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Samenvatting en conclusies

Voorkomen
Bosbeekjuffer engewone bronlibelzijn beidezeldzameenbedreigde
libellen in Nederland.Debosbeekjuffer heeft intwaalf stroomgebieden
nogpopulaties inNederland;degewonebronlibel noginslechtstwee.
Voordebosbeekjuffer ligt het belangrijkste bolwerk in Noord-Brabant
(acht metapopulaties). InGelderland ligt eenbelangrijke populatieenin
Overijssel iseenkleineen kwetsbare populatie bekend.Deoverige
populatiesvandebosbeekjuffer liggen inLimburg.Allepopulatiesvande
gewone bronlibel inNederland liggenindeprovincie Limburg.Dezesoort
isverdwenen uitdeprovincie Noord-Brabant.

Leefgbieden
Indehuidigerapportagewordt eenvoorstel gedaanom hetleefgebied
voordebosbeekjuffer te beoordelen aandehandvanachtvariabelen,die
gezamenlijk hetoptimale leefgebiedvoorde bosbeekjuffer karakteriseren.
Met dezezogenaamde leefgebiedindex ishet mogelijk omrelatief
eenvoudigeenobjectieve inschattingvanpotentiële leefgebiedenvoorde
bosbeekjuffer te maken.Bekendie bewoondwordendoorde
bosbeekjuffer hebben eenhogevariatie instroomsnelheid,oeverstructuur
eneenongeschonden oevervegetatie eneenhogematevan
beschaduwing,resulterend ineen relatief lagewatertemperatuur. De
waterkwaliteit laatzichkarakteriseren dooreenrelatief laag
geleidingsvermogen meteenhoogzuurstofgehalte,vooral gedurendede
zomer. Optimale bekenzijnvandetweede orde,terwijl degewone
bronlibel meestal deallerkleinste eersteordestroompjes bewoont.Voor
beidesoorten geldtdatdebeek permanentwater moet bevatten. Beekjes
waardegewone bronlibelvoorkomt hebben plaatselijk eendikkelaag
detritus liggen opeenmatigtot sterkeovergangvanhoognaarlaagmet
eenhoogtevervalvan minstens enkelemeters

Knelpunten
Debelangrijkste knelpunten dieopgelost moetenwordenvoorde
bosbeekjuffer zijneenverbeteringvandewaterkwaliteit enhet
terugbrengenvandenatuurlijkestructuurvanbeeksystemen.Hetblijkt dat
bij beekherstel de bosbeekjuffer snel reageert opgeschikte locaties.
Vooral in Noord-Brabant isdeinstroomvanrelatiefvermestwatervanuit
Belgiëeen probleem doordat dezomersewaardenvande
zuurstofverzadiginghierdoorte laagkunnenworden.Voorde bosbeekjuffer
ishetgeïsoleerdevoorkomen indeprovincies GelderlandenOverijsseleen
belangrijk aandachtspunt. Voordegewone bronlibel isverdrogingen
verdwijningvanhet natuurlijke bronmilieu eenbelangrijk knelpunt.

DEVLINDERSTICHTING 2002 |Bosbeekjufferengewone bronlibelinNederland: ecologie en bescherming 4

Maatregelen
Voor het oplossenvande knelpuntenzijndebelangrijkste maatregelen
gerichtopeengoedewaterkwaliteit die hetvolledigejaar gekarakteriseerd
wordtdoor eenlagetemperatuur eneenhogezuurstofconcentratie,een
ongeschonden oevervegetatie eneennatuurlijk slingerendeloop.
Herstelprojecten kunnen belangrijk bijdragen aanhetcreërenvannieuw
leefgebied. Belangrijk isdatdebewoonde beeksystemen het gehelejaar
water bevatten. Inzijnalgemeenheid geldt datdeoever-enwatervegetatie
in bosbeekjuffer locatiesgeen beheerwordttoegepast.Alshetvoorde
waterafvoer strikt noodzakelijk is,danmoetdit met grotevoorzichtigheid
wordenuitgevoerd.

Vervolgonderzoek
Inhetvervolgtraject moetworden gewerktaandevolgendeaspecten:
• eenbeschermingsplanbeeksystemen metdaarindegewone bronlibel
endebosbeekjuffer alsprioritaire soorten
• voorlichtingaanalle betrokken beheerders
• ontwikkelenvaneennetwerkvanvrijwilligersdie betrokkenzijn bijde
lokalesituatieom beheerdersteadviseren encalamiteiten te melden
• verderverbeteren vandewaterkwaliteit inbeken met bosbeekjuffers
• validerenvanhet leefgebiedmodel vandebosbeekjuffer enhet
ontwikkelenvaneen modelvoordegewonebronlibel

Perspectief
Debosbeekjuffer reageert snelengoedophetcreërenvannieuwbiotoop.
Vooral alsdit binnencircatien kilometer van bestaande populaties
gebeurd.Voordebosbeekjuffer in Noord-Brabant ishet perspectiefdan
ookgunstig.Bij hetopheffen vandeisolatie inGelderland enOverijsselis
het perspectiefvandebosbeekjuffer oplangeretermijn (circa 10jaar)
eveneens redelijkgunstig.Voordegewonebronlibel ishet perspectief in
Noord-Brabant het meestgunstigvanwege depopulaties dienogin
Vlaanderen aanwezigzijn. Herstelvandeoorspronkelijke bronsystemenis
echter noodzakelijk.
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Hoofdstuk 11Inleiding

Debosbeekjuffer (Calopteryxvirgo) endegewone bronlibel
(Cordulegasterboltonif) zijn beidezeldzame enbedreigde libellen
inNederland. Beidesoorten zijnsterk inaantal achteruitgegaan.
In2001heeft inopdrachtvande provincies Noord Brabant,
Overijssel enGelderland ecologisch onderzoek plaatsgevonden
naar beidesoortenvoorkomen. Hetonderzoek hadtot doelomde
huidige kennis betreffende verspreidingenecologiete actualiseren
enomconcrete maatregelen voor behoudenherstelvandeze
bijzondere libellenteformuleren.

1.1 Status
Debosbeekjuffer endegewone bronlibel staan beide indecategorie
"bedreigd" opdenationale RodeLijstvanbedreigdeenkwetsbarelibellen
inNederland (Wasschereta/., 1998). Inde Nederland omringende landen
isdesituatie nietveel beter. InVlaanderenzijnbeidesoorten bedreigd
volgensdegedocumenteerde RodeLijstvanVlaanderen (DeKnijf&
Anselin, 1996). IndeDuitsedeelstaatSleeswijk-Holstein isdegewone
bronlibel met uitsterven bedreigdendebosbeekjuffer gecategoriseerdals
"sterkbedreigd" (Broeketal., 1996). InNedersaksenzijnbeidesoorten
libellenzeerzeldzaam metzowelvoordebosbeekjuffer alsvoordegewone
bronlibel slechts éénoftweevindplaatsen (Ziebell &Benken,1982;
Clausnitzer, 1988). InNordrhein-Westfalen gelden beidesoortenals
"bedreigd" (Schmidt&Woike, 1998)
1.2 Achteruitgang

Figuur1.1: Relatievepresentie (perperiode van 10
jaar) van debosbeekjufferinNederlandgebaseerd op
losse waarnemingen inhetLandelijk Bestand Libellen
(NVL/EIS-Nederland &De Vlinderstichting).

Zoweldebosbeekjuffer alsdegewonebronlibel zijnin
Nederland deafgelopen eeuwzeersterk achteruit gegaan
(Wasscher, 1983). Debelangrijkste oorzaken hiervanzijn
gelegenineenverminderingvandeoppervlakte geschikt
leefgebied.Vooral door menselijkingrijpenzijn bronnenen
bovenlopenvanbeken,waarvan beidesoorten afhankelijk
zijn,sterk inkwantiteit eninkwaliteitachteruitgegaan
(Verdonschot, 2000a;Verdonschot 2000b). Derelatieve
presentievandebosbeekjuffer (figuur 1.1) illustreert dit
duidelijk engeeft aanderelatieve presentievandezesoort
indeafgelopen eeuwnognieteerderzolaagisgeweest.
Dezeachteruitgangisinmeerdere landen inEuropa
vastgesteld (Kuil, 1982).
Ietsdergelijks geldtvoordegewonebronlibel (figuur 1.2).
Maar bijdezesoort iseentrendlastigervasttestellen
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Figuur1.2: Relatieve presentie (perperiode van 10
jaar) van degewone bronlibel inNederlandgebaseerd
oplosse waarnemingen inhetLandelijk Bestand
Libellen (NVL/EIS-Nederland &De Vlinderstichting).

vanwegedelagere aantallenwaarnemingen inhet Landelijk
Bestand Libellen.Vooralkleinebeekjeswerdenvroeger
onderbemonsterdwaardoor hetaantalwaarnemingenvande
gewone bronlibel indezeperiode noggeringis. Maar netals
bij debosbeekjuffer iserbij degewonebronlibel sprakevan
eendalendetendens,enopnieuw isderelatieve presentie
nognooit eerderzolaaggeweestalsaanheteindvande
twintigste eeuw. Derelatieveabundantie laat gedurendede
jaren zestigeenduidelijke oplevingzien (figuur 1.2).
Menselijk handelen isdebelangrijkste oorzaakvanhet
verdwijnen vanbeidesoorten libellen. Maardeverwachting
isdatbeidesoorten door herstelvanleefgebied gelijktijdig
meteenverbeteringvandewaterkwaliteit, zichweerkunnen
vestigenof uitbreiden.

1.3 Doelstelling
Inhet kadervanhetsoortenbeleid heeft in2001inopdrachtvande
provincies Noord Brabant,Gelderland enOverijssel onderzoek aanbeide
soorten libellen plaatsgevonden. Dedoelstellingenvanhetonderzoek
waren {cfKetelaar, 2000):
• hetvastleggen van deactueleverspreidingvan debosbeekjufferen de
gewone bronlibel enhetschatten van depopulatiegrootte (doelstelling
1: ziehoofdstuk3)
• hetopstellen van eengedetailleerd ecologischprofielvan de
bosbeekjufferendegewone bronlibel(doelstelling2:ziehoofdstuk 2
& hoofdstuk 5)
• hetopstellen van algemene beheermaatregelen voorde bosbeekjuffer
endegewone bronlibel(doelstelling3: zie hoofdstuk6)
• hetvertalen van algemene beheermaatregelen naareen regionale
aanpak, zomogelijk uitgewerktperstroomdal (doelstelling4:zie
hoofdstuk 7)
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Hoofdstuk 21 De bosbeekjuffer en de gewone bronlibel

Debosbeekjuffer endegewone bronlibel zijn beidehoog
kwalitatieve indicatoren voor ongestoorde bronnenen bovenlopen
vanschone beken.Voordat de resultaten van hetonderzoek in
2001wordengepresenteerd, wordt indit hoofdstukeen
samenvattinggegeven vandeecologie en leefwijze vanbeide
soorten libellen. Ookde plaatsvan beidesoorten inhet
Nederlandse natuurbeleid wordt indit hoofdstuk beknopt
weergegeven.

2.1 Bosbeekjuffer
Herkenning
Hetmannetje vande bosbeekjuffer (Calopteryx virgo, Linnaeus 1758)
behoort samen met het mannetjevandeweidebeekjuffer (C. splendens)
tot deeenvoudigte herkennensoorten libellenvan Nederland (figuur 2.1).
^ _ Hetmannetje heeft eenmetaalglanzendblauw lichaamen
vrijwel geheel diepdonkerblauw gekleurdevleugels.De
onderzijdevandelaatste segmenten vanhetachterlijf (het
zogenaamde achterlichtje dateenfunctie heeft bijdebalts) is
donkerrood gekleurd.Deweidebeekjuffer heeft eenwit
gekleurd achterlichtje. Hetvrouwtjevanbeide beekjuffers is
i wat moeilijkerte herkennen.Hetlichaam ismetaalkleurig
groengekleurdendevleugelszijn doorschijnend bruinachtig
(bij debosbeekjuffer) ofgroenig(bijdeweidebeekjuffer) getint
(Bos&Wasscher, 1998).

I
Figuur2.1: Hetmannetje van debosbeekjufferheeft
geheel diepdonkerblauwgekleurde vleugels. Foto:
Robert Ketelaar/De Vlinderstichting
Areaal
Debosbeekjuffer komtvoor ineengroot aaneengesloten
verspreidingsgebied (NVL,2002). Inhet oostenwordtdegrensvande
verspreidingbereikt inChina rondde 135ste lengtegraad. Inhetwesten
komt desoort nogvoorinhetzuidenvanEngelanden IerlandeninSiberië
tot ongeveer de55ste breedtegraad. Inhetzuiden komt de bosbeekjuffer
nogvoortot in Noord-Afrika (Askew, 1988).
InNederland komtdebosbeekjuffer beperktvoor in hetoostenenzuiden
van Nederland (NVL,2002). Eengedetailleerde weergavevandehuidige
envroegereverspreidingvandebosbeekjuffer in Nederland istevindenin
hoofdstukdrie.
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Leefgebied
Debosbeekjuffer iseen kenmerkende soortvanbeschaduwdezuurstofrijke
beken. Hetiseen kritische soortdiezowel eisenaande landschappelijke
kwaliteit alsaandekwaliteitvanhetwater stelt.
Demeeste bekenwaardebosbeekjuffer voorkomtzijntussendehalve
meterenongeveerdrie meter breed,beschaduwdengrotendeelsvrijvan
watervegetatie. Ineendirectevergelijkingmetde
weidebeekjuffer die meervoorkomt indemidden-en
benedenlopen,bewoont debosbeekjuffer meerde
beboste bovenlopenvanbeken (Breuer, 1987;Proess
& Baden,1997). Eenhogematevanbeschaduwingis
een belangrijkefactor, maarhetiseveneensvan
belangdat niet het helebeektraject beschaduwd is. Op
plekkenwaardezondoordeboomkruinen dringtenop
hetwater ofopdeoevervalt, bezetten mannetjesvan
debosbeekjuffer graageenterritorium. Enookgroeien
indezezogenaamde 'zonnevlekken' meerwaterplanten
dievanbelangzijnvoordeafzetvaneieren.Een
natuurlijke meanderingvandebeekisvoorde
bosbeekjuffer belangrijk (Groenendijketal., 2001),
omdat hierdooreengrotevariatieaan microhabitats
aanwezigis.
Algemeenwordtaangenomen dat larvenvande
bosbeekjuffer een hogezuurstofconcentratie nodig
hebben. Langdurige lagezuurstofconcentraties zijn
beperkendvoor hetvoorkomenvande bosbeekjuffer
(Zahner,1959). Ditverklaart datdesoortvooral langs
beschaduwde beektrajectenvoorkomt,waarvande
watertemperatuur relatief koudis.Voorde
bosbeekjuffer wordteenrangeindewatertemperatuur
Figuur2.2: Hetkarakteristieke leefgebied van de
gegevenvan13-18 °C,en indit relatief koudewater
bosbeekjufferbestaatuitheldere, schone,
kanmeerzuurstof oplossen. Eutrofiëringvanhet
beschaduwde enzuurstofrijke beken, zoals hier
beekwater heeft nadeligegevolgenvoorde
langs deSlinge. Foto:RobertKetelaar/De
zuurstofconcentratie. Doordatdebiologischeafbraak
Vlinderstichting
vanmeststoffen veelzuurstofvraagt, isdit nadeligvoor
hetvoorkomenvandebosbeekjuffer (Schorr, 1990).
Hettype beken inNederlanddataan het geschetste beeldvoldoetis
gering. Dergelijke bekenzijnalleennogmaartevinden in kleinschalige
landschappen meteenhogelandschappelijkevariatieeneenextensief
landgebruik (figuur 2.2). Debosbeekjuffer kandanookwordengezienals
eenhoogkwalitatieve indicatorvoorschone,ongeschonden beken ineen
gevarieerd,weinigaangetastlandschap.
Levenswijze en cyclus
Imago's
Direct nahetuitsluipenverlaten bosbeekjuffers devoortplantingslocatie en
tijdensderijpingsfae houden bosbeekjufferszichop instructuurrijke
ruigtesenopen plekken inbossen (cfKirkton&Schultz,2001). Bij
terugkeer bij debeek bezetten demannetjes eenterritorium datzefel
tegensoortgenotenverdedigen (Both,1997). Inzijnalgemeenheid geldt
dat mannetjes beekjuffers meteengroteenergievoorraad hiersuccesvoller
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inzijndan mannetjes meteenlagerevetreserve (Fitzstephens&Getty,
2000). Opgunstige plekken,daarwaardezontussendeboomkruinenop
hetwatervaltenmetredelijkveeloeverplanten endrijvendewaterplanten,
kunnen meerdere mannetjes opeenrelatief kleinoppervlakterritoria
bezetten. Demannetjes kunnentot circatien dagenachterelkaarop
vrijweldezelfdeplekkeneenterritorium bezethouden (NVL,2002).
Bosbeekjuffer-mannetjes wachten inhunterritorium op langsvliegende
vrouwtjes diezemetindrukwekkend baltsvertoon proberenteverleiden.
Dansvluchten,vleugelgeklapper enimponeergedrag,waarbij de mannetjes
zichophetwateroppervlak latenvalleneneenstukje latenmeedrijven,
behoren hier bijvoorbeeldtoe (Pajunen,1966).
Nadeparingleidt het mannetje hetvrouwtje metbehulpvanhetrode
achterlichtje naardebesteei-afzetplekken inhetterritorium.Hierbij
wordenanderemannetjes dieindebuurtvanhetei-afzettendevrouwtje
komenverjaagd.Aanheteindvandedagverlaten demannetjes hun
territorium enmaken gebruikvangezamenlijke slaapplaatsen. Dergelijke
slaapplaatsen liggenopkorteafstandvandeoeverenvaak inwathoger
opgaande houtige begroeiing.Ookwordendezeplaatsen bijslechtweer
gebruikt omteschuilen.
Larven
Deeierenworden onderwater afgezet indelenvandrijvendewaterplanten.
Insommige beektrajectenzijngeenondergedokenwaterplanten aanwezig
enwordendeeierenafgezet indoodplantenmateriaal zoalstakkenvan
bomen enstruikendie inhetwater liggen.Naeenontwikkelingvancirca
twee maanden komendelarven nogvoordewinter uit (Sternberg&
Buchwald,1999). Delarven levenindeuitgeholdeoeversvandebeken
tussenwortels entakkenvanopdeoeverwortelende bomenenstruiken.
Ooktussen patchesmetwaterplanten kunnen larvenverblijven.Delarven
zijngevoeligvoor uitdrogingen beektrajecten dieperiodiek droogvallen
worden gemeden (Heidemann &Seidenbusch, 1993).
Deduurvandelevenscyclus istweejaar. Detweede overwintering
ondergaandelarven inhetlaatsteofvoorlaatstestadium.Delarven
sluipen uitop planten indeoevervegetatie. Deeerste bosbeekjuffers
verschijnen rondhalf mei. Dehoofdvliegtijd ligttussenbeginjuni enhalf
juli, maartot inaugustuskunnen bosbeekjuffers langs beektrajecten
voortplantingsactiviteit vertonen. Delaatsteexemplaren kunnentot in
september wordenwaargenomen.
Mobiliteit
Uitonderzoek metgemerkte bosbeekjuffers bleekdatdemeestedieren
slechtseenbeperkte actieradius hadden.Demeeste bosbeekjuffers
vlogen nietverder danenkele honderden meters.Slechts3%vloogverder
dan400 meter. Demeestevandezemetingen gevenverplaatsingen
binnen 24 uuraanendeverplaatsingen overlangeretijdzijndusnietgoed
bekend (Stettmer, 1995;Stettmer, 1996;Zahner, 1960). Uitde
waarnemingenvanhetLandelijk Bestand Libellen blijktdatde
bosbeekjuffer incidenteel openkeletottientallen kilometersvangeschikt
leefgebied kanwordenwaargenomen.
Insectendiestromendewateren bewonenzijn inhunalgemeenheid
bekendomverplaatsingendiehetgevolgzijnvanlarvaledrift.Voorde
larvenvandebosbeekjuffer zijnergeengetalsmatigeverplaatsingenvan
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larvendoor dewaterkolom bekend.ObservatiesvanZahner (1959) geven
aandat larven plaatstrouwzijnenzichover slechts korteafstanden
verplaatsen. Bovendienzorgenlarven dievrij inhetwaterzwevenervoor
datzeweerzosnel mogelijk debodemvandebeekopzoeken omzich
daarvastte houden.Toch ishetwaarschijnlijk datzichookbijde
bosbeekjuffer verplaatsingenvoordoendoor middelvanlarvale drift.
Dergelijkeverplaatsingen kunnendoor extreme weersomstandigheden
(hoogwater),verstoring(fysiek (ontwortelde boom,predatie) ofchemisch
(gif- ofmestlozing)) ofbiologische omstandigheden wordenveroorzaakt.In
waterendie doordebosbeekjuffer worden bewoond,stroomt hetwater
relatiefsnel enzijnverplaatsingenvanenkelehonderden meters
gemakkelijkvoortestellen.
Demogelijkhedenvanverplaatsingen van larvenzowel alsimago'sgeven
aandat, hoeweldedichthedenvandebosbeekjuffer in Nederlandgering
zijn,toch nieuwevestigingenteverwachten zijn.Vooral oplocatiesdie
maximaal enkeletientallen kilometersverwijderdzijnvan bronpopulaties
enofdiedirectverbondenzijnviawatergangen,zijn mogelijkenieuwe
vestigingen kansrijk.
2.2 Gewone bronlibel
Herkenning
Degewone bronlibel (Cordulegasterboltonii,Donovan 1807) isde
grootste libelvanNederland.Vrouwtjes kunneneen lengtevan85 mm
bereiken. Mannetjes blijvengemiddeld ietskleiner (maximaal80 mm)
(Bos&Wasscher, 1997). InEuropa
isdegewone bronlibel éénvande
vertegenwoordigers vaneen
taxonomischgeziencomplexgeslacht
genaamd Cordulegaster. Alle
bronlibellen kenmerkenzichdoorhun
grootte, karakteristieke geel-zwarte
tekeningengroenige ogen (figuur
2.3).
Areaal
Degewone bronlibel komt inbijna
geheel Europavoor, maar invrijwel
alle landenishetvoorkomenlokaal.
Vermoedelijk isdoor deverborgen
leefwijzevandegewone bronlibelde
verspreidingnognietgoedbekendin
demeesteEuropeselanden
(Bernard,2000). Inhetoostenwordt
hetverspreidingsgebied begrensd
door hetOeral-gebergteinRusland.
Inhetwesten komt desoort nogvoor
inGroot Brittannië, maar in Ierland

c

Figuur2.3: Degewone bronlibeliste
herkennen aandekarakteristiekezwart-gele
ontbreekt degewone bronlibel. Inhet tekening en de grQene o g e n . F o t o ; K a r s
zuiden komt desoortvoor opvrijwel Veling/De Vlinderstichting
hetgehele Iberischschiereiland (als
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deondersoort immaculifrons). Inhet noorden komtdesoortvoortot inhet
zuidenvanScandinavië en inSiberiëwordt hetverspreidingsgebied
begrensddoor ongeveer de60ste breedtegraad (Askew, 1988). Doorde
velevormenenondersoorten ishet moeilijkomdeverspreidingexactaan
te geven.Veelondersoorten,met namedieinhetgebied rondde
Middellandse Zee,verdienen mogelijkeenapartestatus alssoort (cfBos
âWasscher, 1997).
InNederland komt degewonebronlibel nogslechtsoptweeplekken (op
drie locaties) voor, beideinZuid-Limburg(NVL,2002). Eengedetailleerde
weergavevandehuidigeenvroegereverspreidingvandegewone bronlibel
in Nederland istevinden inhoofdstukdrie.
Leefgebied
Degewonebronlibel isgebondenaankleine,heldereenzuurstofrijke
bronbekenen beschaduwde bovenlopenvanongestoorde laaglandbeken
(figuur 2.4). Debronnenof bekenzijnonvervuild,wordendoorkwel
gevoedenhebben eenzandige bodem,waarplaatselijkvrijveelslibof
detritus kanbezinken.Belangrijke landschapsecologische kenmerkenvan
het bronmilieuzijnbijvoorbeeld eenrelatief constante watertemperatuur
(eenschommelingvancirca 5tot maximaal 10°C),eenvrij constante
afvoereneenvrijwelvolledigeverzadigingvanzuurstof. Dechemische
samenstellingvanhetwater hangt nauwsamen metdegeologische
ondergrondendeverblijftijd vanhetwater (Verdonschot, 2000a).
Bronnen enbekenwaardegewone bronlibel voorkomtzijn
vrijwel altijdomgeven door bomenenstruiken (Rehfeldt,
1986; DeKnijf,2001). Debeschaduwingisechter
I gemiddeldwat minder danbijdebosbeekjuffer. Totcirca
30%beschaduwingwordt alsoptimaal voordegewone
bronlibel aangegeven (Proess&Baden,1997),maar
uitzonderingenwaarbij groteregedeeltenvandebeekmeer
dan80%beschaduwinghebben,komen regelmatigvoor.
Debreedtevandebronnenenbeekjes diealsoptimaal
voordegewone bronlibel wordenomschreven,varieertvan
ongeveereenhalvetot maximaal circatwee meter.
Uitzonderingenwaarbij een breedtetot acht meterwordt
beschrevenzijnschaars (Heidemann &Seidenbusch,
1993). Hetbeschreventypeleefgebiedwordt slechtsdoor
weinigsoorten libellen bewoondendegewone bronlibel is
daarmeeéénvandemeest karakteristieke indicatorenvoor
dittype habitat.Alleendebosbeekjuffer deeltdit
leefgebied metdegewone bronlibel ende
habitatovereenkomst tussen beidesoortenisbijzonder
sterk (Rehfeldt, 1986),waardoorzealseenkenmerkend
soortenpaar bekendstaan.InNederland bijvoorbeeld isde
bosbeekjuffer opallevliegplaatsen vandegewone
bronlibel ookaanwezig. Doordatdebosbeekjuffer ookwat
meeropdeiets bredere bovenlopenvanbekenvoorkomtis
Figuur2.4: Hetkarakteristieke leefgebied van de datandersom (beslist) nietaltijd hetgeval.
gewone bronlibel bestaat uitkleine ondiepe
stroompjes metzuurstofrijkwater, zoals hierhet
Nartheciumbeekje inhetMeinweg-gebied. Foto:
DickGroenendijk/De Vlinderstichting.
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Levenswijze en cyclus
Imago's
Versuitgeslopenimago'svandegewonebronlibel verwijderen zichvaak
vervan hetwater.Zejagendan ineensnellevlucht langszonnigeen
beschutte bosrandenopenkele metershoogteheenenweer. Bijterugkeer
bij bronofbeekjevliegendemannetjes urenlangbovendewaterloop heen
enweer. Dezepatrouillevluchtenwijken afvanhetgedragbij hetjagen.De
patrouillerende mannetjes vliegentraagenslechts enkeletientallen
centimeters bovenhetwater. Zezijnopzoeknaarvrouwtjes enreageren
felenagressiefbijeenontmoetingmeteenander mannetje. Hetwordt
aangenomen datdedichtheid aangewonebronlibellen gereguleerdwordt
doordat mannetjes diefrequenteenaanvaringhebben meteenander
mannetje debronofbeekverlaten (cfKaiser,1982).Vrouwtjes komen
alleennaardebronofbeekvoordeafzetvaneitjes ofalsze
voortplantingsbereidzijn. Deeersteontmoetingvindt bij hetwaterplaats,
maarnadevormingvaneentandemvliegenhetmannetje enhetvrouwtje
wegvanhetwater naarstruikgewasof bomenomdaarte paren.Het
vrouwtje legtsolitair eitjes opondiepeplekjeswaardetrituszichheeft
opgehoopt. Hetafzettenvandeeierengebeurtopeen karakteristieke
manier. Delegboorvanhetvrouwtje ispuntigensteektachter depuntvan
hetachterlijf uit.Tijdensdeei-afzetvliegtzeinverticale houdingenprikt
deeitjes meteenop-en-neer- gaandebeweginginhetsubstraat (zieBos
&Wasscher, 1997:169 vooreenfraaiefotovanditverschijnsel).De
vliegtijd inNederland ligttusseneind meieneindaugustus. Demeeste
waarnemingenworden injuni enjuliverricht.
Larven
Veelsoorten libellenvanstromendwater leggeneierenwaaropzicheen
laagje bevindtdatzichvasthecht aanhetsubstraat. Deeierenvan
bronlibellen hebbennietzo'n plaklaagje (Corbet, 1999). Maardoordatde
eierendoor hetvrouwtje eenstukje inhetsedimentwordenafgezet,
wordendeeitjes enjonge larventoch behoedvooreventueelwegdrijven
met destroming. Deeieren komen nogvoordewinter uit. Delarvenleven
ingegraven indetritus-rijk slibofzand,waarzepassief op prooidieren
wachten.Somsworden larvenaangetroffen invegetatie, maardit heeft
vermoedelijk nietdevoorkeur (Ormerodetal., 1990).Jongelarvalestadia
etenvooral larvenvandansmuggen,ouderelarvenvandegewone
bronlibel etenvakerandere prooidieren zoalslarvenvanhaften,
steenvliegen enkokerjuffers (Ormerodet al., 1990).
Deprecieze duurvande levenscyclus isslecht bekendenzalmede
afhangenvangeografische ligging,voedselaanbod entemperatuurvande
bronof beek.Schattingenvandetotale larvaleontwikkelinglopenuiteen
vancircatweetot driejaar inzuidelijk Europatot meerdanvijfjaar inde
AlpenenGroot Brittannië (Schütte, 1997; Ferreras-Romera&Corbet,
1999). Bovendienisereengrotevariatieinontwikkelingssnelheidvande
larvendieopeengelijke leeftijd begonnenzijn. Delarven kunnenkorte
periodesvandroogvallen overlevenenookverplaatsingvanlarven ineen
zureomgevinggedurendevierwekengafgeensterftetezien(Ormerodet
al., 1990). Hoeweldelarvenduseentijdelijkeverslechteringvanhet
habitat kunnenoverleven,maaktdelangelevenscyclus degewone
bronlibel erggevoeligvoorveranderingen inhetleefgebied.
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Mobiliteit
Degewone bronlibel vertoont geenopvallendezwerfneigingen.Tochzijner
welopmerkelijkevondsten in Nederland en Europadieeniginzichtgeven
indematewaarin degewone bronlibel nieuwegebieden kankoloniseren.
Hetgaat inallegevallen omincidentelewaarnemingenvanzowel
mannetjes alsvrouwtjes dieopafstanden vancirca 10totwel meerdan
300 kilometer vanbekende populatieswordengevonden (vanSteenis,
1999). InNederland isdemeestopmerkelijkevondstvaneengewone
bronlibel buiten geschikt biotoopvaneen (doodgevonden) vrouwtje in
Menaldum (Friesland) indezomervan1979 (Bouma&Witte, 1997). In
eenkleinschaligexperiment (vijfweken,47 exemplaren) metgemerkte
individuenvandegewone bronlibelwerden geengroteverplaatsingen
buiten hetvoortplantingsbiotoop vastgesteld (Ott, 1988). Maarverdere
getalsmatige ofexperimentele onderbouwingover het dispersievermogen
vandegewone bronlibel isonbekend. Dehierbeschreven anekdotische
informatie geeft echter aandatdegewone bronlibel intheorie nieuw,
geschikt leefgebieddatopafstandvanbestaande populaties isaangelegd,
kankoloniseren.
2.3 Plaats inhet natuurbeleid
Libellen nemen inhet nationale natuurbeleid eensteeds belangrijkere
positie in (Bal,1998).Zoweldebosbeekjuffer alsdegewone bronlibel
staan indecategorie "bedreigd" opdeRodeLijstvan Nederlandse libellen
(Wasschereta/., 1998). IndeNederlandomringende landenhebben
beidesoorteneenvergelijkbare status (zieook hoofdstuk 1).
Debosbeekjuffer endegewone bronlibel worden gebruikt alsdoelsoort
voorhet Nederlandse natuurbeleid (Baletal., 1995). Debasiswaarop
dezesoortenzijnopgenomen,zijn hetzogenaamdet-criterium (dalende
trend) enhetz-criterium (zeldzaam in Nederland).Verschillende
natuurdoeltypen ensubtypen dievallen indecategorie stromende
wateren,vormen habitatvoordedoelsoorten bosbeekjuffer engewone
bronlibel (tabel 2.1) enhebben een hogepreferentiegekregen inde
nieuweversievanhet Handboek natuurdoeltypen (Baletal., 2002).De
gewonebronlibel isvrijwelvolledigafhankelijkvangebieden inde
Ecologische Hoofdstructuur (EHS).Ookdebosbeekjuffer heeft populaties
binnen de EHS,maarvoordezesoortgeldtdaterookpopulaties buitende
EHSliggen (Stroo,1987).
Debosbeekjuffer endegewone bronlibel wordenbeide genoemdals
meetsoortenvoorhetpluspakket "beekenduinrei" inhet Programma
Beheer (Ministerievan LNV,1999). Inhet Meerjarenprogramma Uitvoering
Soortenbeleidvanhet MinisterievanLandbouwenVisserijwordenbeide
soorteneveneensgenoemd.Debosbeekjuffer endegewone bronlibel
worden hierin alsprioritair soortenpaar naarvorengeschoven,hetgeen
inhoudt daterdekomendejaren landelijk aandachtvoorzalzijn
(Ministerievan LNV,2000). Hiermeewordt bedoeld dat met behulpvan
soortgerichte instrumenten bedreigdeenaansprekende soorten
beschermden 'binnenboord'wordengehouden (Hoogeveen,2000).
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Beschermingsplan
Uithet bovenstaande magduidelijkzijndatzoweldebosbeekjuffer alsde
gewonebronlibel een belangrijke plaatsheeft inhet nationale
natuurbeleid. Hetindezerapportage beschrevenonderzoekvormthet
startpuntvoorbeschermende maatregelen omdebosbeekjuffer ende
gewonebronlibel inNederlandte behouden, populatiesverderte
ontwikkelen en nieuw leefgebiedte creëren. Hetopstellenvaneen
beschermingsplan voor beidesoorten isdaarbij eenbelangrijkonderdeel,
waarbijzowelhetministerievan Landbouw, Natuurbeheer enVisserijende
provincies Noord-Brabant, Gelderland,Overijssel en Limburgeen
belangrijke rolspelen.

Tabel 2.2: Lijstvan natuurdoeltypen ensubtypen voordebosbeekjufferendegewone bronlibel,
gebaseerdopdetweedegeheelherziene versie van hetHandboeknatuurdoeltypen (Baletal., 2002).
Deeerste kolom onderdesoortgeeftdefunctieaan(va= voortplantingsactiviteit; a = alle overige
activiteiten), detweede kolomgeeftdepreferentie aan.
Natuurdoeltype (en nummer)

bosbeekjuffer

1.2: nagenoeg-natuurlijkzand- en beekdallandschap

va

gewone bronlibel

hoog

va

hoog

a

laag

va

hoog

a

laag

2.2: begeleid-natuurlijkzandlandschap
2.3: begeleid-natuurlijkbeekdallandschap

va

hoog

3.2: permanente bron
3.3: snelstromende bovenloop

va

laag

va

hoog

3.4: snelstromende midden- en benedenloop

va

laag

va

laag

3.5: snelstromend riviertje

va

hoog

va

laag

3.6; langzaam stromende bovenloop

va

laag

va

hoog

va

hoog

va

laag

mmaBmmmmm

••••••••••aMHHHMaMixv.::

3.7: langzaam stromende midden- en benedenloop
3.8:langzaam stromend riviertje

va

laag

3.25;nattestrooiselruigte

a

laag

3.55; wilgenstruweel

a

laag

3.67;bosvan bronenbeek
3.68:eiken-haagbeukenbos van hetheuvelland

a

laag
a

laag

a

laag
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Hoofdstuk 31 Populaties en verspreiding

Debosbeekjuffer endegewone bronlibel hebben beideeen
beperkt voorkomen inNederland.Alle populaties zijngelegen opde
hogerezandgronden en het zwaartepunt vandeverspreiding ligtin
het zuiden vanNederland. Indit hoofdstuk wordt het opdit
moment bekende beeldvandeverspreidingvan beide soorten
gepresenteerd enwordt een schattingvande populatiegrootte
gegeven. Hiermeewordt deeerste doelstellingvanhet onderzoek
beantwoord.

3.1 Bosbeekjuffer
Vroegere verspreiding
Indeeerste helftvandetwintigste eeuwwasdebosbeekjuffer nogredelijk
algemeen langsbeken indeprovincies Limburg,Noord-Brabant,
GelderlandenOverijssel (figuur 3.1). LangsderandvandeVeluwe,met
namelangsdezuid- ennoordrand,warenop meerdere locaties populaties
aanwezigindevanhetVeluwemassief
afstromende bekenensprengen. Delaatste
populatieswaren hiervermoedelijktot
halverwege dejarenvijftigaanweziginde
Hierdense Beek. Indejaren zeventigverdween
debosbeekjuffer uitTwente,waardesoortin
meerdere kilometerhokkenvoorkwam. Delaatste
meldingbetreft eenmannetje inde Bijdinkel in
1982. Inhetwestelijkdeelvan Noord-Brabant is
debosbeekjuffer eveneensverdwenen.De
oorspronkelijke verspreidingisweergegevenin
figuur 3.1. Opvallend isdatondanksdeminder
goededekkingdoorwaarnemers,deverspreiding
ingrotedelenvanNoord-Brabant enLimburg
een minof meer "gesloten"indruk maakt.Verder
isdeaanwezigheidvaneenaantal eenmalige
locatiesaanderandenvanhet
verspreidingsgebied opvallend. Dit betreft
waarschijnlijk indemeestegevallenzwervende
individuen,waarvandemeldinguit Rotterdam
(zonderjaartal) het meest inhetoogspringt.

Figuur3.1: Vroegere verspreiding (<1991) van de
bosbeekjufferinNederland. Debosbeekjufferhadeen ruime
verspreidinginoostelijkenzuidelijkNederland, vooral opde
zandgronden.
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Huidige verspreiding
Dehuidigeverspreidingvandebosbeekjuffer isbeperkttot slechtseen
aantal stroomgebieden (figuur3.2). Indeprovincie Limburgkomtdesoort
nogmaar intweegebiedenvoor. Heteersteishet Meinweg-gebiedwaar
debosbeekjuffer sinds inieder geval het beginvandejaren vijftig
aanwezigisindeBoschbeek. Delaatstejaren ishet aantal waargenomen
exemplarenwelsteedsverder gedaald.Inhetgebiedvande Meinweg
komtdebosbeekjuffer ookvoor ineenaantal anderebeken
(Nartheciumbeekje enRoode Beek). Hettweedegebiedwaarde
bosbeekjuffer voorkomt ishet heuvellandvanZuid-Limburg.De
belangrijkste populatievandebosbeekjuffer indit gebied isgelegen inhet
stroomgebiedvandeGulp.OokinhetdalvandeGeulwordendelaatste
jaren steedsvakerwaarnemingenvandebosbeekjuffer gedaan (Peterset
al., 1999). In2001werdtijdens eenveldwerkbezoek eennieuwe
populatievandebosbeekjuffer ontdekt indeEyserbeekdieookonderdeel
uitmaaktvanhetzelfdestroomgebied alsdeGeulendeGulp.De
waarnemingvandebosbeekjuffer bij deGeleenbeek (1996) moetalseen
zwerverwordenbeschouwd.
Eenoverzichtvandehuidige metapopulatiesvandebosbeekjuffer inde
provincies Noord-Brabant, GelderlandenOverijssel isweergegeven intabel
3.1. InGelderland resteert nogslechtséén,maarweleengroteen
belangrijke populatie inhetstroomgebied vandeBovenSlinge.In
Overijssel isdebosbeekjuffer recentweerteruggekeerd indeDinkel
(Oomen,2000), hoewel het mogelijk isdatdesoort niet uitde Dinkelis
weggeweest. Erzijn namelijk eenaantal meldingenvanlarven uitdejaren
tachtiguithetstroomgebiedvandeDinkel,maar
het isrelatief moeilijk om larven metzekerheidvan
dievandeweidebeekjuffer teonderscheiden.
Vooralvoorjongere stadia isdat hetgevalende
waarnemingen moeten danook nogbeoordeeld
worden doordeCommissieWaarnemingen
Nederlandse Odonata (CWNO)diewaarnemingen
vanzeldzame libellen inNederland beoordeelt
(Edelaar, 2000).Waarnemingen van larvenvande
bosbeekjuffer inhetarchiefvanhetwaterschap
ReggeenDinkel uit deperiode 1979-1990 bleken
allemaal omweidebeekjuffers te gaan (BertKnol,
persoonlijke mededeling).
Indeprovincie Noord-Brabant kunnenacht
populatieswordenonderscheiden dievaak
onderverdeeld kunnenworden inlocatiesmet
kleineredeelpopulaties.Allepopulaties inNoordBrabantzijn redelijk groot, hoewelzelden meerdan
enkeletientallen exemplaren perdagworden
waargenomen.Optwee locaties bevindenzich
bijzonder grote populaties. Langsde Reuselende
Rovertsche Leij kunnentot meerdan 600
exemplaren opeendagwordenwaargenomen.In
figuur3.2 entabel3.1wordt deverspreidingen
Figuur3.2: Huidige verspreiding (1990-2001) van de
bosbeekjufferinNederland. De bosbeekjufferkomtnog lokaal eenoverzichtvanhetaantal huidige metapopulaties
voorinoostelijkenzuidelijkNederland, vooral opde
vandebosbeekjuffer gegeven.Waarnemingendie
zandgronden.
nietdoor deCWNOzijnaanvaardof beoordeeldzijn

i
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(indemeestegevallen) nietopgenomen inhetoverzichtvandehuidige
verspreiding(tabel3.1&figuur3.2), omdat blijktdatsommige
waarnemers bosbeekjuffers enweidebeekjuffers door elkaar halen(cf
Edelaar, 2000).
Tabel 3.1: Overzichtvan deopditmomentbekende metapopulaties van debosbeekjufferindeprovincies NoordBrabant, Gelderland enOverijssel. Perlocatie wordthetmaximale aantalexemplaren datopeen dagisgezien
weergegeven. Aan dehandhiervan isdepopulatie ingedeeldineen grootteklasse (klein:<10 exemplaren,
middelgroot: 10-100 exemplaren, groot:>100 exemplaren). Voorpopulaties indeprovincie Limburgwordtnaarde
hoofdtekstverwezen. Detabelisgebaseerdop1990-2001 endegegevenszijnafkomstiguithetLandelijkBestand
Libellen (NVL/EIS-Nederland &DeVlinderstichting), uithetLandelijkMeetnetLibellen enafkomstigvanhetveldwerk
in 2001.
Locatie

Maximale
aantal

Grootte

Laatstejaar van
waarneming

provincie NOORD-BRABANT:
stroomgebied 't Merkske

18

middelgroot

2001

stroomgebied Beekloop

100

middelgroot

2001

20

middelgroot

2001

24

middelgroot

2001

stroomgebied Reusel

238

groot

2001

stroomgebied OudeGraaf*

58

middelgroot

2001

stroomgebied Chaamse BeekenStrijbeekse Beek

21

middelgroot

2001

waarnemingen komeninhoofdzaak uitdeBeekloop ronddestuw (155-367),
maarookindeKeersop bevinden zichkleineaantallen bosbeekjuffers

stroomgebied Seerze
waarnemingen zijnhoofdzakelijkafkomstiguit deBeerze terhoogte van de
Kampina enuit deKleine Beerze terhoogte vanLandgoed Baest. Ook inde Rosep
iseen populatiebosbeekjuffers aanwezig. Tijdelijke vestigingen kunnenindit
stroomgebied opverschillende plekken ontstaan, zoals indeKoevertsche Loop
(149-395)

stroomgebiedSterkselscheAa
: • : :

'

:

:

waarnemingen zijnonderandere bekend van locaties terhoogte vande Chaamse
Bossen (116-393) envandenatuurontwikkelinginHetBroek(117-392). Lagere
aantallen zijnbekend van deStrijbeekse Beek

stroomgebiedRovertsche Leij

611

groot

2001

200

groot

2001

3

klein

2001

ookindePoppelsche Leij(130-388) komen lage aantallenbosbeekjuffers voor

provincie GELDERLAND:
stroomgebiedSlinge
waarnemingen komeninhoofdzaakuitdeBoven Slinge

provincie OVERIJSSEL:
stroomgebiedDinkel
waarnemingen langs deBenedendinkel, BijdinkelenBovendinkel, nooitmeerdan
enkele exemplaren

* DeOudeGraaf inhetWeerterbos isnet over de provinciegrens in Limburggelegen, maar
geziendeliggingen bindingmet deoverige populaties in Noord-Brabant isdezelocatie indit
overzichtopgenomen.
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3.2 Gewone bronlibel
Vroegere verspreiding
Bronnenenbeekjeswaar degewone bronlibel vanafhankelijk is,zijnin
vroegertijden slecht onderzocht. Nietalleen ishierdoor het
verspreidingsbeeld onvolledig,maar kanook nietaltijdwordenvastgesteld
ofdemeldingenzwerversofeenpopulatie betreffen. Bij het interpreteren
vandeverspreidingsdata iservaneenpopulatie uitgegaanalsermeer
danéénmeldingbinneneenperiodevanenkelejaren uiteenzelfde
stroomgebied inhet Landelijk Bestand Libellenaanwezigis. Verder iserbij
eeneenmaligewaarnemingineenkilometerhok metgeschikthabitat
alleen uitgegaanvaneen (mogelijke) populatie alser meerdere
exemplarenvandegewone bronlibel zijnwaargenomen (waaronder ook
vrouwtjes). Waarnemingen dieniet door deCWNO zijnaanvaardof
beoordeeldzijn indemeeste gevallen niet gebruiktvoor het overzichtvan
dehuidigeverspreiding.
Oorspronkelijk heeft degewonebronlibel waarschijnlijk niet meerdan
maximaalzevenbekende populaties in Nederlandgehad(tabel 3.2). Het
zwaartepunt vandeverspreidingheeft gelegen indeprovincies Limburgen
Noord-Brabant. InLimburglagendebelangrijkste populaties langsde
Peelrand-breuk(figuur 3.3). IndeomgevingvanBelfeld isdepopulatie in
1967 verdwenen. Depopulaties inhet Meinweg-gebied enrond
Koningsbosch (van Buggenum, 1996) zijn nunogsteeds aanwezig. Op
basisvandewaarnemingentussen 1947 en 1951heeft degewone
bronlibel mogelijk ookeenpopulatie in hetOnderste Bosbij Epengehad.
Eenlossewaarnemingbij Echtin 1968 heeft mogelijk
betrekkingopeenzwerverafkomstigvan depopulatie
bij Koningsbosch. InNoord-Brabant zijnlosse
meldingen afkomstiguit Breda (1894) envande
Cartierheide (1986). Mogelijke populatieszijn
aanweziggeweest inhetstroomgebiedvandeBeerze
waartussen 1967 en 1969 intotaal viermeldingen
vandegewone bronlibel uitverschillendedelenvan
de Beerzegedaanzijn. Eenmeldingvan twee
vrouwtjes indeStrijbeekse Beekin 1967 heeft
mogelijkookbetrekkingopeentijdelijke kleine
populatie.Tussen 1967 en 1983 heeft degewone
bronlibel eenbehoorlijke populatie gehadinhet
stroomgebiedvande Dommelter hoogtevanBorkel.
Doordatdedoor degewone bronlibel bewoonde
beekjes regelmatigdroogvielen (NVL,2002) ende
onwaarschijnlijk hogebelastingmetzwaremetalen(cf
Groenendijk, 1999) isdesoort hier in de jarentachtig
verdwenen.Uitdeoverigeprovincieszijnslechtseen
handjevolwaarnemingen bekend:Nijmegen (1987);
Winterswijk (1968); Enschede (1975; mogelijk
onbetrouwbaar); Menaldum (1979:zieBouma&
Witte, 1997). Hoewel het nietonmogelijk isdathier
Figuur3.3: Vroegere verspreiding (<1991) van degewone
sprake isgeweestvantijdelijke kleine populaties,is
bronlibelinNederland. Opeen aantallocaties inoostelijken
hettoch het meestwaarschijnlijk dat hetinaldeze
zuidelijkNederland hebben zich(waarschijnlijk) populaties
bevonden. Meldingen dievermoedelijkezwervers betreffen zijn gevallenomzwervende individuenvandegewone
inroodweergegeven (zie ooktabel3.2).
bronlibel isgegaan.
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Huidige verspreiding
Dehuidigeverspreidingvandegewonebronlibel isbeperkttot slechts
twee locaties,die beide in Limburgzijngesitueerd. Debelangrijkste
populatie isgelegen in het Meinweg-gebied,waardegewone bronlibelop
twee deellocatiesvliegt. Gewonebronlibellenworden inditgebied
hoofdzakelijk aangetroffen langsdeBoschbeek enhet inhetstroomdal
vanNartheciumbeekje ende RoodeBeek. Deandere populatie bevindt
zichindeomgevingvan Koningsbosch. Dewaargenomen aantallen
libellenzijn hier nooitgroot,maar depopulatieter plaatse isvermoedelijk
stabiel (van Buggenum, 1996). Deoverigewaarnemingen betreffen
vermoedelijk allemaal zwervers. Hetbetreft eenwaarneminguitUtrecht
(1999, zievanSteenis (1999)), eenwaarneminglangsde Keersopbij
Dommelen (1997), eenwaarnemingbij Grevenbichtvaneenaantal larven
indeGrensmaasnahet hogewatervan 1995, eeneenmalige
waarneminglangsdeGeleenbeek (1996) eneenwaarnemingvaneen
mannetje injuli 1998 langsdeGrensmaas bij Elsloo (zieGubbels, 1998).
Dezelossewaarnemingen geveneenindrukvandecapaciteitvande
gewonebronlibel omeventuele nieuwegebiedente koloniseren.Een
overzichtvandehuidigeverspreidingwordtgegeveninfiguur 3.4.

*c

Figuur3.4: Huidige verspreiding (1990-2001) van de
gewone bronlibel inNederland. Erzijnopslechts twee locaties
nogpopulaties van degewone bronlibelaanwezig. Meldingen
diewaarschijnlijkezwervers betreffen zijninrood weergegeven
(zie ooktabel3.2).
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Tabel 3.2: Overzicht van alleooitbekende (mogelijke) populaties van degewone bronlibelinNederland. Perlocatie
wordt hetmaximale aantalexemplaren datopeendag/'s gezien weergegeven. Aan dehandhiervan isdepopulatie
ingedeeldin een grootteklasse (klein:1-2 exemplaren, middelgroot: 3-5 exemplaren, groot:>5 exemplaren). In
roodisweergegeven welkepopulaties inmiddelszijn verdwenen.
De gegevenszijnafkomstiguithetLandelijkBestand Libellen (NVL/EIS-Nederland & De Vlinderstichting), uithet
Landelijk MeetnetLibellen enafkomstig van hetveldwerkin 2001.
Locatie

Maximale
aantal

Grootte

Jarenvan
waarneming

2¥

klein

1967

klein

1967-1969

groot

1967-1977
mogelijk tot 1983

2?

klein

1947-1951

4

middelgroot

1967-2001

30

groot

1963-2001

7

groot

1921-1967

provincieNOORD-BRABANT:
stroomgebiedStrijbeekse Beek
verdwenen
stroomgebied Beerze
waarnemingen zijn (vermoedelijk) afkomstig uit deBeerze terhoogte van de
Kampina, uit deKleine Beerze terhoogte van Landgoed Baest enuitde Grote
Beerze

verdwenen
stroomgebied Dommel
waarnemingen zijnvermoedelijk nietalleenafkomstig uit deDommelzelf, maar
ookuit kleine zijbeekjes terhoogte van de Malpie

verdwenen

provincieLIMBURG:
omgevingOnderste Bos
verdwenen
omgevingKoningsbosch
omgevingMeinweg
waarnemingen zijnvoornamelijkgedaan langs deBoschbeek, het
Nartheciumbeekje endeRoode Beek

omgevingBelfeld
verdwenen
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Hoofdstuk 41 Methodevan onderzoek

Ommeer inzichtte verzamelen indeecologische eisenvande
bosbeekjuffer endegewone bronlibel zijnalle populaties inNoordBrabant, Gelderland enOverijssel bezocht. Bovendienzijneen
aantal potentiële locatiesvoor beidesoorten bezochtenzijn
enkele locaties buitendedriegenoemde provincies bezocht. Indit
hoofdstukwordt beschrevenwatvoortype informatieverzameld is
enwelkevariabelen zijngemeten. Hetveldwerkwasgericht ophet
verzamelenvanecologische informatie over debosbeekjuffer en
degewone bronlibel en het opstellenvanbeheermaatregelen,
zowel algemeen alsspecifiek gebiedsgericht voor beidesoorten (cf
doelstellingen inhoofdstuk1).

4.1Voorbereidingveldwerk
Voorafgaand aanhetveldwerk inhetseizoen2001zijneenaantal
voorbereidingen getroffen.Alseersteiseenanalysegemaaktvangebieden
diebezocht moestenworden inhet seizoenvan2001opbasisvanhuidige
ofvroegereaanwezigheidvandebosbeekjuffer ofdegewonebronlibel.
Dezeanalyse isgrotendeels gebaseerdophet Landelijk BestandLibellen
(NVL/EIS-NederlandenDeVlinderstichting). Ophetmoment datdit
overzichtwerdvastgesteld,besloeghet Landelijk Bestand Libellende
periodetot enmet2000.Waarnemingen indit bestandzijnvooral
verzameld doorvrijwilligersenzijnte beschouwen alszogenaamde 'losse
meldingen'. Eenvolledigevlakdekkende inventarisatievande
bosbeekjuffer ofdegewone bronlibel in Nederland isnooiteerdergedaan
engedetailleerde gepubliceerde informatie overhetvoorkomen vanbeide
soorten isdusnietbekend.Voordebosbeekjuffer isindejarentachtigvan
detwintigste eeuweenpopulatie-overzicht verschenen (Wasscher, 1989),
waarop deanalysevandete bezoekengebieden eveneensgebaseerdis.
Vergunningen omdeonderzoeksterreinen te betredenwerden inde
meestegevallenverkregen.Eentotale setaanvergunningen omhet
gehelegrondgebied indeverschillendestroomgebieden te kunnen
onderzoeken,bleekvaakonmogelijk,vanwegedegrote hoeveelheid
betrokkenen endeonoverzichtelijkheid vandeverschillende (deels
particuliere) eigenaarsenbeheerders per beek.Terreinen inbezitvan
particulierenwaarvoorgeenvergunningkonwordenverkregenzijnniet
onderzocht. Bijdekeuzevandete bezoekengebiedenwerdookvooraf
informatie ingewonnen bij lokaal betrokken deskundigen. Inparagraaf 4.4
(Verantwoording) wordt eenoverzichtgegevenvandeverleende
deskundigheid enhulp.
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4.2 Veldwerk 2001: bezochte locaties

mmêm-

Intabel4.1iseenoverzichtgepresenteerdvandelocatiesdieonderzocht
zijnop hetvoorkomenvandebosbeekjuffer endegewone bronlibel.De
bezochte locatieszijndeelsgeselecteerd ophet huidigevoorkomen enop
dezevliegplaatsen isgedetailleerde ecologische informatieverzameld. Op
andere locatieswaarvroegerewaarnemingenzijngedaan,isonderzochtin
hoeverredehuidigelocatiesin
potentie geschiktzijn.Alhet
veldwerk heeftzichgeconcentreerd
indevliegtijdvanbeidesoorten
tussen eindmeienhalfaugustus.
Demeestevelddagenzijnbesteed
opdemomenten datvoor beide
soortenhet hoogtepunt in
voortplantingsactiviteiten kon
wordenverwacht.Veldwerkwerd
geplandenuitgevoerdoptijden met
'goed libellenweer',omoptimale
resultatentebereiken (tabel4.1).
Alleenvoor hetzoeken naarlarven
vandebosbeekjuffer inhet
winterseizoen 2001/2002 gingdit
nietop (figuur4.1).

Figuur4.1: Impressie vanhetonderzoekindewintermaanden naarde
larven van debosbeekjuffer, hierindeRovertsche Leij. Foto:Harm van der
Geest/VUAmsterdam.

Referentie-onderzoekgewone bronlibel
Indeprovincies Noord-Brabant, GelderlandenOverijsselzijnopdit
moment geenpopulatiesvandegewone bronlibel.Daarom iseen
gedeeltevanhetonderzoekte beschouwen alsreferentie-onderzoekvoor
degewonebronlibel enhiertoezijndevliegplaatsen inde provincie
Limburgbezochtenisinformatie ingewonnen overde populaties inde
Belgische Kempen (Geert DeKnijf, Instituutvoor Natuurbehoud,Brussel).
Omdatvandevliegplaatsenvandegewone bronlibel in Nederland relatief
weinigbekend is,isinsamenwerkingmet KIWA(Nieuwegein;MarkJalink)
eenecohydrologisch profiel opgesteldvandedrievliegplaatsenvande
gewone bronlibel in Nederland.Indit ecohydrologisch profielzijn herkomst
eninvloedvanhet(grond)water bepaaldopbasisvande
vegetatiegegevens, landschapskenmerken,grondboringen,
(grond)waterkwaliteitsgegevens enrelevanteliteratuur overdeonderzochte
locaties.
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Tabel 4.1: overzichtvan debezochte locaties enveldwerkdata inhetkadervan hetonderzoeknaarde bosbeekjuffer
endegewone bronlibel in2001. Tijdens alleveldbezoeken werdnietalleen eenbezoekgebrachtaandedirecte locatie
waardebetreffendesoorteen(sub)populatie heeft,maarwerdookindedirecte omgevinggezochtnaarpotentieelen
geschikthabitat. Een samenvattingvan detijdens hetveldwerkheersende weersomstandigheden istussen haakjes in
deeerste kolom weergegeven.
Stroomgebied

Datum

Opmerkingen

21juni

inhoofdzaak gericht opdepopulatievande
bosbeekjuffer

provincie NOORD-BRABANT:
't Merkske
(zonnig,half bewolkt, 20 °C, <4B)
Beekloop

6en 13juni

behalvedepopulatievandebosbeekjuffer inde
Beekloop (155-367),werden meerderebeken indit
stroomgebiedendedirecteomgeving(Keersop,
zijbeekjes Dommel) onderzocht ophetvoorkomenvan
bosbeekjuffer engewonebronlibel

3juli

bezoekgerichtopdeverschillende populaties(Beerze,
KleineBeerze,Rosep)vandebosbeekjuffer enopde
oudewaarnemingenvandegewone bronlibel indit
gebied

(zonnig,lichtbewolkt, 21°C,2B)
Beerze

(zonnig,licht bewolkt, 25 °C,3B)
SterkselscheAa
(zonnig,licht bewolkt,21°C,2B)

14juni en6
juli

Reusel
(zonnig,half bewolkt, 21°C,3B)

27juni

Oude Graaf*
(zonnig,licht bewolkt,28 °C,2B)

5juli

Chaamse Beek
(zonnig,licht bewolkt, 23 X , <4B)

juli

StrijbeekseBeek
(zonnig,licht bewolkt,23 °C, <4B)

21juni en4
juli

Rovertsche Leij
(zonnig,half bewolkt,21°C,3B)
(winterbezoek 1:regen,zwaarbewolkt,8 °C,
7B;winterbezoek2: halfbewolkt, 10°C,2B)

21juni en4

20,21juni
en5februari
en5 maart
2002

dewinterbezoekenin2002 warenvooral gerichtop
hetverzamelenvaninformatie over larvenvande
bosbeekjuffer (figuur 4.1)

provincie GELDERLAND:
Slinge
(zonnig,half bewolkt,21°C,3B)

17juli

LeuvenumseBeek
(zonnig,onbewolkt, 33 °C,3B)

15 augustus

provincie OVERIJSSEL:
Dinkel
(zonnig,licht bewolkt,22 °C,2B)

28juni

omgevingOost-Twente
(zonnig,half bewolkt,20 °C, <4B)

12 en18juli

onderanderedeSpringendaalse Beek,Puntbeek,
MosbeekenHazelbekkezijnbezocht
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Tabel 4.1: overzicht van debezochte locaties enveldwerkdata inhetkader van hetonderzoek naarde bosbeekjuffer
endegewone bronlibelin2001. Tijdens alleveldbezoeken werd nietalleen eenbezoekgebrachtaandedirecte locatie
waarde betreffende soorteen (sub)populatie heeft, maarwerd ookindedirecte omgevinggezochtnaarpotentieel en
geschikt habitat. Een samenvatting van detijdens hetveldwerkheersende weersomstandigheden istussen haakjes in
deeerste kolom weergegeven.
Stroomgebied

Datum

Opmerkingen

REFERENTIEBEZOEKEN:
13juli

omgevingKoningsbosch &Meinweggebied (samen metMarkJalink, KIWA, Nieuwegßin)

vooral gerichtophetverzamelenvanecohydrologische
leefgebied-informatie voordegewonebronlibel

(zonnig,licht bewolkt, 22 °C,2B)
24 en25 mei verschillende bekeninhetsysteemvandeGulpen
Geulwerdenonderzocht als referentiebeeldvan
heuvellandbekenvoordebosbeekjuffer, ditleverde
eennieuwe populatievandebosbeekjuffer inde
Eijserbeekop

Gulpdal

(zonnig,licht bewolkt, 21°C,2B)

* DeOudeGraaf in hetWeerterbos is net overde provinciegrens in Umburggelegen, maar
geziende liggingen bindingmet deoverige locaties in Noord-Brabant isdeze locatie indit
overzichtopgenomen.

4.3 Veldwerk 2001: verzamelde informatie
Hetveldwerkwasgerichtophetverzamelenvangedetailleerde
ecologische informatievandebosbeekjuffer endegewone bronlibel enop
hetopstellenvanbeheermaatregelen,zowelalgemeenalsgebiedsgericht
voor beidesoorten (cfdoelstellingen 2,3 en4 inhoofdstuk 1). Erisop
verschillende niveausinformatieverzameld:op macro-,meso-en
microschaal. Hieronderwordt beschreven opwelk niveau,opwelke
manier, metwelk materiaal welkevariabelenzijnverzameld.Omeen
indrukte krijgenvandewijzewaaropdeinformatie isverzameld,isin
bijlage 1hetveldprotocolvoor hetveldwerkopgenomen.Omdatvoorde
gewone bronlibel geenvoortplantingslocaties indeprovinciesNoordBrabant, Gelderland enOverijssel bekendzijn, isvoordezesoort
teruggegrepen opreferentie-onderzoek indeprovincie Limburg.Het
veldprotocol isdaaromvooral vantoepassinggeweestopdepopulaties
van bosbeekjuffers.
Macroschaal
Omeeninschattingte makenvanhet landgebruik indedirecte omgeving
vaneen (sub)populatie bosbeekjuffers iseenlandschapsopname gemaakt
inhetveld met behulpvaneentopografische kaart (1:25.000) vanhet
betreffende kilometerhok waarinde (sub)populatievande bosbeekjuffer
zichbevond.Devolgendetypen landschappen werdenonderscheiden:
•
•
•
•
•

bos
agrarischgrasland
overiggrasland
akkerland
ruigte
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Verder isvanelke beekwaarvandichtheidsmetingenlangsteltrajecten uit
het Landelijk Meetnet Libellen bekendzijn,dematevan meandering
bepaald. Dematevanmeanderingisweergegeven alsdeverhouding
tussendekortsteafstandtussen het begineneindvaneenteltrajecten
delengtevan hetteltrajectzelf. Dezelaatste lengteislangseen
slingerende beekaltijd langerendeverhoudingligtdanbovende1.
Bovendien isindit kilometerhokgenoteerdwelkesoorten libellen inwelke
aantallen bij debeekzijnaangetroffen. Destudie naar begeleidende
soorten isuitgebreid meteenanalysevandewaarnemingenvanlibellenin
het Landelijk Bestand Libellen (NVL/EIS-Nederlanden DeVlinderstichting).
Anderekarakteristieke aanwezige beekfauna iseveneensper locatie
genoteerd.
Mesoschaal
Demesoschaal ineen (sub)populatievandebosbeekjuffer isgedefinieerd
alseen beektrajectvancirca 50-100 meteropeenlocatiewaar
samenscholingen van bosbeekjuffers werdenvastgesteld.Op deze
mesoschaal werdenverschillendevariabelen opgenomen. Dezewaren
gericht op:1) inzicht indevegetatiezowel opdeoeveralsindebeek;2)
beek- en oeverstructuur.
Oever- en beekvegetatie
Deplantengroei (kruidenenlagestruiken) opdeoeverisopgenomen
volgensdeTansley-methode,waarmeeeenglobaleschattingvan
talrijkheidwordt aangegeven.Voordevegetatie indebeekzijndesoorten
geïnventariseerd.Verder isdehoofdbegroeiingvanbomenengrotere
struikengenoteerd.
Beek- en oeverstructuur
Ominzichtte krijgen indebeek- enoeverstructuurwerden devolgende
variabelenopgenomen:
• beekbreedte
• waterdiepte
• stroomsnelheid (indemeestegevallen met behulpvaneen
stroomsnelheidsmeterA.OTT,Kempen)
• bodemsubstraat
• beekbeschaduwing
• gemiddelde hellingshoekoever
• aantal uitstekende boomwortels
Microschaal
Demicroschaal ineen (sub)populatievandebosbeekjuffer isgedefinieerd
alseenbeektrajectvanmaximaal 10-15 meterwaaropeenduidelijke
concentratievan bosbeekjuffers werdaangetroffen. Dezehotspotswerden
met behulpvaneenGeographical PositionSystem (Garmin:GPS12) met
eennauwkeurigheid vanongeveer 5-10 metervastgelegd.Op deze
microschaal werden devolgendevariabelenopgenomen:
•
•
•
•

watertemperatuur
zuurstof (gehalteenverzadiging)
geleidingsvermogen
zuurgraad
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•
•
•
•

bodemstructuur (substraat endikteen bedekkingpatchesdetritus)
inschattingvoedselsituatie aandehandvan macrofauna insubstraat
dieptevandezuurstofloze laaginsediment
samenstellingbeekvegetatie,onderscheiden indevolgendetypen:
ondergedoken,drijvendenstaand.Hetoppervlaktewerdgeschatin
tientallenprocenten.

Watertemperatuur, zuurstof, EGVen pHwerden inhetveldopgenomen
met behulpvaneendraagbaremeetset (WTWUniversal Meter, Multiline
4). Circatien meter stroomopwaarts enstroomafwaarts vandehotspot
metsamenscholendebosbeekjuffers werdenstroomsnelheid,
watertemperatuur, zuurstof (verzadigingengehalte),zuurgraaden
geleidingsvermogen nogmaalsgemeten.
4.4 Verantwoording
Tijdensdit project isopdiversemanierensteuneninformatievan
verschillende personeneninstanties ontvangen.Dehiernagenoemde
personen en instanties hebben actief en positief bijgedragen aande
totstandkomingvandezerapportage opwelke manierdanook,waarvoor
heel hartelijkdank.
Toestemmingtot betredingvanterreinenwerdontvangenvan
Staatsbosbeheer (regio Limburg-Oost-Brabant; viaW.H.J.de Beaufort&
F.S.vanWestreenen), Staatsbosbeheer (regio Flevoland-Overijssel;viaF.
Eysink),Waterschap RoerenOvermaas (viaJ.M.G. IndenNeef),
Waterschap Reggeen Dinkel (via D.F.J.C.Peters),Gemeente Echt (viaT.
Valkenburg),VerenigingNatuurmonumenten (via B.F.vanTooren),
Waterschap DeDommel (viaJ.P.M,van Rijen),LandschapOverijssel (via
M.Zekhuis) enverschillende particuliereeigenaarsdie inhetvelddirect
mondeling(meestal) eenmaligtoestemmingtot betredinggaven.
Nauwkeurige informatieoverdete bezoeken gebiedenwerdverkregenvan
Geert DeKnijf (Instituutvoor Natuurbehoud, Brussel),JanRademaker
(Winterswijk), BertKnolenEvelineBroos(Waterschap ReggeenDinkel),
FransVermeer (Vlinder- en Libellenwerkgroep NatuurverenigingMarken
Leij) envelevrijwilligersdie regelmatighunwaarnemingenvanlibellen
doorgevenvooropname in Landelijk Bestand Libellen(NVL/EIS-Nederland
enDeVlinderstichting) enaltijd bereidwarenomextra informatiete
leveren. Deecohydrologische achtergrondsinformatie bij deleefgebieden
vandegewone bronlibelwerdgeleverddoor MarkJalink(KIWA,
Nieuwegein). Inhoudelijkediscussies met Hansvan Kapel (Waterschap
MarkenWeerijs) enMarcelWasscher (Grontmij) droegen bij aaneenbeter
beeldvoorbeheervangebieden metdebosbeekjuffer. DrPiet
Verdonschot (Alterra) verleende informatie overhuidige locatiesmet
bronnen inNederland.
Waterkwaliteitsgegevensvandeonderzochte bekenwerdenverkregenvan
het Hoogheemraadschap vanWest-Brabant (viaTruusdeCeuster),het
Zuiveringschap Limburg(via HanKessels),vanWaterschap DeDommel
(via FransLüers) envanWaterschap ReggeenDinkel (via BertKnol).
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HulpinhetveldwerdgebodendoorJippevander Meulen(De
Vlinderstichting), Sicco Ens(DeVlinderstichting), drHarmvanderGeest
(VU,Amsterdam), Robvan Bemmelen (UvA-student,Amsterdam) en
Robbie Kroes (VU-student,Amsterdam). Inhoudelijke hulp bij deuitvoer
vandit project encommentaar opeerdereversiesvandezerapportage
werdverkregenvan Robert Ketelaar (DeVlinderstichting),Victor Mensing
(DeVlinderstichting), Mathilde Groenendijk (DeVlinderstichting) endr
MichielWallisdeVries (DeVlinderstichting).
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Hoofdstuk 51 Resultaten

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van hetveldwerk aande
bosbeekjuffer endegewone bronlibel inhet seizoenvan2001.De
resultaten indit hoofdstukwordenineen ecologisch perspectief
geplaatst encomplementeren het ecologisch profielvan beide
soorten (cfdoelstellingen inhoofdstuk 1).
De belangrijkste resultaten onderbouwen het beeld dat de
bosbeekjuffer afhankelijk isvan kleine, gevarieerde,schoneen
zuurstofrijke beken. Uithet onderzoek blijktverder dat de (variatie
in)stroomsnelheid moetwordenbeschouwd alséénvande meest
belangrijke factoren inde keuzevan het microhabitat vande
bosbeekjuffer. Deecohydrologische gegevensvande leefgebieden
vandegewone bronlibel gevendezeldzaamheid ende
kwetsbaarheid vandit habitat inNederlandaan.

5.1 Leeswijzer
Indit hoofdstukworden deresultatenvanhetveldwerk aande
bosbeekjuffer endegewonebronlibel gepresenteerd.Deresultaten
worden indit hoofdstuk ineenecologisch kadergeplaatst,waarmeede
beschrijvingvanhetecologisch profielvanbeidesoortenverderwordt
uitgebreid (ziedoelstellingnummer2zoalsweergegeveninparagraaf 1.3).
Devertalingvandezeecologische kennis naar beheermaatregelenzalin
hoofdstuk 6 aandeorde komen.Hetligt niet indebedoelingomde
behaalde resultaten uitvoerigineenwetenschappelijke contextte
plaatsen. Erisdaaromgekozenomnieteenapart "discussie"-hoofdstuk
opte nemen,maareenkorte besprekingvandemeest belangrijke
resultaten per paragraafte presenteren. Dezebesprekingsparagrafen
geven puntsgewijsde belangrijkste observaties uit hetveldwerken
plaatsen debehaalde resultaten kort inhet perspectiefvaneerder
behaaldeengepubliceerderesultaten.
Deresultaten met betrekkingtot hetwerkaandebosbeekjuffer wordenop
drieniveaus (macro- meso-enmicroschaal) gepresenteerd. Resultaten
met betrekkingtot degewonebronlibel wordenvooral inhet kadervanhet
eco-hydrologischereferentie-onderzoek geplaatst (zieparagraaf4.3).
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5.2 Resultaten macroschaal bosbeekjuffer
Landgebruik
Debosbeekjuffer prefereert ineen idealestituatie eenkleinschaligen
gevarieerd landschap meteen mozaïekvanbosjes,hooilanden,struwelen,
houtwallen enruigten.Tijdens hetveldonderzoek in 2001bleekdat inde
directe omgevingvandeonderzochte populatiesvan
debosbeekjuffer hetoppervlakte bebossinggrootis.
Relatief hoogishetoppervlakte intensief agrarisch
gebied. Hettotaal vanagrarischgraslanden
akkerland neemt bijna 40%inbeslag.Deinvloedvan
kleinschaligheid iswelafte lezenaandecirca10%
half-natuurlijke graslanden endecirca 5%ruigte
(figuur 5.1). Eenintensief gebruikte agrarische
omgevingis inprincipeongunstigvoorde
bosbeekjuffer.
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Figuur5.1: Percentage van hetlandgebruik inde kilometerblokken
(n=15) waarin populaties van debosbeekjuffervoorkomen.
Weergegeven ishetgemiddelde percentage ende standaardfout.

Mate van meandering
Infiguur 5.2 isderelatieweergegeventussendematevan meandering
vandebeekenhetvoorkomenvandebosbeekjuffer. Omdeverschillende
beeksystemen onderlingtekunnenvergelijken,zijndeaantallen
bosbeekjuffers weergegeven alshet
aantal individuen per 100 meter beek.
100
Dezedichthedenzijn gebaseerdop
t SC
tellingen
uit het Landelijk Meetnet
fl>
&
fc
o
Libellenengecorrigeerdvoor hetaantal
3 n
V
tellingen perseizoen. Doordatde
0)
tellingen gestandaardiseerdworden
E
O o
uitgevoerd (Ketelaar&Plate,2001),zijn
X) o
deonderlinge aantallen in hogemate
_ Tc 0Q .
vergelijkbaar. Deresultaten waaropde
«j
«O
figuur isgebaseerd,zijnafkomstiguitde
jaren 1999-2001enuit hethier
beschrevenveldonderzoek in2001. De
matevan meanderingisweergegeven
mate van meandering
alsdeverhoudingtussendekortste
Figuur5.2: Relatie tussen dematevan meanderingende dichtheid
afstandtussen het beginenheteinde
(logaritmische schaal) van debosbeekjufferinzeven beeksystemen diezijn
vaneentelroute endelengtevaneen
opgenomen inhetLandelijk Meetnet Libellen. Degemiddelde dichtheidover
teljaren endestandaardfoutis weergegeven.
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telroutezelf. Eenverhoudingvan 1geeft daarom aandat ergeen
meanderingis. Hoehoger het getal opdehorizontale asinfiguur 5.2, hoe
groterdematevanmeandering(zieook paragraaf4.3). Hoewelde relatie
nogniet bijzonder sterkis(regressie-coèfficiënt=0.78), zijnhogere
dichthedenvooralteverwachten langsgevarieerdeensterk slingerende
beken.
Begeleidende libellensoorten enbeekfauna
Intabel 5.1wordenalletijdens hetveldseizoenvastgestelde soorten
libellenweergegeven dieop ofindedirecte nabijheidvandeonderzochte
beeksystemen met bosbeekjuffers vlogen.Ookvan
enkeleanderekarakteristieke beeksoortenis
bijgehouden hoevaak dezeinhetveldseizoenvan
2001zijnvastgesteld.Zeerregelmatigwerdenijsvogel
(Alcedo atthis)enbeekschaatsenrijder (Gems najas)
vastgesteld. Delaatste insomszeer hogedichtheden
zoalsopde BeerzeenopdeOudeGraaf. Ookdegrote
1
gelekwikstaart (Motacilla cinerea) kwamenkele
1
malenvooropdebosbeekjuffer-locaties. De
aanwezigheidvanhet bermpje(Barbatula barbatulus)
isnietsystematisch onderzocht, maardeze
karakteristieke stroomminnendebeeksoort bleektoch
minstens opdrie locaties aanwezig.Opallevande
onderzochte beeksystemenwasminstens éénvan
dezehoogkwalitatieve indicatoren aanwezig,hetgeen
despeciale ecologische hoog-kwalitatievefunctievan
Figuur5.3: Begeleidende libellensoorten dietijdens hetveldwerk van d e bosbeekjuffer-locaties accentueert.
2001 (blauwe balkjes) meerdaneenmaal werden vastgesteld
op
_.
„ ..... . . „ . .. . ... „
b
c 0
. . ',.'
, „_ ,.
„
.
Z
Figuur 5.3 vergelijkt
de begeleidende libellensoorten
locaties metbosbeekjuffers (n=15). Ter vergelijkingzijnde soorten
die
dieinhetLandelijkBestandLibellen na1990 (rode balkjes) inde
Wens n e t veldwerk inhetseizoen 2001meer
betreffende kilometerhokken zijnvastgesteld weergegeven.
daneenmaalwerdenvastgesteld metdeaantallen
malen dat dezeinhet Landelijk Bestand Libellen
(NVL/EIS-Nederlanden DeVlinderstichting) indeovereenkomende
kilometerhokken na 1990 zijnvastgesteld.Duidelijk blijkt datde
weidebeekjuffer eenbelangrijke begeleidende soortvoor de bosbeekjuffer
vormt. Maarookdevuurjuffer, het lantaarntje ende breedscheenjuffer
komenmet beideanalysemethodes als begeleidendesoorten naarvoren.
Vooralvoor het lantaarntje geldtdatdezesoortdoor debredeecologische
amplitude enzijntalrijkheid
vrijwel overalvoorkankomen,
endusookopdeonderzochte
bosbeekjuffer-locaties. De
weidebeekjuffer (figuur 5.4), de
breedscheenjuffer eniniets
mindere matede vuurjuffer,
hebbeneenpreferentievoor
stromendewateren
(Groenendijk, 2001) enzijnals
begeleidendesoortenvoorde
bosbeekjuffer teverwachten.
Figuur5.4: Een mannetjevan de weidebeekjuffer.
Opvallendisdatdesmaragdlibel
Deze soortisdebelangrijkste begeleidende soortop
tijdens hetveldwerkvan 2001
locaties metdebosbeekjuffer. Foto:Rob van
als begeleidende soortvande
Bemmelen.
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bosbeekjuffer naarvorenkomt enookopvallend ishettalrijkevoorkomen
vandebruine korenbout opeenlocatievandebosbeekjuffer (17
exemplaren langsde Beekloop (155-367) op13juni 2001). Beide
soorten staan niet alsstroomminnendte boek, maarvooralde
smaragdlibel isvaaken inrelatief hoogaantal op bosbeekjuffer-locaties
vastgesteld gedurende hetveldwerk in2001.Demetaalglanslibeldiewel
opbekenvoorkomtwerdtijdens hetveldwerkweinig, maarindeanalyse
van bestandswaarnemingen regelmatigvastgesteld inkilometerhokken
metdebosbeekjuffer. Debeekromboutdiealskarakteristiekvoor
stromendwaterteboekstaat,werdeenmaal aangetroffen opeen locatie
met bosbeekjuffers.

Tabel5.1: Begeleidendesoorten libellenenoverige beekfauna van de
bosbeekjuffer-locaties (n=15) zoals vastgesteld tijdens hetveldseizoen 2001.
Soort

Wetenschappelijke
naam

Aantal maal
vastgesteld

Aantal
exemplaren

weidebeekjuffer

Calopteryxsplendens

13

269

vuurjuffer

Pyrrhosoma nymphula

11

74

smaragdlibel

Cordulia aenea

9

27

lantaamtje

Ischnura elegans

8

63

breedscheenjuffer

Platycnemispennipes

5

33

azuurwaterjuffer

Coenagrion puella

3

34

blauweglazenmaker

Aeshna cyanea

2

4

metaalglanslibel

Somatochlora metallica

2

3

watersnuffel

Enallagma cyathigerum

2

103

grote keizerlibel

Anaximperator

2

4

bruine korenbout

Libellula fulva

2

»

bruineglazenmaker

Aeshnagrandis

1

1

beekrombout

Gomphus vulgatissimus

1

1

bloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

1

1

gewoneoeverlibel

Orthetrum cancellatum

1

15

platbuik

Libellua depressa

1

20

zwarte heidelibel

Sympetrum danae

1

1

gewone pantserjuffer

Lestus sponsa

1

1

houtpantserjuffer

Lestus viridus

1

1

bruinrode heidelibel

Sympetrum striolatum

1

2

viervlek

Libellula quadrimaculata

1

1

grote roodoogjuffer

Erythromma najas

1

1

WÊÊ
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Tabel 5.1: Begeleidendesoorten libellen enoverige beekfauna van de
bosbeekjuffer-locaties (n=15) zoals vastgesteld tijdens hetveldseizoen 2001.
Wetenschappelijke
naam

Soort

Aantal maal
vastgesteld

Aantal
exemplaren

OVERIGEBEEKFAUNA
ijsvogel

Alcedo atthis

6

7

beekschaatsenrijder

Gerris najas

6

1000-10.000

bermpje

Barbatula barbatulus

3

5

grotegelekwikstaart

Motacilla cinerea

2

3

Besprekingresultatenopmacroschaal (paragraaf5.2)
Debelangrijkste observatiesvandeanalyseopmacroschaal latenzichals
volgtsamenvatten:
• Debosbeekjuffer-populaties liggen ineenkleinschaliggevarieerd
landschap waarin bos domineert; deoppervlakte agrarisch landgebruik
isgemiddeld bijna40%enditkaneennegatieve invloed hebben
• Beken metbosbeekjuffer-populaties toneneenhoge variatie; in sterk
meanderende beken zijndehoogste dichtheden te verwachten
• Deweidebeekjuffer, devuurjufferendebreedscheenjufferzijn de
belangrijkste begeleidende soorten libellen van de bosbeekjuffer;
beken metbosbeekjuffer-populaties worden verdergekarakteriseerd
doordeaanwezigheid van andere karakteristieke beekfauna
Discussie
Inzijnalgemeenheid blijkt datdebosbeekjuffer eensoort isvan
kleinschalige ongeschonden landschappen (NVL,2002). Erzijnechter
maarweinigstudiesdiehetleefgebiedvandebosbeekjuffer op
macroniveau beschrijven. IndeonderzoekingenvanRehfeldt (1986) is
meerdan80%vanhet landoppervlak vandeonderzochte populatiesvan
debosbeekjuffer bos(achtig).Slechts 20%is(extensief) landbouwgebied.
Dehogematevanbebossing(gemiddeld iets meerdan50%) inde
huidigestudie bevestigt dit beeld. Maarondanksdatdeonderzochte
populatiesvandebosbeekjuffer in Nederland indemeest kleinschalige
landschappenvoorkomen,ishetaandeel landbouwgebied beduidend
hoger (ruimeenfactortwee) danindestudievan Rehfeldt (1986). Dit
geeft direct éénvandebedreigingenvandehuidige populatiesvande
bosbeekjuffer in Nederlandaan.Invloedvan meststoffen vanuit
landbouwgebieden wordt namelijkalséénvandemeest belangrijke
bedreigingenvoordebosbeekjuffer gezien (Rehfeldt, 1986; Schorr,
1990).
Debosbeekjuffer iseenvoorbeeldvaneensoortvanongestoorde beken.
Regelmatigoeveronderhoud enkanalisatie hebbeneennegatieve invloed
oppopulatiesvandebosbeekjuffer. Meerdan 75%vande 118
onderzochte populatiesvandebosbeekjuffer ineen Duitsestudiewerden
langsvolledigongestoorde oeversgevonden. Deoverigecirca25%had
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slechtseenzeerlichte matevanoeververstoring. Langsgekanaliseerde
bekenwerdengeenpopulatiesvandebosbeekjuffervastgesteld (Rehfeldt,
1986). Ookindehuidigestudie lijkt oplandschappelijk niveaueen
verbandtussengevarieerdeenongestoorde bekenenhetvoorkomenvan
debosbeekjuffer. Bij een hogere matevan meanderingvandebeekzijn
hogereaantallenvandebosbeekjuffer teverwachten.
Inhet buitenland isdegewonebronlibel debelangrijkste begeleidende
libellensoort vandebosbeekjuffer (Rehfeldt, 1986). InNederland komen
beide soorten maaroptweedicht bij elkaar gelegen locaties inLimburgin
hetzelfde beeksysteemvoor. Opdeoverigebeeksystemen in Nederland
waardebosbeekjuffer voorkomt, isdegewone bronlibel niet samenmet
debosbeekjuffer gevonden,maarzijn anderesoorten aangetroffen.De
belangrijkste isdeweidebeekjuffer, maarookdevuurjuffer ende
breedscheenjuffer zijn relatiefvaaksamen metde bosbeekjuffer
vastgesteld.Opvallend isdat indebeeksystemen in Nederlandwaarde
bosbeekjuffer voorkomt, regelmatigandere hoogkwalitatieve indicatoren
voordebeekfaunazijnvastgesteld.Debeekschaatsenrijder enhet
bermpjezijnbeidekarakteristiek voor beschaduwde bovenlopenvan
laaglandbeken (Wasscher, 1989; Bosman&Aarts,2000). Het
gecombineerdvoorkomenvanweidebeekjuffer, beekschaatsenrijder en
bermpje kanalseengoede indicatie dienenvoorgeschikte bosbeekjufferbeken.
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5.3 Resultaten mesoschaal bosbeekjuffer
Oever- en beekvegetatie
Oevervegetatie
Eengoedontwikkelde oevervegetatie isbelangrijkvoorde bosbeekjuffer.
Mannetjes gebruikendevegetatie omterritoria bovendebeektebezetten.
Doorzowel mannetjes alsvrouwtjes wordtdeoevervegetatie ende
structuur daaringebruikt omtejagen endebeekjuffers gebruikende
oevervegetatie ominteovernachten. Uithetonderzoek blijkt dat hettype
vegetatievan minder belangis. Doordat debeken regelmatigbuitenhun
oeverstreden komtvoedselrijksediment opdeoeversterecht.De
oevervegetatie heeft danook indemeestegevallen het karaktervan
voedselrijke ruigtekruidenvegetatie (cfGroenendijk &Wolterbeek, 2001).
Delocaties met bosbeekjuffer kenmerkenzichdooreen hogeabundantie
vanbijvoorbeeld grote brandnetel {Urtica dioica),gewone berenklauw
(Heracleum sphondylium), echtevaleriaan (Valeriana officinalis) en
koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum). Tussendelocaties onderling
zijngeenaltegroteverschillen gevonden.Inbijlage2 iseen
totaaloverzicht gegevenvandeaangetroffen plantenenhunabundantie
perlocatie. Hetbeheervandeoevervegetatie isvangroot belangenkomt
in hoofdstuk 6en 7aandeorde.
Beekvegetatie
Oplocatieswaardebosbeekjuffer voorkomt isvegetatie indebeek
schaars. Degemiddelde bedekkingvandrijvendeenondergedoken enin
hetwater staandevegetatie opdeonderzochte locatiesvancirca 10-15
meter beeklengte isslechts 12%(range0-40%;zieookderesultatenvan
deanalyseopmicroschaal in paragraaf 5.4). Opgrotedelenvandebeek
ontbreekt inhetwater groeiendevegetatie inzijngeheel.Dit isvanwegede
hogebeschaduwinginbeken met bosbeekjuffers eenminofmeer
natuurlijk gegeven.Maaromdat devrouwtjesvandebosbeekjuffer deze
waterplanten gebruikenvoor hetafzettenvandeeierenzijndezepatches
metwaterplantenvangroot belang.Veelaangetroffen opdelocatieswaar
bosbeekjuffers voorkomenzijndrijvendfonteinkruid {Potamogeton natans)
enmogelijk ookanderefonteinkruiden (4x),kleineegelskop (Sparganium
emersum) enmogelijk ookanderesoortenegelskop (7x),pijlkruid
!
{Sagittaria sagittifolia)
(3x) ensterrekroos(4x).
Beek-en oeverstructuur
Debelangrijkste resultaten betreffende debeek- enoeverstructuur staan
samengevat intabel 5.2. Deonderzochte beken metaanwezigheidvande
bosbeekjuffer zijngemiddeld ongeveervier meter breedencirca 30
centimeter diep.Destroomsnelheid isgemiddeldvrij hoog,ongeveer 30
centimeter persecondeendewaterafvoer indezomer bedraagtcirca 300
liter perseconde. Hiermee isduidelijk datdemeeste bekenwaarde
bosbeekjuffer voorkomt behorentot dekleinerebeken.Bijeenveel
gebruikte indelingvanstromendewateren,vallendemeeste
bosbeekjuffer-beken indezogenaamdeeersteorde (Maitland, 1978).
Slechtsdegrotere bekenzoalsdebenedenloopvandeBeerze,de
Beekloop endeSlingevallen indetweedeorde. DeDinkel ismeerte
karakteriseren alseenkleinerivierdieindederdeordevalt. DeDinkelis
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danooknietalshet meestoptimalehabitatvoor
debosbeekjuffer te karakteriseren,maar bevindt
zichaanderandvan hetvoorde bosbeekjuffer
idealespectrum.Samengevat isdeoptimale
voortplantingsbiotoop vandebosbeekjuffer de
snelstromende boven-enmiddenloopvan
riviersystemen (Verdonschot, 2000b).
Eenbelangrijk aspectvanbeken met populaties
vandebosbeekjuffer, isdehogematevan
beschaduwing.Gemiddeld isdit circa 60%(tabel
50-75%
25-50%
0-25%
75-100%
5.2). Uitdeverdelingoverdecategorieën blijkt
beschaduwing
dat inhet overgrotedeeleenbeschaduwingvan
Figuur 5.5: Verdeling van deonderzochte beektrajecten met
meer dan50%voordebosbeekjuffer nodigis
bosbeekjuffer(n=17) overdeverschillende categorieën van
(figuur 5.5). Debeschaduwingiszeldenvolledig
beschaduwing.
(somswelopeen klein beektraject). Ditkomt
doordat de bosbeekjuffer zonnigegedeelten (zonnevlekken) gebruiktom
eenterritoriumte bezetten ofomtejagen. Deaanwezigheid vandergelijke
zonnevlekken isessentieel voordebosbeekjuffer (DeKnijf,2001). Aande
andere kantzijnvolledigniet-beschaduwde bekenvoorde bosbeekjuffer
eenzeldzaamheid.Hetnatuurontwikkelingstraject langsdeChaamsebeek
ter hoogtevanHetBroekisvrijwelvolledigzonbeschenen enisdaarmee
eenuitzonderingopdeoverige bosbeekjuffer-locaties. Debeschaduwing
wordtveroorzaakt door begeleidend bosensomsdoor smallesingelsvan
bomen enstruiken. Inhet begeleidende boszijneik (14x), populier (6x),
beuk (5x),els(5x) enes(4x) het meest frequentaangetroffen.
Gemiddeld genomentreden deoeversvandedoor de bosbeekjuffer
bewoonde bekenvrijsteil uit. Degemiddelde hellingshoek isongeveer 25
graden.Opbeektrajecten vancirca 10 meter staangemiddeld circavier
bomen aanbeideoeverzijden,diemet hunwortelsindeoeverwortelen.
Doordestroom komt hetwortelstelsel gedeeltelijk bloot
te liggen.Ditzijnvoordelarven belangrijke
schuilgelegenheden (Zahner, 1959).
Hetsubstraatvande beeksystemenwaarde
grof zand/grind
bosbeekjuffer
isaangetroffen isindemeestegevallen
zand
zandig. Meerdan65%vandegevondensubstraten iste
fijn zand
karakteriseren als (grof)zandig(meteen korrelgrootte
groter dancirca300-400 micrometer). Slechtsinenkele
gevallen ishetsubstraat metslib of kleideeltjes
gemengd (figuur 5.6).

D

circa65%
Figuur5.6: Substraat van deonderzochte beeksystemen met
populaties van debosbeekjuffer (n=17).
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Tabel5.2: Samenvattingvan enkeleparameters betreffende debeek- enoeverstructuurvan de
onderzochte beeksystemen metpopulaties vandebosbeekjuffer(n=17). Tussen haakjesstaathet
gemiddelde zondereventuele buitendenormale range vallende waarden (zie ookde kolom
opmerkingen). Zieookfiguur5.7vooreengrafischepresentatie vanenkele parameters.
Parameter

Range

Gemiddelde

beekbreedte (cm)

117-900

414
(382)

debreedtevan9 meter betreftde
Dinkel,diedaarmeebuitende
normale rangevalt

waterdiepte (cm)

7-90

31
(27)

dedieptevan90 centimeter betreft
de Dinkel, diedaarmee buitende
normale rangevalt

stroomsnelheid (cm s"1)

12-46

27

3 1

Opmerkingen

25-1701

374
(285)

hetdebietvanruim 1700 literper
secondebetreft de Dinkel,die
daarmee buiten denormalerange
valt

beschaduwing (%)

0-90

58
(67)

debeschaduwingvan0%betreftde
Chaamsebeekter hoogtevanHet
Broek,diedaarmeebuitende
normalerangevalt

hellingshoek oever (graden)

0-45

25

aantal boomwortels
(gemiddeld per 10 meter)

0-10

4

debiet (dm s )

Besprekingresultatenopmesoschaal (paragraaf 5.3)
Debelangrijkste observatiesvandeanalyseopmesoschaal latenzichals
volgtsamenvatten:
• Deoevervegetatfesvanlocaties metdebosbeekjufferhebben het
karaktervan voedselrijke ruigtekruidenvegetaties. Inhetwaterkomt
slechts zeerweinigvegetatie voor, hoewel datvoorhetafzetten van de
eitjeswelbelangrijkis
• Beken metbosbeekjuffer-populatieszijntekarakteriseren als relatief
snelstromende boven- enmiddenlopen meteen:
S
/
y
y
S

hogebeschaduwing(60-70%)
zandigsubstraat
geringe diepte(30cm)
geringe breedte (3-4m)
relatiefhoge stroomsnelheid (30 cmperseconde)

Discussie
Deinhetseizoenvan2001vastgestelde kenmerkenvanlocatiesvande
bosbeekjuffer komen behoorlijk overeen metdeervaringen inhet
buitenland. Debeschrijvingenvanbuitenlandsevliegplaatsenzijnechter
grotendeelserganekdotisch.Meer precieze informatie afkomstiguiteen
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uitgebreidestudie isalleenvoorhanden
inZahner (1959) enZahner (1960).
Hoewel gedateerd isdezeinformatie nog
steedsacuraat. Infiguur5.7 wordteen
vergelijkinggepresenteerdtussende
data uitdehuidigestudie endeDuitse
studievanZahner (1959). Hieruit blijkt
dat deNederlandsesituatiesterk
overeenkomt metdesituatie in
Duitsland,maardatin Nederland
gemiddeld ietsgrotere beken doorde
bosbeekjuffer worden bevolkt. Ditwordt
vooralveroorzaakt door deSlinge,de
bovenloopvande BeerzeendeDinkel,
dieaandebovenkantvanhetspectrum
zitten.
Voor deverschillende stadia indegehele
levenscyclusvande bosbeekjuffer isde
aanwezigheid vaneengoed ontwikkelde
oever-eninhetwateraanwezige
vegetatie belangrijk (Sternberg&
Buchwald,1999). De bosbeekjuffer
bezet pasnieuwe locaties alsdaarde
ontwikkelingvaneengoede
oevervegetatie opgangisgekomen
(Schorr, 1990). Eengevarieerdeen
structuurrijke oevervegetatie isvan
belangbij deafbakeningvaneen
territorium vandemannetjes ,maarook
omvoedseltezoeken (voorbeide
geslachten).Voortswordtde

Figuur5.7:Breedte(figuurA, cm),diepte(figuurB,cm),stroomsnelheid (figuurC,
cms1) endebiet(figuurD,dm3s'1)van deonderzochte locaties metbosbeekjuffer
(n=17). Hetgemiddelde metstandaardfoutendeminimum-en maximumwaarde
van hethuidige onderzoek, zijngepresenteerd indeblauwe balk.Tervergelijkingzijn oevervegetatie gebruikt ominte
overnachten (Sternberg&Buchwald,
debekende ranges uitZahner (1959) inroodweergegeven (zie ookde bespreking
1999; Schorr, 1990). Uithetonderzoek
van paragraaf5.3).
blijkt datdesoortensamenstellingvan de
vegetatie niet, maardeaanwezigheid vaneenstructuurrijke engevarieerde
oevervegetatiewelvandoorslaggevend belangis. Oplocatieswaarde
oevervegetatievannatureafwezig,gemaaid ofdoor chemische
bestrijdingsmiddelen bestredenwas,werdengeensamenscholingenvan
bosbeekjuffers vastgesteld. Ditwordt bevestigddoor onderzoekvanKuil
(1982) diepopulaties vandebosbeekjuffer zagverdwijnen bij intensief
maaibeheerlangsoeversenhetverwijderen vanopslagvanelzen.
Devrouwtjes gebruikenonder andere inhetwater aanwezigevegetatieom
deeitjes inaftezetten. Indeverschillende literatuurbronnenworden
diverse soortenwaterplanten genoemd (ziebijvoorbeeld Sternberg&
Buchwald,1999;Schorr, 1990).Vaakzijndit ondergedokenwaterplanten
ofdrijvendewaterplanten.Inveelgevallenwordenook inhetwater
hangende bladerenvandeoevervegetatie gebruikt. Indebeschaduwde
bekendiedebosbeekjuffer gemiddeld genomen in Nederlandbewoont,
kandezeinhetwater aanwezigevegetatie vrijschaarszijn. Gezienhet
belangvandezepatchesmetwatervegetatie voor deei-afzet,zijnzevan
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essentieel belangvoor hetvoortbestaan vandebosbeekjuffer opde
huidige locaties. Inhet huidigeonderzoekwerden ei-afzettende vrouwtjes
regelmatigaangetroffen.Vaakwasdat inderdaadopvegetatie inhet
water,maargeregeldwerdenookeitjes afgezetopdoor destromingvan
hetwater blootgelegdewortelstelselsvanbomenenstruiken.Ookwerden
vrouwtjes gevondendieeitjes aanhetafzettenwaren indoodorganisch
materiaalzoalsbladerenentakkendieinhetwaterlagen. Dezelaatsteeiafzetsubstraten zijnnieteerder beschreven.Vermoedelijk isditdooreen
gebrekaan 'normaal'ei-afzetsubstraat eentweede keus. Inde
beschaduwde beken,waardemeeste bosbeekjuffer-populaties aanwezig
zijn,zijn namelijk maarweiniggroeiplaatsenvandrijvendeof
ondergedoken ofinhetwater staandeof hangendevegetatie aanwezig.Bij
gebrekaandit 'nomale' ei-afzetsubstraat kunnenvrouwtjesvande
bosbeekjuffer kennelijkgemakkelijk uitwijken naaranderemogelijkheden.
Hetisdusbelangrijk datdeaanwezige (water)vegetatie wordtontzienbij
beheerwerkzaamhedenendat er(door denatuurlijke schaarsheidvan
'normaal' ei-afzetsubstraat) voldoende uitwijkmogelijkhedenindebeek
aanwezigblijven.
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5.4 Resultaten microschaal bosbeekjuffer
Naasteenanalyseopmacroschaal enmesoschaal,zijn ook metingen
gedaanopmicroschaal niveau.Demetingen hebbenzichtoegespitstop
die locaties binnen het leefgebiedvandebosbeekjuffer waar
samenscholingen vanmannetjes envrouwtjes vande bosbeekjuffer
werdenaangetroffen.Opdezezogenaamde hotspotswerden
watertemperatuur, zuurstof (gehalteenverzadiging),geleidingsvermogen,
stroomsnelheid (zieookdebesprekingvanparagraaf 5.3) enzuurgraad
vastgesteld.Ookwerdopdit niveaueeninschattinggemaaktvande
hoeveelheidwatervegetatie indebeek (zieookdebesprekingvan
paragraaf 5.3). Intabel 5.3 wordteensamenvattinggepresenteerdvan
enkele opgenomen parameters.

Tabel 5.3: Samenvattingvan enkeleparameters dieopsamenscholingen van bosbeekjuffers (hotspots)
indeleefgebieden werden opgenomen (n=17). Tussen haakjes staathetgemiddeldezondereventuele
buitendenormale range vallende waarden (zie ookdekolom opmerkingen). Zieookfiguur5.9 vooreen
ffsche presentatie van enkeleparameters.
Parameter

Range

Gemiddelde

watertemperatuur (°C)

16.128.1

19.5
(17.7)

zuurstofgehalte (mg I'1)

6.2-8.6

7.5

zuurstofverzadiging (%)

69-100

81

zuurgraad

6.7-7.8

6.9

dieptezuurstofloze laagin
sediment (cm)

2.5-15

8.1

geleidingsvermogen (,"Scm'1)

293-780

521
(447)

bedekkingbeekvegetatie (%)

0-40

12

Opmerkingen
detemperatuur van28 °Cbetreftde
Chaamsebeekter hoogtevanHet
Broek,diedaarmeebuitende
normale rangevalt

deSlinge,deDinkel endeChaamse
beekter hoogtevan HetBroekvallen
metwaarden ruim bovende 700uS
cm 1 bovendeoverige locatiesdie
allen rondde500 ßS cm'1oflager
zitten
zieook paragraaf 5.3

Debosbeekjuffer iseensoortvan relatief koele beken.Ookinhethuidige
onderzoek blijkt datdemeeste bekeneenrelatief lagewatertemperatuur
hadden. Hetgemiddelde (deChaamse beekter hoogtevan HetBroek
buiten beschouwinggelaten) van 17.7 °Cisvooreenlaaglandbeekin
Nederlandgedurendedezomermaanden relatief koel. Dewaargenomen
temperatuur van28 °CindeChaamse beekter hoogtevanHet Broekvalt
ruim buitendebekendetolerantiegrenzen vandebosbeekjuffer (Zahner,
1959; Sternberg&Buchwald,1999). Doordatdemetingen inHetBroek
plaatsvonden opeenvandewarmste dagenvanhetseizoen 2001(4juli)
enomdat deChaamse beekopdezelocatie nogzeerondiep is,kande
watertemperatuur hiersnel oplopen.Ookuit experimenteel werk blijktde
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bosbeekjuffer een aan koud water aangepast
insect is (Schutte & Schrimpf, 2002) en de

CA
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hoge temperatuur in de Chaamse beek ter
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hoogte van Het Broek is een punt van

30-

aandacht.
Op het moment van meten is op alle locaties

20

E
o
o

met samenscholingen van bosbeekjuffers een
relatief hoge zuurstofconcentratie van

10H

gemiddeld ruim 80% verzadiging gemeten. Dit
is voor beekwater een normale waarde
(Verdonschot, 2000b). De diepte van de
zuurstofloze laag in het sediment bevindt zich

80

gemiddeld op circa acht centimeter diepte op
*~

de onderzochte locaties. In beschaduwde

60

beken, waar de afbraak van organisch
materiaal zoals takken en bladeren meestal

40-

wat langzamer gaat, is een zuurstofloze bodem
een relatief normaal verschijnsel. Hoewel

20-

lokaal slechtere zuurstofomstandigheden in de
bodem aanwezig kunnen zijn, is de diepte van

stroomopwaarts

hotspot

stroomafwaarts

gemiddeld acht centimeter geen belemmering
voor het voorkomen van de bosbeekjuffer.
Verder laten de leefgebieden van de

Figuur 5.8: Stroomsnelheid (figuur A) en zuurstofverzadiging (figuur B)
gemeten op locaties waar samenscholingen van bosbeekjuffers werden
aangetroffen (hot spots) en op willekeurige locaties circa 10-20 meter
stroomopwaarts en stroomafwaarts (n=17). Degemiddelde waarden en hun
standaardfouten zijn weergegeven.

bosbeekjuffer zich karakteriseren door een
vrijwel neutrale pH. Het geleidingsvermogen
geeft aan dat de meeste beken met
bosbeekjuffers matig voedselrijk zijn. Alleen de
Slinge, de Dinkel en de Chaamse beek ter

hoogte van Het Broek gaven op het moment van meten een relatief hoog
geleidingsvermogen en daarmee een indicatie van een eutroof niveau aan.
In de beschaduwde beken waar de bosbeekjuffer voorkomt, zijn van nature
weinigwaterplanten aanwezig. Deze plekken worden door de vrouwtjes
gebruikt om eitjes in af te zetten, en dit werdtijdens het onderzoek ook
regelmatig waargenomen. De gemiddelde bedekkingvan watervegetatie in
de beschaduwde beken is erglaag (<1%) en de aanwezigheid van
patches met watervegetatie lijkt één van de sturende factoren voor de
samenscholingvan bosbeekjuffers te zijn. Gemiddeld komt er op de
plekken met samenscholing van bosbeekjuffers (hot spots) ruim 12%
bedekkingvan watervegetatie voor. Uit figuur 5.8 blijkt dat de
watervegetatie alleen niet de enige sturende factor voor samenscholing is.
Op hot spots is de stroomsnelheid ongeveer twee keer hoger dan op een
willekeurige locatie ongeveer tien meter stroomopwaarts of
stroomafwaarts. Vaak wordt gezegd dat de keuze voor de hogere
stroomsnelheid verklaard kan worden doordat onder hogere
stroomsnelheden meer zuurstof aanwezig is (Gibbons & Pain, 1992). In
het huidige onderzoek zijn hier geen aanwijzingen voor gevonden (figuur
5.8B). Zowel op de hot spot als op de plekken stroomopwaarts en
stroomafwaarts, is de verzadiging met zuurstof volledig identiek. Ook bij de
andere parameters die zowel op hot spots als op een willekeurige plek
stroomopwaarts of stroomafwaarts werden gemeten (geleidingsvermogen,
zuurgraad en watertemperatuur), konden geen verschillen tussen de
metingen worden vastgesteld.
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Besprekingresultatenopmicroschaal (paragraaf 5.4)
Debelangrijkste observatiesvandeanalyse op microschaal latenzichals
volgtsamenvatten:
Debeken metbosbeekjuffers zijnrelatiefkoel, hebben een hoge
zuurstofconcentratie, zijnmatigvoedselrijk enhebben neutraal water
Samenscholingen van debosbeekjufferworden gestimuleerd doorhet
voorkomen van kleine patches
watervegetatie endoorlokale verschillen in
stroomsnelheid; willen demannetjes deze
locaties uitkiezen, danmoetendeze wel in
dezon gelegen zijn
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Discussie
Infiguur5.9 wordendeinhetseizoenvan
30 2001vastgesteldewaarden oplocaties met
samenscholingen vande bosbeekjuffer
vergelekenmet indeliteratuur weergegeven
waarden (Zahner 1959;Sternberg&
Buchwald, 1999). Uitdezevergelijkingblijkt
datdeindit onderzoek vastgestelde
gegevens redelijk overeenkomen metde
1C optimale gegevensdievoorde bosbeekjuffer
gelden. Indedirectevergelijkingblijkt datde
gegevensnet iets minder optimaal lijken.De
zomertemperatuurisgemiddeld netiets
hoger,de hoeveelheidzuurtsof isnetiets
lageren het geleidingsvermogen ligt ookwat
hogerdanoptimaal wordt aangegeven.Dit
100 geeft aandat ineenaantal beeksystemen
verbeteringen ten goedevoorde
bosbeekjuffer mogelijkzijn. Inhoofdstuk7
zullenwaar mogelijk dezevoorstellenvoor
verbeteringwordenbeschreven.

Detemperatuur vanhet beekwater iséén
van
debelangrijkste factorenvoorhet
EGV(uScm" 1 ): 0
600
80
200
400
voorkomenvandebosbeekjuffer. Inwarmer
beekwater komt nietdebosbeekjuffer, maar
E
vooraldeweidebeekjuffer voor.De
bosbeekjuffer isaangepast aanhetlevenin
koudwater. Larvenvande bosbeekjuffer
bijvoorbeeld hebbeneensneller
metabolisme danlarvenvande
i
pH: 0
weidebeekjuffer inexperimenten meteen
lagewatertemperatuur (Schütte&Schrimpf,
2002). Dehogewatertemperatuur van28°C
1
Figuur5.9: Watertemperatuur CC, figuurA),zuurstof(mgI' , figuurB),
zoals
vastgesteld indeChaamsebeekter
zuurstofverzadiging(%, figuurC), zuurgraad (figuur D)engeleidingsvermogen (t&
1
hoogte
van HetBroek kandanookbij lang
cm' ) van deonderzochte hotspots metsamenscholingen van de bosbeekjuffer
(n=17). Hetgemiddelde metstandaardfoutendeminimum-en maximumwaarde
aanhouden eenprobleem voorhet
van hethuidige onderzoek, zijngepresenteerd indeblauwe balk.Ter vergelijking
voorkomenvandebosbeekjuffer vormen.
zijndebekende ranges uitZahner (1959) enSternberg &Buchwald (1999)in
Naastdewatertemperatuur isernogeen
roodweergegeven (zie ookdebesprekingvan paragraaf5.4).

•MH
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belangrijke anderefactor diehetvoorkomen vandebosbeekjuffer bepaald.
Algemeenwordt aangenomen datdit dehoeveelheid opgelostezuurstofin
het beekwater is (Sternberg&Buchwald,1999; NVL,2002). Hetis
inderdaadzodat inkouder beekwater meerzuurstof kanoplossen danin
warmer beekwater. Ineendirectevergelijkingmetde weidebeekjuffer,
kunnen delarvenvandebosbeekjuffer ietsslechtertegeneenlage
zuurstofspanning.Aandeandere kant ishetzodatsterfteen
beschadigingen pasoptreden nalangdurige perioden (driedagen) vanlage
zuurstofgehaltes (Zahner, 1959). Ookkunnen larvenvanbeekjuffers door
het makenvanspeciale bewegingen onderzuurstofarmeomstandigheden
proberendeze (tijdelijk) opte heffen (Miller, 1993). Schütte&Schrimpf
(2002) vermoeden danookdat naast dewatertemperatuur en
zuurstofconcentratie ookeenanderefactor hetvoorkomenvande
bosbeekjuffer in beken bepaalt. Mogelijk isdatdeconcurrentiestrijd met
deweidebeekjuffer, diedebosbeekjuffer onder koude omstandigheden
welenonderwarmeomstandigheden niet kanwinnen.
Hoewel hetvrouwtje vandebosbeekjuffer instaat blijkttezijnomeitjesaf
tezetten indoodhout, rottende bladeren enbloot liggende houtige
wortelsvanstruiken enbomen,iservermoedelijk weleenduidelijke
voorkeurvoor inhetwater hangendeofgroeiende levendevegetatie.
Dergelijkeplekkenzijn indetypisch Nederlandse leefgebieden echtervrij
schaarsenverdienenaandacht bij het beheer (zieook hoofdstuk6 en7).
Dekeuzevoormannetjes omeenterritorium afte bakenenwordt
vermoedelijk doordeaanwezigheidvandergelijke patches met
watervegetatie bepaald.Uitdit onderzoek blijkt eveneensdatde
stroomsnelheid opmicroschaal niveaueen belangrijke sturendefactoris.
Ditiseerdervastgesteld bij mannetjesvandekoperen beekjuffer
(Calopte/yxhaemorrhoidalis) (Gibbons&Pain,1992). Belangrijk isverder
datdergelijke locatiesdoor dezonbeschenenworden (Kuil, 1982).Als
aandezedrievoorwaarden isvoldaan, dan bevindenterritoriavan
mannetjes endemeest geschikteei-afzetlocatieszichongeveerop
dezelfde beektrajecten vanmaximaaltien meter lengte.Ontmoeting,
paringenvoortplantingzijnhiermeegewaarborgd enhetbelangvandeze
locaties inhet leefgebiedvandebosbeekjuffer wordthiermee
onderstreept.
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5.5 Resultaten gewone bronlibel (insamenwerkingmet MarkJalink)
Aardvan hetveldonderzoekin 2001
Tijdenshetveldwerkvan2001zijngeenexemplarenvandegewone
bronlibel aangetroffen opdeonderzochte locaties inde provinciesNoordBrabant,GelderlandenOverijssel.Uitbuitenlandse gegevens blijkt datde
bosbeekjufferen degewone bronlibel een kenmerkend soortenpaar
vormen,dievaaksamenvliegen (NVL,2002). Opde bosbeekjufferlocatiesdie inhetseizoenvan2001bezochtzijn,zijn helaasgeengewone
bronlibellen aangetroffen. Delocatieswaarvroeger (waarschijnlijke)
populatiesvandegewonebronlibellen hebben bestaan (figuur3.3 en
tabel3.2), zijn in2001eveneens bezocht, maar helaasookzonder
resultaat. Bij het interpreterenvanhistorischevindplaatsgegevens,is
overigensaltijd demoeilijkheid omacuraatte bepalenvanwelke locatie
dewaarnemingexactafkomstigis. Bijdegewonebronlibel zijndeze
moeilijkheden extragroot,omdat het leefgebiedwaardezesoortvoorkomt
somsheel kleineenbijna onvindbare stroompjes kanbetreffen.Omdathet
vrijwel zekerisdaterindeprovincies Noord-Brabant, Gelderlanden
Overijssel opdit moment geenpopulatiesvandegewone bronlibel
voorkomen,heeft hetonderzoek in2001zichvooraltoegespitstop
referentie-onderzoek. Hiertoezijndevliegplaatsen indeprovincie Limburg
bezochtenisinformatie ingewonnen overdepopulaties indeBelgische
Kempen (Geert DeKnijf,Instituutvoor Natuurbehoud, Brussel).Omdatvan
devliegplaatsen vandegewonebronlibel in Nederland relatiefweinig
bekend is,isinsamenwerkingmet KIWA(Nieuwegein; MarkJalink) een
ecohydrologisch profiel opgesteldvandedrievliegplaatsenvandegewone
bronlibel in Nederland.Deonderzochte locatieswaren de Boschbeeken
het Nartheciumbeekje inhet Meinweg-gebied,enhet brongebiedvande
Pepinusbeek in het natuurontwikkelingsgebied Haeselaarsbroek inde
omgevingvanKoningsbosch.Opdezelocaties iseen ecohydrologisch
profiel opgesteldwaarin herkomst eninvloedvanhet (grond)water bepaald
opbasisvandevegetatiegegevens, landschapskenmerken,grondboringen,
(grond)waterkwaliteitsgegevens en relevante literatuur overdeonderzochte
locaties aandeordekomen.

Hierondervolgtallereerst een beschrijvingvandesituatievandegewone
bronlibel in Belgiëenin hetgrensgebied met Duitsland. Daarnavolgteen
nauwkeurige beschrijvingvandedrieonderzochte locaties metdegewone
bronlibel in Nederland.Deverzameldegegevenszijnvervolgens uitgewerkt
ineensamenvattend overzichtvandeecohydrologische eisendiede
gewonebronlibel stelt aanzijn leefgebied (tabel 5.4). Dit referentiebeeld
zalvervolgensterugkomen bij deaanbevelingenvoor beheer per leefgebied
inhoofdstuk 7.
SituatieinnaburigBelgië en Duitsland
Degewonebronlibel komt in BelgischVlaanderenalleenvoorinenkele
gebiedenindeVlaamseArdennen,enkelebosgebiedentenzuidenvan
Leuven,langseenpaarbeken indeomgevingvanDesselen Mol,langsde
stroomopwaartsedelenvande Dommel enindevalleivandeLimburgse
Zijpbeek (DeKnijf,2001). Eengedeeltevandevindplaatsen isinhet
grensgebied met Nederlandgelegen.Eénvandebiotooptypen indeze
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grensregio,wordtgevormddoor dezogenaamde
bevloeiingsbeekjes die permanentwater bevatten.Inandere
gevallengaat het omdeuiterste bovenlopenvanbekendie
ookin Nederlandzijngelegen,maarop Nederlands
grondgebiedvoordegewone bronlibel ongeschiktzijn
geworden. Intotaal gaat hetomcirca30 grenslocaties die
deelsdichtbij elkaarzijn gelegen.Infiguur 5.10 isde
huidigeverspreidingin (voornamelijk) deBelgischeKempen
inkaartgebracht. InDuitsland komt degewone bronlibel op
drie locatiester hoogtevanhet Meinweg-gebiedvoorenop
circavijf locatiester hoogtevan het uiterstezuidenvan
Limburg(Menkeetal., 2001).
Duidelijkisdatdegewone bronlibel opnogeenaantal
plekken dicht overdegrensvoorkomt. Enkelezwervende
exemplaren vandegewone bronlibel diena1990 inde
zuidelijke provincieszijnwaargenomen (ziederodestippen
infiguur3.4), zijnwaarschijnlijk vandeze Belgische
populaties afkomstig. Bij herstel ofontwikkelingvanhet
Figuur5.10: Huidige verspreidingvan degewone bronlibel
oorspronkelijke
leefgebied,zijndevooruitzichtenvoor
inBelgië inrelatietotdeverspreidinginNederland (zie
mogelijkevestigingvandegewone bronlibel in Nederland
ookfiguur3.4 voordebetekenis van destippen in
Nederland). DeBelgischegegevenszijnafkomstiguithet
waarschijnlijk danookgunstig. Deafstandtot goede
bestand van hetInstituutvoorNatuurbehoud (Brussel) en
populaties invooral België,maarook in Duitsland,bedraagt
verzameld doordeLibellenwerkgroep Gomphus.
indemeeste gevallen nietmeer danenkele tientallen
Dezeafstand iswaarschijnlijk door degewone bronlibel goed
kilometers
teoverbru ggen.
Haeselaarsbroek
Algemeen
HetHaselaersbroek isgelegen indegemeente Echtin Midden-Limburg.In
dit circa 20 hagrote natuurontwikkelingsgebied bevindtzichhet
brongebiedvandePepinusbeek. Hetgebied bestondtot 1995 voorhet
grootstegedeelte uit deaanplantvanfijnspar (Picea abies).Indewinter
van 1995/1996 iseeneerstefasevaneen herinrichtingsplan uitgevoerd,
waarbij eengrootgedeeltevandefijnsparrenisgekapt. Destrooisellaag
enhoutstobbenzijnverwijderd endeoorspronkelijke ontwateringsgreppels
zijngedempt. Ineen nieuwgegravenenmeanderende beekwordthet
kwelwater uit hetgebiedafgevoerd. Hetleefgebiedvandegewone
bronlibelwerdgevormd doordeontwateringsgreppels inde
naaldhoutpercelen. Nadeherinrichtingvandeeerstefaseiseenperceel
metfijnspar gespaard endegewonebronlibel komt nunogsteeds inhet
gebiedvoor. Gewonebronlibellenwordenjagend enrustenddoor het
gehelegebiedwaargenomen meteenvoorkeurvoorhetzuidelijk gedeelte
(Janssen,2000), maar devoortplantingsbiotoop wordt gevormddoorde
ontwateringsgreppels inhetfijnsparperceel.Het isbelangrijk ombij
toekomstige ingrepen inditgebied rekeningte houden metde
aanwezigheidvandegewone bronlibel tussen defijnsparren(Montfoort,
1998).
Voortplantingsbiotoopgewone bronlibel
HetHaeselaarsbroek isgelegenaandevoetvanhet hoogterrasvande
Rijn (in hetoosten) opeenlager gelegen Maasterras (inhetwesten).
Hierdoor iserrond het Haeselaarsbroek sprakevaneenflink
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hoogteverschil.Onderaandehellingishet natstegedeeltevanhet
Haeselaarsbroek gelegen.Ditwordtveroorzaakt doordat indezezonekwel
optreedtvaninhethoogterrasvandeRijngeïnfiltreerd,inwestelijke
richtingafstromend grondwater. Doordatdecirca25 meter dikke
watervoerende laagonder het hoogterras grotendeels isuitgeloogd,ishet
kwelwater van nature ionenarm,basenarm (dusmatigtotzwakzuur)en
zuurstofrijkvankarakter. Desterkste kweltreedt opaandevoetvanhet
hoogterras, nettegendeoostrandvanhetgespaardenaaldbos.Hier
bevindtzichbovendieneenslecht doorlatende anaërobe leem/kleilaag,die
hetgrondwater opstuwt naarmaaiveld-hoogte.Aandevoetvandehelling,
aandeoostkantvanhetcomplexmetfijnspar,zijnpoeltjes ontstaandie
overlopennaardeontwateringsgreppels inhet bosje metfijnsparren (zie3
infiguur 5.11). Devegetatie indepoeltjes bestaat uit bijvoorbeeld
duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), geoordveenmos
(Sphagnum denticulatum), veldrus (Juncus acutiflorus), waterveenmos
(Sphagnum cuspidatum), sterzegge (Carex echinata), moerasviooltje (Viola
palustris) enriet (Phragmites australis).Demeestevandezesoortenzijn
indicatief voor natte, matigzurestandplaatsen. Deeerste driesoortenzijn
indicatiefvoorlokalekwelengrondwater gevoedesystemen.Hetwaterin
depoel isoligotroof (EGV73 yScm'1) en lichtzuurvankarakter (pHc.
5.5).
Debelangrijkste ontwateringsgreppels voordegewonebronlibelzijn
degenendie "hellingaf" gesitueerdzijn (zie6 infiguur 5.11). Deze
greppelshebbeneen behoorlijkverval enwordengevoeddoor lokaal
grondwater. Eriseenpermanente, maarzwakkestroming. Hetsubstraat
bestaat uit fijnzandenhierop ligt een laagdetritusvan plaatselijk circa 15
cmdik.Degreppelszijn maximaalcirca 1meterbreed,maar plaatselijk
veelsmaller. Hethoogteverschil tussen hetdiepstepuntvandegreppelen
het hoogste puntvandemetde
lïjnspar beplante rabattenis
eveneenscirca 1meter. Hetwateris
lichtzuur vankarakter (pHc. 6.0) en
heeft eenlichteutroof karakter(EGV
c. 500 uScm"1),waarschijnlijkvooral
alsgevolgvandeinspoelingvan
naaldenvandefijnspar.De
zuurstofverzadiging bedroegophet
momentvanmetencirca95%(7.8
mgl 1 ).
Derandenvande
ontwateringsgreppels zijnbegroeid
met kussensvanhaakveenmos
(Sphagnum squarrosum) metdaarop
nogonder anderegewimperd
veenmos (Sphagnum fimbriatum) en
moerasviooltje. Inhetwater
domineert lippenmos (Chilisciphus
polyanthus) enverderwat
haakveenmosen riet.Alsgevolgvan
Figuur5.11: Conceptueel hydro-ecologisch profielvan devoortplantingsbiotoop (6) van het licht eutrofekarakter groeithier
degewone bronlibelinhetHaselaersbroek. 1): bosopterrashelling; 2): droog-vochtig
ookklein kroos (Lemna minor). Op
grasland; 3): bron;4): vochtiggrasland; 5): fijnspar-perceel; 6): ontwateringsgreppel;
7): voormaligfijnsparperceel. Inhetgebied komen ouderivierklei enveen aan de
oppervlakte. Depijlengeven grondwaterstromen aan.
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deoeversgroeit onder andere moerasviooltje,
wijfjesvaren (Athyhum filix-femina), riet,
moerasandoorn (Stachyspalustris),
kattenstaart (Lythrum salicaria) en
moerasrolklaver (Lotusuliginosus). Inde
ontwateringsgreppel werdop 13juli 2001een
larvevandegewonebronlibel aangetroffen.
Figuur5.12 geeft eenfotografische impressie
vandeontwateringsgreppels inhet
Haeselaarsbroek waardegewone bronlibelzich
voortplant.

*

•

Figuur5.12: Hetvoortplantingsbiotoop van degewone bronlibel inhet
Haeselaarsbroekbestaatuitontwateringsgreppels. Degreppelszijnlichteutroof,
zwakzuurenvolop begroeid methaakveenmos Sphagnum squarrosum. In het
midden van defoto/'seenlarve van degewone bronlibel tezien.Foto: Mark
Jalink/KIWA Nieuwegein

Meinweg-gebied: Nartheciumbeekje
Algemeen
HetMeinweg-gebied isgelegen inoostelijk Midden-Limburgter hoogtevan
Roermond.Inhet Meinweg-gebied liggentwee locatieswaardegewone
bronlibelvoorkomt. Beide locatieszijncirca drie kilometer uitelkaar
gelegen. Deenelocatie isde Boschbeek (ziehieronder) endeandere
locatie ishet Nartheciumbeekje bijVlodrop-Station. Het brongebiedvan
het Nartheciumbeekje isgelegen inhet Meinweg-gebied opdedalhelling
aandenoordzijdevande Roode Beek.Vanafdehiergelegenasfaltweg
loopt hetterrein overongeveer300 meter circa 15 meter naarbeneden.
Dezehellingwordtopbodemkaartenals'gooreerdgrond'getypeerd. Ditis
eenbodemtypedat kenmerkend isvoor matignatte,zwaktot matigzure
standplaatsen onder invloedvanlateraledoorstromingmet basenarm
grondwater. Devegetatie kenmerktzichvanbovennaar benedendoorde
opeenvolgingvandrogeheide,vochtige heide naarstruweel vangagel
{Myrica gale)metdaarin plaatselijkegroeiplekkenvanbeenbreek
(Narthecium ossifragum). Het laagstegedeeltevanhetterrein bestaat uit
berkenbroekbos, overgaand inelzenbroekbos.Gedeeltelijk ishetgebiedin
beheer bij Staatsbosbeheer, maareenander gedeelte isinparticulier bezit
bijeen kweker. Dezeheeft degrondgrotendeelsvergraven (Meulemanet
al., 1994).
Voortplantingsbiotoopgewone bronlibel
Devoortplantingsbiotoop vandegewone bronlibelwordt gevormddoorhet
Nartheciumbeekje. Hetbeekje isongeveer 40 centimeter breedenslechts
circa 5centimeter diep. Het Nartheciumbeekje ispermanent
watervoerend,invergelijkingmetdeontwateringsgreppels inhet
Haeselaarsbroek snelstromendenvoertvoedselarm(EGV165 uScm"1)en
zwakzuur (pH5.5) water aan.Hetbeekjewordtgevoeddoorgrondwater
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dat indedirecte omgevingenhogerop dehellingis
ingezegen enbijdedoorstromingvanhetzandige,
mineraalarmetopsysteemnauwelijks isaangerijkt.De
zuurstofverzadiginginhet beekje bedroegophet
| momentvanmeten circa 99%(7.9 mgI"1). Het
bodemsubstraat bestaat uitzeerfijnzanden langsde
randenvanhet beekje,waar hetwatervrijwel niet
stroomt, bevindenzichplakkaten metdetritusvancirca
zescentimeter dikte. Hetwater stroomt relatief snelen
destroomsnelheid op hetmomentvanbezoeken
bedroegongeveer20 centimeter perseconde inhet
middenvanhet beekje. Figuur 5.13 geefteen
fotografische dwarsdoorsnedevanhet
Nartheciumbeekje opdelocatiewaardegewone
bronlibelzichvoortplant. Descherpafgesneden oeveris
nietvan natuurlijke oorsprong.Overeenlengtevan
circa 20 meterwashet beekje afgestoken,mogelijkom
Figuur5.13: Hetvoortplantingsbiotoop vandegewone bronhbelinhet
Nartheciumbeekje. HetNartheciumbeekje bevatoligotroofwater, stroomt e e n s n e l l e r e waterafvoer mogelijkte maken.Het
relatiefsnel enlangs deranden bevinden zichdikkeplakkaten detritus. De afgestoken materiaal lagcircaanderhalve metervande
randen zijnafgestoken, vermoedelijkomeensnellere waterafvoermogelijk beekinhetgagelstruweel. Devegetatie langshet
temaken. Foto:MarkJalink/KIWANieuwegein
Nartheciumbeekje bestaat uitenkelesoorten
veenmossenzoalsgeoordveenmos.Daarnaast staanveldrus,gagel,
beenbreek, riet,dopheide enpijpenstootje langsdebeekofophoger
gelegendelen.Verderwerdhier rondezonnedauw (Drosera rotundifolia)
enveenpluis (Eriophorum angustifolium) aangetroffen. Inhet beekjezelf
domineert duizendknoopfonteinkruid, datvooral langsdeoeversveel
voorkomt.Verder komen riet,veldrusenveenpluis sporadisch indebeek
voor.
Langshet Nartheciumbeekje werdop 13juli 2001een patrouillerend
mannetje vandegewonebronlibel aangetroffen.Ookbevondenzichhier
tweemannetjes eneenvrouwtjevandebosbeekjuffer. Het
Nartheciumbeekje isdaarmee eenvandeweinigelocaties in Nederland
waarbeidesoortendirect naastelkaarvoorkomen. Naastfiguur 5.13 geeft
ookfiguur 2.4 een impressievan het Nartheciumbeekje waardegewone
bronlibelzichvoortplant.
Meinweg-gebied: Boschbeek
Algemeen
DeBoschbeekstroomt ongeveervannoordoost naarzuidwestenvormt
aandenoordzijdevanhet Meinweg-gebied degrenstussen Nederlanden
Duitsland. Hetdalvande Boschbeek issmal enligtgedeeltelijk ineennat
eiken-berkenbos enverderstroomafwaarts ineenelzenbroekbos.Vanuit
hetdalvandeBoschbeek isereensteile overgangnaardrogeregronden
met herenderveeladelaarsvaren (Ptehdium aquilinum) of
struikheidegemeenschappen. Hetgedeeltewaardegewonebronlibel
voorkomt ligtvooral inhet gedeelte metelzenbroekbos. Eenongewenste
ontwikkelingisdatdeBoschbeek regelmatigdroogvalttijdensdroge
perioden met lagegrondwaterstanden (Meulemanetal., 1994). Ditkomt
dekwaliteitvande Boschbeek alsleefgebiedvoordegewonebronlibel,
maarvooral ookvoordebosbeekjuffer niettengoede.
Voortplantingsbiotoopgewone bronlibel
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DeBoschbeek ligtineensmal dal,variërendvancircavijftot plaatselijk
40 meter breed.Opdebodemkaartwordt het dalalsmoerigegrondenop
zandgetypeerd,maar plaatselijk komenookweldikkereveenpakketten
voor.Ophet hoogterras bij het Elfenmeer (grenspaal 403) geeftde
bodemkaart hetvoorkomenvanooivaaggronden inzandigleemaan.Hier
isloessafgezet. Dezeloessisdeelsverspoeld,waardoor plaatselijk inhet
dalvandeBoschbeek ook lemigebeekafzettingen kunnenvoorkomen.De
voortplantingsbiotoop vandegewonebronlibel indeBoschbeekwordtin
hoofdzaak gevormddoordezogenaamde middenloopter hoogtevande
grenspalen 405 en406. Ditgedeeltevande Boschbeek ishoofdzakelijk
grondwater gevoedvanbovenstroomsegedeelten. Innatte periodenkan
zijdelingsetoestromingvanuit dedirecte, hogergelegenomgeving
plaatsvinden.Debodem ishiervenigvankarakter meteen laagdiedikker
isdantien centimeter. Hetsubstraatvandebeek isvanfijnzand,maar
hierop ligteen laagdetritusvancirca 15centimeter. Het beekwateris
zwakzuur (pH6) enisvoedselarm (EGVc. 110 uScm_1). DeBoschbeekis
hiercirca 50 centimeter breedenongeveervijf centimeterdiep.
LangsdeBoschbeek komen elzenbroekbossenvoor metdaarinvaak
dominant moeraszegge(Carexacutiformis). Verder komen pitrus (Juncus
effusus),melkeppe (Peucedanum palustre),moeraswalstro (Galium
palustre),ruwesmele {Deschampsia cespitosa), moerasstruisgras (Agrostis
canina),hennegras (Calamagrostis canescens), pluimzegge (Carex
paniculata),rietgras (Phalaris arundinacea), ijlezegge(Carexremota),
witte klaverzuring(Oxa//'sacetocella), groteegelskop (Sparganium
erectum), bosbies (Scirpus sylvaticus) enoeverzegge (Carexripaha)voor.
Verderwerden indezebossenonderandere haakveenmosenhet
levermosPellia epiphylla aangetroffen. Indebeekisvegetatieschaars.
Vooral duizendknoopfonteinkruid komtvoorenopdeoeverswordt
pluimzegge, pitrusof hennegrasvaakaangetroffen. Debeek issterk
beschaduwdenopveel plekken ligterveeldetritusopdebodem. Op
diverse plaatsenwerden aandevoetvande hellingenlangsstilstaande
beekdelen 'kwelverschijnselen'waargenomen:bacterievliezen enwat
roestvorming. Hetbeekdalwordtgevoeddoor lokale kwelvanuitde
omliggende hogeregronden.Geziendemineralenarmesamenstellingen
degezienhetgeleidingsvermogen vanhet beekwater,
gaathetomlichtaangerijktwater. Doordezekwel blijft
debeekdalbodempermanent nat,waardoorernog
veenlagenvoorkomen.Hetvoorkomenvandominanties
vanmoeraszegge (ook inhetvochtige eiken-berkenbos)
hangtwaarschijnlijk samen met afzettingenvan
verspoelde leemopdebeekdalbodem. Debasenrijkdom
vanhettoestromende lokalegrondwater iswaarschijnlijk
te geringom hetvoorkomen vandezesoortteverklaren.
Hoeweldegewonebronlibel hiernogsteedsaanwezig
is,werdentijdens hetveldbezoekop 13juli 2001geen
exemplarenvandegewonebronlibel aangetroffen.Wel
wareneenmannetje eneenvrouwtjevande
bosbeekjuffer hieraanwezig.Figuur5.14 geefteen
impressievanhetgedeeltevandeBoschbeekwaarde
gewone bronlibelzichvoortplant.
Figuur5.14: Hetvoortplantingsbiotoop van degewone bronlibel in
hetMeinweg-gebied isdeBoschbeek. De Boschbeek is oligotroof,
zwakzuur, beschaduwd doorelzenbroekbos endeoevers zijn
begroeid metverschillende soorten zeggen engrassen. Foto: Dick
Groenendijk/De Vlinderstichting.
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Tabel 5.4: Samenvatting van enkele belangrijke karakteristieken van de Nederlandse locaties waar de
gewone bronlibel zich voortplant.
Haeselaarsbroek

Nartheciumbeekje

Boschbeek

karakteristiek beek

breedte:<1.0 m
diepte: <10cm
stroomsnelheid: <5 cms"1

breedte:40 cm
diepte:5 cm
stroomsnelheid: 20cms"1

breedte:50-100cm
diepte:5-15 cm
stroomsnelheid: <5 cms'1

karakteristiek

voor allesystemengeldt: 1) veel reliëf; 2) redelijkgroot achterland;3) langdurigtot
permanentstromend lokaal kwelsysteem

waterhuishouding
karakteristiek
waterkwaliteit

karakteristiek vegetatie

EGV: c. 450 ^S cm 1 (1)
pH:6.0
zuurstof: 95%

EGV: c. 165 ^S cm"1
pH: 5.5
zuurstof: 99%

EGV; c. 110 M S cm 1
pH:6.0
zuurstof: onbekend

ondergedoken levermosvegetatie

duizendknoopfonteinkruid
ingagelstruweel

duizenknoopfonteinkruid of
open beek in
elzenbroekbos

opmerkingen

beschut enbeschaduwd

beschut

beschut en beschaduwd

(1):inhetbrongebiedisdeEGVveellager.Dewaardevancirca75«8cm4iskarakteristieker
voorderestvanhetgebied,maarnietvoordeontwateringsgreppelszelf.
Bespreking resultaten gewone bronlibel (paragraaf 5.5)
Uit de analyse van de Nederlandse leefgebieden van de gewone bronlibel
komen een aantal gemeenschappelijke kenmerken naar voren waaraan de
leefgebieden van de gewone bronlibel moeten voldoen. Bij een evaluatie
van potentiële leefgebieden elders in Nederland zijn deze
gemeenschappelijke kenmerken een leidraad voor de beoordeling. Deze
gemeenschappelijke kenmerken laten zich in een aantal punten
samenvatten (zie ook tabel 5.4). Alle Nederlandse leefgebieden waar de
gewone bronlibel zich voortplant:
• bestaan uit smalle (circa een halve tot een hele meter) en ondiepe
(circa 10 tot 15 centimeter) beschaduwde (of in ieder geval
beschutte) bovenlopen van beken met een vrijwel permanente afvoer
• zijn te karakteriseren als zwak tot relatief snelstromende bronbeken en
bevatten van nature vrijwel permanent water
• hebben (plaatselijk) een dikke laag van vijf tot vijftien centimeter
organisch materiaal en detritus waar de larven in verblijven
• liggen op een matige tot sterke overgang van hoog naar laag met een
hoogteverval van minstens enkele meters
•

worden voornamelijk door zuurstofrijk, basenarm en mineraalarm

•

hebben mineralen-arm water (EGVc. 100 /"Scm'*•) met een licht zuur

grondwater gevoed
karakter (pH 5-6) en een vrij constante lage watertemperatuur (5-15
°C)en een hoge zuurstofverzadiging
Discussie
Bij een evaluatie van de kenmerken van het leefgebied van de gewone
bronlibel, blijkt dat aan een aantal belangrijke voorwaarden moet worden
voldaan. In een directe vergelijking met andere soorten libellen van
stromend water, blijkt dat de gewone bronlibel te beschouwen is als een
specialist van de smalle bovenstroomse gedeelten. Zodra de beek een iets
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groteredimensie krijgt, kandit leefgebied metdebosbeekjuffer worden
gedeeld (Sternberg&Buchwald,1999). Deachteruitgangvandeze
bronnenenbovenstroomsebeekjes iszeersterk (Verdonschot, 2000a) en
locatieswaardegewonebronlibel voorkomtverdienendaaromeenstrikte
bescherming.Degewonebronlibel komt nogopeenaantal locaties inhet
grensgebiedvan Nederlanden Duitslandvoor. Deverwachtingisdanook
dat bij herstelvanhetoorspronkelijke leefgebied,degewone bronlibel hier
positief opzalreageren.Ineersteinstantiezoudenherstelmaatregelenzich
moeten richten optwee regio's.Indezetwee regio'sliggen historische
vindplaatsenvandegewonebronlibel,zijndebasisvoorwaarden voorhet
leefgebied aanwezigen bevindenzichpopulatiesvandegewonebronlibel
oprelatief korteafstand inhetnaburigbuitenland.
Heteerstegebied dat hiervoor inaanmerkingisdePeelrandbreuk langsde
oostgrensvan Limburg.Dedrie huidige locaties metdegewone bronlibel
liggeneveneensallemaal indit gebied endebeste kansenvoor hertstelen
ontwikkelingvan nieuw leefgebied liggeneveneensindezeregio.In
overlegmetde Provincie LimburgeninsamenwerkingmetKIWA
(Nieuwegein) en Natuurbalans (Nijmegen) iseenproject invoorbereiding
omgedurende2002-2006 eenbeterebeschermingvandehuidige
leefgebieden enomontwikkelingvannieuwe leefgebiedendoor
bronherstelte realiseren langsdePeelrandbreuk.
Hettweedegebieddat inaanmerkingkomtvoor bronherstel isdeKempen
in Noord-Brabant. Hierliggendirect overdegrensmeerdere locatieswaar
degewone bronlibelvoorkomt. Indeprovincie Noord-Brabant liggenin
dezeregioechtervolgensVerdonschot (2000a) opdit momentgeen
bronnen. Deconclusie ligtvoordehanddat indehuidigesituatiegeen
geschikt leefgebiedvoordegewone bronlibel inde ProvincieNoordBrabant aanwezigis. Herstelvanbronmilieus geeft echtervoldoende
perspectief enzalvermoedelijk opeentermijnvantientot twintigjaar
leidentot vestigingvandegewone bronlibel. Hetstroomgebiedvande
Dommel is,geziendegeschiedenisvandewaarnemingen endeligging
vandepopulaties metgewonebronlibel in België,het meestgeschiktom
meetestarten.
IndeprovinciesGelderland enOverijsselzijn opdit momentgeen
populatiesvandegewone bronlibel aanwezig.Devooruitzichtenvoor
vestigingvandegewonebronlibel indezeprovincieszijn mindergunstig.
Enerzijdsliggengebiedenwaardegewone bronlibelvoorkomtvrijverweg
enanderzijdszijngeschikte bronnenenkleinebeekjes mindertalrijk. Dit
geldtvooralvoordeprovincie Gelderlandwaarveel bronnenaandezuidenoostkantvan hetVeluwe-massief regelmatiginhetverledendroog
vielen ennogsteeds regelmatigheelweinigofgeenwater bevatten (cf
Jongman, 1990). Deprioriteit indeprovincie'sGelderland enOverijssel
zoudaarom ineerste bij debosbeekjuffer moetenwordengelegd.
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Hoofdstuk 61 Bedreiging enbeheer bosbeekjuffer engewone bronlibel

Dit hoofdstukvoegtdeecologische informatie uit hoofdstuk 2 en
hoofdstuk 5 samentot bedreigingen en beheermaatregelenvoor
de bosbeekjuffer endegewone bronlibel (cfdoelstellingen in
hoofdstuk1).
Debelangrijkste maatregelen voor beidesoortenzijngerichtop
eengoedewaterkwaliteit die hetvolledigejaar gekarakteriseerd
wordtdoor een lagetemperatuur eneen hogezuurstofconcentratie, eenongeschonden oevervegetatie eneen natuurlijke
slingerende loop. Belangrijk isookdat de bewoonde beeksystemen
het gehelejaar water bevatten.Aanhet eindvandit hoofdstuk
wordt een checklist met beoordelingscriteria gepresenteerdom
locatiesopgeschiktheid voorde bosbeekjuffer te controleren.

6.1 Bosbeekjuffer
Algemene beheerprincipes
Oplocatieswaardebosbeekjuffer aanwezigiseningoedeaantallenvliegt,
moet inprincipegeen beheerwordentoegepast, maarmoet gebruik
worden gemaaktvandenatuurlijke dynamiekvanerosieensedimentatie
in het beeksysteem.Alleenals hetpersenodigiskunnen
beheermaatregelenworden uitgevoerd,maardanalleen metgrote
voorzichtigheid. Deschaalwaarop beheermaatregelen moetenworden
uitgevoerden hettijdstipvanuitvoeringvandiemaatregelenzullen moeten
worden afgestemd opdelevenscyclusenecologievandebosbeekjuffer. In
zijnalgemeenheid geldt dat maatregelen diedevegetatie indebeekofop
deoeverofdebeschaduwinggrootschalignegatief beïnvloeden,moeten
wordenvermeden.Werkzaamheden diedestructuurvandebeek
beïnvloeden,moeten bij deaanwezigheidvaneen populatievande
bosbeekjuffer opdie locatievoorzichtigworden uitgevoerd.Schorr (1990)
vraagtzichterecht af, ofoppositieve locatiesvande bosbeekjuffer wel
beheermaatregelen moetenworden uitgevoerd.Alshetvoorde
waterbeheersingnietstrikt noodzakelijk is,danishetdusbeteromdat
niette doen.Immers,in natuurlijke beeksystemen komtvannaturegeen
onderhoudvoorenhetachterwege latenvanonderhoud isveruit debeste
maatregel (Verdonschot, 2000b).Alsbeheermaatregelen wel nodigzijn,
dangeldeneenaantal algemene beheerprincipes (zieookGroenendijk&
Wolterbeek, 2001):
• faseer alle maatregelen inruimteentijd
• voermaatregelen nieteenvormiguit, maarvarieerzoveel mogelijkin
zowel hetverticale alshet horizontalevlak
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• werkaltijd kleinschaligenextensief
• werkmet behoudvandenatuurlijkedynamiek inhet beeksysteem
Inallegevallen ishetessentieel omdelandschappelijke samenhangte
bewarenofverderte ontwikkelen.Indedirecteomgevingvanlocatiesmet
bosbeekjuffers iseengrotestructuurrijkdom,veelvariatieeneenzogroot
mogelijke matevan 'ongestoordheid'essentieel.Uitanderestudies blijkt
namelijk datwanneer populatiesvandebosbeekjuffer ondergrote
menselijke invloed komen,dezeverdwijnen (industriëleactiviteiten:
Sternberg&Buchwald,1999; kapvanbosschages: Kuil, 1982).
Specifieke beheermaatregelen
Omlocaties geschiktte makenvoordebosbeekjuffer ofomlocatiesvoor
debosbeekjuffer verderteverbeteren,zijn belangrijke enmeer specifieke
maatregelen nodig.Dezekunnenwordenonderverdeeld in maatregelen
ten behoevevanwaterkwaliteit, beekstructuur, oever-enbeekvegetatie.
Dezemaatregelenworden hieronder perthema behandeld.Inhoofdstuk 7
zullen per bezocht beeksysteem debeheermaatregelen concreetworden
toegespitst.
Waterkwaliteit
Eénvandebelangrijkste bedreigingen voor populatiesvande
bosbeekjuffer op Europeesniveauisdeaantastingvandewaterkwaliteit
vandebewoonde beken (Schorr, 1990). Devervuilingmetorganischeen
anorganische stoffen heefttot gevolgdatdezuurstofconcentratie inhet
water daalt.Alsdatlangdurigisendezuurstofconcentratie onder kritische
waardenvoorde larvenvandebosbeekjuffer daalt,danzalde
bosbeekjuffer opdezelocaties kunnen uitsterven.Inveel gevallen ishet
bovendienzodat lozingen metafvalwater uit industrieën enhuishoudens
detemperatuur vanhet beekwater beïnvloeden.Warmerwater kanminder
zuurstof bevatten endebosbeekjuffer isbovendienenergetisch aangepast
aankouder beekwater (Schütte&Schrimpf,2002),zodatookopdeze
manier bekeken deinputvan 'vreemd'beekwater eenbedreigingis. Hetis
onbekend hoegroot heteffectvangifstoffen (bijvoorbeeld metalenof
bestrijdingsmiddelen) op larvenvandebosbeekjuffer is. Inzijn
algemeenheid blijkt dat larvenvanlibellen relatief ongevoeligzijnvoor
gifstoffen (NVL,2002). Maarbijpiekbelastingvanbijvoorbeeld
insecticiden kunnenvermoedelijktoch effecten (bijvoorbeeld sterfte of
wegvlucht-gedragvanlarvendiezichmet destroom meelatendrijven)
optreden (Kuijer, 2002). Beheervanbeeksystemen moet danookgericht
zijnopeenzoongestoord mogelijke goedewaterkwaliteit. Voorde
bosbeekjuffer ishet belangrijk omdebeheermaatregelen betreffende de
waterkwaliteit te concentreren optweespeerpunten:1) dehoeveelheid
meststoffen en2) dehoeveelheid zuurstof in hetbeekwater. Uitdeze
studieendeliteratuur blijkt dat hetwatereenrelatief laag
geleidingsvermogen moet bezitteneneen hoogzuurstofgehalte.Tabel 6.1
geeft debeoordelingscriteria voordezewaardenweer. Hetbeheermoet
gerichtzijnophet instand houdenvandezewaarden of hetbereiken
daarvan. Hieronderwordeneenaantal beheermaatregelen genoemddie
eenpositieve invloed hebbenopdewaterkwaliteit.
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/ Verminderen van meststoffen
Bemestingvanlandbouwgronden inhetstroomgebied
veroorzaaktverrijkingvanhetgrond-en oppervlaktewater.
Verminderingvandedoseringmeststoffen,tot eenniveau
waarop niet meerwordt bemestdankanwordenopgenomen
door hetgewas,kanhet probleemverminderen.
/ Afscheidenvaneen probleem-waterstroom
LJ?^ Doorhet isolerenvaneenprobleem-waterstroom met
- -• stedelijke,industriële ofagrarischeoorsprong,wordtde
afvalstroom vandebeekweggeleid.Hetiswelzodat hiermee
debronvandevervuilingnietwordtweggenomen.Hetkandus
v,' positiefwerkenopeenlocatie meteenpopulatievande
bosbeekjuffer, maaropeenanderelocatievooreen(nieuw)
îïyà probleemzorgen.

Figuur6.1: Huishoudens dienietopeenrioolstelselzijn
aangesloten kunnen vooreenflinketoevoervan
voedingsstoffen ineenbeekzorgen. Ditismetname in
enkele beken metbosbeekjuffers inNoord-Brabanteen
probleem. Foto:Dick Groenendijk/De Vlinderstichting

/ Opheffenvan overstorten
Overstortenwerkenonregelmatigenveroorzaken daardoor
piekemissiesvan meststoffen enandereverontreinigingen.Ze
hebbeneenverstoringvandestroming,de
zuurstofhuishoudingendehele levensgemeenschap ineen
beektot gevolg.Hoeweldit dusonregelmatigplaatsvindt,kan
eenkorte piekbelastingzorgenvoordesastreuze gevolgenmet
langdurigeverdwijningvanbelangrijke soortenzoalsde
bosbeekjuffer (vanderGeest,2001). Doordeaanlegvaneen
beter rioolstelsel ofdoor het makenvaneenbetere bergingin
hetstelsel,kandeoverstortfrequentie wordenteruggedrongen
ofzelfsverdwijnen.

• Terugdringenvan lozingen
Eengedeeltevandehuishoudens isnietaangeslotenop
rioolstelsels enloostdirect ophetoppervlaktewater (cffiguur
6.1). InNederlandisdatcirca5%(Verdonschot, 2000b), maarinBelgië
isdit percentageveel hoger.Ditveroorzaaktvoorveel bekendiehun
oorsprongin Belgiëhebben,ookeen probleem inNederland.Ookde
RWZI'szorgenvoor lozingenvanafvalwater. Dezelozingen hebbeneen
negatief effect ophetaquatische levenenzijnook negatiefvoor locaties
met bosbeekjuffers. Waarmogelijk moetendezelozingenworden
opgeheven.Omhet probleemverderte reduceren kunnen opbepaalde
probleemlocaties ook maatregelenwordengenomen. Dezekunnen
bestaan uit:
• hetaanleggen van eenhelofytenfilter: helofytenfiIterszijnte
beschouwen alsminimoerasjesdievoedingsstoffen uit het passerende
water halen.Werkingenrendement kunnenlokaal echtersterk
verschillen endeinputvaneendeskundige isaltijd noodzakelijk.
• verlagen maaiveld: door hetverlagenvanhet maaiveld opsommige
locaties kunneninundatie-zones ontstaan diede nutriëntenbelasting
ophet beeksysteemverlagen.
• aanlegbufferzones: ookdoor het aanleggenvanbufferzones kande
aanvoervanvoedingsstoffeninderichtingvandebeekworden
verminderd. Enerzijds komt datdoor eenfysieke barrière,anderzijds
worden bepaaldeongewenste stoffentijdelijk gebonden indeze
bufferzone.
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Beekstructuur
Voordebosbeekjuffer iseenrijkeengevarieerde
beekstructuur nodig.Beheermaatregelen die uitgevoerd
wordenten behoevevandeverbeteringvande morfologische
structuur, moeten alsprimairdoel hetvergrotenvande
hoeveelheidvariatie hebben (cffiguur 6.2). Dezevergroting
vandehoeveelheidvariatie heeft een positieve invloedopde
aanwezigheidvandebosbeekjuffer enopdeaanwezigheidvan
beekfauna inhetalgemeen.Dematevanmeanderingiseen
maatvoordelandschappelijke variatie. Hetdebietvaneen
beekgeeft informatieoverdebeekstructuur. Deaanwezigheid
vanmicro-meanderingisbelangrijkvoor ontmoetingsplaatsen
voor mannetjes envrouwtjes endemogelijkheden vooreiafzet. Dezevariabelenzijnmet hun beoordelingscriteria
weergegeven intabel 6.1. Hetvoorstel isomdezefactoren
meetewegenindeleefgebied-index. Hieronderwordeneen
aantal beheermaatregelen genoemddieeenpositieveinvloed
hebbenopdevergrotingvandevariatie ineenbeek.
/ Bevorderenvan meandering
Doornietste doenontstaanvanzelfvariatiesin
stroomsnelheden. Hierdoortreden lokaleverschillen opin
sedimentatieenerosie,waardoor opdenduurvanzelf
natuurlijke slingeringen indebeekontstaan. Hetisook
mogelijk ombeektrajecten kronkelendaante leggen.Ditis
Figuur 6.2: Een rechte beekheeftmeestal
onvoldoende structuren voorgoede populaties van de eenaanzet omdaarna denatuurlijke processen hungangte
bosbeekjuffer (Oude Graaf,juli 2001). Foto: Dick
latengaan.Doorhetachterwege blijvenvanonderhoudzalde
Groenendijk/De Vlinderstichting.
beekbeddingopdenduurzelfdematevankronkelingbepalen.
Eenbelangrijke maatregel omditte bereiken isomeventueleoever-en
bodemverdedigingteverwijderen.Hierdoor neemt devariatievan
morfologische beekprocessen weertoe.Vooreventueleverplaatsingenvan
het beektraject enmogelijke afkalvingvanoeversalsgevolgvandeze
verplaatsingen,iswel ruimtenodig.
• Bevorderenvan micro-meandering
Met micro-meanderingwordt deinvloed bedoeldvanorganische
structuren (bladeren,takken) enplantengroei indebeekdie
lokaleverschillen instroomsnelheidveroorzaken.Deze
microhabitatszijnvangroot belangvoordebosbeekjuffer voor
het afzetten vandeeierenenhebbeneen belangrijkefunctie
alsontmoetingsplaatstussen mannetjes envrouwtjes. Inde
meestegevallenzaldoor natuurlijke processenvolopmicromeanderingontstaan. Mocht dit onvoldoende blijkenvoor
voldoendevariatie,dankan metvoorzichtigactiefbeheer
ingegrepenworden.Zokunnenselectief kleinedelenvande
oevervegetatiewordengemaaidofjuist gespaard.Ookkan
het plaatselijk ondieper makenvandebeekbeddingbijdragen
aanfluctuaties instroomsnelheden.
Figuur6.3:Inhetleefgebied van debosbeekjuffer/'s het
belangrijkdatdoormicro-meanderingvoldoende variatie
ontstaat. Foto:RobertKetelaar/De Vlinderstichting.

DEVUNDERSTICHTING 2002 |Bosbeekjufferengewone bronlibelinNederland: ecologie en bescherming 55

Oever- en beekvegetatie
Vannaturezijndebekenin Nederland omgevendoorbosopslag
(Verdonschot, 2000b).Voordebosbeekjuffer isdematevan
beschaduwingvangroot belang.Eenhogematevanbeschaduwinghoudt
dewatertemperatuur laagenditzijnomstandigheden
waaronder debosbeekjuffer optimaalfunctioneert. Een
vollediggesloten kronendek isechtervoorde
, bosbeekjuffer niet goedenduszalookin het boseen
gevarieerdevegetatiestructuur aanwezigmoetenzijn(De
Knijf,2001). Debeschaduwingisdaaromalséénvande
: factoren indeleefgebied-index meegenomen.Andere
factoren die meespelen indezeleefgebied-index zijnde
watertemperatuur endeaanwezigheidvaneen
| ongestoorde oevervegetatie (tabel6.1). Devegetatie inde
beekheeft invloedophetonstaanvanmicro-meanders
(ziehierboven) enisdaarom nietapart indeleefgebiedindexopgenomen.Omdegenoemdefactoren positiefte
beïnvloeden kunneneenaantal maatregelenworden
uitgevoerd.
• Aanplantenbeheer vanbos
Boomkronen enbewortelingvanbomenhebbeneen
directe invloedopdebeek. Debomen langseenbeek
zorgenbijvoorbeeldvooreenstabilisatievande
beekbedding.Wanneer bomenaandeoevervaneenbeek
geplantworden,ofdaardoor het natuurlijke beekproces
terecht komen,zullendezebomen een belangrijke impact
krijgenopdemicrodynamiek. Erontstaan oevergaten
Figuur 6.4: Hetmaaien van de oevervegetatie
onder bomen,waarin dewortelsvrij inhetwater komente
langs beken indevliegtijd /'snadeligvoorde
liggen. Ditzijn belangrijke leefgebiedenvoordelarven.
bosbeekjuffer(SterkselscheAa,juli 2001). Foto:
Bovendienzorgendebomenvoorbeschaduwingvanhet
RobertKetelaar/De Vlinderstichting.
beekwater.Aanplant ishet bestelangs beideoevers,maar
kaneventueel ookalleen langsdemeestzonnigekantvandebeekzodat
erdehoogste matevanbeschaduwingwordtgegenereerd.Zorgvoorcirca
80-90% bedekkingvanhetwateroppervlakte enwaar mogelijk overeen
relatief langtraject (minstens 100 meter). Deontwikkelingstijd vaneen
goede houtwal isafhankelijkvandebomenendedynamiekvaneenbeek.
Eenvoordeelvoorwaterbeheerders kanzijndatdebeekvormgedurende
langetijd minofmeergestabiliseerdwordt. Intebeschaduwdebossen
(100%beschaduwingoplangetrajectenvandebeek) kunnenenkele
bomenworden gekaptommeerstructuur aante brengenvoorhet
jachtgebiedvandebosbeekjuffers enhetcreërenvanzonnige
ontmoetingsplaatsen meteengoedeoevervegetatie (zieookhieronder).
/ Vegetatie
Voordebosbeekjuffer iseenstructuurrijke engoedontwikkelde
oevervegetatie nodig.Insommigesterk beschaduwde bossen kanhet
ontbrekenvanoevervegetatie beperkendzijnvoorhetvoorkomenvande
bosbeekjuffer. Opdezeplaatsen kandoor hetkappenvanbomen(zie
hierboven) meerlicht opdeoeverkomen,waardoor ookeen
oevervegetatie kanontstaan.Opplekkenwaareengoedeoevervegetatie
aanwezigiskanhetbesteniets wordengedaan.Maaien (figuur 6.4) en
DEVLINDERSTICHTING 2002 |Bosbeekjufferengewone bronlibelin Nederland:ecologie enbescherming 56

bespuiten met herbiciden van de oeverbeplantingzijn allemaal erg nadelig
voor de bosbeekjuffer. Met vegetatie in de beek moet zo mogelijk nog
voorzichtiger worden omgesprongen. Dit zijn belangrijke plekken die
worden gebruikt door de larven of, als de vegetatie boven het water
uitsteekt, door de bosbeekjuffers zelf. Het beste is ook in dit geval niets
doen. Op sommige locaties zijn de beekdimensies zo klein dat er gevaar is
voor stagnatie of dichtgroeien. Inzulke gevallen zal de waterbeheerder
graagwillen ingrijpen. Als dit per se nodig is, dan zal dit beheer het liefst
met de hand en zo kleinschalig mogelijk in het najaar moeten worden
uitgevoerd. In hoofdstuk 7 zal per locatie een richtlijn voor het beheer van
water- en oevervegetatie worden gegeven, als dat op die locatie van
toepassing is.
Leefgebied-index
Om potentiële of bewoonde leefgebieden voor de bosbeekjuffer te
beoordelen is een voorstel gedaan om met een getal de kwaliteit van het
gebied te bepalen. Deze leefgebied-index bestaat uit een aantal factoren
met beoordelingscriteria en waarderingsgrenzen. Een dergelijke index heeft
als voordeel dat de kwaliteit van het leefgebied objectiever kan worden
ingeschat dan aan de hand van een beschrijvingvan een ervaringsdeskundige (WallisDeVries, 2001). Tabel 6.1 geeft een voorstel van de
factoren met de beoordelingscriteria en de waarderingsgrenzen om
potentiële leefgebieden op hun waarde voor de bosbeekjuffer te
beoordelen. Hiermee kan op een vrij eenvoudige manier een inschatting
van de huidige leefgebiedkwaliteit worden bepaald. Het is bij de
beoordeling belangrijk om waarden die bij de verschillende factoren horen,
te verzamelen tijdens de hoofdvliegtijd (beginjuni tot halfjuli) van de
bosbeekjuffer. Dit geldt ook voor de waterafvoer (debiet), maar bij deze
factor geldt dat droogval gedurende een korte periode zeer nadeligis voor
de bosbeekjuffer. Als droogval van het beeksysteem voorkomt, dan is dat
een zwaarwegend negatieve factor, ook als de beek op het moment van
bezoeken wel water bevat. In dat geval moet de beoordelingvoor deze
parameter met -4 punten worden beoordeeld. Hoofdstuk 7 geeft per
besproken gebied een beoordelingvolgens de hier voorgestelde methode.

Tabel 6.1: Voorstel voor factoren (in willekeurige volgorde) die de leefgebiedkwaliteit voor de bosbeekjuffer
bepalen, met de beoordelingscriteria en de waarderingsgrenzen. Door middel van een puntentoekenning kan
een kwaliteitsindex per gebied worden bepaald (hoge kwaliteit: 1 punt; matige kwaliteit: 0 punten; lage
kwaliteit: -2 punten). De methode is gebaseerd op WallisDeVries (2001). De kwaliteitsindex per bezochte
locatie wordt gegeven in hoofdstuk 7.
factor

lage kwaliteit

matige kwaliteit

hoge kwaliteit

(1) geleidingsvermogen (t*s cm'1)

>800

400-800

<400

(2) zuurstofverzadiging (%)

<70

70-90

>90

(3) mate van meandering
vooruitlegvan dewaardezieparagraaf4.3&5.2en
Groenendijketal. 2001.

1
geen meandering

1-1.1

>1.1

matigemeandering

hogemeandering

(4) debiet (dm 3 s 1 ) *

< 5 0 en > 6 0 0

50-100 en 400-600

100-400

(5) beschaduwing (%)

<30

30-60

>60
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Tabel6.1: Voorste/voorfactoren (inwillekeurige volgorde) diedeleefgebiedkwaliteitvoorde bosbeekjuffer
bepalen, metdebeoordelingscriteria endewaarderingsgrenzen. Doormiddelvan een puntentoekenningkan
eenkwaliteitsindexpergebied worden bepaald (hoge kwaliteit: 1punt;matigekwaliteit:0punten; lage
kwaliteit:-2punten).Demethode isgebaseerd opWallisDeVries (2001). De kwaliteitsindexperbezochte
locatiewordtgegeven inhoofdstuk 7.
factor

lage kwaliteit

matige kwaliteit

hoge kwaliteit

(6) micro-meandering

afwezig

ingeringemate
aanwezig

inruimemate
aanwezig : ' ï : ; • / : , : :
:

(7)watertemperatuur (°C)

>22

19-22

<19

(8) oevervegetatie

afwezigofernstig
verstoord

geringematevan
verstoring

ongestoorden
goedontwikkeld

*: (geregelde)droogvalindezomerisvangrotenegatieveinvloedop populaties
van debosbeekjuffer enisgekwalificeerdmet-4punten.

6.2 Gewone bronlibel
Algemene beheermaatregelen
Inalgemenetermen zijnbovengenoemde maatregelen ookvantoepassing
opdestructuur endewaterkwaliteit vandeleefgebiedenvandegewone
bronlibel. Dezeparagraaf geeft daaromvooral eenaanvullingopde
informatie inparagraaf 6.1voorzover het gaatomspecifieke informatie
betreffende degewonebronlibel.
/ Structuren bronmilieu
Demozaïek-structuur vannatuurlijke brongebieden bestaat uiteen
afwisselingvanzandigebeekjes metdrogeen natte detrituspakketten en
kruidenvanverschillende hoogtesenbedekkingopkleineschaal.Dittype
habitat iszeergevoeligvoor betredingenanderevormenvanverstoring.
Bovendienzijnveelnatuurlijke bronmilieusverdwenen.Omdestructuren
vanhet bronmilieute onderhouden ofte herstellen kangedachtworden
aandevolgende maatregelen (Verdonschot, 2000a):
• Tegengaan vanbetreding: hetachterwege latenvan (machinaal)
onderhoud enhetterugdringenvanrecreatiezijn maatregelen die
hierbij kunnenhelpen.
• Waterafvoer: omdenatuurlijke waterafvoer vanbronmilieuste
herstellen, moeten onnatuurlijkegreppelsdiewater afvoeren uithet
brongebiedwordendichtgegooid.
• Functie-verandering: bronmilieus dienoggeen natuurfunctie
hebben, moetenditzosnel mogelijk krijgenomeenbeterelangetermijn beschermingtegaranderen.
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Hoofdstuk 71Regionale beheermaatregelen

Indit hoofdstukworden knelpunten en beheermaatregelen
beschreven per onderzochte locatie (cfdoelstellingen inhoofdstuk
1). Per locatiewordt bovendien een perspectief voor de
bosbeekjuffer endegewone bronlibel opkorte en langetermijn
gegeven. De belangrijkste knelpuntendieopgelost moetenworden
zijneenverbeteringvandewaterkwaliteit en hetterugbrengenvan
de natuurlijke structuur van beeksystemenvoor de bosbeekjuffer.
Voordegewonebronlibel isverdrogingenverdwijningvanhet
natuurlijke bronmilieu een belangrijk knelpunt. Voorde
bosbeekjuffer isverder hetopheffen van het geïsoleerde
voorkomen inde provinciesGelderland enOverijssel een belangrijk
aandachtspunt.

7.1 Noord-Brabant
Stroomgebied Oude Graaf
DeOudeGraafligt inhetWeerterbos inhet grensgebiedvandeprovincies
LimburgenNoord-Brabant. Uitdeschattingvande leefgebiedkwaliteit
(tabel 7.1) komtdeOudeGraafalseen locatie naarvoren
dievoldoende perspectief biedtvoordebosbeekjuffer, maar
niet inalleopzichten optimaal is. DoordatdeOudeGraafin
eennetwerk ligtvanoverige populatiesvande bosbeekjuffer
invooral deprovincie Noord-Brabant, isdepotentievoor
groeivandepopulatie bosbeekjuffers indeOudeGraafen
bekenindedirecteomgevinggroot. DeOudeGraafkent
eenrelatiefgoedewaterkwaliteit. Voorde bosbeekjuffer
belangrijke parameterszoalsdehoeveelheidzuurstofen
ammoniumworden infiguur 7.1weergegeven. Derelatief
hogejaargemiddeldes van hetzuurstofgehalte endelage
concentraties ammoniumzijngunstig.Figuur 7.2 geefteen
overzichtvanhetzomergemiddelde (junitot enmet
september) vandezuurstofverzadiging indeOudeGraaf.In
dezomer ishet percentagezuurstof indemeestegevallen
hetlaagst, maarook het meest kritiekvoorde
bosbeekjuffer. Indezetijdvindt deontwikkelingvaneitot
jonge larveplaatsendit stadium ishet meest gevoeligvoor
eenlagezuurstofspanning.Sternberg&Buchwald (1999)
gevenop basisvanlaboratoriumproevenvanZahner (1959)
Figuur 7.1:Jaargemiddelden van zuurstof(A) en ammonium
eenminimale grenswaardevoor hetzuurstofgehaltevan
(B)(mgI'1) indeOude Graaf(Zuiveringschap Limburg). De
circa 15%.Maardezeproevenzijngebaseerdoprelatief
relatiefhogezuurstofgehaltes ende lage
ammoniumconcentraties zijngunstigvoorde bosbeekjuffer. korteexperimenten met alwat ouderelarven.Onduidelijk is
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hoedit moetwordenvertaald naareenveldsituatie.De
gemiddeldewaardenindezomer moetenvermoedelijkveel
hogerzijnomveiligtezijnvoorde (jonge) larvenvande
veilig
bosbeekjuffer. Inhet modelvoorhet beoordelen vanlocaties
voordebosbeekjuffer isdewaardevooreengoedelocatieop
90%zuurstofverzadiginggesteld.Waardentussende 70% en
voldoende QQ0/Oz y n vermoedelijkvoldoendevoorde bosbeekjuffer.

Figuur 7.2:Percentagezuurstofverzadigingtijdens de
zomermaanden (juni-september) indeOude Graaf
(Zuiveringschap Limburg).

Onduidelijk iswelofdezesituatievoorjonge larvenvande
bosbeekjuffer veiliggenoegis. Uitfiguur 7.2 blijkt dathet
zomergemiddeldeindeOudeGraafookgeregeldonderde
veiligewaardeduikt. Ditiseenpuntvanaandacht.Andere
aanwezige knelpuntenworden hieronderopgenoemd.

Knelpunten
• Dehoeveelheid zuurstof gedurende hetzomerseizoen ismogelijk niet
altijd opeenveiligniveau.
• OphettrajectvandeOudeGraaf met bosbeekjuffers isteweinig
variatie inde beekstructuur:
1)dematevanmeanderingiste laag(figuur 6.2);
2) deoeverisgedeeltelijkbeschoeid;
3) dehellingshoekvandeoever isoveral identiek (figuur 6.2).
Maatregelen
• Aanbrengenvanmeerstructuur indeOudeGraafdoordelente laten
meanderen.
• Aanbrengenvanmeer micro-meanderingdoor hetverwijderenvan
beschoeiing.
• Bij hetaanbrengenvan meanders,oeverseenmeer natuurlijkverloop
gevenzodatermeervariatie inhellingshoekenvanoeversontstaat.
• Bevorderenvandewaterkwaliteit bevorderen,zodatde
zuurstofconcentratie verdertoeneemt (zieparagraaf 6.1).
Perspectief
Doorderelatiefgoedewaterkwaliteit isdeOudeGraafeengoedelocatie
voordebosbeekjuffer. Maatregelen dieeenmeernatuurlijke loopvande
OudeGraaf bewerkstelligen zullenvermoedelijk eengrotere populatievan
debosbeekjuffer tot gevolghebben. Eengrotere populatievande
bosbeekjuffer in hetstroomgebiedvandeOudeGraafzalkunnen leidentot
nieuwevestigingen indedirecte omgeving. Doorderelatief lageafvoervan
deOudeGraaf ishetstroomgebied in potentie geschiktvoordegewone
bronlibel. Deuitvoervandevoorgestelde maatregelen zaloptermijn
mogelijk kunnen leidentotvestigingvandegewonebronlibel.

Stroomgebied 't Merkske
Uitdeschattingvanhet leefgebied komtdepopulatievande
bosbeekjuffer in 't Merkskealsgoednaarvoren. Depotentievan't
Merkske isgoeddoorderelatief goedebeekstructuur (hogematevan
meanderingenoptimaal afvoerregime) eneengoedemicrostructuur met
veelwaterplanten. Opsommige punten kanhierechter nogveelworden
verbeterd,waardoor ookdepotenties indedirecte regioverdertoenemen
(Dijkemaetal.,2000). Dewaterkwaliteit isaanhetverbeteren (zie
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bijvoorbeeld het dalendegehaltevanammonium infiguur
7.3), maar blijft eenpuntvanzorg(Dijkemaetal., 2000).
Vooral dezuurstofconcentratie gedurendede
zomermaanden ismogelijk beperkendenkomt regelmatig
benedenwaarden diealsveiligofzelfsvoldoendezijn
gekwalificeerd (figuur 7.4). Deknelpunten van 't Merkske
zijn hieronderweergegeven.

2000

Figuur 7.3:Jaargemiddelden van zuurstof(A)en
ammonium(B)(mg I'1) in 't Merkske optwee verschillende
monsterpunten. Derodelijngeeftdetrendterhoogtevan
monsterpuntSteenenbrugstroomafwaarts van de
belangrijkste locatiemetbosbeekjuffers endeblauwe lijn
geeftdetrendterhoogte van de Baarlebrug
stroomopwaarts van debelangrijkste locatie met
bosbeekjuffers (Hoogheemraadschap van West-Brabant).
Dewaterkwaliteitissinds hetbegin van de jaren negentig
wat verbeterd.

Knelpunten
• Door lokalelandbouwinvloeden stroomt eutroof
oppervlaktewater indebeek.
• Vanuit Belgiëkomtdoor open rioleneutroofwaterhet
Nederlands gedeeltebinnen.
• Kanalisatie en normalisatievan bovenlopenzorgenvoor
eenversneldeafvoer endusvoorverdroging.
• Opsommige locaties isdestructuur vandebeek
onvoldoendegevarieerd.
• Destuwbij Castelré heeft mogelijk een negatieve
invloedopeenvrijeafstroomvanbeekwater endusop
denatuurlijke morfo- enhydrodynamische processen.

Maatregelen
Debelangrijkste maatregelen moetenzichrichten opeen
verderetoenamevandewaterkwaliteit enop monitoring
hiervanomeventuelecalamiteitenteregistreren.
Maatregelen die genomen kunnenwordenzijn:
• Aanlegvan helofytenfilters diehetwater afkomstiguit
landbouwgebieden filterenvoordathet inheteigenlijke
stroombedvan 't Merksketerecht komt. Bovenlopen
zoalsde Kromme Loop,Eikelenbosch Loop,
Tommelsche Loop,Schaluinse LoopendeSchouwloop
zijn hiervoor geschikt.
Opzettenvaneen nauwkeurige monitoringvan dewaterkwaliteitom
calamiteiten enillegale mestlozingente registreren endezestrenger
controleren.

veilig

voldoende

Figuur 7.4: Percentagezuurstofverzadigingtijdens de
zomermaanden (juni-september) in 't Merkske op twee
verschillende monsterpunten. Derodelijngeeftdetrendter
hoogte van monsterpuntSteenenbrugstroomafwaarts van de
belangrijkste locatiemetbosbeekjuffers endeblauwe lijngeeft
detrendterhoogte van deBaarlebrugstroomopwaarts van de
belangrijkste locatiemetbosbeekjuffers (Hoogheemraadschap
vanWest-Brabant). De zomersezuurstofgehalten zijnnog een
belangrijkpunt van aandacht.

Inoverlegtreden met Belgische overhedenmetals
doel delozingenvanopenriolente beëindigen.
Opsommige locaties (vooral indebovenlopen,zie
hierboven) kandestructuur vandebeekworden
verbeterddoor hetverwijderenvanbeschoeiingenen
hetterugbrengenvanmeanderingen.
Verwijderen vandestuw bijCastelré.Deze
maatregel bevordert eenvrijeafstroomvan
beekwater,waardoor natuurlijke morfo-en
hydrodynamische processenweereennieuwekans
krijgen. Heteffectvandezemaatregelzalmoeten
wordenonderzochtvoordeuitvoer. Mogelijk heeft
dezealleen effect alsereenverbeterde retentievan
het beekwater inbovenstroomsegebiedenis
gewaarborgd.
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Perspectief
Het stroomgebied van 't Merkske heeft hoge potenties
voor een grote levensvatbare populatie van de
bosbeekjuffer. Bij een toename van de waterkwaliteit is
een hogere dichtheid van de bosbeekjuffer te verwachten
dan op dit moment aanwezig is (Groenendijk et al.,
2001). Bij uitvoer van structuurverbeterende maatregelen
in andere beken die in dit stroomdal gelegen zijn, zal de
bosbeekjuffer zich vermoedelijk verder uitbreiden.
Belangrijk is dan wel dat er voldoende beschaduwing op
sommige trajecten zal moeten worden aangebracht (zie
paragraaf 6.1). Het perspectief voor de bosbeekjuffer in 't
Merkske is dus relatief gunstig. Mogelijk dat op termijn in
kleinere beschaduwde bovenloopjes ook de gewone
bronlibel zich zal kunnen vestigen.

1990
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1994

1996

1998

2000

Stroomgebied Beekloop
Uit de leefgebiedbeoordeling komt de Beekloop als
voldoende naarvoren (tabel 7.1). Dit isvooral te danken

Figuur 7.5: Jaargemiddelden van zuurstof (A)en ammonium (B)
(mg I'1) in de Beekloop (Waterschap De Dommel). De
waterkwaliteit lijkt sinds het begin van dejaren negentig wat
verslechtert.

aan het feit dat de Beekloop op geen enkel punt van
beoordeling echt negatief scoort. Tijdens het onderzoek in
2 0 0 1 werd echter wel opgemerkt dat langs de Beekloop

in de vliegtijd van de bosbeekjuffer, de oevervegetatie met herbiciden was
behandeld, waardoor de oevervegetatie sterk verstoord en (tijdelijk)
ongeschikt isvoor bosbeekjuffers. Uit figuur 7.5 blijkt dat de waterkwaliteit
gemiddeld genomen goed genoeg isvoor de bosbeekjuffer, maar dat er
een licht dalende tendens zichtbaar is voor de zuurstofconcentratie en een
licht stijgende tendens in de gehaltes ammonium. Dit komt ook tot
uitdrukking in de zomergemiddelden van de zuurstofverzadiging (figuur
7.6). Deze blijkt niet altijd boven de veilige waarde van 90% te blijven en
zelfs de waarde van 70%wordt (gemiddeld genomen) niet elke zomer
gehaald. Dit is een belangrijk punt van aandacht, omdat lage
zuurstofwaarden gedurende de zomer een negatieve invloed op (jonge)
larven van de bosbeekjuffer kunnen hebben. De belangrijkste knelpunten
in de Beekloop voor de bosbeekjuffer zijn hieronder samengevat.

Knelpunten
•

De zomerse waarden van de zuurstofverzadiging
zijn vermoedelijk af en toe te laag.

veilig
•

De gemiddelde waterkwaliteit is goed, maar vooral
vanwege de licht dalende trend een voortdurend

voldoende

punt van aandacht.
•

De (illegale?) bestrijdingvan kruiden op de oever

•

De aanwezigheid van de stuw ter hoogte van

van de Beekloop is negatief voor de bosbeekjuffer.
bosven Het Schut veroorzaakt stilstand over een
1990

1992

1994

1996

1998

2000

traject van circa 400 meter stroomopwaarts.

Figuur 7.6: Percentage zuurstofverzadiging tijdens de
zomermaanden (juni-september) in de Beekloop (Waterschap De
Dommel). Dezomerse zuurstofgehalten zijn nog een belangrijk punt
van aandacht.
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Maatregelen
Maatregelen moetenzichrichtenophet instand houdenvandehuidige
waterkwaliteit, hoewel het belangrijk isomdezomersewaardenvande
zuurstofverzadigingteverhogen.Algemene maatregelen hiervoorworden
besprokeninparagraaf 6.1. Andere meerspecifieke maatregelenzijn:
• HetstroomgebiedvandeBeekloop isgevoeligvoorcalamiteitenen
diffuse bronnenvanverontreinigingen.Opzettenvaneennauwkeurige
monitoringvandewaterkwaliteit omcalamiteiten,illegaal gebruikvan
herbiciden enillegale mestlozingente registreren endezestrengerte
controleren,isdanooknodig.
• Onderzoekenofhetmogelijk isomdestuwter hoogtevanHetSchut
teverwijderen.Ditzoueenvrijeafstroomvanbeekwaterbevorderen,
waardoor natuurlijke morfo-enhydrodynamische processenweereen
kanskrijgen.Heteffectvandezemaatregelzalmoetenworden
onderzochtvoordeuitvoer. Mogelijk heeftdezealleeneffect alsereen
verbeterde retentievan het beekwater inbovenstroomsegebiedenis
gewaarborgd.Bovendien ishettraject netstroomafwaartsvandestuw
opdit moment eenbelangrijkevoortplantingslocatie vande
bosbeekjuffer.
• Rechtgetrokken trajecten inhetbovenloopse gedeeltevandeBeekloop
(ter hoogtevandevoormaligeViskwekerij,de Keunensloop enter
hoogtevanDeWetering) zouden bij beekherstelprojectenweer
slingerend gemaakt kunnenworden.
Perspectief
Debosbeekjuffer isinhetstroomgebiedvandeBeekloop in behoorlijke
dichtheden aanwezig.Bijeenverbeteringvandewaterkwaliteit enbijeen
meernatuurlijke loopvandeBeekloop endebovenloopjes, iseenverdere
toenamevandebosbeekjuffer opkortetermijnteverwachten.Het
stroomgebiedvandeBeekloop maakt oprelatief kortetermijn ookeen
goedekansopvestigingvandegewonebronlibel,
omdatdezeopkorteafstand indeBelgischeKempen
nogvoorkomt. Herstelvandeoorspronkelijke hydrologie
ishierbij belangrijk.
UI
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Figuur 7.7:Jaargemiddelden van zuurstof(A) enammonium (B)
(mgf1) indeSterkselscheAa(Waterschap DeDommel). De
waterkwaliteitlijktsinds hetbegin van dejaren negentig
voldoende voorde bosbeekjuffer.

StroomgebiedSterkselscheAa
Uitdewaarderingvanhetleefgebiedvolgensde
methode beschreven inhoofdstuk 6, komtde
SterkselscheAaalsgoednaarvoren.Alleenvoorde
factor oevervegetatie iseennegatieve beoordeling
gegeven,vanwegehetmaaienvandeoevervegetatie
tijdens devliegtijdvande bosbeekjuffer (figuur 6.4) en
hetgebruikvanherbiciden.Dewaterkwaliteit isgoed
met hogezuurstofgehaltes enrelatieflage
ammoniumwaarden (figuur 7.7). Ookgedurendede
zomer blijven deverzadigingspercentages vanzuurstof
hoogenmeestal binnen deveiligegrenzen (figuur 7.8).
DeSterkselscheAaisdaarmeeeenbelangrijke locatie
voordebosbeekjuffer indeprovincie Noord-Brabant.
Aandachtspunten dietot eenversterkingvande
populatie kunnen leiden,zijnhierondergenoemd.
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Knelpunten
• SommigedelenvandeSterkselscheAa
zijnrechtgetrokken.
veilig
• HetstroomgebiedvandeSterkselsche
Aaisgevoeligvoorcalamiteitenen
diffuse bronnenvanverontreinigingen,
zoalsdevastgestelde bespuitingen met
voldoende
herbiciden.
• Hettraject stroomafwaarts vandebrug
bij het kasteelvan Heezeisvolledig
beschaduwd.Eenhogematevan
Figuur 7.8: Percentagezuurstofverzadigingtijdens dezomermaanden (juni
beschaduwingisin principegoedvoor
september) indeSterkselscheAa(Waterschap DeDommel). Dezomerse
de
bosbeekjuffer, maaropdittrajectis
zuurstofgehaltenzijnveiligtotvoldoende.
hetbeperkend.
Maaienvanoevervegetatietijdensdevliegtijdvande bosbeekjuffer
(figuur6.4) isnadeligvoorde bosbeekjuffer.
Maatregelen
• Opzettenvaneennauwkeurige monitoringvandewaterkwaliteit om
calamiteiten,zoalsillegaalgebruikvanherbiciden eneventuele illegale
mestlozingente registreren endezestrenger controleren, isnodig.
• Hetkunstmatigterugbrengenvanmeanderingopdelenvande
SterkselscheAadie nurecht (getrokken) zijn,zaleentoenametezien
gevenvan bosbeekjuffers.
• Hetrooienvanenkele bomenophettrajectvandeSterkselscheAa
netstroomafwaarts vandebrugbij het kasteelvan Heezezalenkele
zonnevlekken opdittrajectveroorzakenenookwat meeroever-en
watervegetatie. Ditisgunstigvoordebosbeekjuffer, bovendienschept
het mogelijkhedenvoordebosbeekjuffers omtejagen (DeKnijf,
2001).
• Hetmaaienvanoevervegetatietijdensdevliegtijdvande bosbeekjuffer
moetachterwege blijven.Hetbeste isom geenbeheervande
oevervegetatietoete passen.Alsditvoorhetonderhoudvande
watergangentoch nodigis,dan moetonderhoud aande
oevervegetatie gefaseerd inhetnajaar (september/oktober)
plaatsvinden.

Perspectief"
Hetperspectiefvoordebosbeekjuffer inhetstroomgebiedvande
SterkselscheAaisgunstig.Dewaterkwaliteit isniet beperkendenhet
voorkomen kanverderworden bevorderd doordehierboven genoemde
maatregelen.Eeneventuelevestigingvandegewonebronlibel is
vermoedelijk niet indeSterkselscheAateverwachten.

StroomgebiedReusel
DeReusel bevatéénvandegrootste populatiesvandebosbeekjuffer in
Nederland. Bijdebeoordelingvanhet leefgebied komt de Reuselalsgoed
naarvoren (tabel 7.1). Hoewel dewaterkwaliteit gemiddeldgenomen
voldoende is (figuur 7.9 &7.10),werden bij hetveldbezoek in 2001
zichtbaretekenenvanopen riolen dieopdeReusel lozenwaargenomen.
Plaatselijkwordtdeoevervegetatiezosterkgedomineerd doorJapanse
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duizendknoop,datovermatige beschaduwing
een probleem is. Deknelpuntenworden
hieronder samengevat.
Knelpunten
• Tijdenshetveldbezoek in2001werden
tekenen (maandverband enwc-papier inde
takken) vanopen riolen (vanuit België?)die
opdeReusel lozenwaargenomen.
• Japanseduizendknoop isals niet inheemse
plant langsdeoeversvandeReusel
plaatselijk een probleem.Dehogeplanten
hangensomsgeheel overdebeek.

0.3
0.2

Maatregelen
• Aanlegvanhelofytenfilters diehetwater
afkomstiguit bovenstroomsedelendie
2000
1990
1992
1994
1996
1998
open rioolwater ontvangenfilteren voordat
het inheteigenlijke stroombedvande
Figuur 7.9:Jaargemiddelden van zuurstof(A) enammonium (B)
Reuselterecht komt.Het
1
(mgf ) indeReuse/(Waterschap DeDommel). Hoewel de
ammoniumgehaltedatgemiddeldwat
ammoniumgehalten soms lichtverhoogd lijken,isde waterkwaliteit
hogerisdanandere beken metde
sindshetbegin van dejaren negentigvoldoende voorde
bosbeekjuffer inNoord-Brabant geeft
bosbeekjuffer.
hiertoeeveneensaanleiding.
0.1

Inoverlegtreden met (Belgische) overheden met alsdoel delozingen
vanopenriolentebeëindigen.
TerugdringenvanJapanseduizendknoop door nadevliegtijdvande
bosbeekjuffer (september/oktober) plaatselijk deplantenwegte
graven.
Perspectief
Deperspectievenvoordebosbeekjuffer inhetstroomgebiedvandeReusel
zijngunstig.Hetisbelangrijk omdewaterkwaliteit oppeilte houdenom
dehogepopulatie-dichtheid ookindetoekomstte kunnengaranderen.
Eengoede populatie inde Reusel kanals'bron'dienenvoor nieuwe
vestigingenvandebosbeekjuffer indeomgeving.Opdezemanierfungeert
debosbeekjuffer ook opdit moment al.Tijdenshetveldwerkvan 2001
werdeenpopulatievande bosbeekjuffer
110
aangetroffen ineenin 1995 aangelegde meander
vandeReusel bij Driessen.Dittypevestigingen is
nabeekherstelprojecten veelmeerteverwachten
- - - • veiiig
indeomgevingenal binnenenkelejarenna
aanleg.
Belangrijkevoorwaarde isdanweleen
1
voldoende
goede populatievandebosbeekjuffer indeReusel
ter hoogtevan Landgoed de Utrecht. Mogelijk dat
optermijnookdegewone bronlibelzichindit
stroomgebied
zalkunnenvestigen.De
2000
bronpopulaties liggenechterwelwatver
verwijderd.
Figuur 7.10: Percentagezuurstofverzadigingtijdens de
zomermaanden (juni-september) indeReusel (Waterschap De
Dommel). Dezomersezuurstofgehalten zijnoverhetalgemeen
veiligtotvoldoende.
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Chaamse beken
Indeleefgebiedbeoordelingisalleendenatuurontwikkelingter hoogtevan
Het Broek beoordeeld. Ditisde Laagheiveltse Beekdie enkelejaren
geledenonderwerpvaneen natuurontwikkelingsproject isgeweest.Sinds
eenaantaljaren bevindtzichhiereenpopulatie bosbeekjuffers, die

s
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vooralsnogdegrootste lijktvanhetwestelijk deelvan
Noord-Brabant.Ookinandere beken komen (kleine)
aantallen bosbeekjuffers voor.Tot2001werdenookin
deChaamse Beek(vooralter hoogtevanhetChaamse
Bosch) endeStrijbeekse Beek(kleineaantallenop
diverse locaties) bosbeekjuffers aangetroffen.De
Laagheiveltse Beekter hoogtevan HetBroekbevat
echter degrootste populatie en hier kunnenopeendag
gemakkelijk enkeletientallen exemplarenworden
gevonden.Delocatiewerdalsvoldoende beoordeeld
(tabel 7.1) envermoedelijk kunnendeaantallen hier in
detoekomst nogverdertoenemen. DeLaagheiveltse
Beekontvangtdiep,schoonenzuurstofrijk kwelwater,
maarvan bovenstroomsedelen komtookwater vaneen
mindere kwaliteit hetgebied binnen. Dewaterkwaliteit
(figuur 7.11en 7.12) enhet beheer kunnen inde
toekomstwordenaangescherpt. Hieronder wordeneen
aantal knelpuntenvoor deLaagheiveltse Beek
weergegeven,alsmede eenaantal meeralgemene
knelpuntendiegeldenvooranderebekeninde

Figuur 7.11:Jaargemiddelden van zuurstof(A) enammonium (B) omgeving,
(mg I'1) indeLaagheiveltse Beekoptwee verschillende
monsterpunten. Derodelijngeeftdetrendbenedenstrooms van
Knelpunten
HetBroek en deblauwe lijngeeftdetrendbovenstrooms van Het
• In2001zijnin het najaarbeheerwerkzaamheden
Broek(Hoogheemraadschap van West-Brabant). Vooral de
uitgevoerdaandewatervegetatie, omdewaterafvoer
waterkwaliteitbovenstrooms delocatiemetbosbeekjuffers in Het
Broek isnogonvoldoende.
tegaranderen.
• Dewaterkwaliteit, endanmet namehet
zuurstofniveau indezomermaanden (figuur 7.12),
van het bovenstroomse gedeeltevande
Laagheiveltsebeek isonvoldoende.
Detemperatuur vanhetbeekwater isopzomerse dagenveelhoger
danvoor debosbeekjuffer als maximumwordtgegeven.
Plaatselijk isdebeschaduwingonvoldoende.
Eengroot deelvandeoverigeChaamse bekenstroomt dooreenopen
landbouwgebiedwaar bekengekanaliseerd enstuwenaangebrachtzijn
enwaareengrote kansisopdiffuseverontreinigingvan het beekwater
door meststoffen enherbiciden.Gebruikvan herbiciden opoeversvan
deStrijbeekse Beekwerdvastgesteld op4juli.
Maatregelen
Hetuitvoerenvanbeheermaatregelenaanvegetatie inenrondde
Laagheiveltse Beekisongunstigvoorde bosbeekjuffer enmoet eigenlijk
zoveel mogelijkwordenvermeden.Alshetvanuit waterafvoer-technische
omstandigheden persenodigis, danmoet dit met degrootst mogelijke
voorzichtigheidworden uitgevoerd. Dehiernavolgende maatregelenom
vegetatiete beheren,moeten gezienwordenalseenrichtlijn.Meer
informatie istevindeninparagraaf 6.1.

DE VUNDERSTICHTING 2 0 0 2 | Bosbeekjuffer en gewone bronlibel in Nederland: ecologie en bescherming

66

100
veilig

voldoende

1992

1994

1996

1998

2000

Figuur 7.12: Percentagezuurstofverzadigingtijdens dezomermaanden
(juni-september) indeLaagheiveltse Beekoptwee verschillende
monsterpunten. Derodelijngeeftdetrendbenedenstrooms van Het
Broekendeblauwe lijngeeftdetrendbovenstrooms van Het Broek
(Hoogheemraadschap van West-Brabant). Dezomersezuurstofgehalten
zijnnogeen belangrijkpuntvan aandacht.

Voernooitmaatregelen uittijdens devliegtijdvande
bosbeekjuffer, maar nadevliegtijd opzijnvroegstin
september ofoktober. Indezomer kunnen dusgeen
maatregelenwordenuitgevoerd.
Houdwortelstelsels, steenpartijen, watervegetaties
enanderezakendie dedoorstroomvandebeek
gedeeltelijk stagneren,intact.
Bijeventueel beheer, ditzeerkleinschaligen
extensief, enliefst handmatiguitvoeren;gebruikeen
open maaikorf.
Beschadignooit meerdan50%vandeoever-of
watervegetatie.
Maaisel enkeledagenopdeoever (binnen 1.5
meter afstand) latenliggenomfaunadekanste
geventeruginhetwater tekruipen.
Hetbesteisaan het beginvande uitvoeringvan
maatregelen enin ieder gevalvoorafde
beheerplannendoortespreken.Inprincipe isditeen
aanpakdievoor elke locatie metbosbeekjufferszou
moetenplaatsvinden.

Andere maatregelen diegetroffen kunnenwordenzijn:
• Streef naareenflinktraject (minstens 200 meter, maar liever 500 tot
1000 meter) meteen beschaduwingvancirca80%.Indien mogelijkis
tweezijdige beschaduwinghet beste,maar dit isniet noodzakelijk. Dit
zal positiefwerkenop dewatertemperatuur (afkoelend effect) en(dus)
ook opdezuurstofverzadiging. Plaatselijk isdebeschaduwingnunihil.
• HetbovenstroomsewatervandeLaagheiveltse Beekheeft eenmatige
waterkwaliteit enditzouverbeterd moetenworden omookeengoede
kwaliteitvoor bosbeekjuffers benedenstrooms tegaranderen (zieook
paragraaf 6.1).
• Inhetstroomgebied van deoverigeChaamsebekenzullen
maatregelen diegenomenworden omdenatuurlijke loopvaneen
watergangte herstellen (meandering,verwijderenvanstuwen) goed
zijn voordebosbeekjuffer. Doordeopenheidvanhet landschap ishet
ook nodigom plaatselijkvoorbeschaduwingtezorgen. Hettegengaan
vandenegatieveinvloed uitdelandbouw ten opzichtevande
waterkwaliteit iseveneens belangrijk.
Perspectief
Deperspectievenvoordebosbeekjuffer opdeChaamsebeken ispositief.
Dewaterkwaliteit enhettoekomstige beheer indeLaagheiveltse Beekzijn
eenpuntvanaandacht. Belangrijk isdat ereengoede populatievande
bosbeekjuffer in het gebiedaanwezigis.Verbeteringen inwaterkwaliteit en
beheerzullensneldirect eenpositievebijdragehebbenopdeaantallen
bosbeekjuffers. Deuitvoervaneventuele herstelprojecten opoverige
bekenzullen snel (binnen enkelejaren) kansmaken opvestigingvaneen
nieuwe populatie bosbeekjuffers. Nualwordenafentoe lageaantallen
bosbeekjuffers waargenomen opbijvoorbeelddeStrijbeekse Beek. Inde
jarenzestigwasopdeStrijbeekse Beekwaarschijnlijk ookeenpopulatie
vandegewone bronlibel aanwezig.Bijeen herstelvande oorspronkelijke
natuurwaarden isoptermijn (circa 10-20jaar) wellicht ookweervestiging
vandezesoortteverwachten.
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StroomgebiedRovertsche LeijenPoppelsche Leij
DeRovertsche Leij herbergtvermoedelijk degrootste populatievande
bosbeekjuffer in Nederland. Hetzienvanenkele honderden bosbeekjuffers
perdaggedurendedetop vandevliegtijd isniet uitzonderlijk.De
beoordelingvanhet leefgebied komtalsgoednaarvoren (tabel 7.1).Op
vrijwel alle punten scoortde Rovertsche Leijgoed.Tijdens hetonderzoek
werdechterweleenrelatief hoogelektrisch geleidingsvermogen eneenvrij
lagezuurstofverzadiginggemeten.Mogelijkdatdewaterkwaliteit nogeen
verbeterpunt is,maarerzijn geenwaterkwaliteitsgegevensontvangenom
dit beterte beoordelen.Aanwijzingenvooreenverminderde waterkwaliteit
werden ookverkregentijdens hetwinterbezoek.Toenwerdenaanwijzingen
voortekenenvanopen riolendieopdeRovertsche Leij lozen (wc-papier in
detakken) waargenomen.Dezezijnvermoedelijk afkomstiguitBelgië.
VoordePoppelsche Leij isde beoordelingeveneensgoed(tabel 7.1).
Waarschijnlijk spelen hierdezelfde problemen alsinde Rovertsche Leijeen
rol. Deknelpunten zijndusbeperkt, maarook lastigaante pakkenen
vergelijkbaar meteenaantal andere beeksystemen.Tochishetgoedom
aandezeproblematiektewerken,omdat eencalamiteit betreffende de
waterkwaliteit eengrote negatieve invloed kanhebbenopdeaantallen
bosbeekjuffers.
Knelpunten
• Vanuit Belgiëkomt dooropen rioleneutroofwater het Nederlands
gedeeltebinnen.
Maatregelen
• Inoverlegtreden met (Belgische) overheden metalsdoel delozingen
vanopen riolente beëindigen.Aanlegvanhelofytenfilters diehetwater
afkomstiguit bovenstroomsedelenfilterenvoordat het in heteigenlijke
stroombedvande Poppelsche Leijof Rovertsche Leijterecht komt,is
wellicht eenoptie. Meermaatregelenten behoevevaneenverbetering
vandewaterkwaliteit worden genoemd inparagraaf 6.1.
Perspectief
Hetisbelangrijk omdepopulatie langsde Rovertsche Leijgoedte
beschermen.Dezepopulatie zaleen belangrijke bronkunnenzijnvoor
nieuwevestigingen in Noord-Brabant. Hetisdaarom belangrijk omeen
eventueleterugval indewaterkwaliteit tevoorkomen en maatregelente
nemen. Dedimensiesvanzowelde Rovertsche Leijalsde Poppelsche Leij
zijnmogelijk nettegrootvoordegewone bronlibel,maarvestiginginde
toekomst iszekerindezijloopjes, niet uittesluiten.

StroomgebiedBeerze
InhetstroomdalvandeBeerzezijnopmeerdere plekken bosbeekjuffers
aanwezig. IndeleefgebiedbeoordelingzijndeBeerzeter hoogtevande
Kampinaende (Kleine) Beerzeter hoogtevanlandgoed Baest beoordeeld

DEVUNDERSTICHTING 2002 |Bosbeekjufferengewone bronlibelIn Nederland: ecologie en bescherming 68

alsgoedrespectievelijk voldoende (tabel 7.1).Ook
indeRosep komen bosbeekjuffers voor.Verder
vindenvestigingen indeomgevingplaatsalsde
omstandigheden gunstigzijn,zoalsbijvoorbeeldin
de Koevertsche Loop.Slecht beheervande
oevervegetatie heeft hierechter depopulatie
gedecimeerd. Dewaterkwaliteit lijkt opmeerdere
plekken in hetstroomgebied vandeBeerze
voldoende (figuur 7.13 en7.14). Delaatstejaren
lijkt hetammoniumgehaltewatte dalenenhet
percentagezuurstofverzadiginggedurendedezomer
te stijgen.Zelfsdeveiligewaardenwordengeregeld
gehaald (figuur 7.14). Deknelpunten dieinhet
stroomgebied vandeBeerzewerdenaangetroffen,
zijn hieronder samengevat.

o

I

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Figuur7.13:Jaargemiddelden van zuurstof(A) enammonium (B)
(mgI'1) inhetbeeksysteem van deBeerze (Waterschap De Dommel).
De groene lijngeeftdetrendvoordeBeerze terhoogte van De
Kampina. DerodelijngeeftdetrendvoordeBeerze terhoogtevan
landgoed Baest en deblauwe lijn voor deKleine Beerze terhoogte
van hetzelfde landgoed. De ammoniumgehalten nemen sinds het
beginvan dejaren negentigaf.

Knelpunten
• Hetbeheervanoever-enwatervegetatie inen
langskleinere beekjes kanwordenverbeterd.
• DeBeerzeter hoogtevande Kampina heeftop
sommigetrajecten eenvrij lagestroomsnelheid.
• Doordeliggingvan deBeerzeishetgehele
stroomgebied gevoeligvoorcalamiteiten diede
waterkwaliteit negatiefbeïnvloeden.
• Veelkleinere beekjeszijnrechtgetrokken.

Maatregelen
• Voor hetbeheervandewater- enoevervegetatie is het beter om niets
te doen.Alsditvoordewaterafvoer toch nodigis, moethet
vegetatiebeheer voorzichtigworden uitgevoerd. Maatregelen die
hiervoor nodigzijn,worden besproken inhoofdstuk 6 enbijde
behandelingvan hetstroomgebiedvandeChaamsebeken.Het
verdient aanbevelingom bijdeplanningvan maatregelen lokale
libellenkenners tevragennaardeopdatmoment
heersendeomstandigheden.Hierdoorwordenfaunaongelukken (zoalsdoorverkeerd beheer inde
Koevertsche Loop isgebeurd)voorkomen.
veilig

• Opsommige locatieskandestructuurvanbeken
wordenverbeterd door het aanbrengenvan
voldoende
meandering. Bijhet nadenkenover
structuurverbeteringverdient hetaanbevelingom
eveneensteonderzoeken ofaanwezigestuweninde
toekomst kunnenwordenverwijderd.Dit bevordert
eennatuurlijk procesenzijn erwaarschijnlijk minder
1990
1994
1996
1992
1998
2000
trajectenwaarhetwater bijnastilstaat endiedus
ongeschiktzijnvoorde bosbeekjuffer.
Figuur 7.14: Percentagezuurstofverzadigingtijdens de zomermaanden
(juni-september) inhetbeeksysteem van deBeerze (Waterschap De
• Instandhoudenvandemonitoringvan de
Dommel). De groene lijngeeftdetrendvoordeBeerze terhoogte van
waterkwaliteit en preventiefmaatregelen nemenom
DeKampina. DerodelijngeeftdetrendvoordeBeerze terhoogte van
eventuele calamiteiten diedewaterkwaliteit negatief
landgoed Baest en deblauwe lijn voordeKleine Beerze terhoogtevan
kunnen beïnvloeden tevoorkomen.
hetzelfde landgoed. De zomersezuurstofgehalten zijndelaatstejaren
goed.
o
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Perspectief
Deperspectievenvoordebosbeekjuffer inhetstroomgebiedvandeBeerze
zijn inprincipe gunstig.Doordat inhet gebied alop meerderelocaties
(kleine) populaties aanwezigzijn, ishetvermoedelijkzodat alsde
omstandigheden lokaalverbeteren,ersnel nieuwevestigingenzullen
optreden.Opkortetermijn isergeenvestigingvandegewone bronlibelte
verwachten doordat deafstandentot dedichtstbijzijnde populatiesrelatief
grootzijn.Vroegerechter heeft hetstroomgebied vandeBeerzeweleen
populatievandegewone bronlibel bevat.Alskleinerezijbeekjesen
bovenloopjesweereenmeer natuurlijk enongestoord aanzien krijgen, zal
oplangeretermijn degewone bronlibelzichweerkunnenvestigen.
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7.2 Gelderland
StroomgebiedSlinge
Uitdeschattingvandekwaliteitvanhet leefgebied blijkt deSlingealseen
goede locatievoordebosbeekjuffer naarvorente komen (tabel 7.1). De
populatie langsdeSlinge isechter kwetsbaar. Hetgeïsoleerdevoorkomen
ishiervooreengrootdeelverantwoordelijk voor, maarookde
waterkwaliteit iseenpuntvanaandacht. Gebleken isdat naeen
mestlozingvan 15.000 liter kalvermestin 1994 op Duitsgrondgebiedde
aantallen bosbeekjuffers opdeSlingedrastisch afnamen enmeerdere
jaren herstelwaren nodigomdepopulatie bosbeekjuffers weeropnormaal
peilte krijgen (deRuiter, 1998;JanRademaker, persoonlijke mededeling).
Denegatieveagrarische invloedwordtversterktdoor het gebruikvan
herbiciden indedirecte omgevingvandeSlinge.Opkleinere
beeksystemen wasdroogval indezomereveneenseen probleem,maardit
probleem istegenwoordigmindergroot.Omindetoekomst depopulatie
te behouden ofverderteversterken ishet belangrijk omdeknelpuntenop
teheffen.
Knelpunten
• Depopulatievandebosbeekjuffer issterkgeïsoleerd.
• Degemiddeldewaterkwaliteit isvoldoende, maar kan verbeterd.
• Denatuurlijke dynamiekvandeBovenSlingewordt gehinderddoor
eenstuw bovenstroomsvanBekendelle.
• Incidentele mestlozingenhebben bewezengrote negatievegevolgen
voordepopulatie bosbeekjuffers en moeten indetoekomstworden
voorkomen.
• Inakkerbouwgebieden wordtopdeoeversvandeSlingede
oevervegetatie bestreden metherbiciden.
• Droogvalvankleinere beeksystemenverhindertvestigingen
uitbreiding.
Maatregelen
• Opheffen isolatiedoor:
1)het uitbreidenvanbeeksystemen omgeven door houtwallen enbos,
met namevandekleinere beken (kleinerdandetweedeorde) inde
directeomgevingvanWinterswijk;
2) hetterugbrengenvan meanderinginbeeksystemen met eengoede
waterkwaliteit. Herstelvanmeanderingleidtvrijwel onmiddellijk toteen
sterkeverhogingvannatuurwaarden (Wolfert,2001) enindeprovincie
Noord-Brabant opeenaantal locatiesooktotvestigingof uitbreidingvan
debosbeekjuffer. Hermeanderingverdient ookaandacht inhet
benedenstroomse gedeeltevandeBovenSlinge;
3) hetverbindenvanbeeksystemen rondWinterswijk met beken inde
omgevingvanDinxperlooen ineenlaterstadium bekenaandeoostrand
enzuidrandvandeVeluwe. Dezeecologischeverbindingen moeten
bestaan uiteendicht netwerkvanvochtigbos,waar mogelijk langskleine
snelstromende beken.Hetisgoedmogelijk omdezeecologische
verbindingszoneste koppelenaanhet herstelvandegrote
weerschijnvlinder (Apatura ins)endekleine ijsvogelvlinder (Limenitis
Camilla) indeprovincieGelderland.
• Verbeterenvandegemiddeldewaterkwaliteit (zieook hoofdstuk6).
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• Opheffenvandestuw bovenstroomsvan Bekendelle,waardoor
stroomsnelheid endynamiek een natuurlijk karakter krijgen inhet
bovenstroomsegedeeltevanBekendelle.
• Voorkomenvancalamiteiten (zoalsopgroteschaal met kalvermest,of
opkleineschaal met illegaal gebruikvanherbiciden) dieeennegatieve
invloed hebben opdewaterkwaliteit door goedecontroleen
voorlichtingaanallebetrokkenen,
• Met behulpvanecohydrologische maatregelen hetverdertegengaan
vanverdrogingvankleinere beeksystemen,zodatdezenietmeer
droogvallen indezomerperiode.
• Monitoringiseeneenvoudige, maar belangrijke maatregel omde
standvandebosbeekjufferte volgen naeventuele calamiteiten enook
omeeneventuele uitbreidingteregistreren.
Perspectief
Depopulatievandebosbeekjuffer langsdeSlinge isbedreigddoorde
geïsoleerde ligging.Calamiteiten hebbeneengrote negatieve invloedop
depopulatie die ineenvoorkomend gevalzelfstot lokaal uitsterven kan
leiden. Bij uitvoervanbeschermende enherstellende maatregelen,is
echter uitbreidingenversterkingvandepopulatie bosbeekjuffers te
verwachten binnen eentermijnvancircatienjaar. Mogelijk datoplangere
termijn danookvestigingvandegewonebronlibel isteverwachten,
vermoedelijk niet indeSlingezelf,maar inkleinere bovenloopjes, bronnen
enzijbeekjes.

StroomgebiedLeuvenumse Beek
Ookde Leuvenumse Beekis inprincipe geschiktalsleefgebiedvoorde
bosbeekjuffer (classificatiegoedintabel 7.1). Hetgehele beektraject
tussen Staverden endesnelwegA28 bij Hierden bevatvoldoendedelen
diein principegeschikt zijnvooreen permanente populatievande
bosbeekjuffer opdeVeluwe. Hetgrootste probleemvande Leuvenumse
Beekisdegeïsoleerde liggingvanhetbeeksysteemten opzichtevan
bestaande populatiesvandebosbeekjuffer eldersin Nederland (Kalkman
etal., 1998; Reijnen&Koolstra,1998). Eentweede probleem isde
afwezigheidvanplantengroei indebeekenopdeoeversopsommige
gedeeltes (zieookWilbrink, 2000). Ookisopsommigetrajectende
structuur eenpuntvanaandacht. Dit probleem isechter mindergrootdan
het probleemvandeisolatie. Maarbij hetopheffenvanhet knelpuntvan
isolatie,verdient hetaanbevelingomtegelijkertijd dittweede probleem
metgerichte maatregelen aantepakken.
Knelpunten
• DeLeuvenumse Beekligtsterkgeïsoleerdten opzichtevanoverige
populatiesvande bosbeekjuffer inNederland.
• Opsommigetrajecten ontbreekt oevervegetatie (sterk beschaduwde
beukenbossen) enwatervegetatie indebeek.
Maatregelen
• Opheffenvanisolatie envergroten leefgebied,door hetaanleggenvan
eennetwerkvanecologischeverbindingszonestussen deAchterhoek
endeVeluwe(ziehierboven).
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• Tegelijkertijd met hetaanleggenvanverbindingszones iseen
verbeteringvanhet leefgebied nodigdoor:
1)opzeersterk beschaduwdetrajecten (>95% beschaduwingopstukken
van100 meter of meer) enkele bomente kappen,zodat meer
zonnevlekken opendirect langsdebeekontstaan. Hierdoor krijgtoeverenwatervegetatie eenkansendit ispositiefvoorde bosbeekjuffer;
2) rechte delen (zoalshetgedeeltedirectten noordenvanLeuvenum)
weerte latenmeanderen.

Perspectief
DeLeuvenumseBeekisinprincipegeschikt alsleefgebiedvoorde
bosbeekjuffer. Zelfstandigevestigingvandebosbeekjuffer isdoorde
geïsoleerde liggingechter niet deverwachting. Deaanlegvanecologische
verbindingszones enhet uitvoerenvanstructuur verbeterende maatregelen
zal leidentot eengrotere kansopvestiging.Geziendeuitbreidingvande
bosbeekjuffer oplandelijke schaal ishet nietondenkbaar datde
bosbeekjuffer zichopeentermijnvanvijftottienjaarzalkunnenvestigen
indeLeuvenumse Beek,vooral nahetoplossenvandeknelpunten.
Mogelijk datoplangeretermijn eveneensvestigingvandegewone
bronlibel isteverwachten. Het isbelangrijk omdoor middelvan monitoring
eventuelevestigingenuitbreidingtevolgen.
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7.3 Overijssel

O)

f
O

I

O)

E

1970

1975

1980

1985

Dinkel
Uitdebeoordelingvanhetleefgebied komt deDinkel als (nognet)
voldoende naarvoren (tabel 7.1). Ditwordtvooreengrootdeelverklaard
doordat dedimensiesvande Dinkel eigenlijk bovendeoptimale
biotoopeisen liggen dievoordebosbeekjuffer vanbelangzijn. DeDinkel is
eerder als een kleine rivierte karakteriseren enniet meeralseenechte
beekendaarmeevalt deDinkel eigenlijk buiten derangevoorde
bosbeekjuffer (Sternberg&Buchwald,1999). Inrecentejarenisde
waterkwaliteit vande Dinkelverbeterdendit heeftvermoedelijk geleidtot
eeneerstevestigingvandebosbeekjuffer inde Dinkel.Deaantallen blijven
echter bijzonder laag.TochzouookdeDinkel eengrotere levensvatbare
populatie kunnen bevatten alsdewaterkwaliteit nogverdertoeneemt. Uit
dewaterkwaliteitsgegevens vanhetWaterschap Reggeen Dinkelblijkteen
enormeverbeteringsindsdejarenzeventig.Vooral hetammoniumgehalte
(alsmaatvoordevermesting) enhetzuurstofgehalte blijkensterk
verbeterd (figuur 7.15). Maar uitdit onderzoekenbij nadere beschouwing
vandezuurstofgehaltes blijkt datdewaterkwaliteit vermoedelijk opdit
moment nogeenbeperkende factor isvoorverderetoenamevande
bosbeekjuffer inde Dinkel.Figuur 7.16 geeft eenoverzichtvanhet
zomergemiddelde (junitot enmetseptember) vandezuurstofverzadiging
optwee monsterpunten inde Dinkel.Indezomer ishetpercentage
zuurstof indemeeste gevallen het laagst,maar ook het meest kritiekvoor
debosbeekjuffer. Indezetijd vindt deontwikkelingvaneitotjongelarve
plaatsenditstadium ishetmeestgevoeligvooreenlage
zuurstofspanning.Sternberg&Buchwald (1999) gevenopbasisvan
laboratoriumproeven vanZahner (1959) eenminimale grenswaardevoor
hetzuurstofgehalte vancirca 15%.Maardeze
proevenzijngebaseerdop relatief korte
experimenten metalwat ouderelarven.
Onduidelijk ishoedit moetwordenvertaaldnaar
eenveldsituatie. Degemiddeldewaarden inde
zomer moetenvermoedelijk veelhogerzijnom
veiligtezijnvoorde(jonge) larvenvande
bosbeekjuffer. Inhet modelvoor het beoordelen
vanlocatiesvoordebosbeekjuffer isdewaarde
voor eengoede locatie op90%zuurstofverzadiging
gesteld.Waardentussen de70%en90% zijn
vermoedelijkvoldoende voorde bosbeekjuffer.
Onduidelijk iswelofdezesituatie voorjongelarven
vandebosbeekjuffer veiliggenoegis. Uitfiguur
7.16 blijkt dat hetzomergemiddelde ookgeregeld
onder deveiligewaarde duikt. Eenverdere
verbeteringvandealgemenewaterkwaliteit lijkt
danook nodig.Eenandere indicatie hiervoor isdat
het geleidingsvermogen dat inde Dinkeltijdensdit
onderzoekwerdgemeten,tot dehoogstewaarden
1995
1990
2000
behoorden diegemetenzijnin bekenmet

Figuur 7.15: Jaargemiddelden van zuurstof(A) enammonium(B) bosbee kjuffers. Bovendienwashetwaterveel
(mgr ) indeDinkel optweeverschillende monsterpunten. De
. .
rodelijngeeftdetrendinBenedendinkel endeblauwe lijngeeft m m d e r h e l d e r d a n a l l e a n d e r e l o c a t i e s m e t
detrendindeBovendinkel (Waterschap Regge enDinkel).
bosbeekjuffers inNederland.
Duidelijkblijktdeverbeterde waterkwaliteitsinds dejaren
negentig.
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veilig

Knelpunten
• Degemiddelde waterkwaliteit indeDinkel moet
wordenverbeterd.
• Depopulatievandebosbeekjuffer indeDinkel
ligt geïsoleerdenisslechtszeerklein.

voldoende Maatregelen
Inzijnalgemeenheid geldtdathetuitvoeren van
beheermaatregelenindeDinkelvoorde
1984
1992
1988
1996
2000
bosbeekjuffer niethethoogsterendementzullen
opleveren.
DitomdatdeDinkel niettothetmeest
Figuur 7.16: Percentagezuurstofverzadigingtijdensde
zomermaanden (juni-september) indeDinkel optwee verschillende optimale leefgebied voorde bosbeekjuffer behoort.
monsterpunten. De rodelijngeeftdetrendinBenedendinkel en de
Maatregelen diede waterkwaliteit verderverbeteren
blauwe lijngeeftdetrendindeBovendinkel (Waterschap Regge en
(zieparagraaf6.1),zullenwaarschijnlijkwel
Dinkel).
bijdragen aaneenversterkingvandehuidige,zeer
kleineenkwetsbare populatie (in2002 totenmetjuni geen
waarnemingen). Overigemaatregelen moetenzichconcentrerenop
kleinere bekenenbeekherstelprojecten inOost-Twente. Hier liggenalle
oorspronkelijke waarnemingenenliggen dehoogste potentiesvoorde
bosbeekjuffer. Tijdenshethuidige onderzoekwerdenopde volgende
locaties potentieel geschikte beektrajecten gevondenendezetrajecten
kunnenbijbeekherstelprojecten alsvoorbeelddienen:
• deMosbeekten noordenvandeWitker (255.3-496.4);
• deMosbeekterhoogtevanHetSpringendal (257.8-494.9);
• dePuntbeekterhoogtevanhetLutterzand (268.6-485.1eniniets
mindere mateookterhoogtevan268.8-484.3);
• deHegebeektenzuidenvan Enschede (256.4-464.3).
Perspectief
IndeprovincieOverijssel komt debosbeekjuffer opditmoment alleenin
eenzeer kleineenkwetsbarepopulatie langsdeDinkelvoor.Tochis het
perspectiefvoordebosbeekjuffer indeprovincie Overijsselopeentermijn
vancircavijftot tienjaar redelijkgunstig. Deverwachtingisdatbijhet
verderverbeterenvandewaterkwaliteit vandeDinkel,depopulatievan de
bosbeekjuffer zichzalversterken. Mogelijkdat ookvestigingiste
verwachtenineen aantal kleinere bekendieopditmoment al een
redelijketotgoede potentievoordebosbeekjuffer hebben. Ditzijn
bijvoorbeelddeMosbeekinSpringendal,dePuntbeek (vooraldebeboste
gedeeltesterhoogtevanhetLutterzand) endeHegebeektenzuiden van
Enschede.Oplangeretermijn zoumogelijk degewonebronlibelzichookin
Twente kunnenvestigen,vooralalsdeherstelprojecten vanbronnen,zoals
verwoord inWiggers-Bannink (2002), gerealiseerdzijn.
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Tabel7.1:Schattingvan deleefgebiedkwaliteitvooreenaantalvan debezochte locaties van de
bosbeekjuffer. Dekeuze van deverschillende factoren endebeoordelingscriteria en waarderingsgrenzen
worden bediscussieerd inparagraaf6.1 entabel6.1. Deweergegeven indexiseengemiddelde van
meerdere metingen perstroomdal. Debeeordelinggeschiedtophettotaalaantalpuntenenisals volgt
geclassificeerd: >1: goed;<2 en >-4: voldoende; <-3:slecht.
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0

voldoende

0

0

0

1

0

1

-2

0

SterkselscheAa

3

goed

1

0

1

0

1

1

1

-2

Reusel

5

goed

0

0

1

1

1

1

o

i

-3

voldoende

0

0

1

-2

-2

1

-2

1

Rovertsche Lelj

6

goed

0

0

1

1

1

1

1

1

Poppelsche Lelj

3

goed

0

-2

1

1

0

1

1

1

provincie NOORD-BRABANT

Chaamse

Beek (ter hoogtevan Het Broek)

* DeOudeGraaf in hetWeerterbos is net overde provinciegrens in Limburggelegen, maar
geziende liggingen bindingmet deoverige locaties in Noord-Brabant isdeze locatie indit
overzichtopgenomen.
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7.4 Algemene aspecten enaanvullend onderzoek
Verderonderzoek isnoodzakelijk om beheermaatregelen verderte kunnen
formuleren en beter uittevoeren.Belangrijk hierin iseen samenwerking
tussen beherende instanties,waterschappen, provincies, deskundigenvan
DeVlinderstichtingenter plaatsebekendevrijwilligers. Eenaantal
aspectenvoorverderonderzoekendieinhet algemeen belangrijkzijn,
worden hieronderaangegeven.
Hetin hethuidigevoorstelvoorgestelde modelvoordebeoordelingvan
leefgebiedenvandebosbeekjuffer moetwordengevalideerdaande
handvanlocaties inVlaanderenenaangrenzend Duitsland.
Samenwerkingmet respectievelijk Belgische enDuitse partnersis
hierbij belangrijk.
Navalidatievanhet model kunnen inoverlegmetdebetrokken
provinciesenwaterschappen alle mogelijke kansrijke
beeksystemen op hungeschiktheidvoorde bosbeekjuffer
wordenbeoordeeld.
Delaatstejarenwordenafentoe populaties bosbeekjuffers op
onverwachte nieuwe locatiesaangetroffen.Onbekendheid bij
beherende instantiesvandezenieuwelocaties heeftgeleidtot
(bijna) fauna-ongelukken. Hetverdient aanbevelingomvoorde
uitvoeringvan werkzaamheden lokale libellenkennerste
betrekken bij deuitvoeringvandegeplande maatregelen.De
wensisomhiervoorzosnel mogelijk een provinciaal netwerk
optestellen. Dit provinciale netwerk kanookworden gebruikt
omcalamiteiten en illegaal gebruikvanbestrijdingsmiddelen te
Iguur 7.17: Bestrijdingvan oeverkruiden met
signaleren (figuur 7.17).
andbouwbestrijdingsmiddelen, zoals hierlangs de Strijbeekse
Ecohydrologisch onderzoek naardeeisenvandegewone
leek, iseenvan debedreigingen voordebosbeekjuffer. Een
bronlibel opvoormaligevliegplaatsen endevliegplaatsen in
okaal netwerk van vrijwillige libellenkenners kanhelpenbijhet
Vlaanderen
zijn noodzakelijk omdehuidige mogelijk potentiële
yeheervan locaties metdebosbeekjufferenookom dergelijke
ncidenten tesignaleren enhelpen voorkomen. Foto:Rob van
locaties invooral deprovincie Noord-Brabant verderte
temmelen.
onderzoeken. Hierbij moet ookeen model ontwikkeldworden
ombronnen enbovenloopjesvanbeeksystemen ophun
geschiktheid voordegewonebronlibelteevalueren.
Omte komentot uitbreidingvandebosbeekjuffer envestigingvande
gewone bronlibel endebosbeekjuffer opnieuwe locaties, ishet
belangrijk omopgroteschaal het beheervangeschiktewatergangen
aante passenenteverbeteren. Hetverdient aanbevelingomeen
bredevoorlichtingvoorbeheerdersoptestarten.
Opdit momentwordenopcirca acht locatiesdoorvrijwilligetellers
monitoring-tellingenaan bosbeekjuffers uitgevoerd.Omdete
verwachtenvooruitganggoedtevolgen ishet belangrijk datditopalle
locaties gaatgebeurenenookopeenaantal nieuwevestigingen.Het
blijkt nietaltijdgemakkelijk omvrijwilligerste motiveren,daarom moet
ook deinzetvanprofessioneletellersworden overwogen.Ditzelfde
geldtvooreenaantal populatiesvandegewonebronlibel inLimburg.
Hetisbelangrijk datersneleen beshermingsplanbeeksystemenzal
wordenopgesteld. Debosbeekjuffer endegewone bronlibel moeten
daarineenbelangrijke plaatskrijgen.Hethierbeschrevenonderzoek
vormtdestartvoorbeschermende maatregelen opnationaleschaal
waarindebetrokken provincieseen belangrijke rolspelen.
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Bijlage 11 veldprotocol beeklibellen seizoen 2001

Microschaal
samenscholingop 10-15
meter beeklengte

Locatie:

Datum:

Coördinaten:

Weer (temp/bewolking/wind):

GPS:

Mesoschaal
50-100 meter beeklengte
daaromheen

beekbreedte
waterdiepte
stroomsnelheid (sper 10
meter beeklengte)
detritus (diktecm)
detritus (schatting
bedekking)
substraat
dieptezuurstofloze laag
watertemperatuur
zuurstof (gehalte,mg/l)
zuurstof (%verzadiging)
zuurgraad
EGV
voedselsituatie (laag 1-10;
matig10-100; rijk >100)
totale beekbedekking
planten:

welkesoortenwaterplanten:

-ondergedoken (%)
-drijvend (%)
-staand (%)
beekbeschaduwing(%)

oever;gemiddelde
hellingshoek

oever;aantal bomenmet
uitstekende boomwortels
oever; hoofdbegroeiing
bomenengrotestruiken
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plantengroei drogeoever
(soorten kruiden/lage
struikenen
talrijkheidsklasse)
1 overheersend (>50%)
2 talrijk (20-50%)
3 regelmatig(5-20%)
4 incidenteel (<5%)

OPMERKINGEN:

Macroschaal:kilometerhok:
bos:
agrarischgrasland:
overiggrasland:
akkerland:
ruigte:
matevanmeanderingperkilometerblok:
Libellenfauna enaanwezigheid
andere begeleidende beeksoorten:

Tegenmetingwaterparameters

strop

straf

stroomsnelheid
watertemperatuur
zuurstof(mg/l)
zuurstof (%)
EGV
zuurgraad
opmerkingen:
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Bijlage 21 oevervegetatie vande onderzochte locaties met
bosbeekjuffer in deprovincies Gelderland,Overijssel en Noord-Brabant

TabelBijlage2:Oevervegetatie vandelocaties metbosbeekjufferopgenomen volgens deTansleymethode. Debedekkingisgeschat
enincijfers weergegeven: 1 = overheersend (>50% bedekking); 2 - talrijk(20-50%); 3 = regelmatig(5-20%); 4 =incidenteel
(<5%). Delocatieszijnmetcijfers weergegeven enworden aandeonderzijde vandetabel verklaard.
1

soort
heermoes (Equisetum arvensé)

2

3

4

5

6

7

8

9

2

1

10

11

12

13

14

4

4

4

15

adelaarsvaren (Pteridium aquilinum)

3

marmetjesvaren (Dryopteris filix-mas)

17

2

3

hop {Humulus lupulus)

4

grotebrandnetel (Unica dioica)
Japanseduizendknoop (Polygonum cuspidatum)

4

4

3

veldzuring(Rumexacetosa)
waterzuring(Rumex hydrolapathum)
dagkoekoeksbloem(Silene dioica)
gelewaterkers (Rorippa amphibia)
moerasspirea (Filipendula ulmarla)
gewone braam (Rubus fruticosus)
knikkend nagelkruid (Geum rivale)
kleinspringzaad (Impatiens parviflora)
groot springzaad (Impatiens noli-tangere)
sint-janskruid (Hypericum perforatum)

2
4

grotekattenstaart (Lythrum salicaria)
wilgenroosje (Chamerion angustifolium)
harigwilgenroosje (Epilobium hirsutum)
klimop (Hedera helix)
fluitenkruid (Anthriscus sylvestris)
zevenblad (Aegopodium podagraria)
gewone berenklauw (Heracleum sphondilium)

3

struikhei (Calluna vulgaris)

4

grotewederik(Lysimachia vulgaris)
kleefkruid (Galium aparine)
haagwinde (Calystegia sepium)
gewone smeerwortel (Symphytum officinale)
moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis palustris)
hondsdraf (Glechoma hederacea)
zwartenachtschade (Solanum nigrum)
knopighelmkruid (Scrophularia nodosa)
4

echtevaleriaan (Valeriana officinalis)

4

koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum)
groot hoefblad (Petasites hybridus)
akkerdistel (Cirsium arvense)
gele lis(Iris pseudacorus)
pitrus Uuncus effusus)
schaduwgras (Poa nemoralis)
liesgras (Glyceria maxima)
glanshaver (Arrhenatherum elatlus)

3

gestreepte witbol (Holcus lanatus)

3

gewoon reukgras(Anthoxanthum ododratum)

3

rietgras (Phalaris arundinacea)

2

grotevossenstaart (Alopecuruspratensis)
riet (Phragmites australis)
groteegelskop (Sparganium erectum)

16

2

4

l=OudeGraaf; 2=SNnge(1);3=Slinge(2);4=Bijdinkel;5=Beerze(thvLandgoed Baest); 6=Beeize(thvKampina);7=ChaamseBeekthvHetBroek; 8=PoppelscheLeij;9=RovertscheLeij (1);
10=RovertscrieLeij(2);l l = ' t Merkske; 12=SterkselscheAa (1);13=SterkselscheAa (2);14=Beekloop(1);15=Beekloop(2);16=Reusel(1);17=Reusel(2)
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Bijlage 31 abstract congres maart 2002 Worms, Duitsland

Eengedeelte vande resultaten van het onderzoek naar de
ecologievande bosbeekjuffer isgepresenteerd opde 21ste
bijeenkomst van het 'Gesellschaft deutschsprachiger
Odonatologen'inWorms, Duitsland van22 tot en met 24 maart
2002. Eensamenvattingvandeze lezingdieook inde
abstractenbundel isverschenen (Ott, 2002), ishieronder
weergegeven.
Bovendienzijn delenvan het onderzoek gepresenteerd op 28
maart 2002 in DenHaag.Opdezedag,metalsthema Biodiversity:
drivingforceoflife, iseen poster gepresenteerd, dieopde
volgende pagina alshand-out isafgedrukt.

Habitat characteristics and conservation ofthe Beautiful
Demoiselle (Calopteryxvirgo) inthe Netherlands
DickGroenendijk, Dutch ButterflyConservation, PO Box506, NL-6700
AM,Wageningen, theNetherlands, dick.groenendijk@vlinderstichting.nl.
TheBeautiful Demoiselle (Calopteryxvirgo) is,accordingtothe Dutch
National RedList,athreatened dragonfly speciesinthe Netherlands. Its
presentgeographical distribution isonlyaminor proportion oftheearlier
abundance. Environmental factors, likeeutrophication andoverall decline
inwater quality, and human influence resultinginastronghabitat
detonation,areregarded asthe main reasonsforthe speciesdeclinein
recent history.Onrequest ofthe localauthorities ofthe provincesNoordBrabant, GelderlandandOverijssel,astudywascarried outto elucidate
thecurrent statusofCalopteryxvirgo inthe Netherlands andtodescribe
itsecological profileandhabitat requirements indetail.
Resultsshowedthat atthe momenttwelve meta-populationsofCalopteryx
virgo arepresent inthe Netherlands. Nearlyall (sub)populations displayed
astrongpreferenceforclean, oxygenrich,well-variatedandshadowedfirst
to secondorder lowland brooksintheeastern andsouthern partsofthe
country. Itwasshownthat imagoesadapttheirterritorial behaviourto local
differences instreamvelocity.Winter preference of larvae however,was
foundto benegativelycorrelated withstreamvelocity. Calopteryxvirgo was
shownto react rapidlyatthe presenceof newlycreated habitat. Itis
concludedtherefore,that althoughCalopteryxvirgo ishiglysensitiveto
overall decline inhabitat quality, itsfuture inthe Netherlands islikelytobe
positiveinthe lightoffuture restoration projects inlowlandbrooks.
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Canecological differences amongdamselfliesexplain
biodiversity patterns?
%£>
ot 1110

Robbie Kroes 12 , Harm van der Geest 1 , Dick Groenendijk 2
'Vrije Universiteit Amsterdam. Department of Animal Ecology, De Boelelaan 1085, NL-1081 HV, Amsterdam, the Netherlands.
2
Dutch Butterfly Conservation, PO Box 506, NL-6700 AM, Wageningen, the Netherlands.

if
The Beautiful
Demoiselle
Calopteryx virgo
(left) and the Banded
Demoiselle
Calopteryx
splendens (right) are
only reproducing in
clear unpolluted
lowland streams with
oligotrophia oxygenrich water. Such
streams usualy have
a rich macrofaunal
community and
these damselflies
therefore, could
serve as useful
indicators for
biodiversity in Dutch
lowland streams.

Before 1950, C.
virgo was widely
distributed in the
southern and
eastern part of the
Netherlands (left).
Nowadays, this
species is imited to
a few streams inthe
south-east and at
some incidental
spots in the
farthermost east of
the Netherlands only
(right).

Capsule
Inthe last century, the Beautiful
Demoiselle Calopteryx virgo and the
3anded Demoiselle Calopteryx
splendens have rapidly decreased in
number in the Netherlands. This
decrease is most likely caused by
changes in their environment such as
deteriorated water quality or changes in
the riparian vegetation. In the last
decade, however, C. splendens seems
to recover slightly, whereas the
abundance of C. virgo still decreases
[Fig. 1).
to experimental analysis of the
r
esponses of both damselfly species to
snvironmental changes will be made to
gain insight in the observed difference in
the distribution in Dutch lowland
streams. This insight in the persistence
of closely related species will increase
the understanding of changes in
biodiversity patterns in disturbed
environments.
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Experimental analysis
Until now, damselflies have rarely been used in standardized experimental analyses and
most sensitivity data are based onfield observations only. To understand the differences in
distribution of closely related species as affected by environmental disturbance, a specific
analysis of responsible key variables is however required. Therefore, this study aims to
quantify differences in tolerance limitsfor two potential key variables (oxygen concentration
and water temperature) of both damselfly species under standardized laboratory conditions
(Fig. 2).

Fig. 1.Relative abundance of
C. virgo and C. spiendens in
the Netherlands (ratio
between square kilometers
where C. virgo or C.
splendens were present and
square kilometers with all
observations of Odonata):
Generally, C. virgo is less
common than C. splendens.
Recently, C. splendens
seems to recover slightly, but
C. virgo is still decreasing in
abundance.

Idertand, Noord-Brabant and Overijsel, the Netherlai

Fig. 2. Laboratory
setup with
temperature and
oxygen-controlled
aquaria.

