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Voorwoord

Inhetkadervanmijn studieaandeHogereLandbouwschool, hebik
eenafstudeeropdracht gemaakt waarindeinvloed vande schaalvergroting
opdemacrofaunavan stromend waterwordtbekeken.

Ditliteratuuronderzoek iseenverlengstukvan eenstageperiodevan
driemaandenvanmijbijhetGemeentelijkWaterbedrijfGroningen.
Tijdensdezestageperiodehebikgeprobeerd omeen kwaliteitsbeoordeling
aanhetwatervandeDrentscheAtegevenaandehandvaneen faunistisch
beoordelingssysteem voorlanglandbeken zoalsMoller-Pilotditheeft
opgesteld.Inditsysteemwordt eenwaardebeoordeling gegevenaandehand
vandegevondenmacrofauna.
Tijdensdezestagewerd ikgeconfronteerd methètprobleemvanwateroverlast
alsgevolgvanverbeterdedetailontwatering enditheeft tenslottegeleid
tothetonderwerpvandezeafstudeeropdracht.

OpdezeplaatswilikdeheerHiglervanhetR.I.N.teLeersumnog
bedankenvoorzijnbegeleiding encommentaar,diehijheeftgegeven
opdezeafstudeeropdracht.

T.Katgert

1.

Inleiding
Indezeafstudeeropdrachtwordtdeinvloed vandeschaalvergroting
opdemacrofauna instromend waterbekeken.
Ikbenopdit specifiekeonderwerpgekomendoordat iktijdensmijn
stagevoorhetGemeentelijk WaterbedrijfGroningen geconfronteerd
werdmet hetprobleemvanwateroverlast, datontstaan isdoorde
verbeterdedetailontwatering inhetstroomgebied vandeDrentsche ADoordatmendedetailontwatering, vaakstroomopwaartsverbeterd heeft,
wasmenookgenoodzaakt eenaantalbovenloopjesvandeDrentscheAte
kanaliseren omdewateropvang ingoedebanen teleiden.
Heelalgemeengesteld, heeftdit eennegatief effectopdemacrofauna.
Ookindenatuurlijke,vaakbeneden stroomsedelenheeftdeveranderde
afvoereennegatieveinvloed,bijv.afkalving.
Kanalisatie terverbetering vandewaterbeheersing isoverigens nietde
enigeinvloedvanuitdelandbouw.Daarnaast zijnernogeenaantalandere
invloedenzoalshetgebruikvankunstmest,landbouwvergiftenenlozingen
vanmeststoffendieeennadeligeuitwerking hebbenopdemacrofauna.
Deinvloedendiehiergenoemd wordenennietlosvanelkaargezienkunnen
worden,kunnenonderéénnoemer,invloedenvanschaalvergroting.geplaatst
wordenenzullendanookalszodanig indezeafstudeeropdracht behandeld
worden.

Alstitelisgenomendeinvloed vandeschaalvergroting opdemacrofauna
instromend wateromdat ineersteinstantiebijdebeïnvloeding alleen
naardemacrofaunawordtgekeken.Detitelzouechterookkunnenzijnde
invloedvandeschaalvergroting opdewaterkwaliteit vandeDrentscheA.
Het isnamelijkmogelijkaandehandvandegevondenmacrofauna eenbeoordeling tegevenvandewaterkwaliteit.Wanneerdoorallerleioorzaken soorten
verdwijnendieschoonwaterprefereren,kanmendaaruit concluderen,datde
kwaliteitvanhetwaterachteruit gaat.InhoofdstukVI,waarindewaterkwaliteitvanvroegermetnuwordtvergeleken,komtdittweedeaspect
duidelijk naarvoren.Indithoofdstukdientdegevondenmacrofauna
ookalsmiddelomdewaterkwaliteit tebeoordelen.

2.

Indezeafstudeeropdrachtwordtduseersteenaantalinvloeden
vandeschaalvergroting opdemacrofaunaweergegeven.Welkeinvloeden
zijndit,opwelkemanierbeïnvloedenzedemacrofauna enhoegaatdit?
Waarnahetonderzoekzichrichtopdeproblematiekvandewaterbeheersing
enmetnamedievandeontwatering.Hierkunnenweerdezelfdevragen
wordengesteld.Vervolgenswordtdesituatie,zoalsdezezichinhet
stroomgebiedvandeDrentscheAvoordoet,bekekenomdantoteenbeoordeling
vandewaterkwaliteitvandeDrentscheAeneenvergelijkingdaarvanmet
vroegeraandehandvandegevondenmacrofauna tekomen.

3.

HI Probleemstelling

Hetblijktaltijd weereenmoeilijkezaakombepaaldebekenofdelen
ervanterwillevanhunnatuurschoon tesparenalsdewaterloopkundige
toestand inhetbetrokken stroomgebied herzienwordt.Hetuiteindelijke
succes,dathetstrevenvandenatuurbescherming inzulkegevallen
oplevert, isnietzeldenzobeperktdatdegedanemoeitenauwelijks
beloond lijkt.
Wilmenevenwelvoorkomen,datdenogresterendeonverbeterdebekenmet
hunbijzonderelevensgemeenschappen gaanverdwijnen,danzalmendestrijd
omhetbehoudvanwaardevollebekenthansmetvolharding eninzicht
moetenvoortzetten.
Hetverschil tussenhetuiteindelijkeresultaat enhetgewensteresultaat
vanuit natuurbeschermingsoogpunt komtvoort uitdevolgendeaspecten:
-Debekenzijnwaterwegenvanalgemeen nut.Het functiemoetmedeworden
afgestemd opdebelangenvanlandbouw,verkeer,bebouwinge.d.inhet
stroomgebied.
-Dekostenvanonderhoud enverbetering vandebekendrukkenopde
gemeenschap, zodatdewaterschapsbesturen veelalgeenvrijheidvinden
omextrakosten teaanvaardendieuitsluitend voortvloeien uithet
standpuntvan natuurbescherming.
-Ookwordt somshet streven naarbeekverbeteringen inminderemate
gewaardeerd alsdebetrokken bekenvervuild zijndanwelmoeilijk
doorrecreanten bereikt kunnenworden.
-Andersdanbijeenwegennet, kanbijbeekverbetering slechtsinbeperkte
matedeloopvanhetwaterwordengewijzigd omaandeverlangensvande
natuurbescherming tegemoet tekomen.Menisimmersgebondenaan de
hydraulischewetten.

Uithetbovenstaandeblijkt,datdewaterwegen andersdanhetbiologischecologisch belangdienen,bijv.agrarisch belang,zodathetduidelijk
zalzijn,daternaareencompromis tussendeverschillendebelangengroeperingenmoetwordengestreefd.Menmoetzichechterwelbedenken,dat

nietofzeerbeperkt tweetegengestelde belangen,zoalshetbiologisch/
ecologisch belang enhetagrarisch belangoptimaalgerealiseerd kunnen
worden endat inzo'nsituatiemijnsinziens,het biologisch-ecologisch
oogpuntvooropgesteld moetworden.
InNederland, waarminofmeernatuurlijkegebieden steedsschaarser
worden,zalmenmoeten streven naarhetbehoudvandezegebieden.
InstantiesenorganisatieszoalsStaatsbosbeheer, StichtingBeheer
Landbouwgronden enNatuurmonumenten kunnenhieraanmedewerkendoor
grondenaantekomenofbestemmingen opteleggen.
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Invloed vandeschaalvergroting opdemacrofauna

$ 1 Inleiding
Wanneerwehetoverdeinvloed vandeschaalvergroting opdemacrofauna
hebben,pratenweeigenlijk overeenaantaluiteenlopendeinvloeden,die
gemeenhebben,datzeuitdelandbouwzijnvoortgekomen endie,mijns
inziens,allenzonderuitzondering eennegatieveinvloed opdemacrofauna
hebben.Demanierwaaropdebeïnvloeding totstandkomt,verschilt echter
nogal.Zozijnermeerdirecteenmeerindirecteinvloeden teonderscheiden.
Directkanbijv.eenchemischbestrijdingsmiddel zijn,dateenacuut-toxisch
effectopdemacrofauna heeft.Alsindirectkanhetkappenvanhoutwallen
wordengenoemd.Inhetkortzullendezeinvloeden nuachtereenvolgens
bekekenworden.

li

$2 Bio-industriëlemeststoffen (Higler1979)
Deintensivering vandelandbouw heefthetontstaanvandebio-industrie
totgevolggehad.Ditheeftgeleid totmestoverschotten.Dezemestisbovendienvaakmoeilijkverwerkbaardoorhetvolumineuze-waterigekarakter.
Ookkanhetongeschikt zijnvoorbemestingdoorhogeCugehaltesofandere
ongewenste stoffen.Deboerisdannogweleensgeneigd gierofmengmest
ophetoppervlaktewater telozen,hetgeeneenzeerkwalijkeoplossingvanhet
probleemis.
Welkeinvloeden hebbendegier-endrijfmestlozingennuophetoppervlaktewaterenspeciaalopdeorganismendieerinleven?
Erzijndirecteenlangetermijn effecten teonderscheiden.
Dedirecteeffectenveroorzaken voordemeesteorganismendedooddoor
zuufstofgebrekengifwerkingvanNH~,H ? SenCu.Effectenoplangeretermijn
zijnvolgensHiglerafhankelijkvanstroomsnelheid, hoeveelheid enregelmaat
vandelozing endematevannatuurlijkheid vanhetmilieu.Alsereen
dikkelaagmateriaalopdebodemwordtafgezet,verandert hetmilieuzo
radicaal,dateruitsluitend noglevenmogelijkisvoorbacteriën, sommige
soortenmuggelarven enwormachtigen.Ookdantredendedirecteeffecten
nogsteedsop,zijhetmisschien inietsminderemate.

J

Opwat langeretermijn enopenigeafstandvanhetlozingspuntkunnen
vrijgekomenmineralen totalgenbloei leiden.Ditveroorzaakt weergrote
zuurstofschommelingen enbijhetafstervenzuurstofloosheid enmogelijke
toxischewerking.Verder leidtdetoenamevanmineralen totverhoogde
waterplantengroei,alstenminstedelevensvoorwaarden voorplanten niette
slechtzijndoorslibneerslag entoxiciteit.
Instilstaand enlangzaam stromend waterkunnen eenvoudig gestructureerde
levensgemeenschappen waargenomenworden.Hoeernstigerdevervuiling hoe
eenvoudigerdergelijkelevensgemeenschappen zijn samengesteld.
Insneller stromend waterzijnincidentelelozingengedurendeenkelemaanden
nogwaarneembaar aandeverarmde faunamitsvoldoendeschoonwaternade
lozing hetpuntpasseert.Bijpermanentelozing ishetzelfdebeeld tezien
alsbijstilstaand watermetditverschil,datdesoortensamenstelling aangepast isaandestroming endat naenkelekilometerseenlangzaam herstel
kanintreden.Degevoeligste soortenkunnennaeenbetrekkelijkgeringe
lozingalgeheeluitdebeekverdwijnen.

Kunstmest
Kunstmestkanrechtstreeks,ofdooruitspoeling indegrond
inhetoppervlaktewaterterechtkomen.Kunstmestheeft
eensterkeutrofiërende invloed ophetoppervlaktewater.Demineralen
metnamedefosfatenennitratendieinkunstmest aanwezig zijn,geven
aanleiding toteenhevigealgenontwikkeling ensterkeplantengroei ende
gevolgendaarvan,zoalsreedsonderbio-industriëlemeststoffen isbesproken.
Belangrijk is,datookhierhetmilieuverandert.Hetdichtgroeienvanhet
waterleidt toteenvermindering vandestroomsnelheid, sedimentatievan
zand en/oforganisch materiaal,afbraakvandatorganischemateriaalende
gevolgendaarvan,zodatereenanderesoortensamenstelling komtdiebeter
aangepast isaanhetveranderdemilieu.Deinvloeden eneffectendiereeds
onderbio-industriëlemeststoffen zijnbesprokengaanookhiergrotendeelsop.

7.

$4

Kappenvanhoutwallen
Eenandereinvloedopdemacrofaunaontstonddoorhetkappenvan
houtwallen.Houtwallenbedekten,beschaduwdenvaakgrotedelenvanhet
water,zodatheterkoelbleefenweinig lichtdoordrong;incombinatie
metstromendwatergroeidenerslechtsweinigwaterplanten.
Ditmilieuwasgeschiktvooruiteenlopendesoortenmacrofauna.Doorhet
kappenvanhoutwallenkondegroeivanwaterplanten sterktoenemenomdat
lichtnietmeereenbeperkende factorwas.Bovendienkondetemperatuur
stijgen,watookeenbelangrijkefactorisvoorgroei.Gevolgenzoalsdiereeds
onderbio-industriëlemeststoffenbehandeldzijn,ontstaandan.

$5

Ontwatering
Opeenanderpunt,deontwateringvanlandbouwgronden,zalverderindit
verslagnogdieperinwordengegaan.Ontwatering enkanalisatiehebben
grotegevolgenvoordemacrofauna enhetecosysteem,waarvandemacrofauna
deeluitmaakt.Zozaleenrheofiele(stroomminnend)soortnogwelmatige
verontreiniging kunnenverdragen,maarzalbijkanalisatie,veranderingvan
destroomsnelheidverdwijnen.

$6

Landbouwvergiften
Verderkanhiernoghetgebruikvanlandbouwvergiftengenoemdworden.
Pesticidenkunnenrechtstreeksbijbespuitingenofviauitspoelingin
indegrond,inhetoppervlakteterechtkomen.Ookkunnen landbouwvergiften
vialozingeninhetoppervlaktewater terechtkomen.
Degevoeligheid vooreenbepaaldvergiftverschiltvansoorttotsoort;zo
zegtHynes (1960),datdemuggelarvenvandeChironomidaefamilieéénvan
deeerstesoortenisdienaeenlozingweerverschijnt.Waarschijnlijk
hangtdetoxiciteitvaneenstofafvandemogelijkheid omhetdierbinnen
tedringen.Hetvergiftkanverscheidenewerkingenhebben,zoalshetdoden
vandelendiemethetpesticideinaanrakingkomen,beïnvloedingvanhet
centraalzenuwstelsele.d.Hieropzalinditverslagechternietverder
wordeningegaan.

8.

Vaakgeeftdemacrofauna eenbetereindicatievanvergiftigingdan
vissen,omdatzijintegenstelling totdevissen eengebied nietzo
snelkunnen herbevolken.

Samenvatting
Inditoverzicht zijneenaantalinvloedenvandeschaalvergroting
ppdemacrofaunaaandeordegesteld.Aldezeinvloeden hebbenopzich
eenverarmend effectopdemacrofauna eneenverstoringvanhetecosysteem
terplaatse.Vaakkomenzegezamenlijkvoor.Het intensiverenvanhet
landgebruikzalnaast extrabemesting,ookeenbetereontwatering enhet
kappenvanhoutwallenvereisen.
Bijeenonderzoek zullendusalleinvloedenbekekenmoetenworden.

9.

H III Waterbeheersing
$1

Oorspronkelijkesituatieineenstroomgebied (J.tenHoeve 1963)
Destroomgebiedenvandebekenbevindenzichvoornamelijk opbewegelijke
pleistocenezanden,waarvan hetoppervlakgewoonlijk eenzwakreliëf
vertoont.Vannatureisinditzand eenbeekvormontstaan,waarbijprofiel
enverhangzijnafgestemd opdeoorspronkelijk alsregelaftevoeren
hoeveelheidwater.
Hetverhangvandebeekismeestalkleinerdandatvanhetdoorstromende
terrein,daardebeekbeddingmeanderend ensomsvlechtend verloopt.
Ditremtdestroomsnelheid endusookhetzandtransport af.Inzeernatte
periodenkandebedding hetwaternietverwerken,wantdezeisafgesteld
opdedoorsneeafvoer.Debeek treedtdanbuitenzijnbedding,waarbij
hetdalovergroterebreedtedoorstroomd wordt.Destroomsnelheid wordt
daarbijafgeremddoorbegroeiingmetkruiden enhoutgewasdiezichbuiten
deeigenlijkebeddingheeftgevestigd.
Dealdusontstanehogewaterstand beperkt innattetijdendeontwatering
vanhet stroomgebied.Opdezewijzewordt hetgebied beschermd tegen
eentediepe,voortijdigedrainage,zodatvoldoendewateroverblijftvoor
hetdaaropvolgende vegetatieseizoen.
Hetovertolligegrondwaterkomtgeleidelijk endusovereenlangere
periodeverdeeld, totafstromingdoordebeek.Dezeminofmeervoortdurende
stromingalsookdeschaduwvandehoutbegroeiing ophetwater, belemmeren
degroeivandewaterplanten indebedding.Daarvoortshetbladvandeter
plaatsegroeiendeloofhoutsoortensnelindebeekverteert,blijftde
beddingvoldoendeschoon.
DebovengeschetstesituatieisinNederland nietmeeraanwezig,omdatde
stroomgebieden enbekendoordemensbeïnvloedzijn.

$2

Gevolgenvoordebeekvanversterktemenselijkeinvloed ophet stroomgebied
(J.tenHoeve1963)
Het isvooraldelandbouwdiezijnstempelophetbodemgebruikdrukt.Daarbijmaakthetnatuurlijkepermanentevegetatiedek plaatsvoorgewassendie
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debodem slechtsperiodiek ofgedeeltelijk bedekken.
Hetzandvandeveldenraaktdusgemakkelijkerinbewegingdan
vroegerenheeft,voorzoverhetwegspoelt,vaakdebeekals eindbestemming.
Demenswilalsregelalvroeg inhetvoorjaardelagere,veelalrijkere
gronden ineenstroomgebied benutten.Hijmoet erdanvoorzorgen,dat
degrondwaterstand reedsaanheteindvandewintervoldoendelaagis.
Bovendienmoet erindezomervoldoendevochtvoordegewassen tenvelde
terbeschikking staan,waardoor eenrelatiefhogeregrondwaterstand
wordt gehandhaafd.
Demaatregelendiehierondervallen,kunnenaangeduid wordenmethet
woord waterbeheersing.

$3

Waterbeheersing
Indelandbouwheeftmenaltijdalgestreefd enstreeftmennogsteeds
naareenzogoedmogelijkewaterbeheersing.Waterbeheersing omvatde
maatregelen totregelingvandewaterhuishouding,waaronderdemaatregelen
totafvoervanovertollig waterindewinterenstuwing indezomer.
Watverstaatmenpreciesonderontwatering?
Totontwatering rekentmendemaatregelen,dieopdekavelwordengenomen
omhetbodemgebruiktevrijwaren tegenwateroverlast,diedebegaanbaarheid
enhetvoortbrengend vermogenvandegrondbeperken.
Ontwatering wordtverkregendoorhetovertolligegrondwater tedoen
afstromen naaronderling evenwijdige sloten,greppelsen/ofbuizenreeksen
dieindegrondwordengelegd.
Tengevolgevandeontwatering dieopdekavelplaatsvindt isereenverbeteringvandewaterlopen nodig.Inhet stroomgebied vandeDrentscheA
wordthetwaterlopenstelsel gevormddoorkleineslootjes,groteresloten
endebeekmetalzijnvertakkingen.
Bijontwateringvandegronden inhetstroomgebied vandeDrentscheA
zullendanookzgn.beekverbeteringen moetenwordenuitgevoerd omde
waterafvoer ingoedebanen tekunnenleiden.
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Devolgendezakenvallenonder beekverbetering:
a.Verruimingvanhetafwaterendeprofiel,zodatmeerwaterbijeen
lagerewaterstand kanwordenverwerkt.
b.Verkorting vandevaakgrilligekronkelendehoofdwaterlopen door
afsnijdingen.
c.Uitbouw vandefijnstevertakkingen vanhetbekenstelsel,zodatin
hetgebied alleonderdelenmetwateroverlast doorhetwaterlopennet
"ontsloten"worden.
d.Voorkomenvaneensterkedalingvandewaterstand indrogereperioden
doorhetplaatsenvanstuwen indebovenlopen.

Verruimingvanhetafwaterendprofiel iseenmaatregel,ingreepdie
erzorgvoormoetdragen,datermeerwaterbijeenlagerewaterstand
kanwordenafgevoerd.Oelagewaterstand ineenverdiept beekprofiel
zorgtervoor,datervoldoendeverhangvanhetwateropdekavelnaar
hetwaterindesloot is,zodat erafhankelijkvandehoogtevande
waterstand indeslootendedieptevanhetbeekprofiel erovereen
bepaaldediepteontwatering plaatsvindtophetperceel.Indenatuurlijke
situatieisditverhangmeestal,vooralindelagedelenvanuit hetoogpunt
vandelandbouw, onvoldoendezodatmenhetafwaterendeprofielvande
beekverbreedt enverdiept.
Eenanderaspect isdatdebeektengevolgevandeontwatering opde
kavelinperiodenmetregeneengrotewaterafvoervandekavelste
verwerkenkrijgt.Debeekzaldaneengroteremaatgevendeafvoermoeten
hebbenomoverstromingen tevoorkomen.
Drainagezaldeplotselingeafvoernogvergroten.
Erzijntheorieën,dateengrond,wanneerontwatering endusgrondwaterstandverlaging heeftplaatsgevonden, naeenregenbui juisthetwater
zalvasthouden,zodatdegroteafvoerenafgevlakt zullenworden.
Hierbijmoetenechterweleenpaarkanttekeningen wordengemaakt.De
afvoervermeerderingalsgevolgvaneenregenbuiisvanvelefactoren
afhankelijk.Zozaleengegeven hoeveelheid neerslagbijeenbepaalde
grondwaterstand afhankelijkvandeuitdrogingstoestanden vandebovengrondverschillende topafvoerengeven.

12.

Ookdoorvariatie inderegenintensiteit wordenverschillende
topafvoerengemeten.Degrootsteafvoervermeerdering isteverwachtenbijeencombinatievanregenbuienopeennattegrond
met eengering bergend vermogen.Hetklimaat inNederland iszodanig
dateenenkelegeïsoleerdebuislechtszeldenvoorkomt.Elkebuiwordt
meestalbinnenkortetijddooreenvolgendegevolgd, zodaterwel
topafvoerenverwacht kunnenworden.
Wanneermeneenafwaterend profielverruimt,zijnereenaantalpunten
waaropmenmoetletten:
-Destroomsnelheid moet beperkt blijven,zodat er vrijwelgeenzand
wordtmeegevoerd.Daartoemoetendeafvoerkanalen eenbeperkt
^verhangkrijgen,watechtertotdenoodzaak leidtvaneenruimer
profiel.
-Teneindeoeveraantasting doordestroomdraad tevermijden,krijgt
dewaterloop eenrechtofhoogstens flauwverloop.
-Hetverhangzoudan juistgroterwordendanvoorheenwaardoorweer
zandtransport zoukunnenoptreden,watmenineersteinstantie
tracht tegentegaandoorlagestroomsnelheid.Hetverhangkanechter
verkleind wordenmetbehulpvanstuwen.
Destuwenhebben echterooknogeenanderefunctie.Indrogeperioden
zaldebeek,wanneerkanalisatie plaatsgevonden heeft,opdrogenomdat
ernietzoalsindevroegere situatieregelmatigewateraanvoerplaatsvindtvanuit hetindewintergevormde"reservoir".Eenstuwkanhet
effectvanhetdiepafwaterend profieldanverkleinen,zodat ereen
grootverhangvandekavelnaarhetafwaterendeprofielplaatsvindt.
Opdezemanierprobeertmendeuitdrogingvanlandbouwgronden inde
zomer tegentegaan.

Kritiek
Indehierboven beschreven situatieiservandeoorspronkelijkebeek
nietsmeerover.Eriseenkunstmatige,volkomenonnatuurlijke situatie
gecreëerd.Menheeftdoorkunstgrepenalskanalisatie,drainage,
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stuwen, eenmilieugecreëerd, datvanuit natuur/historisch/wetenschappelijk oogpunt eenonverteerbarezaakis.Temeeromdatdeze
ingrepenblijvend zijnenergeenterugkeer naardeoudesituatie
meermogelijkis.
Hetwoord "beekverbeteringen" isindezesituatiedanbokeen
misleidend woord,omdat hetvooreenzeereenzijdigebenadering
vanuitagrarisch-economischoogpunt staat,waarbijmengemakshalve
aandebetekenisdiehetwoord uitnatuurwetenschappelijk oogpunt
zoukunnenhebben,enwat ervaak tegenover staat,voorbijgaat.
Ineenartikel,S.F.I.(1971)overdeAmerikaanse rivieren enbeken
blijktookdeeenzijdigebenadering.Hierinwordtgezegd:
"Benefitsareidentified intermsofreduced floodlosseslocally
and/orpredicted potentialvaluesassociated withmoreintensive
land usesuchasagriculture.Noeconomicvaluesareassigned toan
existing streamand itsassociated floodplain forflood, sedimentand
nutriëntstorageorforfishandwildliferesources.
InDuitsland heeftL.Bauervoorgesteld omhetbegrip "Gewässerpflege"
intevoeren.Ditbegripwordtalsvolgtomschreven:
"Erhaltung,Verbesserung oderHerstellung einesausgewogenen, naturnahen
Gewässerzustandes,derdieFunktiondesOekosystemsgarantiert undmit
denaktuellen undlangfristigen undwirtschaftlichen Anforderungen
abgestimmt ist".
Ditbegrip houdtduseencompromis tussendebeekalsnatuurlijkecosysteemsmetzijnnatuurwetenschappelijke waardeendemenselijkebenuttingvanhetwaterin.
Menmoetzichechterwelbedenken,datnietofzeerbeperkt tweetegengesteldeprincipesvanwaterbelang, namelijkenerzijds schaalvergroting
enanderzijdshetbiologisch-ecologisch principe optimaalgerealiseerd
kunnenwordenendatdan"Gewässerpflege"hetbiologisch ecologisch
oogmerkvooropstelt.
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Gevolgenvandebeekverbeteringen voordemacrofauna
$ 1 Inleiding
Ineenminofmeernatuurlijke situatieineenbeekzullener
levensgemeenschappen aanwezig zijn,diekarakteristiekzijnvoorde
beekofeengedeeltevandebeek,omdatdaar juistdat specifieke
biotischeenabiotischemilieuaanwezig iswaaraandezelevensgemeenschap
isaangepast.Doorkanalisatieverdwijnen dekarakteristiekelevensgemeenschappen vandekronkelende ,stromendebeekjesdoordatmilieufactorenalsstroomsnelheid,waterdiepteenbeschaduwing veranderen
enwelinongunstigezinvoordelevensgemeenschappen.

S2 Milieufactor (Ringelberg41972)
Voordatwehierverder ingaan.opdeveranderingenvandemilieufactoren,moet eerstduidelijkwordenwateenmilieufactor is.Dr.
Ringelberg constateert,dat eenmilieufactoralleenalszodanigvoor
éénbepaalde soortgedefinieerd kanworden.Eenfysisch-chemischeeigenschapvandeomgevingwordt totmilieufactorvaneenorganismewanneerer
eenrelatieaanwezig istussendieeigenschap endatorganisme.Hetmilieu
kandanookalleengedefinieerd worden inverbandmeteenorganismeenis
dandeverzameling vanuitwendige factorenwaarmeehetbetreffendeorganismedirectofindirect inbetrekking staat.
Bezienweéénbepaalde fysisch-chemische eigenschapvanwater,danblijkt
dezealsabiotischemilieu-factor nogalverschillend vanaard tezijn
enkanmeerderebiologischebetekenissen hebben.Zoblijkt lichtals
fysischeomgevingsfactor 5abiotischemilieufactorkomponenten tebevatten.
Iedereabiotischemilieufactorkomponent heefteenaatalbiologische
betekenissen,dievooriederorganismeanderskunnenzijn.
Hieruit blijktdus,dat fysisch-chemischeomstandighedenalsfactoren
meteenbiologischebetekenisalszodanigzeercomplexvankarakterkunnen
zijnendatwemaarnietzondermeeroverdeverandering vaneen
(a)-biotischemilieufactorkunnen spreken,maarmetbetrekking totéén
bepaaldesoortenzelfsdanzijnernogverschillendemanierenvan
beïnvloeding.
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Inhetnavolgendezullenweervanuitgaandatderelatietussende
fysisch-chemischeomstandigheden endemacrofaunabestaat,zodatwevan
milieu-factoren kunnen spreken.
Zodrawedanovermilieufactoren inhetalgemeen praten,moetenweonswel
realiseren,datwedaneenfoutmakendoorhetteglobaaltestellen.
Het ismomenteelnoglangnietmogelijkomalleinvloedenvandeverschillendemilieufactoren opdeafzonderlijkemacrofauna teonderkennen,laat
staanomveranderingen erinoptemerken.
Wanneerweheteffectvanéénmilieufactorbeschrijven,moetmenwel
rekening houdenmethet feitdathetresultaatvanhetsamenspelmetandere
milieufactoren enmechanismen erniet totuiting inkomt.
Hetmilieu isdeintergratievanomstandigheden, waarinhetlevenoptreedt.
Decombinatievanmilieufactoren vormtdoordezeintergratieeencomplex
waarindeafzonderlijkecomponenten welhunrolspelen,maarwaarde
interactievangrotebetekenisis.

$3

Oorspronkelijke situatieineenbeek
Zodraweovereenverandering vanhetmilieugaanpraten,zullenwe
eerstdeuitgangssituatiewaarin noggeeningrijpendoormenselijk handelen
heeft plaatsgevonden, nadermoetenomschrijven.
Bullard (1962)zegthierover,dateengeschikteomgevingmoeilijk tedefiniërenvalt,maardatwanneerwedeomstandigheden bekijkenwaarondereen
wenselijke samenstelling vandemacrofaunavoorkomt, eenaantalparameters
zoalstemperatuur, opgelostmateriaal,gesuspendeerd materiaalenstroomsnelheid kunnenonderscheiden.
Detemperatuur zoudiewaardenmoetenhebben,waarbijeensoortzijnhele
levenscycluskanvoltooien endathetdanredelijkblijftgroeien enzichzelf
voldoendekanvoortplanten.Dezecriteriageldenookvooropgelostmateriaal,
zowelvastalsgasvormig,voorgesuspendeerd materiaal enstroomregimes.
Hetgeschikteaquatischemilieumagniet tewarmoftekoudzijnoftesnel
fuctueren;geengrotehoeveelhedengesuspendeerd materiaalbevatten,zodat
dehoeveelheid lichtdieinhetwaterdoordringt,vermindert,ofgevaarlijke
stoffenbevatten,maarhetzouvoldoendevoedingsstoffen vooreeneven-
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wichtigegroeimoetenbevatten;hetzouverder nietblootmogenworden
gesteld aantehogeafvoeren,dieeenverwoestend effect hebbenofuitdroging indezomer.
Dezebeschrijving vanBullard iseigenlijk ietstealgemeen endienthier
alsaanknopingspunt omwatdieperopdemilieufactoren integaan.
Indenatuurlijke situatiezalerineenbinnenbocht eenandermicromilieu,
meerofmindergeschiktvooreenbepaaldesoort,aanwezigzijndaninde
buitenbocht.Hetwaterstroomt erminder snel,erkanzichmeerzanden/of
organischmateriaalafzetten.Debeschaduwing kanerverschillen, zodater
andereplantengroeiendiemeerofmindertalrijkzijn.Dediepteendetemperatuurvanhetwaterkanvanplaatstotplaatsverschillen.
Hetzuurstofgehalte kanmedeonderinvloedvandetemperatuur enhetaanwezige
organischemateriaal fluctueren.Deoevervandebeekkanonregelmatiggevormdzijn,o.a.doorinschurendeenafkalvendewerkingvanhetwaterzodat
plaatselijk overhangendeoeversofafgebrokkeldekantenmet inhammetjés.
Erkunnenbomen staandievoorophopingvanorganischestoffen inhetwater
zorgen.
Uitdeinteracties tussendeverschillendemilieufactoren,diehier
overigensnietallemaalzijnopgenoemd, kunnendusvariatiesinmicromilieu's
optreden,waarbij juistdiesoortenvanmacrofaunavoorkomendiehetbest
passenbijdespecifiekesituatie.
Wekunnendanookwelsprekenvaneen"niche",dit isdekombinatievan
biotischeenabiotischemilieufactoren, waardoor eensoortopeenbepaalde
plaatskanvoorkomen.
Tijdensmijnonderzoek naardehydrobiologischewaterkwaliteit vande
DrentscheAvond ikinhetSchipborgerdiep drieexemplaren vandeLibelle
larveCalopteryx splendens.

Alledrieexemplaren werdengevonden

tussendewortelsvanvlakaanhetwaterstaandebomen.Zijprefereren
schoon stromendwaterendit isduseennichewaaraandezeLibellelarve
zichheeftaangepast.OpeenandereplaatsinhetSchipborgerdiep,waarhet
wateroverigensnatuurlijk stroomt,vond ikdemuggelarvePsectrotanypus
varius,diezichhetliefstophoudt ineenlaagminofmeerverteerdorganischmateriaal metweinigzuurstof.
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Uitdezevoorbeelden blijkt hetverschil inmicromilieu opgeringe
afstand.

$4

Veranderingvanmilieufactoren
Wanneer nuhetbeekprofielverruimd wordt,heeftditrampzaligegevolgen
voordemacrofauna.Demicromilieu'szijnverdwenen.Daarvoor indeplaats
iseenrechtlijnig beekprofielmet eenminofmeeruniformmilieu,qua
temperatuur, stroming, lichtintensiteit etc.ontstaan,datechteraansterke
fluctuatiesonderhevig is.Hetecosysteemvandebeekisalszodanigook
armergeworden,dediversiteit, rijpheid isverdwenen.
Debodem isvlakmet schuinoplopendekantendievaakalleenmaarmetgras
begroeid zijn.Bomenwordengekapt enplantenverdwijnen.Andereplanten
zullen juistingrotegetalekomenopzettenzoals
Doordezeveranderingen indemilieufactoren isdenichevanvelesoorten
verdwenen, zodatdezesoortenzichnietmeerkunnenhandhaven envroegerof
laterverdwijnen.
Aandehandvaneenaantalmilieufactoren zoalsMoller-Pilotzeaangeeft,
zullendeveranderingen besprokenworden.
Breedteendiepte
Wanneererkanalisatieheeftplaatsgevonden danzalindenieuwesituatie
debreedteendedieptevanhetbeekprofielberekend zijnopdegroottevan
hetafwaterendeoppervlak endedieptewaaroverontwatering plaatsvindt.
Ditkomteropneerdatdebeekverbreed enverdieptwordt.IndeDrentsche
A kunnenhiervelevoorbeelden vanopgesomd worden,bijv.Amerdiep,
Anreperdiep,Bovenloop,Zeegserloopjeetc.
Dewaterdiepteheeftvoordefaunaeendirectebetekenis.Zuurstofgehalte
enstroomsnelheid vertonenbijgroterediepteeengeheelanderegradient
vanafhetoppervlak tothetsubstraatvooralwanneerditlaatstebestaatuit
anaëroobslib.Indediepeslibrijkedelenisdehoeveelheid zuurstofdie
debodemdierenterbeschikking staat,danookrelatiefgering.Vooral
dichtbijstuwenzalditprobleem zichvoordoen incombinatiemetandere
milieufactoren alstemperatuur, stroomsnelheid etc.Zieverderookblz.
hetstuwenvanwater.

•flarve,
• o»popvan
Culex sp.i
familie Culicidae
5k*.v.
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Regenval,waterafvoer,waterstand
Dewaterstand wordt naeenbeekverbetering indenieuwesituatie,inde
zomerzohoogmogelijkgehoudendoorhetstuwenvanwater;indewinter
zalmenproberendewaterstand zolaagmogelijk tehouden.Eenforse
regenbuikanechtereenstijgingvanmeerdaneenmeterveroorzaken.Zo
washetSchipborgerdiep tijdensmijnstage-onderzoek naardemacrofauna
indeDrentscheAin 1979,bijdeeerstebemonstering op25/570cm.diep.
Op 15/6wasdegeschattewaterstand 1,5à2m.Ookindewinterkunnen
langdurigeregenperiodesvoorwateroverlast zorgenindebenedenstrooms
gelegen natuurlijkedelen.Overstroming treedtdusnietopinbovenstrooms
gelegengekanaliseerdegedeelten.Diezijnnamelijkberekendoptopafvoeren.
Sterkefluctuatiesvandewaterstand kunnendusnietwordenopgevangen
maarmenstreeft naareensituatiemetgemiddeld hoogwaterindezomer
enlaagwaterindewinter.Indeoorspronkelijkesituatiewerdendetopafvoeren sterkafgevlaktdoordat hetomliggendelandwatervasthield
(zieookblz.a;).Naarmatedemenshetgebied ontgindeenontwaterdewerddit
steedsminderenwerdendepiekafvoeren steedshogermetdaartussenin
periodesmet lagewaterstand.Datdewaterstand groteinvloed opdemacrofaunaheeft,magblijken uitdegevolgenvansterkefluctuaties indewaterstandopdemacrofauna:
-Demeeste(nietalle)soortenverspreidenzichbijhoogwaterovereen
veelgrotereruimte.Aldannietgewild;denko.a.aancatastrophicdrift.
-Devegetatiebiedtbijhoogwaterveelminderbeschutting;ditisinhet
bijzondervanbelangvoorsoortendieaanhetoppervlakademhalen.
-Bij zeerlagewaterstanden kunnenbiotopendroogvallen,zoalsondiepe
binnenbochten.Debewonersvaneendergelijkebiotoopzullenzichvaak
doordrift stroomafwaartsverplaatsen.
-Nazeerhogewaterstanden kunnenveledierenbijhetzakkenvanhetwater
achterblijven inaangrenzendeweilanden.
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Stroomsnelheid
De stroomsnelheid zalindenieuwesituatieooksterk fluctueren.De
stroomsnelheid kannaeenregenbui sterktoenemen.Zobleekinhet
Anreperdiep destroomsnelheid vanminderdan20cm/sec.vooreenbuitot
+ 0 , 5 m./sec.naeenregenbui tezijnopgelopen. Gemiddeld zaldestroomsnelheid kleinerdan20cm./sec.zijnineengekanaliseerdgedeelte.
Verderkandestroomsnelheid ooknogvanplaatstotplaatsverschillendoor
het stuwenvanwater.Stroomafwaartsvaneenstuwisdestroomsnelheid
groterendedieptegeringerdanstroomopwaartsvaneenstuw.
Datdestroomsnelheid directofindirect eengroteinvloedopdemacrofaunaheeft,magblijken uitdevolgendepunten:
-Velesoortendiezichindrogeperioden ineengekanaliseerd beekdeel
vestigen,datdanslechtseengeringestroming heeft,zullenbijhoge
waterstand enstroomsnelheid afgevoerd wordenomdatzijnietaanstroming
zijnaangepast.Voorbeelden zijndemuggelarvenChironomusenPsectrotanypus
varius.
Wenoemendezevormvanverplaatsing ookwelcatastrophicdrift.
-Ookwanneerplantenmetdefaunaeropdoordestromingmeegevoerd
worden, sprekenwevancatastrophicdrift.
-Zand enslibworden somsovergroteafstandverplaatst enopandere
plaatsenafgezetwaardanhetmilieuverandert.
-Alleenopplaatsenmetgeringestroomsnelheid wordt slibafgezet.Inde
nieuwesituatieisdaaroverhethelebeektrajectmogelijkheid toeenniet
zoalsindeoudesituatieopspecifiekeplaatsenzoalseenbinnenbocht.
Demacrofaunazaldanveranderen;erkomen soortendieaandenieuwe
situatiezijnaangepast enhetaanwezig zijnvanslib juistalseen
levensvoorwaarde hebben.Voorbeelden zijnChironomus, Psectrotanypus
variusenTubifex.
- Inzuurstofarmwaterhebbendedierenbijhogerestroomsnelheid nietzo
gauwzuurstofgebrek.Erzijndanooksoortendiezichomdezeredenalleen
instromend waterkunnenbevinden,bijv.Baetisspec.Mennoemtzeook
wel (sub)rheofielofstroomminnend.Dezesoortenzullenbijeendalingvan
destroomsnelheid verdwijnen.
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-Velediersoorten zoekeneenplaatsopwaardestroomsnelheid optimaalis.
Devariatieinstroomsnelhedenvanbijv.eenbinnen-enbuitenbocht,
isbijkanalisatieverdwenen,zodatermindervariatieinsoortenis.
-Detypisch ruimtelijkevariatieineenlaaglandbeek komtgrotendeels
J'onderinvloedvanstroming totstand.Dezeruimtelijkevariatiezaldan
waarschijnlijkminderwordennakanalisatie.

Detemperatuur
Inlangzaam stromend/stilstaand waterkandetemperatuur tothogerewaarden
oplopendaninstromendwater.Detemperatuurisvangrootbelangvoorde
fauna,onderandereomdatveledierenbijhogeretemperatuurmeerzuurstof
verbruiken,terwijldeoplosbaarheidvanzuurstofinhetwaterbijstijgende
temperatuurafneemt.

Hetzuurstofgehalte/B.Z.V.
Dezelfreinigingscapaciteit vaneenbeekwordtnadeligbeïnvloeddoor
kanalisatie.Naeenlozingvanorganischemestblijktindenieuwesituatie
inkortetijdalleaanwezigezuurstoftezijngebruikt.Ditzalookineen
natuurlijk stromenddeelgebeuren.Dereaëratieblijftechterbijkanalisatie
indezomermeestalzeerbeperktdoordaterpraktischgeenstroming iswaardoorzuurstofinbreng plaatszoukunnenvindenenbovendienisdewaterstand
danrelatiefhogerinverhouding totdehoeveelheidwater,zodatuerslechtseen
kleinoppervlakiswaaroverreaëratieplaatsvindt.Juistomdezeredenen
zalineenvrijsnelstromendeondiepebeekdereaëratiegroterzijn.Bovendienkunnenstroomversnellingen enturbulentieinbochtenextrazuurstofinbrengbewerkstelligen.OmdezeredenbegintdestijgingvanhetzuurstofgehaltealbijeenhogereB.Z.V. InhetdiagramvanHynes,dathetverloop
vanhetzuurstofgehalteenhetgehalteaanorganischestoffen metde
afstandweergeeft,zoudelijnvanhetzuurstofgehaltemeernaarlinks
liggenbijkanalisatie.

•>'*^'M
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Verder zal het zuurstofgehalte sterk kunnen fluctueren binnen één etmaal.
Door demineralisatie zijn grote hoeveelheden voedingsstoffen vrijgekomen,
waardoor een massale ontwikkeling van phytoplankton optreedt. In dergelijke
gevallen vindt men bij zonsopgang zeer lage zuurstofgehalten doordat de
ademhaling wel maar de fotosynthese (0„productie) tijdens de nacht niet
doorgaat. Later op dedag vindt men dan extra hoge zuurstofgehalten door
zuurstofproductie die bijde fotosynthese plaatsvindt.
Afsterven van grote hoeveelheden phytoplankton kan ook aanleiding geven tot
lagezuurstof en/of hoge B.Z.V. waarden.
Indewinter zullen de extremen inde zuurstofgehalten wat afgezwakt worden
doordat bij lage temperatuur de ontwikkeling van phytoplankton kleiner is.
Bovendien wordt door de hoge afvoeren het water sterk verdund.

Lichtintensiteit
Welke invloed deveranderde milieufactor licht op demacrofauna heeft, kan
hier niet zo maar eventjes weergegeven worden.Wel ishet mogelijk, dat de
eutrofiëring bij kanalisatie (leeskappen van houtwallen) toeneemt, doordat
licht niet meer de beperkende groeifactor voor de planten is.Zie ook $ 4
van hoofstuk II.Het kappen van houtwallen.

Anorganische stoffen
Dit punt heeft met het vorige temaken omdat zonder minerale voedingsstoffen
geen planten kunnen groeien.Bij baggerwerkzaamheden, die inverband met
kanalisatie worden uitgevoerd, kan voedingsrijke grond boven komen die de
eutrofiëring bevordert. Verder wordt verwezen naar hoofdtuk II$ 2, waar
uitgebreid over de eutrofiëring wordt gesproken.
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Plantengroei
Voor eendeelvandefaunaisdeaanwezigheid vanplantenvanbelang.
Velezoekenhunvoedselopdebladereno.a.haftelarven,kokerjuffersen
slakken indevormvanmicro-organismen.Enkelesoortengebruikendeplanten
zelfalsvoedsel.Anderesoortenzoalsbloedzuigersgebruikendeplantals
substraat.Deplantenhebbenduseendirectefunctievoordefauna.Een
minderdirectefunctieis,datdoorplantengroei eenstructuur indebeek
ontstaat.Eenruimtelijke structuurvanplanten,stenen, takken,boomwortels,
e.d.veroorzaakt eenmilieuvariatiediebestaansmogelijkheden scheptvoor
velediersoorten.
Wanneernudebeekgekanaliseerd wordt,zullendemeesteplantensoorten
verdwijnen enookbijhetschonenvandebeekgebeurtdit.Aandelevensvoorwaardenvanvelesoortenkannuineensnietmeerwordenvoldaan,zodat
dezesoortenweggaan.

Bodem
Hetbodemmateriaal kanindenatuurlijkesituatieuitfijnzandofgrover
zand bestaaneneenenkelekeerkomenerookweleensgrindbodemsvoor.
Nakanalisatievormtzichmeestaleensapropeliumlaagvaneentiental
centimeters,diehetmilieuvanvelesoortennadeligbeïnvloedt enwaardoor
diesoortendusookzullenverdwijnen.AnderesoortenzoalsChironomusblijken
dezenieuwontstanesituatie juistteprefereren.
Hetisduswelzodatdevormingvaneenlaagsapropeliumdediversiteit
vandemacrofaunanadeligbeïnvloedt.

$5

Samenvatting
Indithoofstukhebbenwedeoorspronkelijkebestaandesituatieende
veranderdesituatienakanalisatieaandehandvanverschillendemilieufactorenbesproken.Ditwilechternietzeggen,datiederemilieufactor
losvanhetcomplexvanmilieufactoren kanwordengezien.Hetmilieuvan
eenbepaaldesoort isdeintegratievanafzonderlijkecomponenten toteen
complexwaarbijdeinteractietussendezemilieufactoren belangrijkis.
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Eensoortzalnakanalisatieverdwijnenomdathetgeheelvanmilieufactoren "deniche"nietmeervoldoet aandelevensvoorwaarden vandesoort.

$6 Enkelegevolgen
Nuzullenachtereenvolgens enkeleverschijnselen dieoptredenbijkanalisatieenhet stuwenvanwaterbehandeldworden.

$6.1 Drift
Doordeontwateringvanlandbouwgronden metdrainage, slotenengreppels
zullendezegronden hetwaterversneld afvoeren naardebeek.Erzaldan
naeenbuigedurendeeenkorteperiodeveelwaterwordenafgevoerd,zodat
driftkanontstaan.Watisnudrift?Onderdriftwordtdestroomopwaartse
enstroomafwaartseverplaatsing van fana-organismenverstaan.Dezeverplaatsingkanpassiefofactiefzijn.
Overdeoorzakenvandriftzijndeverschillendeonderzoekershetnietmet
o

elkaareens.ZozegtElliott (1965)datdeafgevoerdehoeveelheid water
duidelijkvaninvloed isophetaantalorganismendatzich stroomafwaarts
verplaatstzodatmenkansprekenvanpassievedrift.Muller (1974)echter
constateert eendag-nacht ritmeeneenseizoensritme.Verplaatsing stroomafwaartszoueengevolgzijnvandag-nacht activiteiten.Vlaknazonsondergangwordtdegrootstedriftwaargenomen,zodathijtotdeconclusiekwam
datverplaatsing stroomafwaartsalleenactiefkangebeuren.
Omdit tebewijzenhaalt hijtweevoorbeeldenaan.
Eéndaarvan ishetonderzoekvanThomas,ineenlangzaam stromendebeek
waarstroomafwaartseverplaatsingvanAselluscoxalisseptentrionaliskon
wordenwaargenomen,ookondankshetvelesubstraatdatzichindebeek
bevond.
VerdermelddeLehmandieeenpopulatieGammaruspulexfossarummerkte
met32Pdatevenveeldierenbeneden-alsbovenstroomswerdengevonden.

Cloëonap.,larve
ordeEpheineroptera
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Watersonderscheidt drieverschillende soortendrift:
1.gedragsdrift
2.catastrophicdrift
3.constantedrift.
Catastrophicdrift zoubijhogewaterstanden engrote stroomsnelheden
optreden.Veledierenwordenmeegesleurd omdatzijhunbeschutting verliezen
doordat stenen,mosenplantenwordenafgerukt.
VolgensMoller-Pilotkanverplaatsing vansoortendiealleenopplaatsen
metgeringestroming leven,optredenbijperiodenmet hoogwaterengrote
stroomsnelheid.DelarvenvandehaftCloëondevedermug Psectrotanypus
variusendesteekmugCulexzijnhierduidelijkevoorbeeldenvan.Deze
soortenwordenweggevoerd omdatzijgeenweerstand aan stromend waterkunnen
bieden.Waarschijnlijk zalerzoalsWatersconstateerde gedrags-catastrophic
enconstantedriftoptreden indeDrentscheA.Doorgedragsdrift enconstante
driftzalerpraktisch geenverandering indesamenstelling vandemacrofaunaoptreden enspelenalszodanigdanookgeenbelangrijkerol.
Catastrophic driftheeftzoalshetwoordalaanduidtverregaandegevolgen.
Wekunnenditechternietloszienvandebeek ingreepalszodanig,waarbij
zicheenstilstaand waterfaunaontwikkelt dienietbestand istegenstromend
waterendusbijperiodenmethogeafvoerweggespoeld zullenworden.
Wanneerdebeekgekanaliseerd is,zalerbovendienpraktischgeensubstraat
zijn,zodatdefaunadiewelstroomresistentistochweggevoerd zalworden.
Nietalleeningekanaliseerdedelenmaarookinnatuurlijk stromendedelen
zalcatastrophicdrift plaatsvinden,mijnsinziensechterminderdaarde
macrofauna ermeeraanstromend wateraangepast isenvoldoendesubstraat
aanwezig iswanneerditalthansnietweggespoeld wordtmetdezichdaaropbevindendemacrofauna.
tb

Tijdensmijnonderzoek indeDrentscheAin 1979hebikexemplaren vande
haftelarveBrachycercusHarisella

inhetSchipborgerdiep gevonden.

Eerderwarenerin 1954doorLeentvaer enSchimmel ookexemplaren vandeze
soort inhetbovenstroomsgelegenAmerdiepgevonden.Ditistemeeropmerkelijk,daarophetmomentvanbemonstering hetSchipborgerdiep buitenzijn
oeverstraddoorvoorafgaanderegenbuienenhetisdanookmogelijkdatdeze
soortdoorpassievedrift uitbovenstroomsgelegendelen (Amerdiep)is
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aangevoerd.

S6.2Afhalving
Wanneerdebeekverbeteringen vooralindebovenstroomsgelegendelen
heeftplaatsgevonden, zullendebenedenstrooms,minofmeernatuurlijke
delenveelhinderondervinden.Degekanaliseerdebovenstroomsgelegendelen
zijnberekend opeenbepaaldeafwatering.Benedenstroomsmoetechterhet
watervanhettotalestroomgebied opgevangenwordenendezegedeeltenzijn
juistnietgekanaliseerd endusooknietberekend opdeversneldeafvoer
vanwaterzoalsdienuplaatsvindt.
Eenvandeproblemendiezichdanvoordoet isoverstroming.Eenander
probleemvormtdeafkalving eninschuringvandeoevers.Indeoudesituatie
vondenafkalving eninschuring ookwelplaatsechterinveelminderemate.
Nutreedtereensterkereinschuringvandenkantendoordestroomdraad
op,doordat ermeerwatermeteenhogerestroomsnelheid wordtafgevoerd.
Dezeinschuring enafkalving zalinsterkmeanderendedelennogheviger
plaatsvinden.
Afkalving isnietalleenongewenst omdatplaatselijk stukkengrondweggeslagenworden,maarookomdathetzanddatbijdezeeroderendewerking
vrijkomtweeropeenandereplaatszalsedimenteren.
Heelduidelijk isdeafkalving teziendieerplaatsgevonden heeft inde
DrentseAabenedenstroomsvandewegTynaarlo-Zuidlaren, waarhetnatuurlijk
rechtlijnigegedeelteovergaat ineensterkemeandering.Plaatselijkis
hierhetwaterzeerbreed.
IneenartikelvandeS.F.I.1971inAmerika over"streamdestructionby
channelization"wordtgeconstateerd, dathetcontroleren ofvoorkomenvan
piekafvoeren nietwordtbereiktmaardat juisthetnatuurlijkekaraktervan
hetland,datervoorzorgtdathetwaterlangzaamvrijkomt,wordtaangetast
endaardoordepiekafvoerenvergrootmetalsgevolg erosieenvernietiging
vanbiologischeproductie.Kanalisatieverplaatst hetprobleemvanhoge
piekafvoeren naarenversterkt hetinbenedenstroomsgelegendelen.
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6.3 Uitdrogenvandebovenloopjes/kwel
Eenomschrijving vanhetverschijnselkwelisdevolgende:
Rivierendieindirecteverbinding staanmet eenvrijgrondwaterlichaam
kunnendaaruitwaterontvangenviadebeddingofwaterafgeven,afhankelijk
vandeonderlingestandvanrivierwater engrondwaterspiegel.Bijhoogwater
zalinfluentieoptreden enwateruitderivier inhetalluvialemateriaal
vandedalbodemdringen,waardooreentijdelijkegrondwatervoorraad ontstaat.
Alshetpeildaalt,vloeitditwaterinderivierterug.
Hetaandeelvanhetgrondwater indevoedingvanderivierwordtdebasisafvoergenoemd.Dezekanindrogeperiodendegehelerivierafvoeruitmaken
terwijlhetgrondwaterdeel tijdensperiodenvanneerslagrelatiefklein
kanworden.
Doordatderivierafvoer indrogeperioden praktischgeheelopdevoeding
vanhetgrondwater isaangewezen,zaleenverandering vandegrondwaterstand consequentieshebbenvoorderivierafvoer.Hetblijktdatdegrondwaterafvoer indegekanaliseerdesituatiedoorde opgetredenverlaging
vandegrondwaterstand geringer isdandevroegereafvoeronderdezelfde
klimatologische omstandigheden.
Doordediepereontwateringvan50tot80ensomstot 100cm.toewordt
weliswaar hetwaterbergend vermogenvandegrondgroter,dochzalnaeen
buiookdeafgiftevanhetgrondwateraanhetrivierwater sterktoenemen,
zodatdegrondwaterspiegel weer snelzaldalen.Indezomerzalbijdiepe
ontwatering dekansophetuitdrogenvandebeekenhaarbedding toenemen.
Omdezeverdroging opteheffen,wordenstuwenaangebracht,diedoorgaans
echterslechtseenplaatselijk effect hebben.IndeDrentseAazijnpraktisch
allebovenlopengekanaliseerd zoalsAnreepsediep,Amerdiep enAndersediep.
Inhoeverredezebovenlopenmetdedaarop uitmondendeslotennudroogzullen
vallen,ismijnietbekend.Ookdeliteratuurgeefthiergeenaanwijzingen
over.Hetwordtweleenprobleemwanneerdestuwenomdeeenofanderereden,
zoalsin 1979hetgevalwas,gestrekenmoetenworden.
Afhankelijkvandedroogteperiodezalzicheenlevensgemeenschap gaan
vestigen,diekarakteristiekvoordit soortwaterenis.
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Metnamedesoortendiehunlevenscyclusvanlarvetotimagonogvoorhet
droogvallen weten tevoltooien,zullengoed instaatzijnomhierteblijven
leven.Alservaneennieuweenvaaksterkwisselende situatienagrondwateronttrekking sprakeis,ishetresultaat eenernstigeverarmingvande
fauna.
DoorH.Cupperiseronderzoekverricht naardegevolgenvanhetdroogvallenvaneenbeek.

6.4 Gevolgenvanhetstuwenvanwater
Het stuwenvanwaterlevert eenprobleemopzichop,alhoewelheteennoodzakelijkkwaad isbijeen"beekverbetering", omdatandersdegekanaliseerde
loopjesdroogzoudenvallen.
Indewinterwanneerdestuwgestreken is,doenerzichgeenproblemenvoor.
Indezomerzalbijdestuwpraktischgeenstroming plaatsvindenzodat
ergemakkelijk organischmateriaalkanbezinken.Ditorganischemateriaal
zalineersteinstantiemetbehulpvanhetinhetwateraanwezigezuurstof
wordenafgebroken.Spoedigzalallezuurstofverbruikt zijnenanaerabe
omstandigheden ontstaan. Reaeratiezalslechtsinzeerbeperktemate
gebeuren.
Belangrijkepunten hierbijzijn:
-Destroming bijdestuwisnihilzodatzuurstofinbreng doorstromingen
turbulentieuitgesloten kanworden.
-Dewaterstand bijdestuwisvrijhoogwaardoordeoppervlaktewaarover
zuurstofinbreng kanplaatsvinden ineenongunstigeverhouding totde
totalehoeveelheid waterstaat.
-Naarmatedetemperatuurvanhetwatertoeneemt,kanhetminderzuurstof
bevatten.Degasuitwisseling (o.a.zuurstofinbreng)zaldanechterwel
toenemen.DoordeanaerobeafbraakvandeO.S.zalerHLSgeproduceerd
worden.BijhetstijgennaardeoppervlaktekunnendeH«Sbellenreeds
gesedimenteerdorganischmateriaalweerdoenopwervelenwateenextrabron
vanverontreiniging vormt.Verderzullendeanaerobeomstandigheden
nogversterkt wordendoordeontwikkeling vandichtevegetatiesvan
hogereplantendiedezuurstofuitwisseling metdeluchtbemoeilijkenen

ci imago
C larve
van
E r y o t a l i s sp,
familie
Syrphidae.
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zelfzullenafsterven.Doordemassaleontwikkeling vanphytoplankton
zaloverdag hetzuurstofgehalte sterk toenemen,maar 'snachtsdoorafbraak
totzeerlagewaardendalen.Indezeongunstigemilieuomstandighedenzullen
zichslechtsenkelemacrofaunasoortenkunnenhandhaven.Demuggelarven
ChironomusenPsectrotanypusvarius,dezweefvlieglarveEristalisLatr.
endewormTubifexkunnenzichindezesituatiehandhaven.Welhebbendeze
soorteniedervoorzicheenanderoptimum.
Bijhetstrijkenvandestuwenzalercatastrophicdriftoptreden.Doorde
stromingdieontstaat,zullendeaanwezigemacrofaunadieaan stilstaand
wateraangepast is,passiefmeegevoerd worden.Verderzaldereedsgesedimenteerdeorganischestofmeegevoerd wordenenopnieuwverontreiniging
enzuurstofonttrekkingveroorzaken.
Uithetbovenstaandeblijktduidelijkdatvanuit hydrobiologisch oogpunt
hetstuwenvanwaterverrevan ideaalis.
König1heeftinDuitsland onderzoekgedaanindriebekennaardeinvloed
vanAusbaumassnahmen-kanalisering-opdefauna.Hierbijheeft hijvooral
gekeken naardeveranderingen dieoptradendoorhetstuwenvanwater.
IndeEckstockauwaren indenatuurlijkesituatieeenaantalkarakteristieke
vertegenwoordigersaanwezig,zoalsAstacus (Decapoda),Gammarus,Baetidaën,
EphemeraenTrichoptera.Vier jaarnadebouwvandestuwbleekbenedenstroomsvandestuwdeoorspronkelijkemacrofaunaweeraanwezig tezijn
metuitzondering vanAstacus.Bovenstroomsvandestuwzijnpraktischalle
soortenverdwenen alleeneenkleinaantalGammarus specenveleTrichoptera
larvenwerdengevonden.Verderbleekuitchemisch onderzoek,datbovende
stuweenlaagzuurstofgehaltegevondenwerd.Benedendestuwvond ereen
sterkereaeratieplaatsdoorbeluchtingenassimilatievanalgen.
Uitditvoorbeeld blijktdathelelevensgemeenschappen veranderenzowel
insoortenalsinaantal.Indenieuwesituatiekomenveelexemplarenvan
enkelesoortenvoor.Zowordtooknoghetvoorbeeldvandekokerjufferlarve
Neureclipsisbimaculatagenoemd,dieoveralinschonebeken inSleeswijkHolsteinvoorkomt,waareengeschiktestroming is.Hetblijkt,datook
dezesoortniet ingekanaliseerdebekenvoorkomt.Neureclipsismaak nl.vang-

^
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netten,diebijeenbeperktverschilinstroomsterkte"uitstaan".
Bijtelagestromingzakkenzeinelkaarenbijtehogestromingworden
zelosgerukt.VerderwordthierooknogdeLibellelarveCalopteryx
splendensindeoorspronkelijkesituatiegevonden,terwijlnakanalisatie
dezesoortnietmeerwerdteruggevonden.
AlsoorzaakgeeftKönigaan,datCalopteryx splendensslechtezwemmers
zijnenindenieuwesituatieweggespoeld zullenworden,daarergeen
geschikt substraatmeeraanwezigis.
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DeDrentscheA

Het landschap zalwaarschijnlijkzijnhuidigeaanzienvoornamelijkhebben
gekregen nadederdeijstijd, hetRisz-glaciaal.Grotehoeveelheden smeltwatermoestenzichtijdenshetafsmeltenvanhetlandijseenweghebben
gezochtdoordelaagstedelenenhebbenzodestroomdalengevormd.
Vanaf hetplateau inditdeelvanDrentheheeftdeafvoerviakleine stroompjes (diepjes)endehoofdstroom innoordelijkerichting plaats.Hetwater
wordtdoordeoostelijkeHondsrug innoordelijkerichtinggedwongen.
Eenstelselvankleinesterkmeanderende stromenvormen samengrotere
stromen.

InhetoudeDrentschelandschapwasdetypischebeekdalenstructuur
duidelijker teonderscheiden dantegenwoordig.Degroenlanden,ookwel
"maden"genoemd,meestaldoorhoutwallenomzoomd, lagenscherpbegrensd
indeuitgestrekteheidevelden dietezamenmetdeverspreidehoofdboscomplexen,dekenmerkendebegroeiing uitmaaktenvanhetgrootstedeelvan
hetDrentseplateau.
Deontginning aanhetbeginvandezeeeuwheeftdestructuurvanhetDrentse
landschp ingrijpend veranderd.De"Velden"zijngrotendeelsverdwenen.
Bosbouw enweiland hebbendeeeuwenoudeheideverdrongen.Opdemeeste
plaatsenzijndebeekdalen nauwelijksmeeralszodanigteherkennen,vooral
daarmetdeontginningvandeaangrenzendeheideveldendeeeuwenoudehoutwallen,diedescheidingvormden tussenheideengroenland, ookmeestal
verdwenen.Dit iseveneensvaakhetgevalgeweestmetdewallen enhagen,
dwarsopdestroomrichting.Doordetoenemendeontginningenvandehoger
gelegen heidegronden trad eveneenseenverandering opindewaterloopkundigetoestandvandeDrentsebeken.Deontginningen hieldenminder
watervastdanvroegerdewoestegronden.Deaanvoeropdewaterlossingen
namsterktoe,vooralbijregenperiodes enintijdenmetweinig verdamping.
Hierdoorraaktenzelfs 'szomersdemadenplaatselijkoverstroomd.Deze
toenemendewateroverlast indelageregedeelten is,landbouwkundig ongewenst.
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1H

Reedsin 1955werddoorSchimmelgeconstateerd, dat inmidden-enbenedenlopendewateroverlast verontrustendevormenaannam.Omditprobleem
hethoofd tebiedenhadmen toenreedsplannenomdebovenloopjeste
gaankanaliseren.Naaraanleiding vanhetin 1955doorS.B.B,uitgebrachte
rapportoverdenatuurwetenschappelijkebetekenisendelandschappelijke
betekenisvandebekenenstroomdalenvandeDrentsebekenkwamende
Cultuurtechnischedienst,S.B.B,enhetProvincialeBestuurovereen,dat
voorhetstroomdallandschapDrentscheAeenstreekplanzouwordenopgesteld,
nadatreedsin 1965doordeministervanC.R.M,hetstroomdalgebiedwegens
hetdaarmeegemoeidenationalebelang ophetaankoopplanvanhetministerie
wasgeplaatst.
Ditheeftgeresulteerd indeStichtingvanhetNatuurreservaat deDrentsche
A,methetdoelhetstelselvanlaaglandbeken metdedaarbijbehorende
stroomdalen enovergangen naardeaangrenzendegebiedenzogoedmogelijk
tebehouden.
Het stroomdallandschap "DrentscheA"bestaat uiteenaaneengesloten complex
eneenaantalafzonderlijke terreinen.Ziehiervoorookbijlage 2Deaaneengesloten terreinenomvattendehoofddalenvanhetPunterdiep,
DrentscheA,Westerdiep,OudeMolensediep,Taarlosediep,Loonerdiep enhet
Deurzerdiepmetalszijdalen hetWildeVeen,Zeegserloopje ,Anlosediep,
Gastersediepmetzijdal.Verdereentendelemet hetveenopgevuld beekdal
tussenGasterenendesamenvloeiing vanhetAnlosediepmethetSchipborgerdiep enhetAnderseloopjemetoorspronggebied hetzijdalvanhetLoonerdiep
(smalbroeken)eneenzijdalvanhetDeurzerdiep.
Indit samenstelvanstromenzijnopgenomendeaangrenzende natuurterreinen
bijWestlaren,Zeegse,OudeMolenendietennoordenvanDeurze.Afzonderlijke
terreinenzijngelegen indestroomgebiedenvanhetRolderdiep,Andersediep
Amerdiep,Anreperdiep endebovenloopvanhetZeegserloopje.
DeStichtingvanhetNatuurreservaat stroomdallandschap DrentscheAheeft
echternietkunnenverhinderen dateenaantalbekenenloopjestochgekanaliseerdwerden.
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Helaasbeschik ikoveronvolledigegegevens overdataenplaatsvan
kanalisatie.Erblijktnamelijkgeenoverzicht tezijnoverkanalisatie.
Hieronderzalikeenaantalplaatsenendata,waaropkanalisatieheeft
plaatsgevonden,weergeven:
1965;
Deurzerdiep,Anreperdiep,afleidingLoonplusafleidingDePunt,Bovenloop,Zeegserloopje,tenwestenvoorspoorlijnGroningen-Zwolle.
1978;
Rolderdiep,Andersediep
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VI

Vergelijking vandewaterkwaliteit uithydrobiologisch oogpunt,
vroegerennu

$1

Inleiding
Indithoofdstukzalconcreetgeprobeerd wordenomdeinvloedvande
schaalvergroting opdemacrofaunaaantegeven.Hetverschijnen ofjuist
verdwijnenvanbepaalde soortenkaneenbepaaldesoortenkaneenindicatie
daartoezijn.Omdeinvloed vandeschaalvergroting opdemacrofaunate
onderzoeken, zijnvierrapportenvergeleken,waarin hydrobiologisch
onderzoek isgedaan.Hetgaatomdevolgenderapporten:
Schimmel- 1955

:DeDrentsebekenenbeekdalen enhunbetekenisvoor
natuurwetenschap enlandschapsschoon.

Mur-Atzema-1965

:Onderzoeknaardefaunavandebekeninhet stroomgebiedvandeDrentscheA.

Maenhout- 1976

:Hydrobiologisch onderzoekvandeDrentscheAende
Hunze.

Katgert- 1979

:Hydrobiologisch onderzoekindeDrentscheA.

Uitdezerapportenzijndemonsterpuntengenomen,diezoveelmogelijkmet
elkaarovereenkomen indeverschillendeonderzoeken.Intabel
staandezemonsterpunten weergegeven.Demonsterpunten zijnoverhethele
stroomgebied vandeDrentscheAverspreid ensomszoalsinhetAmerdiep
worden ermeerderemonsterpuntenvergeleken.Opkaartfl,bijlageX,
zijndezemonsterpuntenaangegeven.
Metdevergelijkingvandeverschillenderapportenkomen erwelenkele
_problemenomdehoekkijken.ZoblijktSchimmeldeDiptera nietinzijn
onderzoekopgenomen tehebben.Mur-Atzema gaat ietsverderenblijktde
Diptera totopdefamiliesChironomidae,Limnobiidae,Tabanidaeetc.te
determineren.Bovendien isdefamilieSimulidaedoorhaartotopdesoort
gedetermineerd. IndelatergedaneonderzoekendoorMaenhout enKatgert
zijndeChironomidaeweltotopdesoortgedetermineerd.Dit isbelangrijk
omdat juistdezefamilieeenaantal soortenbevatzoalsChironomus,Macropelopianebulosa enProdiamesaolivaceaedieindicatief zijnvoormeerof
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minderverontreinigd water.
Aangezienookdezesoorten inhetvergelijkend onderzoek betrokkenworden
vanwegehunindicatievewaarde,kanmennietvaneenoptimaalvergelijkend
onderzoek spreken.Het ismogelijk,dat sommigemonsterpunten bijdeverschillendeonderzoekers ietstepositiefbeoordeeld worden,doordatde
Tricladida,Oligochaeta endefamilievandeChronomidaenietgedetermineerd
zijn, terwijlhunaanwezigheid opverontreinigd waterkanduiden.Indienwe
echterrekening houdenmetdit feit,lijkthetmijtochmogelijkomeen
goedevergelijking temaken.
Inbijlage3zijneenaantalsoortenaangegevenwelke deverschillende
onderzoekersgedetermineerd hebben.Debeoordelingvandemonsterpuntenis
eenanderprobleem, omdatdevieronderzoekers,vierverschillendemethoden
vanbeoordeling hebbengebruikt.Bijdebeoordeling zoalsdieinhet
navolgendewordtgegeven,benikuitgegaanvandesoortenzoalsMoller-Pilot
dieinzijn faunistischebeoordelingssysteem voordeverontreinigingin
laaglandbeken heeftgeplaatst.Maarvooraldebeoordelingvandeonderzoek(st)ersenderedenendaartoezijnergbelangrijk enzijndanookvan
sterkeinvloed opdebeoordeling vaneenmonsterpunt.
Het systeemzoalsMoller-Pilot datheeftopgesteld, wordthiernietgebruikt
omdatdatwaarschijnlijkeentegroteobjectiviteit pretendeert, terwijl
zoalsreedsgezegd, niet iedereendezelfdesoortenheeft gedetermineerd.
EenanderbezwaarisdatSchimmel enMur-Atzemakwalitatief hebbenbemonsterd
enMaenhout,eninminderemateKatgert kwantitatief.Moller-Pilot gaatbij
zijnbeoordelingssysteem enmetnamebijdeverwerkingvangegevens uitvan
eenkwantitatievebeoordeling, zodatdit systeemalszodanigdannietgeschikt
is.Beoordelingen zullenwordengedaan indetrantvanschoon,vrij6choon,
matigensterkverontreinigd water,zonderdatdaarnustriktegrenzenaan
gebondenzijn.Menmoet nl.rekening houdenmethet feit,dateenbeoordeling
opzichaleensubjectievezaakis.

fig.30
Neraourasp.,imago
ordePlecoptera

fig.31
Nemourasp.,larve
orde Plecoptera
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Devolgendegroepenvanmacrofaunaworden indebeoordeling betrokken
enhiervanvooraldiesoortendieindicatievewaardehebben:

Tricladida

-platwormen

Oligochaeta

- borstelwormen

Ephemeroptera

- eendagsvliegen

Trichoptera

- kokerjuffers

Heteroptera

-wantsen

Crustaceae

- kreeftachtigen

Hirudinea

- bloedzuigers

Odonata

- libellen

Diptera
.Chironomidae

-vedermuggen

.Limnobiidae

2 Amerdiep
Monsterpunt 1:KruisingmetdewegAmen-Grollo.Opditpuntisdoor
Schimmel,Mur-Atzema enMaenhout onderzoekgedaan,zijhetdathetmonsterpuntvanSchimmel+300m.daaronderheeftgelegen.
HetAmerdiep wasreedsin 1955genormaliseerd met uitzondering vanhetdeel
tussendewegAmen-Grollo en+200m.voorbijdewegEleveld-Deurze.
Monsterpunt 1valtnoginhetgenormaliseerdedeel.Interessante soortenzijn
Baetis specenAnabolia nervosa,dievolgensSchimmel typischzijnvoor
stromendwater.Gammarus pulexisditinminderemateenCloeonpraetextum
kanzich juistbeterhandhavenbijstilstaand oflicht stromendwater.MollerPilotconstateert echter,datAnabolia nervosazowelbijzwakkerealsbij
sterkerestromingvoorkomt.DesoortenBaetisspec,Cloeondipterumen
Anabolia nervosaprefererenwelvrijschoonwater,zodathierdeconclusie
uitgetrokken kanworden,dathetwatervrijschoonenwaarschijnlijklicht
verontreinigd isondanksnormalisatie.
Mur-Atzema spreektin1965overkanalisatie.
Zevindt naastdebovengenoemde soortenooknogdesteenvliegNemouracinera.
Dezesoortisvolgenshaareenvertegenwoordigervannietverontreinigdwater
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dat langzaam stroomt.Moller-Pilotmerktoverdezesoortop,datzoeen
optimaalmilieu indeGammarusgroep (lichtverontreinigd water)ligt.
Verderwerd ereenrijke faunagevonden, intotaalwerden er70soorten
waargenomen, waarvanDicranota nogvermeld kanworden.Dit iseenmuggelarve
vandeLimnobiidaefamilie,diesterkestroming enzuiverwaterprefereert.
Derijkdomvandemacrofauna istedankenaanhetrijkaanwezigesubstraat
enhetnietverontreinigdewatervolgensMur-Atzema.
Maenhoutvindt in 1976"slechts"20soortenopditpunt,dieingrote
aantallenvoorkomen.Opvallend is,datdesoortenBaetisspec,Gammarus
pulex,Anabolia nervosaenNemouracineranietmeerwordengevonden.
Ditzoueropkunnenduiden,datdekwaliteit erna 1965opachteruitis
gegaan.OokhetvoorkomenvanTubifexenLumbriculusvariegatus,diein
sterkverontreinigd watervoorkomen,zijnhiereenindicatievan.
Maenhout zelfconcludeert,dathetaantalindicator-organismen teweinigis
omereenuitspraakovertedoen.
Samenvatting
Ditmonsterpunt,dat ineendeelvanhetAmerdiep ligt, is reedsvoor
1955genormaliseerd. Inhoeverrehiertoenalkanalisatieplaatsgevonden
heeft,ofdatditpaslaterisgebeurd, isnietduidelijk.Een feitisechter
wel,datditdeelin 1965gekanaliseerdwas.
Demacrofaunadieerin 1955en 1965gevonden is,geefteenindicatievoor
vrijgoedewaterkwaliteit, nl.lichtverontreinigd water.Na 1965wordt
dewaterkwaliteit waarschijnlijkminder,dit uitzichindesoorten,dieniet
meergevondenworden.
Totaan 1965ishuishoudelijk enindustrieelafvalwaterinhetAmerdiep
geloosd.Ditweerspiegelt zichechternietduidelijk indegevondenmacrofauna.
Mogelijk isdemonsternameendeterminatienietvollediggenoeggeweest.
Monsterpunt 2:KruisingmetdewegAmen-Rolde,Amerbrugje.
Ditmonsterpuntvalt inhetnatuurlijk slingerendegedeelte.VolgensSchimmel
stond hiereenvrijsterkestroming+0,5 m/sec.Ditblijktookuitde
soorten,diehijhiervond,nl.Brachycercushari.sella, Baetisspec,Calopteryx splendens
Calopteryx splendens

enProcloeonrufulum.
komtalleeninschoonwatervoorenverdraagt

fig.58
Eicranota sp.
familie
Litanobiïdae.
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minderverontreiniging dan soorten uitdeGammarusgroep enmoetdus
indeCalopteryxgroepgeplaatst worden.BaetisspecenGammaruspulex
kunnen ietsmeerverontreiniging verdragen enhorenopgrond hiervan inde
Gammarusgroep thuis.Procloeon rufulumverdraagtweerminderverontreiniging.
Hieruit blijkt,dathetwaterhierin 1955schoonwas,mededoordenatuurlijkestroming.
N.B. Maenhout heeftgeenTubificidaegevonden.
Mur-Atzemavond bijhetAmerbrugjedevolgendebelangrijke soorten:
Procloeonrufulum, Baetisspec,Gammarus pulex,Anabolia nervosaenDicronata
spec.Destroomsnelheid vanhetAmerdiepwasnietgroot endebeddingvan
hethelebeekjewasmeteenlaag slibbedekt.
Opmerkelijk isdandat inzo'nsituatietochBaetisspecgevondenwerd,
hoewelBaetiseenvertegenwoordiger isvanstromendwater.Hetzelfdegeldt
voorDicronata spec.Welblijkt uitdegevonden indicatievesoortendathet
watervrijschoonis.
OokMaenhout trofhiereenzeergeringestromingaanin 1976.Defaunadie
gevondenwerd,gafechtereenindicatievooraanmerkelijk slechterewaterkwaliteit.Ditlijktgeziendetoenmaligesituatie,stromingvan+ 1cm./sec,
dikkelaagsapropeliumopdebodemvaneenoverigensnatuurlijkeloop,
welmogelijk.Opgemerktmoetechterworden,datPsectrot anypusvariusuit
deChronomusgroep 79%vanalleorganismen uitmaakt.Medegezienhetlage
aantalindicator-organismen, moetdusdeindeling insterkverontreinigd
watervoorzichtig bekekenworden.
Samenvatting
AlhoewelMur-Atzema in 1965hetwaternogalsschoonkwantificeerde,bleek
in 1976datdekwaliteitwasteruggelopen.Oorzaakkanzijn,datbovenstroomseengedeeltegekanaliseerd was,wateenveranderd milieuopdit
punt totgevolg had.Ditblijktookdoordat hetwateroorspronkelijkvrij
sterk stroomde,terwijlditnakanalisatietotpraktisch nietsteruggelopen
was.
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Monsterpunt 3;Eleveld-Deurze
Ditmonsterpunt valt nognetbinnen hetnatuurlijk stromendedeel,dat
zichtussendekruisingmetdewegAmen-Grolloenevenvoorbijdewegmet
dekruising Eleveld-Deurzebevindt.Destroomsnelheid washierweerklein.
Erwerden echterweleenaantalwaardevollemacrofaunasoortengevonden.
WenoemenhierBrachycercusHarisella,Procloeonrufulum,Calopteryx splendens
anAnabolia nervosa. Dezesoortengeven eenindicatievoorschoonenzuiver
water;in minderematedoenditookGammarus pulexenCloeondipterum.
Ookhierisweerdetegenstelling tussensoorten,dieinstromendwater
voorkomen,zoalsBaetisspecenCalopteryx ,ensoortendieinlangzaam
stromend watervoorkomenzoalsCloeoo.Overde5exemplaren Brachycercus
harisellamerktMur-Atzemaopdatzedezeophetzelfepuntvondals
Schimmel in 1955.Dit isvolgensmijechterniet juist.Schimmelvondde
Brachycercusharisella bijhetmonsterpunt indewegAmen-Rolde bijhet
Amerbrugje.Ditmonsterpunt ligt+3km.stroomopwaartsvanhetmonsterpunt
Eleveld-Deurze.Bovendien heeftSchimmel in 1955geenmacrofaunaonderzoek
gedaanopditmonsterpunt.
In 1976blijkthetAmerdiepvanafhetpuntwaarinhetinhetAnreperdiep
uitstroomt, totvoorbijdewegEkehaar-Roldegekanaliseerd tezijn.Hierin
valtdusookhetmonsterpuntaandewegEleveld-Deurze (ziekaartO•Daarin
1965ditnogniethetgevalwas,moeterdustussentijdsekanalisatieplaatsgevonden hebbeninhetgedeeltetussenEleveld-DeurzeenvoorbijEkehaarRolde.Hetgekanaliseerdegedeelteismetblauwaangegevenopkaart
Maenhoutvindt hiereenaantalvertegenwoordigers uitdeHirudinaegroepzoals
Helobdella stagnalisenMacropelopia enconstateert,dathetwatermatig
verontreinigd is.Zeerduidelijk isookhetontbrekenvansoortenzoals
Brachycercus',Calopteryx, Procloeon rufulum,CloeonenAnabolia.Dezesoorten
zijndoordekanalisatieverdwenen,doordat hetmilieuongunstigveranderde
voorhen.DoorKatgert isgeconstateerd, datdekwaliteitvanhetwatermatig
wasondanksdeveleGammarus pulex,dieaanwezigwaren.Verderbleek ertoch
weleenzeergevarieerdemacrofaunaaanwezig tezijn,dieechterweinigindicatiefwasvolgenshetsysteemvanMoller-Pilot.
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Samenvatting
Tussen 1965en 1976heeft erkanalisatieplaatsgevonden inhetgedeelte
tussenEleveld-DeurzeenvoorbijEkehaar-Rolde. Dezeingreep weerspiegelt
zichinongunstigezinindeveranderde samenstelling vandemacrofauna.

Anreperdiep
Monsterpunt4:KruisingmethetT.T.circuit.Reedsin 1965washetgehele
Anreperdiepjegekanaliseerd.Hetwerd in 1965stroomafwaartsvanditpunt
nog sterkverontreinigd doorafvalwatervaneendeelvandegemeenteAssen.
Deverontreiniging opditpuntisechternoggering.VermeldenswaardigesoortenzijnBaetisspecenCloeondipterum.Cloeondipterumishier,naast
Gammarus pulex,deenigeindicatorvoorvrijschoonwater.Opmerkelijk isook
hierweerdevondstBaetisspec,diekarakteristiek isvoorstromendwater.
Hetaantal soortendatopditpuntwerdgevonden bedroeg slechts20.
OokMaenhout constateert in 1976,dathetwaterhiervrijschoonis.Het
voorkomenvandekokerjuffersAnabolianervosaenAthripsodeszijnhiereen
indicatievan.Athripsodesbewoont netalsAnaboliaoverhetalgemeenvrij
zuiverwater.Welwerden erechterTubificidaegevonden.
Dezerondwormenzijnindicatiefvoorsterkverontreinigd waterenzehouden
zichhetliefst inorganischmateriaalop.Daardestroomsnelheid kleinwas
enereendunnelaag sapropeliumopdebodemlag,warendemilieuomstandighedengunstigvoordeTubificidae.
Samenvatting
Ondanksdekanalisatiediereedsvoorofin 1965plaatsheeftgehad,is
dewaterkwaliteit opditmonsterpunt goedgebleven.

Monsterpunt 5:KruisingmetdewegAnreep-Schieven.Dit tweedemonsterpunt
inhetAnreperdiepvertoont eenongunstigerbeeldwatbetreftdewaterkwaliteit.Ditblijktookuitdegrotemassadraadwierendiedebodem
bedekten.ErkomenvrijveelbloedzuigersvoorenookwerdenerveelTubificidaegevonden.Tubificidaezijnindicatorenvoorvrijsterkverontreinigd
water.Oorzaak isvolgensMaenhoutdeinstromingvanhet sterkverontreinigde
Nijlanderloopje.VolgensGijsen ishettewijtenaanhet feit,dat erinde
periodevan 1964-1973baggerwerkzaamhedenzijngeweest,dieookeensterke
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invloed opdeontwikkeling vandraadalgen heeftgehad.
Voor 1964waren ernl.geenwaarnemingen overdraadalgen.
DedoorKatgert gevondenmacrofaunageeftoverhetalgemeen tocheenwat
beterekwaliteitaan.
MetnamehetvindenvanGammarus ishierdebetaanenhetpraktischontbreken
vanindicatorenvan sterkverontreinigd water,zoalsChironomus.
Samenvatting
Dewaterkwaliteit ishierdoordejarenheenvrijslechtgeweest.Misschien
wordt hetmomenteel ietsbeterdoorhet stoppenvanlozingen enhetherstellen
vanbaggerwerkzaamheden.

$4

Deurzerdiep
Monsterpunt6:OpditpuntbijdekruisingvandewegAssen-Roldeisalleen
doorMaenhoutonderzoekgedaan.Vergelijkend onderzoekkanhierdusniet
gedaanworden.

$5

Loonerdiep
Monsterpunt 7:KruisingmetdewegRolde-Loon.Dathetwaterhierin1965
schoonwasenstromend blijkt uithetvoorkomenvandevolgendesoorten:
Cloeondipterum,Baetisspec,Anabolia nervosa,Calopteryxsplendens,
Dicranota specenGammarus pulex.Moller-PilotvondgeenlarvenvanDicronata
specingenormaliseerdebovenlopen, echterwelinzuiverebovenlopen.Hij
constateert danookdatmedegeziendevoedselvoorkeurDianota specinbeken
met incidenteleoflichteverontreiniging voorkomt enopgronddaarvan inde
Gammarusgroep teplaatsenis.
Maenhoutkomtooktotdeconclusiedathetwater schoonisopgrondvande
gevonden soorten,zoalsDicranota specenAnabolia nervosa (1ex.).
AlsvertegenwoordigersvandeChironomusgroepkomenTubificidaeen
Chironomusvoor.Macropelopiavertegenwoordigt deHirudinaegroepopditpunt.
Samenvatting
HetLoonerdiep datzijnnatuurlijkeloopheeftgehoudenblijkt eengoede
waterkwaliteit tebezitten,hetgeenblijkt uitdegevonden faunain1965
eninietsminderematein1976.
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Taarlosediep
Monsterpunt 8:Vergelijking ishiernietmogelijkdaardegegevensbij
Maenhout onvoldoendezijn.Mur-Atzemavond eengoedewaterkwaliteit indit
overigensnatuurlijk stromenddiep.

Andersediep
Monsterpunt 9:Bij"TienMoaden"tenoostenvanGrolle.
Reedsin 1965bleekhet stroomopwaartsgelegengedeeltetotenmetditmonsterpuntgekanaliseerd tezijn.AlhoewelervolgensMur-Atzemavanverontreiniging
opditpunt noggeen sprakeis,blijkt hetaantalsoortenklein tezijn
nl. 19.Dit isvolgenshaartewijtenaandehoedanigheid vandebedding.
Hetdiepjeishiernamelijk smal+ 1meterentotaalrechtgetrokken enals
zodanigblijkthierdantochdeinvloedvandekanalisatie.Erzaldoorhet
veranderdemilieu,ondanksderijkelijkevegetatie,geen bestaansmogelijkheden
vooreenaantal soortenmeerzijn.Erzijnopditpunt eigenlijkgeen
duidelijkeindicatorenvanschoonwater.WelblijkendeplatwormenDugèsia
lugbris,Polycelis specenDendrocoelumlactumschoonwaterteprefereren.
Zezijnechtertochnietinhet systeemvanMoller-Pilotopgenomen.Alleen
BaetisspecissamenmetGammarusdeenigevertegenwoordigervandeGammarusgroep.
Wekunnenopditpuntverdergeenvergelijkend onderzoekdoenomdatbijhet
onderzoekvanMaenhoutvande225organismendieergevondenwerden,slechts
4 inhetsysteemvanMoller-Pilot voorkwamen.

Monsterpunt 10;
KruisingmetdewegRolde-Papenvoort.
Schimmel noemt in 1955hetAndersediep alsvoorbeeld vaneennietgenormaliseerdebeekmeteenvrijmeanderendeloop.Vandegevonden soortenwaren
BaetisspecenAnabolia typischvoorstromend enschoonwater.
In 1966ishetbovenstroomsgelegendeeltotenmetditmonsterpunt reeds
gekanaliseerd.Mur-Atzema merkt hieroverop,datdegroteopbloeivanhogere
waterplantenwaarschijnlijk tewijten isaantoennogrecenteveranderingen
aandebeekbedding.Ookhierduseenduidelijkeinvloed vandekanalisatie
ophetmilieu inhetwater.Erwerd echtertochnogeenzeergevarieerdemacrofaunagevonden,nl.52soorten.
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HiervanwarenAnabolia nervosa,CloeondipterumenBaetis specindicatief
voor schoonwater.Ookdegevonden platwormenzoudenhiereenindicatievoor
kunnenzijn.In1976iser,+ 10jaarnadekanalisatie,eenduidelijk
ongunstigerbeeldvandemacrofauna.Tubificidae,dieindeEristalgroep
horenenChironomusmakenmeerdan50$vanhetaantalgevondenorganismen uit.
Hieruit blijkt,dathetwater sterkverontreinigdis.
Samenvatting
Opditpuntblijktzeerduidelijkdeinvloedvankanalisatie.Ineerste
instantiewerd ereennatuurlijk stromend nietgenormaliseerd diepjeaangetroffenmet eenfaunadieaanditmilieuaangepastwas.In 1965isdebeekloop
rechtgetrokken.Uitdegevondenmacrofauna bleekditnognietdirect,maar
reedsweluitdeweelderigeplantenontwikkeling,dathetwatereutroofwerd.
In 1976weerspiegelt hetzichdanookindegevondenmacrofauna.
S8

Rolderdiep
Monsterpunt 11:KruisingmetdewegRolde-Gieten
In 1966wasdebeekloopopditpuntvrijwelongewijzigd terwijldebodemzeer
slibrijkwasenerweinigplantengroeioptrad.Opditpuntzijnernogmaar
24vande52soorten,dieinhetAndersediepjedoorMur-Atzemawarengevonden,
over.
Eenoorzaakvandeafnamevandesoorten iswaarschijnlijkdelozingvan
verontreinigd watervandeslachterij"Udema"teGieten.Ookhetontbreken
van substraatopditpuntkaneenoorzaakzijngeweest.Bijtezeerverontreinigd water,treedt nl.helemaalgeenplantengroeiop.Waarschijnlijk
heeftdenatuurlijkeloopbijv.vrijhogewaterstand endaardoorongunstig
milieuvoorhogereplanten,hierinvloed op.Daarhetmonsterpunt ruim2km.
stroomafwaarts ligt,zalerondertussenzelfreiniging plaatsvinden,zodat
hetvoorkomenvansoortenalsDicranotaCloeonenBaetisheelwelmogelijkis.
Hetwaterzouopditpunt noghetbestealsmatigverontreinigd gekarakteriseerdkunnenworden.In 1976merktMaenhout op,dathetRolderdiepvrijrecent
gekanaliseerd is.ErkomendanveelChironomusenPsectrotanypusvariusvoordi
dieindeChironomusgroep thuishoren.NaastdemuggelarveMacropelopia die
deHirudinaegroepvertegenwoordigt, komenernogenkeleexemplaren Anabolia
nervosaeneengrootaantalexemplarenGammarus'uitdeGammarusgroepvoor.
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Opgrondvandezesoorten isvolgensMaenhouthetwater tochnogvrijschoon.
In 1979isdoorKatgert tenhoogtevanRoldevlaknadelozingvande
A.W.Z.I.Roldeeenmacrofauna-monster genomen.Inditmonsterwerdenvele
ChironomusenPsectrotanypusvariusmuggelarvengevonden.Opgronddaarvan
hebikditpunt inhet systeemvanMoller-PilotdanookindeChironomusgroep
ingedeeld.Naastdekanalisatie speeltwaarschijnlijkookdelozingvande
A.W.Z.I.RoldeeenbelangrijkerolvoordegevondenMacrofauna.
Samenvatting
Hetvanoorsprong natuurlijk stromendeRolderdiepwerd in 1955reedssterkverontreinigd doordeexportslachterijUdemateGieten.Dezevervuiling kondoor
dezelfreinigingvandebeeknogopgevangenworden,zodat stroomafwaartsde
kwaliteitvandemacrofaunaweerbeterwerd.Nakanalisatie,waarschijnlijk
in 1975of 1976uitgevoerd,blijktdemacrofauna inkwaliteitachteruit te
gaan.In1979tenslotteblijktdekwaliteit ronduit slecht tezijn,zijhet
datditpuntmeerstroomafwaarts nadelozingvaneenA.W.Z.I.isgenomen.

$9 Gasterensediep
Monsterpunt 12:KruisingmetdewegLoon-Gasteren.DoorSchimmel isin
tegenstelling totMur-Atzema,Maenhout enKatgert,+1,5km.vanditmonsterpunt,vlakvoordesamenvloeiing methetTaarlosediepeenmonstergenomen.
is
Schimmelzegt,datin 1955debeeknognietgenormaliseerd eninfraaie
meandersdoorhetdalstroomt.Velevandegevonden soortenblijken eenaanwijzingvoor schoonen/of stromend watertegeven.Zozijnerdevolgende
soortengevondenBaetisspec,Procloeonrufulum,Calopteryx splendens,Molanna
angustata,Anabolia nervosaenBrachycercusharisella.Calopteryx splendens
enBrachycercusharisellavertegenwoordigen zelfsdeCalopteryxgroep,zodat
dewaterkwaliteit zeergoedmoetzijn.Ditisoverigenséénvandezeerweinige
vindplaatsen vanBrachycercus harisella inNederland.
Mur-Atzema trofin 1966eenrijkefaunaaanophetmonsterpunt ineennatuurlij
stromendGasterensediep.Detoenamevandesoortennadelozingvande
slechterijinGieten inhetAndersediep iswaarschijnlijk tedankenaande
zelfreinigingvanhetwater.Ookhierwordennetalsoppunt9Baetisspecen
deplatwormPolycelis tenuisgevonden.Ditzouopeenbeterewaterkwaliteit
moetenduiden.Afgezienvandetoenamevandesoorten isditechtervolgens

44.

mijnietergduidelijkdaarPolycelis tenuisenBaetis specook:aloppunt
9 inhetAndersediep voorkwamen.
Vergelijken wedezekwaliteitmetdewaterkwaliteit in 1976zoalsMaenhout
dievindt,danblijktdathetwaterinkwaliteit achteruit isgegaan.
Erworden nunl.zeerveelChironomuslarvengevonden,ookTubificidae,
Lumbriculus sp.enPsectrotanypusvariuszijnrijkelijk vertegenwoordigd
Daarnaast komenookwelsoorten uitdeschonereklassenvoor,zoalsMacropelopiauitdeHirudinaeklasse,Gammarus pulexenCrypto-fihironomusuitde
Gammarusklasse.Opmerkelijk istochweldegrotevertegenwoordiging uitde
Chironomusgroepbijeennatuurlijkmeanderend watermet eenhogestroomsnelheid (in 197640cm./sec).Debeekenhetbeekdalbehoren tothetstroomda.1
landschapvandeDrentscheA,zodatditgedeelteverder intaktzalblijven.
Waarschijnlijk zaldelandbouw o.a.doorhetuitspoelenvankunstmest toch
nogweleeneutrofiërendewerkingophetwaterhebben.Watmisschienbelangrijkeris,datdeinvloedvandelozingvandeA.W.Z.I.Roldeinhet
Rolderdiep nogaanwezig is.Zelfvond ikopditpuntzeerveleBaetisspec
waarschijnlijkwegensdegunstigemilieuomstandighedenhier,voordezelarven
endeeendagsvlieg.OokkwamenerveleGammarus pulexvoor.Erwerdpraktisch
geenenkelevertegenwoordigergevondenvandeChironomusgroep.Erwerden
welvertegenwoordigersvandeHirudiaegroepgevonden.
Dekwaliteitvanhetwateriswaarschijnlijkmatig,omdatBaetisspecgen
Gammarus pulexopditpuntnietzoveelindicatorischewaardehebbenvanwege
dehogestroomsnelheid.
Samenvatting
HetGasterensediep metbeekdalispraktischonveranderd intaktgebleven
enbehoort nutotdeStichtingHetStroomdallandschapvandeDrentscheA.
Dewaterkwaliteit isechtertochachteruitgegaannadatSchimmel aanvankelijk
nogeengoedewaterkwaliteit vond.Oorzaakkandelozingvanheteffluent
vandeA.W.Z.I.Roldezijn,maarookmeeralgemeneinvloeden uitdelandbouw
zoalshetuitspoelenvankunstmest uitdegrond.
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$ 10 OudeMolensediep
Monsterpunt 13:Kruising wegOudemolen-Gasteren.
DeDrentscheAishiernietgenormaliseerd in 1955enheeftnogeennatuurlijke
loop.Opmerkelijkishetkleineaantalsoorten, nl.8dathiergevondenwerd.
Alsvervuilingsbron noemtSchimmel hierdelozingvansterkverontreinigd water
vandeexportslachterij teGieten stroomopwaarts inhetAndersediep.Deenige
interessante soortdiehiergevonden is,isBaetisspec.
Mur-Atzemavond in 1965eenfaunadievolgenshaarnogalleekopdiegevonden
werd inhetGasterensediep.Erzijnechterwelverschillen.Hierwordennl.weer
dehaftelarven ProcloeonrufulumenCloeondipterumnaastBaetisspecgevonden.
Ookwordenhier4soortenTrichoptera larvengevonden,waarvanAnaboliade
meest indicatievewaardeheeft,tegenslechts 1soortinhetGasterensediep.
Defaunaisduswelgoedvertegenwoordigd eninvloedvandelozingen inhet
Gasterensediep kunnenerdanooknietuitgehaald worden,zoalsSchimmeldit
waarnam.Hetisjammer,datdeChironomidaelarvennietverderzijngedetermineerddoorSchimmel enMur-Atzema,omdatdan eenbeterinzicht inde
verontreiniging vanhetwaterhadkunnenwordenverkregen.
Oudemolensediepbehoort nuevenalshetGasterensediep sinds

tothet

natuurreservaat StroomdallandschapvandeDrentscheA.Inhetnatuurlijk
stromendewaterblijkendoorMaenhout slechts6soortengevoondentezijn.
TubificidaeenLumbriculusvarigatuszijndeenigesoorten,dieinhetsysteem
vanMoller-Pilotgeplaatst kunnenwordenenwelindeChironomusgroep.Verder
blijkenerzeervelenl.1257exemplarenvandesoortCladotanytarsusgevonden
tezijn,dieinderestgroep thuishoort.Eenbeoordeling isdanookmoeilijk.
Samenvatting
Indeloopder jarenheeftdesamenstelling enhetaantalsoortenvrijsterk
gewisseld.Aanvankelijkwerd in 1955eenzeerbeperktaantalsoortenmacrofauna
gevonden.In 1966bleekdefaunazeerrijk,metbovendien eenindicatiedathet
watervrijschoonwas.In 1976blekenerslechts6soortengevonden teworden
waarvaner2indicatorischewaardehadden,dieindeChironomusgroepthuishoorden.Vaninvloed kanzijngeweestdevleesverwerkende industrieUdemaende
zuivelfabriekEextdietotvoor 1972ophetAndersediep loosden.Ergduidelijk
isdezeinvloed echterniet.
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$ 11 Anlosediep
Monsterpunt 14:KruisingmetdewegAnlo-Gasteren.Mur-Atzemaheefthet
hierovereengedeelteijk rechtgetrokkenbedding,terwijlSchimmel in1955
nogeennatuurlijkebeekloopaantreft,dieoverigensdanalwelsterkdoorcultuurtechnischemaatregelen beïnvloed is.InhoeverreenAnlosediepje nugekanaliseerd isofgenormaliseerd, isnietduidelijk,wantMaenhout heefthet
overeenoorspronkelijk stroomdalenzegtnietsoverkanalisatie.
WelblijktookditdiepjetothetNatuurreservaat StroomdallandschapDrentsche
Atebehoren.
Mur-Atzema constateert datdefaunainhetgeheleAnlosediepjearm is.De
oorzaakhiervanisvolgenshaarmoeilijkaantegeven.Erisweliswaarsprake
vanverontreiniging indevormvanrioolwatervanAnlo,dochofdit eenverarmendeinvloed opdegehelebeekheeft,valt tebetwijfelen.
Maenhout zegt,dathetwatersterkverontreinigd is,omdaterTubificidae
l-umbriculus,ChironomusenPsectrotanypusvariuswerdengevonden.Erkomen
ooknogMacropelopia uitdeHirudineagroepenOdontomesa fulva,diewaarschijnlijk indeGammarusgroep thuishoren,voor.
Samenvatting
Eriswaarschijnlijk wenigverandering geweest indekwaliteitvanhetwater
inhetAnlosediepjeopditmonsterpunt.ZowelMur-Atzema alsMaenhoutvinden
hiereenvrijslechtewaterkwaliteit.Waarschijnlijkishetwatermatigtot
vrijsterkverontreinigd.Delandbouwzoueeneutrofiërendewerkingdoor
bijv.hetuitspoelenvanmeststoffen kunnenhebben.Bovenstroomsisernl.
nogeengebiedmet sloten,waarintensievelandbouwwordtbedreven,dat
afwatertophetAnlosediep.

Monsterpunt 15:
Kruisingmetdeschapendrift.Schimmelvindthierdierendiezowelinstromend
alsinstilstaand watervoorkomen.AlleenBaetisspeciskarakteristiekvoor
stromend water.Anabolia enLeptocercusleachzijnhierindicatiefvoorvrij
schoonwater.Mur-Atzemavindtbhijslechts 1monstername (deanderepunten
werdenmeerderemalendoorhaarbemonsterd)weinig soorten,nl.10intotaal.
HiervanheeftGammarus pulexenigeindicatievewaarde,Gammarusgroepen
Baetisspecvoorstromendwater.

47.

Ervaltverder nietzoveelvan tezeggen.Maenhoutvindtdevolgende
indicatieve soortenLumbriculusen»Chironomus,uitdeChironomusgroep.
Macropelopia uitdeHirudinaegroep enOdontomesa fulvadiewaarschijnlijk
uitdeGammarusgroep komt.Daardezegroepvrijgroot is,zoudekwaliteit
vanhetwatervrijgoed kunnenzijn.Enigestroming eneenvrijdunnesapropeliumlaag zoudendanvaninvloed kunnenzijn.
Samenvatting
Opditpunt inhetAnlosediep stroomafwaartsvanpunt 14blijktde
kwaliteit doordejarenheenpraktisch hetzelfde tezijngeweestalsop
punt 14.ZijhetdatMaenhout eenwatbeterekwaliteitvondoppunt15.
Ookhierzoudusdeeutrofiërendewerkingvandelandbouwvaninvloed
kunnenzijn.

$ 12 Schipborgerdiep
Monsterpunt 16:Kruising fietspad Schipborg-ZeegseMa
1km.tenzuiden hiervanMa.
Erwordt in 1965doorMur-Atzemaeennatuurlijk stromend diepgevonden.
Erwastoen slechtsweinig substraatvoordefauna,weinigwaterplantenen
steileoevers,zodaternietzoveelsoortengevondenwerden.Cloeon envooral
Procloeongavenaan,datdeverontreiniging geringwas.
Maenhoutvindt in 1976welaardigwat soortenmaarerzijnerslechts
weinig indicatief.Genoemd wordenhier:TubificidaeenLumbriculusuit
deChironomusgroep,Helobdella stagnalisuitdeHirudinaegroep enDicranotaspec,envooralCrytopchironomus (45exemplaren)uitdeGammarusgroep.
Zekomt totdeconclusiedathetwatermatig totsterkverontreinigd is
bijeenoverigensnatuurlijkeloop.Eenverklaring ishiernietzoeentwee
drievoortevinden, hetisechterwelzodatal hetverontreinigdewateruit
deverschillende takkenvandebovenlopen hierissamengestroomd. Ertreedt
hijtransportvanuitdiebovenlopen natuurlijkwelzelfreiniging op,maarde
mineralevoedingsstoffenblijven inhetwaterzitten,zodat ergensverderop
weer,inditgevalhetSchipborgerdiep,vrijsterkeplantengroei enalgenbloei
kanontstaan.Eendirectereinvloed kanookdelandbouw inhetSchipborgerdiephebbenbijhetgebruikvankunstmest.
Samenvatting
Vanaf 1965iseenverslechtering indewaterkwaliteit opgetredenzoalsdie
doorMur-Atzema enMaenhout gevondenwerden.Aanvankelijkwashetwatervrij

Caënissp.,larve
ordeEpheraeroptera
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schoon, laterwerd hetwatermeerverontreinigd.

13 Zeegsediepje.
Monsterpunt 17:KruisingwegZeegse-Tynaarlo.
Schimmel heeft hetin 1955overeennognietgenormaliseerd, meanderend diepje
datnietofweinigverontreinigd is.Ditmogeookblijken uitdegevonden
soorten.Schimmel noemdedesoortenCaenishoraria,Baetisspec,Polycentropus
flavomaculatus,Malannaangustata,AnabolianervosaenStenophylaxrotundipenniskenmerkend voorstromend water.UitdebeschijvingenvanMoller-Pilotkomt
bijdesoortenStenophylaxrotundipennis enPolycentropus flavomaculatusde
voorkeurvoorstromgjidwaternietnaarvoren.DesoortenAnabolia nervosa
PolycentropusLeptocerusleachen Stenophylax rotundipennisblijkenschoon
totzeerschoonwater teprefereren.Eenopmerkelijk soort isookdewants
GerrisnajasdeGeer.VolgensHiglerisdesoortafgenomendoornormalisatie
envervuiling.Hetvoedselbestaatvoornamelijk uitophetwatervallende
insecten.GerriskannietindeGammarusgroepofdeCalopteryxgroepgeplaatst
worden,omdatverspreiding vanuitzuiverebekennaarverontreinigdemogelijkis
Deaanwezigheid vandesoortkanechtertocheenbelangrijkeaanwijzing zijn.
Defaunadiehiergevonden isinvergelijking metanderediepen isveel
waardevoller,alleen hetAmerdiep heeftookeenzeerspecialefauna.
Mur-Atzemaheeft in 1965monstersgenomen200m.voorbijdeplaatswaarhet
ZeegseloopjedewegZeegse-Tynaarlo kruist.Erwerd eenrijkefaunaaangetroffer
metvrijveelsoortendieookreedsin 1955warengevonden.Ookhierwerden
Baetisspec,Polycentropus flavomaculatus,LeptocerusleachenAnabolianervosa
gevonden.Verderwerden ernogCloeon,Procloeon,Nemouracinera,Dicranota
specenopeenanderpuntinhetZeegseloopjeGerrisnajasgevonden.In1965
trokMur-Atzema terecht deconclusiedatwemeteenlandschappelijk fraaieen
biologisch zeerinteressantebeekdienogvrijwelnietverontreinigd is,te
doenhebben.Ondertussen blijkt hetgedeeltevandebovenloop tenwestenvande
spoorlijnGroningen-Zwollegekanaliseerd tezijn.Inhetnognatuurlijk stromendedeelvondMaenhout eenvrijgoedewaterkwaliteit.Datdekwaliteit echter
tochachteruitgegaanis,blijktweluitdeveleTubificidçadiegevonden
werden (113ex.)enhetontbrekenvankokerjuffers,haftenenlibellen.
Vermeldenswaardig zijndanookslechtsenkeleDicranota (4ex.)enMacropelopia.
Het ismijdanookniethelemaalduidelijk hoeMaenhout aaneenvrijgoede
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waterkwaliteit komt.
Samenvatting
Deinvloedvankanalisatie isinhetZeegseloopjezeerduidelijkwaarte
nemen.Oorspronkelijk werd erin 1955en 1965eenzeerinteressante
faunagevonden,dieindicatief wasvoor schoon,oligosaproobwater.Later
in 1976nakanalisatievandebovenloop warendeinteressante soorten
verdwenen enkwamenvoornamelijk soortendieverontreinigd waterkunnen
hebben,voor.Debovenstroomsekanalisatiewerktedusnogdoorophetbenedenstroomsgelegen natuurlijk stromend deel,waarhetmonsterpunt lag.
Deeutrofiëring vanhetwatermoetdanookwaarschijnlijkgezochtwordenin
het feit,datdoorverbeterdeontwatering hetland intensievergebruikten
bemest kanworden,waardoormeststoffen uitspoeldendiehetwatereutroof l
maakten.

Monsterpunt 18: 1km.zuidelijk;kruising spoorlijn
Ditpunt ligt stroomopwaartsvanhetvorigepunt.In 1965werdookhiereen
goedewaterkwaliteit gevonden,zoalsreedshiervoorisopgemerkt bijpunt
17.In 1976werd eenduidelijk slechterewaterkwaliteit, matig totsterk
verontreinigd water,gevondenwaaruitdesoorten,diezokarakteristiekwaren
voorschoonwater,zijnverdwenen omdatdemilieuomstandighedenteongunstig
voorhenwerden.

$ 14 DrentscheA
Monsterpunt 19:bijpompstation "DePunt"
Alslaatstemonsterpunt indeDrentscheAwordtbijhetpompstation DePunt
behandeld.Mur-Atzemaheeft hieralleenchemischeenplanktongegevens
bekeken,zodat ergeenvergelijking mogelijk is.Ook

Maenhout kangeen

duidelijkebeoordelinggeven,doordat erteveelorganismengevondenwerdendie
opgrondvanhetsysteemvanMoller-Pilot inderestgroep thuishoren.
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VII Samenvatting

Indezeliteratuurstudie isdeinvloed vandeschaalvergroting opde
macrofauna enlaterookopdewaterkwaliteit metbetrekking totde
DrentseAabekeken.
Erblijkt eenontwikkeling indelandbouw gaandetezijn,diemenonder
determ schaalvergroting kansamenvatten.Met schaalvergroting wordt
indezeafstudeeropdracht bedoeld kanalisatie,detailontwatering, kappen
vanhoutwallen,gebruikvankunstmest enpesticiden enhetlozenvan
mengmest, Dezeinvloedenworden

i.

indezeafstudeeropdracht afzonderlijk behandeld.Toch ishetvaakniet
gemakkelijk omeenpreciezeoorzaakaantegeven,vaakblijkt heteen
combinatievan factoren tezijn,dieleidt totverslechtering vanhet
milieu,watverarmingvandemacrofauna totgevolg heeft.
Menkanechternietzomaarzondermeeroverhetmilieu spreken.Een
bepaaldemilieufactor, bijv.licht;kanvansoort totsoort eenandere
betekenishebben. Zodrawedezeproblemenonderkennen, kunnenwe
tochwelheteenenanderopmerken.
Waarschijnlijkheeftkanalisatie,ookweleenbeekverbeteringsmaatregel
genoemd,demeest fatalegevolgen.Stroming isnl.eenbelangrijke factorin
eenbeek.Onderinvloedvandestromingkomtderuimtelijkevariatietot
stand.Wanneerereengedeeltegekanaliseerd is,blijktdestromingvrijwel
nihiltezijn,mededoordenoodzaakvanhetstuwenvanwater.Inzo'n
situatiekansnelgebrekaanzuurstof inhetwaterontstaan,watkwalijke
gevolgenvoordemacrofauna heeft.Desoortendievolgenshetsysteem
vanMoller-Piloteengoedewaterkwaliteit eisen,blijkenzichaanvankelijk
nog eventekunnen handhaven omdanvoorgoed teverdwijnen.
IndeDrentseAaiservanaf 1955,toenervoorheteerst macrofauna-onderzoek
isgedaan,eenverarming vandemacrofauna eneenverslechtering vande
waterkwaliteit teconstateren.Zoalsreedsgezegd,zalkanalisatiewaarschijnlijk eenbelangrijkeoorzaakzijn.
Zeerbelangrijk isdanookdeeutrofiëring, dieincombinatiemet kanalisatie
optreedt entesameneenandermilieuveroorzaken.AndersediepenAmerdiep
zijnhiervoorbeeldenvan.

51.
Ookzonderkanalisatieblijktopsommige plaatsendewaterkwaliteit
achteruit tezijngegaandooreutrofiëring.Delandbouw enmisschien
bovenstroomsekanalisatiekunnendeeutrofiëring veroorzaken.
Wekunnendanooktotslot stellen,datdewaterkwaliteit vande
DrentscheA,hydrobiologischgezien,achteruit isgegaan,datsoorten
dieschoonwaterprefereren,zoalsAnabolia nervosa,Procloeon,rufulum,
Cloeondipterum,Calopteryx splendensHarris,opveleplaatsenverdwenen
zijn.Gunstigeuitzonderingen zijnhetLoonerdiep endebovenloopvan
hetAnreperdiep,waardewaterkwaliteit goed isgebleven.

^ùhtà&s***..•.i^^saU,à-i:HÊL^

52.
Conclusies
-Deveronderstelling, dat eengedraineerdegronddoorhetgroterewaterbergendvermogen hetwaternaeenregenbuivastzalhouden,zodatdetopafvoerenafgevlakt zullenworden,isinprincipeweljuist,maargaatmeestal
nietop.IndeNederlandse situatiemetvaakmeerderebuiennaelkaar,zal
degrond snelverzadigd rakenzodat topafvoerentochzullenoptreden.
-Hetnatuurlijkekaraktervanhetland,datervoorzorgtdathetwaterlangzaamvrijkomt,wordtaangetast bijintensiveringvanhetlandgebruik.
Kanalisatieverplaatst hetprobleemvanhogepiekafvoeren enversterkthet
inbenedenstroomsgelegendelen.
-Hetwoordbeekverbetering, zoalsdatgebruiktwordt indecultuurtechniekis
eenmisleidend woord,omdat hetvooreenzeereenzijdigebenaderingvanuit
agrarisch/economische hoekstaat,waarbijmengemakshalveaandebetekenis
diehetwoord uitnatuurwetenschappelijkoogpunt zoukunnenhebben,enwat
ervaak tegenover staat,voorbijgaat.
-Menzaltoteencompromis tussendebeekalsnatuurlijk ecosysteem
metzijnnatuurwetenschappelijkewaardeendemenselijkebenuttingvaneen
beekmoetenkomen.
-Tweetegengesteldeprincipeskunnenechterzeerbeperkt tegelijkertijd
nagestreefd worden, nl.schaalvergroting enbehoudvaneennatuurlijk
ecosysteem.
Hetprincipevanhetbehoudvaneennatuurlijkecosysteemmoetdan,mijns
inziensdevoorkeurkrijgen.
- Indebeken enloopjeswaarinkanalisatieheeftplaatsgevonden iseenduidelijketeruggang indewaterkwaliteit teconstateren invergelijkingmetde
oorspronkelijke situatie.Voorbeelden zijno.a.Andersediep (10)enAmerdiep(3).
-Nadatkanalisatieplaatsheeftgevonden,blijkt heteutroofwordenvanhet
waterineersteinstantiealleen uitdeweelderigeplantenontwikkeling.
Demacrofaunadieschoonen/ofstromendwaterprefereert, blijktzichnog
enigetijd tekunnenhandhavenomdan tenslottetochteverdwijnen.
-Ookzonderkanalisatieblijktdewaterkwaliteit achteruit tegaan.Voorbeeld
ishetGastersediepwaaraanvankelijkeengoedewaterkwaliteit werdgevonden,eneenaantalinteressantemacrofauna soorten,blijktdatlater
dewaterkwaliteit dooreutrofiëring slechterisgeworden.

53.

Eutrofiëring zouveroorzaakt kunnenwordendoorinvloedenvanuitdelandbouwzoalsuitspoelingvankunstmest.
HetZeegserloopjedataanvankelijk eenzeerrijkgevarieerdemacrofauna
bezat,blijkt nakanalisatiebovenstrooms,tenwestenvandespoorlijn
Groningen-Zwolle, behalveinhetgekanaliseerdegedeelteookbenedenstrooms
inhetnatuurlijkmeanderendegedeelteinsoortenrijkdomachteruitte
zijngegaan.Hieruit blijkt,datkanalisatieookdenogoorspronkelijke
beekjesbeïnvloedt.
Inhetalgemeenkandusgesteld worden,datdewaterkwaliteit slechteris
geworden indebeekjesvandeDrentscheA.Gunstigeuitzonderingen zijnhet
Loonerdiep endebovenloopvanhetAnreperdiepwaardewaterkwaliteitvrij
goed isgebleven.
Waarschijnlijk heeftkanalisatiedemeest fatalegevolgen.
Onderdeinvloedvandestromingkomt ni.deruimtelijkevariatievaneen
beektotstand.Wanneereengedeeltegekanaliseerd is,blijktdestroming
vrijwelnihiltezijn,mededoorhetstuwenvanwater.Hetmilieuverandert
waardoorbijeenaantal soortendelevensvoorwaarden nietmeeraanwezigzijn.
Zijzullendanookverdwijnen.
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ERLÄGE- 4
Soorten b i j het onderzoek betrokken

Soort

Schimmel
Onderzocht
1,2,10,12,13,15,17

Mur-Atzema
Onderzocht
1,2,3,4,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18

Maenhout
Onderzocht
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15,16,1/
18

1,9

nietgedetermineerd

Tricladia (Platwormen)
Dendrocoelum lactum(Mailt

sr)

Polycelisnigra/tenuis/sp« 3C
Dendroplanaria torva
Ougesialugulris

10,15

1,9,10,12,17

10
1,9,10,14

Hirudinae (bloedzuigers)
Herpobdellaoctoculata
Glossiphonia heteroclita
Glossiphonia complanata
Helobdella stagnalis

2,12,15,17

2
*

*

Theromyzon tessulatum
Trochetabykowski
Hemiclepsismarginata
Haemopsissnaguisugal
Crystobranchus respirtans

1,2,3,4,7,8,12,13,17 1,2,3,5,10
1,12
5
2,3,4,10
1,9,10,11,17,18
1,2,3,7,8,11,12,13
1,3,4,5,10,
16,17,18
14,17,18
1,13
6
17,18

9

5
8

CrustaceaeAmphipoda
1,2,10,12,13,15,17

1,2,3,4,7,8,9,10,
3,4,5,8,10,11,
16,17
11,12,13,14,15,17,18

Asellusaquaticus

10,17

Asellusmeridianus

9,13,10,1

1,4,7,8,9,10,13,14
17,18
1,2,3,7,8,9,10,11,12
13,17

Gammaruspulex
Isopeda

Mega1_-optera (slijkvliegen)
Sialislutaria

15,18,17,13,10,1

2,4,10,11,17

3,4,5,6,7,8,
10,14,17
1,2,3,4,7,10
11

fcijLAdt S
Soortenbijhetonderzoek betrokken

Soort

Schimmel
Onderzocht
1,2,10,12,13,15,17

Mur-Atzema
Onderzocht
1,2,3,4,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18

Maenhout
Onderzocht
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17
18

Ephemeroptera(eendagsvliegen)
Cloehdipterum
Caenishoraria
Caenisrobusta
Caenismoesta
Procloënrufulum
Baetisleachspec.

12,17
2
2,1
2,12,15,17,13,10,1

Brachycercusharisella 2
Leptophlebiavespertina
Siphlonuruslinneatus

1,3,4,7,10,11,13,14, 3
16,17
3
1,2,7,9,10,13
4,7,8,10,16
2,3,8,13,16,17
1,2,3,4,7,8,9,10,11
12,13,14,15,16,17,18 15
3
1,9,10
1,2

Trichogtefa(kokerjuffers)
Hydropsychepellucidula
curt
Stenophylax rotundipennis
Anabolia nervosa
LimnophilusUlmspec.
MalannaVangustata
Limnophilus rhombicus
Polycentropusflavomaculatus
Leptocerusleach
PhryganaegrandisL.
Holocentropus picicarnis
Çyrnusstych
Plectrocnemiaconspersa
Arthripsodes
Neureclepsisbimaculata
Mystacidesnigra

7,13
17
12,15,17,10,1
12,15,17
12,17

1,2,3,7,8,10,13,17,184,5,7,8,11
1,2,8,13,17,18
3,14
12

12,15,17

17
1,13,17,18
1

1

3,4
4

Odonata (libellen)
Calopteryx splendens
Platycnemisspec.
Ischnuraelegans
Pyrrhosomanymphula

8

3,7
4
1
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MOLLERPILLOT (1971)gebruiktvoorde
V.::^K.. .J.o^insvan laaglandbeken inNederland groepenvan
:,ooi'^n,die indezebekenbij eenbepaalde graad van
v^.voatroini^inaiie"^moestvóórkomen« Hij onderscheidt de
5volgende groepenvan indicatoren:
9 Eristalis-groep
3 Chironomus-groep
t Hirudinea-groep
Gammarus-groep
1
/ Calopteryx-groep

afnemende organis.che
verontreiniging

ledere groepbestaatuit eenaantal soorten (deEristalisgroep isechter zeer soortenarm),diebijongeveer dezelfde
verontreinigingsgraad dominantvóórkomen.Men zalniet
aldeze soortenbijeenvinden,doordat deaanwezigheid van
eensoorto.a.afhankelijk isvan jaargetijde,stroomsnelheid
enandere faktoren.
Inhetalgemeenzalbijeenverhoogd aanbodvanorganischestofdetotale
biomassa toenemen,dochdesoortenrijkdom verminderen.De samenstelling
vanfaunaenflorazalinsterkematebepaaldwordendoorfysischeenchemische faktorenzoals:
temperatuur,pH,E,, lichtdoorlatendheid,deaardendehoeveelheid van
hetaangebodenorganischevoedsel (zowelindodealsinlevende vorm),
hetgehalteaankoolzuurenaanmineralenutriënten,hetzuurstofgehalte,
deaanwezigheidvangiftigwerkendeontledingsf/rodukten( H S , NH ).

Somskomen soortenuitverschillende groepentezamenvoor.
Menvindtdanbijvoorbeeld eenflinkaantaldierenvande
Gammarus-groep ineenmonster waarinde Chironomus-groep
domineert (of omgekeerd).Danheeft menmeestal temakenmet
eensterkwisselendeverontreinigingsgraad.

ftijt ^ tS
,,i; !)i.j|'t;ii j ; , o n d e r s t a a n d uchoma d u i d e n aan dal; de k l a u n e n
) ; ! : ; ,:•;.;.^VL.-M ùooc ï . i o l l e r P i l l o t v o o r l a a g l a n d b e k e n n i e t / : eh>^..
el. de ü u p r o b i e - i c l a r j u e n van KolkwllTz/Marsüon en
• .I k O
•O V
I i; l'iliK.. l . n . '

i'iO.1Lei- 0± Llot

Liebmann

.riiji.a i i a - ^ r o e p

;*

pol.ysaproob

Ciiiro n o n iu s -g ro e p

>

^-mesosaproob

liirud i n e a - g r o e p

>

/3-meaosaproob

Gamman 13-groep

»

oligosaproob

Calopteryx-groep

Systeem voor de beoordeling van organische verontreiniging
in Iaaglandbeken in de provincie Noord-Brabant
jaargetijde**
Eristalisgroep
Chironomusgroep

Eristalis(Diptera, Syrphidae)
Culicidae s.s. (Diptera)
Spercheus emarginatus ? (Coleoptera)
Cf. Tubificidae (Oligochaeta)
Chironomus (Diptera, Chironomidae)
Psectrotanypus varius (Diptera, Chironomidae)

Hirudineagroep

Volwassen Erpobdella octoculata (Hirudinea)
Asellus aquaticus (Isopoda)
Helobdeüa stagnalis (Hirudinea)
Glossiphonia: 2 spec. (Hirudinea)
Juveniele Erpobdella octoculata (Hirudinea)
Cf. Lumbriculus variegatus (Oligochaeta)
Macropelopia nebulosa (Diptera, Chironomidae)
Conchapelopia melanops (Diptera, Chironomidae) v

Gammarusgroep

Prodiamesa olivacea (Diptera, Chironomidae)
Asellus meridianus (Isopoda)
,
z h
Gammarus pulex (Amphipoda)
z h
Corixidae-larven (Heteroptera)
z
Dicranota (Diptera, Limnobiidae)
Nemoura cinerea (Plecoptera)
Y
Odonata ? , behalve Calopteryx
Cloëon (Ephemeroptera)
z h
Baëtis(Ephemeroptera)
«
z
Anabolia nervosa (Trichoptera)
T z
Limnephilus ? rhombicus (Trichoptera)
'•
h
Phryganea ? (Trichoptera)
Athripsodes ? (Trichoptera)
Polycentropodidae (Trichoptera)
Volwassen Hydracarina ?
Laccophilus* ? (Coleoptera)
» z
Gyrinus-larven (Coleoptera)
z
Gobio gobio ? (Pisces)
Nemacheilus barbatulus (Pisces)
Procloëon pseudorufulum (Ephemeroptera)
z

Calopteryxgroep

Cottus gobio ? (Pisces)
Deronectes* (Coleoptera)
Ilclmidae* (Coleoptera)
Orectochilus* (Coleoptera)
Calopteryx (Odonata)
Heptagenia ? (Ephemeroptera)
Ephemera? (Ephemeroptera)
Halcsus (Trichoptera)
? Potamophylax (Trichoptera)
Goera pilosa (Trichoptera)
Atherix ? (Diptera, Rhagionidae)
Lampetra planen* (Cyclostomata)

z
z
z
z
f
z
z

h
h
h
h

v

v

* volwusMin dieren kunnen in zeer afwijkend milieu voorkomen.
' * v = voorjaar, z = zomer, h = herfst, w = winter. Vermelding van een j.iaiget
betekent, dat een taxon vooral in dat jaargetijde verzameld wordt, vet gedn
(vrijwel) uitsluitend in dat jaargetijde
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Beste Dick,

Ikhebjeverslagoverdeinvloedvanwaterhuishoudkundige ingrepen
opdemacrofauna inhetstromendewaterdoorgelezenen(metpotlood)
hierendaarvancommentaarvoorzien.Jehebt jeergrondiginverdieptenbentookinstaatgeweestomaandehandvandepraktykin
hetDrentseAa-gebiedeengoedeillustratie tegeven.Aanheteindvan
hetverhaalhebikeensuggestievooreenduidelijkeindeling

gegßven,

diealszodanigineeninhoudsopgave gegevenkanworden.Ikkwamdaarop,
omdatikhetideeheb,datjevooralinheteerstestukwatminder
systematischhebtgewerktenallerlei zakenbetrekkelijkwillekeurigdoor
elkaarbehandelt endaardoorsomsdubbel.
Metdemeesteopmerkingen,diebijgeschrevenwaren,benikhetwel
eens.Verderzouikproberenineenconclusievanhethoofdstuk over
demakrofaunavandeDrentseAaaantegeven,watvoorveranderingen
erteconstaterenzijnm.b.t.hethelegebiedaandehandvandevier
rapporten.Erzijnzekerveel interessante soortentotaalverdwenenof
sterkachteruitgegaan.Jekuntmisschienzelfsietszeggenoverhetpercentagebekeninverschillende categoriënvroegerennu,maardaarben
iknietgeheelzekervan.
Concluderend:jehebtereengrondigenduidelijkverslagvangemaakt,
Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, ingesteld door de minister van Landbouw en Visserij en de minister van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk, ressorteert onder het Staatsbosbeheer.

maardeoverzichtelijkheidzouwatverbeterd kunnenwordeneneenaantal
sl.ordiiH'edeneninconsequentie«moeteneriniedergevaluit.

Mocht jehetnop-doorwillenpraten,maak danmaareenafspraakmetme.
Jekuntdezebriefaaneenbeoordelende leraarlatenzien,maarikbenook
bereideenapartbriefje teschrijven,alsdatnodigmochtzijn.
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Dr.L.V.G.Higler
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