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Voordemomtonnavandekwaliteitvanstromendewaterenvoorde KademàthjnWaterishcfytobenthosfdealaenopdebodemenaanàt wam- enoeverplanten]eenmeuwelement InNederlanaLs
daarnaar
no/wemLndn^
aanwezyiiVoordebekenvanlietDrentiplateauiiditwelhetaevalenLunz.chtverlcre.genmde
waardevandehuidigebeoordelin^smethodiekvandeKaderrichtlijnWater.
Totnutoeisvoordebeoordelingvande
kwaliteitvandeNederlandsebekenvoornamelijkgebruikgemaaktvansystemendiezijn
gebaseerdophetvoorkomenvandemacrofauna.IndeKaderrichtlijn Waterwordtookde
monitoringvanhetfytobenthosverplicht
gesteld.VoorhetmakenvanKRW-rruatlatten
y
anhetfytobenthosishetvanbelangomover
gegevensvan(historische)referenties tekunnenbeschikken.
InNederlandendemeesteandereEuropese
landeniservoorgekozenombinnenhet
fytobenthos vooraldediatomeeè'nofkiezelwierenteonderzoeken,omdatvandeecologie
vandezeeencelligealgeninverhoudingveel
°ekendis'1.Aangrootte,vormenornamentatie
v
andeverkiezeldecelwandenzijnzegoedte
determineren*;(afbeelding 1).
Inditartikelwordenoudemonstersvan
diatomeeënuitDrentsebekenvergelekenmet
re
centmateriaalomopdiemanierdeveranderingen inbiologischewaterkwaliteit inbeeld
te
brengen.

troffen soorten,zonderdaarbijechtermelding
temakenvanhuntalrijkheid.Omdathetvoor
hetgoedbeoordelenvandewaterkwaliteit
nodigisomdehoeveelhedenvandeverschillendesoortentewetenenomdatdetoenmaligesoortsindelingisverouderd,zijndeoriginelepreparatenopgespoord.Zezijn
teruggevonden inhetmuseumBoerhaave
(Rijksmuseum voordeGeschiedenisvande
Natuurwetenschappen envandeGeneeskunde
inLeiden)enzijnonderzochtvoorWetterskip
Fryslânendewaterschappen Noorderzijlvest,
Hunze&Aa's,Reest&WiedenenVelt&Vecht.
Genormaliseerde beken
DemeestemonsterszijndoorBeijerinckin
meigenomen.Daaromwerdenallelocaties
wederombemonsterdinmei2004.Eenaantal
locatiesistevensbemonsterdinseptemberen

Ajo.v.

TekeningenvandiatomeeëndoorhetmicroscoopuitBeijerirtck'sartikel'.

december2003enfebruari 2004,overeenkomendmetdemaandenwaarindeoudemonsterszijngenomen.Inhetveldzijn notities
gemaaktoverdehydromorfologischckenmerken(breedte,diepte,normalisatie)enzijn (bijnasimultaan)ookmonstersverzameldvoor
chemischonderzoekvanbelangrijkemilieuvariabelen,zoalstotaal-stikstofen -fosfaat.
Omdateenoudebeekarmintussenwas
verdweneneneenoudpreparaatonvindbaar
bleek,kondenuiteindelijk 23 locatiesmet
elkaarwordenvergeleken.Vrijwelallelocaties
betreffen thansgenormaliseerdebekenmet
eenstandaardprofiel, weinigschaduwenoverwegendcultuurland inhetstroomgebied.Uit
oudekaartenblijktdatindejarendertigde
bekenopnogbijna dehei."tvandelocaties
meanderden.Debekenhaddentoeneensterk
wisselendewaterstandenvielen'szomersvaak
droog5'.Nuisdatn.jgmaarbijenkelebeken
hetgeval.Indriekwartvandestroomgebieden
waserindejarendertigaloverwegendcultuurland,waarnaardehuidigebegrippennog
slechtsweinigkunstmest werdgestrooid.
Tegenwoordigishetpercentagecultuurland
inhetstroomgebiednoggroter.
Alkalisch en voedselrijk
Bijdebemonsteringinmeiblijkende
bekenlichtalkalisch(pHmediaan7,3),goed

Beiiermckflinks)enGrontmijlAquaSense(reche).
Preparatenvan

Unieke gelegenheid
Daartoebestondeenuniekegelegenheid,
doordatdeDrentseveldbioloogdr.Willem
ßei
jerinck tussen 1923en 1939monstersverzan d e op25locatiesinbekenophetDren-s
P'ateau(24inDrentheenééninFriesland)
(afbeelding 2).Inhetartikel'Dediatomeeënflor
a vandeDrentschebeken'3'publiceerdehij
een
lijstvanvindplaatsen vande144aange«1005 4 1
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gebufferd (alkalinitcit 24 meq/1)en rijk aan
nutriënten (totaal stikstofmediaan 1,15 mg
N/l, totaal-fosfaat 0,07mg P/l).In de winter
zijn denutriëntenconcentraties echter hoger4'.
Zezijn door het intensieve landbouwkundige
gebruik en deaanwezigheid van hoogveenrestanten indebovenlopen wat hoger dan in
debenedenlopen (anders dan inde natuurlijke
situatie verwacht wordt).De zuurstofhuishouding isover het algemeen redelijk op orde
(mediane zuurstofverzadiging95%, mediaan
biochemisch zuurstofverbruik 2mg/l).

Aantal soorten neemt af
Vande recente monsters zijn preparaten
vervaardigd. Onder het microscoop zijn in de
oude en recente preparaten steeds 200exemplaren van dekiezelwieren geteld.Alle telgegevenszijn vermeld door GrontmijlAquaSense'l
In deoude preparaten zijn 224soorten
gevonden, indenieuwe 196.Dat isveelin vergelijking met andere onderzochte Nederlandse
beken en bronnen*''7'.Ook het mediane aantal
soorten per preparaat wasvroeger met46
hoger dan nu (31).Negen voorNederland nieuwesoorten zijn aangetroffen, in 15oude en zes
nieuwe preparaten. Voortszijn nog 103 bijzonderesoorten gevonden. Demeeste hiervan zijn
kenmerkend voor matig voedselrijk en zwak
zuur milieu en werden eveneens meer in de
oude dan in denieuwe preparaten gevonden.
Demeeste bijzondere soorten komen voor in
hetgebied van Reest&Wieden (onder andere
in deBeiierStroom en RuinerAa).De meest
natuurlijke beek van Drenthe (DrentseAa)
scoort laag,misschien doordat hier relatief
weinig monsters zijn genomen.
Ookonderdealgemenesoorten zijn er verschillen tussen vroeger en nu. Vande algemene
soorten komen Achnanthesminurissima,Cocconeisplacentulaen Melosirovariansin de recente
monsters significant meer voordan in de oude
monsters.Achteruitgegaan zijn onder andere
Vmgilana construens,Gomphonemaparvulum,
Fragilaria bicepsen Naviculaslesvicensis.Andere
soorten(onder andere Tragïlariacapucina,Eunotia bilunarisen Naviculacryptocephala) zijn
gelijk gebleven. Ditzijn vrijwel allemaal soorten uit overwegend voedselrijke omgeving,
andersdan in bovenlopen van bijvoorbeeld
Eenkiezelwier.

A/b. 2:

DoorBeijennckrussen1923 en1939bemonsterdelocaties3'.Stroomgebieden:1-4Peizerdiep,5-7.DrentseAa,
STjonger,9-14BeilerStroom,15-16VledderAa/ WapserveenseAa, 17-19RuinerAa,20OudeVaart,
21-25Loodiep/Drostendiep.

Veluwse enTwentse beken, waar veel soorten
uit voedselarm milieu voorkomen6''7'.
Deachteruitgang van Naviculaslesvicensis
wijst erook opdat deonderzochte beektrajecten vroeger vaker droogvielen dan thans het
geval is.Voorts zijn er verschillen tussen de
monsters uit verschillende stroomgebieden en
seizoensverschillen, maar erzijn geen wezenlijke verschillen in soortensamenstelling tussen boven-,midden- en benedenlopen. Opvallend isdelagehoeveelheid ofhet geheel
ontbreken van typisch stroomminnende soorten alsMeridiemcirculateen Diatomahiemale.
Het isonduidelijk ofdit een intrinsieke eigenschap isvandeDrentse beken ofdat dit het
gevolg isvan menselijk ingrijpen.

Kwaliteit

ecologische indicatiegetallen nog als voedselrijk tekarakteriseren, ondanks het feir dat de
nutriëntenconcentraties delaatstedecennia in
veelDrentse beken zijn gedaald4'. I et gebruiktesysteem van ecologische indicatiewaarden is
overigens betrekkelijk kwalitatief Lr iswel een
relatie tussendezegetallen en relevante
milieufactoren, maar er iseen grote spreiding.
Vanalle 23locaties isdekwaliteit betekend
met delandelijke deelmaatlat fytobenthos voor
deKRW1'.Zowel voordeoude alsde recente
monstets isdekwaliteit steedsgoed ofzeer
goed en er isgeen significante verandering in
deloopder tijd. Het lijkt eropdat deze maatlatten (teveel)denadruk leggen opde zuurstofhuishouding en minder opandere pressoren,
zoalsdeconcentraties van voedingsstoffen en
devermindering van de stroomsnelheid.

Beijerinck3' constateetde aldat de diatomeeën van debeken het voedselrijke karakter

Conclusies

indiceerden. Door berekening van ecologische

Uit devetgelijking van deoude en recente
monstets blijkt dat vooral deaantallen bijzondere soorren uit voedselarmere milieus zijn
afgenomen. In vergelijking met bijvoorbeeld

indicatiegetallen van dediatomeeën 8 ' uit de
oude preparaten wordt dir bevestigd. Ook
tegenwoordig zijn debeken opgrond van deze
42
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Foto's: GrontmijlAquaSense

Dam H. van, A. Mertens enj. Sinkeldam [1994).A coded
checklist and ecological indicator values o/freshwatei diatomsfrom The Netherlands. Netherlands Journal o/Aqua-

tebeeksystemenzijn daarvoor frequente
metingen nodig,inplaatsvan incidentele

AauaSense [199s].Huidige biologische enjysisch-chcmische toestand van bronnen in Noordoost-Twente. In

van het fytobenthos (diatomeeën)en sturende

GeziendehogevariabiliteitvandeonderzochDitwijsteropdatdebekeninhetverleden
alveelmeerdoormenselijk handelenwaren
beïnvloeddandevennen.Desterkebeïnvloedingvandebekenkanerdeoorzaakvanzijn dat
Weinigtypischstroomminnende diatomeesoortenzijnaangetroffen. Ditkan samenhangen
metdegeconstateerdeeutrofiëring « B de
beken.Misschienzijndiesoortenerineenverderverledenwelgeweest.Hetisheelgoedmoge-

Dam H. van enA. Mertens [1995]. Long-term changesof

tic Ecology nr. 28,pag. 117-131.
9)

Dam H. van en G.Arts (1993). Ecologische veranderingen
in Drentse vennen sinds 1900 door menselijke beïnvloeding
en beheer. Provincie Drenthe, DLO-Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek en Gronrm.jAdvies en Techniek.

