
vaneennadere typologievandebestudeerdebeken.Bijdeze typologie
werdnietalleengebruik gemaaktvankwalitatieve gegevens (aan-of
afwezigheidvanbepaalde soorten),maarookvankwantitatieve.De
daarbijgehanteerde code,dieduseenindrukgeeftvandetalrijkheidvaneenbepaald organisme,isalsvolgt:
Code
1
2

3
4
5

aantalorganismenpermonsterpunt
1 t/m 3
4 t/m 10

11
21

t/m 20
t/m 50
> 50
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4.
4«1

De dominerende factorenbinnen deonderzochtebeekjes
Vervuiling
Het isineenaantalgevallenmoeilijk omaandehandvandegevonden
organismen ietsconcreets te zeggenoverdevervuilingsgraad van
bepaaldebeekjes,omdatverschillende factoren doorofnaast elkaar
spelen,die iederhuneigeninvloedophet ecosyteemuitoefenen.
Eenaantalkerenkonwordengeconstateerd, dat debenthischeorganismenopeenvrijgroteverontreinigingwezen,terwijl deorganismen
inhetopenwaterenopdebodem eenveel geringere verontreiniging
indiceerden. Zowerden delarvenvandekokerjuffers Stenophylax
permistus,Ironoquia dubia,BeraeodesminutuseiLimnephilusextricatus
ingeringe aantallen aangetroffen opplaatsen,waarChironomus en/of
Tubificidae indesliblaagoverheersten (monsterpunt 1en 6). Dit
wijst erop,datlarvenvan soortenmet eenaangepaste,snelle
levenscyclus inhetgedurende dewinterenvroege lenteverdunde en
relatief snel stromendewaternogmogelijkhedenhebbenomhunlevenscyclustevoltooien.Tegenhet eindevandelente (eindmei,begin
juni),wanneerdehoeveelheidwatersterkafneemt,wordt devervuilingsgraad vanhetwatergroterdooreentoenemende concentratie
vandegeloosdeafvalstoffen endeafnamevanhet zuurstofgehalte
vanhetwatervanwege degeringere stroming.Uit dechemische
metingenbleek,datverspreid overhetgehelegebiedvrijhogeconcentratiesvannitriet,nitraat,sulfaat,fosfaat,ammoniumen
organischammonium inhetwatervoorkwamen.Ditwijst erzeerduidelijk op dat eropvrijgrote schaal incidentelegier-enmestlozingen
voorkomen,die,zoalsopgrondvan demacrofauna opverschillende
plaatsenbleek,niet inallegevallenchemischkondenworden aangetoond.
Zoweesdemacrofaunaop depunten4> 5en9opeenduidelijkeverontreiniging, terwijl dechemischemetingen geenduidelijkeverontreinigingaantoonden.Eenmogelijkheid is,datdeionenzichna
het droogvallenvandergelijkepuntenvrijvastaanhet bodemmateriaal
hechten,waardoorbijde inundatie gedurende deherfst,winteren
voorjaar slechts eengeringeuitwisselingmethetwaterplaatsvindt.
Dezevoorbeeldenmaken duidelijk,datbijde interpretatie van
chemischemetingen,denodigevoozichtigheid inachtmoetworden
genomen.Vaakgevenorganismen duidelijk aan dat erietsaande
hand isgeweest (b,v.incidentele gier-ofmestlozingen),terwijl
dit doorchemischemetingenvanhetwaterabsoluutnietmeerachterhaalbaaris.
Inhetonderstaande overzichtwordt eenindrukgegevenvandevariatie
vandeverschillende gemetenchemischeparametersbinnen demeer
vervuilde endemeer schone beekjesbinnenhet onderzoekgebied.

Geleidingsvermogen inuS/cm (20°C)
pH

vervuild
520-2050

schoon
400-770

6,7 -7,8

6,5 - 7,5

KMnO.ongef.inmg/l

23-60

14-85

KMnO.gef.inmg/l

11-30

9

Chloride (Cl~)inmg/l

40-210

40 -61

Nitriet (N0~)inmg/l

0,01- 1,2

0,03- 1,2

Nitraat (N0~)inmg/l

0,8-47

11 -84

Sulfaat (S0~~)inmg/l

80 -293

-40

103-164
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Waterstofcarbonaat (HOU,)inmg/l
Fosfaat (P0~ )inmg/l
Ammonium (NH.)inmg/l

vervuild
63 635
2,6
0,04-

Org. ammonium (NH.)inmg/l

0,050,08-

113
3,0

IJzer (Fe)inmg/l

0,22-

Calcium (Ca )inmg/l

37 21

5,9
169

Natrium (Na)inmg/l
Kalium (K)inmg/l
Totalehardheid in D
Waterstofcarbonaathardheid in D

8,5 7,3 2,9 -

75
18,5
26,5
23,2

schoon
22 0,03 0,05 0,08 0,03 45,5
16,5
8,5
8,1
1,0

0,55
1,2

-

115
29
25
18,2

-

8,4

-

Overhetalgemeenkwamen deuitkomstenvandechemischemetingen
redelijk overeenmet deindruk,diereedsopgrondvandemacrofauna
verkregenwas.Demeestbetrouwbare chemischeparametersblekende
fosfaat-,ammonium- enorganische ammoniumgehalten tezijn.Slechts
inenkele,hierboven reedsbesproken,gevallenbleek ersprakete
zijnvan eenduidelijke discrepantie.Degehaltenaanplantevoedingsstoffen zijnoverhetgehelegebiedvrijhoog.Het isdanook zeer
aannemelijk,datbijhydrologische ingrepen inhetgebied zoals
verbredingenverdiepingvandebestaande lossingen,hetrooienvan
bestaandehoutwallen e.d. flapexplosiesgaanoptreden,metnameals
de stroomsnelheid indelossingenafneemt.
4.2

185
0,50
5,0

Stroomsnelheid
Inhetonderzochte gebiedkomeneengroot aantalbeekjesvoor,die
gedurende dezomerdroogstaan.De stroomsnelheidhiervanvarieert
van+ 25m/min 'swinters tot0m/min 'szomers.Deorganismen,
die indezebeekjeslevenmoetenaandezegeleidelijkeverandering
gewend zijn.Verreweghetmerendeelvandeaangetroffen soorten
bestaat danookuit insectenmet eenminofmeeraangepastelevenscyclus.Voorallarvenvanrheofiele (stroming)soorten zullenhun
levenscyclus snelmoetenkunnenvoltooien.Voorbeeldenhiervan zijn
delarvenvandekokerjuffersStenophylaxpermistus enIronoquia
dubia.Eerstgenoemde soortwerdalspraepop alop 21maartgevonden,
Rheofielewaterroofkeversoorten indezebeekjes zijn
AgabusguttatusenAgabuspaludosus,terwijlAgabus didymus,Agabus
chalconotus,Hydroporus discretus,Hydroporusnigrita(?)enIlybius
fuliginosus alssubrheofiel (matigstromingminnend)zijntebeschouwen.Laatste stadiumlarvenvanAgabus-enHydroporussoorten
werden inmeiaangetroffen. Indezelfdemaandwerdenpasuitgekomen
exemplarengevangenvanAgabuschalconotus enHydroporusmemnonius.
Hetvoorkomenvandelaatste soort indebeekjes isopmerkelijk,
omdatditdiervooralbekend isuitpoeltjes enslotenmetveel
bladerenopdebodem.Vooral inlenitische zones (zonesmetkalm
water),waar zichachtertakkenofandere obstakelsbladerenhadden
opgehooptwasH.memnonius eengewoneverschijning.
A.guttatus iseensoort,diehetvliegvermogenverlorenheeft
(Jackson 1973).Bijhetuitdrogenvandebeekjes inmeienjuni
werdgeconstateerd,datde soort zichterugtrok inpoeltjesen
het strooisel opdebodemvandedrooggevallenbeekbedding.
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A.paludosus,een zeergebrekkigvlieger (Jackson 1956;1973)kwam
inhet onderzochte gebiedmeer invrijpermanent watervoerende
beekjesmetveel Callitriche (optimaal)of inhetwaterhangende
grassenvoor.
Populatiesvan deresterende soortenmoetenalthans tendele (A.
chalconotus,H. discrètes)ofgeheel (A.didymus)instaatzijn
omzichvliegenduituitgedroogde beddingen teverwijderen.
Van dekeverfamiliesHydrophilidae enHydraenidae zijnLaccobius
striatulus,Laccobius sinuatus eninminderemateLimnebiustruncatellusals subrheofiele soorten tebeschouwen,diebovenloopjes
bewonen (Freude etal. 1971;Balfour-Browne 1958).
De eurytopeHaliplus lineatocollis isniet subrheofiel tenoemen.
Toch iszijnincidentelevoorkomen indebeekjes inzoverrevermeldenswaardig,dat ditde enigeHaliplus-soort is,die zeerverin
bovenloopjeskanvoorkomen (Knie 1977).Ditverschijnsel iseerder
waargenomen inoverschaduwdebronbeekjes inZuid-Limburg.Dewaarnemingen inditgebied sluitenhiermooibijaan.
Ook demuggelarven indedrooggevallenbeekjesmoeten
eenaangepaste cyclushebbenof instaat zijnuitdroging redelijk
teverdragen.Larvenvanpluimmuggen(Chironomidae)komenvrij
weinigvoorindroogvallende beekjes.Alleen de soorten Conchapelopia
melanops,Macropelopianebulosa enDiplocladius cultrigerwerden
zeerregelmatig aangetroffen.De eerstepoppenvanM.nebulosawerden
op27maartgevonden,terwijldievanC.melanopspasop 17meivoor
het eerstwerdengevonden.M.nebulosa dringt danook,zoalsuit
detabelblijkt,hetverst indebovenloopjes door.Diplocladius
cultriger isalsechtewintersoortbijuitstek aangepast omdeze
tijdelijkebeekjes tebewonen.DelaatsteDiplocladius-larven werden
gevondenop19april.Tot slotkunnennogeenaantalrheofiele
soortenwordenvermeld,diealleenofnagenoegalleen indepermanente
beken inhetgebiedwerdengevonden.Voorbeeldenhiervan zijnhet
vlokreeftjeGammaruspulexpulex,de steenvlieglarve Amphinemura
sulcicollis,deééndagsvliegelarve Centroptilumluteolum,
Habrophlebiafusca enBaetisvernus,dekeverlarveHelodescf.
minuta,dekeverPlatambusmaculatus,deelzevlieglarve Sialis
fuliginosaendekokerjufferlarvenHydropsycheangustipennis,
Anabolianervosa,Beaeodesminutus,Halesus spec,Micropterna
sequax,Plectrocnemia conspersa enPotamophylaxrotundipennis.
4.3

Beschaduwing
Ook debeschaduwing speelt eenrolbijdeverspreidingvande
organismenovereenbeekloop.Erwerdenvier beschaduwingscategorieën
genoemd,die inhoofdstuk 3«1»1 reedsnaderbesprokenwerden.Er
werdgekeken inhoeverre deverschillende gevondenorganismensignificantverschillendoverdebeschaduwde enonbeschaduwdemonsterpuntenverdeeldwaren.Hieruitbleek,datdevolgende taxaeen
duidelijkevoorkeurvoorbeschaduwdebeekgedeeltenhadden:de
platwormenPhagocatavitta (zeerlichtschuw; ondergrondse levenswijze)
enDugesialugubris (?),de steenvlieglarve Nemoura cinerea,het
vlokreeftjeGammaruspulexpulex,dekokerjufferlarveEnoicyla
pusilla,dekeversAgabusguttatus,Hydroporusmemnonius,Helodescf.
minutaenPrionocyphon serricornis enlarvenvanlangpootmuggen
(Tipulidae)(uitzonderingen: Tipulalateralis-groep enTipulapaludosa).
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Devolgende taxawerdensignificantmeer inonbeschaduwde situaties
aangetroffen:deslakkenRadixperegraenGalbatruncatula,de
keversAga"buspaludosus,A.chalconotus,A. didymus,Laccobius,
Anacaenaglobulus,Haliplidae,libellenlarven,dekokerjufferlarve
Limnephiluslunatus endeoppervlaktewantsHydrometrastagnorum.
Vanderesterende taxakongeenduidelijke voorkeurwordenbepaald
vanwegehetgeringe aantalvangstenofhet evenveelvuldigvoorkomen inzowelbeschaduwde alsonbeschaduwde situaties.

5.

Bekentypologie
Bijdetypologievandebekenisdematevanpermanentiealsbelangrijkste
criterium gebruikt.Debeken zijninde inaanhangsel 1opgenomen
macrofaunatabellen zodaniggerangschikt,datdepermanentwatervoerendebeken (type 1)links staanendeperiodiek droogvallende
beekjesrechts.Tot dezelaatste categoriebehoren dekortetot
zeerlange tijddroogstaandebeekjes (type 3t/m 5). Deréfugia
(type2)nemeneentussenpositie inenomvattendemeestentijds
waterbevattendeplekkenbinnenperiodiek droogvallendebeekjes.
Dealdusonderscheidenvijfhoofdtypenwerdenaldannietonderverdeeld ineenmatigtotvrijernstigvervuild subtype eneen
vrijschoontotlichtvervuild subtype (Aen B ) . Deze subtypen
kunnenweerzijnonderverdeeld ineenbeschaduwde (codeB enH,
zie 3»1«1)eneenonbeschaduwde (codeHO en0, zie3.1.1)variant
(aen b ) . Opdezemanierkaneenbepaaldbeektypemet eencodevan
ééncijferentweeletterswordenaangeduid (b.v.1.Aa).

5.1

Permanentwatervoerende beken
Bebreedtevandepermanentwatervoerendebeken (type 1)varieert
van 1,3 tot2m
de dieptevan 5tot70cm.Bebodembestaat
op demeesteplaatsenuit zand.Oprustigeplekkenkanmen zones
met slibaantreffen.Oponbeschaduwde plaatsenbestaat devegetatie
inhetwatermeestaluitverspreid staandepollenCallitriche.
Inbeschaduwde situaties treedtmeestal geengroeivanhogereplantenop.
Lichtvervuildtotvrijschoon subtype
Bit subtype 1Awordt gekenmerkt doorhet optredenvaneenaantal
rheofiele soorten,diekenmerkend zijnvoorlichtvervuild tot
schoonwater.Voorbeeldenhiervan zijnhetvlokreeftjeGammarus
pulexpulex,de steenvlieglarve Amphinemura sulcicollis,dehaften
Centroptilum luteolumenHabrohphlebiafusca,dekeverlarve Helodes
cf.minuta,dekokerjufferlarven Anabolianervosa,Halesus cf.
radiatus interpunctatus,Beraeodesminutus,Micropternasequaxen
Potamophylax rotundipennisendemuggelarveParacladopelmalaminata.
OpG.pulexpulex,B.minutus enH.cf.minutanaontbrekendeze
soorten inderesterendebeektypen.
Binnenditsubtypewerdnogeenbeschaduwde (lAa)eneenonbeschaduwde (1Ab)variant onderscheiden.Indeonbeschaduwde variant
kwamveelLaccobiusvoor.
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Matigtotvrijernstigvervuild subtype
Dit subtype 1Bwordt gekenmerkt doorhetvoorkomenvanvrijhoge
aantallenvandevedermuglarveChironomusenwormenbehorende tot
deTubificidae indesliblaag.MollerPillot (1971)noemt deze
organismenkenmerkendvoorvrijernstigvervuildbeekwater.
Het openwaterendebodemoppervlakte bieden echtertochooknog
goedelevenskansen aanorganismen,diekenmerkend genoemdkunnen
wordenvoorminderverontreinigdwater.Inglobale volgorde van
matigvuil totvrij schoonkunnengenoemdworden:dewaterpissebeddenAsellus aquaticus enProaaellusmeridianus,demuggelarve
Prodiamesa olivacea,dehaftelarve Cloeondipterum,deelzevlieglarveSialisfuliginosa,dekokerjufferlarven Limnephiluslunatus,
BeraeodesminutaenIronoquiadubiaendemuggelarve Eukiefferiella
gr.hospita.
Ookhierwerdeenbeschaduwde (iBa)eneenonbeschaduwde (iBb)
variant onderscheiden.Belaatstevariantwordt gekarakteriseerd
doorhetvoorkomenvanvrijhoge aantallen slakkenenHydrophilidae
(o.a.Laccobius)enverderdewaterroofkeversHydroporuspalustris,
Laccophilushyalinus,Agabuspaludosus,Agabus chalconotusen
Agabus didymus.Indebeschaduwde variant ontbreken dezetaxanagenoeggeheel.
5.2

Periodiek droogvallende beekjes

5.2.1

Algemeen
Degroepperiodiek droogvallende beekjes omvatdetypen3t/m 5.
Dit soortbeekjes isinNederlandvrijschaars.Vroegerwarendeze
beekjes-alstypebeperkt totdeNoordwestduitse laagvlakte en
eldersopdewereld indezevorm onbekend-nog invrijgroteaantallenaantetreffen inbepaalde delenvanBrabant,Overijssel
(Twente)enGelderland (Achterhoek).Doorsteeds
grootschaliger ingrepen indehydrologische toestand("verbeteringen")vangrote delenvandegenoemdegebiedenisditbeektype,
dattochalvrijschaarswas,inNederland zeerzeldzaamgeworden.
Invergelijkingmethetaangrenzende gebied inDuitsland isde
situatie inhetWooldnogrelatief gunstig tenoemen,hoewelook
hiernormalisatiesvanbovenloopjes (kleinschalige ingrepen)en
toenemendewatervervuilinghuntolhebbengeeist.Hetgrotepluspunt
isechter,dat dehydrologische toestandvanhetgebied-hoewel
slechterdanvoorde jarendertig-nogniet zeeringrijpend is
aangetast,waardoormennogeenvrijgroot scalaaanbeekjeskan
aantreffen,die inhuntotaliteitbeschouwdnogeenduidelijk
inzichtverschaffen indevoorperiodiek droogvallende beekjes
kenmerkendemacrofaunistischelevensgemeenschappen.
Zoontbreken ereengrootaantal dieren,diekarakteristiek zijn
voorpermanentwatervoerende beken (zietype 1),terwijl erweer
andere dierenvoorkomen,die indepermanente bekennagenoeggeheel
ontbreken.Grofweggesprokenkunnenwebinnen deperiodiek droogvallendebeekjes drie ecologische groepenonderscheiden:
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A. Een soortengroep,dierheofiel isentegelijkertijdalleenin
periodiek droogvallende"beekjesvoorkomt.Dit droogvallenmoet
wel seizoengebonden zijnenafhankelijk vanhet subtype sneller
ofminder snelplaatsvinden, zodat dezefactorbinnenhet gegeven
beektype tochalsstabielbeschouwdmoetworden.Voorbeelden
hiervan zijnAgabus guttatus enIronoquiadubia.
B. Een soortengroep,die subrheofiel tenoemen isendiebijvoorkeur instromendebovenloopjesvoorkomt,ofschoon somsookwel
instilstaandwater.Voorbeeldenhiervan zijndekeversAgabus
chalconotus,Agabuspaludosus,Agabus didymus,Hydroporus
discretus,Laccobius sinuatus,Laccobius striatulus enLimnebius
truncatellus endemuggelarven Conchapelopiamelanops,Macropelopia
nebulosa enwellicht ookDiplocladius cultriger.
C. Een soortengroep,diebestaatuit dieren diebijvoorkeurvoorkomen indroogvallende poeltjes,greppels enslotenendiebinnen
debeken inhogematekarakteristiek zijnvoorhethiertebeschrijvenbeektype.GenoemdkunnenwordendeslakkenStagnicola
glabra,Anisusleucostoma,Aplexahypnorum enGalbatruncatula,
dekokerjuffersLimnephilus sparsus,Limnephilusextricatus,
LimnephilusauriculaenLimnephilusbipunctatus.
Verder zijnernog enkeleorganismen dieeveneenskenmerkend zijn
voorditbeektype,dochdievanwege andere ofonbekende factoren
nietbijéénvandeze driegroepen ingedeeldkondenworden.Voorbeelden zijndeplatwormenPhagocatavittaenDugesialugubrisen
dekeverHydroporusmemnonius.
Eenlaatste opmerkingverdientnoghetmeest algemene organisme
inhet gebied,de steenvliegNemouracinerea.De indrukbestaat,dat
deze soort indeperiodiek droogvallendebeekjes als detritovoor
geheel deroloverneemt vanGammaruspulex invergelijkbarevrij
schonepermanentebeken envanAsellusaquaticus enProasellus
meridianus indemeervervuildepermanentebeken.Omdatdenymfen
vanN.cinereahunlevenscyclusbinnenherfst,winterenvoorjaar
kunnenvoltooien,kandeze soort inhogemateprofiterenvande
tijdelijkepermanentievanditbeektype.UitautoecologischonderzoekteWageningen isbovendiengebleken,daterverschillenbestaan
tussenpopulaties indroogvallende-enpermanentebeken.Depopulaties indroogvallendebeken schijnenhuncyclus snellertevoltooien
(mondelingemededelingR.Beringen enJ.Gardeniers)
5.2.2

Korte tijddroogstaande beekjes
Debreedtevandezebeekjes (type 3)varieertvan0,6 tot 1,9m
endedieptevan 5tot 25centimeter.De waterplantenvegetatie
bestaat oponbeschaduwde plekkenuit Callitriche enGlyceriafluitans.
Opbeschaduwdeplaatsenvindenwenagenoeggeenhogereplantenin
hetwater.
Matigtotvrijernstigverontreinigd subtype (3A)
Karakteristiekvoordit subtype zijndevrijhoge aantallen
Tubificidaeen/ofChironomus indesliblaag.Demonsterpunten 11en
25,dieeveneensbijditsubtypewerden ingedeeld,wijkenhierenigszinsvanaf.Monsterpunt 11waswaarschijnlijkpas zeerrecent
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verontreinigd dooreengierlozing,watbleekuit deuitbundige
flapgroeiophetgehele substraat.Verderwerdenerdriedode
exemplaren gevondenvan dekokerjuffer Ironoquiadubia.
Demacrofauna,diewijst opeenvrijernstigeverontreinigingmoet
zichopditpuntwaarschijnlijknoggaanvestigen.
Monsterpunt 25leverde groteaantallen opvandemuggelarve
Micropsectra gr.praecox.Dezelarvevereist eenwatbetere zuurstofvoorziening indesliblaagdanChironomus ofTubificidae,watwijst
op eenherstelvaneenvrijernstigeverontreiniging.Taxa diein
hetvolgende schonere subtype geheelofnagenoeggeheel ontbreken
zijnGastropodametnameGalba truncatula endemuggelarve
Micropsectragr.praecox.
Ookhierblijkt dathetwater zelfalthans tijdelijk ook organismen
diemeerkenmerkend zijnvoor schonerwaterlevensmogelijkhedenbiedt
bv.kokerjuffers endelarvenvandemug.Rheocricotopus.
Van dit subtypewerd eenbeschaduwde (3Aa)eneenonbeschaduwde (3Ab)
variant onderscheiden.Differentiërendesoortenvoor3Aazijnde
muggelarveTipulavariicornis (bewonervanoeversvanbosbeekjes)en
dekokerjufferEnoicylapusilla,terwijlbv. Laccobius-soorten
ontbreken.
Lichtverontreinigd totvrijschoon subtype (3B)
Binnen ditsubtype zijndeTubificidae doorlagere aantallenvertegenwoordigd, terwijl Chironomus enMicropsectra gr.praecox ontbreken.Dekokerjuffersbereikenhogere aantallen en zijndoormeer
soortenvertegenwoordigd.
Ookhierwerdeenbeschaduwde (3Ba)eneenonbeschaduwde (3Bb)variant
onderscheiden.Differentiërende soortenvoordebeschaduwde variant
zijnEnoicylapusillaendekeverlarvePrionocyphon serricornis,
terwijllibellenymfen,Agabuspaludosus,Haliplidae,Laccobius en
Limnephilus lunatusalsdifferentiërend voor deonbeschaduwde variant
zijntebeschouwen.
5.2.3

Langere tijd droogstaandebeekjes
Debreedtevanbeektype 4varieert van0,5 "tot1meterendediepte
van 5 - 2 5 cm.Oponbeschaduwdeplaatsenbestaat dewaterplantenvegetatieuit Callitriche enGlyceris fluitans,terwijlvaakgraäsen
vanaf deoeverinhetwaterhangen.Debodembestaat overwegenduit
zandigmateriaal.Plaatselijkwordt leem aangetroffen.
Inditenhetvolgende subtype ontbrekenmetnameTubificidae,
Odonata,Haliplidae,Chironomus enveleandereChironomidae,zodat
bv.devervuilingstoestanduit andere dingenmoetwordenafgeleid.
Lichtverontreinigd totvrijschoon subtype (4A)
Binnen ditsubtypewerdhetbeschaduwdemonsterpunt 23ondergebracht.
Op ditpuntwerdenhonderden exemplarenvanPhagocatavittaaangetroffen,alsmede acht exemplarenvanGammaruspulexpulex.Deze
laatstemoetenafkomstig zijngeweestuit deKleineBeek,waarinze
zichbijhet droogvallen inmeiweermoetenhebbenteruggetrokken.
P.vittaverdween indegrond.
Onbeschaduwdebeekjesvanditsubtypewerdentijdens deeerste
monsterrondenietnaderonderzocht.Uit laterewaarnemingenbleek
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datdefauna indittype"beekjesbestonduitDugesialugubris,
Eisseniella tetraedra,Aplexahypnorum,Anisusleucostoma enGalba
truncatula,Nemouracinerea,Anacaena,Laccobius,Helophorus,Agabus
guttatus,Agabuschalconotus,Hydroporus discretus,Hydrobius
fuscipes,Veliacaprai,Hydrometrastagnorum,Pisidiidae,Macropelopia
nebulosa,Conchapelopiamelanops,Tipulalateralisgroep-larven,
Psychodidae-larvenenLimnobiidae-larven.
Matigtotvrijernstigverontreinigd subtype(4-B)
Beekjes,diebinnen dit subtypevielen,vertoonden eengeringe
biologische differentiatie.LarvenvanMacropelopia ennymfenvan
Nemouracinereawaren inlageaantallenvertegenwoordigd. Uitwendige
verontreinigingsverschijnselenwarenbacterievlokken opmonsterpunt
5 en28engrijsachtiggekleurdwateroppunt24«
5.2.4 Zeerlange tijd droogstaandebeekjes
Dezebeekjes (type 5)zijnongeveer 50cmbreed. Indeperiode
datdeze"bekenwatervoerenvarieert dedieptevan2tot 15cm.
Zijstaaneengroot deelvanhet jaardroog.Daardoorkomenvegetatiesvanhogerewaterplanten indittype slecht totontwikkeling.
Dewaterkwaliteit indezebovenloopjes leek redelijk totgoed.
Verreweghetmerendeel vandeaangetroffen soortenbestonduit
insectenofinsectelarven. De enigeuitzonderinghierop vormden
deplatwormenPolycelis tenuisenDugesialugubris,enige onbekende
wormachtigen, dewormEisseniella tetraedra enhet slakjeGalba
truncatula.ZelfsdePisidiidae (erwtemosseltjes),dietotnutoe
nog inelkbeektypevoorkwamen,ontbrakenvolledig.OokdeChironomidae
warennauwelijksmeervertegenwoordigd. Alleenoppunt 26,eenoverschaduwdekwelgreppel gevuldmetbladeren,werdmassaal dekwelindicatorChaetocladius gr.pigeraangetroffen.
Erwerdeenbeschaduwde (5a)eneenonbeschaduwde (5h)variant
onderscheiden.Differentiërende soortenvandeonbeschaduwde variant
tenopzichtevandebeschaduwdevariantwarenGalbatruncatula,
Laccobius enHeteroptera,zoalsHydrometra stagnorum.
5.3

Réfugia
Dit type isingesteldombepaaldevoorveelorganismen gunstigeof
zelfsnoodzakelijke réfugiaweertekunnengevenbinnen droogvallende
beekjes.Indepraktijk gaathet om diepekomvormigeplekken achter
duikers endiepeuitgeholdeplekkenlangsbeekoevers.Dit soort
situatiesgeeftbepaalde organismen,dienormaal in droogvallende
beekjes ontbreken,overlevingsmogelijkheden.Voorbeeldenhiervan zijn
Gammaruspulexpulex,Asellusaquaticus endeplatworm Dendrocoelum
lacteum.Deze combinatie isniet toevallig,daarD.lacteum voornamelijkvanGammarus enAsellusleeft (Reynoldson enDavies, 1970).
Verderzijndergelijkelokatiesvooreenaantalorganismen,die
karakteristiek zijnvoorperiodiek droogvallende beekjesuitermate
geschikt omhunlevenscyclus tevoltooien of erzichinterugtetrekken
tijdens drogeperioden.Het eerstegeldtvoorkokerjuffer-en
keverlarven,het tweedevoorplatwormen enslakken.
Het zoueenzekerverlies eneen sterkeachteruitgangvankenmerkende
soortenbetekenen,wanneer dergelijkeplekken,dieoverhet algemeen
gekenmerktworden doorvelemicrohabitats (sortering insubstraten
als zand,grind, stenen,slibbanken,bladpakketten,takken,boomwortels
e.d.)vervangen zoudenworden doorbetonnen opvangbakkenmet een
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betonnen afvoergoot erachter (minimaleverdeling insubstraten
enstroomsnelheid,verdwijnenvanmicrohabitats).
Een zeeropmerkelijk totnu toe inNederlandnogniet eerder
geconstateerd fenomeen ishetvoorkomenvandeplatwormPhagocata
vittamet andereplatwormen op zulkeplaatsen.Dit dierheeft een
ondergrondselevenswijze enisalleenbekenduit enkele ondergrondse
putten inGroesbeek enTienray (TaxenNeve 1975).Op dergelijke
plaatsen isereenverticale grondwaterstromingbinnenhet zandlichaamvandebeek aangesneden,waardoorP.vittahieraanhet
oppervlaktekomt.Terillustratiemogedienen,datop eenniet
bemonsterdeplek ineenreedsdrooggevallen zijtakjevandeSiepersbeekondereenduikerdoornogwatwatersijpelde inzulkeenkomvormigeverdieping.Op ditkwelplekje zatenduizenden exemplaren
vanP.vitta (grootstevindplaatsvanNederland!).

6.

Besprekingvandeafzonderlijkebeken
Indithoofdstukworden deafzonderlijkewatergangenper stroomgebied
besproken.Achterelkbeekjewordt steedshetvolgnummervermeld,
zoalsditgehanteerdwordt doorhetWaterschap vandeOudeIJssel.
Dezebeeknummerszijnopdekaart terugtevinden.Opdekaartis
ookaangegevenbijwelkbeektype deverschillende tebesprekenbeekjeswerden ingedeeld.

Stroomgebied van 'tBeekje (423)
'tBeekjebegint alseenkwelgreppel eventennoordenvandeDambeek
nabijgrenssteen 158.Op 11 junivoerde dezegreppelnogwater,dat
helderwas.Debodemwasbedektmet een ijzerox deneerslag (kwel).
Demacrofaunabestondo.a.uitRadixperegra,Pisidiidae,Tanypodinae,
Psychodidae,Helophorus,Laccobiusbipunctatus enLaccobiussinuatus/
striatulus.Na 250meterkomt deZwartewaterwaterlossing (429)
in 'tBeekjeuit.Dezevoerdeuiterst smerigflaprijkwateraan.
Ongeveer 350meternadezelozing,bijdebruginhetBlekkinkveen,
werd deernstigste chemischeverontreinigingvanhet gehele gebied
gemeten.Hetmacrofaunamonster,datreedsop6februarigenomen
werd,geeftvanwege deverdunninggedurende dewintereentegunstig
beeldvandesituatie.Tolkamp (1975)» dieditpunt injuli1973
bemonsterdevondmeerorganismen diekenmerkend zijnvoorvrij
ernstigvervuildwaterzoalso.a.Psectrotanypusvarius.Inzijn
rapport suggereert Tolkamp tenonrechte dat deDambeekmet 'tBeekje
inverbinding staat,endatdeverontreinigingveroorzaaktwordt
dooreenboerderij,die 25mtennoordenvandebrug inhetBlekkinkveenstaat.
180Meter stroomopwaartsvanditpunt,komt deRuitenburgseVaterlossing
(428)in 'tBeekjeuit.Op 11 juniwerden indedrooggevallenbedding
nogPisidiidae,Agabus-,Hydroporus-enVelialarven,Anacaenaglobulus,
Laccobius sinuatus,Helophorusaquaticus enGeosargus (Stratiomyidae)
aangetroffen.Opeendiepenogwaterbevattende plek achtereen
duiker (type 2)werdDugesialugubris,Agabusguttatus enTipula
couckeigevonden.
WaardeKobuswaterlossing (427)in 'tBeekjeuitkomt,isdewaterkwaliteit dank zijhetnatuurlijk karakteraanzienlijk verbeterd.
OpditpuntwerdalweerGammarus aangetroffen enbovendien devrij
zeldzamewaterkeverPlatambusmaculatus.
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Op 11 juni"bevattedeKobuswaterlossingnogbijnaoveralwater,
dat echternogmaarnauwelijks stroomde.Indroge stukkenbuiten
hetbos,binnenwelke laatste debeek eenpermanentkarakterhad
(Gammarus,Baetis,Plectrocnemia conspersa)ennogmeanderde,
werden tussenplukken sterrekroos Agabusguttatus,Anacaenaglobulus,
Hydrobius fuscipes,Velia-larven,Hydrometra stagnorum enPisidiidae
gevonden.
Ineen zijtakje afkomstigvanhetgehuchtKobuswerdenop dezelfde
dagHydroporusmemnonius,Hydroporusnigrita,Zavrelimyianubila
4 poppen), Psectrotanypus varius (1pop,3larven), Anopheles
2poppen), Theobaldia(2poppen,1larve), Culex (1larve)en
Chironomusaangetroffen.
Z.nubilawasnognietbekendvanWinterswijk (mond.med.MollerPillot),
Hetvolgendebeekje,dat in 'tBeekjeuitkomt isdeDamkotwaterlossing
(426). Stroomafwaartsvanhet zandpadnaarboerderijHellekamp is
ditbeekjenogpuntgaaf.Hetvoertpermanentwaterenkronkelt nog
opnatuurlijkewijze.Inditgedeeltewerdop 11 juni zeerveel
Gammarus gevonden,verderPlectrocnemia conspersa,denymfenvande
zeerzeldzame steenvliegAmphinemura sulcicollis eneenpopen
waarschijnlijk drielarvenvandemugZavrelimyiamelanura.Deze
laatste soort iseentypischebronbewoner,diebekend isvanbronnen
uitDrenthe enZuid-Limburg.Hetvoorkomen inditbeekje duidtop
eenzeerbijzondere geomorfologische situatie.Stroomopwaartsvan
het zandpadnaarHellekamp stondhetbeekjekurkdroog.Eerderebemonstering indit trajectweesop eenverontreiniging. Tussen detwee
beekbeddingenwashiereenniveauverschil vanmeer dan 1meter.
Delaatsteloopjes,die in 'tBeekjeuitmonden zijndeJentink
waterlossing endeRoswaterlossing (425en425A).Vlakvoorde
mondingbijdespoorlijnovergangwerd indekurkdrogeloop ineen
nogvochtigrefugium op 12juniStagnicolaglabra,Anisusleucostoma,
Anacaena,Agabus guttatus (2zachte,pasuitgekomen exemplaren)en
Eisseniellatetraedraaangetroffen, 'tBeekje zelf isterhoogte
vandespoorlijnweervrijschoon.Tolkamp vondhier in1973
Amphinemura sulcicollis,Brilliamodesta en zeerveelGammarus.
Het eigenmacrofaunamonstergenomen terhoogte vanhofstede't
Kreil sluithiermooibijaanmet eveneensveelGammarus enenkele
zeergevoeligekokerjufferlarven.Uit dechemische bemonstering
blijkt datalle ionenconcentraties (behalvenitraat)zeersterk
gedaald zijn.Dit laatste iswaarschijnlijk toegenomenvanwege
oxydatievanammonium,waarvanbijhetBlekkinkveen lieft 113mg/l
werdgemeten.Deafnamehiervan tot 5>0mg/l i-saanzienlijk,hoewel
ditgehalte tochnogalsvrijongunstigbeschouwdmoetworden.
Stroomgebied vandeMisterMarkwaterlossing (174)
DeMisterMarkwaterlossingwashet enigevoorbeeldvaneenzeer
lange tijddroogstaand (eindaprildroog)beekje,dat gedeeltelijk
nogopnatuurlijkewijzemeandert.IneenrefugiumbijdeNieuwe
Misterwooldweg, dattothalf juni (laatste controle)nogwater
bevatte,werdop 17meilosvanhetreedsgenomenmonsternog
Dugesialugubris (4)> Phagocatavitta (l), Aplexahypnorum(2),
Galba truncatula (l), Anisusleucostoma (2),Asellus aquaticus(2),
Ironoquiadubia (l), Limnephilus rhombicus (l),Hydroporus discretus
(l),Hydroporusmemnonius (l), Agabusbipustulatus (3)enDytiscus
(1larve)aangetroffen.Dechemischewaterkwaliteit opditpuntop
25mei,wasondanks indamping enconcentratienogvrijgoed.
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StroomgebiedvandeLimbeek (175)
DeLimbeekontspringt inhetbosgebiednabijboerderijDeHaar.
Totbijdesamenvloeiingmet deBrummelswaterlössing (176)voert
zeslechts zeertijdelijkwater.Op 12juni stond zebijdezesamenvloeiingkurkdroog.DeBrummelswaterlossing zelfbevatte opdeze
datumnogwat zeerlangzaam stromendwater.Eenop 19april bemonsterd
toevoerloopje (19)"bijdeBoveltweg stond droog.Indedrogebedding
ervanwerdnogAgabusguttatus,Anacaena,Helophorus enEisseniella
tetraedragevonden.
NahetopnemenvandeBrummelswaterlossingvoert deLimbeekvrijwel
hetgehele jaarwater.TenwestenvandeMiddenWooldseWeg ishaar
dalgeheelnatuurlijk.TerhoogtevandeOudeBocholtsebaan isze
gedeeltelijk vandevervuiling indebovenloop hersteld,getuige
hetvoorkomenvanAnabolianervosa enBaetis.Indeduikeronder
dezewegwerdentweevolwassen exemplarenvandenetvleugelige
Osmylusfulvicephalus gevonden,eentegenwoordig doorvervuilingen
normalisatiewerkzaamhedensteeds zeldzamerwordend insect.StroomafwaartsvandeOudeBocholtseBaanmeandert debeek,nuomzoomddoor
geboomte enopgaand struikgewas,nogfraaier.Inditgedeeltewerden
op 12juniPlatambusmaculatus enIlybiusfuliginosusgevangen.
Verrassendwasverderdevondstvaneenklompje boomkikkereieren
(Hylaarborea)ineenlangzaam stromendgedeelte.Verder stroomafwaartsneemt debeek dankzijhaar zelfreinigendvermogennoginkwaliteit toe,watblijktuithetmacrofaunamonster (32),datgenomen
werdbijdeRechtseWooldseWeg.Bijhetchemischemonsteropdit
puntvalthethogenitraatgehalte van84mg/l op,dat gedeeltelijk
opnatuurlijkewijzeveroorzaaktwordt doorafbraakvanboombladeren,
dochgedeeltelijk ookaanverontreinigingbovenstrooms toegeschreven
moetworden.

Stroomgebied vandeScheperswaterlossing.C177)
Ditbeekjewasop 12junitenoostenvandeOudeBocholtsebaan
drooggevallen. IneenpoeltjewerdnogwatRadixperegra,Galba
truncatula,Aplexahypnorum,Velia,Anacaena enHydroporusmemnonius
gevonden.TenwestenvandeOudeBocholtsebaanbevatte delossing
stilstaandwater.HierwerdenRadixperegra,Aplexhypnorum,Galba
truncatula,Anisusleucostoma,Pisidiidae,Velia,Hydrometra
stagnorum,Agabus guttatus (zacht),Agabus chalconotus,Hydroporus
discretus,Hydroporusplanus enHydroporusmemnonius gevonden.Het
watermaakte eengoede indruk.
DertigmetertenwestenvandeOudeBocholtsebaankomt deKruisselbrinkwaterlossing (178)uit indeScheperswaterlossing.Ditloopje
wasomstreeksbegin juni drooggevallen.Op debodemwerden detaxa
Pisidiidae,Anacaena enGalbatruncatulaaangetroffen.
MeerdaneenkilometerstroomafwaartswordtbijdeRechtseWooldse
WegrioolwatervanhetgehuchtBerenschot op deScheperswaterlossing
geloosd,waardoorhetbeekje totaanzijnmondingvervuildwordt.
Overigensmeanderthetbeekjevanaf dezewegopnatuurlijkewijze,
waardoorhetpotentieel zeerwaardevolis.
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Stroomgebied vandeMolenveldschewaterlossing (179)
Ditloopjebevatte totaan"boerderijNijlandopgestuwdwatervan
slechtekwaliteit,waarinop12juniTubificidae,Proasellus
meridianus,Valvata cristata,Bithyniatentaculata,Radixperegra,
Bathyomyphalus contortus,Pisidiidae,Veliacaprai,Hydrochus
angustatus,Anacaenaglobulus,Pungitius pungitius,Chironomus,
Tanypodinae enGeosarguswerd aangetroffen.Vanafde splitsingmetde
Vreehorstwaterlossing (180)stondhetloopjegeheel droog.Inde
beddingwerdnogAgabusguttatusgevonden.
DeVreehorst waterlossingbevattevanafboerderijVreehorst vrij
ernstigvervuildgrijswatermetveelChironomus.Kevers die indit
waterwerden aangetroffenwaren Ilybiusfuliginosus,Agabus
bipustulatus,Agabuspaludosus,Hydroporusmemnonius enAnacaena
globulus.
Stroomgebied vandeSiepersbeek (181)
Op 12 junibevatte deSiepersbeekvanaf deoorsprongbijboerderij
Hijink totvlakvoordemondingbijdeRechtseWooldseWegopbepaalde
trajectennog enig zeerlangzaam stromendwater.Andere gedeelten
lagengeheel droogbv.bijdeOudeBocholtse Baan.Ineenrefugium
werden daarPisidiidae,Agabuschalconotus,Agabusbipustulatus,
Hydroporusmemnonius,Colymbetes fuscus enHydrobiusfuscipes
aangetroffen.Phagocatavitta,dieopdevindplaatsbijdeLinkse
WooldseWegop25meinogwasgesignaleerd,wasop 12 junigeheel
indebodemverdwenen.
Demacrofaunamonsters,diegenomenwerden indeSiepersbeek(12,
31 en33)wijzenopéénvandegaafste,korte tijd droogstaande
beekjes inhetonderzoekgebied met zeldzaamhedenalsPhagocatavitta,
Habrophlebia fusca,Centroptilum luteolum,Laccobius sinuatusen
Laccobius striatulus.De chemischewaterkwaliteit (14en15)is
vrijgoed tenoemen.De zijtakjesAarninkwaterlossing (184)»Esselinkwaterlossing (183)enToonwaterlossing (182)stonden op12
juniallenkurkdroog.
StroomgebiedvandeGraskampwaterlossing (187)
Op 13juni stond deeerste 500mvan deGraskampwaterlossingvanaf
boerderijBeskersgeheel droog.NaboederijVlaskamp,waardelossing
inwestelijke richtingbuigt,kwamweerwat stilstaandwater inde
beddingvoor (Fauna:Pisidiidae,Agabusbipustulatus,Tanypodinae).
TerhoogtevanboerderijSieverdinkkomt deBeskerswaterlossing
(190)indelossinguit.Dit zijbeekje stondgeheel droog.Vijfhonderd
meter stroomafwaarts vandit zijtakjevlakvoordemondingvande
Sieverdinkwaterlossing (189)stond deGraskampwaterlossingop
eenpoeltje indebeddingnageheel droog.Inditrefugium bevonden
zicho.a. devolgende taxa:Aplexahypnorum,Agabusbipustulatus,
Agabuschalconotus,Hydroporusmemnonius,Velia-larvenenPungitius
pungitius.Indepas drooggevallen Sieverdinkwaterlossingwerd
nabijdemondingeen schepbodemslik onderzocht.Ditleverdede
volgende taxaop:Hydroporus discretus,Ochthebiusminimus,Chironomus,
Tanytarsini,Tanypodinae,Tipulalateralis,Tipulacouckei,
Ptychoptera,Psychodidae enEisseniella tetraedra.Enige honderden
meters stroomafwaarts loopt deGraskampwaterlossing totaande
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plaatswaar zijindeBovenSlingeuitmondtparallel aaneen
spoorlijn.Indittrajectwerden terhoogtevandeSchoolweg
op13 junidevolgende taxa indedrooggevallen"beddingaangetroffen:
Aplexahypnorum,Agabusguttatus (l6), Colym"betesfuscus (l),
Rhantuspulversosus (1),Anacaena,Helophorus,Velia-larvenen
Hydrometra stagnorum.
DeDeunkwaterlossing (188), dieop ditpunt indeGraskampwaterlossinguitkomt,voerde rioolwater,waarinCulicidae-enEristalis
larvenvoorkwamen.De invloedvan ditafvalwaterkomt duidelijk in
dechemischemeting (16)op25mei totuiting indehogefosfaat-,
sulfaat-enammoniumgehalten.
Stroomgebied vandeTolhuiswaterlossing (192)
Op13junivoerde ditloopjevanaf deKottensewegrioolwater.
Stroomafwaarts"bevondzichnogeenbeetje stagnerendwaterinde
bedding.
StroomgebiedvandeSchoolhuia waterlossing (194)
Terhoogtevandesamenvloeiingmet deGeesinkwaterlossing (195)
stondop13juniinhet trajectparallel aandeBurloseweghier
endaarnogeenpoeltjemetwater.Fauna:Pisidiidae,Chironomus,
Tanytarsini (veel),Tipulalateralis,Ptychoptera.Enige honderden
meters stroomopwaarts stondhetbeekjegeheel droog.Onderbladeren
indebeddingwerdAplexahypnorum enAgabusguttatus (1 zacht
exemplaar)aangetroffen.
DeGeesinkwaterlossingvoerde terhoogtevandeBurlosewegnogeen
weinigwater.Fauna:Pisidiidae,Agabus chalconotus,Hydroporus
memnonius,Veliacaprai,Anacaena,Tanypodinae enTanytarsini (weinig).
Driehonderdmeter stroomopwaarts,waarhetbeekje eenknik inzuidoostelijke richtingmaakt,wasdebedding droog.Onderbladeren
werdeninditdeelAgabusguttatusenAgabuschalconotusgevonden.

Stroomgebied vandeBekeringwaterlossing (219)
DeBekeringwaterlossing ontspringt aandeDuitsegrens ietsten
noordenvangrenssteen94« Vandaaruit stroomthetbeekje inwestelijkerichtingoverNederlands grondgebied,waarhetbijboerderij
HeezendeRotmanwaterlossing (221)opneemt,dieop15junigeheel
droog stond.Op diedatum stond tot200mvoordeuitmonding inde
BovenSlingehierendaarnogwatwater.Inditlaatstetrajectbevat
debeekpermanentwaterenmeandert dooreenzeerfraaionaangetast
dalnaardeSlinge.Demacrofaunabestondhiero.a.uit:Gammarus
pulexpulex (veel),Proasellusmeridianus,Nemouracinerea (1volwassenwijfje),Agabuspaludosus,Trichoptera-enVelia-larven.
Hetmeestewater inhetpermanentwatervoerende gedeeltevande
BekeringwaterlossingwasafkomstigvandeKlumpers waterlossing
(220), dievanuithetnoordenhet dalbinnenstroomt. Indezelossing
werdenineenrefugium,Gammaruspulexpulex,Velia-larven en
Pungitiuspungitius aangetroffen.DeVossenveldwaterlossing (220A),
eenzijtakvandeKlumperswaterlossing, stondop15junigeheel
droog.IndebeddingnabijdemondingwerdAgabus guttatusgevonden.
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Stroomgebied vandeKleineBeek (Osink-Bemersbeek 197)
Het stroomgebied vandeKleineBeek ishetgrootste stroomgebied
vanhetgehele onderzoekgebied. Om debesprekingoverzichtelijk
tehouden,zaleerst deKleineBeek zelfwordenbesproken,waarna
de zijtakken en zijtakjes involgordevanopname indehoofdstroom
(ziekaart)iederafzonderlijk derevue zullenpasseren.
DeKleineBeek (197)
DeKleineBeek stroomt vanuitDuitslandnabijgrenspaal 770ons
landbinnen.Zeishiervrijernstigvervuildwat zowelmacrofaunistisch (35)alschemisch (17)totuitingkomt.Binnende
KleineBeekwerdhierhethoogstegehalte aanammoniumgemeten,
namelijk9»5mg/l. Ookhetfosfaatgehaltevan 1,1 mg/l isvrijhoog.
NabijboerderijBeemers,ongeveer éénkilometer stroomafwaarts,is
dewaterkwaliteit ietsbeter,zoalso.a.blijktuithetlagere
ammoniumgehalte (7»2)endegrotere diversiteit indemacrofauna
(zie 56). Hierwerdenook enkelegevoeliger soorten zoals Ironoquia
dubiaenGyrinus-larvenwaargenomen (delaatste op 15 juni).Van
Natarsiacf.nugaxwerd opditpunt eenpopverzameld (det.Moller
Pillot).Dezemugwasalslarve ofpop totnutoenietbekend in
Nederland.
Vierhonderdmeter stroomafwaarts bijboerderijBuitink ishetdal
vandeKleineBeek ingeomorfologisch opzichtnoggeheel gaaf,waardoordebeekvanafhiertotaan zijnmonding indeBovenSlinge
nogopnatuurlijkewijzekanmeanderen.
Bijhet gehuchtEessink zijnhet ammonium- enfosfaatgehalte ten
opzichtevanhetvorigemeetpunt verderafgenomen,hoewel desondanks
devervuilingsgraad vrijhoogblijft.Organismen,diekenmerkend zijn
voorvrijschoonwater (zie4)> zijninzeerlageaantallenvertegenwoordigd.Voorbeelden zijnGammaruspulexpulex,Brilliamodestaen
Eukiefferiellagr.hospita.
Totaandemondingneemt deKleineBeekverderweinig inkwaliteit
tpe tengevolgevandelozingvanhet dorpKotten (zie chemisch
monsterpunt20).
Higler (ongepubl. )vondop 14-8.1962nogdevolgende soorten inhet
laatste trajectvandeKleineBeeknabijKotten:Gammarus,Gerris
najas,Sigara semistriata,Ilybius fuliginosus enPlatambusmaculatus.
Op 2.6.1965 bijeenvolgendbezoekwerdenEphemera enPlatambus
maculatusnog steedsaangetroffen.Verderwerdookopdiedagdebeekprik,Lampetraplaneri,waargenomen,een zeerprimitief gewerveld
dierbehorend tot deCyclostomata (Rondbekken).
Polder (1965)trofomstreeks deze tijdnogeenrijke prikkenbevolking
aan indeKleineBeek.Bij zijnlaatstebezoek op8.2.1972trof
Higlernogtweelarvenvan debeekprik aan,alsmede enkele exemplaren
vanGerrisnajas,eenoppervlaktewants,diekarakteristiek isvoor
ongenormaliseerde,weinigvervuilde permanentwatervoerendebeken.
Deresterende faunamet soortenalsErpobdellaoctoculata,Radix
peregraf. ovataenHydropsyche spec,wees toenalop eenvrijsterke
verontreiniging. Tolkamp (1975)trof debeekprik enGerrisnajas
in1973nietmeeraan.Ditwaswaarschijnlijkhet gevolgvaneenzeer
ernstige lozingvaneenkalvermesterijopDuits grondgebied (mond.
med. agrariër).Het effect van dezelozingkwam inde toenmalige
macrofaunamet zeerveelChironomus,Tanytarsini,Asellusen
Macropelopia goed totuiting.Dewaterkwaliteit is sindsdien enigszins
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hersteld,dochdenogbestaandevervuilingsbronnenbehoeven een
grondige sanering,wil deoorspronkelijke situatieuit de zestiger
jarennogterugkeren. Inpotentie isdehydrobiologische waardevan
deKleineBeeknog steeds zeergroot.
DeKottenseVeenwaterlossing (216)
Dezelossingontspringt indeweilanden tenoostenvanhetWooldse
Veen. Ineenrefugium indeuiterstebovenloop werdenop15junid-e
volgende taxaaangetroffen:Agabus chalconotus,Agabuspaludosus,
Hydroporus incognitus,Hydroporus discretus,Hydroporusnigrita,
Hydroporusplanus,Hydroporusmemnonius,Hydroporusmelanarius,
Hydroporus fuscipes,Anacaena,Helophorus grandis enGeosargus.
Hetwater inditdeelvanhetbeekje stroomdeniet.Verder stroomafwaartsbijdeKulverwegstroomdehetbeekjenogwel.De chemische
waterkwaliteit isvrijgoed (21). Opvallend ishethoge ijzergehalte
van 1,2mg/l,dat inhetbeekje totuitingkwam ineenijzeroxydeneerslagopdeplanten endieren.Het zijtakjevanditbeekje,de
Lankhofsewaterlossing (217)stondop15junigeheeldroog.
DeHagschewaterlossing (215)
Deuiterstebovenloop vandezelossingnabijhet Veenderhuisje
stondop 13junigeheel droog.Bijdeverhardewegtussen 'tVeenhuis
endeKulverweg stond diedagnogwat stagnerendwater.Ineen
refugiumbijeenduikeronderdezeweg stond eveneens eenklein
plasjewater (5x10cm).Hierinbevonden zichvijfvolwassentiendoornige stekelbaarsjes (Pungitius)eneenvolwassenAeshna-nymf.
De chemischewaterkwaliteit (22)indeze lossingwasvrijgoed.
Hetgedetailleerde macrofaunamonster (17)leverde als bijzonderheden
Hydroporus incognitus enLaccobius sinuatusop.Dezemonsterplek
stondhalf junidroog.
DeDuPréwaterlossing (214)
Ditbeekjebevatte op 15juniterhoogtevanhet zandpadbijboerderij
Beemersnogweinigwater.Faunao.a.Plectrocnemia conspersa.
DeVeenhuiswaterlossing (204)
DeVeenhuiswaterlossing stondop 13juninabij 'tVeenhuis geheel
droog.Alleen inhetbemonsterde refugium (22)wasnogeenklein
poeltjewater.Ookdeeerste twee zijtakjes,deKamp waterlossing
(211)endeVassinkwaterlossing (210)bevattenop diedatum geen
water.Ongeveer éénkilometer stroomafwaartsbijdeGroteVeldweg
stroomdehetbeekje langzaam. IneenrefugiumwerdenhierPolycelis
tenuis (veel),Radixperegra,Aplexahypnorum,Anisusleucostoma,
Asellus aquaticus,Agabus chalconotus,Hydroporuspalustrisen
Hydroporusmemnonius aangetroffen.Eénvandetwee zijtakjes,die
hier indeVeenhuiswaterlossinguitmonden,deHulmanswaterlossing
(208), stond geheel droog.Hetandere,deKienveenwaterlossing (209)
voerdenog eenweinig ijzerrijkkwelwater.Faunao.a.Agabusguttatus,
Agabuspaludosus,Anacaena,Velia,Hydrometrastagnorum enTanypodinae,
Ongeveer 500mverderstroomafwaartsbijdespoorlijnmondt deNieuw
Hulzenwaterlossing (204A)indelossinguit.BijdeGroteVeldweg
bestond defaunaop 13juniuit:Erpobdella testacea,Proasellus
meridianus,Asellusaquaticus,Pisidiidae,Radixperegra (steeds
wordt devorm ovatabedoeld),Aplexahypnorum,Anisusleucostoma,
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Hydroporusmemnonius,Agabus chalconotus,Agabusbipustulatus,
Ilybius fuliginosus,Helodescf.minuta enTanypodinae.
Naditloopje tehebbenopgenomen stroomt deVeenhuiswaterlossing
verder inderichtingvandeKulverweg,waardebeek eenpermanent
karakterkrijgt.Bijhetbereikenvandezewegwordt deKottenseveld
waterlossing (207)opgenomen.Bijde spoorlijnwerden inditbeekje
op 15juni ineenrefugiumPisidiidae,Anisusleucostoma enPungitius
pungitiusaangetroffen.
Van demossenvielhierhetbronmos,Fontinalisantipyreticaop.
DeBrooddijkwaterlossing (206)isdevolgende lossing,diewordt
opgenomen.Op 15junistond ditbeekjebijdemonding droog,doch
meer stroomopwaartswerd inenkele réfugianogenigwatergevonden.
Hetrefugiumbijdespoorlijnleverde devolgende organismenop:
Asellusaquaticus,Anisusleucostoma (metkalkdekseltje ) ,Aplexa
hypnorum,Radixperegra,Galbatruncatula,Stagnicola glabra,Hydrobius
fuscipes,Anacaenaglobulus,Dryops enTipulalateralis.Het refugium
200m stroomafwaartsbijeenduikerondereenzandpadherbergdede
volgende taxa:Dugesialugubris,Radixperegra,Velia,Hydroporus
memnonius enAgabuschalconotus.
DeSikkinkwaterlossing (205)isdelaatste lossing dieuitstroomt
indeVeenhuiswaterlossing.NabijdemondingbijdeKulverwegbevatte
ditloopje op 15junidevolgende taxa:Asellus aquaticus,Radix
peregra (veel), Agabuschalconotus,Ilybiusfuliginosus,Neparubra,
Pungitiuspungitius,Orthocladiinae,Tanypodinae enTanytarsini
(veel). De droogvallendebodem op ditpuntverspreidde eenonaangenamegeur.
Na ditloopje tehebbenopgenomen, stroomt deVeenhuis waterlossing
tenslotteuit indeKleineBeek.Het chemischemonster (25)indit
laatste trajectgeeftgeenduidelijke indrukvan dewerkelijkevervuiling,diewat debodembetreft inhetmacrofaunamonster (9)wel
duidelijk totuitingkomt.Zolangerweinigbekend isoverdeuitwisselingvan ionentussenbodem enwaterishetnietmogelijkom
alleenopgrondvaneenwatermonsterconclusies tetrekkenoverde
vervuilingstoestand. Toch zienwe indenlande,dat ditopgrote
schaalgebeurt.
DeSchippersbeek (212)
Ditbeekjekomtbijdegrenssteen 101bonslandbinnen.Terhoogtevan
deItaliaanscheMeren,neemt zedeKloosterwaterlossing (213)op.
Ditloopje stondop15junidroog.Faunao.a.Eisseniellatetraedra,
Galbatruncatula enTipulalateralis.
DevervuilingvandeSchippersbeek komt inhet chemische
monster (23)slechtsgedeeltelijk naarvoren (ammoniumgehalte
3,5 mg/l). Hetmacrofaunamonster (18)wijst duidelijk opeen ernstige
verontreiniging.
DeMensinkwaterlossing (202)
VanuitDuitslandkrijgt ditbeekjevrijernstigvervuildwatertoege•voerd.Bijgrenspaal 774werdop 12juni inhet stagnerendewater
vanhetbeekjeveelCulex,ChironomusenAsellusaquaticusgevonden.
Geleidelijk aanwordt ditwaterbetervankwaliteit.Nabijde
mondingwerden zelfsenigeexemplarenvanGammaruspulexpulexaangetroffen.Het chemischemonster (26)geeftgeenbetrouwbare indruk
van dewerkelijkevervuiling.
Vlakvoordemondingbijhoeve
Buitinkkomt eenzijtakje,deBuitinkwaterlossing (203)indeMensink
waterlossinguit.Ditloopjemaakte eenmatigvervuilde indrukmet
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taxa als:Asellus aquaticus (> 5 0 ) ,Pisidiidae, Anisus leucostoma,
Galba truncatula en Simuliidae. Gammarus pulex pulex en Agabus
didymus werden in enkele exemplaren aangetroffen.
De Esink waterlossing (201)
Dit vrij ernstig vervuilde loopje (macrofaunamonster 24) stond op
15 juni geheel droog.
De Veerink waterlossing (200)
Dit loopje, dat reeds op 25mei geheel droog stond, leverde o.a.
de uiterst zeldzame platworm Phagocata vitta op (macrofaunamonster23).
De Honners waterlossing (198)
Dit beekje stond op 15 juni droog. De met flap bedekte bodem wees op
verontreiniging in de periode dat dit beekje water voerde. Het eveneens droogstaande zijtakje, de Huiskamp waterlossing (199), maakte
een betere indruk. Indeling onzeker vanwege het ontbreken van andere
gegevens.
Stroomgebied van deDambeek (432)
Deze beek ontspringt in het bosgebied ten noorden van het Wooldsche
Veen, waarna ze al spoedig parallel gaat lopen aan deGrote Veldweg.
Bij de splitsing met de Boveltweg ontvangt ze twee zijtakje Het
noordelijke takje, de Lammers waterlossing (432), voerde tot eind
mei rioolwater aan.Hierna viel het loopje droog.
Het zuidelijke takje, de Deurne waterlossing (453)> stond reeds op
het einde van april droog. De Dambeek zelf bevatte op 15 juni na de
samenvloeiing met deze twee zijtakjes nog wat water. Ten zuiden van
hoeve Meerdink stroomt de Rozenhoefse waterlossing (451-)in de Dambeek
uit. Dit beekje, dat op 25mei nog een beetje water voerde, stond op
15 juni geheel droog. Het chemische monster ( 6 ) ,doet een ernstige
gierlozing vermoeden, wat o.a. blijkt uit de hoge ammonium-"en
fosfaatgehalten.
Vlak hierna bij boerderij Damme,worden weer twee loopjes opgenomen,
die op 15 juni droog stonden. In deHaken waterlossing (450)werden
in de droge bedding larven van Psychodidae en Tipula lateralis, een
pop vanMacropelopianebulosa enEisseniella tetraedra aangetroffen.
Tot aan het verlaten van het onderzoekgebied bij grenssteen158 voerde
deDambeek op 15 juni weinig water. Plaatselijk o.a. stroomopwaarts
van het grenskantoor Bocholt stond de beek zelfs droog. De chemische
metingen (1,2 en 3)geven aan, dat nagenoeg de hele beek onder vrij
ernstige gierlozingen te lijden heeft. Zo'n lozing vond o.a. plaats
bij boerderij Damme (15 juni). Grote delen van de bedding van de
Dambeek vertonen nog een halfnatuurlijk karakter met ondergraven
oevers en een afwisseling in zand-, slib- en locaal zelfs grintbanken.
Hierdoor is de beek die korte tijd droogstaat, potentieel zeer
waardevol.
Stroomgebied van deVooldse waterlossing (455)
De oorsprong van deWooldse waterlossing ligt parallel aan de Kulverweg ten noorden van het Wooldsche Veen. Het gedeelte ten oosten van
de verharde weg bij Hutte stond op 15 juni geheel droog. Vlak voor
het bereiken van de Duitse grens wordt de Broek waterlossing (458)
opgenomen. Het gedeelte dat parallel loopt aan de Duitse grens,
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heeft eenhalfnatuurlijkkarakter.Bijzonder isdeomstandigheid,
datgrote delenvande"beddinghieruitgrintbestaan.Dechemische
waterkwaliteit (9)isredelijk.Demacrofauna omvat eenaantal
karakteristieke elementenvan droogvallende beekjeswaaronder
Ironoquia dubiaenAgabusguttatus.
Nabijgrenspaal 761neemt delossingnog eenzijbeekje op,de
Roerdinkvaterlossing (456), datafkomstig isvanhoeveRoerdink.
Ditbeekje stond op 15junitenoostenvandeverhardewegbijHutte
geheeldroog.Indedrogebeddingbevonden zichnogdevolgendetaxa:
Pisidiidae,Agabus chalconotus,Anacaenaglobulus,Hydrobius fuscipes
enPsychodidae-larven. Ineenrefugiumbijdezeverhardewegwerden
Agabuschalconotus enHydroporus discretusaangetroffen.Het zijtakje
vandeRoerdink waterlossing,deKortsohotwaterlossing (457)stond
opdecontroledatum geheeldroog.
Stroomgebied van deKulverdijksewaterlossing (459)
Inditbeekje,dat enigekarakteristieke elementenvanperiodiek
droogvallende beekjesbevatte (macrofaunamonster 29),wasreeds
eindapril geenwatermeeraanwezig.
StroomgebiedvandeRoozenwaterlossing (460)
Ditloopje leek eengroteverwantschapmet deKulverdijksewaterlossingtehebben.Omstreeks eindaprilvoerdehetgeenwatermeer
(type4 ) .

7.

DeMacrofauna

7.1

Vergelijkingmetmacrofauna-onderzoek elders

7.1.1

Het stroomgebiedvandePinkel (Zuidoost-Twente)
Verreweghetmeestemacrofauna-onderzoek isgedaanaan deDinkel
zelf,eenbeekriviertje,datmoeilijkmet éénvandebeken inhet
Wooldvergelijkbaar is (zieDeVos,1934;Redeke 1948;Werkgroep
Beken 1972;FeenstraenVertegaal 1976).
DeRuenbergerbeek (breedte 2-31)iseenpermanent watervoerende
beek dieenigszinsvergelijkbaar ismethetlaatste trajectvande
KleineBeek.Uit deonderzoekgegevens blijkt,datwehiernogmet
éénvan delaatstemeanderende,weinigvervuildebeken inhet stroomgebiedvandeDinkel temakenhebben (zieWerkgroepBeken 1972;
FeenstraenVertegaal 1976). Opmerkelijke rheofiele zeldzametot
zeerzeldzame soorten indezebeek zijn:Ephemera danica,Heptagenia
flava,P^raleptophlebiasubmarginata,Centroptilum luteolum,Procloëon
pseudorufulum,Habrophlebia fusca,Calopteryxvirgo,Platambus
maculatus,Stictotarsus duodecimpustulatus,Orectochilusvillosus,
diverseTrichoptera-larven,Lampetraplaneri enCottusgobio.
Enkelehiervan zoalsEphemera,Platambusmaculatus enLampetra
planerikwamenvroeger, zoalsuit deschaarse gegevensblijkt (zie
hoofdstuk 6)ook indeKleineBeekvoor.
DeSnoeyinksbeek ishet enigeonderzochtevoorbeelduithet stroomgebiedvandeDinkelvaneenperiodiek droogvallend,kortetijd
droogstaandbeekje.VolgensgegevensvanPeenstra enVertegaalwarener
inditbeekje tweepoelen diepermanentwaterbevatten.
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Ditbleek o.a.uit devangst vanPlatambusmaculatus,eenwaterkever,diehetvliegvermogen geheelverlorenheeft (Jackson, 1952).
Van deresterendemacrofauna (zieWerkgroep Beken,1972;Feenstra
enVertegaal,1976)kunneno.a. Centroptilum luteolum,Baetis,
Ilybiusfuliginosus,Hydroporusmemnonius,Pungitiuspungitius,
Paratendipes gr.albimanus,Tanytarsini,Pentaneurini,Procladius
enMacropelopiavermeldworden.
Deze combinatie isenigszinsvergelijkbaarmetmonsterpunt 35in
dekorte tijd droogstaande Siepersbeek inhetWoold. Overeenkomstige
taxa zijnb.v.CentroptLlum,Baetis,H.memnonius,Pungitius,
Paratendipes gr.albimanus,Tanytarsini,Pentaneurini enMacropelopia.
7.1.2

Beken enbeekjes indeAchterhoek
Ook indeAchterhoek ishetgrootste deelvanhet totophedenverrichtehydrobiologische onderzoekbesteed aanpermanent watervoerende
beken.Vooral derapportenvandeStudiegroepWinterswijkseBeken
(1972)enTolkamp (1975a; 1975*> )zijninditopzichtvermeldenswaardig.Literatuurgegevens overperiodiek droogvallende beekjes
zijn zeerschaars.Uit enigeongepubliceerde rapportenkanechter
wel eenglobaalbeeldwordenverkregen.EenwerkgroepuitLeiden
verrichtte eenkortonderzoek indroogvallendebeekjes inhet
gebied tennoordenvanWinterswijk(Waterschap van deBerkel).Op
enkeleplaatsenvond dezewerkgroep eenaantal soorten,diekenmerkend
genoemdkunnenwordenvoordeze categoriebeken.Ditwaren:
Stagnicolaglabra,Galba truncatula,Anisusleucostoma,Agabus
guttatus,Agabuspaludosus,Agabus chalconotus,Hydroporusmemnonius
enHydroporus discretus (dezelaatste soortwasfoutiefHydroporus
pubescens genoemd).
Inhetzelfde gebied tennoordenvanWinterswijk verrichtteHigler
(ongepubl.)onderzoek indeOnninkbeek endeBeekloop vanSchreurs.
Naast eenaantal organismen diekarakteristiek zijnvoorpermanente
bekenvondhijopbepaaldeplaatsenook soorten diekarakteristiek
zijnvoordroogvallende beken.Voorbeeldenhiervanuit deOnninkbeek
waren:Aplexahypnorum,Limnephilus extricatus,Ironoquiadubiaen
Agabuscf.guttatus.
Uit deBeekloop vanSchreurskunnenwordengenoemd:
Anisus leucostoma,Ironoquiadubia,Hydroporus discretus,Hydroporus
memnonius enAgabuscf.guttatus.Deze sporadische gegevenswijzen
erop,datdelevensgemeenschap vanperiodiek droogvallendebeekjes
ook elders indeAchterhoek plaatselijk nogvertegenwoordigdis.
Hetbetrefthierechtervaakfragmenten ingebieden diehydrologisch
algedeeltelijk zijnaangetast.

7.2

Demacrofaunavanhet onderzoekgebied
Deaangetroffenmacrofauna zal indezeparagraaf perdiergroep
wordenbesproken.Hierbijkomthetvolgende aandeorde:
onderA :deaangetroffen soorten
onderB :verantwoordingvande determinaties
onderC :de onderzoekresultaten
Eencompleet overzichtvanhetmerendeel van deverzamelde dieren
istevinden indemacrofaunababellen\(aanhangsel1).
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Tricladida (platwormen)
A. 1.Polycellis tenuisIjima
2.Dugesialugubris (o.Schmidt)
3.Dendrocoelumlacteum (0.F.Müller)
4. Phagocatavitta (Dugès)
B. P. tenuisenD. lugubriswerdengedetermineerd aandehandvan
squash-preparatenmetbehulpvanDenHartog (1962)enDenHartog
enVanderVelde (1973)•De overige soortenwerdengetermineerd
metDenHartog (1962)enTaxenNeve (1975)•
C. Van detweenauwverwanteplatwormenDugesiapolychroa enD.lugubris,
komt inbekenvooral deeerstevoor (VanderVelde 1975;Cuppen
1977).Hetwasdanookopmerkelijk,datD.lugubrisvrijvaak
gevondenwerd indrdroogvallendebeekjes,terwijlD. polychroa
hierinontbrak.Blijkbaar isD. lugubris,dievooral inkleine
plassen enslotengevondenwordt (VanderVelde 1975;Hüsken
enVanWelie 1975),goed tegenhetregelmatig droogvallenbestand.
Binnen debeken,alswatertypekande soort danookkenmerkend
genoemdwordenvoordroogvallendebeekjes.
P.vita werd totnu toeslechts tweemaal inNederland gevonden
(TaxenNeve 1975)« Het iseenplatwormmet eenondergrondse
levenswijze.Devondstenvandeze soort inenkeleperiodiek
droogvallende beekjes inhetWoold zijndanookalsuitermate
belangwekkend tebeschouwen.Na 25meiwaren zeopallevindplaatsenmethet dalendegrondwatermee indebeddingvande
beekjesverdwenen.
D. lacteumkwambinnendedroogvallende beekjes alleenvoorop
korte tijd droogstaandeplekken,waarook zijnprooidierAsellus
voorkwam.DevrijeurytopeP. tenuiskwamvaakvooralsbegeleidend
organisme.
Oligochaeta (wormen)
A. 1.Eisseniella tetraedra (Savigny)
2.LumbriculusvariegatusMüll
3.Tubificidae
B. Determinatie metBrohmer (1971)•
C. De eerste twee soortenwerden inalleonderzochte beektypen
aangetroffen.E.tetraedrawerd zelfsherhaaldelijk inuitgedroogdebeddingen aangetroffen.Tubificidae ontbraken alleen
inde zeerlange tijddroogstaande loopjes.Indeminderlang
droogstaande loopjeswaren zeschaarsvertegenwoordigd, ookals
dezevervuildwaren.
Hirudinea (bloedzuigers)
A. 1.ErpobdellatestaceaSavigny
2.Erpobdella octoculata (L.)
3.Helopbdella stagnalis (L.)
4.Glossiphonia complanata (L.)
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B. DeterminatiemetDrescher enEngel (i960).
C. Bloedzuigerswerden zeerweinigverzameld.Degevonden soorten
zijnalle zeeralgemeen.

Gastropoda (slakken)
A. 1.ValvatacristataMuller
2.Bythyniatentaculata (L.)
3.Aplexahypnorum (L.)
4.Galba truncatula (Müller)
5.Stagnicola glabra (Müller)
6.Stagnicolapalustris (Müller)
7.Radixperegra (Müller)
8.Anisusvortex (L.)
9.AnisusleucostomaMillet
10.Bathyomphalus contortus (L.)
B. Determinatiemet JanssenenDeVogel (1965)
C. V. cristata,B.tentaculata enB.contortuswerden slechts
éénmaal ineendoordeBovenSlinge opgestuwd gedeeltevande
Molenveldsche waterlossingaangetroffen.
A.hypnorum,S.glabra,G. truncatula enA. leucostoma zijn
bewonersvandroogvallende poeltjes ensloten.Uithet onderzoek
indedroogvallende beekjesbleek dat deze soortenhiervoor
inhogematekarakteristiek zijn.A.hypnorum enS.glabrazijn
inhetoostenvanNederland zeldzaam.A.leucostomableekhaar
huisjenahet droogvallen van debeekjesmet eenkalkdekseltje
tekunnenafsluiten.Ditverschijnsel werdbijdeandere slakken
niet geconstateerd.
R.peregrawas indekorte tijd droogstaandebeekjes eenbelangrijkebegeleidende soort.
Lamellibranchia (tweekleppigen)
A. 1.Pisidiidae
B. Determinatiemet JanssenenDeVogel (1965)« DePisidiidaewerden
wegens tijdgebrek nietverdergedetermineerd.
C. Uit deverzamelde gegevensbleek datbepaaldePisidiidae zelfs
in jaarlijksvrijlange tijd droogstaandebeekjesnogkondenleven.
Crustacea (kreeftachtigen)
A. 1.Gammaruspulexpulex (L.)
2.ProasellusmeridianusRacovitza
3.AsellusaquaticusL.
B. Gammaruswerdgedetermineerd metHolthuis (1956).Debeide
Asellus-soortenwerden innavolgingvanMollerPillot (1971)
onderscheiden aandekoptekening.
C. De Crustaceawaren inhetonderzoekgebied beperkt totpermanente
beken enlocatiesbinnendroogvallende bekenmet eenpermanent
karakter.Tengevolgevanactieve trekkonG.pulexpulexzich
plaatselijk ingeringe aantallen tijdelijk indroogvallende beekjes
vestigen.
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Plecoptera (steenvliegen)
A. 1.Nemouracinerea (Retzius)
2.Amphinemurasulcicollis(Stephens)
B. DeterminatiemetHynes (1977). Inenkelegevallenvertoonden
nymfenvanN.cinerea eenwat dikkerebeharing opdepoten,wat
wijst inderichtingvanandere soorten.Controlevangsten van
imaginesleverden echterinallegevallenN.cinereaop.
C. N.cinereawas deenige soort dieopelkmonsterpuntwerdaangetroffen.Indroogvallende"beekjesisdeze soort éénvande
"belangrijkstedetritivoren,dievooralvanafgevallen boombladeren
leeft.De eerstevolwassen dierenwerdenop26aprilgevangen.
Vanwege zijnlevenscyclus (groeivannymfengedurende deherfst,
winterenlente)isdeze soortbijuitstek instaatomperiodiek
droogvallende beekjes tebevolken.
A. sulcicollis iseen zeerzeldzame steenvlieg, dieuitde
Achterhoek bekendwasuit 'tBeekje (Tolkamp,1975a )ende
Huiskesbeek (Tolkamp,1975a).Nymfenvandezeplecopteerwerden
gevangen indeLimbeek (32)enhetpermanentwatervoerendegedeeltevan deDamkotwaterlossing.
Ephemeroptera (haften)
A. 1.Centroptilum luteolum (Müll.)
2.Habrophlebiafusca (Curtis)
3.Baetisvernus Curtis
4. Cloeondipterum (L.) S.1.
B. DeBaetis-nymfenwerdengedetermineerdmetMiiller-Liebenau (19^9).
Determinatievandeoverige soortenvondplaatsmetMacan (1970)
enSchoenemund (1930).
C. C.luteolum iseen zeldzamehaft,waarvan denymfenbekend
zijnuit enkeleLimburgse (Smissaert 1959)» Brabantse (Moller
Pillot 1971)» Overijsselse (WerkgroepBeken,1972;Feenstraen
Vertegaal 1976)enGelderse laaglandbeken (StudiegroepWinterswijkseBeken 1972).
Habrophlebia isalleenbekenduit deRuenbergerbeek (Feenstraen
Vertegaal 1976),Ratumse-,Willinks-,Beurzer-enVenwertloo's
beek (StudiegroepWinterswijkseBeken 1972), Onninkbeek (Higler
ongepubl.)enRoodeBeek (WerkgroepBeken 1976).
Hetvoorkomenvan deze soorten inenkelevrijschonebeekjes in
hetWooldmoetvanwegehet schaarsevoorkomen elders inNederland,
alsopmerkelijkwordenbeschouwd.
Debeide andere soorten,waarvanB.vernusrheofielis,zijnin
Nederland algemeen tot zeeralgemeen.Indroogvallende beekjes
werdengeennymfenvanééndagsvliegengevangen.
Coleoptera (kevers)
Dytiscidae (waterroofkevers)
A. 1.Hydroporuspalustris (L.)
2.Hydroporus incognitus (Shp.)
3.HydroporuspiceusSteph.
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4. Hydroporusplanus (F.)
5.Hydroporusnigrita (F.)
6.Hydroporus discretusFairm.
7.HydroporusmemnoniusNicol.
8.HydroporusmelanariusStrm.
9.Laccophilushyalinus (Deg.)
10. Laccophilusminutus (L.)
11. Scarodyteshalensis (F.)
12.Agabusguttatus (Payk.)
13« Agabuschalconotus (Panz.)
14» Agabusbipustulatus (L.)
15« Agabus sturmi(Gyll.)
16.Agabuspaludosus (F.)
17.Agabus didymus (Ol.)
18.Platambusmaculatus (L.)
19. Ilybiusfuliginosus (F.)
20.Rhantuspulverosus(Steph.)
21.Colymbetesfuscus (L.)
22.Dytiscus
B.De determinatie vandevolwassen dierenwerdverrichtmetFreude
etal.(1971).Larvenwerdengedetermineerd metBertrand (1972)
enGalewski (1966)
C.Degevondenwaterroofkeversvertoonden overhetalgemeengeen
duidelijke correlatiemet eenbepaaldevervuilingsgraad
vanhet
beekwater.AlleenP.maculatuswerd slechts intweevrijschone
beken ('t BeekjeenLimbeek)gevonden,hetgeenovereenstemtmet
debevindingenvanMollerPillot (1971).
Dit schijnt debelangrijkste redenvoor sommigeonderzoekerste
zijn(MollerPillot 1971» Tolkamp 1975a)omdeinbekenvoorkomendeDytiscidaenauwelijksnadertebeschouwen.ïïithet inhet
Woold verrichte onderzoekbleek echter,datdezegroepin
oecologischopzichtweldegelijkgoedbruikbaarwasomhetbeekmilieuopeenbepaaldewijze tekarakteriseren.
Zobleek eenbepaalde groep soortenals subrheofielbeschouwd te
moetenwordenmet eenduidelijkevoorkeurvoorbovenloopjes.
HiertoebehorenH.discretus,H.nigrita (?),A.chalconotusen
A.didymus.P.maculatus,ÏL guttatus enA.paludosus zijnzelfs
alsrheofiele soortenop tevatten.Vandeze soorten isA.guttatus
ongetwijfeld demeest interessante soort,dieofficieel (Brakman,
1966)alleenuitLimburg (waarschijnlijk Zuid-Limburg)enOverijssel
bekend is.InZuid-Limburgkomt desoortvoornamelijk inkleine
bronbeekjesvoor (CuppenenMollerPillot,invoorbereiding).
IndeAchterhoekblijkt de soort optimaalvoortekomen indroogvallendebeekjes,eenfenomeen,dat zowel inoecologisch als
zoogeografischopzichtvangrotebetekenisgenoemdkanworden.
P.maculatuskomtvooralvoorinlenitische zonesvanvrijschone,
permanentwatervoerendebeken.A.paludosusneemt eensoort
tussenpositie invanwege zijnoptimalevoorkomen inkortetijddroogstaandevegetatierijke (Callitriche ofafhangendgras)beekjes.
H. discretus iseenkoudstenotherme soort (Freude etal.,1971)
diealleenuitLimburgbekend is(Brakman 1966),waarvooral
bronnenenbronbeekjesalshabitatfungeren (CuppenenMoller
Pillot,invoorbereiding).Qua ecologie schijnt dezeHydroporussoort,dieveelvuldig indroogvallendebeekjeswerdaangetroffen,
dusvrijveelverwantschap tevertonenmetA.guttatus.
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H.nigrita,A.chalconotusenA.didymuskomenverderwaarschijnlijk overal inhetoostenvanNederland inbovenloopjesvoor.
H.memnonius,normaal gesproken eenbewonervanbladrijke poeltjes
engreppels,bleek indedroogvallendebeekjes eenvasteplaats
intenemenopbladrijke,overschaduwde lenitischegedeelten.
Ookandere soortenbleken eenduidelijke correlatiemeteen
bepaaldematevanbeschaduwing tevertonen (zie 4*3). Zeer
lokaal zijnwellicht ookde zeldzame soortenH. incognitusen
H.melanariusinstaatominlenitische gedeeltenvandroogvallendebeekjeskleinepopulaties op tebouwen.De aanwijzingen
hiervoor zijnechternogtegering.
BeeurytopeA.bipustulatuswas indedroogvallendebeekjesvaak
eenbegeleidende soort.
Haliplidae (watertreders)
A. 1.HalipluslineatocollisMrsh.
2.HaliplusheydeniWehnke
3.HaliplusfluviatilisAubé
B. DeterminatiemetFreude etal. (1971).Delarvenwerdenmet
Bertrand (1972)gedetermineerd.
C. Haliplidaewerden slechts incidenteel aangetroffen.
Gyrinidae (schrijvertjes)
A. 1.Gyrinus substriatus Stephens
B. DeterminatiemetFreudeetal.(1971).
C. G. substriatuswerd slechts tweemaal verzameld.
Dryopidae
A. 1.DryopsluridusEr.
B. DeterminatiemetSteffan (1961).
C. Dryopidaewerdenenkelemalengevangen.
Hydrophilidae
A. 1.HydrobiusfuscipesL.
2.LaccobiusbipunctatusG.
3.Laccobius striatulusF.
4.Laccobius sinuatusMots.
5.AnacaenaglobulusPayk.
6.AnacaenaLimbataF.
7.Helochares lividusForst.
B. De determinatiewerdverrichtmetBalfour-Browne (1958)en
Freude etal.(1971)C. Soortenbehorende totdeze endevolgende familiewordenbijde
meestehydrobiologische inventarisatiesweiniggevonden,hetgeen
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vooreengroot deel aandegebruiktemonstermethode (bv.het
nemenvanbodemmonstersmet eennet)moetworden toegeschreven.
Volgens deresultatenvanhettotnu toeverrichte onderzoeken in
deAchterhoek zoudendeze soortenhierslechtsweinigvoorkomen.
ZovondTolkamp (1975a )opeentotaalvan+ 60monsterpunten
slechts 18exemplarenvanAnacaena,eengeslacht dattijdenshet
onderhavige onderzoek opnagenoegelkmonsterpunt vaak invrij
groteaantallenwerdaangetroffen.BijdeopgavenvanLaccobius
minutusdoordeStudiegroepWinterswijkseBeken (1972)enTolkamp
(1975a)moetenvraagtekenswordengeplaatst aangezien deze soort
tijdenshet onderzoek inhetWoold niet gevondenwerdondankshet
uitpreparerenvandegeslachtsdelen vanallemannelijke exemplaren
vanLaccobius.
Welwerden daarentegen twee inNederland zeer
zeldzame soortenaangetroffen,namelijk L. striatulus enL.
sinuatus.Vandelaatste isinNederland totnu toe slechtséén
exemplaarbekenduit deomgevingvanWinterswijk (Laeyendeckeren
Nieser, 1971)• Inhetonderzoekgebiedwerdditdierliefstop
negenplaatsen somsinvrijgroteaantallenverzameldlangsde
oeversvan zowelpermanentwatervoerende alsvanperiodiek droogvallendebeekjes.HetvrijfrequentevoorkomenvanL. sinuatusen
L. striatulus,dieals subrheofielesoortenbeschouwdmoetenworden
(zieBalfour-Browne,1958;Freude etal,1971)bewijst eenste
meerdehogehydrobiologischewaardenvanhet onderzochte gebied.
Deoverige soortenkomenallealgemeen tot zeeralgemeenvoorlangs
deoeversvanstilstaand enlangzaam stromendwater.
Hydraenidae
A. 1.Helophorusaquaticus (L.)
2.Helophorus grandis (ill.)
3.Helophorus strigifronsThms.
4.Helophorusflavipes-complex
5.Limnebius truncatellusThunb.
6.OchthebiusminimusF.
7.Hydraenabritteni Joy
B.DedeterminatiewerdverrichtmetBalfour-Browne (1958)enFreude
etal. (1971)•HetHelophorus flavipes-complex omvatde soorten
HelophorusobscurusMuls.enHelophorusflavipes (F.), diealleen
aandehandvandemannelijke genitaliënvanelkaarte scheiden
zijn (zieLaeyendecker enNieser, 1971)•
C.H.grandis en0.minimuswerdenbeide slechts éénmaal gevondenin
respectievelijk deKottenseVeenwaterlossing endeGraskampwaterlossing (ziebesprekingvandezebeekjes). Indevoorjaarsmonsters
werden zeerweinigexemplarenvanHelophorusaangetroffen.Pas
omstreekshalf juniwarenverschillendeHelophorus soortenmetname
H.aquaticus enH.flavipes-complex ineensuitermate talrijkaanwezigispasdrooggevallen loopjes (> 50 ex./m^). Dit stemt
••overeenmet debevindingenvanFernando (1958)enAngus (1973)wat
betreftH.grandisenH.flavipes enLandin (1976)watbetreftH.
strigifrons,dievonden datdeze soortenomstreeks eindmei enbegin
juni ingroteaantallenuitkomen,waarna zegeschiktehabitats
koloniseren.H. obscurus (nee.flavipes inFernande 1958)schijnt
pasomstreeks eind juli enbeginaugustusuit tekomen.PasnavierzesmaandenbeginnenH.grandis,H.aquaticus,H.flavipes,H.
obscurus enH. strigifrons eieren teleggen (Angus 1973).
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Dit alles wijst erop datdeHelophorus-soorten,dievoorkomen
indedroogvallende beekjes hoge stroomsnelheden mijden (terrestrisch larvestadium inherfst,winter envroege lente,
gevolgd dooreenvolwassen stadiumaanhet eindevandelenteen
de zomer, wanneerhetwaterindebeekjes nagenoeg stagneertof
verdwijnt).Ditvoorbeeld leert datingrepen inhetwaterregiem
vandedroogvallende beekjes (b.v.uitdiepenvandebeddingen)
altijd denunogvrij stabiele periodiciteitvandemeeste
loopjes verstoren.
L. truncatellus schijnt eensubrheofiele soorttezijndievooral
in bronnenenbovenloopjes voorkomt (Freude etal.,1971).
De vondstvaneenmannetjevanH.britteni isvoorlopigals een
unicum tebeschouwen, aangezien deze soort nieuw isvoor Nederland.
Waarschijnlijk isdeze soort totnutoeechterinenkele gevallen
verwardmetdevrij zeldzame Hydraena riparia.Alleen mannetjes
van deze soorten zijn betrouwbaartedeterminerenaandehandvan
het laatste kaaktasterlid endegenitaliën (zieFreude et al.
1971).
Helodidae
A. 1.Helodes cf.minuta
2. Prionocyphon serricornis
3. Cyphon spec.
B. DedeterminatievanHelodidae-larven werd verrichtmetBertrand
(1972)
.
,
v
'
watervoerende
C. Helodes-larven werdenopenkele plaatsen inpermanent/vrij schone
beken gevonden. LarvenvanP.serricornis werden vrij frequent
doch steeds inlage aantallen verzameld indroogvallende beekjes.
Cyphon-larven werden eenmaal inzeer grote aantallen ineenkwelgreppelmetveel bladeren verzameld.Deaangetroffen Helodidaelarven schijnenvanbladerenteleven (Bertrand 1972).
Triohoptera (kokerjuffers)
k.9 1.Plectrocnemia consersa (Curtis)
f2. Hydropsyche angustipennis (Curtis)
,<3. Ironoquia dubia (Stephens)
ÀA» Limnephilus auricula Curtis
j 5.Limnephilus bipunctatus Curtis
JZ'6, Limnephilus extricatus MacLachlan
ßt7. Limnephilus lunatus Curtis
A-8. Limnephilus rhombicus (Linnaeus)
49. LimnephilussparsusCurtis
/LIO. Anabolia nervosa (Curtis)
^ 1 1 . Potamophylax rotundipennis (Brauer)
üj\2. Halesus radiatus interpunctatus (Zetterstedt)
ƒ13.Enoicylapusilla (Burmeister)
/v14.Micropterna sequax MacLachlan
J? L 15. Stenophylax permistus MacLachlan
I16. Ber^éodesminutus (Linnaeus)
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B. De determinatievan deverzameldekokerjufferlarvenwerd
verricht door
Higler,afdelingHydrobiologie vanhetRIN
C. Demeest opvallende aoortisI.dubia.Zeheeft eenpalearctisch
verspreidingsareaal, datreiktvanJapan tot inEngeland.Binnen
ditgroteverspreidingsgebied iszeoveral zeldzaam tot zeerzeldzaam.InNederland zijn imago'sbekenduit
Twello,Valkenisse enBest,terwijl delarvengevonden zijnin
deGrooteAa,SterkelscheAa,deBeekloop enWateringen
(Geyskes 1976).Uit deomgevingvanWinterswijk isIronoquia
bekenduit deOnninkbeek,debeekloopvanSchreurs enenige
onbenoemdewaterloopjes inhetzelfde gebied (Higler,ongepubl.)
endeHaartseWaterleiding endeSnijdersveerbeek (Tolkamp
1975b ).Inhet totaalhebben dezeopgavenbetrekkingopongeveer
14vindplaatsen.Grootwas danook deverrassing toendeze zeldzame soort opliefst zevenplaatsenwerd aangetroffen.Vooral in
dekortetijddroogstaandebeekjeswerd zeherhaaldelijkverzameld.
Allevindplaatsenhaddenalsgemeenschappelijkefactoreentijdelijkegrote stroomsnelheid,vooral 'swinters eninhetvroege
voorjaar.Daarnanam dezevrijsnelafenviel inmeeste gevallen
geheelweg.
De soortenH.angustipennis,A.nervosa,H. radiatusinterpunctatus,
M. sequax,P. rotundipennis enB.minutawarenbeperkt totpermanentwatervoerendebeekjes.
Eenaantal andere soortenmetnameL.auricula,L.extricatus,
L.bipunctatus enL. sparsuswerdenalleen indroogvallende beekjes
aangetroffen.VolgensHigler (mond.med.)zijndit soorten die
vooral indroogvallende poeltjes engreppelsvoorkomen.Binnende
beken,alswatertype,lijken zedusinhogematekarakteristiek
voorperiodiek droogvallendebeekjes.
S.permistus iseenkokerjuffer waarvandelarvenbekend zijn
uitpermanent watervoerende beken.Dankzijhaar snellelevenscyclusblijkt deze soortookuitstekend instaatte zijnom
periodiek droogvallende beekjes tijdelijk tebevolken.
E.pusilla,eenkokerjuffermet eenterrestrische levenswijze,
bleek inhetgehele gebiedvoortekomenopdeoeversvanbeekjes
diebegrensdwerden doorbosjes ofhoutwallen.
L.lunatus,eeneurytope soort,die zowel inzuurstofrijk stilstaand
als stromendwatervoorkomt,werd indebeektypen 4en5» dielange
tot zeerlange tijd droogstaan,niet aangetroffen.Indeandere
beektypenwashet eenbelangrijkebegeleidende soort,diesoms
invrijgrote aantallenvoorkwam.
Heteroptera (wantsen)
Heteroptera semiaquatica (oppervlaktewantsen)
A. 1.VeliacapraiTam.
2.Hydrometra stagnorum (L.)
3.Gerris thoracdcusSchm.
4.GerrisgibbiferSchm.
B. DeterminatiemetNieser (1968)
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C. Gerridaeoverwinteren alsimago's (Vepsäläinen 1974)«
De eerste exemplarenvanG. thoracicusenG.gibbifer inhet
Wooldwerdengevangenop19april.Beide soorten zijninNederland
gewoontot zeeralgemeen (Nieser 1968).V.caprai enH.stagnorum
werden inallebeektypenaangetroffen.Velia-larvenenvolwassen
exemplarenvanH. stagnorumwerden in junivaak indroogstaande
beekjesgevonden.Dit isenigszinsverrassend,omdat deze soorten
hetvliegvermogenverlorenhebben.Het zoudanook interessant
zijnomtebestuderen ofdezepopulaties inbeekjes dievroeg
inhetvoorjaardroogvallen,goede overlevingskansenhebben.
Heteroptera aquatica (waterwantsen)
A. 1.NeparubraL.
2. Sigara striata (L.)
B. DeterminatiemetNieser (1968).
C. Indebeekloopjes,dierelatief gezienhet snelste droogvallen
(beektype 4en5)ontbraken dewaterwantsen.IndeanderebeektypenwerdenalleenN.rubraenS. striata incidenteelaangetroffen.
Megaloptera (slijkvliegen)
A. 1.SialisfuliginosaPiet.
2. Sialislutaria (L.)
B. DeterminatiemetElliott (1977)
C. VolgensHigleretal.(1977)komt indeNederlandsewateren alleen
S.lutariavoor.Deze soort isbekenduit allerlei stilstaande
enlangzaam stromendewateren.S.fuliginosa,waarvan delarven
inNederland reedsbekendwarenuit deRoodeBeek,Boschbeek
(WerkgroepBeken 1976)enHermansbeek (Cuppen enMollerPillot,
invoorbereiding)inLimburg,komtvolgensElliott (1977)alleen
voorinvrij snel stromendebekenenrivieren.Het voorkomen
vanbeide soorten inhetWoold,waaronder dezeldzameS.fuliginosa,
isinoecologisch opzichtvangrotebetekenis.Eenvolwassen
mannetjevandeze soortwerdop24meilangsdeoeversvan't
Beekjegevangen.
Neuroptera (netvleugeligen)
A. 1.Osmylusfulvicephalus (Scop.)
B. DeterminatiemetElliott (1977).
C. Larvenvan0.fulvicephalus zijnbewonersvanmetmosbegroeide
oeversvanoverschaduwdebeekjes (Elliott, 1977). Tweevolwassen
exemplarenwerden injunigevondenondereenbrugvandeLimbeek
terhoogtevandeOudeBocholtseBaan.Delarvenkunnen zeerwaarschijnlijk indeoverschaduwde trajectenvanditbeekje gevonden
worden.
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Odonata (libellen)
A. 1.PlatycnemispennipesPall.
2.PyrrhosomanymphalaSulz.
3.AeshnacyaneaMüll.
4.LibellulaquadrimaculataL.
B. DeterminatiemetDutmerenDijm (1974).
C. DenymfenvanP.pennipes enP.nymphulakunnen zowel instilstaandals stromendwaterwordenaangetroffen.De"beideandere
soortenbewonenbijvoorkeur stilstaandwater.
Pisces (vissen)
A. 1.Gasterosteus aculeatus (L.)
2.Pungitiuspungitius (L.)
B. DeterminatiemetMuus enDahlstr^m (1968).
C. Van deinhetonderzoekgebied aangetroffenvissoortenbleek
alleenhet tiendoornig stekelbaarsje (P.pungitius)indroogvallendebeekjesvoortekomen.Het droge jaargetijdewordt
doorgebracht inréfugia dienietgeheel droogkomen testaan.
Diptera (tweevleugeligen)
Brachycera (vliegen)
Tabanidae (dazen)
B. DeterminatiemetTolkamp (1976).
C. Tabanidae-larvenwerden inalleonderzochtebeektypenaangetroffen.Indebeektypen 4en 5werden slechts enkele larven
verzameld.
Stratiomyidae (wapenvliegen)
A. 1.Beris spec.
2.Geosargus spec.
B. Determinatie metTolkamp (1976).
C. Stratiomyidae-larven werden slechts enkelemalengevangen.
Geosarguswerdook indrooggevallenbeekjesgevonden.
Nematocera (muggen)
Tipulidae (langpootmuggen)
A. 1.Nephrotomaspec.
2.TipulapaludosaMeigen
3.Tipulalateralis-groep
4.TipulamaximaPoda
5.TipulafulvipennisDegeer
6.TipulavariicornisSchommel
7.Tipula signata-groep
8.TipulauncaWiedemann
B. Determinatie metTheowald (1957; 1967)
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C. Alleen delarvenvanT.paludosa endeT. lateralis-groep
werden inonbeschaduwde situatiesaangetroffen.Delarvenvan
deresterende soorten,waarvanmetnameT.variicornis enT.unca
karakteristiek zijnvoordeoeversvanbosbeekjes (Theowald
1967),werden inbeschaduwde situatiesaangetroffen.Delarve
vanT.uncawas totnutoenogniet inNederland gevonden
(zieTheowald 1957)• Inhetbeginvan juniwerden indepas
drooggevallen onbeschaduwde beekjesvaakgrote aantallen larven
vandeTipulalateralis-groep verzameld.Determinatie vande
groterelarvenleverdedesoortenT.lateralisMeigenenT.
couckeiTonnoirop.Ook delarvevanT.couckei schijntnogniet
eerderinNederland te zijngevonden (zieTheowald 1957)Limnobiidae
A. 1.Dicranota spec.
B. DeterminatiemetTolkamp (1976)
C. LarvenvanLimnobiidaewerdenlangsdeoeversvanallebeektypen
verzameld.Waarschijnlijk iseendeelvandelarvenvrijmilieuspecifiek.LarvenvanDicranotawerdenniet indebeektypen 4
en 5aangetroffen.
Ptychopteridae
B. DeterminatiemetTolkamp (1976).
C. Ptyschopteridae-larvenwerden slechts enkelekerenverzameld.
Simuliidae(kriebelmugjes)
B. DeterminatiemetTolkamp (1976).
C. Simuliidae-larven ontbraken alleen inde zeerlange tijddroogstaandebeekjes.Waarschijnlijkbetrefthethiereenaantal
verschillende soorten,dieinoecologisch opzichtvrijgrote
verschillenvertonen.Wegens tijdgebrekkonhetmateriaal echter
nietwordengecontroleerd dooreenspecialist.
Psychodidae (motmugjes)
B. Determinatie metTolkamp (1976).
C. Psychodidae-larvenwerden steeds inkleineaantallen langsde
oeversvanallebeektypengevangen.Ook inuitgedroogde loopjes
werden zeenkelekerenaangetroffen.
Ceratopogonidae (knutten)
B. DeterminatiemetTolkamp (1976)
C. OoklarvenvanCeratopogonidaewerden inalle onderzochte
beektypengevonden zolangdezewatervoerden.
Chironomidae (pluimmuggen)
Tanypodinae
A. 1.Macropelopianebulosa
2.Procladius spec.
3.Psectrotanypus varius
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4.Conchapelopiamelanops
5.Natarsia cf.nugax
6.Zavrelimyianubila
7.Zavrelimyia barbatipes
8.Zavrelimyiamelanura
B. De determinatievandelarvenwerdverricht doorRepko, afdeling
Hydrobiologie,R.I.N.Depoppenwerden doorMollerPillotgedetermineerd.AlsdeterminatiewerkfungeerdevooralFittkau (1962).
C. Procladius enP.variuslevenvooral instilstaandwater.De
resterende soortenlevenvoorzoverbekendbijvoorkeurin
stromendwater.DevangstvaneenpopvanNatarsia cf.nugax
indeKleineBeek iseenunicum tenoemen.Van deze soortwastot
nu toe inNederland alleen eenimagouit ZeeuwsVlaanderenbekend
(Krebs,ongepubl.). Z.melanura iseenbronbewoner,diein
Nederland alleenbekendwasuitDrenthe (WerkgroepBeken 1977)
enZuid-Limburg (CuppenenMollerPillot,invoorbereiding).
Devangst ineenkwelzone indebenedenloop vandeDamkotwaterlossingiseenduidelijke aanwijzingvoordenogweinig gestoorde
hydrologische toestandvandebenedenloop vanditbeekje.
Z.nubila,eenbewonervanbekenenbronnen,wasnognietbekend
uit deomgevingvanWinterswijk, terwijl Z.barbatipes sporadisch
bekendwasuitgroterebovenlopen (MollerPillot,mond.med.).
De eerstgenoemde soortwerdop 11juni samenmetProcladiusals
larveverzameld indeKleineBeek terhoogtevanmonsterpunt 36
vandemacrofauna.DezelarvewerddoorMollerPillotuitgekweekt
totpop.Opdezelfde dagwerden indebovenloopvandeKobus
waterlossingvierpoppenverzameld, samenmet éénpop endrie
larvenvanP.varius.
M.nebulosa enC.melanopswaren indebeektypen 1en3vaak in
groteaantallenaanwezig.Zelfsindevrijsnel droogvallende
beekjes (beektype 4)kwamM.nebulosaintegenstelling totC.
melanopsnog invrijgroteaantallenvoor.Eenfactor,diehier
waarschijnlijkmeespeelt ishetfeit,datM.nebulosa eerderhet
popstadiumbereikt danC.melanops.
Chironominae
Tanytarsinj
A. 1.Micropsectra f.1. trivialis
2.Micropsectra f.1. curvicornis
3.Micropsectra gr.praecox
4.Tanytarsus
5. Cladotanytarsus
6.Paratanytarsus
B. DeverzameldeTanytarsini-larvenwerdengedetermineerd door
RepkometbehulpvanTshernovskij (1949)
C. Tanytarsus,Cladotanytarsus enParatanytarsus zijnvoornamelijk
bewonersvanstilstaandwater,terwijl degevondenMicropsectrataxabijvoorkeur instromendwatervoorkomen (MollerPillot,
mond.med.). Inhetonderzochte gebiedwezen grote aantallenM.gr.
praecoxvaakop eenmatigverontreinigdmilieu.
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Chironomini
A. 1.Camptochironomustentans
2.Chironomusgr.plumosus
3.Chironomusgr.thummi
4.c f . Endochironomus
5.c f .Einfeldia
6.Lenzia
7.Cryptochironomus
8.Paracladopelmalaminata
9.Stictochironomus
10.Paratendipes
11.Paratendipesgr.albimanus
12.Polypedilumbreviantennatum
13«Polypedilumgr.convictum
B. AlleChironomini-larven,behalveP.laminata(MollerPillot)
werdengedetermineerddoorRepko.AlsbelangrijkstedeterminatiewerkenhierbijfungeerdenTshernovskij(1949)»Lenz(1954-1962)
enMollerPillot(ongepubl.).
C. DegevondenChironomini-taxazijnindrie ecologischegroepen
teverdelen.Opdeeersteplaatstaxa,dievoornamelijkinstilstaandwatervoorkomen.VoorbeeldenhiervanzijnCamptochironomus
tentans,cf.Einfeldiaencf.Endochironomus.
Opdetweedeplaatstaxa,diezowelinstilstaandalsstromend
watervoorkomenzoalsParatendipes,Stictochironomus,Lenzia,
Cryptochironomus,P.gr.convictum,Ch.gr.thummienCh.gr.plumosus.
Opdederdeplaatstaxa,diebijvoorkeurinstromendwaterleven
zoalsP.breviantennatumenP.laminata.
St^ictochironomusenP.laminatazijninNederlanduitbeekmilieus
alleenbekendvandeVeluweendeAchterhoek(MollerPillot,
mond.med.).DeresterendetaxazijnveelalgemenerinNederland.
Indebeektypen4en5werdengeenChironominiaangetroffen.
Corynoneurinae
A. 1.Corynoneuracf.minuta
B. DedeterminatiewerdverrichtdoorRepko.
C. VolgensMollerPillot(mond.med.)isCef.minutarheofiel.
Dezesoortisalleenbekendvanenkelebeekjesmetzuiverwater.
Diamesinae
A. 1.Prodiamesaolivacea
B. DedeterminatiewerdverrichtdoorRepko.
C. P.olivaceawerdvooralindepermanentwatervoerendebeekjes
zeerregelmatiginlageaantallenaangetroffen.Desoortschijnt
vooraltewijzenopeencombinatievaneenverontreinigdebodem
enzuiverwater( MollerPillot 1971).Devangsteninhet
Wooldlijkendittebevestigen.
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Orthocladiinae
A. 1.Cricotopusgr.sylvestris
2. Cricotopus cf.algarum
3.cf.Cricotopusbicinctus
4. Rheocricotopus
5.Psectrocladiusgr.dilatatus
6.Diplodadiuscultriger
7.Brilliamodesta
8.Limnophyesspec.
9. Limnophyes cf.pusillus
10. Chaetocladius spec.
11. Chaetocladius gr.piger
12.Eukiefferiellagr.hospita
13.Euphaenoc1adius
B. Denummers 3» 10en 11werdengedetermineerd door
MollerPillot.
De overige taxawerdengedetermineerd doorRepko.AlsdeterminatiewerkenfungeerdenhierbijTshernovskij(1949)enBryce enHobart
(1972)
C. DemeesteLimnophyes-soortenenEuphaenocladius (synoniem Smittia)
leven invochtigmos envochtige aarde langsofnabijbekenen
anderewateren (zieo.a.Reiss 1968).De resterende Orthocladiinae,
behalveCricotopus gr.sylvestris,Cricotopus cf.algarum (?)
enPsectrocladius gr.dilatatus,levenbijvoorkeur instromend
water.AlleenD. cultrigerwerdregelmatig indroogvallende
beekjesgevonden.Chaetocladius gr.pigerwerd éénmaalmassaal
gevonden ineenmetbladeren gevuldekwelgreppel.Verderwerden
Orthocladiinae slechts incidenteelaangetroffen indeperiodiek
droogvallende beekjes.Waarschijnlijk zijnde indezebeekjesgenomenbodemmonsters tekleingeweest omeengoede indruk tekrijgen
vanhun Orthocladiinae-bevolking.
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8. Samenvatting enconclusiesmacrofauna-onderzoek
InhetgebiedvanhetWoold,BrinkheurneenKotten (Gemeente
Winterswijk)werdeenhydrobiologisch onderzoek verricht naar
demacrofaunavandeinditgebiedaanwezigewatergangen.
Opgrondvan zowelkwalitatieve-,alskwantitatievemacrofaunagegevens endematevanperiodiciteit vandeonderzochte
watergangenkoneenindelingwordengemaakt invijfhoofdtypen.
Dezewerdenopgrondvandematevanvervuiling enheschaduwing
weeronderverdeeld insubtypenenvarianten (ziehoofdstuk 3en4)»
Alscriteriumvoordematevanvervuilingfungeerden zowel
chemischeparameters (hoofdstuk 4»1)a-lsmacrofaunagegevens.
Bebeekjes,die jaarlijksdroogvallen (type 3- 5)-alscategorie
beperkt totdeNoordwestduitse laagvlakte eneldersopdewereldin
dezevorm onbekend-warenvroegernog invrijgroteaantallenaan
tetreffen inbepaalde delenvanBrabant,Overijssel (Twente)en
Gelderland (Achterhoek).Doorsteedsgrootschaliger ingrepen inde
hydrologische toestand ('verbeteringen')vangrote delenvande
genoemde gebieden zijndezebeektypen,die tochalvrijschaars
waren inNederland, zeerzeldzaam geworden.Globaal gezienkunnen
desoorten,diealskarakteristiek voordezebeektypenbeschouwd
mogenworden,onderverdeeldwordenindrie ecologischegroepen:
A.Rheofielesoortenmet eenvoorkeurvoorperiodiek droogvallende
beekjes.Voorbeelden:Agabusguttatus enIronoquiadubia.
b. Subrheofiele enrheofiele soorten,dieookelders inbovenloopjesvanbekenkunnenvoorkomen.Voorbeelden:Agabus
paludosus,Agabuschalconotus,Agabus didymus,Hydroporus
discretus,Hydroporusnigrita(?)enLimnebiustruncatellus.
C.Soortenvan stilstaandwater,diebijvoorkeur indroogvallende
poeltjes,greppels enslotenleven.Voorbeelden:Galbatruncatula,Stagnicolaglabra,Aplexahypnorum,Anisusleucostoma,
Limnephilusauricula,Limnephilusbipunctatus,Limnephilus
extricatus (?)enLimnephilus sparsus.
Daarnaast zijnernogenkele soorten,dieomtendele onbekende
redenenkarakteristiek zijnvoordezecategoriebeekjes.
Voorbeelden zijnDugesialugubris,PhagocatavittaenHydroporus
memnonius.
Ookdepermanentwatervoerendebeken inhet gebied zijninhydrobiologisch opzichtvan zeergrotebetekenis.Dithangtmede samen
methetfeit dathunbeddingnognietgenormaliseerdis.Zeherbergen danookeengroot aantal soorten,die eldersinNederland
weinigofnietmeer inbekenvoorkomen zoalsAmphinemura sulcicollis,
Centroptilumluteolum,Habrophlebia fusca,Laccobiussinuatus,
Laccobius striatulus (beideLaccobius-soorten ook inperiodiek
droogvallende beekjes),Bereodesminutus,Micropterna sequax,
Sialisfuliginosa,Platambusmaculatus,Paracladopelmalaminata,
Zavrelimyiabarbatipes,Zavrelimyiamelanura,Corynoneuracf.minuta
enNatarsia cf.nugax.
Deréfugia(type 2) nemeneenpositie intussendepermanentwatervoerendebekenendeperiodiek droogvallende beekjes.Ze omvatten
demeestentijdswaterbevattendeplekkenbinnenperiodiek droogvallendebeekjes.Dezeplekken zijnvoorveleorganismenin
ecologisch opzichtvan zeergrootbelang (hoofdstuk 5«3).
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Degrotewaardevanhetonderzochte gebiedligt indegrote
verscheidenheid aanbeektypen dieveelalgeleidelijk inelkaar
overgaan,watweersamenhangtmet eenweinigverstoordehydrologische toestand.Hetlijdtgeentwijfel dat ingrepen inde
stroomgebiedenvandit soortbeekjestotonherstelbare verliezen
vandekarakteristieke levensgemeenschappen zullenleiden (zieook
Tolkamp 1975b).
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SUMMARY MACROFAÏÏNISTICINVESTIGATION
From 1April till 1July 1978ahydrobiological investigationwas
carried outof themacrofauna ofthe"brooksandbrooklets inthe
region "HetWoold,Brinkheurne enKotten"(Municipality ofWinterswijk,TheNetherlands).Mostbrooklets proved torundryeveryyear.
Thecomposition ofthemacrofauna-community inthistypeofbrooklets,
which isveryrare inTheNetherlands,wasfundamentally different
from thatofthepermanentbrooks intheinvestigatedarea.
Themore characteristic speciesofthefirst typeofbrooklets can
be divided intofourecologicalgroups:
1.Runningwater species,preferringbrooklets,that rundryyearly.
Examples:AgabusguttatusandIronoquiadubia.
2. Species,preferring runningwaters suchasuppercoursesofbrooks
orbrooklets.
Examples:Agabuspaludosus,A.chalconotus,A. didymus,Hydroporus
discretus,H.nigrita (?)andLimnebiustruncatellus.
3.Stagnantwater speciespreferring temporarypools anddrains.
Examples:Galba truncatula,Stagnicola glabra,Apl'exahypnorum,
Anisus leucostoma,Limnephilus auricula,L.bipunctatus,L.
extricatus (?)andL.sparsus.
4.Species,whichbecause ofpartlyunknownreasonsproved tobe
characteristic.
Examples:Dugesialugubris,PhagocatavittaandHydroporusmemnonius.
Ironoquia dubia,Hydroporus discretusandAgabusguttatusarerarein
TheNetherlands.Thelatterspeciesalsooccurs intricklingspringbrooklets inthe southernpart ofthecountry.Phagocatavitta,a
tricladwitha subterraneanwayofliving (TaxandNeve 1975)» is
recordedhere forthesecondtime inTheNetherlands.Itwasfound
atthreelocalities.Hydraenabritteni isnewforTheNetherlands.
Thelittlepolluted,permanentbrooks intheregionproved alsoto
beofgreathydrobiologicalvalue,which iscloselyconnectedwith
thefact that theirbed isnot regulated.Atpresentmostbrooks
inTheNetherlands arenormalized, due tolanddevelopment projects
inordertoimprove theoutput ofagriculture and cattle-breeding.
Rare species,found inthesebrooks,areAmphinemura sulcicollis,
Centroptilumluteolum,Habrophlebia fusca,Laccobius sinuatus,L.
striatulus (bothLaccobius-species also occurred inthebrooklets,
thatrundryyearly),Bereodesminutus,Micropterna sequax,Sialis
fuliginosa,Platambusmaculatus,Paracladopelmalaminata,Zavrelimyia
barbatipes,Z.melanura,Corynoneura cf.minutaandNatarsia cf.
nugax.TheonlyrecordofLaccobius sinuatustillnowwasfrom
Laeyendecker andNieser (1971)• The discovery ofanymphofNatarsia
cf.nugax isnewforTheNetherlands.
Chemical analyses showed,that inlotsofbrooksandbrooklets liquid
manurehadbeen drainedoff incidentally (highcontents ofammonium
inthewater). Insomecasesmacrofaunasamplesshowed,thatthebottom
ofabrookwasheavilypolluted,while theanalyses indicated afairly
goodwaterquality. In suchcases theseanalysesalone canleadto
seriousmisinterpretations ofthereal situation.Thevalueofthe
areaconsists ofthegreat differences inbrook-types,inatransidual
gradient,which isconnectedwithasomewhat disturbed hydrological
situation.Undoubtedly land development projects inthe stream areas
ofthebrookswilllead toaseriousloss ofthese characteristic
communities.
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11. Inleidingbotanisch onderzoek
De ordeningvanplantesoortenopeenbeekoever iszeer ingewikkeld.
Vanplaatstotplaatskunnengroteverschillen optreden indesamenstellingenstructuurvandevegetatiealsgevolgvanverschillen
indemilieuomstandigheden.
Inhetalgemeen zijndeplantesoortenopeenbeekoeverinzonesevenwijdigaanhetwateroppervlak gerangschikt.Welke soortenmenper
gevalaantreft,hangttendeleafvandeeigenschappenvanhetbeekwater
envooreenbelangrijk anderdeelvandeoverige milieuomstandigheden
terplaatse.
De eigenschappenvandebeekoeverworden enerzijdsbepaald doorhet
gebruikdatdemenservanmaakt (vuilnishoop,akker,grasland,houtwal,
bos), anderzijds doorhetgedragvanhetbeekwater.Natuurlijk spelen
ookbodemeigenschappen,hellingenexpositievandeoevereenrol,
maardiewordenhiernietbesproken.
Onderheteffectvaneenbeekopzijnomgevingverstaanwedewijze
waaropdeoeverbegroeiing onderinvloedvandebeek ruimtelijk geordend
is.Heteffectvaneenbeek opbaar omgevinghangtafvandebeekeigenschappeninrelatiemetdievandeomgeving.Eenbredebeekwordtin
hetalgemeengekenmerkt dooreenandere oeverbegroeiing daneensmalle.
Infig.1zijndebeken ingedeeld indriebreedteklassen enbetrokken
op drie typenvanomgeving:bos,grasland,akker.Inditschemazijn
denamenvandemossoorten ingevuld diedeonderstemoszonesvormen.
Inhetalgemeenbevindt deze zone zichvlakbovendegemiddeldewaterlijn.
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Fig.1 Schemavandebetrekking tussenhetoevergebruik endebreedtevan
eenwatergangmetdedaarbijbehorendemossoorten indeonderste
zonevandeoeverbegroeiing.
Het schemavanfig.1gaatuitvandesituatie zoalsdiekanvoorkomen
langsniettebredebekendoorNederlandse dekzand-landschappen.
Dat zijninhetalgemeennogalvoedselrijkebeken;ophunoevers zijn
delevermossenMarchantiapolymorphaenPelliaepiphyllaveel algemener
dandemeeroligotrafentesoortenConocephalum conicum enScapania
undulata.
Fig.1 brengthetruimtelijk gedragvanblad-enlevermossen inbeeld
zoalsdatidealiter zoumoeten zijn.Defiguur zegtniets overhet
effectvanveranderingen,hoogstens ietsoveropzeerlange termijn
teverwachten effectennaeenverandering inéénoftweevande
"variabelen".
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Bijhet inventarisatiewerk iservanuitgegaan dathet"beschrijven
vanzoneringenvanplantesoorten (gegeveneen zekerevoorkennis
vanditverschijnsel)eenheterinzicht geeft inhet effectvan
hekenophunomgeving danhetmakenvanplantensociologischeopnamen.
Aandehandvaneenvoorbeeld zalditmisschien duidelijkworden.
Infig.2isde zoneringvanplantesoorten op twee tegenoverelkaar
gelegenoeversvandeKottenseveldwaterlossingweergegeven.Hieruit
blijkthoe twee oeverbegroeiingen onderlingkunnenverschillenals
gevolgvanhetgrondgebruik inhet aangrenzende land.Links infig.2
eengrasland,rechts eenschralewegberm,langgeledenbeplantmet
beuken (Fagus sylvatica).Het iseen zeerondiepbeekje,met zwak
stromend,roestigwater.Delemigebodembevindt zichopongeveer
2mbenedenhetmaaiveld.

Urticadioica

Festucarubra
Callunavulgaris

Holeuslanatus

Moliniacaerulea
Majanthemumbifolium
Carexnigra

Cirsiumpalustre

Polytrichumcommune

Hypochaerisradicata
Stellariamedia
Atrichumundulatum
Marchantiapolymorpha

Sphagnumpalustre
Pelliaepiphylla
Sphagnumauriculatum
S.squarrosum

Fig.2Kottenseveldwaterlossing (207). Schemavandeverticale
ordeningvanplantesoorten optwee tegenover elkaargelegen
beekwanden (coördinaten:249.2-438.3)«
De schetsondersteunt degedachte dat eenzelfdebeek,afhankelijk
vanhaaromgeving,optweegeheelverschillendemanierenkanwerken.
Ineenvoedselarmeomgeving zalhet effectwatbetreft de zonering
vandeoeverbegroeiingtegengesteld zijnaandat ineenvoedselrijke
omgeving. Inhet eerstegevalfungeert debeek alseenaandragervan
voedsel,als eenlokalebron,inhet tweedegeval alseenlocale
put,eenafvoervanvoedsel.Deze tweefunctieskomen totuitingin
de zoneringvandeoeverbegroeiing. Inhethiervoorgenoemdegeval
komt dat duidelijknaarvoren.Dereeks:Urtica dioica-Hypochaeris
radicata isereenvanafnemendevoedselrijkdom.De reeks:Calluna
vulgaris-Carexnigra iserechtereenvantoenemendevoedselrijkdom.
Deverschillen indeondersteregionenvandeoeverskomenvooraltot
uiting indemosbegroeiingen.Het effect-verschilkanhierniet dan
geforceerd indezelfde termenalsbovenbeschrevenworden.Dithoudt
verbandmethetfeit dat debeekwatereigenschappen op delagere
oevergedeeltenmeeropdevoorgrond treden;het effectvandebeek
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isvlak"bovenenbenedenhetwaterniveauvrijwel onafhankelijk
vanhet oevergebruik. Inhet schemakomt dit daarin totuiting
datAtrichumundulatum enSphagnumpalustre ecologischmeer
vanelkaarverschillen danMarchantiapolymorpha enSphagnum
squarrosum.
Voorhetmakenvan eenplantensociologische opname isdeplek
ontoelaatbaar inhomogeen.

Fig. 3geeft eenbeeldvandeverspreidingvanenkeleblad-en
levermossen langs debeekoevers.Conocephalum,Philonotis en
Fontinalis zijnmossenvanrelatief schonebeken.Marchantia
enEurynchium zijnmossenvanbeekoevers dievoedselrijk tot
vervuild zijn.Soortenvan deeerste groep zijnzeldzaam inhet
gebied,vandetweedegroepveelminder.Opmerkelijk isvoorts
datConocephalum vooral langsdebenedenloop van debekenvoorkomt endatMarchantiameerlangs debovenlopenvoorkomt.Dit
houdtwaarschijnlijk verbandmethetongestoorde karaktervande
benedenlopen enhetfeit dat debovenlopenvoedselrijkereoevers
hebben.

Fig. 3Verspreidingvan enkeleblad- enlevermossen.

1 2.

Beknopte beschrijving van deafzonderlijkewatergangen
Evenalsbijhet onderzoek naar demacrofaunaworden indithoofdstuk
deafzonderlijkewatergangen per stroomgebied besproken.Van alle
onderzochte watergangen worden debelangrijkste aspectbepalende
plantesoorten vermeld. In eenaantal gevallen zalworden ingegaan op
de zoneringvan dehogereplanten,varens enmossen.Tevenswordt
bijdemeestebeekjes inhetkort ietsgezegd overdeabiotischekenmerken zoalso.a. dieptevanhetwater,debodem endeaardvanhet
aangrenzende gebied.
Stroomgebied van 'tBeekje (423)
'tBeekje (Stortelersbeek)stroomt tussen coördinaat 438
en439overeengroteafstand doorvoedselarm bos,bestaandeuit:
Fagus sylvatica,Larix decidua,Hederahelix,enPteridium aquilinum.
Deoeversbestaanuit eentweetalplateaus,doorhellingenmet elkaar
verbonden. Inonderstaand schema iseendeelvanhet soortenbestand
vandeverschillende plateausweergegeven.Hieroverheerst hetvoedselvrijmakendekaraktervandebeekdat doorhetbosgeremdwordt.
Hoogteverschil tussenhoogste enlaagstepunt:+ 3m.

Pteridium aquilinum
Lamium galeobdolon
Rubus spec.
Anemone nemorosa
Festuca gigantea
Lamium galeobdolon
+ 3m

Convallariamajalis
Polygonatummultiflorum^
Maianthemumbifolium

Anemone nemorosa
Deschampsia cespitosa
Stachys sylvatica

Athyrium filix-femina

Festuca gigantea
Aegopodium podagraria

+ 20 m

fig.4 Schemavandeplantenzonering langsdeStortelersbeek
(coördinaten:244.2-438.7)
Hetvoortbestaan vanCarpinion-elementen enAlno-padionelementen in
drogevoedselarmebossen ismedevanhet functioneren vanbekenafhankelijk.Vooralbijsoortenvanhet Carpinion kunnen zelfs zeer
geringehoogteverschillen van enkele centimeters bepalend zijnvoor
hetvoortbestaan.Het gaat daarbijvooral omderelatief zeldzame soorten
Polygonatummultiflorum,Primula elatior,Ranunculusauricomus,
Dryopterisphegopteris,Equisetum hyemale,Cornus sanguinea enzelfs
Mespilusgermanica.
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DeKobuswaterlossing (427)iseengreppel die tentijdevande
inventarisatie kniediep, stromendwater"bevatte.Deoeverszijn
begroeidmeto.a. :Callunavulgaris,Potentilla erecta,Festuca
tenuifolia,Luzulanmltiflora,Erica tetralix,Epilobium adnatum,
GaliumhercynicumenMoliniacaerulea.
De oeversvan deDamkotwaterlossing (426)zijntendelevoedselrijk,
getuige demossoortenBrachytheciumrutabulum enEurhynchiumpraelongum,
DeJentinkwaterlossing (425)endeRoswaterlossing (425A)stonden
tijdens deinventarisaties droog.DeoeversvandeJentinkwaterlossing
zijnminderruigenbevattenmeermossen dandievandeRoswaterlossing.Erkomeno.a. devolgende soortenhogereplantenvoor:
Deschampsiaflexuosa,Holcuslanatus,Moliniacaerulea,Vaccinium
vitis-idaea,Potentilla erecta enRumexacetosa.
DeRoswaterlossing iseengreppel dieloopt langsakkers,houtwallen
engrasland enheeft ruigeoevers:veelPhalarisarundinacea,Lapsana
communis,Filipendulaulmaria enLysimachiavulgaris.
Stroomgebied van deMisterMarkwaterlossing (174)
Het stroomgebied van ditbeekje isbeperkt tothet gebiedvanBeken
Delle.Deoevers zijnbijzondermosrijk.VeelPelliaepiphylla enveel
Conocephalum conicum.Onderstaand schemageeft eenbeeldvandemossenzonering.
^Polytrichumformosum
Mnium hornum
Isopterygium elegans
Mniumpunctatum
^Conocephalumconicum
Chiloscyphus pallescens
Fig. 5« Schemavandemossenzonering langs deMisterMark waterlossing
(coördinaten: 244.9- 439.9).
StroomgebiedvandeLimbeek (175)
DeLimbeek staatvooralinhaarmidden-enbovenloop eenvrijlange
tijd droog.Overhetgrootste deelvanhaarlengtevormtPellia
epiphylla delaagstevegetatiezone.Afhankelijk vande oeverkwaliteit
(bos,grasland,etc.)vindenwe daarbovenPlagiothecium sylvaticum
enMniumhornum,ofEurhynchium praelongum enBrachythecium rutabulum
ofCeratodonpurpureus enAtrichumundulatum.Hieronder isdit
schematischweergegeven.
bosbeek
Mniumhornum
Plagiothecium sylvaticum
Dicranum scoparium
Conocephalum conicum

graslandbeek
Eurhynchium praelongum
Brachythecium rutabulum
Ceratodon purpureus
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Metbehulp vanhogereplantenkunnenwe een zelfde"beeldschetsen:
Bosbeek

Grasland- enakkerbeek

Luzulapilosa
L.multiflora
Carexpilulifera
Athyriumfil.fem.
Dryopteris dilatata
Blechnum spicant
etc.

Dactylis glomerata
Holeuslanatus
Hypochaeris radicata
Stellariamedia
Elytrigia repens
Poa trivialis
etc.

Plantesoorten dielangs deonderste randenvandebosbeekoever
groeien (b.v.Holcuslanatus enAngelica sylvestris)groeienop
deoevervaneengraslandbeek meestalhogerop.Langs deLimbeek is
dithierendaargoedwaartenemen.DeLimbeek isdeenigebeek
waarlangsDryopterisphegopteris gevondenis.
DeBrummelswaterlossing (176), eensmalle,diepliggendegreppel,
die tijdenshetveldbezoek nauwelijkswatervoerde,heeft zeer
voedselrijke oevers:Urtica dioica,Ranunculus repens,Scrophularia
nodosa,Cirsiumarvense,Heracleum sphondylium,Poa trivialisen
Aegopodiumpodagraria.
Stroomgebied vandeScheperswaterlossing (177)
DeScheperswaterlossingbezat op degeïnventariseerde plekkeneen
hogeoever,dievooralwaardebeek doordroogeikenbos liep een
bijzondergevarieerde begroeiingvertoonde:Convallariamajalis,
Poanemoralis,Anemonenemorosa,Dryopteris dilatata,Athyrium
filix-femina,Lamiumgaleobdolon enGeranium robertianum.
StroomgebiedvandeSiepersbeek (181)
DeSiepersbeek isindebenedenloop tamelijkbreed enstroomttraag.
Erbevindt zichveelorganischmateriaal opdebodem. Indeoeverstruwelen isCornus sanguinea eenalgemeenvoorkomende struik.
Het isdeenigebeekwaarlangsEpipactisheleborine enRanunculus
auricomuswerdenaangetroffen, soortendiewellichtnogopmeer
plaatsen zullenvoorkomen.DePellia-zone isinhet bovenstroomse
gebiedverrijktmetMniumpunctatum.
OpdegreppelkantenvandeEsselinkwaterlossing (183)werdende
volgende soortengeïnventariseerd:Galiumpalustre,Saginaprocumbens,
Cardaminepratensis,Sarothamnus scoparius,Scrophularianodosaen
Lysimachiavulgaris.Opmerkelijk ishierhetvoorkomenvanPhilonotis
caespitosa (ziefig.3 ) .
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DeAarninkvaterlossing (184)werd terhoogtevanAardinkgeïnventariseerd. Zijbevatte teendiep,stromendwater. Inhetwatergroeit
Glyceria fluitans.Deoeversbevatten o.a.Holcus lanatus,Phleum
pratense,Dryopteris dilatata,Luzulamultiflora,Carexremota,
MoliniacoeruleaenStellaria alsine;weinigmossen (zie tabel).
Stroomgebied vandeGraskampwaterlossing (187)
DeGraskampVaterlossing stroomtoverbijnahaarhalvelengtelangs
degoederenspoorlijnnaarBorken.Veelmeerdaneenwatbrede,diep
uitgegravengreppel ishetniet.Deoevers zijnhierendaarenigszins
schraal:Hieraciumpilosella.VoortsveelDryopteris dilatataen
Athyriumfilix-femina,eentweetal dat tamelijkkarakteristiek is
voornietaltevoedselrijkebeekoevers.Langs deSieverdinkwaterlossing (189)komenop eenenkelepleklangs deoeverSarothamnus
scoparius enJuniperus communisvoor.TenwestenvanSeverdink
werdeno.a.Populus tremula,Galium aparine,Dactylisglomerata,
Urtica dioicaenPolygonumpersicaria genoteerd.Dezewatergang
voerdegeenwatertijdens develdwaarnemingen injuni.
DeDeunkwaterlossing (188)looptgrotendeelslangseen straatweg
enbevatte enkeldiep, stromendwater.Deoevers zijnzeervoedselrijk:
Urticadioica,Ranunculus repens,Galium aparine enPoatrivialis.
Stroomgebied vandeSchoolhuiswaterlossing (194)
DeSchoolhuisWaterlossing isnietveelmeerdaneenkleine greppel
diegrotendeels doorweilanden enlangswegenloopt.Overwegend
zeervoedselrijke oevers:Ranunculus repens,Glechomahederacea,
Holcuslanatus enDactylisglomerata.
StroomgebiedvandeBekeringwaterlossing (219)
DeBekeringWaterlossingheefthaar stroomgebied tennoordenvande
BovenSlinge.Debovenloop isnietmeerdaneen smallegreppel,met
uiterstvoedselrijke oevers.De zoneringvanhogereplanten ishieronderschematischweergegeven.
.Urticadioica
Dactylis glomerata
Aegopodium podagraria
Myosotis caespitosa

fig.6.Schemavan deplantenzonering langsdeBekeringwaterlossing.
(Coördinaten: 251.8-441.1).
Hetwaterstroomtnauwelijks.Sommige aanliggende akkers draineren
opdezewaterlossing.Urtica dioicaenAegopodium podagrariakomen
veelvoor.Op debodemwerdop enkeleplaatsenGlyceria declinata
aangetroffen,eenvlotgrasdat inNederland totdeweinigbekende
plantenbehoort.Tussen degrassenopdeoevergroeidehierendaarhet
eutrafenteBrachythecium rutabulum.
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Het gedeelte tussen de plaats waar Bekeringvaterlossing en
Klumpers waterlossing zich samenvoegen en de uitmonding in de
Slinge, isbotanisch zeer soortenrijk. Hier komt o.a. Conocephalum
conicum voor.
De Klumperswaterlossing (220) is een greppel die een groot deel
van het jaar water voert. Tijdens de inventarisatie was het water
met een dikke laag Lemna gibba bedekt. Op de oever bepaalden vooral
de grassen Deschampsia flexuosa, Holcus mollis,Holcus lanatus en
Agrostis stolonifera het vegetatie-aspect. Tussen deze grassoorten
groeide veel Eurhynchium praelongum, een zeer eutrafentmos.
Ter hoogte van een kwekerij werd een vegetatieprofiel geschetst,
dat hieronder is weergegeven.
De aangetroffen soorten zijn niet gemakkelijk in reeksen naar voedselrijkdom-preferentie of -tolerantie te rangschikken. Herkenbaar is de
reeks: Festuca rubra, Holcus lanatus,Agrostis stolonifera. Deze reeks
indiceert een toenemende voedselrijkdom.

Deschampsia flexuosa
Holcus mollis
Festuca rubra
Holcus lanatus
Lysimachia vulgaris
Scrophularia nodosa
Lychnis flos-cuculi
Agrostis stolonifera

fig.7. Schema van deplantenzonering 1angs:.de Klumpers waterlossing.
De Vossenveld waterlossing (220A)heeft ten dele schrale oevers met
veel Carex flacca en C. demissa.
Trifolium repens
Festuca rubra
Carex flacca
Alopecurus geniculatus
fig.8. Schema van de plantenzonering langs de Vossenveld waterlossing,
(coördinaten: 251.6 - 441.5)
De Rotmanwaterlossing (221) stond tijdens de inventarisatie droog.
Deze zeer smalle greppel werd vrijwel geheel door de grassoorten
Holcus lanatus en Dactylis glomerata overgroeid.
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StroomgebiedvandeKleineBeek (Osink-Bemersbeek 197)
DeKleineBeek stroomt inhaar"benedenloopdooreenvrijdiepdal,
datgrotendeelsbegroeid ismetbosenhoutwallen.Debossenhebben
eenoverwegendvoedselarmkaraktermetplaatselijk veelPteridium
aquilinum enMajanthemumbifolium. OokhiertreftmenCarpinionenAlno-padionfragmenten alsbeekbegeleidende elementenaan.
Op steileoeversvandebenedenloop zijnfraaiemos-zoneringenaanwezig.VeelConocephalum conicumenChiloscyphuspallescens.C.
pallescens iseenlevermos datnoglagergroeit dandeeerdergenoemde
levermossenPelliaenConocephalum. Het stelthoge eisenaandevochthuishousing.Hierbijeen schemavaneenzonering.
Dicranum scoparium
Dicranella heteromalla
Plagiothecicum sylvaticum (+succ.)
Mniumhornum
Pellia epiphylla
Chiloscyphus pallescens
Fig. 9. Schemavandemossenzonering langsdeKleineBeek.
(coördinaten 250.1 - 480.4).
Opvallend isdatMniumhornumhierniet debovenstemoszonevormt,
maareenplaats inneemthalverwege deoevers.Demeeroligotrafente
soorten (Dicranum scoparium etc.),die eenhumus-conserverendmilieu
indiceren,vormenhierdetoplagen.
IndeKleineBeekkomtookFontinalis antipyreticavoor.Tevensgroeit
langstweevande zijbeken (201 en203)betbijzonderbladmosPhilonotis
caespitosa.Ditmoskomt slechtsvoorlangs schonebeekoevers enhet
verdraagtweinigwisselingen inhetwatergedrag.
DeHonnerswaterlossing (198)bevattenietmeerdan vingerdiep
nagenoeg stilstaandwater.Het iseenzeersmalle greppel temidden
vanoverwegend grasland.Langs eengedeelte vandebovenloopwerd
Potentillaanglicawaargenomen.
Een zijtakvandezewatergang isdeHuiskampWaterlossing (199)» een
smallegreppel diegrotendeels langshoutwallenvanoverwegendberken
voert.
DeVeerinkwaterlossing (200)behoort tothettypelangere tijddroogstaandebeekjes.Toch ishet effecthiervan inprincipe gelijkaan
datvaneengrotere loop,zoalsuit onderstaande zonering,voorkomend
langs eenakker,mogeblijken.
Urtica dioica
Phalaris arundinacea
Holeuslanatus
Galiummollugo
Aegopodium podagraria
Lythrum salicaria
fig-10. Schemavandeplantenzonering langsdeVeerinkwaterlossing,
(coördinaten:251.2- 439.8).
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Debovenstaande reeksUrtica dioica-Lithrum salicariawijstop
eenafnemendevoedselrijkdom.Ditkanwordengeïnterpreteerd alseen
effect vandevoedselafvoerende functievandebeek.
Evenvoordeuitmonding indeKleineBeekwordt deVeerinkwaterlossing
aanéénzijdebegrensd dooreenvoedselarmehoutwal.
Hierop groeieno.a.Violariviniana,Dryopteris filix-mas,Teucrium
scorodonia,Majanthemumbifolium enPolygonatum multiflorum.
OokgroeithierhetoligotrafentebladmosDicranum scoparium.
DeEsinkwaterlossing (201),wederomnietmeerdaneengreppel,bevatte
tijdens deinventarisatie zwak stromend,roestigwater.Deoevers,
grotendeels grenzend aanweilanden,waren indebovenloop tamelijk
schraal,getuigehetvoorkomenvano.a.Violapalustris,Achillea
ptarmica,Juncus subuliflorus,Carexnigra,Potentillaerecta.
Hetgelijktijdigaanwezig zijnvandemossoortenPhilonotis caespitosa
enSphagnum auriculatummetbovengenoemde hogereplantenwijst eveneens
op schraleoevers.
DeMensinkwaterlossing (202)isindebovenloop eenbrede,vuile
greppeldiedwarsdooreendrukkecampingloopt:veelUrticadioica,
Glechomahederacea enStellariamedia.Langs eenboswal staatnog
Callunavulgaris.
DeBuitinkwaterlossing (203)stroomt langs eencamping, roggevelden
engraslanden.Hoewel ditbeekje eenoverwegendvoedselrijke indruk
maaktmet soortenalsLemnagibba,Ranunculusrepens enPoatrivialis,
werdlangs deoevershet zeldzamebladmosPhilonotis caespitosa
aangetroffen.Ditmos isgebondenaannietverontreinigdekwelmilieus.
Debovenloop vandeVeenhuiswaterlossing (204)loopt dooreen
gebiedwaar zichopminder daneenhalvemeterbenedenmaaiveld leem in
debodembevindt.Deoevers zijndaarbijzonderrijk aan zowelbladalslevermossen (zieaanhangsel2en3)•Langs eentamelijk ruige,zandige
boswalwerdopdegreppelwand onderstaandemossenzoneringaangetroffen.
Eurhynchiumpraelongum
Polytrichumformosum
Dicranum scoparium
Mniumhornum
Atrichum undulatum
Pig.11.Schema vandemossenzonering langs deVeenhuiswaterlossing.
Deaanwezigheid vanEurhynchiumpraelongum bovenaan dezereeksmoet
waarschijnlijk worden toegeschreven aandefysische eigenschappenvan
deleemlaag.Uit dereeksDicranum-Atrichum kanbenedenwaarts eentoenemendebeekinvloedwordenafgeleid.
DeVeenhuiswaterlossing istussenVriezen enWassink eensmalle sloot
met enkeldiep,zeerlangzaam stromendwater,grotendeels overgroeid
metHolcuslanatus.
Vlakvoordeuitmonding indeKleineBeekkomen dematig eutrafente
watermossenPontinalisantipyretica enCalliergon cordifolium ingoed
ontwikkelde vormvoor.
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Grassen enbramen"bepalenhetvegetatiebeeld langsdeNieuwHulzen
waterlossing (204A). Dezewatergangbevatte tijdenshetveldwerk
geenwater.
JeSikkinkwaterlossing (205)iseensmallegreppel dievoormeerdan
dehelftvanhaarlengte langsboerenerven loopt.De oeverbegroeiing
iserdanooknaar:Urticadioica,Dactylisglomerata,Agrostis
stolonifera,Glechomahederacea,SambucusnigraenAegopodiumpodagraria.
Langs deBrooddi.jkwaterlossing (206)bevinden'zichenkele schrale
houtwallenmet soortenalsQuercusrobur,Frangula alnus,Vaccinium
vitis-idaea,LuzulamultifloraenBlechnum spicant.
DeKottenseVeldwaterlossing (207)wordtgekenmerkt dooroverwegend
voedselarmeoevers diebegroeid zijnmet o.a.Sieglingia decumbensen
Carexnigra.Plaatselijkkomenveenmossenvoor.Holcuslanatusen
Festucarubrawaren deaspectbepalende soortenlangsde droogstaande
HulmansVaterlössing (208).
DeKienveenwaterlossing (209)» eensmalle,diepewaterganglangsde
GroteVeldweg,bevatte tentijdevandeinventarisatie geenwater.
De zandige,plaatselijk tot2,5 mhoge greppelwanden zijnsterk
beschaduwd.De schaarse oeverbegroeiingwordtvooral gevormd door
Moliniacoerulea,Festuca rubraenAgrostistenuis.
Deboswal terweerszijdenvandeKampwaterlossing (211)bevat o.a.
Dryopteris filix-mas,Luzulamultiflora,Dryopteris dilatata,Molinia
coerulea,Vacciniummyrtillus enPoanemoralis.Op de oeverkanten
groeit opmerkelijk veelDiplophyllum albicans,eenlevermos datmeestal
opvoedselarmeboswallengevondenwordt.
Mniumhornum
Dicranella heteromalla
Diplophyllum albicans
Calypogeiamuellerana
Pellia epiphylla

Fig. 12.Schemavandemossenzonering óp eenlemige greppelwand
langsdeKampwaterlossing.Opvallend isderijkdom aan
levermossen.
DeSchippersbeek (212)heeft eenbredenietnatuurlijkebedding,waarvan
slechtseensmalgedeeltewatervoerde.De oevertaluds zijnoverwegend
begroeidmetgrassen diewijzenopeen storingsmilieu:Phalaris
arundinacea,Poatrivialis,Alopecurum pratensis,Dactylis glomerata
enHolcuslanatus.Voorallangsdebovenloop komtveelBrachythecium
rutabulum enEurhynchiumpraelongumvoor.
InhetbeekjegroeitveelGlyceria fluitans enRanunculuspeltatus.
De taludsvan devrij jongeKloosterwaterlossing (21^)zijnnog
weinigbegroeid;plaatselijkwordtLolium perenne,Agrostis stolonifera,
Holcuslanatus enJuncuseffususaangetroffen.Ditbeekjebevatte geen
water.
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DeDuPrévaterlossing (214)kanwordenomschreven alseen zeersmal,
ondiep greppeltje,hoofdzakelijkbegroeidmetgrassenenhierendaar
varensmetopdesteileoeverwandjeshetthalleuzelevermosPellia
epiphylla.
DeHagschewaterlossing (215)heeft overwegend schrale oeverswaar
herhaaldelijk Callunavulgaris,Moliniacaerulea,Lychnisflos-cuculi,
Athyriumfilix-feminaenPeucedanumpalustre gevondenwerden.Op
plaatsenwaardebodemuit leembestaat groeidenGlyceria declinata
enAlismalanceolatum.Deoevers zijnrijkaanPelliaepiphylla.
Evenals deDuPréVaterlossingbevatte dezewatergang tijdenshet
veldwerk slechts zeerweinigwater.
Eenbrederewatergang dandetweevoorgaande isdeKottenseVeen
waterlossing (216).Dezebevatte eind junieenteendiep, stromend
water.Debodem isplaatselijk lemig.Gedeeltenvandeoevers zijn
vrijschraal,hetgeentotuitingkomt in soortenalsMoliniacaerulea,
Ericatetralix enLuzulamultiflora.Daarnaastkomendelevermossen
Pellia epiphylla enCalypogeiamuelleranafrequentvoor.

Stroomgebied vandeDambeek (432)
DeDambeek iséénvandeweinigebekenwaarinPontinalis antipyretica
voorkomt.Dit iseenmossoort die inhetalgemeen inweinigverontreinigde,helderebekengroeit.
Opeengeïnventariseerde boswal indebuurtvanWiegershuizenwerden
drievande inNederland inheemsevarensoorten gezoneerd aangetroffen.
Eentweetalbegroeiingsreeksen ishieronder schematischweergegeven:
linkseentamelijk ruiggedeeltevandebeekoever,halfbeschaduwd;
rechts eengeheelbeschaduwd gedeelte,dichtmetvarensbegroeid.
Hederahelix

Pteridiumaquilinum

Athyrium filix-femina
Eupatorium

cannabinum

Lysimachiavulgaris

Dryopteris
dilatata
athyriumfilixfemina

Angelica sylvestris
Aegopodiumpodagraria
Urticadioica
Fig. 13.Schemavande zoneringvanhogereplanten envarenslangsde
Dambeek. (coördinaten:247.3- 437.2).
Uit delinkerreeks kanmenafleidendatdebeekvoordezeoever
alsvoedselbronfungeert:Lysimachiavulgaris-Urtica dioica iseen
reeksvantoenemendevoedselrijkdom.
DeBeestmanwaterlossing (442)stroomtgedeeltelijk doorbos.De
oeversbevatten o.a.Deschampsia flexuosa,Moliniacoerulea,
Vacciniummyrtillus,Pteridium aquilinum,Luzulamultiflora,
Dryopteris dilatataenBlechnumspicant.
1)thalleus=nietgedifferentieerdinstengels enbladeren;
dit integenstelling tot de"folieuze"levermossen.
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LangsdeRozenhoefsewaterlossing (451)treffenwe eenmossenzonering
op deoeveraan diekarakteristiek isvoorbosgreppels Ineen/.andgebied (fig.14
) :naarbovenneemt debeekinvloedaf.
Polytrichum formosum
Mniumhornum
Dicranellaheteromalla
Atrichumundulatum
Calypogeiamuellerana
Isopterygium elegans
Pellia epiphylla
Fig. 14.Schemavande zoneringvanblad-enlevermossen langsde
Rozenhoefsewaterlossing.(coördinaten:246.5- 436.8).
Inplaatsvanhet teverwachtenConocephaltunconicum zienwehier
Calypogeiamuellerana.Het zijnbeidemossenvanrustigerplekken
danPellia epiphylla. C.muellerana isechterminder zeldzaam dan
Conocephalum conicum,datmaaropenkeleplaatsen aangetroffenis.
C.muellerana isnietuitsluitend aanbeekwanden gebonden,maar
komtbijvoorbeeld ookvoorophoutwallen.
Deoeversvan dezebosgreppel zijnvoortsbegroeid meto.a.:Athyrium
filix-femina,Luzulamultiflora,Carexremota,Stachys sylvatica,
Scrophularianodosa,Luzulapilosa,Carexpilulifera,Ajuga reptans
enMespilusgermanica.
DeRozenhoefseVaterlossingvoerde ophet tijdstipvan inventarisatie
troebel,enkeldiepwater.Dit integenstelling tot deDeurnewaterlossing (453), diegeheel droog stond.Langs deze laatste bosgreppel
(metlemigebodem)werden o.a. devolgende soorten geïnventariseerd:
Festucarubra,Agrostis tenuis,Rumexacetosa,Loliumperenne,Luzula
multiflora enSaginaprocumbens.
Mniumhornum
Dicranella heteromalla
Isopterygium elegans
Calypogeia muellerana

Fig.15. SchemavandemossenzoneringlangsdeDeurne waterlossing.
Opmerkelijk indeze zonering is datCalypogeia muellerana
geheel onderaan staat,inplaatsvan,zoals ineendergelijke situatie
verwacht kanworden,eengroot thalleus
levermos zoalsMarchantia,
Pellia ofConochephalum.
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DeRoerdinkwaterlossing (456)stond tijdenshetveldbezoek geheel
droog.Op deoeverskwameno.a. Ilexaquifolium, Chamaenerion
angustifolium,Athyriumfilix-feminaenBlechnum spicantvoor.
JeKortschotwaterlossing(457)iseenkorte enzeersmallewatergang,waarin
zichgeenwaterbevond.Deoevers zijnvlakvoordeuitmonding inde
RoerdinkWaterlossing totongeveer2mhoog.Daarop groeienonder
meerIlexaquifolium, Sorbusaucuparia,Dryopterisdilatataen
Majanthemumbifolium.
DeBroekwaterlossing (458)bevatte eveneensgeenwater.Opde
oeversvandeze diepliggende greppelwerdeno.a.waargenomen:
Elytrigiarepens,Galeopsis tetrahit,Holcus lanatus,Anthoxanthum
odoratum enAgrostistenuis.
DeKulverdijksewaterlossing(459)beziteenleembodem waarover tijdens
hetveldwerkvoetdiepwater stroomde.Deoevers zijngrassig:
Anthoxanthum odoratum,Agrostis tenuis,Holcusmollis,Deschampsia
flexuosa.
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13» Samenvatting enconclusies'botanischonderzoek
Inhetgebied ten zuidenvanWinterswijk isindemaanden junien
juli 1978eenonderzoek verrichtnaar"dehogereplanten enmossen
van dewatergangen.Daartoe zijn,alsaanvullingopdereeds indit
gebiedverrichte vegetatiekartering enophet macrofauna-onderzoek,
78plaatsen,verspreid overhetgehelegebied,gedetailleerdgeïnventariseerd.Daarbijzijnsoortenlijstenopgesteld enaantekeningen
gemaakt overderangschikkingvandesoortenop deoeversderwatergangen.Deplaatsenvan devegetatie-opnamen zijnop dekaartbijlage
aangegeven.Dezeplantenzuneringisinbelangrijkemate afhankelijk
vandefunctiemetbetrekking totdeaan-ofafvoervanvoedsel
dieeenwatergangvervult.Indien deoevervoedselarmer isdanhet
desbetreffendebeekwater,danoverheerst de voedselaanvoerende
functie.Isdeoevervoedselrijker,danoverheerst devoedselafvoerendefunctie.
Hetwatergedragopeenbepaaldpuntvaneenwatergangwordt sterk
bepaald doorhetgedragvanhetwatermeerstroomopwaarts.
Aandehandvanalle inventarisatiegegevens iseenbeknoptebotanischebeschrijvinggemaaktvandewatergangen inhet onderzoekgebied.
Tenaanzienvandewaargenomen soorten ende zoneringvandehogere
planten enmossenkanhetvolgendeworden geconcludeerd:
1.AlleSphagnum-soorten,Philonotis caespitosa,Calliergoncordifolium enChiloscyphuspallescens (involgordevantoenemende
voedselrijkdom)indiceren tamelijk schoonwater.
2.DelevermossenConocephalum conicum,Pellia epiphylla enMarchantia
polymorpha zijneen indicatie voorweinigerosie ofsedimentatie.
3.Toenamevandeamplitude vanbeekwatereigenschappen leidtgemakkelijk totoverschrijdingvandevoordehierbovengenoemde soorten
toelaatbaremilieumaxima.
4.Voorde soortenaanhetbeginvandeonder 1en2genoemde reeksen
geldt dat zijeerderhunmilieumaximumbereiken dandieaanhet
eindvandezereeksen.
5.Wat onderdepunten 1,2en3isgezegd overdedaargenoemde
blad-,lever-enveenmossen geldtookvoordevolgende inhet
gebiedvoorkomendehogereplanten:Glyceria declinata,Alisma
lanceolatum,Primula elatior,Ranunculus auriconus,Dryopteris
phegopteris,Equisetum hyernale,Lannicum galeobdolon enCaltha
palustris.
6.Deruigtkruidenreeks:
Filipendulaulmaria
Lythrumsalicaria
Lysimachiavulgaris
Angelica sylvestris
Valeriana officinalis
Eupatorium cannabinum
Aegopodiumpodagraria
Urtica dioica
indiceertvanbovennaarbeneden eentoenemendevoedselrijkdom.

-66-

7.Degrassenreeks:
Festucaovina
Agrostis tenuis
Holcuslanatus
Arrhenatherum elatius
Dactylisglomerata
Phalarisarundinacea
Elytrigia repens
indiceertvanbovennaarbeneden eentoenemendevoedselrijkdom.
Overhetbeheervandeonderzochtewatergangenkanworden
gezegd datallewerkendieeenstimuleringvandenutriëntenvoorzieningmet zichmeebrengen,eenverruigingvandebegroeiingtot
gevolghebben.Eendergelijke verruigingwordt gemakkelijker inde
handgewerkt danongedaangemaakt.Mede inverbandhiermee zijnalle
activiteiten terveranderingvandewaterhuishouding ineenbepaalde
streek,dieniet totdoelhebbenhetregenwaterteconserveren,
natuurtechnischgezienteontraden.
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15.Integratievanhetmacrofauna-enbotanisch onderzoek
Wanneermendeuitkomstenvanhetmacrofauna-ènfysisch chemisch
onderzoekvergelijktmet deresultatenvanhetbotanischonderzoek,
blijktdat deinkaartgebrachtebeektypengeenduidelijke parallellen
vertonenmet degeïnventariseerde hogereplanten enmossen.Ditkomt,
omdat devoordemacrofaunadominerende ecologische factor,hetperiodiekdroogvallenvandewatergangen,relatiefweinig invloeduitoefent opde samenstelling enzoneringvandeoevervegetatie.Debeektypen,dieopgrondvanditcriterium zijnonderscheiden, zijndan
ooknietherkenbaaraandehandvanhunoeverbegroeiing.Deze laatste
hangtvooralafvandeeigenschappenvanhetbeekwaterenvan
deoever.Hetgebruikvandeaangrenzende gronden speeltdaarbijeen
belangrijkerol.
Eenpuntvanovereenkomst is dateengroteorganischebelastingvan
dewatergangen eennivellerende invloeduitoefent op zowel demacrofaunagemeenschappen inhetwateralsop dewater-enoevervegetatie.
Defactorbeschaduwing geeftaanleiding totbijzonderevarianten in
demacrofaunagemeenschappen.Inbeschaduwde situatiesgaandemossen
envarens indezoneringopdeoevers eenbelangrijkererolspelen.
Inonbeschaduwde situatiesdominerenoverigekruiden engrassen.
Wanneer dezelaatste tot inhetwaterhangen,vormen zeapartemicromilieus diewordenbenut doortalvanwaterorganismen,metname
kevers.

Aanhangsel1
Macrofauna-tabellen
Indeze tabellen isdevolgende codegehanteerd voordekwantitatieve
inventarisatiegegevens:
code

aantalorganismenpermonsterpunt

1
2
3
4

1 t/m 3
4 t/m 10
11 t/m 20
21 t/m 50

5

> 50

Deonderscheidenbeektypenzijn:
type 1
type2
type 3
type4
type5

permanentwatervoerende beken
réfugia
korte tijd droogstaande beekjes
langere tijd droogstaandebeekjes
zeerlangetijddroogstaandebeekjes

Dezehoofdtypen zijnnaardevervuilingstoestand alsvolgtnader
onderverdeeldin:
subtype1A
subtype1B
subtype3A
subtype3B
subtype4A
subtype4B

lichtverontreinigd totvrijschoon
matigtotvrijernstigverontreinigd
matigtotvrijernstigverontreinigd
lichtverontreinigd totvrijschoon
lichtverontreinigd totvrijschoon
matigtotvrijernstigverontreinigd

Type2en5zijnnietnader onderverdeeld.
Deze subtypen zijnonderverdeeld ineen
a.geheelofhalfbeschaduwdevariant
b. onbeschaduwde variant

(codeBenHvanpar.3.1.1)
(codeHOen0vanpar.3.1.1)
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Toelichting"bijdeaanhangsels 2en3
Zoals"bijdeNederlandsebryologen gebruikelijk, zijnde
inventarisatielijstenverwerkt tot eenkruistabel:horizontaal
demossoorten,verticaal dewaterlopen (volgens decodevanhet
Waterschap).
Demeestvoorkomendebladmossen zijn (alfabetisch):
Atrichumundulatum;Brachytheciumrutabulum;Dicranellaheteromalla;
Eurhynchiumpraelongum; Isopterygium elegans;Mniumhornum.
Demeestvoorkomende levermossenzijn:
MarchantiapolymorphaenPelliaepiphylla.
Degegevensvanenkele soorten zijntoteenverspreidingskaartje
verwerkt (fig.3)«
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