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Samenvatting
Indeperiodevan21mei tot26juni1980iseenonderzoek
verricht naardeakwatischemakrofaunaindeSmallertsche
beek(gemeenteEpe).
Ditonderzoekhadtotdoel:
-hetverwervenvaninzichtbetreffendedesamenstelling
vande
raakrofaunalevensgemeenschappen
indebeek;
-hetbepalenvandebestemming (natuurwetenschappelijke
waardeofalgemeenekologische funktie);
-hetbepalenvandebiologischewaterkwaliteitvande
beek;medeinrelatiemetdefysischchemische
waterkwaliteit.
IntotaalzijnindeSmallertschebeek113makrofaunasoortenaangetroffen.Hiertoebehoreneenaantalvooronsland
zeldzamesoortenzoalsCryptotendipes cf.holsatus,Dicrotendipesgr.notatus,Beraeapullata,Agapetusfuscipes,
HelophorusarvernicusenAgabuspaludosusenIlybius
subaenis.
Uitderesultatenblijkt,datdeSmallertschebeekeen
karakteristieke beeklevensgemeenschap herbergt.Ditwordt
bevestigd dooreenhogeberekendebeekkarakterindex,welke
dewaardevaneenbeekalsspecifiekmilieuaangeeft.Het
aantalrheopiele (=stroomminende)makrofaunasoortenis
groot,metnameindebovenlopen.
HoewelmetnamedebovenlopennabijdeBloemendaalseweg
genoemdmoetenworden,kangezegdworden,datde
Smallertschebeekalsgeheelvangrotenatuurwetenschappelijkebetekenismoetwordengeacht.
Uitdebiologischeenchemischewaterbeoordelingblijkt,
dathetbeekwater,opbasisvandelandelijkgeüniformeerde
I.M.P.-indexering,eengoedetotzeergoedewaterkwaliteit
heeft.EenmaalbleekdebovenloopinhetPollenscheveen
sterkverontreinigd tezijndooreenlozing (BZV62mg/len
tot.ammonium16mgN/1).

-2Inleiding
DeSmallertschebeekwordtinhetWaterzuiveringsplanvan
hetzuiveringsschapVeluwe tendelevannatuurwetenschappelijkewaarde (bestemmingsklasseA)entendelevanpotentieelnatuurwetenschappelijkewaardegeacht.Deze
toekenning isgebaseerdopeenoriënterend onderzoekvan
VanderKolk (ongepubliceerd)in1974opslechtseen
beperktaantalmonsterpunten.Teneindedeinformatie
omtrentdemakrofaunaindeSmallertschebeekuitte
breideniseenuitvoerigerinventarisatieverricht.
Doorhetzuiveringsschapwordtinoverlegmeto.a.deprovincialewerkgroep sprengenenbeken,Landbouwhogeschool
(vakgroepnatuurbeheerensektiehydrobiologievande
vakgroepwaterzuivering),RegionalemilieuraadOostVeluwe
enhetRINgewerktaaneenkompleteroverzichtvande
makrofaunaperbeektypeopdeVeluwe.Ditrapportis
onderdeelvandezestudie.Eenenanderzalmoetenlelden
tothetbeschrijvenvande"karakteristieke"soortenper
beektypeenbeektrajektwaaraaneengevondensituatie
getoetstkanworden.
Bedoeling is,datdittotaleonderzoekdebasiszalzijn
vooreendefinitievetoekenningvandenunogvanpotentieelwetenschappelijkewaardeaangemerktebekeninbestemmingsklasseA(natuurwetenschappelijkewaarde)ofklasseC
(algemeenecologischefunktie).
Inditrapportwordteenvoorlopigeuitspraakomtrenteen
wenselijke indelinginbestemmingsklassengedaan.
Tevenswordtmetbehulpvandegegevenseenhydrobiologischewaterkwaliteitsbeoordeling gegeveneninrelatie
gebrachtmethetfysisch-chemischonderzoek.
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Waterstaatkundigebeschrijvingvandebeek
Hetstroomgebied vandeSmallertschebeekisgelegenopde
OostVeluweenisinfiguur1weergegeven.Hetrelatief
laaggelegenstroomgebied vandeSmallertschebeekheefteen
oppervlaktevanongeveer700ha,terwijlhetafwaterend
hogergelegengebied ongeveer1.500hais(D.H.V.,1969).
Desterkvertaktebeekontspringtinenstroomtdooreen
weidegebied.Uitdebodemgebruikskaart vanEpeenVaassen
omstreeks1830(VanLiereenSteur,1955)blijkt,datde
bovenlopentoentertijd ineenheidegebied stroomden.Uitde
gedetailleerdebodemoverzichtskaart vandegemeenteEpe
blijkt,datdebovenlopenoverwegend innatteveengronden
liggenendemidden-enbenedenlopeninvochtige
zandgraslanden.
Integenstelling totdemeesteanderebekenopdeOost
VeluweisdeSmallertsche beeknieteentypische
sprengenbeek,zoalsb.v.deGeelmolenschebeekenHartenschemolenbeek.Eensprengenbeekhoudtin,datdebeek
doormenselijkeaktiviteitenisbeïnvloed/gegraven omhet
watertekunnengebruikenvoorenergiewinning ofandere
doeleindenalsproceswater,vullenvanslotgrachtenenhet
oppeilhoudenvanhetApeldoornskanaal.Alleenterhoogte
vandeviskwekerij"tSmallert"wasindeSmallertschebeek
invroegere jareneendubbelewatermolengevestigdten
behoevevaneenpapierfabriek.Bovenstroomsvandeviskwekerijisdebeekomdijktomhetverhangopdieplaatste
konsentrerenvoordeaandrijvingvandebeidevroegere
watermolens.Indemidden-enbovenloopkomenverdergeen
omdijktetrajektenvoor,ofschoonzedeelsweldoordemens
verlengd ofaangelegd zijnvooreenontwateringsfunktie.De
beidenoordelijkebovenlopenvandeSmallertschebeekvindenhunoorsprong inhetaanhetbeginvandezeeeuwin
kuituurgebrachtePollenscheveenendegrondentussende
Oranjeweg enLangeweg.
Eentweedebronnengebied ligtzuidelijkerenaanweerszijdenvandeBloemendaalseweg.
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Omdat dewaterafvoer uit dit gebied veel konstanter isdan
dat uit de beide noordelijke bovenlopen wordt het
waarschijnlijk door dieper grondwater gevoed.
Dewaterafvoeruithet gebied westelijk van Schaveren fluktueert sterk. In de laatste jaren met gemiddeld niet te
natte zomerperioden valtperiodiek eengroot trajektvandebeekbij
Schaveren droog.De beide bovenlopen uit het Hoge zand en
Pollensche veen voeren dan nog welwater af,hetgeen inde
buurt vanSchaverenindebodemwegzakt.
Het gedeelte tussen Schaveren ende Bloemendaalseweg staat
dan ook 'szomersvaakdroog.
Het beekwater stroomt gedeeltelijk door de indebenedenloop gevestigdeviskwekerij " 'tSmallert".Hetwater
wordt hier in lichte mate verontreinigd met resten visvoer
enfaecaliënvan de vissen (forellen).
In de benedenloop heeft in de zeventiger jaren een
ontgronding plaatsgevonden waarbijhet zand is gebruikt bij
de aanleg van dewegApeldoorn-Zwolle.De benedenloop is
gedeeltelijk om de ontgrondingsplas heengelegd. Op deze
wijze werd voorkomen,dat de bijhet baggeren opgewervelde
enmoeilijkbezinkbare(leem)fraktie het water vanhet
Apeldoorns kanaalwaar de Smallertsche beek inuitstroomt,
zou verkleuren.
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Beschrijving van de monsterpunten
Een overzicht van de ligging van de monsterpunten inde
Smallertsche beek isweergegeven in figuur 1.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de monsterpunten
in de Smallertschebeek.

Monsterpunt 1.
Bedenloop ter hoogte van deViskweekweg.
Stafkaartkoördinaten: 480,43/196,55
Breedte :2à 3m
Diepte

:0,4 m

Stroomsnelheid: 0,15 m/sec.
De bodem van de beek bestaat uit zand en grof grind, bedekt
met een dun laagje detritus.
De beek wordt slechts weinig beschaduwd door een enkeleels.
Aan weerszijden grenst de beek aan weiland.
De watervegetatie bestaat uit Glyceria maxima, Sparganium
erectum en langs de oever enkeleNasturtium. De totale
bedekking bedraagt circa 30%.Ongeveer 200meter stroomafwaarts van monsterpunt 1stroomt de beek, onder vrijgroot
verval,over een ruwe betonnen bodem in de ontgrondingsplas
in hetKievitsveld. De stroomsnelheid ishier ter plaatse
zéér hoog.Hier zijn enkele dieren van de betonnen bodem
verzameld.

Monsterpunt 2.
Zuidelijke tak (omleiding inbenedenloop)vande
Smallertsche beek ter hoogte van deViskweekweg.
Stafkaartkoördinaten: 479,95/196,65.
Breedte

:circa 1.40 meter

Diepte

:circa 0,15 meter

Stroomsnelheid: circa 0,2m/sec.
De beek wordt aan de zuidzijde,benedenstrooms van deViskweekweg,sterkbeschaduwd door voornamelijk els enmeidoorn.
De noordzijde grenst aan weiland.
Enkele 10-tallenmeters voordat de beek onder deViskweekweg door stroomt,passeert zijeen stuwtje en is vanaf hier
aan de noordzijde beschoeid.
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Over het gedeelte van deweg tot aande opstuwing isde bodem
bedekt met veel detritus.Vlak na deViskweekweg is ervanwege de hoge stroomsnelheid slechts weinig detritus opde
bodem aanwezig. Langs de oostkant van de Viskweekweg
stroomt nog een klein zijtakje welke aan de zuidzijde inde
Smallertsche beek stroomt.
Dewatervegetatie bestaat o.a. uit Callitriche sp,£altha palustris
en Iris pseudocornis.Er is bemonsterd zowel bovenstrooms
als benedenstrooms de Viskweekweg.

Monsterpunt 3.
Aan de onverharde weg in deAchterenk nabijde
Bloemendaalseweg.
Stafkaart koördinaten: 480,40/194,43.
Breedte

:circa 1.30 meter

Diepte

:circa 0,25 meter (tussen0,2 en0,3 m)

Stroomsnelheid:circa 0,14 m/sec.
De beek wordt nauwelijks beschaduwd. Aanweerszijden grenst
de beek aan weiland. De bodem is bedekt met een dikke laag
detritus met een ijzerneerslag. Ter hoogte vande
onverharde weg stroomt, haaks op de beek, een zéér
ijzerhoudend stroompje in de beek.
De watervegetatie bestaat hoofdzakelijk uit Sparganium
erectum waarvan het bedekkingspercentage tussen0en30%
ligt.

Monsterpunt 4.
Aan beide zijden van deVaassense binnenweg in de Noordelijke
bovenloop van de Smallertsche beek.
Stafkaartkoördinaten:481,78/193,58
Breedte

:1.00 tot 1.50 meter

Diepte

:0,05 tot 0,10 meter

Stroomsnelheid: circa 0,2 m/sec
De beek wordt slechts weinig beschaduwd door berk,
meidoorn, els en een enkele eik.Het beekbed bestaat uit
een harde zandbodem met hier en daar grind.Er ligt ijzerneerslag op debodem.
Er groeien geenplanten in debeek.

Monsterpunt 5.
In de noordelijke tak van de noordelijke bovenloop van de
Siuallertsche beek nabij "'t Hoge zand".
Stafkaartkoördinaten: 481,30/191,28.
Breedte

:tussen0,60 en0,90 meter

Diepte

:tussen0,05 en0,10 meter

Stroomsnelheid: circa0,22 m/sec
De bodem bestaat uit een vrijharde laag,met iets ijzerneerslag en daaronder een grijs zwarte zachte laag.Er is
geen beschaduwing, de beek grenst aanweerszijden a ^n
weiland.
Er groeien geenplanten indebeek.

Monsterpunt 6.
In de bovenloop van de Smallertsche beek inhet Pollensche
veen nabijdePollenveenseweg.
Iets bovenstrooms het monsterpunt stroomt debeek door een
vijver.
Stafkaartkoördinaten: 481,95/191,00
Breedte :circa 0,5 meter
Diepte

:tussen0,05 en0,1 meter.

Stroomsnelheid: circa 0,25 m/sec
De beekwordt niet beschaduwd en grenst aan beide zijden
aan weiland.
De bodem bestaat voornamelijk uit grof zand engrind.Voor
een duiker vindt iets opstuwing van het water plaats.
Plaatselijk hoopt zichhierdoordetritus op engroeit er
Callitrichesp.enPotamogetonsp.Elders indebeek isvrijwel geenwatervegetatie aanwezig.

Monsterpunt 7.
Langs de zuidkant van deBloemendaalsewewg.
Stafkaartkoördinaten: 480,30/194,30
Breedte

:circa 0,2 à0,3 meter

Diepte

:tot0,05meter.

Stroomsnelheid: circa 0,05 m/sec.
Aan denoordzijde wordt de beek beschaduwd door een rij
populieren.De zuidkant van de beek grenst aanweiland en
wordt slechts beschaduwd door een enkele els.De bodem
bestaat uit een fijne zandbodem met ijzer neerslag.

-8Hieronder iseendikkezwartesliblaag (FeS)aanwezig.
Hetmonsterpunt ligtineenkwelgebied.
DewatervegetatiebestaatuitEquisetummeteen
bedekkingspercentage vancirca1%,Callitrichesp.met
circa2%bedekking enJuncuseffususmetcirca1%
bedekking.
Monsterpunt8.
IetswestelijkvandeVaassensebinnenweg ennoordelijk
langsdeBloemendaalseweg.
Stafkaartkoördinaten:480,13/193,70.
Breedte

:circa0,6meter

Diepte

:circa0,05 -0,10meter.

Stroomsnelheid:circa0,40m/sec.engemiddeld circa0,2
m/sec
Debodembestaathoofdzakelijkuitzand.Hierendaar
echterookgrofgrindengroterestenen,doordaterplaatselijkstroomversnellingen indebeekoptreden.Denoordzijdeisbeschaduwd dooreenrijelzen.Dezuidzijdeis
beschoeid metgevlochtenhardhoutenplanken.
HierendaargroeiterindebeekMenthaaquatica.

Monsterpunt9.
LangsdewestzijdevandeVaassensebinnenweg.
Stafkaartkoördinaten:477,68/145,25.
Breedte

:circa1,0meter

Diepte

:tussen0,03en0,3meter.

Stroomsnelheid:circa0,4m/s.
Debeekbodembestaatgrotendeelsuitgrofgrind.Op
gedeeltenwaardebeeklangzaamstroomtligteendunnelaag
detritus.
DevegetatieinhetwaterbestaatuitSparganiumerectumen
Acoruscalamus,beidemeteenbedekkingvan^ 1%.
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Monsterpunt 10a en10b.
Aan weerszijde van de onverharde zijweg van de Bloemendaalseweg inde nabijheid vanDeRieten.
Stafkaart koördinaten:477,16/195,40.
Breedte

:(a)tussen0,10 en0,75 meter
(b)tussen 0,5 en 1,25 meter

Diepte

:(a)circa 0,1 meter - stroomsnelheid ca.0,20m/s.
(b)diepte sterk variërend tussen0,05 en0,30 m.
stroomsnelheid: zeer gering.

De bodem bestaat bij (a)grotendeels uit zand engrof grind
bij (b)uit enkel fijn zand.
Er isgeen vegetatie inde beek bijmonsterpunt 10a
aanwezig. Bijmonsterpunt 10b.groeit o.a.Montia fontana
met een bedekkingspercentage van ca.90%enVeronica beccapunga met ca.1%bedekking.
De beek wordt niet beschaduwd.
De beekwal wordt door vee plaatselijk sterk vertrapt,terwijl demogelijkheid aanwezig is,dat bijveel regenval
mest vanaf het weiland in de beek stroomt.
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Methodenvanbemonsteringenbeoordeling

5.1. Makrofaunabemonstering
Demakrofaunamonsterswerdengenomenmeteenfijnmazig
schepnet (maaswijde0,5mm)meteenbasisopeningvan0,30m.
Hetschepnetwerdeerstenkelemalendoorhetwatergehaald
eneventueeldoordevegetatieomsnellereorganismenzoals
wantsenenwaterroofkeverstevangen.
Daarnawerdeenbodemmonster genomenopverschillende
plaatseninhetprofiel.Getrachtisdeaanwezige
mikromilieu's (b.v.kalezandbodem,vegetatie,
detrituslaag)zogoedmogelijktebemonsteren.
Intotaalwerdongeveer0,75à1m (0,225à0,3m2)
bemonsterd.
Daarnawerdeneenaantalstenen,takkene.d.mitsinhet
wateraanwezig,onderzochtopo.a.slakken,kokerjuffersen
platwormen.
Deinhoudvanhetschepnetisinhetlaboratorium
uitgezocht.
Demakrofaunawerd,behalvedeplatwormen,inkleineflesjesmet70%alkoholgekonserveerd.Deplatwormenzijn
direktgedetermineerd.Nietalledierenuithetmonster
zijngekonserveerd.
Vandenietgekonserveerdedierenzijntelkensschattingen
gemaaktvanhunaantallen.
Debemonstering isuitgevoerd indeperiodevan20maaart
tot10april1980.

5.2. Methodevanbiologischewaterkwaliteitsbeoordeling
Leidraad voorhetonderzoekterbepalingvandewaterkwaliteitisinbelangrijkematehetwerkvanMoller-Pillot
(1971).
Hierinisbesprokenopwelkewijzedemakrofaunagebruikt
kanwordenvoordebeoordelingvandeverontreinigingstoestand vanlaaglandbeken.Moller-Pillot (1971)heeft
eenlijstopgesteldvansoortengeringschiktnaardemate
vanvoorkomeninmeerenminderverontreinigdwater.De
soortenzijnondergebrachtin5groepen;degrenzenhiertussenhebbenalleenpraktischebetekenisvoordeverwerkingvandegegevens.Denamenvandegroepenzijn
gegevennaardetypischevertegenwoordigersvandiegroep,
namelijk:
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Eristalis-groep
Chironomus-groep
Hiruiiinea-groep

afnemendeverontreiniging

Gamraarus-groep
Calopteryx-groep
Iederegroepbestaatuiteenaantalindikatororganismen.
Metbehulpvanditsysteemkaneengetalsmatigeaanduiding
vandewaterkwaliteitwordenweergegeven,dezgn.kwaliteitsindex (K),zoalsomschrevendoorGardeniersenTolkamp
(1976)enTolkampenGardeniers (1977)inonderzoeknaar
laaglandbekenindeAchterhoek.
Hetberekenenvandezeindexgebeurtdoorhetprocentuele
aandeelvandeindikatororganismenbinnende5groepente
berekeneneniedertevermenigvuldigenmeteenwegingsfaktor (zieonderstaand staatje).
Sommatiegeeftdekwaliteitsindex (K12345).Dus:K^2345_
lf

Er. + 2f Ch. + 3f Hir.+ 4fGam.+ 5 fCal.

waarinfdefraktie(procentueleaandeel)betekent.Dezo
verkregenindexligtdantussen100en500,waarbij100staat
voorsterkverontreinigdwateren500voorniet
verontreinigdwater.
DoorGardeniersenTolkamp (1976)ishetsysteemaande
handvanonderzoekinbekenindeAchterhoek teruggebracht
tot3groepen.DeChironomusgroepwordtbijdeEristaligroepgevoegd endeGammarusgroep bijdeCalopteryxgroep.
Redenhiertoewas,daterweinig soortenuitdeEristalisenCalopteryxgroepaanwezigwaren.Dezekwaliteitsfaktor
wordtnualsvolgtberekend:
K135=lf_ + lf. +3f. + 5f_ + 5f_,
Er.
Ch.
Hir.
Gam.

Cal.

Hetindexgetal(^35)l i g t o o k w e e r tussen100en500.
Tabel3
GroepenvanhetsysteemvanMoller-Pillot (1971)metde
wegingsfaktor enklasse-indeling'.
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Groep

Wegingsfaktor

Klasse-indeling

K

12345 K123

Eristalisgroep

1

1

100-180

Chironomusgroep

2

1

181-260

Hirudineagroep

3

3

261-340

Gammarusgroep

4

5

341-420

Calopteryxgroep

5

5

421-500

Voordeberekeningvandeverschillendeindexenvaneen
fiktiefvoorbeelwordtverwezennaarbijlage4.
5.3. Kwalifikatievanhetbeekkarakter
Demeestkenmerkendefysischefaktorvanbekenisde
stromingwaardoorerinbekeneenlevensgemeenschapkan
voorkomendiesterkafwijktvandieinstilstaandwater.
Dezeaanbekenaangepastelevensgemeenschapwordtsteeds
schaarserdoorallerleimenselijkeaktiviteiten.Hierdoor
verdwijnenkarakteristieke plantenendierenenmaken
plaatsvoorsoortendieinallerleigestoordewateren
voorkomen.Aandehandvandeaangetroffensoorten(b.v.
makrofauna)kandewaardevaneenbeekalsspecifiekmilieu
wordenbepaald.
Hoewelsnelstromendeenlangzaamstromendebekeneen
verschillende levensgemeenschapherbergen,magmenstellen,
dateenbeekwaardevoller isnaarmateermeertypische
soortenvanstromendwaterinvoorkomen,omdatdezeinhet
algemeengevoeligzijnvooraktiviteitenalsbijvoorbeeld
beekregulatieenomdatdezejuistdekarakteristiekeelementenvormenindelevensgemeenschapvaneenbeek(Higler
etal.,1977).
DoorGardeniersenTolkamp(1976)iseenzogenaamde
beekkarakterindex ontwikkeld,waarmeedewaardevaneen
beekalsspecifiekmilieuberekendkanworden.
Alletaxakrijgeneenwegingsfaktorvan1tot5,nl.:
1.Bijuitzondering ofnietinstromendwatervoorkomend.
2.Minderinstromend daninstilstaandwatervoorkomend.
3.Weinigvoorkeurwatbetreftstroming.
4.Meerinstromend daninstilstaandwatervoorkomend.
5.Vrijwelalleeninstromendwatervoorkomend.

-13Debeekkarakterindexkanverderopdezelfdewijzeworden
berekend alsdekwaliteitsindex (zieparagraaf 5.2.).
Vermeld dient teworden,datdezeverwerkingswijzenogin
ontwikkeling verkeert ennognietindiemateis
uitgekristalliseerd alsdeverwerking totde
waterkwaliteitsindex.

5.4. Methodiekchemischewaterkwaliteitsbeoordeling
Debeoordelingvandewaterkwaliteit aandehandvanchemischewaarneming isomschreveninhetIndikatiefMeerjaren
Programma (MinisterievanVerkeerenWaterstaat,1977).
Ditsysteemisgeheelgebaseerdopdezuurstofhuishouding
welkemetbehulpvandrieparameterswordtbeschreven,
namelijk:hetzuurstofverzadigingspercentage,hetbiochemischzuurstofverbruik enhetgehalteaanammoniumstikstof.
EvenalshetdoorGardeniersenTolkamp (1976)uitgewerkte
systeemvanMoller-Pillotkentdechemischebeoordelingeen
verdelingvan5groepen,alleendeschalenzijneikaars
omgekeerde.
KolkwitzenMarsson (1908en1909)hebbenhetbiologische
beoordelingssysteem (saprobiesysteem)ontwikkeld instromendwaterdatverontreinigdwerdmethuishoudelijk
afvalwater.Doorhet "zelfreinigendvermogen"traden
stroomafwaartsandereorganismenop.Hetsaprobiesysteem
werktdusvanzeersterkverontreinigdwaternaarzeer
schoonwater.
Geziendezeachtergrondwordtzowelbijde
biologischealsbijdechemischebeoordelingdezemethode
inditrapporttoegepast.
Inonderstaand staatjeisde5-deligeschaalmetdebetekenisweergegeven:
Groep/klasse
I
II

Betekenis

I.M.P.oorspronkelijk

zeerslechtekwaliteit

5

slechtekwaliteit

4

III

matigekwaliteit

3

IV

goedekwaliteit

2

V

zeergoedekwaliteit

1

-146.

Resultatenfysischchemischonderzoek
Bijmonsterpunt 1wordtdoorhetzuiveringsschaproutinematig1maalpermaand bemonsterd voorfysischchemische
analyse,terwijltussenmonsterpunt3en4éénmaalperkwartaalbemonsterdwordt.
Opeenaantalmonsterpuntenwaarbiologischonderzoekisuitgevoerd zijnopeenlateredatumookmonsters
genomenvoorfysischchemischeanalyse.Deresultatenvan
hetfysischchemischonderzoekzijninbijlage1
weergegeven.Hetwateropmonsterpunt6wasop22oktober
1980ergverontreinigd.Ophetbenedenstroomsgelegen
monsterpunt4kwamdezeverontreinigingniettotuiting.
Omdathetwaterindebetreffendebovenloopopandere
tijdstippenvisueelschoonwasisinnovemberopnieuween
monstergenomen.Hieruitbleekeengoedewaterkwaliteit.
Waardoordeverontreiniging op22oktoberbijmonsterpunt6
werdveroorzaakt isnietbekend.
Behoudensmonsterpunt6op22oktoberheeftdeSmallertsche
beekeengoedewaterkwaliteit.Bijmonsterpunt7ishet
zuurstofgehalte aandelagekant.Ditkaninverbandworden
gebrachtmethetfeitdatterplaatsehetmonsterpunt
ijzerrijkekweloptreedt.Hetijzerdatingrondwaterin
opgelostevormaanwezigisoxydeert indebeek.Bovendien
isbijmonsterpunt7destroomsnelheid geringendusook
dereaeratie.Opvallend isdathettotaalfosforgehalte
indebovenlopenvandeSmallertschebeeknietbeneden
de0,1mg/ldaalt.
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Besprekingvandemakrofauna
Deaanwezigheid vanbepaaldegevondenorganismenin
verschillendebeekgedeeltenkanduidenopzeerspecifieke
biologische,fysischeenchemischeeigenschappenvandebeek
aldaar.Erzalindithoofdstukdaaromnaderwordeningegaanopmilieueisenvandegevondensoorten.
Eenoverzichtvandegevondensoortenenaantalleniste
vindenindemakrofaunatabellenvanbijlage2.
Debesprekingvandemakrofaunaisperdiergroepalsvolgt
ingedeeld:
OnderA:overzichtvandesoortenentaxa,dieinde
Smallertschebeekzijnaangetroffen
onderB:besprekingvandedeterminaties
onderC:besprekingvandeoecologievandegevondentaxa
aandehandvanliteratuurgegevensenwaarnemingenindeSmallertschebeek.

Oligochaeta(wormen)
A.Tubificidae
Lumbriculidae.
B.DedeterminatiewerdverrichtmetBrinkhurst (1971).
C Lumbriculidaezijntypischevertegenwoordigersvande
Hirudinaegroep (MollerPillot,1971).Dedierenlevenin
stilstaand totzwakstromendwater.DemeesteTubificidaesoortenlevenindebovenstelaagvanhetsedimentvan
verontreinigdwater.Zevoedenzichmetorganisch
materiaal (detritus).

Tricladida (platwormen)
A.Dugesialugubris (Schmidt)
Polycelisfelina(Dalyell)

Polycelisnigra(Muller)
Polycelistenuis (Ijima).

B.DeterminatiewerdverrichtmetReynoldsen,1978.
C.Polycelisfelinaiseensoortdieslechtsleeftinrelatiefkoudwaterwaarvandetemperatuur slechtsweinig
fluktueert.InNederlandkomtdesoortvoorin
zuurstofrijkebronnenenbeekjes (DenHartog,1962),
zoalsopdeZuid-enOostVeluwe (onderandere
Claessens,1978;Cuppen,1979;CuppenenOosterloo,1980),

-loindeSmallertschebeekwerdPolycelis felinainde
bovenlopenaangetroffen (monsterpunten8,9en10a).
Dugesia lugubriskomtzeeralgemeenvoorinkanalen,
slotenenvijvers,maarkanechterookinzwakstromend
waterwordenaangetroffen.
PolycelisnigraenPolycelis tenuiskomenalgemeen voor
instromend ofstilstaandwaterenverdragengrote
temperatuur fluktuaties(Lascombe,1974).
Hirudinae (bloedzuigers)
A.Helobdellastagnalis (L)

Erpobdellaoctoculata (L)

Glossiphonia complanata (L)
B.Determinatiewerd verrichtmetDresscherenEngel
(1960).
C Deaangetroffensoortenzijnalgemeeninonslanden
komenzowelinstilstaand alsstromendwatervoor.
Instromendwaterduidendezesoorteninhetalgemeenop
matigverontreinigdwater (MollerPillot,1971).
G.complanata,welkevolgensHigleretal.(1977)vooral
opvastsubstraatvoorkomt,komtindeSmallertschebeek
insnelstromender trajektenvoordanE.octaculata.
IndebeidebovenlopenwestelijkvanSchaveren
(monsterpunten4totenmet6)zijngeenbloedzuigers
aangetroffen,hetgeeneenaanwijzingkanzijnvooreen
goedewaterkwaliteit.

Gastropoda (slakken)
A.Lymnaeastagnalis (L)
Lymnaeaperegra (Muller)

>Bithyniatentaculata(L)
Planorbariuscorneus(L)

Potamopyrgus jenkinsi (Smith) Planorbisplanorbis (L)
Planorbiscarinatus (Muller).
B.DeterminatiewerdverrichtmetJanssenendeVogel
(1965).
C.OmtrenthetvoorkomenvanP.jenkinsiinonslandzeggen
JanssenendeVogel (1965)datdesoortalgemeenisin
West-Nederland inzwak brakke totzoetewateren.
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OpdeOostVeluweisdesoortalgemeeninbeken(onder
andereCuppenenOosterloo,1980;Cuppen,1979en
Oosterloo,1979).
Deoverigesoortentreftmenalgemeenaaninstilstaand
totlangzaamstromendwatermetveelplantengroei
(JanssenendeVogel,1965).
Lamellibranchia (tweekleppigen)
A.Pisidiumspec.
B.DeterminatiewerdverrichtmetJanssenendeVogel
(1965).
C.HetdeterminerenvanhetgeslachtPisidiumtotopdesoort
iszeerspecialistischenvergtveeltijd.Velesoorten
vanhetgeslachtPisidiumtreftmenalgemeenaanin
zowelstromend alsstilstaandwater,maarenkelenzijn
minofmeertypischvoorrivierenenbeken (Janssenen
deVogel,1965).

Crustacea(kreeftachtigen)
Amphipoda
A.Gammaruspulexpulex (L).
B.DeterminatiewerdverrichtmetKaramanenPinkster
(1977).
C.G.pulexpulexiseenalgemenebewonervanbekenen
rivierenmetlagetotmatigestroomsnelheden(Karamanen
Pinkster,1977).Desoortverdraagt slechtsweinig
verontreiniging,hoeweldetolerantievoor
verontreiniging stijgtnaarmatedestroomsnelheid
toeneemt (MollerPillot,1971).
G.pulexpulexisindeSmallertschebeekopalle
monsterpunteningrotetotzeergroteaantallen
aangetroffen.

-18Isopoda
A.AsellusmeridianusRacovitza
AsellusaquaticusL.
B.DeterminatiewerdverrichtmetTolkamp (1975).
C.Instromendwaterduidenbeidesoortenopmatige
verontreiniging (MollerPillot,1971).
A.aquaticusistenaanzienvanverontreiniging
toleranterdanA.meridianus(MollerPillot,1971).
Plecoptera (steenvliegen)
A.NemouracinereaRetz.
B.DedeterminatiedernymphenwerdverrichtmetHynes
(1977).
C.N.cinereaiseenalgemenebewonervanbekenmetlagetot
matige stroomsnelheid.
MollerPillot (1971)plaatstN.cinereainde
Gammarusgroep.Desoortverdraagtsterkeverontreiniging
niet,maariszeerwaarschijnlijk tolerantervoor
verontreiniging danGammaruspulexpulex.
Coleoptera (kevers)
Haliplidae (watertreders)
A.Haliplusruficollis(Degeer) Halipluslaminatus(Schall.)
Haliplus lineatocollis (Marsh)
Haliplus (larve)

HaliplusimmaculatusGerh.

B.DeterminatiewerdverrichtmetDrostenSchreijer (1978).
C.Doordegebrekkigemaniervanzwemmenhoudendelarven
enimaginesderHaliplidaezichvoornamelijkopin
stilstaand totlangzaamstromendwater.
Inbekentreftmenzevaakaantussendewaterplantenin
langzaamstromendegedeelten,zoalsnabijdeoevers.
H.ruficollisenH.lineatocolliszijnalgemeeninons
land,terwijlH.laminatusenH.immaculatusvrijzeldzaamzijn.H.laminutus istypischvoorstromendwater.
(DrostenSchreijer,1978)
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A.Agabuspaludosus(F)

Hydroporuspalustris(L)

Ilybiusobscurus (Marsh.)Hydroporusplanus(F.)
Graptodytus pictus(F.)
Agabus (larve)
B.DedeterminatiewerdverrichtmetDrostenSchreijer
(1978).
C.Degevondensoorten,behalvepaludosus,zijnalgemeen
totzeeralgemeeninstilstaand enlangzaamstromend
water.
A.paludosusiszeldzaaminonslandengeeftde
voorkeuraansmallehelderestroompjesmetplaatselijk
eendichtevegetatie (Balfour-Browne,1950;Galewski,
1971; DrostenSchreijer,1978).
Freudeetal(1971)noemenweidebeekjeshetoptimale
milieuvandezesoort.Demilieuvoorwaardenuitde
literatuurvanA.paludosuskomengoedovereenmetde
vindplaatsindeSmallertschebeek.

Gyrinidae(schrijvertjes)
A.GyrinussubstriatusSteph.
B.DeterminatiewerdverrichtmetDrost enSchreijer
(1978).
C.G.substriatusisopdepleistocenezandgrondenvrijalgemeeninlangzaamstromendebeekgedeelteneninsloten
(Moller-Pillot,1971enCuppen,1977).
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A.HelophorusaquaticusL.

Helophorusarvernions
Muls

HelophorusbrevipalpisBed.

Ochthebiusminimus(F)

Helophorusflavipes/komplex
B.DeterminatiewerdverrichtmetDrostenSchreijer (1978).
(1978).H.CuppenheeftdeHydraenidaegekontroleerd.
C.H.arvernicus,eenstroomminnendeHydraenidae,istotdusverrenognieteerderopdeVeluweaangetroffenen
slechtsmetenkeleexemplareninderestvanonsland.
IndeSmallertschebeekisdesoortveelvuldig
aangetroffen.
DegevondensoortenbehalveH.avernicustreftmenin
hetalgemeenaaninstilstaand ofinlangzaamstromend
water.LedenvanhetgenusHelophorus treftmenvaakaan
inwatermetveelvegetatieenlangsderandenvanstromendwater.0.minimuswordtverspreid inNederland
aangetroffen (DrostenSchreijer,1978).

Dryopidae
A.DryopsluridusEr.
B.DeterminatiewerdverrichtmetDrostenSchreijer
(1978).
D.luridusisdemeestalgemenesoortvandefamilieder
Dryopidae.Desoortwordtvaakinstilstaandwater
aangetroffen.
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Hydrophilidae
A.CoelostomaorblculareF.
AnacaenaglobulusPayk.
AnacaenalimbataF.

HydrobiusLuscipes(L)
Hydrobius (larve)
LaccobiusblpunctatusF.

Enochrus(larve)
EnochrustestaceusF.
B.DeterminatiewerdverrichtmetbehulpvanDrosten
Schreijer (1978).
C.C.orbicularehoudtzichbijvoorkeuropindetritusvan
stilstaandewateren(Freudeetal,1971).
VolgensDrostenSchreijer (1978)komendeaangetroffen
Hydrophilidaevoornamelijkvoorindeoeverzonevan
stikstaandofzwakstromendwater.

Helodidae
A.Helodes (larve)
B.DeterminatiewerdverrichtmetKlausnitzer (1977)
C.DelarvenvanHelodeszijninNederlandvooral
aangetroffeninkoudebronnenenbovenlopenvanbekenin
deAchterhoekenlangsderandenvanhetVeluwemassief
(diverserapportenL.H.Wageningen;DrostenSchreijer,
1978).
IndeSmallertschebeekkomtdezesoortvoorinde
boven-enmiddenloop.

Megaloptera (slijkvliegen)
A.SialislutariaL.
B.DeterminatiewerdverrichtmetElliott (1977).
C.S.lutariaiseenbewonervanzowelstilstaand alsstromendwaterwaarindelarveindebovenstesliblaagals
carnivoorleeft.
Insterkverontreinigdwaterontbrekendelarven(Moller
Pillot,1971).
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Heteroptera (wantsen)
A.Sigarastriata (L)
Gerris lacustrisL

HydrometrastagnorumL
VeliacapraiTam

Gerrisodontogaster (Zett.) NotonectaglaucaL
B.DeterminatiewerdverrichtmetNieser,1974.
C.S.striataenN.glaucabehorentotdewaterwantsen.
N.glaucaiseentypischebewonervanstilstaandwater.
S.striataisinNederland zeeralgemeenineutrofe
wateren (Nieser,1974).
Deoverigesoortenzijnoppervlaktewantsenenalgemeen
opstromend totstilstaandwater.V.capraiiseen
rheophielesoort (=stroomminnend)enalgemeenopbeken
(Nieser,1974).

Ephemeroptera(haften)
À.Caenishoraria (L)
Bae'tisvernusCurt.

EphemeradanicaL
CloëondipterumLeach

B.DeterminatiewerdverrichtmetMacan (1979), terwijlde
Baëtis-speciesmetMüller-Liebenau (1969)gedetermineerd
zijn.
C.DelarvenvanBaëtiszijnkarakteristieke bewonersvan
stromendwaterterwijldelarvenvanC.horariaenC.
dipteruminlangzaamstromend totstilstaandwaterleven
(Macan,1961).
B.vernusisindeSmallertschebeekvrijwelalleen
aangetroffenopplaatsenwaardestroomsnelheid hogerligt
dan0,20m/s.
E.danicaisinNederlandvooralbekenduitvrijsnelstromendebekenengeeftdevoorkeuraaneenzandigeofstenige
bodem.(Tolkamp,1975enCuppenenOosterloo,1980).
E.danicawerdindeSmallertschebeekindeuiterstebenedenloopaangetroffenwaardebeddingbestaatuitzanden
grindendestroomsnelheid0,20à0,30m/sbedraagt.Deze
milieuvoorwaardenkomenovereenmetdieindenabijgelegen
Nijmolenschebeek(CuppenenOosterloo,1980)waarook
E.danicaisaangetroffen.
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A.AnabolianervosaCurtis

Notidobiacilaris(L)

LimnephiluslunatusCurtis
Limnephilusrhombicus(h)
Halesus spec
MolannaangustataCurtis
Athripsodes cinereusCurtis
Chaetopteryxvillosa(F)

BeraeodesminutusL.
SilocfnigricornisPiet.
AgapetusfuscipesCurtis
Enoicylapusilla(Burm)
Plectrocnemiaconspersa

HydropsycheangustipennisCurtis

(Curt.)

B.DedeterminatiederLimnephilidaemetvertaktekieuwen
werdverrichtmetHiley(1976)endiemetenkelvoudige
kieuwdradenmetWallace (1980).Deoverigesoortenwerden
gedetermineerd metUlmer(1909)enLepneva (1970en
1971).
C.Vandeintotaal14soortenaangetroffenkokerjuffers
komen8soortenvrijwelalleeninnietverontreinigdstromendwatervoor.
DesoortenAgapetusfuscipesenBeraeodesminutuszijnvrij
zeldzaaminonsland.HetoptimalebiotoopvoorA.fuscipes
bestaatuitwaterrijkebronnen (CuppenenMollerPillot,
1978)enkoelemeestaloverschaduwdebekenenbeekjes,die
gevoedwordendoorbronwater,zoalsbergbeekjesinZuid
Limburg,deRodebeekbijRoermond (Werkgroepbeken,1976)
enenkelebronnenopderandvanhetVeluwemassief
(Cuppen,1979).
A.fuscipesisindeSmallertschebeekvrijmassaal
aangetroffenintrajektenmethogestroomsnelheid enmet
eengrindbodem (monsterpunt9eninminderematemonsterpunt8).
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Deze twee soorten A. fuscipes enB.minutus met Halesus
spec, C.villosa,H.angustipennis,N.ciliaris,S.cf.nigricornis enP.conspersa zijn rheophiele soorten.
Deze larven zijn,met uitzondering vanhet genusHalesus,
in deSmallertsche beek alleen inde snelstromende
gedeelten inde bovenloop aangetroffen.
H. angustipennis enP. conspersa bouwen netjes inhet
water, waarna zijhet voedsel uit het stromende water
opvangen (Wesenberg-Lund, 1943). Opvallend is dat
H.angustipennis alleen in snelstromend trajekt in debenedenloop is gevonden enP.conspersa alleen in snelstromende
trajekten in de bovenloop.Waarschijnlijk verdraagt
H.angustipennis wat meer verontreiniging.
De overige in de Smallertsche beek aangetroffen soorten
komen voor in stilstaand tot zwak stromend water,met soms
meer of minder detritus (zoalsL.rhombicus enL. lunatus).

Diptera (tweevleugeligen)
Chironomidea (veder-of pluimmuggen)
Tanypodinae
A. cf.Conchapelopia
Apsectrotanypus trifas-

Procladius

Skuse

Natarsia

cipennis (Zett.)
Psectrotanypus varius (F.)
B.Determinatie werd verricht met Moller Pillot
(1978/1979).
C.De larvenProcladius enP. varius zijn zeer algemeen in
stilstaand tot langzaam stromend water.Beiden hebben
hum optimum in organisch verontreinigd water (Moller
Pillot, 1971).
A. trifascipennis en cf.Conchapelopia bewonen boven-en
middenlopen respektievelijk midden-en benedenlopen van
beken en zijn in ons land algemeen (Moller-Pillot,
1978-1979). Het talrijkst waren deze soorten in een
periodiek droogvallend trajekt (monsterpunt 4 ) .De oekologie vanNatarsia is nog onduidelijk (Moller-Pillot,
1978-1979).
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Desoortleeftinbronnenenbeken,dochookplaatselijk
inpoelenmetrottend plantenmateriaalen(zelden)aande
oeversvangrotereplassen.

Chironomini
A.Paratendipesgr.albimanus
Cryptotendipes cf.holsatus
Endochironomusgr.dispar

Phaenopsectra spec. Kief.
Chironomusanthracinusgroep
Phaenopsectra

Dicrotendipesgr.notatus
Endochironomus tendensF.
B.DeterminatiederlarvenwerdverrichtmetMoller-Pillot
(1978-1979).
C.D.gr.notatusisslechtsenkelemaleninNederland
gevonden.Inhetoostenvanonslandzijnenkele
exemplarenbekenduitstilstaandwaterenenkeleuit
laaglandbeken (Moller-Pillot,1979/1979).Devondstvan
D.gr.notatusindeuiterstebenedenloopvande
Smallertschebeeksluithierredelijkgoedbijaan.
C e f.holsatusistotnutoeslechtseenmaalgevonden
alsimagoteLinschotenen3maalalslarveindeRoode
Beek(Cuppen,1979)alslarveindeNijmolenschebeek
(CuppenenOosterloo,1980)enalslarveindeMaarseveense
plas.Hetzijnsedimentbewonersvanmerenenstromende
waterenenhebbenbehoefteaaneenbepaaldehoeveelheid
organischmateriaaleneengoedezuurstofvoorziening
(MollerPillot1978/1979).
VolgensMoller-Pillot (1978-1979)kunnenverderevondsten
ingroteplassenmetgoedewaterkwaliteit eninsneller
stromendelaaglandbekenwordenverwacht.Inde
Smallertschebeekisdesoortgevondenvooruitmonding
indeplasKievitsveld,welkeeengoedewaterkwaliteit
heeft.
BijhetveelvuldigvoorkomenvanChironomusgr.anthracinusiserinhetalgemeensprakevanorganische
verontreiniging (Moller-Pillot,1971).
Delarveisinkleineaantalleninslibrijketrajekten
indebenedenloopvandeSmallertschebeekaangetroffen.
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opdebodemvanstilstaand enstromendwatervoorkomt.E.gr
disparenE.tendenszijnbewonersvangrotemeren,respektievelijkalgemenebewonersvanstilstaand totstromend
water (Moller-Pillot,1978-1979).

Orthocladiïnae
A.Prodiamesaolivacea (Mg)

Brilliamodesta/Heterotriso
cladiusmarcidus

Corynoneura

Odontomesa fuiva Kleff.

Eukiefferiellacf.brevicalcar

Cricotopuscf.bicinctus (Mg)

Eukiefferiella cf.hospita

Cricotopussubg.Isocladius

Eukiefferiella gr.discoloripes
B.DelarvenwerdengedetermineerdmetMollerPillot
(1974).
C.P.olivaceaiseentypischebeekbewoner,dievooral
voorkomtbijmatigeorganischeverontreiniging
(Moller-Pillot,1971).
Corynoneura-larven zijnbekenduiteengrootaantal
zowelstromendealsstilstaandewateren.
B.modesta,H.marcidusC.bicinctus,O.fulvaenhetgenus
Eukiefferiellazijnbeperkt totstromendwaterenalgemeeninbekeninhetzuidenenoostenvanNederland.

Tanytarsini
A.Paratanytarsus sp.
Tanytarsussp.

Micropsectragr.praecox
Micropsectrafl.curvicornis

B.DeterminatiederlarvenwerdverrichtmetMollerPillot
(1974)enKlink (1980).
C.Delarvenzijnalgemeeninonsland (Higleretal,
1977).

Limnobiidae
A.Dicranotaspec.
B.DeterminatiewerdverrichtmetTolkamp(1976)
C.LarvenvanhetgenusDicranotaprefererenstromenden
zuiverwater.(Moller-Pillot,1971).VolgensWesenburgLund (1943)ishetgenuseenbewonervandesliblaagvan
helderebeken.DelarveisindeSmallertschebeekin
bijnaallebeektrajektenaangetroffen.

CeratopogonidaeenTabanidae (Knuttenrespektievelijk
dazen)
A.Cullcoidinae

Chrysops spec
Tabanusspec.

B. Determinatiederlarvenwerdverricht metTolkamp
(1976).
C.DelarvenderCeratopogonidae enTabanidae zijnophet
ogenbliknognauwelijks totopsoorttedetermineren.Ze
hebbeneenbredeverspreiding invelezoetwatermilieu's.

Limnobiidae (langpootmuggen)
A.Limnophila spec
B.Determinatie derlarvenwerdverrichtmetTolkamp
(1976).
C.Delarvenlevenindenabijheid vanoeversvan
stilstaandewateren (Wesenberg-Lund,1943).

Simuliidae (kriebelmugjes)
A.SimuliumaureumFries.
SimuliumornatumMeigen.
B. Determinatie derlarvenwerdverrichtmetDavies (1968).
C.LarvenderSimuliidae zijnvanwegehunvoedingswijzein
sterkemateafhankelijkvanstromendwater.
InEngelandkomtS.aureumvoorinlangzaamstromende
kleinebekenmetveelplanten,terwijlS.ornatumkan
voorkomeninallerlei typenbeken (Davies,1968).

Dixidae
A.DixamaculataMeigen
B.DeterminatiewerdverrichtmetDisney (1975).
C.D.maculata isinZuidLimburgalgemeeninbronnenen
bergbeekjes(CuppenenMollerPillot,1978).Delarven
zijnaangetroffen inenkelebekenaandezuidelijke
Veluwezoom (Claessens,1978)enindeNijmolenschebeek
aandeOost-Veluwe (CuppenenOosterloo,1980).Inde
Smallertsche beekisD.maculataalleenaangetroffen
nabijeensnelstromendgedeeltevandebovenloop
(monsterpunt9 ) .
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Vetebrata (gewervelde dierea)
Pisces (vissen)
A. Pungitius puagitius (L)
Noemacheilus barbatulus (L)

Anguilla anguilla (L)
Lampetra planeri (Bloch)

B. Determinatie derPisces vond plaats inhet veld.
C. P.pungitus is algemeen in allerlei typen stilstaand en
stromend water.
N.barbatulus is een typische beekbewoner en geeft de
voorkeur aan een zandige of steenachtige bodem. De
soort verdraagt slechts weinig verontreiniging enkan
wat voorkeur voor dewaterkwaliteit betreft het best
worden vergeleken metGammarus pulex pulex (Moller
Pillot,1971)enkan daarom indeGammerus-groep worden
geplaatst.
L.planeri, de beekprik, is een in ons land zeer zeldzame
vissoort die in stromend water leeft.Volgens Polder
(1956)kwam de beekprik in 1965 plaatselijk voor inde
Achterhoek, Twente,Veluwe enLimburg.
Door waterverontreiniging, regulatie,onjuist onderhoud
en afnemende debieten door dalende grondwaterstanden,
wordt de beekprik steeds zeldzamer.De larven vande
beekprik leven 3à4 jaar inde beekbodem, aan het eind
waarvan een gedeeltelijke metamorfose plaatsvindt.Het
volume van het darmkanaal neemt sterk af, terwijl het
volume van de voortplantingsorganen sterk toeneemt.
Adulte dieren houden zich graag op in stroomversnellingen waar ook de paring optreedt en de eiafzetting
plaatsvindt (Polder, 1965).
Na eiafzetting sterven de adulte dieren.
Moller Pillot (1971)plaatst L.planeri in zijn biologisch waarderingssysteem in de Calopteryxgroep.
L.planeri werd op18maart 1981 in een der snelstromende bovenlopen van de Smallertsche beek aangetroffen.
A.anguilla is algemeen in allerlei typen zoetwatermilieu's.
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Beschrijvingvandemakrofaunalevensgemeenschappen
Hierondervolgteenbesprekingvandemakrofaunalevensgemeenschappenperbeektrajekt.Degebruikteterminologie
vanboven-,midden-,enbenedenlopenheeftalleen
betrekking opdeplaatselijke situatieenstaatlosaan
allegangbarebeektypologieënzoalsdievanMollerPillot
(1971)enVanTol (1979).
Bovenlopen
Totdebovenlopenbehorendemonsterpunten5,6,8,9,10a
en10ben7,ofschoonditlaatstepuntineenaantalfaktorensterkafwijktvandevoorgaandemonsterpunten.
Deabiotische faktorenvanmonsterpunten8en9vertonen
eengroteovereenkomst.Indezebeektrajektenkomenveel
rheophiele (»stroomminnende)soortenvoor,zoals:
Polycelisfelina,Baëtisvernus,Helodes,Halesussp.
Chaetopteryxvillosa,Silocf.nigricornis,Notidobia
eiliaris,Agapetusfuscipes,Plectrocnemiaconspersa,Simuliumornatum,BrilliamodestaofHeterotrisocladiusmarcidus,Cricotopusfc.bicinctus,Odontomesafuiva,
Eukiefferiella,Paratendipes,DixamaculataVelia
capraienHelophorisarvernicus.Vrijwelaldezesoorten
hebbenhunoptimumindebeektrajektenbijmonsterpunt
8en9.
DesubrheophielesoortGammeruspulexis,behalveop
monsterpunt 10,bijallemonsterpuntenaspektbepalend«
Opvallend is,datookBithyniatentaculataenPotamopyrgus
jenkinsiopmonsterpunt9,met eenhogestroomsnelheid,in
groteaantallenvoorkomen.
Slechtezwemmersalswatertredersontbrekener.
Hetsnelstromende trajektbijmonsterpunt 10benaderd de
makrofaunalevensgemeenschap,quasamenstelling,vanmonsterpunt8en9.Bijmonsterpunt10ontbrekeno.a.Âgapetus
fuscipes,Brilliamodesta,Halesussp.,Baëtisvernus,Dixa
maculata,HelodesendebeideslakkenPotamopyrgus jenkinsi
enBithyniatentaculata.
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De karakteristieke beeklevensgeraeenschap, zoals aangetroffen
bijmonsterpunt 8en 9en in iets mindere mate bijmonsterpunt 10,is bijmonsterpunt 5en6 in een nog mindere mate
aanwezig.Polycelis felina envrijwel alle rheophiele
kokerjuffers zijnhier afwezig.Welkomt opmonsterpunt 6
nog Baëtis vernus,Halesus sp.,Silo sp.enSimulium ornatum voor enniet opmonsterpunt 5. Op het laatste monsterpunt komt daarentegen wel de rheophiele en zeldzame
keversoort Agabus paludosus enHelophorus arvernicusvoor.
Een afwijkend biotoop enmakrofaunalevensgemeenschap geeft
het beektrajekt bijmonsterpunt 7 te zien.Het water is
ondiep (0.05 m ) , de stroomsnelheid is zeer gering,er ligt
iets slib op de bodem, terwijl het kwelwater ijzerrijkis.
De fysisch chemische samenstelling vanhet water is vrijwel
gelijk aan die opmonsterpunt 8en 9ofschoon het zuurstofgehalte als gevolg van de ijzerrijke kwel iets lageris.
Aspektbepalend zijnGammerus pulex,Pisidium sp.enLimnephilus lunatus.Naast de genoemde (sub)rheophiele
soorten die in schoon water voorkomen kunnen nog
genoemd wordenHelodes,Odontomesa fuiva enHalesus sp.
Echter ook soorten die opmatige verontreiniging wijzen
(o.a.Glossiphonia complanata,Erpobdella octoculata en
Lumbriculidae)en slibrijke bodem (Psectrotanypus varius en
Procladius).

Middenlopen
Van de tweemonsterpunten in demiddenloop valt het
beektrajekt bijmonsterpunt 4 'szomers periodiek droog.
Monsterpunt 3wordt gevoed door het water dat demonsterpunten 8en9gepasseerd heeft.Een aantal rheophiele en
aan schoonwater gebonden soorten diewel bijmonsterpunt 8
en/of 9voorkomen enniet bijmonsterpunt 3 zijn o.a.Polycelis felina,Chaetopteryx villosa, Silo cf.nigricornis,
Agapetus fuscipes,Plectrocnemia conspersa,Brillia modesta
ofHeterotrissocladius morcidus enSimulium ornatum.
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Hiervoor indeplaatszijnsoortengekomendieinlangzamer
stromendenplantenrijkeren/ofinmeerverontreinigdwater
voorkomen,zoalsTubifexsp.,Lymnaeastagnorum,
L.peregra,Planorbariuscorneus,Asellusaquaticus,
A.meridianus,Haliplus lineatocollis,Chironomusen
Tanytarsus.Aspektbepalend bijmonsterpunt3zijn:
Gammaruspulexpulex,Anabolianervosa,Limnephilus
lunatus,ProdiamesaolivaceaenEukiefferiellagr.
discoloripes.Bijmonsterpunt4zijnditcf.Conchapelopia,
Apsectrotanypus trifascipennisenGammeruspulexpulex.
Monsterpunt4wordtgevoeddoorhetwater,datdemonsterpunten5en6gepasseerdheeft,hetgeenookaandemakrofaunaresultaten istezien.Eenaantalkarakteristieke
beeksoortenkomenechterwelopmonsterpunt5en/of6voor
ennietmeerop4zoals:Veliacaprai (monsterpunt 5 ) ,Agabuspaludosus (monsterpunt 5), Halesussp.(monsterpunt6 ) ,
Silocf.nigricornis (monsterpunt6)enSimuliumornatum
(monsterpunt6 ) .
Opmonsterpunt4blijkenevenweltochnogeenaantal
(sub)rheophiele soortenvoortekomenzoals:Eukiefferiellasp.
Baê'tisvernus,Dicranota,Odontomesaf
ui
va,Nemoura
cinerea,Helophorusarvernicus,Gammeruspulexpulex,cf.
ConchapelopiaenProdiamesaolivaceaeninvergelijking
metmonsterpunt5en6mindersoortendiealleenin
(vrijwel)stilstaandwatervoorkomen.
Benedenloop
Quafysischesamenstellingwijkendebeidemonsterpuntenin
debenedenloopvanelkaaraf.
Monsterpunt2ligtdirektbenedenstroomseenstuwtje.De
stroomsnelheid isergroterendushetbodemsubtraat
grofkorreligerdanbijmonsterpunt2.Hierdoorwijktookde
levensgemeenschapvanbeidemonsterpuntenietsaf.Hetaantalrheophielesoortenopmonsterpunt2isgroter.
Opvallend ishierhetvoorkomenvanEphemeradanicaen
Hydropsycheanqustipennis.Typischstilstaandwatersoorten
alsCloeöndipterumzijnaangevoerduithetbeektrajekt
bovenstroomshetstuwtje.
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9.

Vaststellenbeekkarakter
Metbehulpvandegegevensuithetrapport "Biologische
waterbeoordeling" (Higleretal,1979)isdebeekkarakterindex (=beoordelingvandewaardevaneenbeekalsspecifiekmilieu)berekend.(ziehoofdstuk5.2en5.3.).
Monsterpunt 1heefteenmatigbeekkarakter (klasseIII).
Bijdemonsterpunten2totenmet7ishetbeekkarakter
goed (klasseIV)enbijmonsterpunt8,9,10aen10bishet
beekkarakter zeergoed (KlasseV ) . OpalleonderzochtepuntenindeSmallertschebeekkomenvrijveelsubrheophieleen
rheophielesoortenvoor.

-33-

10.

Indelingvanbestemmingsklassen
DeSmallertsche beekheeftvolgenshetwaterzuiveringsplan
(zuiveringsschapVeluwe,1979)enhetstreekplanVeluwe
(ProvincialeStatenvanGelderland,1979)indebovenloop
eennatuurwetenschappelijkewaarde (klasse A), terwijlde
midden-enbenedenloopeenpotentieel natuurwetenschappelijke
waardehebbenomdathieroptentijdevanhetuitwerkenvan
dezeplannenafvalwaterlozingen plaatsvonden.Dezebestemmingsklassebepaling isgebaseerdopderesultatenvaneen
makrofaunaonderzoekvanVanderKolk(ongepubliceerd).
Dewaardering vandenatuurwetenschappelijke waardedient
plaatstevindenopbasisvaneenkarakterisering vande
soortensamenstelling vandemakrofaunaindebetreffende
beek.Eenwaardering isdaarbijalleenmogelijkinvergelijkingmeeen"referentiesituatie".
Inhetidealegevalzoumendaartoevoordebetreffende
oppervlaktewaterende"natuurlijke"ekologischetoestand
moetenbeschrijvenenvervolgensdewerkelijkesituatie
daarmeevergelijken.Ditzoumogelijkzijnalseenkompleet
overzichtzoubestaanvandemakrofaunavanalletypen
bekenopdeVeluweuitdetijddatdezenogongestoord
warenmetbetrekking totverontreiniging enkultuurtechnischeingrepen.Ditoverzichtisechternietvolledig.
DoorhetzuiveringsschapVeluwewordt,inoverlegmeto.a
deprovincialewerkgroep sprengenenbeken,Landbouwhogeschool (ookgroepnatuurbeheerensektiehydrobiologievandevakgroepwaterzuivering),Regionale
milieuraad enRINgewerktaaneenkompleteroverzichtvan
demakrofaunaperbeektypeopdeVeluweteverkrijgen.Ook
ditrapportisonderdeelvandezestudie.Eenenanderzal
moetenleidentothetbeschrijvenvande "karakteristieke
soorten"perbeektypeenbeektrajekt,waaraandewerkelijke
situatiegetoetstkanworden.Opbasisvandeonderzoekresultaten iseen,zijhetvoorlopige,toekenningvan
bestemmingsklasseAvoordegeheleSmallertschebeek
gerechtvaardigd.
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11.

Biologischewaterkwaliteitsbeoordeling
Inbijlage3zijndeindeSmallertsche beekaangetroffen
indikatororganisraengerubriceerd enpermonsterpunt
weergegeven.Bijderubricering zijningrotelijnende
gegevensvanHigleretal(1977)aangehouden.Binnende
groepenis,opgrondvandegegevensvandeSmallertschebeek,
getrachtookeenzekerevolgordeaantebrengen,evenalsde
groepsindeling:namelijkeenafnemendeverontreiniging
voorstellend.EenviertalsoortenuitdeGammarusgroepte
wetenSimuliumsp,Brilliamodesta/heterotrissocladius
marcidus,Silocf.nigricomisen Plectrocnemiaconspersa
komenalleeninnietdoorlozingenbeïnvloed enstromend
watervoor.Allemonsterpuntenvalleninkwaliteitsklasse
IVenV(goederespektievelijk zeergoedewaterkwaliteit).
Indikatororganismen uitdeEristalis-groep (zeerslechte
kwaliteit indicerend)zijnnietaangetroffenendieuitde
Chironomus-groep inbeperktemate.Indemidden-enbenedenloopdominerendeorganismenuitdeGammarusgroep enin
minderematedieuitdeHirudineagroep.Deorganismenuit
deCalopteryx-groepkomen,opeenenkeleuitzonderingna,
alleenindebovenlopenvoor.
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12. Konklusies
- IntotaalzijnindeSmallertschebeek115makrofaunasoortenaangetroffen.
Onderdeaangetroffensoortenbehoreneenaantalvrij
zeldzametotzeldzame,zoalsdemuggelarvenCryptotendipes
cf.holsatus,Dicrotendipesgr.notatus,dekokerjuffer
AgapetusfuscipesendekeversAgabuspaludosusenHelophorusarvernicus.
Hetaantalaangetroffenrheophiele (=stroomminnend)en
subrheophiele soortenisvrijgroot.Hetbeekkarakter
(waardevaneenbeekalsspecifiekmilieu)isdanook
goed totzeergoed.
- Biologischeenchemischewaterkwaliteitsbeoordeling wijzenopeengoedetotzeergoedekwaliteit.Eenmaalbleek
eenbovenloopeenslechtekwaliteit (chemisch)tehebben
alsgevolgvaneenklandestienelozing.
- Demakrofaunaresultatenrechtvaardigen,zijhetvoorlopig,
eentoekenningvanbestemmingsklasseAaandegehele
Smallertschebeek.
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Bijlage 2
Aangetroffenmakrofaunasoortenmet aantallen

10a

monsterpunt
Tricladida (platvormen)
Dugesia lugubris
Polycelisfelina
Polycelis nigra
Polycelis tenu£ s
Hirudinea (bloedzuigers)
Helobdella stagnalis
Glossiphonia complanata
Erpobdella octoculata
Oligochaeta (wormen)
Lumbriculidae
Tubifex sp.
Gastropoda (slakken)
Lymnaea stagnalis
Lymnaea peregra
Planorbarius corneus
Potamopyrgus jenkinsi
Bithynia tentaculata
Planorbis planorbis
Planorbis carinatus
Lamellibranchia (tweekleppigen)
Pisidium spec.
Crustacea (kreeftachtigen)
Amphipoda
Gammarus pulex pulex
Isopoda
Asellus meridianus
Asellus aquaticus

10b
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Insekta
Heteroptera (wantsen)
Sigara striata
Gerris lacustris
Gerris odontogaster
Hydrometra stagnorum
Velia caprai
Notonecta glauca
Ephemeropthera (haften)
Caenis horaria
Baëtis vernus
Ephemera danica
Cloëondipterum
Megaloptera (slijkvliegen)
Sialis lutaria
Plecoptera (steenvliegen)
Nemoura cinerea
Coleoptera (kevers)
Haliplidae (watertreders)
Haliplusruficollisgr.
Haliplus lineatocollis
Haliplus laminatus
Haliplus immaculatus
Haliplus (larve)
Hydrophilidae
Anacaena limbata
Anacaena globulus
Coelostoma orbiculare

2

i

1
1
3

4

2
3

3

11

13

15
7

4
2
4

2

7

1
3

2

15

I

10a 10b

monsterpunt

2

Enoch,ru (larve)
Enochrus testaceus
Laccobius bipunctatus
Hydraenidae
Helophorus brevipalpis
Helophorus aquaticus
Helophorus flavipes/komplex
Helophorus arvernicus
Ochtobius minimus
Gyrinidae (schrijvertjes)
Gyrinus substriatus
Dryopidae
Dryopsluridus
Dytiscidae(waterroofkevers)
Graptodytus pictus
Hydroporus planus
• Pydroporus palustris
Hydrobius (larve)
Hydrobius fuscipes
Agabus (larve)
Agabus paludosus
Ilybius obscurus
Helodidae
Helodus(larve)
Trichoptera (kokerjuffers)
Anabolia nervosa
Limnephilus lunatus
Halesus radiatus/digitatus
Chaetopteryx villosa
Limnephilus rhombicus
Molanna angustata
Athripsodes cinereus
Notidobia ciliaris
Silo spec, (poppen)
üeraedasminutus
Silo cf. nigricornis
Agapetus fuscipes
Enoicyla pusilla
Hydropsycheangustipennis
Plectrocnemia conspersa
Diptera (tweevleugeligen)
Chironomidae
Tanypodinae
cf Conchapelopia
Apsectrotanypus trifascipennis
Psectrotanypus varius
Procladius
Natarsia
Chironomini
Paratendipes gr. albimanus
Cryptotendipes cf.holsatus
Endochironomus dispar
Dicrotendipes gr.notatus
Phaenopsectra spec.
Chironomus gr. anthracinus
Phaenopsectra
Endochironomus tendens

9
11
1

3
2
8

12
1

19
58
17
2

40
25

31
35
2

2
3
1

5
41
2

4
7
15

4
1
56

1
1
15

22
33
1

48

14 90
50

!25
1
1

29

14

10
28

10a

monsterpunten
Tanytarsini
Paratanytarsus
Tanytarsus
Micropsectragrpraecox
Orthocladiinae
Prodiamesaolivacea
Orthocladiinaeindet
Corynoneura
Eukiefferiellacfbrevicalcar
Eukiefferiellacfhospita
Eukiefferiellagrdiscoloripes
Brilliamodesta/Keterotrissocl
Odontomesafulva
dius
Cricotopusbicincfus
Cricotopus subg.Isocladius
Limnobiidae
Dicranotaspec.
Limnophilaspec.
Ceratopognonidae
Culicoidinae
Tabanidae
Chrysopsspec.
Tabanusspec.
Simuliidae(kriebelmugjes)
Simuliumaureum
Simuliumornatum
Ptychopteridae
Ptychoptera
Dixidae
Dixamaculatakomplex
Pisces
Gasterosteusaculeatus
Anguillaanguilla
Noemacheilusbarbatulus
Lampedraplaneri (18-3-1981)

1
1
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1
4
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3
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3

10b

25
3

13
2
9
2
22

75
i-

57
3

35
4

10

16

Bijlage 3
Biologische waterkwaliteitsbeoordeling met behulp vanmakrofauna
indikatororganismen.

10b

monsterpunten
Chironomus-groep
Chironomus anthracinus gr.
Tubificidae
Psectrotanypus varius
Hirudinea-groep
Helobdella stagnalis
Paratendipes
Asellusmeridianus
cf. Conchapelopia
Asellus aquaticus
Erpobdella octoculata
Glossiphonia complanata
Lumbriculidae
Apsectrotanypus trifascipennis
•Gammarus-groep
Caenis horaria
Prodiamesa olivacea
Odontomesafulva
Eukiefferiella
Dicranota sp.
Nemoura cinerea
Ephemera danica
Cloeön dipterum
Baetis vernus
Gammarus pulexpulex
Helodes (1)
Simuliumsp.
Brilliamodesta
Silo cf.nigricornis
Plectrocnemia conspersa

10a

14
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Calopteryx-groep
Agapetus fuscipes
Halesus spec.
Beraea pullata
Chaetopteryx villosa
Dixamaculata
Polycelis felina

K12345
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300 1.0001
19
2
8
1
1
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4
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7
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1

15
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3
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3

klasse

368 396
IV IV

394 392
IV IV

klasse

435 493
V
V

488
V

K135

17

380 399
IV IV

483 461
V
V

497
V

28
2

382 398
IV
IV
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IV
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V

450 491
V
V
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V
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