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DEROODEBEEK
Bovenloop (Rothenbach)
DebovenlopenvandeRoodeBeekbevindenzichinhetDuitsebosgebiedten
zuidenvanArsbeck.Inhetzuidelijkdeelvanditgebied liggendiverse
munitiedepôtsenoefenterreinenvanhetBritseleger.Daartoezijnwoningen
gebouwddiehunafvalwaternaareenzuiveringsinstallatievoeren,gelegenlangs
dewegArsbeck-Wildenrath.Dezezuiveringsinstallatie isvanhettypepasveerslootenleverdeop27-5-1976helderwater.Deafvoerhoeveelheidbedroegongeveereenderdevandetotalebeekafvoerterplaatse.Hetlijktzinnigtekontrolerenofdezeinstallatiemeteenderdetrapisuitgevoerd enofdekapaciteit
inalleomstandighedenvoldoendeis.Iniedergeval ligtbenedenstroomsbijzonder
veelslibopdebeekbodem.
Ookbovenstroomsvandezeinstallatie isdebeekreedsverontreinigd.Demeest
zuidelijketakstroomtgeheeldoorbosgebied.Erkomenvelezijsloteninuit,
dieslechtstendeleeninslechtsgeringemateverontreinigd zijndooraanliggende
huizen.Denoordelijke takiseenafvoerslootvaneengrotecamping.Erwordtongezuiverdafvalwaterafgevoerd:Sphaerotilus-ontwikkeling!Verderstroomafwaarts
vindenwedanookgroenealgenopdebodemvandebeekenheeftzichopeenplaats
inhetboseenrietvegetatie,gepaardgaandemetgrotebrandnetelenwolfspoot,
kunnenontwikkelen.Verderstroomafwaartsvindenweechternog lever-enveenmossenopdeoever.Bijdesamenvloeiingmetdezuidelijketakliggendoorhet
divergentekaraktervanhetterreintallozemoerasjes.
Deoeversbestaanhiervoornamelijkuit loofbosmetalsdominerendeboomsoorten:
els (Alnusglutinosa),es (Fraxinusexcelsior),berk (Betuiasp.)enzomereik
(Quercusrobur).Indeondergroeivindenweo.a.ijlezegge (Carexremota),boswederik (Lysimachianemorum),bosklaverzuring (Oxalisacetosella),zenegroen
(Ajugareptans)enhengel (Melampyrumpratense).Opéénplaatsisnogeenbes
(Parisquadrifolia)waargenomen.Weziendusnatteendrogeelementenenovergangen.Plaatselijk zijnerindikatiesvanvoedselarmmilieu.
Hetfaunamonster (codewi)isgenomenindezuidelijke takvandebeek,juist
vóórdesamenvloeiing.Typischestromend-water-soorten domineren,maardegegevens
zijnonvoldoendeomtekunnenzeggenofeenlichteverontreiniging ookhieral
eennegatieverolvanbetekenisheeftgespeeld.
NabijdewegRödgen-Dalheimwerddebeeknogmaalsbekeken.Tenoostenvandeweg
looptdebeekdooreengemengd loofbos,metopéénplaatseendrassigehooiweide.
Debeekheeftookhierzijnnatuurlijkebeddingbehouden.Ongeveer200metervan
dewegbevindtzichechtereenrioolpijpje,datverontreinigingkanveroorzaken
(anaërobe lagenindeafvoersloot terplaatse).Aandewestzijdevandewegbe-

vindtzicheengroteonlangsgebouwdezuiveringsinstallatie,dietijdenshet
bezoeknognietinwerkingwas.Hetuitstromendewater (eenzeeraanzienlijke
hoeveelheid!)wasdanooksterkverontreinigd.Vermoedelijk ishetdebedoeling,
datdezeinstallatiealhetafvalwatervanRödgenenDalheimgaatzuiveren.
Hetisechterwaarschijnlijk,datbijstortbuiennog (opdatmomentsomsextra
vuil)ongezuiverd rioolwaterzalwordengeloosd,ookwanneerdeinstallatie
volledig inwerking is.VanwegehetzeerbijzonderekaraktervandeRoodeBeek
(althansvoorNederland)zoueropaangedrongenmoetenworden,datdezeinstallatie
vanruimvoldoendekapaciteitwordtuitgerustmeteenzg.derdetrap(fosfaatverwijdering).Dezelozingismomenteelverrewegdebelangrijkste inhetDuitsedeel
vandeRoodeBeek.
Middenloop,tenzuidenvanstationVlodrop (nabijCrayhof)
Debeekstroomthierdooreenzeerfraaielzenbroekbosmetveleoudemosrijke
elzenstobben.Dedominerendeboomsoortenzijn:zachteberk (Betuiapubescens),
sporkenhout (Frangulaalnus)enzwarteels (Alnusglutinosa).Plaatselijkzien
weooksporken-wilgenbroekstruweel(Salicioncinereae)metpijpestrootje (Molinia
caerulea),Sphagnumcf.fimbriatum,hennegras (Calamagrostiscanescens),geoorde
wilg (Salixaurita),moeraswederik (Lysimachiathyrsiflora),zegge (Carexspec.)
enz.Meernaardebeekrandenzienwe inhetelzenbroek,doordeaanwezigekwel,
bittereveldkers (Cardamineamara)enpaarbladiggoudveil (Chrysospleniumoppositifolium).Voortsvindenweinhetbroekboso.a.bosklaverzuring (Oxalisacetosella),gele lis(Irispseudacorus),zenegroen (Ajugareptans),sleutelbloem
(Primula spec),melkeppe (Peucedanumpalustre),ijlezegge (Carexremota),dotterbloem (Calthapalustris)enbeekpunge (Veronicabeccabunga).Hierendaartreffen
we langsdebeekookstruwelenaanvansleedoorn (Prunusspinosa).Verdervande
beek,aandegrensmethetweiland,gaathetbosoveringagelstruweelmeto.a.
kruipend struisgras (Agrostiscanina),riet (Phragmitesaustralis)enpijpestrootje (Moliniacaerulea).Hetbroekbosheefteenvrijnatte,schrale,venigebodemmet
kwelverschijnselen. Inverbandmethetbeheermoethiergezegdwordendatbetreding,
ookweinig intensieve,funest isvoordeaanwezigeenzeerwaardevollevegetatie.
Doornormalisatieenontwatering isditbostypede laatstedecennia inNederland
bijzonderzeldzaamaanhetworden.
Inhetelzenbroekontspringenvelekwelstroompjes (Breedte0,20 -0,30m;diepte
0,10 -0,15m;lengteenkeletientallenmeters),diedeRoodeBeekmetgrondwater
voeden.Debodemvandezekwelstroompjesbestaatinsommigegevallenuitstevig
veen,inanderegevallenvoornamelijkuitzand,bedektenvermengdmetgrove
detritus (bladeren,takjes,vruchtjes).Hierendaarliggenookaanzienlijke lagen
organischslib (detritus),vaakoverdektmet"roestvlokken".Dekleurvandebodem

enhetwaterisdanookveelalroestbruin.Uitdebemonsteringvandeze
stroompjes (monstersmetkodeKw)bleek,dathetwatereenzeerkarakteristiekeenvoorNederlanduiterstzeldzame levensgemeenschap herbergt.Eendeel
vandezelevensgemeenschapwordtgevormddoordiversesoortenvedermuglarven,
diealletypischzijnvoorstromendewaterenenwaaronder tweeechtezeldzaamheden (Trissopelopia longimanaenTrissocladiusgr.griseipennis).Hetopéén
plaatsaantreffenvandesteenvliegenNemurellapicteti,Leuctranigraen
NemouracinereaisopzichzelfalzeerbijzondereninNederlandbuitendit
gebiedwellichtnergensmeermogelijk.Ookvandewaterkeverswerdeenzeldzamebewonervanbronbeekjesaangetroffen,namelijkAgabusguttatus.Tenslotte
zietmenindetabel,datookdeoverigebewonersgrotendeelskenmerkendzijn
voormeerofmindersnelstromendwater.Helaaswerdernieteerderindezekwelstroompjesgemonsterd,zodatergeenvergelijkingmetdetoestandvaneenaantaljarenteruggemaaktkanworden.
DeRoodeBeekheeftinhetelzenbroekeenvoorsnelstromendebekenkarakteristieksubstraat-patroon.Naastfijnergrofzandkomentrajectenvoormetbanken
vanfijnengrofgrind,terwijldaarnaastvaakzoneswerdenaangetroffenwaar
detritusdebodembedekte.Dooreenaantalnatuurlijkeobstakels (omgevallen
bomen,takken)warenaanzienlijkehoeveelhedengrovedetritus (voornamelijk
bladerenentakken)samengedreveninvrijkompaktemaarwelgoeddoorstroomde
massa's.Inhetalgemeengroeidenindebeekgeenplanten,plaatselijkwerd
sterrekroos (Callitrichecf.platycarpa)gevonden.Debeekfauna (monstermet
kodeCr)bestond tendeleuitkarakteristiekebeekorganismen,waarondervele
inonslandschaarsetotzeldzamesoorten,zoalsdeplatwormDugesiagonocephala,
devlokreeftGammarusfossarum,dekokerjuffersAgapetusfuscipes,Sericostoma
personatum,LithaxobscurusendiverseStenophylacini-soorten.Aldezesoorten
zijngebondenaansnelstromend,relatief zuiverwater.Vermeldenswaard iszeker
hetaantreffenvaneenvolwassenlibel(Cordulegasterboltoni)opdestamvan
eenjongeelslangsdeRoodeBeekeneenvandekwelstroompjes,welkezojuist
uitdelarvalehuidwasgekropen.Ookin1975werddezesoortindeRoodeBeek
aangetroffen (larve,verz.doorE.vanNieukerken).Cordulegaster iseendier
datalslarfzeerhogeeisensteltaanhetmilieuenditnogslechtsopenkele
plaatseninNederlandkanvinden.HetaantreffenvandezesoortindeRoodeBeek
indeBoschbeekiseenduidelijke indikatievoordebijzonderheidvandemilieu's
diedezetweebekenvormen.
Naastbovengenoemdekarakteristiekebeekorganismenwarenechterduidelijkeaanwijzingenvoorverontreiniging aanwezig,o.a.eenaantalborstelwormen(Oligo-
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chaeta),viersoortenbloedzuigers (Hirudjnea)endewaterpissebedAsellus
aquaticus.
Vergelijkingmetdemonstersuitvoorgaandejarenlaatziendatdetoestand
delaatstejarenisverslechterd,hoewelditvoornamelijktotuitingkomtin
deafwezigheidvanenkelebijzonderehaftensoorten(Heptageniasulphurea,
EphemeradanicaenParaleptophlebia submarginata).
Tussenhetbroekbosendeweg liggeneenaantalweilanden,diedeelsvangroot
belang zijnendeelspotentiëlewaardehebben.Dedichtst tegenhetbroekbos
aanliggendeweideheefteenvochtigblauwgrasland-karakter (Cirsio-Molinietum)
meto.a.waternavel (Hydrocotylevulgaris),veenmos (Sphagnum sp.),moerasviooltje (Violapalustris),snavelzegge (Carexrostrata),blauwezegge(Carex
panicea),duizendknoopfonteinkruid (Potamogetonpolygonifolius),heidekartelblad (Pedicularis sylvatica),pijpestrootje (Moliniacoerulea),dopheide(Erica
tetralix),rondbladige zonnedauw(Droserarotundifolia)enmoerasrus(Juncus
bulbosus).Plaatselijkgaathetblauwgraslandkarakteroveringagelstruweelen
inrietvegetatiemeto.a.wildebertram (Achilleaptarmica),bitterzoet (Solanum
dulcamare)enmoeraswalstro (Galiumpalustre).
Opdedrogeredeleninderichtingvandeweg,gaathetblauwgrasland overin
eenvegetatiemetkamgrasweide-karakter (Cynosuretum)meto.a.reukgras(Anthoxanthumodoratum),gewoonstruisgras (Agrostis tenuis),kweek (Elytrigiarepens),
wildebertram (Achilleaptarmica),kalejonker (Cirsiumpalustre),pitrus(Juncus
effusus)enveldzuring (Rumexacetosa).Nogietshogergaansoortenalskweek
(Elytrigia repens),gewonewitbol (Holcus lanatus),engelsraaigras(Lolium
perenne)enkruipendeboterbloem (Ranunculusrepens)steedsmeerdomineren.Wel
blijfthetweilandnogtamelijksoortenrijkenkomenerverspreidnogdiverse
indicatorenvanschralebodemvoor.Deweilandenwordenthansbeheerddoorbegrazingmeteenaantalpaarden.Opsommigeplaatsenzijnwroetsporenvanwilde
varkensaangetroffen.
Het"Narthecium-beekje"endeomgevingdaarvan
Ongeveer1^kmwestelijkvanstationVlodrop,tenzuidenvandeStationsweg
3
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(stafk.coörd.ongeveer351 -207)liggenéénoftweebronbeekjesvanuitzonderlijkewaarde.Uitvoorzichtigheid entijdgebrekwerdhetbeekjeslechts
openkeleplaatsenbenaderd.Inhethiernavolgende zalervanwordenuitgegaan,
dathethierslechtséénbeekjebetreft.Hetkweltuitopeenvegetatievan
dopheide (Ericatetralix)enveenmos (Sphagnum).Debreedteis0,20 -0,30m;
dediepte0,05 -0,20 (-0,30)m.Hetwater isklaarhelderenzonderenigeverontreiniging.Debodembestaatuitzandenfijngrind;destroomsnelheid isop
demeesteplaatsenongeveer20cm/sec.Naasteenaantalveenmossoortenkomen

voor:beenbreek (Nartheciumossifragum),gagel (Myricagale),pijpestrootje
(Moliniacaerulea),veldrus (Juncusacutiflorus),knolrus (Juncusbulbosus),
veenpluis (Eriophorumangustifolium),rondeenkleinezonnedauw(Drosera
rotundifoliaenintermedia),blauwezegge (Carexpanicea),kruipendstruisgras (Agrostiscanina),roodviltmos (Aulacomniumpalustre)e.a.Opplaatsen
waarwildevarkensvertoevenontstaanplekjesmetcf.lagezegge (Carexdemissa)
enblauwezegge (Carexpanicea). Inhetbeekwaterzelfkomtveelduizendknoopfonteinkruid (Potamogetonpolygonifollus)voor.
Hoeweluitvoorzichtigheid geenaltegrotefaunamonsters (kodeNa)werdengenomen,blijktuitdedeterminatiesduidelijk,datwehiertemakenhebbenmet
eenlevensgemeenschap,diebeslistnergensandersinons landvoorkomt.
EvenalsindekwelstroompjesinhetCrayhof langsdeRoodeBeekkomthierde
zeerzeldzamekombinatievandriesoortensteenvlieglarvenvoor,welkeook
allemaalalsvolwassene langshetbeekjewerdengevangen.Hetuniekekarakter
vanhetbeekjeisonmiddellijkwaarneembaarwanneermenziethoehetbeekje
vrijelijkdoordeongestoordeveenmosvegetatiekronkelt.Ditwordt inbiologische
zinbevestigd doordeaanwezigheid vantweesoortenkriebelmugjes-larven,n.1.
Simuliumgr.o m atumengr.brevicaule,gekombineerdmeteengrootaantalvedermuglarvenwaarvanenkelesoortenzelfsnieuwvoordeNederlandsefaunazijn.
OokdeeendagsvliegLeptophlebiamarginatavormteenaanwijzingvoorhetbijzonderemilieu.Dedopheide-veenmos-vegetatiegaatgeleidelijkoverineen
gagelstruweelendezeweerineenberkenbosmeto.a.pijpestrootje (Molinia
caerulea),adelaarsvaren (Pteridiumaquilinum)enbochtigesmele(Deschampsia
flexuosa).Aandefaecali'énteziengaangeregeldpaarden totinhetgagelstruweel.
Hetbronbeekje looptinderichtingvandeRoodeBeekviaeenberkenbroekbosje.
Inditbosjeishetbeekjeafgedamd,zodathetwaterverderop stilstaat.Hetstromendewaterwordtafgevoerdviaeengegravenslootdiedooreenweiland ineen
gegravenplasuitkomt.
Hetisbijzonderjammerdathiereenvandeuniekstebronbeekjes inNederlandis
aangetast tenbehoevevaneenprivé-zaak.Ookdepaardenzijnnietbevorderlijkvoor
devegetatie.Hetweiland,tendelebegraasd doorpaarden,isvrijschraalmet
aanderandplaatselijkschraal-vochtigeplekken,waarsoortenalskruipendstruisgras (Agrostiscanina)enpitrus (Juncuseffusus)domineren.Verderkomeno.a.
voor:koekoeksbloem (Lychnisflos-cuculi),reukgras (Anthosanthumodoratum),rolklaver (Lotuscorniculatus),brunel (Prunellavulgaris),veelbloemigeveldbies
(Luzulamultiflorum),tormentil (Potentillaerecta)enkantighertshooi (Hypericum
maculatum).Degegravenplasheeftweinigopmerkelijks.Langsderandengroeit
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voornamelijkpitrus (Juncuseffusus).Uitoogpuntvan Landschapsstruktuur
isdeplaseennegatieve inbreuktenoemen.
Iniedergevalishetvanbelangomhetoligotrofebronbeekgebied zogoedmogelijkteisolerenvanditweiland-plas-gebied.
DeRoodeBeeknadeuitmondingvanhet"Nartheciumbeekje"
Aanvankelijk looptdebeekhier langseenhogerandenheefteenvoornamelijk
grindigebodem.Debreedteisca.4m,dewaterdiepteopdemeesteplaatsen
ca.15cmmethierendaarwatdieperepoelen.Eenverrassendeontdekkingvormde
eengrotebeekprik-populatie:hetwasbijnaonmogelijkdoordebeektelopen
zonderopeenaandekeienvastgezogenpriktetrappen!
Uittijdgebrekwerdgeenuitgebreidmakrofaunai-monstergenomen.Deverzamelde
fauna (monstersmetkodeBr)bevattevooronslandzeldzamesoorten,maaris
sterkverarmdsinds1972ennogsterker invergelijkingmet1954(zievolgende
pp).TochduidthetaantreffenvandekokerjuffersLasiocephalabasalis,Silo
pallipesenAgapetusfuscipestesamenmetdekevertjesElmisaenea (vroeger
Helmismaugeigenoemd)enLimniusvolckmariopgoedefysischekarakteristieken
vandebeek,zoalseenhogestroomsnelheid,goedezuurstofvoorziening eneen
gunstigsubstraat-patroon.Deverarming,vooralgeïllustreerd doordeafwezigheid
vandevoorverontreiniging zeergevoeligeeendagsvlieglarvenEcdyonurus,Rhltrogena,HeptageniaenEphemera,vindthaaroorzaakdanookzeerwaarschijnlijkin
devervuilingvanhetwater.
Deschadeaandeoeversdoordrinkendepaardenkandiversezeerongewenstegevolgenhebbenendeafrastering langsdebeekzoutenminsteeenmeterverder
vandeoeververwijderdmoetenstaan.Ongeveer600mverderstroomafwaarts,achter
Hotel 'Boschbeek'isdeRoodeBeekopnieuwbekeken.Ookhierkomenindebeek
zelfgeenplantensoortenvoor.Demakrofauna (monsterkodeHo)wasduidelijkanders
enogenschijnlijksoortenrijkerdanophetvoorgaandepunt,wellichtdoorzelfreinigingvandebeek.Eendefinitieveuitspraakkanhieroverechternietworden
gedaanvanwegehetverschil inkwantiteit enkwaliteitvandemonsters.Debeek
heefthiernogsteedszijnnatuurlijkmeanderendkarakter,waarindemensechter
hierendaarheeft ingegrependoorpuinstortaandeoevers (versteviging omafslagtevoorkomen ?).Debodembestaatuitfijn-totzeergrofkorrelig zand,terwijlhierendaarwatbakstenendebodemontsieren.Erliggenrelatiefveeltakkenenstammetjes indebeek,waardoorsterkeophopingvanbladerenplaatsvindt.
Destroomsnelheid isvrijhoog.Opdewatbuitendestroomdraad liggendeplekjes
isdebodembedektmeteenlaagjefijnedetritus.Deoeverswordenzotezien
vrijregelmatigbetreden,terwijl25mbenedenstroomsvanhetbemonsterdepunt

eenzi^slootindebeekuitmondtwelkevolgestort ismetpuin.Hetbosbestaat
hieruiteenrijkgestruktureerd elzen-berken-broekbosdatgeleidelijkovergaat
inberken (Betuiaverrucosa;ruweberk)endennebos (Pinussp.). Plaatselijk
zienwestruweelvansleedoorn (Prunusspinosa)vermengdmethazelaar(Corylus
avellana),rodekornoelje (Cornussanguinea)engrauwewilg (Salixcinerea).
Hetbroekbosheefteenrijkeondergroeimeto.a.bosanemoon (Anemonanemorosa),
speenkruid (Ranunculusficaria),kleinspringzaad (Impatiensparviflora),wijfjesvaren (Athyriumfilix-femina),grootbloemigemuur (Stellariaholostea),bosandoorn (Stachyssylvatica),geledovenetel (Lamiumgaleobdolon)enkruipendzenegroen (Ajugareptans).Inhetdrogereboszienweo.m.:adelaarsvaren(Pteridium
aquilinum),lelietje-der-dalen (Convallariamajalis),dalkruid(Maianthemumbifolium);,bosanemoon (Anemonanemorasa),valsesalie (Teucriumscorodonia),liggend
walstro (Galiumhercynicum)enpijpestrootje (Moliniacaerulea).
Hetbosheefthierendaarsterktelijdenvanbetredingenvuilstort.Inverbandmetbeheerisenigeisolatieentoezichtopstortvanbelang.
KaraktervandeRoodeBeek
DeRoodeBeekbehoorttotdelaatstebekeninNederland dieoverdegehelelengte
nogeennatuurlijkprofielvertoontdatbovendienvrijstabielgenoemdkanworden.
Denatuurlijkebegeleiding doorzwarteels(Alnusglutinosa)isdebestediemen
zichkanwensenvooreenstabieleoevervanwegedepalissade-achtige versteviging
vanhettalud (tenminstewanneerdebomendichtgenoeg langsdebeekstaan)door
deloodrecht penetrerende dikkeenzeerlangewortels (zieLohmeyerenKrause,
1975).Dezenatuurlijkebeschoeiingvoorkomtafkalvingvandeoeversenzoook
zandtransport tengevolgevanoevererosie,terwijlditsoortoeverswordengemedendoordemuskusratwelkedelaatstejareneensteedsgroterebedreiging
vormtvanstabieletaluds.Deelzen-begroeiingwordtafgewisseldmetveleandere
boomsoorten (zieeldersinditrapport)welkeenerzijdsoeverstabilizerendwerken,
anderzijdsdooromwaaiendenatuurlijkheid,hetmeanderendkaraktervandebeek
bevorderen.Vooreennatuurlijke loopiszoweldeaanwezigheid vanstabieletrajektenalsvandynamische trajektengewenst.Dithoudtechternietindatkaalkapvandeoeversopeenaantalplaatsentoelaatbaar isdaarditonvermijdelijk
eenheftigealgengroei totgevolgzalhebbenalsgevolgvanhethogenutriëntengehaltevanhetwater.
Tenaanzienvandeaanwezigheid vandeveleobstakels indebeekwaarvoorophopingenvangroforganischmateriaal indevormvantakkenenbladerenplaats
vindtdientopgemerkt tewordendatschoningvanuitnatuurbehoudsoogpuntniet
wenselijk is.Grovedetritus isenerzijdsvanbelangalsschuilplaatsvoorvele
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waterorganismenenstaatanderzijdsaanhetbeginvandevoedselkringloop
inhetwater.Hetisineennatuurlijkebeek,welkeeenheterotroofsysteem
is,debelangrijkstevormvanvoedsel.
VolgensSmissaert(1959)behoortdeRoodeBeektotdebekenvanhetGeul-type,
waarvoorhijalskarakteristiekenopgeeft:verval0,3-17.;breedtemax.5m.;
dieptevariërendvan30-100cm.;stroomsnelheid van1-2m/sec;pH7,2-8,0.
DeRoodeBeekstroomdetentijdevanhetbezoekvandeWerkgroepBekenniet
zohard (gemiddeld 20-30cm/sec,terwijldebreedtemeestalnietmeerbedroeg
dan2m.SmissaertzegtdatdeRoodeBeekeenbeekisvanhetGeul-typedie
zeerdichtbijhetBergbeektypekomt.
FaunistischewaardevandeRoodeBeekenzijbeekjes
DeRoodeBeekwordtfaunistischgeziengekarakteriseerd doordevelesoorten
vanminofmeersnelstromendwater.
Hieronderbevindenzichenkeleelementenvanbergbeken,zoalsdeplatworm
DugesiagonocephalaendevlokreeftGammarusfossarum.Velesoortenzijnin
bekenvanhetGeul-type,maarookinsnellerstromende laaglandbekentevinden,
bijvoorbeeld diversekokerjuffersenvedermuglarven,debeekprik,delibel
Cordulegasterboltoni,dekevertjesElmisenLimniusenz.Vermeldenswaardis,
datverschillendekokerjuffersvooralwerdengevondentussendegrovedetritusophopingenvóórobstakelsenvastgehechtaantakken,steedsfndestroom.
Anderesoortenkomenvrijweluitsluitendop (vrijgrof)mineraalsubstraatvoor:
dekokerjuffersLithax,SiloenAgapetus,dekevertjesElmisenLimnius,deslak
Ancylusendebeekprik.Velesoortenhebbennaastorganischmateriaal (voedsel
en/ofschuilplaats)mineraalsubstraatnodig,bijvoorbeeldomzich(vaakalleen
overdag)integravenofvoorhetbouwenvanhunhuisjes.Eenvoorwaardevoor
vrijwelalletypischebeekbewoners isdanookdatereenrijkgeschakeerdsubstraatpatroonindebeekaanwezigis.
Bijvergelijkingmetdesoortenlijstenvan1954(Smissaert)en1972blijkt,dat
eenaantalvooronslandzeerzeldzamesoortenin1976nietmeerwerdgevonden,
bijvoorbeelddehaftenEcdyonurusvenosus,Rhitrogena semicolorata.Heptagenia
sulphureaenHabrophlebia spec,endiversesoortenvedermuggen.Ofdezesoorten
geheeluithetgebied (tendelewellichtuitgeheelNederland)verdwenenzijn,
zaluit lateronderzoekmoetenblijken.Herstelvanallesoorten,dienog inde
streekvoorkomen,ismogelijk,indiendewaterkwaliteitweer toeneemt.Gekonstateerd isook,datdewaterkwaliteit stroomafwaartsverbetert (doorzelfreiniging
enverdunningdoordekwel).
ZoweldekwelstroompjesbijCrayhofalsvooralhet"Narthecium-beekje"zijnvan
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uitzonderlijkewaarde.Vanvervuiling isindezebeekjesgeensprake,plaatselijkwelvanenigeeutrofiëring.Indezeloopjesdomineerdenalsregelde
steenvliegen,vertegenwoordigd doordriesoorten,hetgeenvoorNederlandeen
zeerzeldzaamverschijnsel is.Ookbijbestuderingvananderediergroepenzoals
kokerjuffers,waterkevers,kriebelmugjes (Simulium)envedermuggen(Chironomidae)
blijkt,datdebeekjesuiterstwaardevolzijn.Vergelijkbaremilieu'swordenin
Nederlandnergensandersmeeraangetroffen.
Samenvattingenkonsekwentiesvoorhetbeheer
1.Hetvoortbestaanvandehuidigetoestandvandebeekismedeafhankelijkvan
hetbeheerinDuitsland,zeerinhetbijzonder inhetgedeelte,waardebeek
degrensvormttussenbeide landen.Wijzigingen indewaterafvoer,vestiging
vanrekreatieenz.dienenvolledigvermedenteworden.KontaktmetdeDuitse
beheerdershieroverisdaaromzeergewenst.
2.Doorvervuiling inDuitsland isdebeekfaunasterkachteruitgegaan,maartoch
herbergtdebeekooknunogeenwaardevolle levensgemeenschap.OmdathetafvalwatervanRödgenenDalheimminstens tendelegezuiverd zalgaanworden,
isverbetering teverwachten.ErzoubijdeDuitseautoriteitenaangedrongen
moetenwordenopderdetrapszuivering indeinstallatieswelkehuneffluent
opdeRoodeBeek lozen.NognuttigerzouechterzijnmetdeDuitseautoriteiten
teoverleggenoverdemogelijkheid,alleafvalwater (zelfsnazuivering)naar
deRoerteleiden.GeziendesterketoevoervanmineralenblijftzwarebeschaduwingvandeRoodeBeekgewenst,zodatgeensterkeontwikkelingvanalgen
kanoptreden.Kaalkapvanbepaaldetrajektenisdanooktensterksteafte
raden.
3.Dekwelgebiedenendevelestroompjesdaartussen (metnamehet"Nartheciumbeekje")wordengekenmerktdooreenvegetatieenfaunavanuitzonderlijke
waarde.InNederland zijndergelijke levensgemeenschappenbehalvehieren
langsdeBoschbeeknogmaarzéérfragmentarisch tevinden.HetNartheciumr
beekjeiszelfseniginonsland.
Dezegebiedenzijnerggevoeligvoorregelmatigeofzwarebetreding.Mensen
enveedienenerbuiten teblijven.Ookuitkapenuitsleepvanbomenisaf
teraden.MisschienishetwaardevolhetNartheciumbeekjeenigszinsopente
houden.Ditzoudandooreengroepdeskundigenmoetenwordenoverwogenen
begeleid.
4.DeaantastingvanhetterreinbijdeuitmondingvanhetNartheciumbeekjeis
zeerbetreurenswaardig,zoalsookdekleinereaantastingeninditgebied.
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Hersteliswellichtopkortetermijnnietmogelijk,maarzouinprincipe
moetenwordennagestreefd. (Voorhettoekomstigbeheervanhetbosgebiedzie
onderpunt 3,)
5.DeoeversvandeRoodeBeek,dieaanhetonderpunt4genoemdeweilandgrenzen,
wordenmomenteelinsterkemateafgetrapt.Vegetatieenbeekoevers lijden
hieronderendesituatiekanleidentotongewenste tegenmaatregelen.Zodra
dithaalbaar is,dientdetoestandtewordenherzien,desnoodsdooreen
afrasteringoptenminsteeenmeterafstandvandeoever.
6.DeweilandenbijCrayhofbevatteneenvochtiggedeeltemetblauwgraslandkarakter,datvangrotewaardeisenwellichtbijgoedbeheernoggroterkan
worden.Eendeelvanhetdrogeregraslandwektmomenteeldeindrukvanoverbegrazing,wellichtdoordatverschillendeafzonderlijkestukkenteveelpaarden
moetenvoedenofdoordedrogezomervan1976.HetRijksinstituutvoorNatuurbeheerzalhierovereenadviesuitbrengen.
7.Voorhetbroekbos langsdeRoodeBeekisenigeisolatienoodzakelijk,gezien
dekwetsbaarheidvanbodemenvegetatie.Plaatselijkkanhetvoedselarme
elzen-enwilgenbroekbijgeringebetredingalmoeilijkherstelbareschade
ondervinden.Inhethelegebiedmoetervoorgewaaktworden,datdebodemniet
snellerontwaterdwordt.Wellicht isdehuidigeontwateringvanweilandenen
broekbosaltesterk.Waarmogelijk isookkontroleopvuil-enpuinstortgewenst,b.v.achterhotel"DeBoschbeek".
8.Omtrenthettoekomstigbeheerzijnnogverschillendekwestiesonopgelost.In
verbandhiermeeishetvangrootbelang,dathetgehelegebiednauwkeurig
vegetatiekundig enfaunistischonderzochtwordt.Vooraldientdehuidigetoestandgoedtewordenvastgelegd,evenalsdeveranderingen inhetbeheer,zodat
indetoekomstkanwordenvastgesteld ofwijzigingen ingunstigeofongunstige
zinzijnopgetreden.Alleendanzalhetmogelijk zijn,datbotanicienhydrobiologenvooreenvandehoogtepuntenvanonzeNederlandsenatuurreservaten
kunnenkomentotverantwoordebeheersadviezen.
Literatuur
Smissaert,H.R. (1959):Limburgsebeken.I,IIenIII.Nat.Hist.Maandblad
48 (1-2): 7-18, (3-4): 35-46, (5-6): 70-78.
Lohmeyer,W.&Krause,A. (1975):überdieAuswirkungendesGeholzbewuchsesan
kleinenWasserläufendesMUnsterlandesaufdieVegetation imWasserundan
denBöschungenimHinblickaufdieUnterhaltung desGewässers.Schriftenreihef.Vegetationskunde9.105pp.Bonn-BadGodesberg.
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DEBOSCHBEEK (inklusief devenneninditgebied)
Geografische ligging
DeBoschbeekvormtovereengrootdeelvanhaarloopdeDuits-Nederlandse
grens,ongeveervanGp402totvoorbijGp406.Daarnabuigtzijrechtnaar
hetzuidenenmondttenzuidenvanHerkenbosch indeRoer.Eenbelangrijke
bovenloop ligttenoostenvanhetElfenmeer;dezekanwaterafvoerenvande
omgevingvanStaatsmijnBeatrixenwellichtookvandeweilandenbijGp389.
Deze"zuidelijke"bovenloopvloeitmetdegrensloop samentussenGp403en
404.Opdewestflankvanditdalligteenaantalvennetjesenveentjes,waarvan
denoordelijkstewordtaangeduidalsElfenmeer (ziekaartje).Ietsbovenstrooms
vanGp405liggenopNederlandsgebieddeRolvennen.
Waterhuishouding
Tijdenshetbezoekop28mei1976stroomdeterhoogtevanGp403vrijwelgeen
water.DesloottenwestenvanStaatsmijnBeatrixstondgeheeldroog,evenals
deslootonderdeverhardeweg,diewaterafvoertnaarvennetjenr.1.Inregenrijkeperiodenvoerendezebeideslotenongetwijfeld eutroofwaterhetreservaat
binnen.Hetismogelijkdateendeelvanditwaterviadieperebodemlagenwordt
afgevoerd.'Anderskomthetviade"zuidelijkebovenloop"indeBoschbeek.De
zuidelijkebovenloop ligtgeheelineenlaagte,dieookvanuitdeomliggende
hogeredelenvanhetreservaatwaterontvangt,vermoedelijkookvanuithetgehele
vennengebied opdewestflank.DegrensloopbovenstroomsvanGp403voertwater
afvandehogergelegendelenaanbeidezijdenvandegrens.EenrecentaangelegdebrandputterhoogtevanGp402kanenigehydrologischeverstoringgeven.
Wellichtkomtgeenwatervanhetoostelijkergelegengebiedmeer indeBoschbeek.Degrootstewatertoevoernaardebeekbleekechternietinhetgebied
vandebovenlopenoptetreden.AandenoordoostzijdevandeRolvennenbleken
namelijkrelatiefgrotehoeveelhedenwatervanuitdeoeverstroken (opNederlands
énDuitsgebied)naardebeektestromen.Hetmeestewatervanuitdehogergelegendelen (wellichtzelfszakwateruitdebovenlopen)gaatduskennelijkonder
degronddoorenkomtinditgebiedaandeoppervlakte.Hetismogelijk,dat
ditbrongebied zichnogeeneindstroomopwaarts en/ofstroomafwaartsuitstrekt.
Detijdontbrakomditna tegaan.
Eutrofiëring
1.Degrensloop wordtnabijGp402wellicht enigszinsgeëutrofiëerdvanuit
deakkerstennoordenvanStaatsmijnBeatrix.Inhetveld zietheterechter
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naaruit,datergeenbovengrondsewaterafvoer is.Eenlichteeutrofiëring
viadebodemzouopdelangeduurintoenemendematekunnenoptreden.
2.BijdeaanlegvanStaatsmijnBeatrix (ongeveer20jaargeleden)ismateriaal
uitdegeboordegangenalseenbreidoorhetdalvandezuidelijkebovenloopgestroomd.Opzichzouhierdoordeverstoringsvegetatie inditdal
(o.a.zeerveelpitrus)grotendeelsverklaardkunnenworden.Ookdevolgende
invloedenzullenhierechtermeerofmindertoebijgedragenhebben.
3.Devennetjesnrs.3en4grensdenin1958(volgenshetSOL-rapport)aande
westzijdeaanwei-enbouwland.Beidevennetjeswarensterkge'éutrofi'éerd.
Hoeweldezeeutrofi'éringsbronnenvervallenzijn,zijndegevolgenongetwijfeldnogveletientallenjarenmerkbaar.Beidevennetjeswerdenin1976
nietbezocht.
Ook langsde"zuidelijkeloop"zelf lagenvroegerweilandjes,dieongetwijfeld
werdenbemest.
4.HetbemesteweilandoostelijkvanGp389watertonderdeverhardewegdoor
afopvennr.1enviaditvenopvennr.2.Deeutrofiëringishierzeer
sterk.Inhetomliggendepijpestrootjesveld isgeeneutrofiëring tebemerken.
HeteutrofewaterzalzichechterviadebodemverderverspreidenendezuidelijkebovenloopvandeBoschbeekkunnenbereiken.Nietallemineralen
zullenhierbij indebodemachterblijven.
5.VanafStaatsmijnBeatrixlooptviagrasland enboseengreppelnaardezuidelijkebovenloop.Toevoervaneutroofwater isinnatteperioden(hoewel
nietinsterkemate)teverwachten.Slechtsonderaandehelling,bijeenpad,
werdensterkeeutrofiëringsverschijnselenwaargenomenindevormvaneen
brandnetelvegetatie.
6.HetElfenmeerwordtopdestafkaartuitgegeven in1925aangegevenalsheide.
Hetzuidelijkdeelvanditvenleekin1958zelfstamelijkrecentuitgegraven
enerlagindertijd eenroeibooteneenbrug (SOL-rapport).Demenszalhier
opdiversemanieren invloedhebbenuitgeoefend,wellicht zelfshebbenbemest
tenbehoevevandevisstand.Momenteelkanookdetoenemenderekreatienabij
hetpadenigeeutrofiëringveroorzaken.AangezienhetElfenmeerhogerligt
dandezuidelijke loopvandeBoschbeek lijkteutrofiëringvanditvendoor
deonder2,4en5genoemdeinvloedenuitgesloten.
7.TerhoogtevandeRolvennenzietmen langsdeBoschbeekenookhogeropin
hetterrein (zelfsophetveen)veelverspreide rietstengels.Eutrofiëring
vanuitdeBoschbeekisopdemeestevandezeplaatsenonmogelijk.Hetriet
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werdookalin1958opgemerkt.Bladval,periodiekekapvanhoutgewasen
wisseling invochtigheidstoestand kunnenvoldoendeverklaringbiedenvoor
deaanwezigheidvanditminimaalontwikkelderiet.
8.IndeRolvennenzelfzijnookplaatselijkvegetatiesontwikkeldvanmesotrooftoteutroofmilieu.Menselijkeaktiviteiten inhetverleden (ookdit
zijnvermoedelijkuitgegravenvenen!)biedenhierdeenigewaarschijnlijke
verklaring.
9.ZuidelijkvanGp406treedtenigeeutrofiëringvandebeekopdoorde
omliggendeakkers.
10.DecampingElfenmeerveroorzaakternstigevervuilingvandebeektenzuiden
vandespoorlijn.
Samenvattendkanwordengezegd,datinhetverledenveleeutrofiërendeinvloeden
opdeBoschbeekendevenneninditgebiedhebbengewerkt.MomenteelkunnenalleenhetkultuurlandnabijdeStaatsmijn (vooralaandewestzijdedaarvan)en
deweilandenbijGp389oorzaakzijnvantoevoervanmeststoffen.Hoewelop
kortetermijngeentoenemendeschadekanwordenverwacht,zijndezeeutrofieringsbronnenbovenstroomsvanhetvoedselarmegebiedongewenst.Indiendekans
bestaatdezegrondenaantekopenisditzekeraantebevelen.
Destoringsvegetaties indevennenenlangsdezuidelijkebovenloop zullenechter,
ookwanneerinhetgeheelgeenmeststoffenmeerwordentoegevoerd,nietinenige
tientallenjarenverdwijnen.
Deinvloedvandecamping"Elfenmeer"moetalszeerernstigwordenbeschouwd.
Vegetatieenfaunavandebovenloopendevennen
Dezuidelijkebovenloopbevatplaatselijkeenvegetatievanduizendknoopfonteinkruid (Potamogetonpolygonifolius).Deaangrenzende terreinenhebbentendele
eennogalgestoordmesotroofkarakter.Verwonderlijk isditniet,gezienhet
feit,datervelebronnenvaneutrofie (geweest)zijnendateengedeeltezelfs
alsweiland ingebruikisgeweest.
Overheersend ishetpijpestrootje(Moliniacaerulea),maarvelesoortenwijzen
opeutrofiëring,b.v.pitrus (Juncuseffusus),kalejonker (Cirsiumpalustre),
kruipend struisgras (Agrostiscanina),kruipendeboterbloem (Ranunculusrepens)
enhennegras (Calamagrostiscanescens).Denatterestukkenvanhetmoeras(aan
deranden:effektvanontwatering doordeloop?)wordengevormddooreengagelstruweeldatrijkisaanveenmossen.Eengedeeltebestaatuitgekaptberkenbos,
dathetgagelstruweeldreigdeteovergroeien.Alsexperimentheeftmendegekapteberken latenliggen.(Desuccessiewordtgevolgddoorhetmakenvanfoto's).
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Deslootdieafwatertopvennr.1bevatveelflab,lisdodde (Typha)en
mannagras (Glyceria fluitans).Inhetdrooggevallenvengroeieno.a.enige
pitrus (Juncuseffusus)enveelroodzwenkgras (Festucarubra)enakkerhoornbloem (Cerastiumarvense).Omhetvenoverheersthetpijpestrootje(Molinia
caerulea),dattotaanhetElfenmeerhetaspektbepaalt.
HetElfenmeerwerdalleenaandewestzijdebekeken.Eendeelderhiervoorkomendesoortenwijstopvoedselarm,eenanderdeelopvoedselrijkermilieu:
veenmossen(Sphagnum,div.spec), knolrus (Juncusbulbosus),snavelzegge
(Carexrostrata),waterlelie (Nymphaeaalba),pitrus (Juncuseffusus)enraattenbies (Scirpus lacustris).IndeafwateringsslootnaardeBoschbeekwerdende
veenmossenSphagnumfimbriatumenSphagnumcf.nitensaangetroffen.Inhetdal
aandenoordzijdeiseenstruweelontwikkeld,voornamelijkvangrauwewilg
(Salixcinerea)enruweberk (Betuiapendula).Ditherbergteeninteressante
vegetatievano.a.hennegras (Calamagrostiscanescens),pijpestrootje (Molinia
caerulea),wateraardbei (Comarumpalustre),kalejonker (Cirsiumpalustre)en
melkeppe (Peucedanumpalustre),metplaatselijksnavelzegge (Carexrostrata),
zompzegge (Carexcurta)enpitrus (Juncuseffusus).
DefaunavanhetElfenmeer (zietabel3)isvooreenoligotroof totmesotroof
vennormaal.Ookdeop22juli1958opdezelfdeplaatsgevangenwantsenwijzen
opeenoligotroofmilieu (zietabel 3). In1975ishiernogeenflinkaantal
vandezeldzamewaterkeverLaccophilusvariegatusgevangen.
DebrandputbijGp402isrijkaangrotewatersalamanders (Trituruscristatus).
IndegrensbeekbovenstroomsvanGp403komenalswatervegetatieslechtsenkele
veenmossoortenvoor:voornamelijkSphagnumpalustre,verderookSphagnumsquarrosum,SphagnumfimbriatumenSphagnumrecurvumvar,mucronatum.Debeekwordt
omgevendooreenwilgenstruweel,vooralbestaandeuitgrauwewilg (Salixcinerea)
engeoordewilg (Salixaurita),verderveelgagel (Myricagale).Langsdebeek
komenveelvoor:pluimzegge (Carexpaniculata),snavelzegge (Carexrostrata),
zompzegge (Carexcurta),moerasviooltje (Violapalustris)enhet levermosPellia.
Verdermogengenoemdwordendewederik (Lysimachiavulgaris)enhetsterremos
(Mniumhornum).Hogeropvindenweeendrogerbosvangroveden (Pinussylvestris)
enruweberk (Betuiapendula)meteenondergroeivangagel (Myricagale),struikheide (Callunavulgaris)enpijpestrootje (Moliniacaerulea)metplaatselijk
dopheide (Erica tetralix),veenpluis (Eriophorumangustifolium)enveenbies
(Scirpuscespitosus).
Demakrofaunavandebeekbevathierelementenvanvennenenookvanbovenlopen
vanbeken (ziemonstermetkode VI). Opmerkelijk isvooraldevrijtalrijke
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aanwezigheidvaneennognietbeschrevenvedermugLarve,vermoedelijkbehorend
tothetgeslachtChaetocladius.
TennoordoostenvandeRolvennenstroomtdebeekdooreenerginteressant
broekbosvanvoornamelijkzwarteels(Alnusglutinosa),metdaarnaastlijsterbes (Sorbusaucuparia)enruweberk (Betuiapendula).Indeondergroeidomineertindemoerassigstegedeeltenpluimzegge (Carexpaniculata),daarnaast
vindtmenkamperfoelie (Lonicerapericlymenum),zompzegge(Carexcurta),moeraswalstro (Galiumpalustre),pinksterbloem (Cardaminepratensis),wijfjesvaren
(Athyriumfilix-femina),bospaardestaart (Equisetumsylvaticum),moerassmele
(Deschampsiasetacea),sterremos (Mniumhornum),hetveenmosSphagnumaquarrosumenhet levermosPellia.Ingeringerehoeveelheidkomenvooro.a.wederik
(Lysimachiavulgaris),pitrus (Juncuseffusus)enpuntmos (Calliergonellacuspidata).
Overeenlengtevantenminsteenigehonderdenmetersstroomteengrotehoeveelheidwatervanuitdeoeverzonenaardebeekenbovendiensplitstdebeekzichhier
endaarinafzonderlijkeloopjes.Veelmeerdanindekwelzones langsdeRoode
Beekstroomtvaakeengrotehoeveelheidwaterdoordeondergroeivanhetbovenbeschrevenelzenbroek,doorgagelvegetaties enzelfsoverveenmostapijten.
Hetgeheelisalsuiterstwaardevoltebeschouwenenkomtindezeomvangnergens
andersinNederlandvoor.Hetuniekevandezesituatiewordtgeaccentueerddoor
hetvoorkomenvandezeldzamebospaardestaart enmoerassmele.Inditmilieuzijn
beslistdiersoortenteverwachtendienergensandersinNederlandvoorkomen.
Hetmonster (kodeV)werdechteruittijdgebrekbeperkttotdebeekzelfen*een
kleinparallel-loopje.Zeerbijzondervooronslandisvooraldeaanwezigheid
vandriesoortensteen-ofoevervliegen (Plecoptera),vooralvandesoortLeuctra
nigra,verdervandelibelCordulegasterboltoni,devedermuglarveTrissocladius
gr.griseipennisendein1975aangetroffenkeverAgabusguttatus.Opdiverse
plaatseninhetbeekdal,zowelbijGp403alsnoordelijkvandeRolvennen,werden
sporenvanwildezwijnenaangetroffen.Dezedierenschijnenvaakeenmodderbad
tenemenindemoeraszonelangsdebeek.
DeRolvennenzelfwerdennogbezochtop22augustus1976.Onderscheidenwerden:
1.Demeestwestelijkgelegenvennen,uitgedroogd,metindediepstedelendominantievanpijpestrootje(Moliniacaerulea),hogeropstruikheide(Calluna
vulgaris)enroodzwenkgras (Festuca rubra).
2.Oostelijkvan1.eenven,datnogca.^mwaterbevatte(naarschatting3à4
dmlagerdannormaal). Inhetwaterkomtduizendknoopfonteinkruid (Potamogeton
polygonifolius)enwaterlelie (Nymphaeaalba)voor,opdedrooggevallenoevers
beidemetdelandvorm.Indeoeverzonedomineerthetpijpestrootje (Molinia
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caerulea),waartussenveelveenmos (Sphagnum)enverderveelrondezonnedauw
(Drosera rotundifolia),pitrus (Juncuseffusus),knolrus (Juncuspulposus),
zegge (Carexspec.),waterdrieblad (Menyanthestrifoliate),tormentil(Potentillaerecta)endopheide (Erica tetralix).Alleenopdeoostoevergroeit
mattenbies (Scirpus lacustris).
Invergelijkingmet1958(SOL-rapport)zijnenigeveranderingenopgetreden.
Hetmeestopvallend iswelhetverschijnenvanwaterlelie (Nymphaeaalba),die
indertijd inditvenontbrak.
3.Oostelijkvan2.ligteenven,datmeerge'éutrofi'éerdlijkt.Ergroeitveel
meerwaterlelie (Nymphaeaalba)enpitrus (Juncuseffusus),geenduizendknoopfonteinkruid (Potamogetonpolygonifolius)enminderveenmos (Sphagnum).Alleen
opdeoostoevervindenweenigewittesnavelbies (Rhynchosporaalba)enronde
zonnedauw (Droserarotundifolia),opdewestoeverontbrekendezeenkomterg
veelpitrus (Juncuseffusus)voor.Verderveelpijpestrootje (Moliniacaerulea)
enwater»avel (Hydrocotylevulgaris).
Ookin1958leekditveneutroferdan2.
4.Inhetventennoordenvan1.bestaatdewatervegetatiealleenuitwaterlelie
(Nymphaeaalba);deoeverbevatvrijweluitsluitend eendichtevegetatievan
gagel (Myricagale)enpijpestrootje (Moliniacaerulea),plaatselijkafgewisselddoorpitrus (Juncuseffusus).Toenamevandewaterleliesensterkeverruigingvandeoeverzonevormenhierdeopvallendsteverschillenmet1958.
Verdermagnogvermeldworden,dattweeindeRolvennenaangetroffenveenmossoortenwerdengedetermineerdalsS.palustreenS.squarrosum,terwijlin1958
nietminderdanvijf,maarallemaalanderesoortenwerdengevonden.
In1976werdindeRolvennengeenmakrofaunaverzameld.Eenmonsterwaterwantsen
in1958(vennr.2)wijstopvoedselarmmilieu (zietabel3).
Diatomee'énvandeBoschbeek (zietabel4)
Doormiddelvanenkelesteekproeven isgetrachteenideetekrijgenvande
diatomee'énfloraindeBoschbeek (29mei76).Hiertoeisopdrieplaatsenin
debovenstroomvandebeekeenmonstergenomenvaninhetwaterhangendetakken
enplanten.Opdezemanierwordenalleenvastzittendediatomee'énbemonsterd.
Dezekunnenzichineensnelstromendebeekhetbesthandhaven.Deexactemonsterplaatsenstaannaastdetabel

vermeld.Opdemonsterplaatsen1en2,inde

buurtvangrenspaal402werd eensoortenarmediatomee'énvegetatieaangetroffen,
waarindesoortenEunotiaexiguaenE.tenelladeboventoonvoeren.Degehele
soortencombinatieduidtopeenoligotroofmilieu.Soorten,welkezoudenkunnen
wijzenopverrijkingvandebeekzijnopdezeplaatsnietaangetroffen.
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Monsterplaats3bevindtzichaandenoordzijdevandeRolvenneninhetelzenbroek.Dehieraangetroffendiatomee'énvegetatieisbeslistuniektenoemen.
Vermeldenswaard zijn:Stenopterobia intermedia,Sirurelladelicatissimaen
Pinnulariaappendiculata.DecombinatievanverschillendeEunotia-enPinnulariasoortengeefteenoligo-totmesotroofmilieuaan.DeveelvuldigeaanwezigheidvanGomphonemaparvulumgeeftechtereenverrijkingvanhetbeekwateraan.Waardezeverrijkende invloeddoorwordtveroorzaakt isnietduidelijk.Mogelijkwordtzeveroorzaaktdooreenlichtenitraatbemestingvanuit
dewortelknolletjesvandeels.
IndebeekwerdenopdezeplaatsnogfraaieplukkenvanhetzeldzameroodwierBatrachospernumaangetroffen.
Conclusie:AlgologischgezienbevatdeBoschbeekeenaantalaspecten,welke
eenbijzondermilieuaangeven.Dediatomee'énvegetatie,welkeeenafspiegeling
isvanderecentetoestandvanhetbeekwater,duidtopoligototmesotroof
waterzonderorganischebelasting.Gezienhetbelangvaneendergelijkmilieu
inNederlandverdienthetaanbevelingdebeekvanallestorendeinvloedenvrij
tehouden.Ongetwijfeldherbergendemiddenloop eenbenedenloop interessante
algenvormen.Eenonderzoekhiernaarzouzeeropzijnplaatszijn.
Middenloop
Vanaf GD 406totdespoorlijn
Debeekishierongeveer1^mbreedenenkelecmdiep,plaatselijkdieper.Zij
loopteerstdoorvrijopenterrein,afgewisseldmeteikenberkenbosjesenverderopgraanvelden.Tenslottewordtheteikenberkenbosmeeraaneengesloten.Inde
beekvindenweduizendknoopfonteinkruid (Potamogetonpolygonifolius),drijvend
fonteinkruid (Potamogetonnatans),sterrekroos (Callitriche spec),kleineegelskop (Sparganlumemersum),groteegelskop (Sparganiumerectum),getandvlotgras
(Glyceriadeclinata),pitrus (Juncuseffusus)enknolrus (Juncusbulbosus).
Wezienduszowelmesotrofealseutrofeindikaties.Vermoedelijkvindtereutrofiëringplaatsdooruitspoelingvanuitdeomliggendebemesteakkersenweilanden.
Vooral indebuurtvandespoorlijnissprakevanenigerekreatiediehieren
daarverstoringenteweegbrengt.Plaatselijkheeftdeoeverert.g.v.betreding
eenBidention-karakter (tandzaadverbond).Meerstroomopwaarts ishetkarakter
ongestoorderenoligotroof.
Benedenstroomsvandecamping
Debeekishiernog1^mbreedenongeveer5cmdiep.Plaatselijk zijndeoevers
bespotenmetherbicide.Debeek looptdoorweilandenenakkers.Inhetwater
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treedtmassaalmannagras (Glyceriafluitans)op,vermoedelijktengevolge
van lozingenvanafdecamping.Waarschijnlijkfungeertdezematvangrasplantenenigszinsalswaterfilter.Langsdeoeversinhetwaterzienwehier
endaarnogmesotrofeelementenalssnavelzegge (Carexrostrata)enwaternavel
(Hydrocotylevulgaris).Deoeversbevattenplaatselijknoginteressantesoorten
vanhetdotterverbond (Calthion)enhetmoerasspirea-verbond (Filipendulion)
zoalsgevleugeldhertshooi (Hypericum tetrapterum),melkeppe (Peucedanumpalustre),
wildebertram (Achilleaptarmica),moerasrolklaver (Lotusuliginosus)enmoerasspirea (Filipendulaulmaria).Hogeropdeoeverzienwenogsoortenvandekamgrasweide (Cynosuretum).
Benedenloop
Deuiterstebenedenloop isalleenbotanischbekeken.DeBoschbeekishiergesplitstineenvrijingewikkeld stelselvanslotenendeelsstromendewaterloopjes.Enkeleopmerkelijksoortenzijn:stijvezegge(Carexhudsonii),drijvendewaterweegbree (Luconiumnatans),waterscheerling (Cicutavirosa),kranswier(Nitellaspec.)enwateraardbei (Comarumpalustre).Plaatselijkishoog
opdeoever,langswegbermen,deassociatievanfransraaigras(Arrhenateretum)
fraaiontwikkeld,metmargriet (Chrysanthenum leucanthenum),wildepeen(Daucus
carota),knoopkruid (Centaurea jacea),kruisbladwalstro (Galiumcruciata),echt
walstro (Galiumverum)engrotepimpernel (Sanguisorbaofficinalis).
Samenvatting enkonklusies
1.DeBoschbeekisdoorhaarvoedselarmekarakterenongestoorde loopdeminst
aangetastebeekvandezeafmetingeninonsland.BeekkarakterenwaterkwaliteitzijnsederthetonderzoekvanSmissaert(1954)nietmerkbaargewijzigd.
Hethoogtepuntwordtdaarbijgevormddoorhetkwel-enmoerasgebiednabij
deRolvennen.
2.EvenalsbijdeRoodeBeek (ziep.10)iskontaktmetdeDuitsebeheerders
vandeandereoevergewenst,aangezienwijzigingen indewaterafvoer,rekreatievevestigingenenz.desastreus zoudenzijnvoorditmilieu.
3.Indebovenlopenhebbenvroegerdiverseeutrofi'érendeinvloedengewerkt,waarvandegevolgenthansnogmerkbaarzijn.Hetiswenselijk,datookdeovergeblevenbronnenvaneutrofieindetoekomstverdwijnen (ziep.13).
4.Debenedenloop issterkverstoord doorvergravingendoorlozingvanalof
nietgezuiverdafvalwatervandecamping.Dezebenedenloopheeftnogeenzeer
hogepotentiëlewaarde.Iedereverminderingvandezeaantastingenmoetdus
wordentoegejuicht eniedereverdereaantastingdientvermedenteworden.
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5.Het lijktalsofdevegetatievandeRolvennendelaatste18jaarin
ongunstigezingewijzigd is.Eennauwkeurigwetenschappelijkonderzoek
ishieropzijnplaats.
Slotopmerkingenoverhetgehelebeken-envennengebied
(ziedesamenvattingenopdepp.9-10 en19)
HetgebiedvanRoodeBeekenBoschbeekherbergtverschillendelevensgemeenschappenendiversesoorten,dieeldersinNederlandniet (ofnietindeze
vorm)voorkomen.Medegeziendegrotebedragendiemomenteelinhetbehoud
vanonzebekengeïnvesteerdwordeniszorgvuldigbeheerhiernoodzakelijk.
Het lijktwenselijk,dehuidige toestandgoedvastteleggenendeontwikkelingentevolgen,gezienb.v.vervuilingvandeRoodeBeekinDuitsland,eventueleverbossing langshetNartheciumbeekje,verschraling indeweilandenbij
Crayhofenverruiging langsdeRolvennen.
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Bijlage:soortenlijsten
Eg2d.§_Beek_
1.TussenWildenrathenRödgen
Loofbos.BoomlaagmetFrangulaalnus(Sporkehout),Betuiasp.(Berk),Alnus
glutinosa (Zwarte els), Quercusrobur (Zomereik).KruidlaagmetCarexremota
(IJlezegge),Lysimachianemorum (Boswederik),Urticadioica (Grotebrandnetel),
Oxalisacetosella (Bosklaverzuring),Juncuseffusus(Pitrus),Athyriumfilixfemina (Wijfjesvaren),Menyanthus trifoliata (Waterdrieblad),Lycopuseuropaeus (Wolfspoot),Stellariaalsine (Moerasmuur),Galiumpalustre(Moeraswalstro),
Lysimachiavulgaris (Gewonewederik),Melampyrumpratense (Hengel),Holcus
lanatus (Gewonewitbol),Sambucusnigra (Gewonevlier),Rosasp.(Roos),Rubus
sp. (Braam),Ranunculusrepens (Kruipendeboterbloem),Ajugareptans(Kruipend
zenegroen).
BijRödgeneenmoerasjelangsdebeekmetJuncuseffusus (Pitrus),Calthapalustris (Dotterbloem),Carexsp.(Zegge),Parisquadrifolia (Eenbes).
IndebuurtnogeenplasjemetLuroniumnatans (Drijvendewaterweegbree).
2. Crayhof
Berken-vuilboombroekbos.
Betuiapubescens

(Zachteberk)

+++ Randzonemetdominantie

Frangulaalnus

(Vuilboom)

+++ vanMyricagale(Gagel)

Calamgrostiscanescens

(Hennegras)

+++ Agrostiscanina(Krui-

Moliniacoerulea

(Pijpestrootje)

4++ pendstruisgras),

Impatiensparviflora

(Kleinspringzaad)

+++ Phragmitesaustralis

Carexcf.riparia

(Zegge)

H-H- (Riet,enMoliniacoeru-

Galiumpalustre

(MoeraswaIstro)

+++ lea (Pijpestrootje)

Sphagnumcf.fimbriatum

(Veenmos)

+•++ Indebeekalleen

Valerianaofficinalis

(Gewonevaleriaan)

++ Caltitriche c f .

Solanumdulcamare

(Bitterzoet)

++ platycarpa(Sterre-

Glyceriasp.

(Vlotgras)

-H- kroos)

Urticadioica

(Grotebrandnetel)

Deschampsiacaespitosa

(Gewonesmele)

Ranunculusflammula

(Egelsboterbloem)

Eupatoriumcannabinum

(Koninginnekruid

Salixaurita

(Geoordewilg)

Lysimachiavulgaris

(Gewonewederik)

Lonicerapericlymenum

(Kamperfoelie)

Athyriumfilix-femina

(Wijfjesvaren)
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Cardaminepratensis

(Pinksterbloem)

Agrostiscanina

(Kruipend struisgras)

Violapalustris

(Moerasviooltje)

Lysimachiathyrsiflora

(Moeraswederik)

Ranunculusrepens

(Kruipendeboterbloem)

Angelicasylvestris

(Engelwortel)

Carexsp.

(Zegge)

Lycopuseuropaeus

(Wolfspoot)

Poatrivialis

(Ruwbeemdgras)

Callitrichesp.

(Sterrekroos)

Voortsnog levermossen

Sphagnumsf.squarrosum

(Veenmos)

enMniumundulatum.

Sorbusaucuparia(k.p.)

(Lijsterbes)

Lythrumsalicaria

(Kattestaart)

Tussilagofarfara

(Kleinhoefblad)

Stachyspalustris

(Moerasandoorn)

+
+
+
+

(Mossenzijnniet
uitvoerigbekeken).

Opdrogeplekken:
Rubusspec.

(Braam)

Polygonatummultiflorum

(Salomonszegel)

Convallariamajalis

(Lelietjederdalen)

Poanemoralis

(Schaduwgras)

Festucarubra

(Rood zwenkgras)

Vacciniumvitis-idaea

(Rodebosbes)

Anemonenemorosa

(Bosanemoon)

Cirsiumvulgaris

(Speerdistel)

Maianthenumbifolium

(Dalkruid)

Galiumaparine

(Kleefkruid)

c.f.Melicaspec.

(Parelgras)

Hederahelix

(Klimop)

Impatiensparviflora

(Kleinspringzaad)

Elzenbroekbos:
Alnusglutinosa

(Zwarteels)

Impatiensparviflora

(Kleinspringzaad)

+++ plaatselijkefraaie

Carexcf.Riparia

(Zegge)

+++ oudeelzenstobben,en

Galiumpalustre

(Moeraswalstro)

+++• struweelvanSleedoorn.

Carexpaniculata

(Pluimzegge)

•H-

Oxalisacetosella

(Bosklaverzuring)

-H- mos:Mniumundulatum

Urticadioica

(Grotebrandnetel)

-H- Dicranellaheteromalla

Irispseudacorus

(Gelelis)

-H- Pelliasp.
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Cardamine amare

(Bittereveldkers)

+4

Cardaminepratensis

(Pinksterbleem)

Ajuga reptans

(Kruipend zenegroen)

4-4

4-onderwaterzwammetje

Chrysopleniumoppositifolium

(Paarbladig goudveil)

+4

(oranje)

Primulasp.

(Sleutelbloem)

44

Peucedanum palustre

(Melkeppe)

44

Carexremota

(IJle zegge)

44

Valeriana officinalis

(Gewonevaleriaan)

44

Lonicerapericlymenum

(Kamperfoelie)

44

Angelica sylvestris

(Engelwortel)

+4

Juncus effusus

(Pitrus)

44

Myosotis sp.

(Vergeetmenietje)

+4

Eupatorium cannabinum

(Koninginnekruid)

44

Prunus spinosa

(Sleedoorn)

44

Caltha palustris

(Dotterbloem)

4-

Scrophularianodosa

(Knopighelmkruid)

Filipendulaulmaria

(Moerasspiraea)

4-

Cirsium palustre

(Kalejonker)

+

Fraxinus excelsior (k.p.)

(Gewonees)

4-

Lamiumgaleobdolon

(Geledovenetel)

4-

Lythrum salicaria

(Kattenstaart)

4-

Veronica becca-bunga

(Beekpunge)

4-

Molinia coerulea

(Pijpestrootje)

44

Mentha aquatica

(Watermunt)

44

Veronicamontana

(Bosereprijs)

44

Galium uliginosum

(Ruwwalstro)

4-

Epilobiumspec.

(Basterdwederik)

44

Athyriumfilixfemina

(Vrouwtjesvaren)

4-

Dryopteris spinulosa

(Smalle stekelvaren)

Carexacutiformis

(Moeraszegge)plaatselijk

Scirpus sylvaticus

(Bosbies)

4-

Lysimachianemorum

(Boswederik)

4-

Verbascumspec.

(Vingerhoedskruid)

4-

Phalaris arundinacea

(Rietgras)

++

Polytrichumsp.
Mniumhornum

4-

44

44

Blauwgrasland:
Cf.Lotus corniculatus

(Gewone rolklaver)

Ditdrassigeblauwgras-

Hydrocotyle vulgaris

(Waternavel)

landgrenstaanhet

Viola palustris

(Moerasviooltje)

broekbos.Er langs ligt
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eensloot.

Juncusarticulatus

(Zomprus)

Agrostiscanina

(Kruipend struisgras)

Myricagale

(Gagel)plaatselijk

Sphagnumcftenellum

(Veenmos)

Sphagnum cfsquarrosum

(Veenmos)

Lysimachiavulgaris

(Gewonewederik)

++

Festucarubra

(Roodzwenkgras)

44

Lychnisflos cuculi

(Koekoeksbloem)

Carexhirta

(Ruigezegge)

Cynosurus cristatus

(Kamgras)

Trifoliumdubium

(Kleineklaver)

Menthaspec.

(Munt)

++

Carexrostrata

(Snavelzegge)

44

Potamogeton polygonifolius

(Duizendknoopfonteinkruid)H-

Carexcurta

(Zompzegge)

44-

Potentilla erecta

(Tormentii)

4+

Pedicularis sylvatica

(Heidekartelblad)

44-

Juncusacutiflorus

(Veldrus)

44-

Luzulamultiflora

(Veelbloemige veldbies) 44-

Stellaria alsine

(Moerasmuur)

44

Ranunculusflammula

(Egelboterbloem)

44

Cardaminepratense

(Pinksterbloem)

44-

Rumexacetosa

(Veldzuring)

44

Myricagale

(Gagel)

44-

Lycopus europaeus

(Wolfspoot)

44

Carexcf.demissa

(Lagezegge)

44

Polytrichumspec.

(Haarmos)

Salixaurita

(Geoordewilg)

Angelica sylvestris

(Engelwortel)

4

Moliniacaerulea

(Pijpestrootje)

44

Anthoxanthumodoratum

(Reukgras)

44

Phragmitescommunis

(Riet)

44

Bellisperennis

(Madeliefje)

44

Saginaprocumbens

(Liggendvetmuur)

44-

Trifoliumpratense

(Rodeklaver)

44

Sphagnumcf.compressus

(Veenmos)

4+

Erica tetralix

(Dopheide)

4

Carexpanicea

(Blauwezegge)

4

Drosera rotundifolia

(Rondbladigzonnedauw)

4

444-

4444
44
44-

44
4

4 20x50meter
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Juncusbulbosus

(Knolrus)

Prunellavulgaris

(Brunei)

Aulacomniumpalustre

(Roodviltmos)

Poapalustris

(Moerasbeemdgras)

c f . Veronicascutellata

(Schildvruchtereprijs)

Glyceriafluitans

(Mannagras)

RietzÔnetussenBlauwgrasland

enElzenbroekbos:

Phragmitescommunis

(Riet)

Carexelongata

(Elzenzegge)

Galiumpalustre

(Moeraswalstro)

Athyriurafilixfemina

(Vrouwtjesvaren)

Achilleaptarmica

(Wildebertram)

Solanumdulcamara

(Bitterzoet)

Rubusidaeus

(Framboos)

Dryopterisspinulosa

(Smallestekelvaren)

+
+
+
+
+
+

Schralepaardenwei (Cynosuretum):
Agropyronrepens

(kweek)

Achilleaptarmica

(Wildebertram)

Cirsiumpalustre

(Kalejonker)

Agrostiscanina

(Kruipend struisgras)

Agrostistenuis

(Gewoonstruisgras)

Carexhirta

(Ruigezegge)

Anthoxanthumodoraturn

(Reukgras)

Juncuseffusus

(Pitrus)

Rumexacetosa

(Veldzuring)

Ranunculusacris

(Scherpeboterbloem)

Hogergelegenpaardenwei:
Agropyronrepens

(Kweek)

NaastrestaurantVan

Ranunculusrepens

(Kruipendeboterbloem)

Kimpen

Holcuslanatus

(Witbol)

Loliumperenne

(Engelsraaigras)

Geraniumpussilum

(Kleineooievaarsbek)

Polygonumconvolvulus

(Zwaluwtong)

Ranunculusacrissubsp.
friesianus

(Scherpeboterbloem)

Capsellabursapastoris

(Herderstasje)
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Taraxacumofficinale

(Paardebloem)

Achilleaptarmica

(Wildebertram)

Rumexobtusifolius

(Ridderzuring)

Juncusarticulatus

(Zomprus)

Lycopuseuropaeus

(Wolfspoot)

Cerastiumholosteoides

(Gewonehoornbloem)

Juncuseffusus

(Pitrus)

Cardamineprateasis

(Pinksterbloem)

Lychnisflos-cuculi

(Koekoeksbloem)

Poatrivialis

(Ruwbeemdgras)

Cirsiumpalustre

(Kalejonker)

Stellariaalsine

(Moerasmuur)

Anthoxanthumodoratum

(Reukgras)

Bellisperennis

(Madeliefje)

Equisetumarvense |

(Heermoes)

Trifoliumrepens

(Witteklaver)

Plantagomajor

(Groteweegbree)

Leontodonautumnalis

(Herfstleeuwetand)

Plantago lanceolata

(Smalleweegbree)

Hypericum tetrapterum

(Gevleugeld hertshooi)

Hypochaerisradicata

(Biggenkruid)

Rumexacetosa

(Veldzuring)

Violaarvensis

(Akkerviooltje)

Scleranthusannuus

(Eenjarigehardbloem)

Polygonumaviculare

(Varkensgras)

Centaureajacea

(Knoopkruid)

3.Nartheciumbeekjeenomgeving
-Oligotroof bronbeekgebied:
Nartheciumossifragum

(Beenbreek)

+++ DeSphagnumsoortenzijn

Ericatetralix

(Dopheide)

+++ nogniet gedetermineerd.

Myricagale

(Gagel)

+++ Vermoedelijkzijner+

Moliniacoerulea

(Pijpestrootje)

+-H- 5soorten.

Juncusacutifloris

(Bosrus)

-H-f

Pota»ogetonpolygonifolius

(Duizendknoopfonteinkriid)+++ (inhetbeekwater)

Sphagnumdiv.spec.

(Veenmos)

Carexcf.demissa

(Lagezegge)

Carexpanicea

(Blauwezegge)

Juncusbulbosus

(Moerasrus)
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Eriophorumangustifolium

(Veenpluis)

++

Drosera rotundifolia

(Rondbladigezonnedauw) ++

Drosera intermedia

(Kleinbladigezonnedauw)++

Agrostiscanina

(Kruipend struisgras)

Phragmitesaustralis

(Riet)

Eleocharismulticaulis

(Veelstengeligewater-

++
++

bies)

4+

Carexrostrata

(Snavelzegge)

++

Salixaurita

(Geoordewilg)

Calliergonellacuspidatum

(Puntmos)

++

Aulacomniumpalustre

(Viltmos)

++

++

(VanEriophorumangustifolium isinhetwatereen"zwevende"groeivorm
aangetroffen)
Struweelverdervandebronbeekaf:

vochtige totnattebodem

Myricagale

(Gagel)

Betuiaverrucosa

(Ruweberk)

Salixcinerea

(Grauwewilg)

Alnusglutinosa

(Zwarteels)

Frangulaalnus

(Vuilboom)

Potentillaerecta

(Tormentil)

Moliniacaerulea

(Pijpestrootje)

Sphagnumdiv.spec.

(Veenmos)

Nogdrogere,meernaardeweggelegenbos:
Betuiaverrucosa

(Ruweberk)

Frangulaalnus

(Vuilboom)

Pteridiumaquilinum

(Adelaarsvaren)

Moliniacaerulea

(Pijpestrootje)

Myricagale

(Gagel)

Rubuscfcaesius

(Braam)

Deschampsiacaespitosa

(Bochtigesmele)

Quercusrobur

(Zomereik)

Salixcinerea

(Grauwewilg)

-H-H-

plaatselijknog:Callunavulgaris (Struikheide),Luzulasp.(Veldbies),
Festucaovina (Schapegras),Agrostis tenuis (Gewoonstruikgras),
Carexpilulifera (Pilzegge).
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Opnoghoger,vlak langsdeweggelegenbosrand voornamelijkPinusbosmet
o.a.Deschampsia flexuosa (Bochtige smele),Teucriumscorodonium (Valse
salie),Dryopterisspinulosa (Smallestekelvaren).
Dijkachtigpad (Overhetbronbeekjeheen lopend):
Carexcurta (Zompzegge),Juncusbulbosus (Moerasrus),Sphagnumsp.(Veenmos),
Ranunculus repens (Kruipendeboterbloem),Poaannua (Straatgras),Carexcf.
demissa (Lagezegge),Cirsiumpalustre (Kalejonker),Betuiaverrucosa (Ruwe
berk),Juncusarticulatus (Waterrus),Lotuscorniculatus (Gewonerolklaver),
Holcus lanatus (Gewonewitbol),Agrostiscanina (Kruipend struisgras),Drosera
rotundifolia (Rondbladige zonnedauw),Potentilla erecta (Tormentil),Lysimachia
thyrsiflora (Moeraswederik),Callunavulgaris(Struikheide).
Weilandvandehr.Breukers (metpaarden):
Lychnisflos-cuculi (Koekoeksbloem),Carexsp. (Zegge),Anthoxanthumodoratum
(Reukgras),Ranunculusrepens (Kruipendeboterbloem),Plantagomajor (Grote
weegbree),Hypochaeris radicata (Biggenkruid),Lotuscorniculatus (Gewonerolklaver),Holcus lanatus (Gewonewitbol\Juncusarticulatus (Waterrus),Bellis
perennis (Madeliefje),Taraxacumofficinalis (Paardebloem),Prunellavulgaris
(Brunei),Cirsiumpalustre (Kalejonker),Cirsiumarvense (Akkerdistel),Cardaminepratensis (Pinksterbloem),Agrostis tenuis (Gewoonstruisgras),Luzula
multiflorum (Veelbloemigeveldbies),Sarothamnusscoparius (Brem),Rumexacetosella (Schapezuring),Scirpus sylvaticus (Bosbies),Lysimachiavulgaris
(Gewonewederik),Poapratensis (Gewoonbeemdgras),Trifolium repens(Witte
klaver),Carexovalis (Hazezegge),Juncuseffusus (Pitrus),Lycopuseuropaeus
(Wolfspoot),Hypericummaculatum (Kantighertshooi),Agrostiscanina (Kruipend
struisgras),Cerastiumholosteoides (Gewonehoornbloem),Polygonumhydropiper
(Waterpeper),Poa trivialis (Ruwbeemdgras),Potentillaerecta(Tormentil).
Mniumhornum(Sterremos).
Hethierbovenbeschrevengrasland isvrijschraal.Agrostis tenuis isdedominerendegrassoort.PlaatselijkveelJuncuseffusus.
Ongeveer 50mnadeafdammingvanhetbronbeekje stroomthetbeekjedooreen
berkenbroekbos.Hetwaterbeginthierweerenigszins testromen.Debeeken
oeverbegroeiing bestaathieruit:
Potamogetonnatans (Drijvend fonteinkruid),Potamogetonpolygonifolius (Duizendknoopfonteinkruid),Callitrichesp.(Sterrekroos),Violapalustris(Moerasviooltje),Sphagnum sp.(Veenmos),Carexcurta (Zompzegge),Agrostiscanina(Kruipend struisgras),Peucedanumpalustre (Melkeppe),Lysimachiavulgare (Gewone

30.

Sambucusnigra

(Vlier)

+

Salixcinerea

(Grauwewilg)

Lonicerapericlymenum

(Kamperfoelie)

-H

Humuluslupulus

(Hop)

-H

Hederahelix

(Klimop)

+

Anemonenemorosa

(Bosanemoon)

Ranunculusficaria

(Speenkruid)

Urticadioica

(Grotebrandnetel)

Impatiensparviflora

(Kleinspringzaad)

Glechomahederacea

(Hondsdraf)

Veronicabecca-bunga

(Beekpunge)

Holcusmollis

(Zachtewitbol)

Primulasp.

(Sleutelbloem)

-H-

Athyriumfilix-femina

(Wijfjesvaren)

++

Galiumaparine

(Kleefkruid)

++

Irispseudacoris

(Gelelis)

Valerianaofficinalis

(Valeriaan)

-H-

Carexcf.acuta

(Zegge)

++

Ranunculusacris

(Scherpeboterbloem)

Moehringia trinervia

(Drienerfmuur)

+

Lycopuseuropaeus

(Wolfspoot)

+

Stellariaholostea

(Grootbloemmuur)

+

Juncusconglomeratus

(Biezeknoppen)

+

Deschampsia caespitosa

(Smele)

-H-

Carexremote

(Ule zegge)

Convallariamajalis

(Lelietje-der-dalen)

++

Stachyssylvatica

(Bosandoorn)

++

Polygonumhydropiper

(Waterpeper)

-H-

Scrophularianodosa

(Knopighelmkruid)

Cardaminepratensis

(Pinksterbloem)

Stellariamedia

(Gewonemuur)

-H-

Cirsiumpalustre

(Kalejonker)

-H-

Lamiumgaleobdolon

(Geledovenetel)

-H-

Ajugareptans

(zenegroen)

-H-

Pteridiumaquilinum

(Adelaarsvaren)

-Hf

Stachyspalustris

(Moerasandoorn)

-H-

Rubuscf.caesius

(Braam)

-H-

Polygonatummultiflorum

(Salomonszegel)

++

+

-H++

-H-

+

++

++
-H-

31,

Solanumdulcamara

(Bitterzoet)

Ranunculusrepens

(Kruipendeboterbloem)

Galiumpalustre

(Moeraswalstro)

Carexcurta

(Zompzegge)

mossen:
Mniumhornum
Atrichumundulatum
Aulacomniumandrogynum
Pelliasp.
Brachyotheciumrutabulum
Eurynchiumpraelongum
Dicranellaheteromalla
Lophocoleaheterophylla
Isopterygiumelegans
Pohlianutans
Dicranumscoparium

Vandemossenzijn

Hypnumcypressiforme

alleenenkelealgemene

Plagiotheciumsp.

soortenaangegeven.Er

Mniumundulatum

isnietgrondiggeïnventariseerd.

Demossenkomenvooraluitbundigvooropoudeelzenstobbendievoorallangs
debeekvoorkomen.
Opdemeernatteplekken langsdebeekzijnvooralbidentionsoorten
aangetroffen:
Callitriche (breedbladig)

(Sterrekroos)

Ranunculusficaria

(Speenkruid)

Polygonumhydropiper

(Waterpeper)

Urticadioica

(Grotebrandnetel)

Glechomahederacea

(Hondsdraf)

Ranunculusrepens

(Kruipendeboterbloem)

Poapratensis

(Gewoonbeemdgras)

Loliumperenne

(Engelsraaigras)

Galiumaparine

(Kleefkruid)

Poatrivialis

(Ruwbeemdgras)

Deschampsiacaespitosa

(Smele)

32.

Langspadendoorhetbosenoptredplaatsen:
Plantagomajor

(Groteweegbree)

Sisymbriumofficinalis

(Raket)

Poaannua

(Straatgras)

Stellariamedia

(Muur)

Oxalisstricta

(Stijveklaverzuring)

Lamiumalbum

(Wittedovenetel)

Rumexcrispus

(Kruizuring)

Capsellabursa-pastoris

(Herderstasje)

Trifoliumrepens

(Witteklaver)

Cardaminepratensis

(Pinksterbloem)

Rumexcf.sanguineus

(Bloedzuring)

Gnaphaliumuliginosum

(Moerasdroogbloem)

Taraxacumsp.

(Paardebloem)

Urticaurens

(Kleinebrandnetel)

Veronicachamaedrys

(Gewoneereprijs)

Lapsanacommunis

(Akkerkool)

Agropyronrepens

(Kweekgras)

Holcus lanatus

(Gewonewitbol)

Geraniumpusillus

(Kleineooievaarsbek)

Solanumdulcamara

(Bitterzoet)

Arctiumsp.

(Klis)

Solanumtuberosum

(Aardappel)

Rorippaislandica

(Moeraskers)

Hogergelegendroogeiken-berkenbos:
Quercusrobur

(Zornereik)

Pinussylvestris

(Groveden)

Betuiaverrucosa

(Ruweberk)

Frangulaalnus

(Vuilboom)

Sorbusaucuparia

(Lijsterbes)

cf.Malussp.

(Appel)

Pseudotsugamenziesii

(Douglasspar)

Corylusavellana

(Hazelaar)

Lonicera periclymenum

(Kamperfoelie)

Humuluslupulus

(Hop)

Pteridiumaquilium

(Adelaarsvaren)

+
+
+
plaatselijkPinus-aanplant

+
+
+

33.

Convallariamajalis

(Lelietje-der-dalen)

Deschampsia flexuosa

(Bochtigesmele)

Maianthenumbifolium

(Dalkruid)

Anemonenemorosa

(Bosanemoon

Holcusmollis

(Zachtewitbol)

Lysimachiavulgaris

(Gewonewederik)

Teucriumscorodonium

(Valsesalie)

Agrostistenuis

(Gewoonstruisgras)

Rubuscf.caesius

(Braam)

Moliniacaerulea

(Pijpestrootje)

Galiumhercynicum

(Liggendwalstro)

Ca11unavulgaris

(Struikheide)

Optredplaatsen inditbostype:
Poaannua

(Straatgras)

Agrostistenuis

(Gewoonstruisgras)

Stellariamedia

(Gewoonmuur)

Taraxacumsp.

(Paardebloem)

Trifoliumrepens

(Witteklaver)

Rumexacetosella

(Schapezuring)

Verklaringdertekens:
+

:zeerweinigaangetroffen,slechtséénofenkeleexemplaren

++

:hierendaaraangetroffen,meerdereexemplarenofgroepjes

-H-+ :algemeenaangetroffen,zeerveelexemplaren
Opmerking:Debijlagegeeftgeenvolledigoverzichtvanalleplantesoorten
vandebetreffendepunten.Hiervoorwasdetijd tebeperkt.Voortsspeelt
hetseizoensaspektnogeenbelangrijkerol.

34.

Boschbeek
1.Vanafgrenspaal406totdespoorlijn
langsdeoever:
Pellea

debeek loopthierdoor

Sparganiumemersum,submers

eeneiken-berkenbos

Moehringia trinervia
Myricagale
Ajugareptans
Frangulaalnus
Betuiaverrucosa
Athyriumfilixfemina
Lysimachianemorosa
Scrophuiarianodosa
Prunussplnosa
Sorbusaucuparla
Populustrenula
Corylusavellana
Quercusrubra
indebeek:

inhetbeschaduwdege-

Sparganiumemersum

deeltevandebeek

Sparganiumerectum
Callitrichespec.
Juncusbulbosus

+
+

Carexrostrata (metzwevendestengels)
akkeronkruiden:

Verderop looptdebeek

ScIeranthusannuus

dooreenakkergebied.

Teesdalianudicaulis

Tussendebeekendeak-

Aphanesarvensis

kersiseen+ 15mbrede

Violatricolor

openstrook.

eiken-berkenbosjes:

Vlakbijdespoorlijn

Prunusserotina

looptdebeekdoorvrij

Quercusrobur

openterreinmetSarotha-

Frangulaalnus

minusscopaniusenafen

Betuiaverrucosa

toeeeneiken-berkenbos-

Crataegusmonogyna

je.Debeekis1,5m

Populustremula

breed.

35.

Athyriumfilixfemina
Teucriumscorodonia
Callunavulgaris
Rubusfruticosus
Moliniacaerulea
beekoeverbegroeiing:
Lycopuseuropaeus
Carexacutiformis
Carexacutiformis,zwevendevorm

laaglangsdeoevers
plaatselijkeenbidenti
on.Hogeropdeoevere
cynosuretum

Salixaurita
Lysimachiavulgaris
Lotusspec.
Lythrumsalicaria
Cirsiumpalustre
Galiumpalustre
Equisetumpalustre
Filipendulaulmaria
Juncuseffusus
Valerianaofficinalis
Polygonumhydropiper
Violapalustris
Succisapratensis
Lonicera periclymenum
Juncusarticulatus
Peucedanumpalustre
Alopecurusgeniculatus
Poatrivialis
Ranunculusrepens
Rumexcrispus
Cardaminepratensis
Rorippa sylvestris
Myosotisspec.
Menthaspec.
2.Benedenstroomsvandecamping:
inbeek:
Glyceriafluitans
Alopecurusgeniculatus

l,5mbreed,5cmdiep,
IIII plaatselijksapropelium
4++ hellingvandeoever45

36.

Agrostis stolonifera

plaatselijk bespoten

Carex rostrata

oevers

Carex rostrata, zwevende v o r m
Alnus glutinosa
Hydrocotyle vulgaris
Sparganium emersum
Sparganium erectum ( ? )
Callitriche spec.

+
+

Equisetum palustre
begroeiing v a nd e b e e k o e v e r :
Juncus c f .subnodulosus articulatus
Cardamine pratensis (metdubbele b l o e m e n )

-f-H- D ebeek loopt hier door

Ranunculus repens

+++ deweilanden en akkers

Galium palustre

•f-H- ( o . a .1m a i s a k k e r ) en

Lychnis flos cuculi

-H-+ funktioneert zoals z u i -

Anthoxanthum odoratum

+++ veringsinstallatie voor

Rumex acetosa

-H-f de camping (vanwegemas-

Equisetum fluviatile

+-H- saaivoorkomen van Glyce-

Oenanthe fistulosa

+++ ria fluitans). In 't

Holcus lanatus

+++ water eenOenanthionen

Poa trivialis

+++ een fraai ontwikkeld Gy-

Stellaria alsine

++

nosuretum op deoever.

Myosotis caespitosa

++

Plaatselijk hoger op de

Juncus effusus

++

oever Calluna vulgaris

Iris pseudacorus

++

met eenThero-Airion.

Hydrocotyle vulgaris
Pellea
Cirsium vulgare
Equisetum palustre
Potentilla erecta
Lycopus europaeus
Hypericum tetrapterum
Mentha spec.
Luzula campestris
P e u c e d a n u m palustre
Lotus uliginosus
Ranunculus acris
Cerastium holosteoides

37,

Angelica sylvatica
Hypochaerisradicata
Achilleaptarmica

++

Lysimachiavulgaris
Eleocharispalustris
Carexpanicea
Carexrostrata

+
++

Rumexconglomératus
Leontodonautumnalis
Rumexobtusifolius
Cirsiumpalustre
Ranunculusflammula
Dactylusglomerata
Chrysanthemum leucanthemum
Trifoliumpratense
Lythrumsalicaria
Salixcinerea
Carexcurta
Atrychumundulatum
indebenedenloop"ver-

3.Benedenloop

dwijnt"debeekinver-

indebeek:
Elodeacanadensis (zeerbreedbladig)

+-H- schillendesloten,voor-

Callitrichespec.

-H- datzeindeRoeruit-

Carexhudsonii

-H- komt

Glyceriamaxima
Sparganiumerectum
Agrostisstolonifera
Juncuseffusus
Sparganiumemersumsubmers (metenzonderhielen)

-H-

Alismaplantagoaquatica

+
+
+
+

Nitellaspec.
Luroniumnatans
Cicutavirosa
overbegroeiing:

langsdebeekeenFili-

Lysimachiavulgaris

pendula-zône,ietshog«

Filipendulaulmaria

eenUrtica.phalaris-zôr

Urticadioica

enbovenopdeoevereei

Irispseudacorus

fraaiArrhenatheretum.
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Phalarisarundinacea
Rubusfruticosus
Calysteqiasepium
Sanquisorbaofficinalis
Chrysanthenumleucanthemum
Galiumcruciata
Lysimachianvimularia
Scirpussylvatica
Lychnis floscuculi
Valeriana officinalis
Lotuscorniculatus
Ranunculusacris
Anthoxanthumodorata
Myosotis caespitosa
Ranunculus flammula
Arrhenatheretum opdeoever:
Chrysanthemum leucanthemum
Daucuscarota
Centaureajacea
Galiumcruciata
Alopecurusgeniculatus
Arrhenatherumelatius
Galiumverum
Symphytum officinale
Linariavulgaris
Hypericum perforatum
Sanquisorbaofficinalis
Comarumpalustre

Tabel4
DiatomeeënvandeBoschbeek 29mei1976
monster

1

Eunotiaexigua

#

E.

tenella

0

E.

lunaris

+

Pinnulariamicrostauron
P.

stomatophora

2
0

+
+
+

+
+

Gomphonemaparvulum

0

G.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

angustatum

Stenopterobia intermedia
Neidiumiridis
Cymbellanaviculiformis
Stauroneisphoenicenteron
Sirurelladelicatissima
Eunotiarhomboidea
E.

pectinalis

Nitzschiaspec.
Pinnulariaappendiculata
P.

viridis

P.

subcapitata

P.

subcapitatavar.hilseana

P.

spec.

Naviculaspec.10
Stauroneissmithii
Frustuliarhomboideavar.saxonica
Tabellariafenestrata

•
+

0 :dominantaanwezig
• :subdominantaanwezig
+ :inkleinengetaleaanwezig
. :nietwaargenomen
Monsterpunten:
1 :"Boschbeek"75metertenoostenvanGp402:inbrandput;optakjes
enondergedokenbladeren
2 :Boschbeek200metertenwestenvanGp402;opondergedokenbladenvan
MoliniaenSphagnum
3 :BoschbeekbijdeRolvennen;opondergedoken takjesenkokerjufferhuisjes,

Inventarisatie Roode Beek en Boach Beek met zijloopjes 1954/1972/1976.Werkgroep Beken.TABEL 1
BB
RB
HB
RB
Beek
sm
mp
onderzoeker
ht
mp
tril
er
kw
monsterpunt
wi
54
76
76
datum
%
Polycelis nigra
Dugesia gonocephala
Dugesia spec.
ütylaria lacustris
Uligochaeta
Tubificidae
12
Lumbriculidae
J>tylodrilus heringianus
Eiseniella tetraëdra
Lumbriculus variegatus
linchytraeidae spec.
Ulossiphonia complanata
Glossiphonia heteroclita
Erpobdnlla octoculata
Erpobdella testacea
H0lobde .lla stagnalis
K ematomorpha
11
Asellus aquaticus
Ganmarus spec.
Gammarus pulex
Gammarus foasarum
135
Hydracarina
Arevroneta aauatica
43 TT
Nemoura cinerea
Nemoura raarginata
Nemurella picteti
22
Leuctra nlgra(inkl.L.app)
Kphernera danica
Heptagenia sulphurea
Rhitrogena semicolorata
Ecdyonurus venosus
Paraleptophlebia submarginata
Leptophlebia marginata
ilabrophlebia spec,
üaetis spec.(div.spp.)
25
111
Baetis vornus
10
üalopteryx virgo
Cordnlegaster bolton!(annulatus
?1
Velia caprai (L + Ad)
Gerris lacustris
Hesperocorixa sahlbergi

31

Sisara nigrolineata
Plectrocnemia conspersa
Hydropsyche spec.
Hydropsyche angustipennis
Lype spec.
Agapetus fuscipes (L-t-P)
Potamophylax cingulatus
p.p
Pot.rotundipennis
Halesus cf.digitatus
I
Halesus cf.tesselatus
I
Halesus radiatus interpunctatus
Halesus aaec
20
Chaetopteryx villosa
Notidobia ciliaris
Serlcostoma personatum(P)
cf.Sericostoma
Lasiocephala basalis
Silo pallipes
Silo spec.
Lithax obscurus
Sialis fuliginosa
Sialls spec.
Klmis aenea (L+Im)
Limnius volckmari (L+Im)
Agabus bipustulatus
Agabus guttatus
Agabus Sturmi!
Agabus didymus
Agabus larven
Ilybius larven
Helodidae larven
Anacaena globulus
Hydroporus cf.angustatus
Hydroporus piceus
Hydroporus spec.
llnliplus lineatocollis
Gvrlnus substrlatus
Pisidium cf .casertaöujn
Pisidium arnoricum
Pisidium spec.
Ancylus riuviatllis
Physa Xontinalis
Acroloxus lacustris
Lyrnnrj^a peregrn

20

20

2C

20

TJ
15

12

54

BB
en

in

76

B l a d 2 i n v e n t a r i s a t i e Koslu Beek en Bosbeek 1954/1972/1976
Beek
onderzoeker
monsterpunt
datum
Tipulidae (L+P)
Tabanidae
Limnobiidae (L+P)
Limnophila spec,
ûicranota
Hrnchycera pop
Palpomyia tibialis
Culicidae pop
Simulium
Simulium
Simulium
Simulium
Simulium
Simulium

RB
mp
wi
76

RB
mp
cr
72

RB
ht
cr
76

RB
en
cr
76

RB
sm
br
54

RB
mp
br
72

RB
ht
br
76

1

RB
mp
kw
76

RB
ht
kw
76

RB
en
kw
76

RB
mp
na
76

RB
ht
na
76

1

1

RB
en
na
76

RB
sm
ho
54

RB
ht
ho
76

BB BB BB
ht ht mp
VI V IV
76 76 72

2

23

3
1

1

1

3

1

8

-z

3

?1
2

5

27

t

5

3

2
42 65

1

23
7

1

1

16
15

35

1

4
3

1

1

i'*acropelopia
7
Procladius
Apsectrotanypus trifascipennls
Conchapelopia melanops pop
cf.Conchapelopia
1
Pentaneurini juv.
Trissopelopia longimana (L+P)
Brillia modesta
19
Odontomesa fulva
Prodiamesa olivacea (L+P)
12
Euklefferiella gr.discoloripee
(cf.discolo.+cf.bavaria)
Ëukièf.gr.hospita/brevicalcar 1
Euklefferiella pop
cf.Euklefferiella juv.
?1
Chaetocladius gr.piger
cf.Chaetocladius sp.Herkenbosc
lleterotrissocladius
r
Trissocladius gr.griseipennis
Psectrocladius Kr.dilatatus

Lampetra planeri
Nemacheilus barbatula
Pungitius Duneitius

RB
sm
cr
54

TABEL 1, v e r v o l g

4

lntipes
gr.ornntuin
brevicaule
spinosum
gr.aureum
spec.

Rheocricotopus
Limnophyes spec.Herkenbosch
Orthocladiinae spec.Vlodrop
Orthocladiinae indet
Corynoneura spec
Corynoneura gr.minuta
Micropsectra gr.praecox
Rheotanvtarsus IL+P)
cf.Tanytarsus
Tanytarsini indet
Stempeline]la gr.brevis
Paracladopelma
Lenzia
Chironomus
Paratendipes gr.albimanus
Polypedilum gr,convictum
Polypedilum gr.laetum
Polvnedilum soec.

RB
en
wi
76

'V/erkgroep Beken

1

6
2
1

2

1

11

2
25

5
42

1

4

1
1

3

19

3

13

b

2

8

3

2

11 17

52

3

22
8

3

%

2
1

9
2

7
1
30

1
6

26

1
4

10
1

3 40

t

3

5

2

1

1

3

3
21

21

4

?

1
2

t

3

Gebruikte afkortingen voor karakterisering van de monsterpunten!
Roode Beek
RB
wi
Rothenbach bij Wildenrath (Duitsland)
BB
Bosch Beek
Crayhof, ten zuiden van Station Vlodrop
cr
mp
Henk Koller Pillot
br
bij de 40 m hoogtelijn (nabij Breukers)
Nartheciumbeekje Vlodrop; mondt uit in RB bij br.
Erik v.Nieukerken en Jan v.Tol na
en
Kwelstroompjes (zijloopjes van de RB) in elzenbroek (Crayhof)
Smissaert
kw
sm
Harry Tolkamp
54
23/24/25 april 1954
ht
Ernest Mols
16 juni 197É
72
em
76
27/28 mei 1976
X
aanwezig (alleen voor sm!
talrijk (veel)
ho
achter Hotel Boschbeek
t
7
VI
ter hoogte van Elfenmeer
niet geheel zeker
+
V
aanwezig (alleen voor en!
ter hoogte van Rolvennen
I
10 m. stroomopwaarts van Gp.405
L
larven
idem Gp,406
II
P
popoen
bij spoorweg
III
Ad adulten
IV
tussen spoorweg en Gp„406
lm imago ' g

I n v e n t a r i s a t i e H o n d o B o c k en B o s c h Beek en zijloopjes 1 9 7 6 , V/erkgroep Beken,

TABEL 2.

Gevangen imago's van taxa welke als larf of nymph In het wa ter leven.
Beek
onderzoeker
monsterpunt

RB RB RB RB RB
ht en en en ht
cr cr kw na ho

Nemoura cinerea

if

Nemurella pictetîf?

9t
St

Leuctra nigra

Leptbphlebia marginata %%
Sialis fuliginosa
Adicella reducta
Lype reducta

%%

1
1

1
2
8 5
1 11

BB BB BB BB BB
ht ht ht ht en
ze VI V zl IV
1

2

3

+

3
5

2
1

+

27 1 2
20 Ç

+

1

$$

4

/fltt
à*

2

5
5
1

Glyphotaelius pellucides?
1

Agapetus fuscipes

2

Limnephilus sp.

1

1

2
2

+

Sericostoma parsonatum

i
+

Alle taxa v/erden gevangen op
27/28 mei 1976.
RB: Koode Beek
BB: Boschbeek
cr: Crayhof, langs oever EB en kw.
kwî Kwelstroompjes
ho : achter Hotel Boschbeak
ze: zijloopje BB t.h.v.Elfenmeer
zl : zijloopje BB t.h.v.Rolvennen
VI: BB t.h.v. Elfenmeer
V: BB t.h.v. Rolvennen
ht : Harry Tolkamp
en: Eric v.Nieukerken en Jan v.Tol
+ : enkele exemplaren aanwezig
vrouwtjes

tr-

ffl mannetjes

Ceratopogonidae

1

Tipulidae

1

1

Culicidae

1

1

Cordulegaster annulatus

1

5

Pyrrhosoma nymphula

1

Chironomidae

1

TABEL 3.
Inventarisatie van het Elfenraeer en de Rolvennen 1958/1976. 'Werkgroep Beken.
Ven
Onderzoeker
datum
Motonecta spec. (L)
Ilyocoris cimicoides(L+Ad)
^aucoridae larven
Côrixidae larven
Cymatia coleoptrata
Cymatia bonsdorffi
Sigara scotti
Sigara semistriata
Hesperocorixa castanea
•'iesnerocorixa lirmei
Hydrometra despiciens desp.
Argyroneta aquatica
Rhantus exsoletus
Graphoderes zonatus
Laccophilus va riegatus
Koterus crassicornis
Hyphydrus ova tus(L+Ad)
Graphoderus spec.(L)
Agabus spec.(L)
^estes barbarus
Ischnura elegans
Sympecma danae
Triaenodes bicolor
Holocentropus du bi as
Chaoborus obscuripes
i'olycelis tenuis
Tanytarsus spn.
Chironomus s d o .
Procladius spp.
^sectrocladius spo.
Chironomidae sp.(P)
Lunbriculus variegatus
'I'ubifex sp.
Salamander larve

El
tm
76

El
mp
58

Rl
mp
58

+
+

+

+

monsters 1976: 28 rnei 1976
1958: 22 juli 1958
El: Elfenmeer
Rl: Rolvennen
tm: Ton Mol
mp: Henk Koller Pillot
L : larve(n)
Ad: adult(en)
P : pop(pen)

1
2
1

Konster El-mp: onder Juncua effusus en Carex
rostrata
Monster Rl-mp: tussen Kolinia. Carex rostrata.
PotamoKeton natans.

+
+
+

+

1
1
6

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Aanvulling; Langs de Hoode Beek werd n o g een
Springs taart gevangen ( 'Jollembola )
ni. "rchesella flavesc-ans
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