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In 1976 werden in stromende wateren in Midden-Brabant en slootbeekjes van
De Mortelen op 33 punten monsters van epifytische diatomeeën en van 18
punten van macrofauna genomen. Van de diatomeeën werden diversiteitsindices en ecologische spectra en van de macrofauna diversiteits-, kwaliteits- en
beekkarakterindices berekend. Alle onderzochte beken en slootbeken zijn matig tot sterk vervuild, hetgeen tot uiting komt in de soortensamenstelling van
de diatomeeën en macrofauna. Van de Rosep zijn ook diatomeeënmonsters
uit de jaren twintig bestudeerd. Het aantal zeldzame soorten is tussen 1925 en
1976 sterk afgenomen. In de Rosep en Beerze neemt het aantal diatomeeënsoorten en de diversiteit van de diatomeeëncombinaties op elk monsterpunt
toe van de bovenloop naar de benedenloop. Dat was in de Rosep ook in 1925
al zo. De samenstelling van de diatomeeëncombinaties is vooral afhankelijk
van de chemische samenstelling van het water, hoewel er in tijdelijk droogvallende beektrajecten soorten voorkomen met een aerofiel karakter. De soortensamenstelling van de macrofaunagemeenschap hangt niet alleen af van de
chemische samenstelling van het water, maar ook van de stroomsnelheid en
de ruimtelijke variatie (beekkarakter).
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Samenvatting
Ten behoeve van de Projectstudie Midden-Brabant werd een biologische inventarisatie verricht van beken in het studiegebied op een zodanige wijze dat
een indruk kon worden verkregen van de hydrobiologische waarde van delen
van het studiegebied en van de samenhang tussen menselijke activiteiten en
de levensgemeenschappen in het water.
Bemonstering

Hiertoe werden in totaal 33 punten een of meer malen bemonsterd. Van alle
punten werden epifytische diatomeeën bestudeerd en van 18 punten de macrofauna. Van de Dommel, Rosep en Achterste Stroom werden bovendien enkele monsters bestudeerd die door wijlen prof. dr J. Heimans werden genomen van 1919-1930. Ook werd enige aandacht geschonken aan de aquatische
macrofyten. Zuurstofgehalte, elektrisch geleidingsvermogen en pH werden in
het veld gemeten. Overige chemische gegevens werden ontleend aan het routineonderzoek van het waterschap 'De Dommel'.

Verwerking

Aan de hand van de getelde diatomeeën in de monsters werden voor elk monsterpunt pH-, halobie-, zuurstof- en organische stikstofspectra berekend. Van
alle aangetroffen diatomeeënsoorten in elk beeksysteem werden zeldzaamheidsspectra berekend. Bovendien werd van elk monster de diversiteitsindex
van Simpson en de dominantie-index van Berger & Parker berekend. De macrofauna werd bestudeerd volgens de methode van Moller Pillot (1971), die
de beekmacrofauna indeelt in vijf groepen, die elk indicatief zijn voor een bepaalde mate van vervuiling. Hieruit werden de kwaliteitsindex (K) en de
beekkarakterindex (B) van Gardeniers & Tolkamp (1976) berekend. Uit de
macrofytengegevens werden stikstofindicatiegetallen en indicatiegetallen
voor voedselrijkdom en vervuiling berekend (De Lange & Van Zon, 1977).

Conclusies methoden

Voor het bepalen van een ecologisch spectrum is een telling tot 400 diatomeeënschalen waarschijnlijk voldoende, misschien kan wel met een kleiner
aantal worden volstaan. Voor het inventariseren van de diatomeeënflora en
het construeren van zeldzaamheidsspectra is tellen onvoldoende. In de Beerze
kwamen 72 van de 167 taxa niet in de tellingen voor. Het grootste deel van de
taxa die alleen buiten de tellingen voorkomen bestaat uit zeldzame soorten,
terwijl de meeste zeldzame soorten alleen buiten de telling voorkomen.

Diversiteit en kwaliteit

De diversiteitsindex van Simpson (Ds) is zeer sterk gecorreleerd met de dominantie (d1, de relatieve abundantie van de meest voorkomende soort). Eenvoudiger is het om in plaats van Ds uitsluitend d1 te bepalen. Het soortenaantal,
de richness-component van Ds, moet dan apart worden bepaald. Bij de diatomeeën is er soms een positieve correlatie tussen Ds enerzijds en het aantal
stikstofheterotrafente en zuurstofdeficiënte soorten anderzijds. K, en in mindere mate B, zijn significant positief met Ds van de macrofauna gecorreleerd.
K is niet erg significant gecorreleerd met het aantal stikstofheterotrafente en
zuurstofdeficiënte diatomeeënsoorten. Deze weinig significante correlatie
heeft misschien te maken met een verschil in responsietijd tussen diatomeeën
en macrofauna. Als de waterkwaliteit verslechtert kunnen de 'goede' diatomeeënsoorten al verdwenen zijn als de 'goede' macrofaunasoorten nog aanwezig zijn.
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Macrofauna en diatomeeën

De samenstelling van de diatomeeëncombinaties hangt bijna alleen af van de
chemische samenstelling van het water, hoewel er in tijdelijk droogvallende
milieus soorten voorkomen met een aerofiel karakter, die specifiek zijn voor
dergelijke situaties. De samenstelling van de macrofaunagemeenschap hangt
niet alleen af van de chemische samenstelling van het water, maar ook van de
stroomsnelheid en de ruimtelijke variatie (beekkarakter). Wanneer er slechts
gelegenheid is om de hydrobiologische toestand van stromend water te karakteriseren door middel van een taxonomische groep is de macrofauna hiertoe
het meest geschikt. Diatomeeën en macrofyten kunnen hier waardevolle aanvullingen bij geven. Voor diatomeeën geldt nog dat er wel eens oude monsters zijn, waarmee de veranderingen op lange termijn gedocumenteerd kunnen worden.

De hydrobiologische toestand van de beken

Voor een karakterisering van de hydrobiologische toestand van de afzonderlijke wateren en de veranderingen daarin kan hier naar de samenvattingen bij
de betreffende paragrafen worden verwezen. Slechts enkele algemene aspecten worden hier besproken. In de natuurlijke situatie bestond er in de Brabantse beken een gradiënt van voedselarm bij de oorsprong naar matig voedselrijk tot voedselrijk bij de monding. Deze situatie veranderde al in de loop
van de negentiende eeuw, maar bestond in sommige beken nog tot voor enkele tientallen jaren. De toename van bevolking, industriële activiteit en intensivering van de landbouw en de daarmee samenhangende vervuiling en kanalisatie van de beken hebben de beeklevensgemeenschappen op ingrijpende
wijze veranderd.
Alle onderzochte beken en slootbeken zijn matig tot sterk vervuild. In die beken waarvan diatomeeënmonsters uit de twintiger jaren werden bestudeerd,
met name de Rosep, blijkt het aantal zeldzame (meestal oligotrafente-mesotrafente) soorten achteruit te zijn gegaan. De macrofauna bestaat in hoofdzaak uit soorten uit de Chironomus- en Hirudinea-groep. Soorten uit de Gammarus-groep komen hier en daar nog in redelijke aantallen voor. De soorten
uit de voor natuurlijke beken karakteristieke Calopteryx-groep zijn bijna verdwenen door vervuiling en kanalisatie. Deze soorten waren vroeger algemeen
in de Brabantse beken. In nog niet vergraven slootbeekjes in De Mortelen en
omgeving komt een karakteristieke combinatie voor van rheofiele fauna-elementen en soorten die vooral worden gevonden in periodiek droogvallende
watertjes. Deze karakteristieke gemeenschap ontbreekt in vergraven slootbeekjes.

Is de Dommel schoon?

Het onderhavige onderzoek vond plaats in 1976, toen de maatregelen tot verbetering van de waterkwaliteit, zoals voorgesteld in het Bestrijdingsplan
1975-1980 van het waterschap 'De Dommel' werden uitgevoerd. Bovendien
was 1976 een extreem droog jaar, hetgeen een negatief effect had op de waterkwaliteit. Daarom zal de waterkwaliteit thans beter zijn dan in dit rapport
beschreven wordt. De titels van publicaties van Eggink (1977) en Van der
Laan (1977): 'De Dommel is schoon', suggereren meer dan de inhoud van
deze publicaties waar kan maken.
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Buitenzijde omslag brochure van Waterschap De
Dommel (ca 1976)

Binnenzijde omslag brochure van Waterschap De
Dommel (ca 1978)
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1. Inleiding
De werkzaamheden voor dit rapport werden in 1976 en 1977 uitgevoerd in
het kader van de Landinrichtingsstudie Midden-Brabant.
Het concept van dit rapport kwam in manuscript gereed in 1978. De tekst en
een aantal tabellen werden in 1982 uitgetypt. Deze bouwstenen zijn vele jaren
blijven liggen omdat de focus kwam te liggen op onderzoek naar de verzuring
van vennen, die in een parallelle studie van de Brabantse vennen werd ontdekt.
Het rapport wordt nu toch uitgebracht omdat het materiaal waardevol is. De
hydrobiologische toestand van de beken en slootbeekjes is vastgelegd in een
extreem droge zomer in een periode dat de waterkwaliteit van de beken net
een beetje uit een dieptepunt kwam.
Hierbij wordt een aantal tekortkomingen van de conceptrapportage voor lief
genomen. De taxonomie van de diatomeeën is na de uitvoering van dit onderzoek sterk veranderd. Voor de conversie naar de huidige nomenclatuur kan de
soortverantwoording van Bijlage 2 (met platen) worden gebruikt. Voor het
oplossen van diepgaande problemen kunnen de originele preparaten worden
gebruikt, die met de restanten van de monsters worden opgeslagen in de collectie van de Plantentuin Meise.
In de jaren zeventig stond het gebruik van computers bij ecologisch onderzoek nog in de kinderschoenen. Vrijwel alle berekeningen zijn nog ‘handmatig, met een heel eenvoudige rekenmachine, verricht. Omdat programma’s
voor multivariate berekeningen, waarmee snel een overzicht van de biotische
variatie kan worden verkregen (zoals ordinatie en clusteranalyse) slecht toegankelijk waren, zijn de resultaten van veel univariate berekeningen in tabellen weergegeven. Eigenlijk had hier een betere splitsing in teksttabellen en
bijlagen gemaakt moeten worden. Dat was echter een vaardigheid die de destijds jonge onderzoeker nog moest leren.
Veel tabellen, figuren en bijlagen zijn nog in handschrift. Helaas was er geen
gelegenheid deze te (laten) uittypen. De ware liefhebber zal hier echter de
weg wel in weten te vinden.

1.1 De projectstudie Midden-Brabant
De projectstudie Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van 5 onderzoekinstituten, te weten: Het Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en
Landschapsbouw 'De Dorschkamp', het Rijksinstituut voor Natuurbeheer
(R.I.N.), het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (I.C.W.),
het Landbouweconomisch Instituut (L.E.I.) en de Stichting voor Bodemkartering (Stiboka).
Het hoofddoel van de studie is: Het ontwikkelen van een onderzoekmethodologie op een zodanige wijze dat zo goed mogelijk informatie kan worden
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verschaft over de problemen bij de landinrichting en de oplossing daarvan.
Afgeleide doelstellingen zijn:
− het voldoen aan de gevoelde behoefte tot integratie van de kennis welke
reeds beschikbaar is of komt bij diverse disciplines betreffende deelproblemen in de landinrichting, alsmede tot gerichter verdergaan met het onderzoek ter bereiking van deze integratie;
− het aangeven van nieuwe terreinen van langduriger en meer fundamenteel
onderzoek ten behoeve van de landinrichting;
− het verschaffen van informatie over het gebied Midden-Brabant met het
oog op de inrichting van dit gebied en de eventuele vorming van een Nationaal Landschap.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van motivatie en werkwijze van de
projectstudie kan worden verwezen naar Van Lier (1974). Belangrijke fasen
in het onderzoek van de projectstudie zijn:
− het geschiktheidsonderzoek, d.w.z. de bepaling van de meer natuurlijke
geschiktheden van onderdelen van het gebied voor bepaalde activiteiten;
− Het relatieonderzoek, d.w.z. het opsporen en vastleggen van de relaties die
er bestaan tussen de activiteiten (bodemgebruiksvormen).- De inventarisatie van de factoren in de onderdelen van het gebied die voor het geschiktheids- en relatie-onderzoek van belang zijn.
Tenslotte worden in de toepassingsfase alternatieve inrichtingsmodellen opgesteld, waarbij de verschillende functies van het gebied worden geoptimaliseerd. De beleidsinstanties kunnen een keuze maken uit de verschillende modellen.1.2

1.2 Het hydrobiologisch onderzoek in de Projectstudie Midden-Brabant
1.2.1 Doelstelling
In de oorspronkelijke opzet van de Projectstudie Midden-Brabant is geen rekening gehouden met hydrobiologisch onderzoek, daar niet was te voorzien
dat hiervoor personeel ter beschikking zou komen. Er waren derhalve nog
geen specifieke doelstellingen voor het hydrobiologisch onderzoek geformuleerd. De doelstelling van dit onderzoek kan als volgt worden geformuleerd:
het verrichten van een biologische inventarisatie van wateren in het gebied
van de Projectstudie Midden-Brabant op zodanige wijze dat op grond hiervan
een indruk kan worden verkregen van de hydrobiologische waarde van delen
van het studiegebied en van de samenhang tussen menselijke activiteiten en
de levensgemeenschappen in het water.
Door de beperkte tijd konden kunstmatige wateren als sloten niet worden geinventariseerd. Hieraan is wel aandacht besteed in het vegetatieonderzoek
(Brounen e.a. 1977). Ook in de afgesneden armen van de Dommel is geen onderzoek verricht, hoewel hier soms zeer waardevolle levensgemeenschappen
voorkomen (Leentvaar 1955, Nieser 1966, NWC 1973). De nadruk van het
onderzoek viel op de laaglandbeken (vooral Rosep en Beerze) en de zeer talrijke vennen (vooral bij Oisterwijk en in Kampina). Daarnaast is nog enig
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onderzoek uitgevoerd in de 'slootbeekjes' in het gebied van 'De Mortelen'. In
dit rapport wordt verslag gedaan over het onderzoek in de beken en slootbeken.

1.2.2 Studiegebied
De wateren in het studiegebied 'Midden-Brabant' (fig. 1 en fig. 2, bijlage 1)
behoren bijna allemaal tot het stroomgebied van de Dommel. In het uiterste
noordwesten watert een klein deel van het gebied, waar geen hydrobiologisch
onderzoek is verricht, af op het afwateringskanaal Den Bosch-Drongelen. De
grenzen van het studiegebied 'Midden-Brabant' vallen niet samen met hydrologische grenzen. De meeste beken hebben hun bovenlopen buiten het studiegebied. In sommige gevallen zijn deze bovenlopen bemonsterd (Rosep, Beerze) daar de toestand in de bovenloop van de beken vaak in hoge mate bepalend is voor de benedenstroomse situatie.

Figuur 1

Ligging en omgrenzing van het studiegebied Midden-Brabant (Bron: Landinrichtingsstudie 1983).

Geologie, geomorfologie, bodem en hydrologie worden uitvoerig besproken
door Van Diepen (1963, 1968), Van der Laan (1963, 1974), Van der Straaten
e.a. (1976), Ten Cate & De Lange (1977) en Geenen (1977). De gegevens die
hieraan zijn ontleend worden in detail besproken bij de beschrijving van de
afzonderlijke beken, zodat hier slechts een globaal overzicht hoeft te worden
gegeven. Van Ommen & Brinkhof (2002) geven een toegankelijk beschrijving van het gebied.
De bodem bestaat grotendeels uit zand dat in het Pleistoceen door smeltwater
van de sneeuw en door de wind is aangevoerd, terwijl het mineralogisch zodanig is verarmd dat het nu grotendeels voedselarm is. Het is afkomstig uit
oudere, grotendeels fluviatiele, afzettingen, die deels door de Rijn zijn aangevoerd. In het Weichselien zijn door de overwegend westelijke tot zuidwestelijke winden dekzandruggen gevormd, die conform deze windrichting, in
WZW-ONO richting liggen. Tussen de dekzanden liggen leemhoudende
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Figuur 2

De belangrijkste stromende wateren en kanalen in het stroomgebied van de Dommel
De belangrijkste monsterpunten van het waterschap zijn met stippen en nummers
aangegeven (Bron: Waterschap de Dommel).

zanden en lemen (Brabantse Leem) dicht onder het maaiveld of aan de oppervlakte, zoals in de Mortelen.
Het stroomgebied van de Dommel, dat voor ca 80% op Nederlands grondgebied ligt, heeft de vorm van een verzamelbekken. De beken stromen allen ongeveer van zuid naar noord en verzamelen zich bij Den Bosch, waar de Dommel samen met de Aa als Dieze in de Maas komt (fig. 2). Aan de BelgischNederlandse grens bedraagt de hoogte ca 35 m +NAP , bij Den Bosch ca 3 m
+NAP.
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Iven & Van Gerwen (1974) schrijven over de Brabantse beken: "Het
ekologisch net van Noord-Brabant wordt gevormd door het systeem van hoge
drogere dekzandruggen afgewisseld door lager gelegen vruchtbaarder stroken,
die beide ongeveer haaks doorsneden worden door tal van beken, die aan de
oorsprongen smal en voedselarm en bij de uitmonding in de Maas breder en
voedselrijker zijn. Dit ekologisch web of weefsel blijkt vastgesponnen aan
een lijst, die gevormd wordt door het Maasdal met rivierklei, de Peelhorst, het
Kempisch Plateau en het zeekleigebied. De noordelijke en westelijke lijstkanten zijn laaggelegen, vruchtbaar en voedselrijk, de zuidelijke en oostelijke
zijn hoger, droger en voedselarmer." (fig. 3).

Figuur 3

Het ecologisch weefsel van Noord-Brabant (Bron: Iven & Van Gerwen, 1974).

De menselijke activiteiten hebben de van nature aanwezige variatie van het
fysische en chemische (abiotische) milieu van de beken sterk verminderd.
Slechts 7% van de bodem in het stroomgebied van de Dommel is bos- of natuurterrein, de rest is agrarisch of urbaan gebied. Ten behoeve van een betere
waterbeheersing zijn de meeste beken na 1950 geheel of ten dele gekanaliseerd. De watervervuiling door industrieel en huishoudelijk afvalwater was
plaatselijk voor 1940 al een probleem. De omvang van de vervuiling is na
1950 sterk toegenomen, waar echter tegenover staat dat de capaciteit van de
rioolwaterzuiveringsinrichtingen sindsdien eveneens sterk is toegenomen.

1.2.3 Tijdsperspectief
De chemie en hydromorfologie van de Brabantse beken bereikte in de jaren
zeventig een dieptepunt, als gevolg van lozingen van industrieel, agrarisch en
huishoudelijk afvalwater, rioolwateroverstorten, effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties en in- en uitspoeling van meststoffen.
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Juist tussen het moment van het onderzoek (1975-1976) en het moment van
verslaggeving heeft het saneringsprogramma van de waterkwaliteit van het
waterschap 'De Dommel' grote vorderingen gemaakt (Eggink 1977). Daardoor is de waterkwaliteit, zoals die in dit onderzoek werd vastgesteld, inmiddels aanzienlijk verbeterd (figuur 3a).
Niet alleen de verbetering van de chemische kwaliteit, maar ook die van de
hydromorfologie door hermeandering en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers heeft de biologische kwaliteit inmiddels verbeterd (Buskens &
Van der Straaten, 2011).
Mede als gevolg van het onderhavige onderzoek zijn de diatomeeën betrokken bij het routinematige onderzoek van de stromende wateren in het stroomgebied van de Dommel. Omdat er geen (landelijk) systemen voor de beoordeling van de waterkwaliteit met diatomeeën bestonden is er door het waterschap een eigen systeem ontwikkeld (Van der Aalst 1989; Kouwe & Van der
Aalst,1991). Tegenwoordig worden daarvoor de maatlatten van de Kaderrichtlijn Water (Van der Molen e.a., 2018) gebruikt.

Figuur 3a.
De veldwerkzaamheden voor het voorliggende onderzoek zijn uitgevoerd in 1976.
Sindsdien is de waterkwaliteit in het gebied
aanzienlijk verbeterd, zoals blijkt uit de
trend van de Dommel bij Sint-Oedenrode
volgens metingen van het Waterschap ‘De
Dommel’. Het zuurstofgehalte is gestegen
van 0 in de jaren zeventig tot normale waarden (8 mg/l). De nutriëntengehalten zijn
sterk afgenomen (Bron: Buskens & Van der
Straaten, 2011).
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2. Methoden
2.1 Inleiding
Bij het hydrobiologisch onderzoek in de beken van Midden-Brabant is anders
dan bij het vennenonderzoek niet gestreefd naar een inventarisatie van zoveel
mogelijk beken in het studiegebied, daar de beschikbare tijd dit niet toeliet.
Er is naar gestreefd om de voornaamste invloeden van menselijke activiteiten
te inventariseren in de belangrijkste beektypen. Daarnaast werden verschillende methoden van hydrobiologisch onderzoek met elkaar vergeleken: macrofauna-, diatomeeën- en - in mindere mate - macrofytenonderzoek. Voor
het inventariseren van de invloed van menselijke activiteiten werden ook
oude monsters vergeleken met recente.

2.2 Archief- en literatuuronderzoek
In het documentatiesysteem van het RIN werden verwijzingen naar ongepubliceerde rapporten gevonden. In het archief van dit instituut bevinden zich
losse notities en excursierapporten. In het archief van de Hydrobiologische
Vereniging werden lijsten van oude inventarisaties, vooral van Dr G. Romijn,
aangetroffen.
Hydrografische gegevens werden verkregen door studie van de waterstaatskaarten (schaal 1:50 000), die sinds ca 1870 regelmatig door de Rijkswaterstaat worden uitgegeven. Gegevens over recente veranderingen in de waterstaatkundige toestand werden verkregen van het waterschap 'De Dommel'.
Ook werden topografische kaarten bestudeerd (schalen 1:50 000 en 1:25 000),
die vanaf 1840 door de Topografische Dienst worden uitgegeven.

2.3 Macrofyten
Oude gegevens over de verspreiding van de macrofyten in de beken werden
in de schaarse literatuur verzameld. De bronnen worden bij de afzonderlijke
beekbeschrijvingen vermeld.
Tijdens de bemonsteringen in 1975 en 1976 werd bij elk bezoek een lijstje gemaakt van de water- en oeverplanten die op en in de onmiddellijke omgeving
van de monsterpunten aanwezig waren. Uit deze floralijstjes werden de stikstofindicatiegetallen (vgl. Van Dam 1983) en het indicatiegetal voor vervuiling en voedselrijkdom (De Lange & Van Zon 1977) berekend.
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2.4 Diatomeeën
2.4.1 Bemonstering, determinatie, telling
Van monsters die in de jaren 1916-1930 door J. Heimans zijn genomen werden diatomeeënpreparaten gemaakt. Deze monsters werden betrokken uit de
collectie van het Hugo de Vrieslaboratorium te Amsterdam.
In 1975 en 1976 werden epifytische diatomeeën bemonsterd op natuurlijke
substraten. Hiertoe werden op een plaats stukjes van verschillende water- en
oeverplanten (Elodea, Callitriche, Phalaris, Agrostis, etc.) verzameld en met
wat water als een monster meegenomen naar het laboratorium. Hier werden
de planten in stukjes gesneden en goed met elkaar gemengd. De stukjes en het
water werden gefixeerd met formaline (10%). Een deel hiervan werd gebruikt
voor het vervaardigen van diatomeeënpreparaten, die werden gedetermineerd
en geteld volgens de manier zoals die beschreven is door Van Dam (1973,
1983). In elk preparaat werden 400 schaalhelften geteld. De gebruikte determinatieliteratuur is vermeld in Van Dam (1984).

2.4.2 Verwerking
Uit de analyseprotocollen zijn ecologische spectra berekend volgens de methode beschreven door Van Dam (1977). Alleen de soorten, die op enig monsterpunt in het betreffende deelgebied een relatieve abundantie van ten minste
1% bereikten werden bij de berekeningen betrokken. Hierdoor werd veel tijd
bespaard en werd altijd meer dan 92% en meestal meer dan 97% van de gevonden diatomeeën bij de indicatie betrokken. Spectra werden gemaakt voor
de factoren pH, zoutgehalte, organische stikstof en zuurstof. De indicatiewaarden die voor elke soort zijn gebruikt zijn vermeld in bijlage 2. Soms werden deze waarden op grond van ervaring iets veranderd ten opzichte van Van
Dam (1983).
Voor de classificatie van zeldzaamheid in Nederland is gebruik gemaakt van
Van der Werff & Huls (1957-1974)1, die op grond van recente onderzoekingen hier en daar is bijgesteld. Dit is aangegeven in bijlage 2. Voor de berekening van de zeldzaamheidsspectra (3.2) is de klasse R-+ bij klasse R en de
klasse +-C bij de klasse + gevoegd.
Voorts zijn voor elk diatomeeënmonster enkele structuurparameters bepaald.
S-tel geeft het aantal soorten binnen de telling aan. Na de telling werden nog
ongeveer 30 gezichtsvelden met het objectief van 100x doorzocht op soorten
die niet in de telling gevonden werden en werd het hele preparaat met het
10x-objectief doorzocht op grote of anderszins opvallende soorten die niet in
de telling voorkwamen. Zo werd het 'totaal aantal soorten' (S-tot) gevonden.
De diversiteitsindex van Simpson 1949) werd berekend volgens de formule
van Pielou (1969):
Ds = 1 - (ni (ni-1)/N(N-1)),

1

CC: zeer algemeen, C: algemeen, +: vrij algemeen, R: zeldzaam, RR: zeer zeldzaam
in Nederland
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waarin: Ds = diversiteitsindex van Simpson, i = soortnummer, ni = het aantal
exemplaren van de i-de soort, N = het totaal aantal exemplaren (400).
De dominantie-index d1 is de relatieve abundantie van de meest abundante
soort (Berger & Parker 1970). De dominantie-index d2 is de relatieve abundantie van de twee meest abundante soorten. Zo zijn ook d3 en d4 berekend
(Ricard 1977).
Met uitzondering van de
correlatieberekeningen
zijn alle berekeningen in
dit rapport handmatig verwerkt met een eenvoudige
zakrekenmachine. Hiernaast een voorbeeld van
de berekening van zuurstofspectra en diversiteit
van de monsters uit De
Mortelen
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2.5 Macrofauna
2.5.1 Bemonstering, determinatie, telling
De bemonsteringsmethode is beschreven door Higler e.a. (1977). De standaardmonsterlengte bedroeg 5 m. De breedte van het gebruikte net (maaswijdte 0,7 mm) bedroeg 0,3 m, zodat een oppervlakte van 1,5 m 2 werd bemonsterd. Het net werd in een drietal trekken van ca 1,7 m lengte op verschillende plaatsen door de oever- en watervegetatie gehaald.
Na het uitzoeken in witte bakken werden de dieren gedetermineerd met de literatuur die Higler (1974) en Higler e.a. (1977) aanbevelen. Voor de determinatie van Coleoptera werd nog gebruik gemaakt van Freude e.a. (1971) en
Drost & Schreijer (1976). De determinaties van Coleoptera en Heteroptera
werden gecontroleerd en gedeeltelijk verricht door M. Koperdraat. Trichoptera werden gedetermineerd door Dr L.W.G. Higler. De determinaties van
Chironomidae in de Mortelen geschiedde door Dr H.K.M. Moller Pillot, die
ook de analyseresultaten van oude bemonsteringen in de Rosep ter beschikking stelde. Enkele Diptera-larven werden gedetermineerd door ir. H.H. Tolkamp. De determinaties van de meeste overige groepen werden gecontroleerde door F.F. Repko.
Voor de telling werd het aantal gevangen individuen per 1,5 m2 vastgesteld.
Wanneer de monstergrootte hiervan afweek werden de aantallen op 1,5 m 2
omgerekend.
Zelf nam ik alleen macrofaunamonsters in de Rosep en de benedenloop van
de Beerze. Voor de overige beken is gebruik gemaakt van de resultaten van
De Graaf (1977).

2.5.2 Verwerking
Uit de macrofauna-analysen werden de kwaliteitsindex K en de beekkarakterindex B berekend (Gardeniers & Tolkamp 1976). K is gebaseerd op het systeem voor de faunistische beoordeling van de verontreiniging in laaglandbeken van Moller Pillot (1971). Hierin worden vijf groepen van organismen onderscheiden, die elk kenmerkend zijn voor een bepaalde mate van organische
vervuiling:
Cal

Calopteryx-groep

G

Gammarus-groep

H

Hirudinea-groep

Ch

Chironomus-groep

E

Eristalis-groep

schoon

vuil

De soorten waarvan tot nu toe geen preferentie voor een bepaalde vervuilingszone is gebleken behoren tot de restgroep. Het totaal aantal individuen
dat in de bovengenoemde groepen is in te delen wordt op 100% gesteld. Vervolgens wordt vastgesteld welke fractie van de indicatorsoorten tot elk van de
vervuilingsgroepen behoort en wordt K berekend volgens de formule
K = (fE + 2fCh + 3fH + 4fG + 5fCal) x 100,
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waarin f fractie betekent.
In zeer sterk vervuilde wateren is K = 100, in zeer schone wateren is K = 500.
De indicatiewaarden van de soorten zijn ontleend aan Moller Pillot (1971) en
Higler e.a. (1977) en aangegeven in de tabellen 36 en 54.
Door verschillende menselijke ingrepen worden de fysische factoren in beken
(stroomsnelheid, bodemsamenstelling, vorm van de oevers etc.) sterk veranderd. De beekkarakterindex is een maat voor het effect van ingrepen, die deze
variatie te niet doen, op de beekmacrofauna. De soorten en soortengroepen
zijn in te delen in vijf klassen:
-
+
++

bij uitzondering in stromend water
minder in stromend dan in stilstaand water
indifferent ten opzichte van stroming
meer in stromend dan in stilstaand water
vrijwel alleen in stromend water

Het totaal aantal individuen dat in de bovengenoemde groepen is in te delen
wordt op 100% gesteld. Vervolgens wordt vastgesteld welke fractie van de
indicatorsoorten tot elk van de beekkaraktergroepen behoort en wordt B berekend volgens de formule
B = (f-- + 2f- + 3f + 4f+ + 5f++)
In een zeer sterk gereguleerde en gestuwde beek bedraagt B = 100, in een ongestoorde meanderende boslaaglandbeek is B = 500. De indicatiewaarden van
de soorten zijn ontleend aan Higler e.a. (1977).
De structuurparameters zijn bepaald als in 2.4.2.

2.6 Fysisch en chemisch wateronderzoek
In het veld werd de stroomsnelheid bepaald door de verplaatsing per eenheid
van tijd te meten van voorwerpen die in het midden van de stroom dreven.
Breedte en diepte werden door schatting bepaald.
Bij de biologische monstername werd het elektrisch geleidingsvermogen bij
veldtemperatuur bepaald met een WTW-geleidbaarheidsmeter. De waargenomen waarde werd met behulp van de tabel van Golterman (1969) omgerekend
naar het elektrisch geleidingsvermogen bij 25oC (EGV25). De temperatuur
werd met een kwikthermometer tot op 0,5 deg nauwkeurig bepaald.
Op 4-11-1975 werden op een aantal punten in de Beerze watermonsters voor
chemische analyse genomen om de invloed van de vervuiling door de RWZI
Hapert te traceren. Deze monsters werden geanalyseerd door het Hugo de
Vrieslaboratorium te Amsterdam met behulp van de methoden die zijn beschreven in Van Dam (1973) en De Lange & De Ruiter (1977).
De overige gegevens zijn afkomstig van de routinebemonsteringen van de
Gemeenschappelijke Technologische Dienst (waterschappen De Dommel, De
Aa en De Maaskant), volgens de methoden zoals die beschreven zijn door
Van Dam (1977).

Adviseur Water en Natuur rapport AWN 2203

15

Methoden

2.7 Correlatieberekening
Om een globaal beeld te krijgen van de relaties tussen de diverse structuurparameters en indices voor de waterkwaliteit, zoals die kunnen worden afgeleid
uit de diatomeeën- en macrofauna-analysen zijn tussen de structuurparameters en indices product-moment-correlatiecoëfficiënten berekend. Strikt genomen mogen deze correlatiecoëfficiënten slechts worden gebruikt wanneer er
tussen de verschillende factoren lineaire verbanden zijn. Dit is hier niet altijd
het geval. Beter zou het geweest zijn om rangcorrelatiecoëfficiënten te berekenen, maar voor de berekening hiervan was geen programma beschikbaar.
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3. Resultaten
3.1 Macrofyten
De gegevens over de macrofyten uit de Rosep en de benedenloop van de
Beerze zijn vermeld in tabel 28, die van de Mortelen in tabel 53. De gegevens van de overige beken staan vermeld in De Graaff (1977, tabel 7). Het
blijkt dat de meeste soorten kenmerkend zijn voor voedselrijk tot verontreinigd water, vooral de echte waterplanten. Dit in overeenstemming met de
kwaliteit van het water.
In de bovenloop van de Beerze werden Callitriche stagnalis, Luronium
natans en Potamogeton polygonifolius gevonden. Luronium is een zeldzame
soort uit oligo-mesotroof water en komt ook op sommige plaatsen in de middenloop van de Beerze regelmatig voor. Bij de bespreking van de afzonderlijke beken (3.6) wordt nader op de verspreiding van de macrofyten ingegaan.

3.2 Diatomeeën
3.2.1 Telmethode en soortenaantal
Zoals reeds vermeld in 2.4.1 werden in elk preparaat 400 schaalhelften
(100%) geteld. Vervolgens werd het hele preparaat nog eens doorzocht bij
een vergroting van 125x op grote of anderszins opvallende soorten die niet
werden gevonden bij het determineren voorafgaande aan het tellen of tijdens
de telling zelf.
Voor het berekenen van de ecologische spectra van de deelgebieden (Rosep,
Beerze etc.) zijn die soorten gebruikt die op enig punt een relatieve abundantie (r.a.) van meer dan 1% bereiken. Uit fig. 4 en tabel 1 en 2 blijkt dat in de
Beerze, die hier als voorbeeld is gekozen, hier nauwelijks zeldzame en zeer
zeldzame soorten onder voorkomen. Onder de soorten die op enig punt in de
telling voorkomen komt al een redelijk aantal zeldzame soorten voor. De
meeste zeldzame en zeer zeldzame soorten komen echter in het geheel niet in
de telling voor. Dit zijn juist de soorten die dit gebied differentiëren van andere gebieden in Nederland.
Hiermee is geenszins gezegd dat met de gevolgde methode alle taxa in elk
monster zijn gevonden. Patrick (zie b.v. 1973, 1977) telt voor het bepalen van
de structuur (het bepalen van een aangepaste logaritmisch-normale verdeling)
soms enkele tienduizenden thecae om een schatting van het totale aantal soorten te kunnen maken. Het is mij ook herhaaldelijk overkomen dat ik in een
preparaat nog eens nieuwe soorten vond als ik het een tweede maal bekeek
om een determinatie te controleren. Doordat steeds dezelfde methode is gevolgd zijn de analyses onderling wel vergelijkbaar. In ons geval betekent de
aanwezigheid van veel zeldzame soorten niet alleen een hoge inwendige
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Figuur 4

Verdeling van het aantal gevonden taxa in de Beerse over de verschillende zeldzaamheidsklassen, gesplitst naar de mate van voorkomen (relatieve abundantie) in de verschillende monsters. Taxa die in het gebied alleen in de Beerze zijn gevonden (Bsoorten) zijn gestippeld.

diversiteit (verscheidenheid), maar ook een hoge mate van uniciteit (afwijkendheid) (vgl. Schroevers, 1971). Dit zijn maatstaven voor het informatieaspect van het ecosysteem, waarbij de diversiteit een maat is voor kortademige
en de uniciteit een maat is voor langademige differentiatie.
Het blijkt dus dat voor het bepalen van informatieparameters een intensievere
studie nodig is dan voor het bepalen van energieparameters (ecologische
spectra).

3.2.2 De diatomeeënflora van het gebied
In totaal werden er 263 taxa onderscheiden. Deze worden opgesomd in bijlage 2, samen met gegevens over taxonomie, ecologie en verspreiding in het
gebied.
De ecologische gegevens in bijlage 2 zijn gebruikt om de ecologische spectra
te berekenen. Met behulp van deze spectra zijn de ecogrammen (fig. 9, 10, 13
en 20) berekend. Deze worden in 3.6 afzonderlijk besproken.
In tabel 3 zijn de taxa onderscheiden naar de jaren waarin zij voorkomen, de
zeldzaamheidsklassen en de verspreiding in het gebied. Dit omdat een vergelijking van het totale gebied in 1920 en 1976 niet helemaal gerechtvaardigd
is, daar er geen oude monsters uit Beerze en Mortelen bestudeerd konden
worden. Gemakshalve zijn Beerze en Mortelen als een gebied beschouwd.
Hierbij moet bedacht worden dat de Mortelen bijna geen eigen soorten heeft
en dat bijna alle soorten die exclusief voor beide gebieden samen worden opgegeven uitsluitend in de Beerze voorkomen.
Uit tabel 3 blijkt dat er 53 taxa alleen in de monsters van vroeger zijn gevonden en 48 alleen in de monsters van 1976, waarvan 21 in Beerze en Mortelen.
In de oude monsters zijn er meer B (boreale, montane etc.)-soorten en zeldzame soorten dan in de recente. De Beerze, en vooral de bovenloop hiervan,
fungeert als een laatste refugium voor deze soorten.
Verdere vergelijking van vroeger en nu is mogelijk aan de hand van tabel 4
en fig. 5a. Hierin is de verdeling van de zeldzaamheidsklassen over de oude
en recente monsters vermeld voor die beken waarvan deze gegevens beschikbaar zijn. Bij de vergelijking van beide perioden is enige reserve gerechtvaardigd, daar de aard van de monsters soms verschilt. Uit de Rosep en de
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Figuur 5

Zeldzaamheidsspectra van de diatomeeënflora in diverse Nederlandse wateren. Abscis: zeldzaamheidsklassen volgens Van der Werff & Huls (1957-1974), ordinaat: aantal soorten. Zwarte staven ca. 1920, witte
staven: ca 1975. (CC: zeer algemeen, C: algemeen, +: vrij algemeen, R: zeldzaam, RR: zeer zeldzaam in Nederland). In de rechterbovenhoek van elk histogram is het totaal aantal soorten vermeld (voor de lijn ca.
1920, achter de lijn ca. 1975). De gegevens zijn, indien niet anders vermeld, ontleend aan de in dit onderzoek verzamelde gegevens.
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Figuur 5

(vervolg)
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Achterste Stroom zijn van vroeger alleen planktonmonsters bestudeerd. Recent zijn hier ook epifytenmonsters genomen. Met planktonmonsters worden
ook veel diatomeeën gevangen die afkomstig zijn uit bovenstroomse gebied.
Toch lijkt het niet ongerechtvaardigd te veronderstellen dat tabel 4 en fig. 5a
een redelijke indruk van de trend geven. Vergeleken met vroeger is het totale
aantal soorten gedaald, vooral het aandeel zeldzame soorten zijn is kleiner geworden. Het aandeel van de algemene soorten is gelijk gebleven of zelfs iets
gestegen. Vooral soorten die in alpine en noordelijke gebieden algemeen
voorkomen zijn zeldzamer geworden.
In fig. 5 zijn de zeldzaamheidsspectra getekend van de afzonderlijke beken en
een aantal andere wateren in Nederland. De gegevens hiervoor zijn ontleend
aan de rapporten van diverse auteurs. Het is hier niet de plaats om deze spectra hier uitvoerig te bespreken. Het blijkt echter dat er in het stroomgebied
van de Dommel relatief nog veel zeldzame soorten zijn. Dit aantal wordt
overtroffen in de Tongerense Beek, een beekje langs de Veluwe, dat over een
afstand van slechts 3 km werd onderzocht. Beken blijken in het algemeen rijker aan zeldzame soorten te zijn dan stilstaande wateren. Mesotrofe trilvenen
zijn ook zeer rijk aan zeldzame soorten. In het gebied werden de volgende 12
soorten aangetroffen die nog niet eerder in Nederland werden aangetroffen:
Cymbella heteropleura var. minor, Eunotia microcephala var. tridentata (A.
Mayer) Hustedt, Fragilaria oldenburgiana Hustedt, Navicula confervacea
(Kützing) Grunow, N. difficillima Hustedt, N. permitis Hustedt, N. cf. pseudoarvensis, Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot, N. gandersheimiensis
Krasske, Pinnularia braunii (Grunow) Cleve, Stauroneis borrichii (Petersen)
Lund (fragment) en S. lapponica A. Cleve. Nog eens ongeveer vijftig soorten
komen niet voor in de 'Diatomeeënflora van Nederland' (Van der Werff &
Huls 1957-1974), maar zijn bij recente studies wel elders in Nederland aangetroffen.

3.3 Macrofauna
In totaal werden 216 taxa onderscheiden, die zijn vermeld in de tabellen 30 en
54, waarin tevens de gebruikte ecologische gegevens worden gegeven.
Anders dan bij de diatomeeën bestaat er geen indeling van de macrofaunasoorten in zeldzaamheidsklassen, zodat zeldzaamheidsspectra niet berekend
kunnen worden. Van een aantal soorten is bekend dat deze zeldzaam zijn in
ons land, zoals Heptagenia flava, Gerris najas, Oulimnius tuberculatus en
Stictotarsus duodecimpustulatus. Veel van de aangetroffen soorten zijn echter
zeer algemeen en behoren geheel niet tot de typische beeksoorten, zoals de
Mollusca, die door kanalisatie en vervuiling ten opzichte van vroeger veel algemener zijn geworden.
De kwaliteitsindex K en de beekkarakterindex B (tabellen 31 t/m 34) zijn berekend aan de hand van de gegevens uit de tabellen 30 en 54. Deze gegevens
worden besproken in 3.6.

3.4 Fysisch en chemisch wateronderzoek
De eigen veldchemische gegevens zijn vermeld in tabel 29. De chemische gegevens van de bemonstering van de vervuilingsgradiënt in de Beerze op 4-111975 zijn vermeld in tabel 44. De gegevens die van het waterschap 'De
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Dommel' werden verkregen zijn samengevat in tabel 5. Behalve de mediane,
minimale en maximale waarde van elke parameter werd ook het gemiddelde
berekend, maar dit wijkt zo weinig af van de mediaan, dat het gemiddelde
niet is vermeld. Deze kengetallen zijn niet alleen berekend voor de combinatie van de jaren 1975 en 1976, maar ook voor deze jaren afzonderlijk. De resultaten over 1976 zijn door de zeer extreme droogte in dat jaar iets 'ongunstiger' dan in 1975. Door de samenvoeging blijven de verschillen tussen de
monsterpunten duidelijk, zodat in tabel 5 beknoptheidshalve alleen de resultaten over de afzonderlijke jaren vermeld zijn.
In fig. 6 zijn de ortho- en totaalfosfaatconcentraties, die ook voor het samenstellen van tabel 5 zijn gebruikt, tegen elkaar uitgezet. Ook zijn de formule
van de regressielijn en de product-moment-correlatiecoëfficiënt van alle monsterpunten tezamen en van de afzonderlijke monsterpunten in fig. 6 vermeld.
Zoals te verwachten valt is er een zeer nauwe correlatie tussen P-totaal en Portho (r = 0,977, [P-ortho] = 0,806 [P-totaal] - 0,081). Voor de verschillende
monsterpunten afzonderlijk is de correlatie, o.a. door het soms geringe aantal
waarnemingen, in het algemeen minder.
De gegevens worden verder besproken in 3.6.

Figuur 6

Correlatie ortho- en totaal-fosfaat (metingen Waterschap ‘De Dommel’).

3.5 Correlatie tussen diverse parameters
De resultaten zijn vermeld in de tabellen A t/m R. Er zijn berekeningen gemaakt voor de parameters die afgeleid zijn uit de diatomeeëncombinaties (tabel 6 t/m 13), de macrofauna (tabel 14) en een combinatie van beiden (tabel
15 t/m 21). In de tabellen zijn de drempelwaarden voor de 5 en 1%-significanties vermeld (berekend naar de t-toets zoals beschreven in Sokal & Rohlf
1969).
Uit de tabellen 6 t/m 21 kan o.a. het volgende worden afgeleid:
1. Er is steeds een hoge correlatie tussen Stel (het aantal soorten in de telling)
en Stot (het totale aantal gevonden soorten).
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2. De correlatie tussen de dominantieindices en de diversiteitsindex van
Simpson is zeer hoog en significant (1%). In het algemeen geldt r (Ds, d1)
> r (Ds, d2) > r (Ds, d3) > r (Ds, d4). Hierin is r (Ds, di) de correlatie tussen
de diversiteitsindex en de i-de dominantie-index.
3. Er is een sterke onderlinge correlatie tussen de d i's.
4. Ook het aantal soorten is meestal positief gecorreleerd met de diversiteitsindex van Simpson.
5. In het algemeen is r (ac, Z) zeer hoog en significant (1%).
6. In het algemeen is er een zeer sterke correlatie tussen het aantal stikstofheterotrafente diatomeeën en het aantal diatomeeën dat zuurstofdeficiëntie
kan verdragen (het zijn veelal dezelfde soorten).
7. Stikstofheterotrofe en 'zuurstofdeficiënte' soorten enerzijds zijn in het algemeen sterk negatief gecorreleerd met zuurminnende en zoete diatomeeën anderzijds. Dit is vooral het geval in het deelgebied Beerze.
8. In het hele gebied is er een significant positieve correlatie tussen N-het en
O-def enerzijds en Ds anderzijds. r(N-het, d1) en r(O-def, d1) is significant
negatief. Per deelgebied verschillen deze correlaties sterk. In Rosep en Diversen zijn O-def en N-het enerzijds negatief met Ds en positief gecorreleerd met d1 anderzijds, in de deelgebieden Mortelen en Beerze is dit net
andersom.
De relatie tussen de diversiteitsindex van Simpson en d 1 (de abundantie van
de meest voorkomende soort is weergegeven in fig. 7. Uit fig. 8 blijkt dat er
in het algemeen geen duidelijke relatie is tussen structurele parameters en de
waterkwaliteit zoals de diatomeeën die indiceren. Wel kan er per deelgebied
een relatie zijn. De oorzaak hiervan is dat een lage diversiteit optreedt bij extreme milieuomstandigheden. De bovenloop van de Beerze is extreem zuur en
er is een weinig diverse diatomeeëncombinatie. Bij vervuiling neemt hier de
diversiteit toe.

Figuur 7

Correlatie tussen dominantie (d1) en diversiteitsindex van Simpson (Ds).

De correlaties tussen de structurele parameters van de macrofauna, de vervuilingsindex K en de beekkarakterindex B, zoals die uit de macrofauna berekend is, zijn vermeld in tabel 14. Ook hier wordt de diversiteitsindex van
Simpson in sterke mate bepaald door de dominante soorten. Er is zelfs geen
significante correlatie tussen Ds en S (het aantal soorten). De di's zijn onderling weer sterk gecorreleerd. K, en in mindere mate B, zijn significant positief
met Ds gecorreleerd. Ook tussen K en B is een positieve correlatie.
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Figuur 8

Correlatie tussen de dominantie (d1) en het percentage stikstofheterotrofe diatomeeën (N-het) voor de verschillende deelgebieden.

In de tabellen 15 t/m 21 zijn de correlaties tussen diatomeeën- en macrofaunaparameters vermeld. K is negatief gecorreleerd met O-def en N-het, zoals te
verwachten valt, maar significant is deze correlatie niet. Binnen de verschillende deelgebieden (tabel 16 t/m 21) treden er soms verschillen op in de aard
van de correlaties, doch de verschillende steekproeven (6-10 paren) zijn eigenlijk te klein om hieruit conclusies te mogen trekken. Interessant is wel de
significant positieve correlatie tussen B enerzijds en O-def en N-het anderzijds in de Beerze. Dit heeft vermoedelijk te maken met een verschil in responsietijd tussen diatomeeën en macrofauna. De 'goede' macrofaunasoorten
kunnen nog aanwezig zijn als de 'goede' diatomeeënsoorten vanwege de
slechte waterkwaliteit al zijn verdwenen.
Conclusies

De diversiteitsindex van Simpson is zeer sterk afhankelijk van de abundantie
van de meest voorkomende soort en veel minder van het aantal soorten. Bij
de diatomeeën is er geen correlatie tussen structuurparameters en de waterkwaliteit zoals de diatomeeën die indiceren (O-def en N-het). Bij de macrofauna is er wel een correlatie tussen de diversiteit en de waterkwaliteit zoals
de macrofauna die indiceert (K). Er is geen significante negatieve correlatie
tussen K enerzijds en O-def en N-het anderzijds. Wel zijn O-def en N-het
sterk positief gecorreleerd.

3.6 Ley en Reusel
3.6.1 Algemeen
De Nieuwe Ley (fig. 2, bijl. 1) ontspringt in het grensgebied van Nederland
en België tussen Baarle-Nassau en Hilvarenbeek (ca 30 m +NAP) De voornaamste takken van de Ley zijn hier de Poppelse Ley en Rovertse Ley. Na het
opnemen van diverse zijtakken verenigt de Nieuwe Ley zich bij Oisterwijk
als Voorste Stroom met de Achterste Stroom tot Esschestroom op een afstand
van ca 30 km van het oorspronggebied (7 m +NAP).
De Ley ontspringt in een gebied met zandgronden, die soms sterk lemig zijn
(lemiger dan in oorspronggebied van de Beerze). Al ten zuiden van de
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samenvloeiing van Rovertse en Poppelse Ley komt de 'associatie beekdalgronden' langs de beektakken voor. Vrijwel over de hele lengte stromen de
Ley en zijn zijbeekjes door cultuurgrond, hoofdzakelijk grasland. De Rovertse Ley stroomt ten zuiden van Goirle over een afstand van drie km door
de bossen van het landgoed Gorp en Rovert, dat op een dekzandrug ligt. Na
het doorbreken van deze rug (die verder in N.O. richting naar St. Michielsgestel loopt) en de vereniging met de Poppelse Ley, stroomt de Nieuwe Ley
langs de noordrand van de dekzandrug naar Oisterwijk.
In het stroomgebied van de Ley ten zuiden van Goirle hebben bijna geen
drastische beekverbeteringen plaatsgevonden. Wel zijn veel stukken vergraven of rechter gemaakt. Vooral in België komen nog trajecten met de natuurlijke loop voor. Ten oosten van Tilburg is de Voorste Stroom in de zestiger
jaren geheel gekanaliseerd. Daarbij is ten zuiden van Oisterwijk een geheel
nieuwe loop gegraven en is de samenvoeging met de Achterste Stroom een
kilometer stroomopwaarts verplaatst. Voor de kanalisatie werd de bebouwde
kom van Oisterwijk regelmatig overstroomd.
De Achterste Stroom (fig. 2, bijl. 1) ontstaat als Reusel in de buurt van de
dorpen Reusel, Hoge - en Lage Mierde door het samenkomen van een aantal
kleine loopjes op Nederlands grondgebied (ca 30 m +NAP). Na het opnemen
van diverse zijtakken (de belangrijkste is het Spruitenstroompje, dat tussen
Diessen en Moergestel in de Reusel vloeit) verenigt de Achterste Stroom zich
op ca 30 km van het oorspronggebied met de Esschestroom (7 m +NAP). Na
ca 10 km ontlast de Esschestroom zich bij Halder in de Dommel (3 m +NAP),
na opname van de Kleine Aa (een tak van de Beerze).
De Reusel ontspringt in een gebied met zandgronden, die minder lemig zijn
dan in het oorspronggebied van de Ley, maar lemiger dan die in de bovenloop
van de Beerze. Al enkele kilometers vanaf de oorsprong komen er beekbezinkingsgronden langs de verschillende takken voor. Voor het grootste deel
stroomt de Reusel door cultuurland, voornamelijk grasland. Ter hoogte van
het landgoed ‘De Utrecht’ doorsnijdt de Reusel een dekzandrug die met
naaldbomen beplant is. Ook ten zuiden van Oisterwijk wordt een bosrijke
dekzandrug doorsneden.
Betrekkelijk recent is de bovenloop van de Reusel ten zuiden van 'De Utrecht'
genormaliseerd. Het deel ten noorden van 'De Utrecht' werd in de tweede
helft van de zestiger jaren verbeterd. Het traject door de dekzandrug ten zuiden van Oisterwijk werd echter in de oude toestand gelaten, daar een groot
deel van het landgoed 'De Oude Hondsberg' als inundatiegebied kan fungeren. De Esschestroom werd in de eerste helft van de zestiger jaren genormaliseerd.
Sinds ca 1870 wordt het afvalwater van de Tilburgse en Oisterwijkse fabrieken in de Voorste Stroom geloosd. 'In den fabrieksafval speelt de hoofdrol de
afval der fabrieken ter wolverwerking en der ververijen. Als eene zwarte,
dikke, inktachtige massa kruipt hierdoor het vocht langs de waterloopen, naar
de plaatsen waar het zich in de heldere rivier zal uitstorten' (Van Lynden e.a.
1901). De Achterste Stroom was echter een ongerepte 'heldere snel vlietende
beek, die kronkelend komt gestroomd uit welige weilanden' (Anonymus
1914). Uit de onderzoekingen blijkt dat de Voorste en de Esschestroom zwaar
vervuild werden door de lozingen van Tilburg, Goirle en Oisterwijk (Van
Lynden 1901; R.I.Z.A. 1939-1947; Nederl. Ver. Water-Bodem-Lucht 1949),
waardoor de Esschestroom zwart en zuurstofloos in de Dommel stroomde. De
lozingen van Tilburg en Goirle geschiedden hoofdzakelijk op de Oude Ley.
De Nieuwe Ley, die vanaf Goirle parallel loopt met de Oude Ley diende als
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bron van water voor verschillende fabrieken en was tijdens het onderzoek van
de Vereniging Water-Bodem-Lucht praktisch niet vervuild. Op de Nieuwe
Ley werd wel koelwater geloosd. In de dissertatie van Moller Pillot (1971)
wordt de Nieuwe Ley als voorbeeld genoemd van een beek die onregelmatig
en kort sterk vervuild wordt; dit is thans nog het geval (pers. meded. Moller
Pillot). In de zestiger jaren werd er door kleine bedrijven heimelijk op de
Nieuwe Ley geloosd, terwijl ook een overstort van het riool van Goirle op de
Nieuwe Ley loosde. In de zeventiger jaren kwam er steeds meer 'officieel' ongezuiverd afvalwater van een nieuwbouwwijk van Goirle in deze beek.
Tijdens het onderzoek werd het Tilburgse afvalwater in twee goed werkende
inrichtingen gezuiverd. Het effluent van de RWZI Tilburg-Oost wordt op de
Voorste Stroom geloosd. Het afvalwater van Goirle werd tot september 1976
rechtstreeks op de Nieuwe Ley geloosd. In september 1976 werd Goirle via
een persleiding aangesloten op de nieuwe RWZI Hilvarenbeek. Voordien
werd het effluent van de oude (sterk overbelaste) mechanische installatie van
Hilvarenbeek op het Spruitenstroompje geloosd. Het BZV520 van het effluent daalde van 117 tot 7 mg O2/l. Voor 1973 loosde Oisterwijk rechtstreeks
op de Voorste Stroom, na 1973 gebeurde dit via de RWZI Oisterwijk op de
Esschestroom. Moergestel loosde tot 1973 rechtstreeks op de Reusel en werd
in 1973 aangesloten op de RWZI Oisterwijk.

3.6.2 Monsterpunt 110 Nieuwe Ley bij weg Tilburg-Hilvarenbeek
Top. krt.50 F coörd. 135.25; 394.28 (foto 1)

Foto 1

Situatie en milieu

Monsterpunt 110. Nieuwe Ley bij Tilburg. RIN-archief 520-A-4

De bemonstering geschiedde gelijktijdig met de macrofaunabemonstering van
C. de Graaff. Voor details omtrent het milieu zij naar haar verslag verwezen
(De Graaff 1977). De Ley is hier ca 5 m breed, de bodem is met een dikke
zwarte modderlaag bedekt. Hier en daar liggen stenen, die met 'Sphaerotilus'vlokken zijn bedekt. Macrofyten komen in de genormaliseerde beek niet
voor. De stroomsnelheid varieert tussen 2 cm/s (juli) en 20 cm/s (april). Ca 2
km bovenstrooms loosde tot september het riool van een Goirlese nieuwbouwwijk.
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Chemie

Moller Pillot (1971) geeft histogrammen van het (door het waterschap gemeten) verzadigingspercentage (ZVP) en BZV220 in 1964, 1965 en 1966. Het minimale ZVP bedroeg 43%, het maximale 201% en de mediaan lag voor elk
van de jaren tussen 63 en 155%. Voor het BZV220 bedroegen deze waarden
0,2, 13,5 en 1,8-2 mg O2/l. Uit tabel 6 blijkt dat in 1975-1976 het minimale
ZVP 5% bedroeg, het maximum was 96 en de mediaan 36%. Voor het
BZV220 waren deze waarden in 1975-1976 respectievelijk 3,1, 53 en 8,6 mg
O2/l. Een en ander betekent dus een zeer duidelijke verslechtering van de waterkwaliteit ten opzichte van 1964-1966. Op geen enkel ander punt werd in
1975-1976 een zo hoge maximale BZV220 als hier gemeten. Ook het EGV en
het P-ortho en P-totaal gehalten stegen hier tot hogere waarden dan op enig
ander punt (tabel 5). De E. coli-gehalten duiden op zeer sterke fecale verontreiniging.
Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat het monsterpunt voor chemische
analyse niet samenvalt met het punt waar de biologische analyses zijn gemaakt. Het punt voor chemische monstername ligt 1,5 km stroomafwaarts in
de weg bij Koningshoeven. In de zestiger jaren werd in dit traject koelwater
geloosd, hetgeen het zuurstofgehalte zou hebben kunnen verhogen.

Macrofauna

Moller Pillot (1971) trof in 1964-1965 indicatorsoorten uit de Chironomusgroep, maar ook uit Hirudinea-, Gammarus- en zelfs Calopteryx-groep aan.
De Graaff (1977) berekende de vervuilingsindex voor 1964-1965, die toen
tussen 220 en 400 varieerde. In 1976 werden door De Graaff slechts indicatorsoorten uit de Chironomus-groep (Chironomus, Psectrotanypus varius) gevonden. De vervuilingsindex K bedroeg 200. Ook uit de macrofaunagegevens
blijkt de achteruitgang van de waterkwaliteit in tien jaar.

Diatomeeën

Diatomeeënmonsters werden genomen op 21-4-1976 (coll. nr. D47) en op 89-1976 (D108). Het eerste monster bestond voornamelijk uit Sphaerotilusvlokken, het tweede uit perifyton van takjes die in de beek lagen.
In tabel 22 en 23 staan de gevonden diatomeeënsoorten en hun aantallen aangegeven. In fig. 9 worden ecogrammen gegeven, waarbij de monsters van
1976 bijeen zijn gevoegd. In tabel 24 zijn van de afzonderlijke monsters de
ecologische klassen aangegeven.
De ecogrammen vertonen veel overeenkomst met die van punt 1 in de Rosep
in 1976, dat in sterke mate organisch wordt verontreinigd. Ook de twee meest
abundante soorten (Nitzschia palea, gemiddelde relatieve abundantie Nwe
Ley 26%, punt 1 Rosep 25% en Achnanthes minutissima, r.a. respectievelijk
15 en 13%) zijn hetzelfde op beide punten. Verder komen vrij veel voor: Navicula pupula (7%), Fragilaria vaucheriae (7%), Gomphonema parvulum
(6%), Navicula minima (5%), N. cryptocephala (4%) en Fragilaria capucina
(4%). Onder de overige soorten is Nitzschia thermalis interessant, die een r.a.
van 2% bereikt. Dit is een N-heterotrofe soort die bij zeer lage zuurstofgehalten kan leven en in dit opzicht meer kan verdragen dan de eveneens N-heterotrofe Nitzschia palea. Dat het zuurstofgehalte in dit licht-alkalische, sterk organisch vervuilde milieu niet altijd laag is wordt behalve door de relatieve
abundantie van de zuurstofminnende Achnanthes minutissima ook geïndiceerd door enkele aerofiele soorten, die sporadisch optreden (Navicula rotaeana, N. tenelloides, N. sp. 66-1 en Pinnularia borealis).
Ondanks de sterke organische vervuiling is de diversiteit niet bijzonder laag
(Ds is gemiddeld 0,87). Ook het totale soortenaantal is redelijk (gemiddeld
57).
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Figuur 9

Conclusie

Ecologische spectra (boven) en structuurkenmerken (onder) van diatomeeënmonsters uit diverse wateren in het studiegebied. Elke staaf geeft een totaal van 100%
weer. Stotaal = totaal aantal soorten, Stel = aantal soorten in telling. Ds = diversiteitsindex van Simpson. d1, d2, d3 en d4 zijn dominantieindices (zie § 2.4.2). De monsterplaatsen zijn in de figuur genummerd volgens de cijfers bij de bovenste staven.

Ten tijde van het onderzoek in 1976 was de Nieuwe Ley bij Tilburg sterk organisch verontreinigd, hetgeen blijkt uit de chemische waarnemingen en de
samenstelling van de macrofauna- en diatomeeëncombinaties. Sinds ca 1965
is de waterkwaliteit sterk achteruitgegaan, o.a. door de toename van de lozing
van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater.

3.6.3 Monsterpunt 159 Reusel bij Aboomse Brug
Foto 2. Top. krt. 51A coörd. 140.12; 393.60
Situatie en milieu

De bemonstering geschiedde gelijktijdig met de macrofaunabemonstering van
C. de Graaff. Voor details omtrent het milieu zij naar haar verslag verwezen
(De Graaff 1977). De genormaliseerde Reusel (standaardprofiel) is hier ca 8
m breed. De bodem bestaat uit slib. De waterdiepte bedraagt ca 0,5 m terwijl
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er tijdens het onderzoek geen stroming was. Behalve Lemna minor en Callitriche ontbraken macrofyten. Volgens Moller Pillot (1971) en De Graaff
(1977) is er een nauwe correlatie met milieu- en macrofauna op punt 112 bij
Moergestel, dat 1,5 km stroomafwaarts ligt.

Foto 2

Monsterpunt 159. Reusel bij Aboomse Brug. RIN-archief 515-G-35.

Chemie

Van punt 159 zijn in 1975-1976 geen chemische analysen gedaan. De gevonden waarden op punt 112 zijn samengevat in tabel 5. Er zijn slechts zes waarnemingen gedaan (aug. 1975 - maart 1976). De gemeten O2- en BZV220-waarden liggen binnen het traject van de waarnemingen uit 1964-1966 (Moller Pillot 1971). Destijds waren de waarden: zuurstofverzadiging: maximum 80, minimum 0, mediaan 10-55%, BZV220: max, > 21, min. 0,5, mediaan 2,7-5,0 mg
O2/l. De recente E. coli-gehalten wijzen op sterke fecale verontreiniging, terwijl ook de gehalten aan fosfaat- en anorganische stikstofverbindingen op
duidelijke vervuiling wijzen.

Macrofauna

De Graaff (1977) berekende uit de basisgegevens van de dissertatie van Moller Pillot (1971) de vervuilingsindex K. Op de punten 112 en 159 varieerde
deze tussen 250 en 400, het gemiddelde was op beide punten ca 335. In 1976
was K op punt 112 250-390 en op punt 159 220-390. Haar conclusie is dan
ook dat er met betrekking tot de organische belasting sinds 1964 op deze punten niets of weinig is veranderd. Op beide punten werden in 1976 voornamelijk soorten uit de Chironomus-, Hirudinea- en Gammarus-groep gevonden.

Diatomeeën

Op punt 159 werden diatomeeënmonsters genomen op 20-4-1976 (coll. nr.
D64) en 8-9-9176 (D123). Het eerste monster bestond uit perifyton van Callitriche sp. het tweede uit perifyton van diverse planten en wat bodemmateriaal.
De gevonden diatomeeënsoorten en hun aantallen zijn aangegeven in de tabellen 22 en 23. In fig. 9 zijn de monsters in ecogrammen bijeengevoegd. In
tabel 24 zijn van de afzonderlijke monsters de ecologische klassen gegeven.
Uit de ecogrammen blijkt dat het water hier alkalisch is en voortdurend wordt
belast met organische stikstofverbindingen, ten gevolge waarvan het zuurstofgehalte soms laag kan zijn. De drie meest abundante soorten zijn dan ook
stikstofheterotroof (Gomphonema parvulum, gemiddelde relatieve abundantie
18%, Navicula minima 18% en Nitzschia palea 11%). Navicula pupula komt
met 7% en een reeks van soorten komt met 3-4% voor (Achnanthes
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hungarica, A. lanceolata, Cocconeis placentula, Fragilaria capucina, F. construens, Melosira varians en Nitzschia acicularis).
De diversiteit (gemiddeld 0,89) is vrij normaal. Het totale soortenaantal (gemiddeld 53) is betrekkelijk laag.
Conclusie

Moller Pillot (1971) vond dat de Reusel bij Moergestel in 1964-1966 matig
verontreinigd was. Dit bleek ook bij een macrofauna-onderzoek in 1976 (De
Graaf 1977). Wanneer we hier stellen dat het punt 159 matig verontreinigd is,
wordt hier niet bedoeld dat er nog iets te herkennen is van de oorspronkelijke
diatomeeëncombinatie. Nu overwegen stikstofheterotrofe soorten.

3.6.4 Monsterpunt 148 Achterste Stroom bij Oisterwijk
Foto 3. Top. krt. 51A coörd. 142.29; 399.15.

Foto 3

Situatie en milieu

Monsterpunt 148. Achterste Stroom bij Oisterwijk, ca 50 m voor samenkomst met
Voorste Stroom. RIN-archief 520-B-5.

Het monsterpunt van Heimans lag ca 2½ km stroomopwaarts van punt 148,
nl. bij de brug bij Oude Hondsberg, ter hoogte van het Rietven.
De bemonstering van 1976 geschiedde gelijktijdig met de macrofaunabemonstering van C. de Graaff. In haar verslag worden meer bijzonderheden gegeven dan hier. De Voorste Stroom heeft hier een standaardprofiel en is ca 12 m
breed, de diepte is ca 1,5 m. Er ligt veel slib op de bodem. In de uiterst droge
zomer van 1976 was er geen stroming. Waterplanten ontbreken vrijwel geheel.

Chemie

In juli 1925 mat Heimans bij de Lappenbrug met colorimetrische methoden
(de precieze plaats hiervan is mij niet bekend) pH = 7¾. De chemische gegevens over 1975 en 1976 zijn vermeld in tabel 5. In 1964-1966 mat het waterschap: O2-verzadigingspercentage minimum 15, max. 80 en mediaan 30-58%.
Voor het BZV220 bedroegen deze waarden respectievelijk 1, 6 en 1,5-2,3 mg
O2/l (Moller Pillot 1971). In 1975-1976 bedroegen de O2-verzadigingspercentages min. 3, max. 150 en mediaan 38%. Voor het BZV220 waren deze waarden respectievelijk 0,5, 9,0 en 2,9 mg O2/l. Het maximale zuurstofgehalte van
150% werd gemeten op 18-5-1976. Op alle andere bemonsterde data in 1975-
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1976 bedroegen het ZVP 80% of minder. Tussen 1964-1966 en 1975-1976 is
niet veel verschil. Misschien is de toestand iets ongunstiger geworden. Uit de
waarnemingen van 1975-1976 blijkt voorts dat het water fecaal verontreinigd
is en rijk is aan stikstof- en fosfaatverbindingen. De pH is in de zomermaanden ca 7,5 en verschilt niet wezenlijk van die in 1925.
Macrofauna

In 1964-1976 bedroeg de vervuilingsindex K 260-350, in 1976 260-400. Met
betrekking tot de organische belasting is er weinig veranderd. Moller Pillot
(1971) noemt dit een punt met weinig verontreiniging.

Diatomeeën

Heimans nam bij de brug bij de Oude Hondsberg een netplanktonmonsters in
de periode 4-8 augustus 1921 (coll. nr. H 267). De recente monsters werden
verzameld op 21-4-1976 (coll. nr. D62) en op 9-9-1976 (D122). Het eerste
monster bestond uit afkrabsel van diverse waterplanten, het tweede uit bodemmateriaal.
De gevonden soorten en hun aantallen zijn vermeld in de tabellen 22 en 23. In
fig. 9 worden ecogrammen gegeven, waarbij de monsters uit 1976 bijeengevoegd zijn. In tabel 24 zijn van de afzonderlijke monsters de ecologische
klassen vermeld. In de tabellen 25 t/m 27 wordt de verdeling van de soorten
over zeldzaamheidsklassen vermeld.
Bij de vergelijking van de situatie in 1921 en 1976 moet worden bedacht dat
in 1921 een planktonmonster werd genomen, terwijl in 1976 sessiele diatomeeën werden bemonsterd, zodat de resultaten niet geheel vergelijkbaar zullen zijn. In een planktonmonster zijn nl. niet alleen soorten van het monsterpunt zelf, maar ook van het bovenstroomse gebied aanwezig. De indruk ontstaat dat sinds 1921 de organische belasting van de Achterste Stroom bij Oisterwijk is toegenomen, waardoor het zuurstofgehalte gedaald is. Ook in 1921
waren er al stikstofheterotrofe soorten aanwezig. Obligaat stikstofheterotrofe
soorten slechts weinig (Nitzschia palea 1% en N. paleacea 4%). Melosira varians, die vermoedelijk facultatief N-heterotroof is komt massaal voor (31%).
Achnanthes minutissima komt voor met 8%. Met relatieve abundanties van 36% komen voor: A. lanceolata, A. spec. 1, Fragilaria capucina, F. construens, Gomphonema parvulum, Navicula cryptocephala, N. radiosa en Synedra ulna. Alle dominante soorten in 1976 zijn facultatief N-heterotroof:
Navicula minima (28%), Nitzschia amphibia (16%), Gomphonema parvulum
(11%) en Navicula seminulum (10%). Met gemiddelde relatieve abundanties
van 3-5% komen voor: Navicula pupula. N. cryptocephala, Nitzschia palea
en Cyclotella pseudostelligera. Deze soorten zijn op zijn minst tolerant voor
organische vervuiling.
Uit de tabellen 22 en 23 blijkt dat er tal van soorten met lage abundanties alleen in een van beide bemonsteringsjaren gevonden zijn. Sinds 1921 zijn
vooral veel B-soorten verdwenen (tabellen 25 en 26). In 1921 werden er 74
soorten gevonden, in 1976 67 soorten. Dit betekent geen duidelijke achteruitgang (benthosplankton). Relatief en absoluut werden er in 1921 meer zeldzame soorten aangetroffen dan in 1976. De diatomeeënflora was in 1921
meer bijzonder dan in 1976.
Gemiddeld was de diversiteit in 1976 (Ds = 0,75) lager dan in 1921 (Ds =
0,88). Dit verschil kan worden veroorzaakt door het feit dat de aard van de
monsters in beide jaren verschillend was.

Diversen

In het archief van de Hydrobiologische Vereniging bevinden zich aantekeningen van N.L. Isebree Moens over een excursie op 5 mei 1912 naar Oisterwijk.
Het punt wat toen bezocht werd ligt vermoedelijk ook bij de Oude Hondsberg. Naast algemene soorten watervlooien (o.a. Acroperus harpae, Alonella
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nana, Chydorus sphaericus) kwamen er ook enkele Desmidiaceae uit weinig
gestoord en gedifferentieerd oligo- en mesotroof milieu voor (o.a. Hyalotheca
dissiliens, Closterium kuetzingii, Cosmarium margaritiferum, Micrasterias
jenneri en M. papillifera). In monster D62 van 1976 werden geen Desmidiaceae gevonden. De enige Desmidiaceeënsoort in monster D122 (9-9-1976) is
Closterium moniliferum, die algemeen is in beta-mesosaprobe, eutrofe wateren. In 65 jaar tijd zijn de bijzondere Desmidiaceae verdwenen.
Conclusie

In de jaren 1912-1921 was de Achterste Stroom nog 'een heldere snel vlietende beek', thans is het een breed kanaal, waarin het troebele water 's zomers
vrijwel stagneert. Ook in 1921 was er al enige vervuiling, maar zo weinig dat
nog veel soorten uit mesotroof milieu zich konden handhaven. In 1976 is de
vervuiling zodanig dat dit niet meer het geval is. De vervuiling is echter minder dan in de Voorste Stroom.

3.7 Rosep
3.7.1 Algemeen
In het rapport over de vennen in Midden-Brabant (Van Dam 1983) zijn de algemene aspecten van de Rosep reeds uitvoerig beschreven, zodat hier met een
beknopt overzicht kan worden volstaan.
De Rosep (fig. 2, bijl. 1) ontspringt bij Haghorst uit een aantal sloten in het
Moergestelse Broek, dat tot de ontginning in de dertiger jaren een oligo-mesotroof moeras- en heidegebied was. Ten behoeve van de ontwatering van het
Broek werd het profiel van de Rosep aangepast. In de zestiger jaren werd de
benedenloop van de Rosep nogmaals verruimd. Thans is het Moergestelse
Broek een intensief bemest graslandgebied, waar verspreid bedrijven met intensieve veehouderij aanwezig zijn.
Sinds 1970 staat de bovenste 2 km van de Rosep niet meer in verbinding met
de benedenloop. Sedertdien wordt dit water afgevoerd naar de Reusel.
Op ca 6 km van de oorsprong verlaat de Rosep bij het Hildsven het Broek en
stroomt dan over een afstand van ongeveer 5 km door een afwisselend cultuurlandschap met bosschages. Bij de Rozephoeve mondt een belangrijke zijtak in de Rosep uit. Over een afstand van 4 km stroomt de beek dan door de
bos- en heideterreinen, die grotendeels natuurreservaat zijn. Bij de Posthoorn
verlaat de Rosep het natuurreservaat en mondt na een halve kilometer uit in
de Esschestroom.
Ten westen van het Belversven stroomt de Rosep over een afstand van ca 0,5
km bijna van oost naar west door een moerassige laagte, die thans is begroeid
met bosvegetaties uit het Macrophorbio-Alnetum, Alnion en Querco roborisBetuletum subass. molinietosum, struwelen uit het Salicion cinereae, vochtige
heiden (Erico-Sphagnion) en vegetaties uit het snavelbiesverbond (Rhynchosporion albae) met als bijzondere soorten Narthecium ossifragum, Gentiana pneumonanthe en Drosera rotundifolia. Verder komen er langs de beek
vegetaties uit Magnocaricion en Filipendulion (ruigtekruiden) voor (Brounen
e.a. 1977).
Uit oudere beschrijvingen (Thijsse 1916, 1929; Bergmans 1926; Deinum
1936) blijkt dat dit gebied, dat bekend stond als Rosepputten destijds veel
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moerassiger was dan nu en in tijden van hoog water als een reeks van vennen
was te beschouwen. De vegetatie was er, dankzij de gradiënt van voedselarm
en kalkarm water van de directe omgeving, naar het mesotrofe, schone en
kalkrijkere water van de Rosep zeer afwisselend. Bijzondere soorten als
Hammarbya paludosa, Pinguicula vulgaris, Parnassia palustris, Pyrola rotundifolia, Platanthera bifolia, Anagallis tenella en Narthecium ossifragum,
die door genoemde auteurs worden genoemd, zijn hier aanwijzingen voor. Uit
voedselrijker milieu kwamen o.a. voor: Potentilla palustris, Menyanthes trifoliata, Stratiotes aloides, Myosotis scorpioides, Mentha aquatica en ruigtekruiden. Dwars door de moerassen, die een schilderachtige indruk maakten, waren haaks op de stroom zg. visdammen aangelegd. Dit waren aarden wallen
die voor de stroom een opening van ca 1,5 m vrij lieten. In de opening werd
vis gevangen.

Locaties monsterpunten diatomeeën Rosep en Beerze

Van de Griendt (1933) geeft tabellen, waarin de Rosep-'vennen' worden genoemd. Vermoedelijk gaat het hier eveneens om de Rosepputten. Hij rekent
de vegetatie van de Rosep-'vennen' tot het 'stroomveen-gezelschap', dat zeer
soortenrijk is. Vele soorten zijn typerend voor gradiëntrijke situaties, b.v.
Anagallis tenella, Carex serotina, Hypericum elodes, Orchis maculata, Scutellaria minor en Sparganium minimum. Van de Griendt vermeldt, evenals de
andere auteurs, nog tal van meso- en eutrafente soorten.
De meeste bijzondere plantensoorten zijn na de kanalisatie in de dertiger jaren, in verband met de ontginning van het Moergestelse Broek, verdwenen
(Thijsse 1937; Koster 1942).

3.7.2 Monsterpunt 1 (Slootkop bij Haghorst)
Foto 4. Top. krt. 51A coörd. 142.39; 390.25
Situatie en milieu

De precieze plaats en het milieu van het monster dat door Heimans op 25 of
26 april 1930 werd genomen (coll. nr. H 790) vallen niet te achterhalen. Het
monster is gekenmerkt 'bovenloop van de Rosep bij de (oude) Haghorst'. Op
grond van de resultaten van de diatomeeënanalyse (zie verder) mag worden
verondersteld dat de sloot kan worden vergeleken met de beschrijving van
Thijsse (1915) van een sloot bij de Hooge Haghorst: "Langs de sloot was het
groen van veenmos en daaruit kwam het doffe paars tevoorschijn van ontelbare moerasviooltjes. Over alles heen weer bloeiende wilgen en gagel [....]. In
de slooten zelf begonnen de waterviolieren hun bloemstengel op te steken,
twintig of dertig planten telkens tot kringvormige groepen vereenigd." Ook
kwam er zeer veel Molinia voor, dat als dakbedekking voor de schamele huisjes gebruikt werd.
In 1976 werd gemonsterd in een kop van een sloot van ca 1 m breed en één
tot enkele decimeters diep. De sloot staat dwars op de weg van Haghorst naar
Hooge Haghorst, die van zuid naar noord loopt. Aan de westkant van de weg
staat een boerderij, die met een drainagebuis o.a. melkspoelwater in de sloot
loost. Hierdoor stond er, ook in de droge zomer van 1976, voortdurend water
in de sloot, hoewel de bodem soms plaatselijk droog stond. De bodem bestaat
uit een zwarte stinkende modderlaag, die soms met schimmels bedekt is. De
oevervegetatie bestond uit Glyceria maxima en Polygonum hydropiper, hetgeen op een hoge stikstofrijkdom wijst (tabel 28).

Chemie

Monsters voor chemische analyse werden niet genomen. De veldchemische
gegevens uit 1976 zijn vermeld in tabel 29. De pH bedroeg 6,2-6,8 en het
EGV 600-890 µS/cm. Op 2-3 werd met het zuurstofelectrode het
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zuurstofgehalte gemeten. Dit wisselde op korte afstand sterk van 4,7 mg/l
(42% verz.) tot 15,0 mg/l (134%). Het hoge gehalte werd in een kleine wierbloei gemeten. Het geleidingsvermogen is zeer hoog in vergelijking met de
waarden in de Beerze en de rest van de Rosep (220-340 muS/cm). Het hoge
EGV en de grote verschillen in het zuurstofgehalte wijzen op een sterke vervuiling door het melkspoelwater.

Foto 4

Monsterpunt 1. Bovenloop Rosep bij Haghorst. RIN-archief 515-G-33.

Macrofauna

Op de verschillende monsterdata in 1976 werd steeds slechts een soort van de
macrofauna-organismen gevonden, nl. Eristalis spec. (tabel 30). Op 15 juli
waren er duizenden Eristalis-larven, die als een krioelende witte massa de bodem en dode takjes in de sloot bedekten. Op de overige data werden in een
trek van een of enkele meters met het macrofaunanet slechts enkele Eristalislarven gevonden.

Diatomeeën

Op punt 1 werd op 25 of 26 april 1930 een diatomeeënmonster (H 790) genomen. Bij het monster werd vermeld 'met hand afgestroopt', zodat het vermoedelijk epifytische diatomeeën van waterplanten betreft. Op 7-5-1976 (coll. nr.
D73) werd verzameld van Glyceria maxima, op 5-7-1976 (D95) van diverse
substraten. Op 14-9-1976 (D146) werd bodemmateriaal gemonsterd.
In tabel 35 en 36 staan de gevonden diatomeeënsoorten en hun aantallen aangegeven. In fig. 10 worden ecogrammen gegeven, waarbij de monsters van
1976 bijeen zijn gevoegd. In tabel 37 zijn van de afzonderlijke monsters de
ecologische klassen aangegeven.
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Figuur 10

Ecologische spectra (boven) en structuurkenmerken (onder) van de diatomeeënmonsters uit de Rosep. Elke staaf geeft een totaal van 100% weer. Stotaal = totaal aantal
soorten, Stel = aantal soorten in telling. Ds = diversiteitsindex van Simpson. d1, d2, d3
en d4 zijn dominantieindices (zie § 2.4.2). De monsterplaatsen zijn in de figuur genummerd volgens de cijfers bij de bovenste staven.

Uit de ecogrammen blijkt dat het monster uit 1930 werd genomen in zuur (pH
ca 5,5), voedselarm water met een gering zoutgehalte, dat niet door organisch
afbreekbaar materiaal werd verontreinigd. De voornaamste soorten waren Eunotia rhomboidea (35%), E. tenella (17%), E. pectinalis fo. ventralis + var.
minor (17%), E. exigua (6%), Pinnularia appendiculata (6%) en Tabellaria
flocculosa (8%). Van de minder algemene soorten zijn vermeldenswaard:
Cymbella gracilis, Diatoma hiemale var. mesodon en Surirella delicatissima,
die voornamelijk in bergachtige, alpiene of noordelijke streken voorkomen
(E. rhomboidea en E. tenella konden slechts arbitrair worden onderscheiden,
daar deze soorten vloeiend in elkaar overgaan. Vergelijk ook Van Dam &
Sinkeldam (1978)). Enkele soorten die in klein aantal aanwezig zijn komen
meestal in voedselrijk water voor (o.a. Cyclotella meneghiniana, Synedra tabulata, Gomphonema parvulum). Hoewel de diatomeeëncombinatie overeenkomt met die in oligo-mesotrofe vennen kan er sprake zijn geweest van een
zeer geringe storing.
De diatomeeënmonsters van 1976 duiden op een milieu dat zeer sterk van dat
van 1930 verschilt. De pH is ongeveer 1,5 punt gestegen tot ca 7. Soorten uit
zuur milieu zijn bijna geheel verdwenen, terwijl het zoutgehalte sterk is toegenomen. Hoewel er nog stikstofautotrofe soorten voorkomen (38%) behoort
39% van de individuen tot de obligaat stikstofheterotrofe soorten. Uit het
zuurstofspectrum blijkt dat er, in tegenstelling tot 1930, zeer lage O2-
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gemiddelden kunnen optreden. De voornaamste soorten zijn Nitzschia palea
(25%), Achnanthes minutissima (13%), Navicula minima (11%), Nitzschia
thermalis (9%), Gomphonema parvulum (7%), Eunotia bilunaris (4%), Achnanthes lanceolata (3%) en Navicula atomus (3%). De laatstgenoemde soort
is een zogenaamde aerofiele soort, d.w.z. dat ze vaak in tijdelijk droogvallende milieus gevonden wordt. Ook de volgende soorten die in geringe aantallen voorkomen zijn aerofiel: Hantzschia amphioxys, Navicula fossalis, N.
muralis, N. mutica, N. rotaeana, N. tenelloides, Stauroneis thermicola en S.
borrichii. Van de laatste soort, die nog niet eerder in Nederland werd gevonden, werd slechts een fragment aangetroffen.
Tussen de verschillende structuurgetallen (Ds, Stel, Stot, d) voor 1930 en 1976
bestaan geen duidelijke verschillen, hoewel de indruk bestaat dat het soortenaantal in 1930 (33) op een iets lager niveau lag dan in 1976 (gemiddeld 40).
Conclusie

In het gebied waar de Rosep ontspringt uit een aantal sloten kwamen in 1930,
vlak voor de ontginning van het Moergestelse Broek, nog sloten voor met diatomeeëncombinaties zoals die uit oligo-mesotrofe vennen bekend zijn. Thans
is het Moergestelse Broek een intensief gebruikt graslandgebied. Een sloot
waarin melkspoelwater geloosd wordt, wordt zeer sterk vervuild, zodat het
milieu tijdelijk anaeroob kan zijn. Hierin ontwikkelt zich veel Eristalis. Er
komen veel stikstofheterotrofe diatomeeën voor. Dit punt is het sterkst vervuilde punt van de monsterplaatsen die in Midden-Brabant werden onderzocht.

3.7.3 Monsterpunt 2 (Driehuizerweg)
Foto 5. Top. krt. 51A coörd. 142.63; 391.11

Foto 5

Situatie en milieu

Monsterpunt 2. Bovenloop Rosep bij Driehuizerweg. RIN-archief 515-G-34.

De bovenloop van de Rosep is hier ca 1 m breed en heeft steile oevers. Van
juli t/m september stond dit traject in verband met de droge zomer droog.
Door een boer was in de beek een putje gegraven, waaruit drinkwater voor
het vee kon worden opgepompt. Het water in dit putje stond ongeveer 3 dm
beneden de bodem van de beek. Op 12 mei stond er 1-3 dm water, op 18 november 0,3-2 dm (tabel 29).
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In mei was er weinig Glyceria fluitans en Callitriche spec. aanwezig. In november kwamen er behalve Callitriche veel algenslierten (flap) voor.
Chemie

Van dit monsterpunt zijn slechts enkele veldchemische gegevens verzameld
(tab. 29). In vergelijking met de overige monsterpunten is de pH laag (op 2-31976 pH = 6,4, op 18-11-1976 pH = 5,3).

Macrofyten

Het indicatiegetal voor vervuilingsgraad en voedselrijkdom is 1,5 (tabel 28),
hetgeen wijst op bijna excessieve stikstofrijkdom en vervuiling.

Macrofauna

De analyses van de macrofaunamonsters zijn weergegeven in tabel 30. Tabel
31 geeft de verdeling van de absolute aantallen soorten en de percentages gevonden soorten over de verschillende groepen van vervuilingsindicatoren in
het systeem van Moller Pillot (1971). Tabel 32 geeft de verdeling van de absolute aantallen individuen en de percentages individuen over de verschillende groepen van dit systeem. Hieruit is de kwaliteitsindex K, een maat voor
de organische vervuiling berekend (Gardeniers & Tolkamp 1976). In tabel 33
is de verdeling van de absolute aantallen individuen en de percentages gevonden individuen over de verschillende groepen van beekspecificiteit (Higler
e.a. 1977) aangegeven. In tabel 34 is hetzelfde gedaan, maar dan voor het
aantal soorten. Uit tabel 33 is de beekkarakterindex B berekend (Gardeniers
& Tolkamp 1976).
Het monster van 23-3-1976 was slechts een oriënterend kwalitatief monster.
Aan de waarden van B en K die uit dit monster berekend zijn kunnen nauwelijks conclusies worden verbonden. De aanwezigheid van soorten als Macropelopia sp. en Nemoura cinerea duidt op stromend water van goede kwaliteit (Gammarus-groep), maar Chironomus sp. geeft aan dat er ook sprake is
van vervuiling. Op 12-5-1976 is er een zeer sterke dominantie van Chironomus sp. (48% van het aantal individuen) en Psectrotanypus varius (13%).
Beide soorten behoren tot de Chironomus-groep. Chironomus is stromingsindifferent, terwijl Psectrotanypus varius de voorkeur geeft aan stilstaand water. Onder de overige soorten zijn geen typische schoonwater- of stromingsindicatoren, behalve Limnephilus lunatus (1,4%) die uitsluitend in stromend
water voorkomt. K bedraagt op 12-5-1976 203, dit is hoger dan op punt 1,
waar K steeds 100 is, maar lager dan op de volgende monsterpunten. De macrofauna op dit punt duidt op een slechte waterkwaliteit. De beekkarakterindex B bedraagt 287 en duidt op langzame stroming.
Het aantal soorten op 12-5-1976 bedraagt 29 en ligt op hetzelfde niveau als
op de overige monsterpunten op dezelfde datum. De diversiteitsindex is 0,67,
hetgeen laag is ten opzichte van de volgende monsterpunten (0,80-0,90), maar
hoog ten opzichte van punt 1 (0,00). De lage diversiteit wordt veroorzaakt
door de dominantie van de twee Chironomidae.
Op 18-11-1976 werd een macrofaunamonster genomen dat niet is uitgewerkt.
In dit monster bevindt zich veel Dalyellia viridis (G. Shaw), een heldergroen
platwormpje van ca 3 mm lang. Deze soort is karakteristiek voor watertjes die
's zomers uitdrogen (Wesenberg-Lund 1939; Tulp 1977; Cuppen 1977).

Diatomeeën

Op punt 2 werden op 7-5-1976 (coll. nr. D74) en 18-11-1976 (D196) diatomeeënmonsters verzameld; op beide data perifyton van diverse planten.
In tabel 35 en 36 staan de gevonden diatomeeënsoorten en hun aantallen aangegeven. In fig. 10 worden ecogrammen gegeven, waarbij de twee monsters
bijeen zijn gevoegd. In tabel 37 zijn van de afzonderlijke monsters de ecologische klassen aangegeven.
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Uit de ecogrammen blijkt dat het milieu licht alkalisch is, maar soms enigszins zuur. De zuurminnende Eunotia pectinalis heeft op 18-11-l976 een relatieve abundantie van 8%. Voorts is het water zoet en bezwangerd met organische stikstofverbindingen, waardoor soms lage zuurstofgehalten optreden. De
voornaamste soorten uit dit vervuilde milieu zijn Navicula minima (gemiddeld 41%) en Achnanthes lanceolata (11%). Dan volgt een zevental soorten
met een gemiddelde relatieve abundantie van 4-5%: Cyclotella meneghiniana,
Eunotia pectinalis var. minor, Fragilaria vaucheriae, Meridion circulare,
Nitzschia palea en N. paleacea. De hoge abundantie van Meridion (9%) in
het monster van november is opvallend. In geen van de in dit onderzoek bestudeerde monsters komt deze soort meer voor. Meridion is gebonden aan
stromende, kalkrijke wateren. Mogelijk staat het optreden van deze soort met
de bemesting (mergel, ten minste als bindmiddel van de korrels) van de omringende graslanden in verband. De gemeten pH (5,3) is echter erg laag om
invloed van kalk te kunnen verwachten, hoewel uit het pH-spectrum blijkt dat
de pH waarschijnlijk vaak hoger is. Ook Surirella angusta, waarvan de ecologie enigszins met die van Meridion is te vergelijken komt met een r.a. van 1%
betrekkelijk veel voor op dit monsterpunt. Surirella angusta is iets minder
aan stroming gebonden dan Meridion.
Voorts zijn een drietal soorten (Navicula spec. 66.1, 5%; N. pseudoarvensis,
1% en Stauroneis thermicola, 1%) apart het vermelden waard omdat ze vermoedelijk aerofiel zijn en indicatief zijn voor het tijdelijk droogvallende milieu.
De diversiteit (D3, tabel 37) is op 7-5-l976 betrekkelijk laag (0,74) door de
dominantie van Navicula minima. Op 18-11-l976 is D3 0,88. Gemiddeld verschillen D3 en d1 niet duidelijk van de waarden op punt l. (fig. 10).
Conclusie

De toestand op punt 2 wordt in sterke mate beïnvloed door organische vervuiling, die waarschijnlijk van agrarische oorsprong is. Het water is wat minder
vuil dan op punt 1. Dit uit zich zowel bij de macrofauna (soorten uit de Chironomus-groep), als bij de diatomeeën (stikstofheterotrofe soorten). Er komen
enkele organismen (zowel onder de macrofauna als onder de diatomeeën)
voor, die waarschijnlijk karakteristiek zijn voor het tijdelijk droogvallende
milieu.

3.7.4 Monsterpunt 3 (weg Moergestel-Oirschot)
Foto 6. Top. krt, 51A coörd. 142.46; 395.12.
Situatie en milieu

De Rosep is op dit punt ca l,5 m breed. De harde zandbodem, die ten dele met
slib is bedekt, ligt ca 1,3 m beneden het maaiveld. De gegevens over diepte en
stroomsnelheid zijn vermeld in tabel 10. Als aanvulling op deze tabel kan dienen dat de beek op dit punt in augustus gedurende enkele weken geheel droog
stond, als gevolg van de uiterst geringe neerslag.
Tijdens de bemonstering in mei dreven er veel drijfmestvlokken met de
stroom mee. De hogere planten zijn gering in aantal. Langs de oever is een
smalle zone landgrassen, die gedeeltelijk ook in het water groeien (vnl.
Alopecurus pratensis). Van de overige soorten (tabel 28) zijn steeds slechts
kleine plukjes aanwezig.
In mei en juli kwam er op de bodem een dichte, enkele centimeters dikke mat
van het macroscopische groenwier Hydrodictyon reticulatum voor. Dit wier is
volgens Prescott (1962) "so definitely confined to hard water that it may be
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Foto 6

Monsterpunt 3. Rosep bij de weg Moergestel-Oirschot. RN-archief 429-E-28.

used as an index organism for a high pH" en verder: door de dikke tapijten
"sometimes unbalanced biological conditions are produced". Uit het werk van
De Lange (1972) en de hierin geciteerde literatuur blijkt dat de soort voorkomt bij pH 7,0-8,4 en PO4-P 0,02-1,4 mg/l in niet tot zwaar vervuild water.
Uit de verspreidingsgegevens in Dresscher (1976) blijkt dat de soort tot nu
toe bijna alleen in (noord-) west Nederland gevonden is. Mattern (1970) trof
de soort veel aan op die plaatsen langs de oever van het meer van Konstanz
waar invloed van dorpjes was of waar met afvalwater bezwangerde beekjes in
het meer uitmondden. In vroeger jaren was Hydrodictyon hier niet of nauwelijks te vinden. Mede op grond van literatuuronderzoek concludeert Mattern
dat het optreden van het waternetje een teken voor eutrofiering is. De maximale ontplooiing is in zomer en herfst, als de groenwier al buiten deze periode voorkomt. De aanwezigheid van het "beursvormig waternet" in de Rosep
is het gevolg van de vervuiling van het water, die eutrofiering tot gevolg heeft
van het oorspronkelijk zachte, matig voedselarme, enigszins zure water.
Chemie

Dit punt wordt sinds 1952 regelmatig door het waterschap bemonsterd. In tabel 5 zijn de metingen van 1961, 1962 en 1975 vermeld (in 1976 werd niet
gemeten). In 1970 werd door het waterschap een samenvattend rapport over
de jaren 1952-1969 gepubliceerd, waaraan gegevens voor tabel 35 zijn ontleend. In fig. 11 zijn de zuurstofmetingen sinds 1952 vermeld. De veldchemische metingen in 1976 zijn vermeld in tabel 29.
Hoewel de resultaten van de zuurstofmetingen slechts met de grootste voorzichtigheid geïnterpreteerd mogen worden (grote fluctuaties, lage meetfrequentie) ontstaat de indruk dat het O2-gehalte tot ca 1960 meestal boven 5
mg/l lag en dat daarna lagere waarden (tot 1 mg/l, een enkele keer zelfs 0
mg/l) gingen optreden. Zeer duidelijk is uit tabel 38 de stijging van het
BZV220 af te lezen. Van 1952-1969 lagen de meeste waarden tussen 0 en 3

Adviseur Water en Natuur rapport AWN 2203

39

Resultaten

Figuur 11

Het gemiddelde zuurstofgehalte (horizontale streepjes) van de Rosep (mg/l) op punt
114 (brug in weg Moergestel – Oirschot) van 1952 tot 1975. De verticale lijnen verbinden de minima en maxima (naar gegevens van Waterschap ‘De Dommel’uit Gardeniers, 1978).

mg O2/l, na 1969 komen waarden <1 mg O2/l weinig voor en zijn er vrij veel
waarden >3 mg/l. Het NH4-N gehalte is na 1960 gestegen. Voor 1960 kwamen waarden boven 2 mg/l niet voor, daarna vrij veel. De schaarse pH-metingen van 1961, 1962 en 1976 liggen in dezelfde orde van grootte: 7,1-8,2, met
op 14-7-1976 een uitschieter tot 9,0.
Macrofyten

Van vroeger zijn geen gegevens over de macrofyten bekend. De soorten die
in 1976 werden aangetroffen zijn vermeld in tabel 28. Uit het stikstofindicatiegetal en het indicatiegetal voor vervuiling en voedselrijkdom blijkt dat het
milieu stikstofrijk en vervuild is, zij het minder dan op de vorige punten.

Macrofauna

Door Moller Pillot werden in 1962 monsters genomen, die zijn opgenomen in
de tabellen 30 t/m 34, evenals de monsters die in 1976 werden verzameld.
Tussen de monsters van 1962 en 1976 zijn grote verschillen. Zeer opvallend
is de sterke achteruitgang van Gammarus pulex, die in 1962 erg veel voorkwam, maar waarvan in 1976 slechts enkele exemplaren werden gevonden.
Baetis, die in juni 1962 veel voorkwam, werd in 1976 niet gevonden. Anabolia nervosa werd in 1962 wel, in 1976 niet gevonden. Van 1962 tot 1976 namen de slakken sterk in aantal toe. Cloeon dipterum was in 1962 afwezig en
kwam in 1976 massaal voor. Rheotanytarsus kwam in 1962 vrij veel voor,
maar in 1976 zeer weinig. Uit deze gegevens blijkt dat in 1962 nog veel rheofiele soorten aanwezig waren, die schoon water (Gammarus-groep) indiceren
(tabel 31, 34). In 1976 waren deze soorten sterk achteruitgegaan (als we even
afzien van het kwalitatieve, oriënterende monster van 23-3-1976). In 1962
werden op dit punt twee draaikeversoorten in redelijke aantallen aangetroffen.
Deze soorten, Gyrinus cf. marinus en G. cf. aeratus ontbraken in 1976. G.
marinus is vrij algemeen in heel Nederland, maar G. aeratus (= G. thomsoni)
schijnt min of meer tot stromende wateren in Noord-Brabant te zijn beperkt.
Uit de monsters van 1962 is geen beekkarakterindex (B) en waterkwaliteitsindex (K) te berekenen. In 1976 bedraagt K 251-296 (tabel 32) en ligt daarmee
hoger dan op de vorige monsterpunten en lager dan op het volgende monsterpunt. Het is merkwaardig dat K in de loop van het seizoen stijgt, terwijl een
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daling verwacht wordt. Misschien is het lage percentage indicatorsoorten een
verklaring. B daalt van mei tot september 1976 van 280 tot 252, conform de
verwachting. In mei is B op dit punt ongeveer gelijk aan B op punt 2. B (269)
ligt op dit punt gemiddeld lager dan op punt 4 (303).
De diversiteitsindex van Simpson (0,89-0,91) is in vergelijking met de andere
monsterpunten hoog. De dominantie (18-25%) is laag. Het aantal soorten (3037) ligt op hetzelfde niveau als op de overige punten in de Rosep (behalve
punt 1). De hoge diversiteit wordt mede veroorzaakt door het grote aantal
slakkensoorten (9-14).
Diatomeeën

Op punt 3 werden op 7-5-1976 (coll. nr. D76), op 14-9-1976 (D147) en 1811-1976 (D198) diatomeeënmonsters verzameld. Op alle data perifyton van
diverse water- en oeverplanten, met in D198 nog enig bodemmateriaal.
De resultaten van de bemonsteringen zijn weergegeven in de tabellen 35 t/m
37 en fig. 10. Uit de figuur blijkt dat het water alkalisch en zoet is en bezwangerd met organische stikstofverbindingen, waardoor soms lage zuurstofgehalten optreden. De belasting is minder dan op de vorige punten. De obligaat Nheterotrofe soorten, die lage zuurstofgehalten verdragen, zijn minder abundant dan op de punten 1 en 2. De meest algemene soorten zijn Navicula minima (relatieve abundantie gemiddeld 27%), Cocconeis placentula (12%),
Navicula pupula (10%), N. seminulum (9%), Gomphonema parvulum (7%),
Achnanthes lanceolata (4%), A. minutissima (4%) en Navicula cryptocephala
(3%). Rhoicosphenia curvata (1-2%) komt in de Rosep vrijwel uitsluitend op
dit punt voor (verder nog een keer met 1% op punt 1). Deze soort, die evenals
Cocconeis placentula vaak op draadwieren wordt gevonden, is vooral algemeen in kalkrijke wateren van West-Nederland. De soort ontwikkelt zich in
Midden-Brabant niet optimaal, de meeste exemplaren blijven kleiner dan 30
mu. Waarschijnlijk is het optreden van Rhoicosphenia, evenals dat van Hydrodictyon, een gevolg van vervuiling. Hetzelfde geldt vermoedelijk voor
Nitzschia amphibia (0,5%) en Anomoeoneis sphaerophora (+). De volgende
soorten, die slechts in geringe aantallen voorkomen, differentiëren punt 3, 4
en 5 van punt 1 en 2: Cymatopleura solea, Navicula bacillum, N. cuspidata,
N. dicephala en N. gastrum. Het is opvallend dat de drie eerstgenoemde soorten reeds in 1919 en 1921 op dit traject aangetroffen werden.
De structuurparameters (fig. 10, tab. 37) verschillen niet wezenlijk van die op
punt 2. Alleen de totale soortenrijkdom is wat groter dan op punt 2, doch lager dan op punt 5 in 1976. Ook de diversiteit is lager dan op punt 5.

Conclusie

Evenals op punt 1 en 2 wordt de kwaliteit van het water beïnvloed door organische vervuiling, hoewel het water schoner is dan op de vorige punten (veel
soorten uit de Hirudinea-groep en minder stikstofheterotrofe diatomeeën). Uit
de vergelijking van fysisch-chemische en macrofaunagegevens blijkt dat de
waterkwaliteit sinds ca 1960 is verslechterd. Destijds kwamen er veel soorten
uit de Gammarus-groep voor. De aanwezigheid van Hydrodictyon en enkele
diatomeeënsoorten (Rhoicosphenia curvata, Anomoeoneis sphaerophora en
Nitzschia amphibia) wijst op een constant hoge pH en een relatief hoog kalkgehalte, die waarschijnlijk een gevolg zijn van kunstmestgift in het bovenstroomse gebied. De achteruitgang van de waterkwaliteit in de laatste twintig
jaar is het gevolg van de toegenomen cultuurdruk (bemesting, intensieve veehouderij).
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3.7.5 Monsterpunten 4 (Stenen Heul) en 5 (Posthoorn, Spoorbaan)
Foto's 7, 8. Top. Krt. 51A. 4 Stenen Heul coörd. 144.71; 398.92. 5 Posthoorn
(1921) coörd.145.05; 399.80. 5 Spoorbaan (1976) coörd. 145.08; 399.92

Foto 7

Algemeen

Monsterpunt 4. Rosep bij de Stenen Heul. RIN-archief 429-A-3.

De monsterpunten 4 en 5 liggen ongeveer 1 km van elkaar verwijderd in de
benedenloop van de Rosep en kunnen min of meer als een geheel beschouwd
worden. Tegenwoordig is de Rosep bij de Stenen Heul (foto 7) een ca 2 m
brede bosbeek, met steile, bemoste oevers, die gedeeltelijk overhangen. De
kale zandbodem is plaatselijk met wat detritus bedekt. Waterplanten zijn er
nauwelijks. Hoe de situatie hier vroeger was kon in de literatuur niet worden
gevonden. Op de topografische kaarten van het begin van deze eeuw staat
aangegeven dat de Rosep hier door een open heidelandschap stroomde. Het
pad over de Stenen Heul liep tussen houtwallen. Nu stroomt de beek hier door
(naald)bos.
De monsters van de Posthoorn in 1921 werden genomen in het Posthoornven,
een moerassige verbreding van de Rosep grenzend aan de noordzijde van de
spoorlijn Boxtel-Tilburg. Romijn (1915) nam hier eveneens monsters. Hij trof
er o.a. aan het roodwier Batrachospermum vagum en de desmidiaceeën Desmidium swartzii en Micrasterias rotata. Dit duidt op enigszins kalkrijk, mesoeutroof, oligosaproob water.
In 1976 werden de monsters op punt 5 honderd meter noordelijker genomen,
bij de Posthoornseweg. Het Posthoornven bestaat niet meer en is kennelijk bij
een van de normalisaties verdwenen. Wel komt er ten zuiden van de spoorlijn
nog een 'ven' voor. Bij de Posthoornseweg is de Rosep ca 3 m breed. De oevers hellen ongeveer 45o. Langs de kant is een gordel van Glyceria maxima,
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terwijl er in het water een dichte groei is van Elodea canadensis, Potamogeton natans en Callitriche spec. De bodem bestaat uit week zand, plaatselijk met detritus bedekt. Hier en daar liggen bakstenen. Stroomsnelheid en
diepte zijn vermeld in tabel 29.

Foto 8

Chemie

Monsterpunt 5. Rosep bij de Posthoorn.

Punt 5 wordt sinds 1952 regelmatig door het waterschap bemonsterd. In tabel
5 zijn de metingen van 1961, 1962, 1975 en 1976 vermeld. In tabel 38 wordt
een samenvatting van de metingen van 1961-1976 gegeven. De veldchemische metingen in 1976 zijn vermeld in tabel 29.
Het lijkt alsof het zuurstofverzadigingspercentage sinds 1961 is toegenomen.
Het percentage waarnemingen boven 80% verzadiging is van 9 tot 47% toegenomen, terwijl uit de afzonderlijke gegevens van het waterschap blijkt dat
oververzadiging nauwelijks voorkomt. Het zij, wellicht ten overvloede, nog
eens vermeld dat interpretatie van het zuurstofgehalte met de uiterste voorzichtigheid dient te geschieden. Het BZV220 en NH4+-N-gehalte zijn nauwelijks veranderd. Het coligehalte duidt meestal op lichte tot matige fecale verontreiniging, hoewel soms sterke fecale verontreiniging voorkomt. Het mediane PO43--P-gehalte (0,09 mg/l) ligt boven dat wat Leentvaar (1975) als richtlijn voor eutroof oppervlaktewater geeft (< 0,03 mg/l). Het NH4 +-N-gehalte
duidt ook op meer dan eutroof water (Leentvaar 1963). Het NO3--N-gehalte
komt overeen met de norm van Leentvaar (1963). Het elektrisch geleidingsvermogen is vermoedelijk gestegen van mediaan 190 tot 270 µS/cm (tabel 5),
waaruit een stijging van de mineralenrijkdom blijkt. De pH-metingen van
1961, 1962, 1975 en 1976 liggen in dezelfde orde van grootte: 6,8-8,3. Heimans (pers. meded.) mat op 3-8-1925 op punt 4 colorimetrisch pH = 7,5, hetgeen volgens zijn eigen aantekeningen waarschijnlijk iets te hoog was.

Macrofyten

Van de vroegere water- en oeverplantenflora van de Rosep is niet veel bekend. Thijsse (1916) schrijft, zonder een precieze plaatsaanduiding te geven:
"De oevers zijn aardig begroeid, heel mooi met spiraea, kattestaart, engelwortel, waterzuring en velerlei zeggen en biezen". De oevers waren rijk aan varens (Jaarverslag Natuurmonumenten 1926-1927). De plantengroei van de
Rosepputten is in het voorgaande al besproken. Het bleek dat het milieu rijk
was aan overgangen tussen kalkarm, voedselarm en relatief kalkrijk, voedselrijk water. Bij de normalisatie in de dertiger jaren verloor de Rosep veel van
zijn schoonheid (Koster 1942). Het water was nog volkomen helder. Uit een
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inventarisatie van de N.J.N. (1944) bleek dat er een soortencombinatie was
die wees op een milieu dat nog rijk was aan bovengenoemde overgangen: Ranunculus (Batrachium) sp., Scirpus fluitans, Callitriche sp., Nuphar lutea,
Potamogeton pusillus, Luronium natans, Lemna trisulca, Hydrocharis morsus-ranae, Sparganium erectum, Sagittaria sagittifolia, Menyanthes trifoliata,
Carex rostrata en Dactylorchis sp.
De macrofyten die in 1976 werden aangetroffen op punt 5 zijn vermeld in tabel 28. Er zijn slechts planten uit voedselrijk milieu aanwezig. Uit het stikstofindicatiegetal en het indicatiegetal voor vervuiling en voedselrijkdom
blijkt dat het milieu stikstofrijk en vervuild is, ongeveer in dezelfde mate als
op punt 3. Het aantal soorten (17) is groter dan op de punten 3 (8), 2 (2) en 1
(2). Maes (1972) trof vermoedelijk in dit deel van de Rosep nog Eleocharis
acicularis en Potamogeton alpinus aan.
Macrofauna

Besemer (1943) meldt dat er in de omgeving van de Rosep veel imago's van
Calopteryx splendens aangetroffen werden. Volgens het basislogboek van de
N.J.N. (1944) kwamen in de Rosep voor: Noemacheilus barbatulus, Perca
fluviatilis, Esox lucius, Gammarus sp., Nepa cinerea, Gerris sp., Gyrinus sp.,
Sialis sp., Calopteryx sp., Planorbis planorbis, Planorbarius corneus, Lymnaea stagnalis en kokerjuffers. Van nog vroeger worden Simulium sp. en
Gammarus pulex genoemd (Romijn 1915).
Door Moller Pillot werden in 1962 monsters genomen, die zijn opgenomen in
de tabellen 30 t/m 34, evenals de monsters die in 1976 werden verzameld.
Een vergelijking tussen de monsters van 1962 en 1976 is moeilijk, daar in
1962 minder grondig werd uitgezocht en Chironomidae niet werden bekeken.
De Chironomidae die wel in tabel 30 zijn vermeld zijn toevallig meegenomen
en pas in 1977 gedetermineerd. Verder werd in 1976 niet bij de Stenen Heul
gemonsterd, waardoor sommige soorten die in beschaduwde beken veel voorkomen gemist kunnen zijn. Uit de tabellen 30, 31 en 34 blijkt dat het aantal
soorten en individuen uit stromende, niet tot weinig verontreinigde wateren is
afgenomen (o.a. Calopteryx sp., Neureclepsis bimaculata, Gyrinus cf. marinus, Gerris najas, Procloeon pseudorufulum, Rheotanytarsus sp., Anabolia
nervosa en Hydropsyche angustipennis). Demicryptochironomus kwam in
1962 bij de Stenen Heul voor (deze soort is uit Nederland slechts bekend uit
de Maarsseveense Plassen en het Haarsteegse Wiel: Moller Pillot pers. meded.), maar ontbrak bij een bemonstering in januari 1977. Gammarus pulex is
in 1962 veel en in 1976 ook in vrij grote aantallen aanwezig.
Uit tabel 31 blijkt dat het percentage indicatorsoorten uit de Hirudinea-groep
en de Chironomus-groep tussen 1962 en 1978 is toegenomen, terwijl het aandeel van de Calopteryx-groep is verminderd. Uit tabel 34 blijkt de relatieve
achteruitgang van de rheofiele soorten.
In 1976 bedraagt de kwaliteitsindex K (afgezien van het kwalitatieve monster
in maart) 301-379. K neemt af van mei tot september en is steeds hoger dan
op de overige punten in de Rosep. B neemt van mei tot september af van 379
tot 219 en is in mei en juli hoger dan op de andere punten. In september is B
zeer laag (219), o.a. door de massale ontwikkeling van Cloeon dipterum.
De diversiteitsindex van Simpson bedraagt in mei 0,76 en in september 0,80
en is dan al vrij laag in vergelijking met de overige punten. Op 14 september
is S zeer laag (0,28) door de grote dominantie (87%) van Cloeon.

Diatomeeën

Op punt 4 werd op 19-6-1919 een diatomeeënmonster (coll. nr. H 139) verzameld van 'slib op Nupharblad'. Op 4-8-1921 werden twee etplanktonmonsters
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bij punt 5 verzameld: H245 (de Rosep opgestuwd onmiddellijk boven spoorbrugje) en H246 (in het Posthoornven, aan de Z.W.-oever bij het spoorbrugje). Op 7-5-1976 (coll. nr. D78), 14-7-1976 (D98), 14-9-1976 (D149) en
18-11-1976 (D200) werd perifyton van diverse planten verzameld. Op 14-91976 werd ook enig bodemmateriaal meegenomen in het monster.
In tabel 35 en 36 staan de gevonden soorten en hun aantallen aangegeven. In
fig. 10 worden ecogrammen gegeven, waarbij enerzijds de monsters van 1919
en 1921 en anderzijds die van 1976 bijeen zijn gevoegd. De afzonderlijke
ecologische klassen van elk monster zijn vermeld in tabel 37.
Uit de ecogrammen blijkt dat het water omstreeks 1920 iets alkalisch was (op
3-8-1925 mat Heimans bij punt 4 colorimetrisch pH 7,5, hetgeen volgens zijn
eigen aantekeningen waarschijnlijk iets te hoog was). Het water was zoet en
slechts zeer licht verontreinigd door organisch afbreekbaar materiaal. De
meeste diatomeeën wijzen op water dat voortdurend met zuurstof verzadigd
is. De voornaamste soorten waren: Fragilaria construens (relatieve abundantie gemiddeld 23%), Achnanthes minutissima (11%), Melosira granulata/italica (10%) en M. distans (5%). Zeven soorten hadden een gemiddelde rel. ab.
van 3-4%: Eunotia bilunaris, E. pectinalis, Fragilaria capucina, F. virescens,
Nitzschia gracilis, Ni. spec. 85.1 en Tabellaria fenestrata. Voorts is er een
reeks van soorten die uitsluitend rond 1920 op deze punten werd aangetroffen
en waarvan het merendeel kenmerkend is voor oligotrofe tot mesotrofe wateren en daarom veel in noordelijke en alpiene streken wordt gevonden, b.v.
Achnanthes austriaca, A. levanderi, A. linearis, Cymbella microcephala, Eunotia flexuosa, E. veneris, E. parallela, Gomphonema subtile, Hantzschia
elongata, Navicula lagerstedti var. palustris en Stenopterobia intermedia. Enkele soorten zijn indicatief voor schoon, kalkrijk water (Epithemia turgida, E.
zebra, Rhopalodia gibba, Anomoeoneis exilis).
In 1976 was het water volgens de ecogrammen alkalischer dan rond 1920, terwijl ook het zoutgehalte is verhoogd. Het aantal diatomeeën uit organisch
verontreinigde milieus is tussen 1920 en 1976 toegenomen. De toegenomen
verontreiniging brengt lagere zuurstofgehaltes met zich mee. De toestand op
punt 5 is in 1976 aanmerkelijk beter dan op de overige punten in 1976. In
1976 zijn twee van de voornaamste soorten nog dezelfde als in 1920, nl. Fragilaria construens (11%) en Achnanthes minutissima (11%). Verder komen
veel voor: Fragilaria pinnata (11%), Gomphonema parvulum (8%), Synedra
ulna (7%), Fragilaria capucina (5%), Nitzschia palea (5%) en Cocconeis
placentula (5%). Met 3-4% komen voor: Navicula cryptocephala, N. peregrina f. minor, Navicula pupula en Synedra pulchella. Enkele weinig abundante soorten komen rond 1920 en in 1976 op dit punt, maar niet op de overige punten voor, nl. Achnanthes spec., Cymbella aspera, C. cymbiformis, C.
ehrenbergii en Navicula pseudoscutiformis. Voorts is er een reeks van soorten
die uitsluitend in 1976 en alleen op dit punt wordt gevonden. Slechts enkele
hiervan prefereren (matig) voedselarm water, b.v. Cymbella aequalis. De
meeste zijn kenmerkend voor voedselrijk water, zoals Navicula accomoda, N.
placentula, Stephanodiscus hantzschii en Surirella ovata. De gemeenschappelijke soorten met punt 3 zijn al eerder vermeld.
Zowel rond 1920 als in 1976 zijn de diatomeeëncombinaties diverser dan op
de overige punten in de Rosep, dit door een geringere dominantie en een hogere soortenrijkdom. Rond 1920 was het aantal soorten groter dan in 1976.
Ten dele zal de afname van het soortenaantal tussen 1920 en 1976 reëel zijn,
daar de variatie in het milieu verminderd is. Ten dele zal het geringere aantal
soorten in 1976 een gevolg zijn van de bemonsteringsmethode. Rond 1920
werden een perifyton- en twee planktonmonsters genomen en in 1976
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perifytonmonsters. Het plankton bevat hoofdzakelijk losgeslagen benthische
soorten, die voor een deel uit het bovenstroomse gebied afkomstig zijn, waardoor het soortenaantal van 'plankton'monsters wat hoger kan zijn dan van perifytonmonsters. Het aantal soorten (88) in het ene perifytonmonster van 1919
(H 139) is echter groter dan het maximum aantal soorten in een monster van
1976 (68 soorten in D78 en D98).
Conclusie

Rond 1920 was er in de benedenloop van de Rosep een rijk gedifferentieerd
milieu aanwezig, met veel overgangen tussen zure, kalkarme en basische,
kalkrijke situaties. Hierdoor kwamen er hogere planten en micro-organismen
uit zeer verschillende milieus voor. Het water van de beek was schoon ( Calopteryx-zone). Door de normalisaties (in de dertiger en zestiger jaren) is de
milieudiversiteit aanzienlijk verminderd. Bovendien is de watervervuiling
door een sterkere cultuurdruk in de bovenloop toegenomen.
In 1962 behoorde de benedenloop tot de Gammarus-zone, waarin relatief veel
soorten uit de Calopteryx-groep voorkwamen. In 1976 behoorde de benedenloop nog steeds tot de Gammarus-zone, maar voor soorten uit de Calopteryxgroep waren soorten uit de Chironomus- en Hirudinea-groep in de plaats gekomen.
Rond 1920 kwamen er nog veel diatomeeën uit oligo- en mesotrofe milieus
voor. In 1976 waren deze vervangen door soorten uit eutroof milieu. Het aantal soorten diatomeeën is in ca 55 jaar afgenomen.

3.7.6 Monsterpunt 2A (Toevoersloot)
Top. krt. 51 A coörd. 144.18; 395.48
Algemeen

Dit monsterpunt ligt in de Franse Baan, ca 250 m ten noorden van de boerderij Zwart Blek. De sloot voert het overtollig water van het gebied ten oosten
van Zwart Blek (op oudere kaarten Logtsche Heide genaamd) af naar de Rosep. Bij de duiker in de Franse Baan is de breedte ca 1 meter en zijn de kanten
steil. Op 6 mei 1976 was de waterdiepte nog 5-15 cm, terwijl het water zeer
langzaam (< 5 cm/s) stroomde. Op 12 mei stond de sloot droog. Pas bij het
bezoek van 18 november werd weer 1-2 cm water aangetroffen (geen stroming). Op 6 mei 1978 bestond de vegetatie uit Callitriche spec. en Glyceria
fluitans (geen dichte begroeiing). Op 18-11-1978 werden slechts enkele plukjes Callitriche aangetroffen. Slechts in november werden enkele veldchemische metingen verricht (tabel 29). De pH bedroeg 6,0 en het EGV 36 µS/cm.

Diatomeeën

Er werden op 7-5-1976 en 18-11-1976 diatomeeënmonsters verzameld (collectienrs. resp. D80 en D195). Beide data werd gemonsterd op planten en van
bodemmateriaal.
De resultaten van de analysen zijn vermeld in de tabellen 35, 36 en 37 en fig.
10.
De ecogrammen wijzen erop dat het water hier zuurder en zoeter is dan op de
meeste andere punten van de Rosep. De organische belasting (en daarmee het
zuurstofgehalte) wisselt nogal. Er zijn soorten aanwezig die slechts lage gehalten organisch gebonden stikstof verdragen, maar ook soorten die juist hoge
concentraties verlangen. De vervuiling komt ongeveer overeen met die op
punt 5 in 1976.
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De voornaamste soorten zijn Navicula rotaeana (gemiddelde relatieve abundantie 20%), Eunotia bilunaris (14%), Nitzschia palea (11%), Pinnularia microstauron (7%), Navicula spec. 66.1 (6%), Gomphonema parvulum (6%) en
Navicula difficillima (5%). Met abundanties van 2-4% komen voor Achnanthes minutissima, Eunotia exigua, Gomphonema angustatum, Navicula cryptocephala, N. pupula en Pinnularia silvatica.
Het bijzondere van dit punt is dat de meest abundante soort (Navicula rotaeana) een aerofiele soort is. Dergelijke soorten komen veel voor in milieus die
tijdelijk droog vallen. Andere aerofiele soorten op dit punt zijn: Navicula fossalis, N. muralis, N. tenelloides, N. sp. 66.1, Pinnularia silvatica en Stauroneis thermicola. Vermoedelijk is ook Navicula difficillima aerofiel. Het zure
karakter blijkt uit de abundantie van soorten als Eunotia bilunaris, E. exigua
en Pinnularia microstauron. Bovendien zijn de drie soorten die in de Rosep
uniek zijn voor dit monsterpunt (Anomoeoneis brachysira, Nitzschia ignorata
en Pinnularia braunii) karakteristiek voor zuur water. De bijzonderheid van
dit punt blijkt ook uit de aanwezigheid van soorten die nog niet eerder in Nederland werden gevonden zoals Navicula difficillima en Pinnularia braunii.
De soortenrijkdom en diversiteit van dit punt komen overeen met die van de
middenloop van de Rosep (punt 3).
Conclusie

In deze zijtak van de Rosep indiceren de diatomeeëncombinaties een enigszins zuur milieu dat niet sterk vervuild is en dat tijdelijk droogvalt.

3.7.7 De ontwikkeling van de Rosep in de loop der tijd
In de negentiende eeuw ontsprong de Rosep met twee takken in de Beerse
heide, die bij de aanleg van het Wilhelminakanaal tussen 1918 en 1923 van
de rest van het stroomgebied van de Rosep werden afgesneden. Vervolgens
doorstroomde de Rosep een oligo-mesotroof moeras, het Moergestelse Broek,
dat in de jaren dertig werd ontgonnen. Thans is dit een intensief bemest graslandgebied, met verspreide intensieve veehouderij. In de benedenloop doorstroomde het beekje wederom een moerasgebied: de Rosepputten, waarin gradiënten van zure, kalkarme naar alkalische relatief kalkrijke situaties voorkwamen. Om de ontwatering van het Broek mogelijk te maken werd de gehele Rosep in de dertiger jaren genormaliseerd, waarbij het bochtige karakter
voor een groot deel behouden bleef. Omdat in de benedenloop regelmatig
overstromingen optraden werd deze in de zestiger jaren nogmaals genormaliseerd.
In 1970 werd de bovenste twee kilometer van de bovenloop in het Broek aangesloten op de Reusel.
Door de vergravingen en de verlaging van de gemiddelde waterstand zijn de
geleidelijke overgangen van droog naar nat (de moerasgebieden) grotendeels
verdwenen. Vroeger nam de voedselrijkdom toe van de boven- naar de benedenloop. Doordat het stroomgebied in hoofdzaak voedselarm was domineerde
voedselarmoede over voedselrijkdom, hetgeen een stabiele gradiëntsituatie
creëerde, waarin mesotrafente organismen voorkwamen (vgl. Van Leeuwen,
1966 en Schroevers, 1966). Thans is het bovenstroomse gebied overmatig
voedselrijk, waardoor een sterke organische belasting van de Rosep plaats
vindt. Doordat de Rosep vervolgens door natuurgebied stroomt vindt er mineralisatie van het organisch materiaal plaats.
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Vroeger behoorde de gehele Rosep tot de Calopteryx-zone. Thans behoren
delen in het Moergestelse Broek tot de Eristalis en Chironomus-zone. In de
benedenloop is de waterkwaliteit beter, en worden soorten uit de Gammarusgroep en Hirudinea-groep gevonden. Sinds het begin van de jaren zestig is
een aantal "kritische" macrofauna-organismen niet meer gesignaleerd. Sinds
1950 zijn het BZV220 en de NH4+-N-gehalten in de middenloop gestegen,
voor de benedenloop kan dit niet worden aangetoond. In de benedenloop is
het elektrisch geleidingsvermogen sinds 1950 vermoedelijk gestegen. De fosfaat- en NH4+-N-gehalten liggen hier duidelijk boven de normen voor niet
verontreinigd, voedselrijk water.
Ook in de huidige samenstelling van de diatomeeëncombinaties is de mineralisatie van de organische stof van de bovenloop naar de benedenloop goed te
herkennen (fig. 10). Rond 1920 was er in het Moergestelse Broek nog zuur en
niet verontreinigd water. De benedenloop van de Rosep was ongeveer neutraal en slechts in zeer lichte mate verontreinigd.
In de tabellen 39 t/m 41 zijn de 180 aangetroffen diatomeeëntaxa onderscheiden naar de jaren waarin ze voorkwamen en de zeldzaamheidsklassen. Boreale, boreaal-montane, montane en boreaal-alpine-soorten zijn met B aangeduid. Bij het trekken van conclusies moet worden bedacht dat er van rond
1920 slechts vier monsters werden bestudeerd en van 1976 15 monsters. Waren er van 1920 meer monsters bekeken, dan zouden er waarschijnlijk ook
meer taxa zijn aangetroffen. In de tabellen kunnen we o.a. zien dat:
1.
2.
3.
4.
5.

er rond 1920 133 taxa werden aangetroffen. Dit is 11 meer dan in 1976
toen er 122 taxa werden gevonden;
er rond 1920 15 B-taxa waren en in 1976 4 B-taxa werden aangetroffen;
B-soorten uitsluitend nieuwe en (zeer) zeldzame soorten zijn;
nieuwe en (zeer) zeldzame soorten meer in 1920 gevonden werden;
dat (vrij) algemene soorten meer in 1976 gevonden werden.

Rond 1920 was er dus een meer gevarieerde en meer bijzondere diatomeeënflora dan in 1976.
De grote kwalitatieve achteruitgang van de levensgemeenschappen in de Rosep tussen 1920 en 1976 wordt veroorzaakt door ingrijpende veranderingen in
het systeem van landbouwproductie. Voor een betere ontwatering was normalisatie van de Rosep nodig, waardoor veel microhabitats verloren gingen.
Door een snellere waterafvoer is de afvoer ook veel onregelmatiger geworden
en valt de beek in droge jaren gedeeltelijk droog. Door de zeer sterke bemesting is het water nu sterk vervuild.

3.8 Beerze
3.8.1 Algemeen
De Grote Beerze (fig. l, 2) ontspringt als Aa in de Riebosserheide ongeveer l
km ten zuiden van de Nederlands-Belgische grens (grenspaal 193, 45m +
NAP). Na het opnemen van o.a. het Dalemstroomken, Wagenbroekse loopje,
Kleine Beerze, Beerzeloop, Heiloop en nog wat kleinere stroompjes splitst de
laaglandbeek zich bij De Roond in het Smalwater en de Kleine Aa. Na ca 2
km mondt het Smalwater bij Boxel uit in de Dommel. De Kleine Aa vloeit na
ca 4 km ca 1 km ten Z. van Esch samen met de Esschestroom (6 m + NAP).
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Hemelsbreed is de afstand Riebosserheide-Esch ca 38 km, langs de beek ca
50 km. De Kleine Beerze, de voornaamste zijtak, ontspringt bij Eersel en verenigt zich ter hoogte van landgoed "De Baest" ten noorden van Middelbeers
met de Grote Beerze, vanaf hier draagt het riviertje de naam Beerze.
De Aa ontspringt in een gebied met grove zandgrond en snijdt zich door enkele voedselarme dekzandruggen (tussen Netersel en Westelbeers en minder
duidelijk bij Boxtel). Tussen de hoger gelegen dekzanden liggen lagere gronden die soms sterk lemig zijn. De beekbegeleidende afzettingen zijn soms venig. In de natuurlijke toestand neemt de voedselrijkdom van het Beerzewater
toe vanaf de oorsprong tot de mondingen.
Zoals elke laaglandbeek had de Beerze oorspronkelijk een sterk kronkelend
verloop. De waterstand kon sterk wisselen en vooral 's winters werden grote
delen van het beekdal geïnundeerd. Zomerinundaties kwamen bij hevige regenval ook wel voor. In het natte najaar van 1960 stond bijna het hele dal tussen Hapert en Lennisheuvel (bij Kampina) blank. Om deze overstromingen te
voorkomen werden van ca 1950 tot 1960 grote delen van de Beerze ten noorden van de Spoordonkse Molen genormaliseerd. Hierbij behield het traject in
het natuurreservaat Kampina zijn oorspronkelijke loop.

Locaties monsterpunten diatomeeën Rosep en Beerze

Vanaf de tweede helft van de zestiger jaren tot 1972 werden ook de Kleine
Beerze en Grote Beerze tussen de boswachterij Hapert en Spoordonk genormaliseerd. De Grote Beerze kreeg vanaf Westelbeers tot enkele honderden
meters benoorden het Wilhelminakanaal over een afstand van ca 7 km een geheel nieuwe loop. Hierdoor werd een landschappelijk waardevol traject van
de oorspronkelijke Grote Beerze in het landgoed "De Baest" voor vergraving
gespaard. Ook met de Kleine Beerze is dit over een traject van ca 3,5 km het
geval. In de onvergraven beektrajecten kan de waterstand door stuwen worden geregeld.
De Beerze vindt zijn weg voornamelijk door cultuurland. De bovenloop (Aa
of Goorloop) stroomt in de boswachterij Hapert over een afstand van ca 4 km
door naaldbossen. Tussen Netersel en Westelbeers stroomt de Groote Beerze
door enkele kleine percelen bos. Ook de niet-genormaliseerde gedeelten in
"De Baest" en "Kampina" liggen grotendeels in het bos.
Tot 1967 was het water van de Beerze nog niet of nauwelijks verontreinigd
(R.I.Z.A., 1947; Ned. Ver. tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging,
1949; Moller Pillot, 1971). Moller Pillot verrichtte van 1962-1966 onderzoek
naar de indicatieve waarde van macrofauna in de Brabantse laaglandbeken
voor verontreiniging. Hij bemonsterde de Beerze niet omdat het water van
deze beek te schoon was. In 1967 kwam de RWZI Hapert gereed, waarvan
het effluent in de Grote Beerze werd geloosd. Deze regionale zuiveringsinstallatie was voor 6000 IE ontworpen; deze capaciteit was al spoedig onvoldoende (500% overbelasting) en het effluent belastte de Grote Beerze dan ook
sterk. In april 1975 kwam de uitbreiding (5000 IE) van deze installatie gereed, waardoor de kwaliteit van het effluent sterk verbeterde, zoals blijkt uit
de tabel 42.
In 1976 vonden er gedurende een deel van het jaar defosfateringsexperimenten plaats, waarbij AlCl3 als vlokvormer werd gebruikt. Het P-gehalte daalde
hierdoor, terwijl het Cl--gehalte van het effluent steeg. Tot in 1976 werd het
ongezuiverde afvalwater van Casteren en Middel- en Oostelbeers in de
Groote Beerze geloosd. In de loop van dit jaar werd het afvalwater van deze
woonkernen naar RWZI's afgevoerd.
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De Kleine Beerse werd tot 1975 belast met het ongezuiverde rioolwater van
Duizel en tot in 1977 met het ongezuiverde afvalwater van Vessem. Beide
kernen voeren hun afvalwater nu naar zuiveringsinstallaties af.
Behalve door lozingen van woningen, industrieën en zuiveringsinstallaties
wordt de chemische samenstelling van het water nog beïnvloed door uitspoeling van meststoffen (Kouwe, 1978).

3.8.2 Bovenloop, monsterpunten 1 t/m 3
1. Top. krt. 57A coörd. 146.45; 363.86 Riebosserheide.
2. Top. krt. 57A coörd. 146.35; 364.20 Grenspaal 193 (foto 9).
3. Top. krt. 51C coörd. 144.68; 376.38 Voor RWZI Hapert.

Foto 9

Situatie en milieu

Monsterpunt 2. Bovenloop Beerze bij grenspaal 193. RIN-archief 515-A-5.

Monsterpunt 1 ligt ca 200 m ten Z. van grenspaal 193 op Belgisch grondgebied. De beek ontspringt hier als een afwateringssloot van ca 1 m breed en enkele decimeters diepte in een riete. Het gebied is zeer moerassig en slecht begaanbaar. Een deel van het terrein is ontgonnen tot weiland, maar sommige
stukken van de ontginning zijn dermate drassig dat ze weer verwaarloosd
zijn. Boven de zandbodem heeft zich veen afgezet. Hierop komt veel Molinia
caerulea voor en verder o.a. Juncus acutiflorus, J. bulbosus, Eriophorum angustifolium, Carex rostrata, Oxycoccus palustris, Erica tetralix, Myrica gale
en veel Sphagnum. In de beek bestaat de vegetatie uit Potamogeton natans en
Callitriche stagnalis.
Monsterpunt 2 ligt precies op de Belgisch-Nederlandse grens naast grenspaal
193. Ook hier bestaat de vegetatie uit Potamogeton natans en Callitriche
stagnalis.
Monsterpunt 3 ligt juist boven de stuw voor de RWZI Hapert. De beek is hier
gekanaliseerd, ca 8 m breed en ca l m diep. In augustus 1975 was hier zeer
weelderige vegetatie van Callitriche spec. en Potamogeton polygonifolius.
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Langs de oever o.a. Glyceria maxima en Sparganium cf. erectum. Opvallend
is het massale voorkomen in beide jaren van Luronium natans. De onderwaterbladeren vormen dichte, grasachtige tapijten op de bodem. De bladeren
waren bedekt met een bruin aanslag van ijzer en diatomeeën.
Chemie

Op punt 1 en 2 werden door mij geen chemische gegevens verzameld. Feith
en Van Rijn van Alkemade (1975) maten hier in december 1974 pH 4,2-5,0;
EGV 240-300 µS/cm (geen temperatuuropgave) en O2-verz. 58-68% (voor
zonsopgang). Op punt 3 maten zij pH 4,7; EGV 300 µS/cm, O2-verz. 80%
(zelfde condities). Door de Vakgroep Natuurbeheer werden in juni 1974 en
1975 metingen verricht op 3 km benedenstrooms punt 2 (tabel 40). In november 1975 werden 15 fysische en chemische factoren gemeten (tabel 41).
Uit alle analysen blijkt het zure en voedselarme karakter van het water in de
bovenloop. In vergelijking met de vennen in Midden Brabant (Van Dam
1983) is het water echter rijk aan nitraat, sulfaat, magnesium, natrium en kalium.
Hierdoor is het EGV25 (270 µS/cm) ook hoger dan in ongestoorde vennen
(140 µS/cm).

Diatomeeën

Op punt 1 en 2 werden op 15-8-l975 diatomeeënmonsters genomen (D 131 en
D 132). Op punt 1 afschraapsel van Potamogeton natans, op punt 2 bodemmateriaal (zand). Op punt 3 werden diatomeeënmonsters verzameld op 13-81975 (D 133), 5-11-l975 (D 136) en 8-9-76 (D 128). D 128 en D 133 afschraapsel van P. natans, D 136 van P. polygonifolius.
In tabel 45 en 46 staan de gevonden diatomeeënsoorten met hun aantallen
aangegeven. In 1975 is Eunotia exigua verreweg de meest dominante soort,
die dan 84-100% van de hele combinatie voor zijn rekening neemt. Ook de
meeste andere soorten zijn kenmerkend voor zuur, oligotroof water, hoewel
er op punt 3 in augustus l975 ook enkele soorten voorkomen die vervuiling
indiceren (Gomphonema parvulum, Rhoicosphenia curvata). Nog sterker is
dit in september 1976 het geval. E. exigua maakt dan nog slechts 49% van de
combinatie uit, terwijl stikstofheterotrofe soorten als G. parvulum en Nitzschia palea resp. met 10 en 5% aanwezig zijn. Dit is kennelijk een gevolg van
de droogte van 1976: door het geringe debiet heeft vervuiling door meststoffen een grotere invloed op de waterkwaliteit dan in 1975. In dit jaar treden op
dit punt ook enkele soorten uit niet extreem zuur oligotroof water op, zoals
Eunotia meisteri, E. monodon, E. praerupta en Navicula cocconeiformis, die
hun hoofdverspreiding in boreale en montane gebieden hebben. Zeer opmerkelijk is de vondst van E. robusta var tetraodon op punt 1. Deze soort komt in
zure wateren in België nogal eens voor (Van Heurck, 1880-1885; Symoens,
1957), maar is in Nederland zeer zeldzaam. De var. ambigua van Navicula
cuspidata is voornamelijk tot de bovenloop beperkt. De soorten die (bijna)
uitsluitend tot de bovenloop zijn beperkt zijn karakteristiek voor zuur en
voedselarm milieu. De diversiteitsindex van Simpson, het aantal soorten in de
telling en het totale soortenaantal zijn laag.

Conclusie

De bovenloop van de Beerze voert zuur en voedselarm water. De diatomeeëncombinaties zijn te rekenen tot het type fagnard (Symoens, 1957). Toch zijn
er tekenen dat het water niet extreem voedselarm is. Dit blijkt uit de chemische analyse, het massale voorkomen van Luronium natans en de aanwezigheid van enkele diatomeeënsoorten uit eutroof en vervuild water, in het bijzonder in 1976. De verrijking is waarschijnlijk toe te schrijven aan in- en afspoeling van meststoffen van de belendende cultuurgronden.
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3.8.3 Middenloop, monsterpunten 4 t/m 9
4 Top. krt 51C coörd. 144.68; 367.43 Ka RWZI Hapert (foto 10)
5 Top. krt 51C coörd. 144.30; 377.50 De Vloed (foto 11)
6 Top. krt 51C coörd. 143.93; 379.00 Casteren
7 Top. krt 51C coörd. 143.00; 383.55 Spreeuwel
8 Top. krt 51C coörd. 144.51: 386.24 Huygevoort
9 Top. krt 51A coörd. 145.63; 388.75 De Baest

Foto 10

(links) Monsterpunt 4. Grote Beerze bij RWZI Hapert. RIN-archief 515-A-17.

Foto 11

(rechts) Monsterpunt 5. Grote Beerze bij De Vloed. RIN-archief 515-E-23.

Situatie en milieu

Monsterpunt 4 ligt enkele meters ten noorden van de lozing van het effluent
van de RWZI Hapert. De beek is hier een ca 8 m breed en 1 m diep kanaal.
De vegetatie bestaat o.a. uit Glyceria fluitans, G. maxima en Callitriche spec.
In september 1976 was er een haarscherpe grens tussen het door de lozing beinvloede water en het niet-beïnvloede deel, die afleesbaar is aan het voorkomen van Luronium natans (zie fig. 12).
Ter plaatse van de monsterpunten 4, 5, 6 en 7 is de beek ook gekanaliseerd.
De beek heeft een standaardprofiel van 8-10 m breed en taludhellingen van ca
45o. De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit Glyceria fluitans langs de oevers
op de bodem, vaak ook Callitriche in grote clusters en soms wat Elodea
nutallii. Op punt 5 komt nog Potamogeton polygonifolius voor.

Figuur 12

Chemie

Verspreiding van Luronium natans bij monsterpunt 4 in de Beerze.

Op 4-11-1975 werden monsters voor chemische analyse genomen.
Monsterpunt 8 is gesitueerd in een beektraject dat bij de normalisatie van
1970 door het leggen van een omleidingskanaal gespaard kon blijven. Het
beekje is hier ca 3 m breed. In november 1975 was de waterdiepte ca 2,5 dm.
Volgens Feith en Van Rijn van Alkemade (1975) staat de beek in dit traject
nogal eens droog, omdat het meeste water via het omleidingskanaal wordt
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afgevoerd. De vegetatie bestaat uit Elodea nutallii die bijna de hele zandige
bodem bedekt, langs de oevers komt wat Callitriche voor.
Monsterpunt 9 ligt, in tegenstelling tot de vorige monsterpunten, in een bos.
De beek, die hier niet is genormaliseerd, is hier ca 4 m breed en enkele decimeters diep. Het water stroomde niet bij het bezoek in november 1975. Er
was geen vegetatie in de beek. Langs de oever stond wat Phragmites australis.
De resultaten zijn vermeld in tabel 44. Uit de tabellen 43 en 44 blijkt duidelijk
hoe ingrijpend de chemische samenstelling van het water door de lozing van
het effluent van de RWZI Hapert (zelfs na de uitbreiding in april 1975) wordt
beïnvloed. Alle factoren vertonen na de lozing een aanzienlijk hogere waarden dan ervoor, terwijl deze met toenemende afstand van de RWZI weer afnemen, als gevolg van verdunning, adsorptie en opname door (micro-)organismen.
Feith & Van Rijn van Alkemade (1975) maten in de middenloop (in december, vóór zonsopgang) zuurstofverzadigingspercentages van 74-80. 1 km
noordelijk van punt 8 ligt punt 135 van het waterschap, dat in 1974 en 1975
in het zomerhalfjaar en in 1976 het hele jaar maandelijks chemisch werd bemonsterd. In tabel 5 zijn de resultaten samengevat. Meestal is het zuurstofverzadigingspercentage 75-120, maar in augustus 1976 werd 16% gemeten. In
1974 (totaal 6 monsters) werd in juli en augustus 35, resp. 20% gemeten, in
de overige maanden 85-118%. Het beeld van een zuurstofverzadigingspercentage dat meestal rond 80% of hoger ligt en soms uitschieters naar beneden
vertoont komt overeen met de metingen van 1961-1976 (tabel 38). Ook uit de
andere factoren uit deze tabel (BZV220, NH4+-N en E. coli) blijkt de organische belasting van de Grote Beerze.
Uit de tabellen 5, 43 en 44 blijkt dat de pH van het water benedenstrooms van
de RWZI meestal tussen 6 en 7 ligt. In juni 1975 werd bij punt 4 echter pH =
4,3 gemeten hetgeen erop duidt dat bij een onderbreking van de lozing het
zure water uit de bovenloop ten minste tot dit punt kan doordringen. Bij deze
bemonsteringsronde waren ook de waarden bij Spreeuwel en Huygevoort laag
(5,7-5,8). In juli en september 1976 werden op punt 135 van het waterschap
waarden van 8,8 resp. 8,3 gemeten. De zuurgraad kan dus nogal wisselen.
Diatomeeën

Op 13-8-1975 werden diatomeeënmonsters verzameld op de punten 4 (D 134)
en 5 (D 135), op 5-11-1975 op de punten 4 (D 137), 5 (D 138), 6 (D 140), 7
(D 141), 8 (D 143) en 9 (D 145). Op 8-9-1976 werd nog een monster op punt
4 (D 129) verzameld. In de meeste gevallen werden planten als Elodea nutallii, Callitriche spec. Glyceria fluitans en andere grassen verzameld. D 134
komt van een houtstronk, D 135 zijn vlokken op de bodem en D 145 komt
van Phragmites australis.
In de tabellen 45 en 46 zijn de gevonden diatomeeënsoorten met hun aantallen aangegeven. In fig. 13 worden ecogrammen gegeven, waarbij vaak de
monsters van enkele punten of enkele data zijn samengevoegd.
Bij het beoordelen van de gegevens is het dienstig te beseffen dat monster 9
qua aard sterk afwijkt van de overige. Het is gesitueerd in een bos, het water
stagneert en de diatomeeën zijn afkomstig van rietstengels. 88% van de diatomeeënassemblage bestaat uit Gomphonema parvulum en Navicula minima.
Beide soorten lijken ecologisch veel op elkaar. Ze zijn (facultatief) N-heterotroof en kunnen O2-armoede goed verdragen. Het milieu waar deze soorten
zich thuis voelen kan op deze plaats evengoed veroorzaakt worden door rottende bladeren en takken in de beek als door vervuiling van de RWZI.

Adviseur Water en Natuur rapport AWN 2203

53

Resultaten

Figuur 13

Ecologische spectra (boven) en structuurkenmerken (onder) van de diatomeeënmonsters uit de Beerze. Elke staaf geeft een totaal van 100% weer. Stotaal = totaal aantal
soorten, Stel = aantal soorten in telling. Ds = diversiteitsindex van Simpson. d1, d2, d3
en d4 zijn dominantieindices (zie § 2.4.2).
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Op monsterpunt 4 wisselen de milieuomstandigheden sterk. Als de RWZI niet
loost stroomt hier onbezwangerd water uit de bovenloop, als de RWZI loost is
er een sterk organisch vervuild milieu. Op punt 5 is de situatie al wat stabieler, terwijl het op de punten 7 en 8 waarschijnlijk niet voorkomt dat er schoon
water langs stroomt. Hier komen de zuurminnende Eunotia exigua en E. pectinalis bijna niet meer voor. Op punt 4 vertonen het pH- en het O2-spectrum
(fig. 13) een zekere onevenwichtigheid. Bij een evenwichtige situatie zou
men verwachten dat er op punt 4 tussen de acidobionte en circumneutrale
groep en acidofiele groep aanwezig zou zijn, deze ontbreekt echter. Bij het
O2-spectrum zijn er zeer weinig individuen uit klasse 3, terwijl klassen 2 en 4
veel voorkomen. Ook in de tijd wisselt de situatie sterk (tabel 47). De voornaamste soorten op dit punt zijn Gomphonema parvulum, Navicula seminulum, Nitzschia palea, Cyclotella meneghiniana (vervuilingsindicatoren), Eunotia exigua (acidobiont) en Fragilaria capucina (meso-eutrafent).
Op de volgende punten zijn de diatomeeëncombinaties wat evenwichtiger samengesteld. Acidofiele diatomeeën komen op de punten 5 en 6 voor (20-43%,
vnl. Eunotia pectinalis). Op de punten 7 en 8 ontbreken zuurminnende soorten nagenoeg, hetgeen wijst op een pH die constant relatief hoog is, dat wil
zeggen dat er geen onvermengd schoon water uit de bovenloop passeert op
deze punten. Ook de soorten uit zoet water nemen steeds meer in abundantie
af, gaande van punt 4 naar 8. Uit de N- en O2-spectra (fig. 13, tab. 47), blijkt
dat er sprake is van een vrij sterke organische belasting, die nu en dan lage
zuurstofgehalten veroorzaakt. Een duidelijk verloop is niet aan te wijzen, zij
het dat het aantal diatomeeën dat lage O2-gehalten kan verdragen lijkt toe te
nemen. Soorten die vooral in dit traject (punten 5-8) werden aangetroffen zijn
Fragilaria capucina, Melosira varians, Navicula cryptocephala, N. rhynchocephala en Synedra pulchella. De laatste soort komt vooral in brakke wateren
voor, maar ook wel in zoete wateren in het binnenland op plaatsen waar de
osmotische druk waarschijnlijk wisselt. In dit beektraject kan dit - door wisselende waterstand en de uitdroging die er het gevolg van is - heel goed het geval zijn. Andere "brakwatersoorten" in de midden- en benedenloop zijn Mastogloia smithii var. lacustris, N. gregaria en N. integra. N. clementis, die ook
in dit traject aanwezig is, is in Nederland bekend uit brakke wateren in het
Waddengebied (Van der Werf & Huls, 1957-1974), maar wordt in Fennoscandië ook in alkalisch zoet water gevonden (Foged, 1951; Cleve-Euler
1951-55; Tynni, 1975).
De diversiteitsindex van Simpson (Ds), het aantal soorten in de telling en het
totale soortenaantal nemen toe van punt 4 naar punt 8 (fig. 13, tab. 47), waarbij Ds een zeker verzadigingsniveau (0,9) bereikt.
Conclusie

Het begin van de middenloop van de Beerze wordt gekenmerkt door een
sterke wisseling van milieufactoren, afhankelijk van het al of niet in werking
zijn van de lozing stroomt hier zuur, voedselarm water of organisch vervuild
water. Deze wisselende milieuomstandigheden zijn duidelijk herkenbaar in de
samenstelling van de diatomeeëncombinaties op de monsterpunten 4,5 en 6.
Bij de monsterpunten 7 en 8 is het milieu stabieler, in die zin dat het water
hier altijd organisch vervuild is. De diatomeeëncombinaties in de middenloop
vertonen, mede door de sterke vervuiling, weinig overeenkomst met die in de
bovenloop.
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3.8.4 Benedenloop, monsterpunten 10, 11 en 12
10 Top. krt 51A coörd. 146.40; 393.46 250 m ten Z. v.d. Viermannekesbrug
11 Top. krt 51A coörd. 148.05; 397.00 Kampina (foto 12)
12 Top. krt 51A coörd. 147.76; 400.00 Kleine Aa bij spoorlijn

Foto 12

Situatie en milieu

Monsterpunt 12. Grote Beerze ca 200 m voor het verlaten van natuurreservaat Kampina. RIN-archief 520-C-12.

Monsterpunt 10 ligt ca 250 m ten zuiden van de Viermannekesbrug, ca 1 km
ten noorden van de weg Moergestel-Oirschot. De beek is hier een ca. 8 m
breed en 1-1,5 m diep kanaal, met in de zomer van 1976 zeer weinig stroming
(0-7 cm/sec.). Langs de oever komt een brede zoom Glyceria maxima voor,
onderaan de oever veel Elodea nutallii (fig. 14). De overige water- en oeverplanten, die slechts in geringe aantallen voorkomen, zijn opgesomd in tabel.
Monsterpunt 11 ligt in een niet-vergraven traject door het natuurreservaat
Kampina, ca. 200 m voor het punt waar de Beerze Kampina verlaat. De beek
is hier 4-8 m breed. De oevers zijn betrekkelijk steil en er is een duidelijk reliëf in de zandbodem, die in de stroombaan kaal is, maar waarop op rustiger
plaatsen detritus, bladeren en takjes liggen.

Figuur 14

Profiel Beerze punt 10.

Een en ander is in figuur 15 weergegeven. De oevers zijn begroeid met beekbegeleidend loofbos en ruigtekruiden op de oeverwal. In het water komen
slechts zeer weinig planten voor. In mei werd midden in het water Ranunculus spec (subg. Batrachium) waargenomen en verder weinig Elodea nutallii.
In juli dreef er wat Lemna minor (tab. 28). De stroming was gering en varieerde afhankelijk van de plaats in mei en november van 5-20 cm/sec. In juli
en september stagneerde het water geheel. In mei dreven er veel drijfmestvlokken op het water met de stroom mee.
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Punt 12 ligt in de Kleine Aa, een van de twee takken waar de Beerze zich
voor Boxtel in splitst. Juist voor de spoorlijn Boxtel-Tilburg bevindt zich een
stuw in de Kleine Aa. Het monsterpunt ligt enkele tientallen meters beneden
de spoorlijn. Hier is de Beerze weer een kanaal (fig. 16).

Figuur 15

Profielen Beerze punt 11.

Figuur 16

Schematisch profiel Beerze punt 12.

Langs de oever komen o.a. Glyceria maxima, G. fluitans en weinig Phalaris
arundinacea voor. Als waterplanten komen o.a. voor Elodea nutallii, Nuphar lutea (submers) en Potamogeton natans (zie verder tabel 28). De stroomsnelheid was in mei 17 cm/sec., in november 4 cm/sec., terwijl in stroming in
de zomer afwezig was.
Chemie

Van de monsterpunten in de benedenloop zijn er in de eerste plaats gegevens
over pH en EGV25 die tijdens het veldwerk werden gemeten (tabel 29). In de
buurt liggen twee monsterpunten van het waterschap: punt 136 in de Grote
Beerze bij de weg Moergestel-Oirschot, 1 km ten zuiden van punt 10 en punt
168 in de Kleine Aa bij de Helbrug, 1,5 km ten noorden van punt 12. Op punt
136 werden in 1975 en 1976 geen waarnemingen verricht, wel in de jaren ervoor. Een samenvatting hiervan geeft tabel 38. De waarnemingen uit 1975 en
1976 op punt 168 zijn samengevat in tabel 5. Feith & Van Rijn van Alkemade
(1975) geven gegevens over pH, EGV en O2-gehalte. De pH varieert in de
winter van 6,1 tot 6,7. 's Zomers is de pH > 6,7. Op 14-9-1976 werd op punt
10 zelfs pH = 9,2 gemeten. Het EGV25 varieert van 220 tot 430 µS/cm.
Met betrekking tot de overige gegevens is er veel overeenstemming tussen de
punten 135 (Middelbeers) en 168 (Helbrug) van het waterschap. Alleen werd
op punt 135 een veel lager O2-minimum (16%) gemeten dan op punt 168
(75%). Dit minimum werd waargenomen in augustus l976, toen er op punt
168 niet werd gemeten. Ook het maximale NH4+ -N-gehalte is op punt 135
(4,1 mg/l) hoger dan op punt 168 (1,4 mg/l). Het zou dus kunnen zijn dat op
punt 168 de zuurstofhuishouding gunstiger is dan op punt 135, maar deze bewering is met het geringe aantal waarnemingen bijna niet te staven.

Macrofyten

Het indicatiegetal voor vervuilingsgraad en voedselrijkdom A (volgens De
Lange & Van Zon, 1977) ligt op de verschillende punten tussen 1,8 en 2,2 (tabel 20). Dit wijst op eutrofe omstandigheden. Het indicatiegetal voor stikstofrijkdom N (Van Dam & Zwijnenburg-de Rijke, 1975; Van Dam, 1979) is
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gedeeltelijk afgeleid uit dezelfde basisgegevens als A en bedraagt 3,5-3,8. Dit
wijst op een stikstofrijk milieu.
Macrofauna

De analyses van de macrofaunamonsters in de middenloop, die gelijk met de
diatomeeënmonsters zijn genomen, zijn weergegeven in tabel 30. Tabel 3
geeft de verdeling van de absolute aantallen soorten en de percentages gevonden soorten over de verschillende groepen van vervuilingsindicatoren in het
systeem van Moller Pillot (1971). Tabel 32 geeft de verdeling van de absolute
aantallen individuen en de percentages individuen over de verschillende groepen van dit systeem. Hieruit is de kwaliteitsindex K, een maat voor de organische vervuiling berekend (Gardeniers & Tolkamp, 1976). In tabel 33 is de
verdeling van de absolute aantallen individuen en de percentages gevonden
individuen over de verschillende groepen van beekspecificiteit (Higler e.a.,
1977) aangegeven. In tabel 34 is hetzelfde gedaan, maar dan voor het aantal
soorten. Uit tabel 33 is de beekkarakterindex B berekend (Gardeniers & Tolkamp, 1976).
Uit de genoemde tabellen blijkt dat de kwaliteitsindex op de verschillende
punten varieert tussen 296 en 335, met op 12-5-1976 bij de Viermannekesbrug (punt 10) een uitschieter tot 388. Deze uitschieter wordt veroorzaakt
door 20 exemplaren van Laccophilus hyalinus, waarvan plaatsing in de Gammarus-groep twijfelachtig is. Wanneer deze soort tot de Hirudinea-groep
wordt gerekend bedraagt K hier 327. Deze waarde past beter in de overige
waarnemingen en is dan ook gebruikt in tabel 48. Hierin is D1 de gemiddelde
diversiteitsindex van Simpson, S het gemiddelde aantal soorten, d 1 de gemiddelde dominantie, K de gemiddelde kwaliteitsindex en B de gemiddelde beekkarakterindex.
Van het gevonden aantal individuen dat behoort tot indicatorsoorten (12-73%
van de macrofauna, gemiddeld 42%) behoort 67-97% tot de Hirudinea-groep
en 0-31% tot de Gammarus-groep. Dit betekent een matige waterkwaliteit,
zoals die ook uit de index K blijkt. Uit tabel 45 blijkt dat er eventueel een afname van K is van punt 10 naar 12 en van mei tot september. Erg duidelijk
zijn deze trends echter niet. Bij "zelfreiniging" van de beek zou eerder een
toename van K verwacht mogen worden. Bij de beekkarakterindex B liggen
de zaken duidelijker 20-93%, gemiddeld 65% van de aangetroffen individuen
kan als indicator worden beschouwd. Hiervan is 66-97% kenmerkend voor
stilstaand water of stromingsindifferent, 0-34% is kenmerkend voor stromend
water. Uit tabel 48 blijkt dat B in het niet genormaliseerde traject in Kampina
(punt 11) duidelijk hoger is dan op de overige twee punten. Op punt 10 is B
hoger dan op punt 12. Ook neemt B af in de loop van de zomer. Overigens is
de toestand op punt 11 relatief goed, maar absoluut altijd nog matig.
De meest algemene soort op dit traject is Cloeon dipterum, waarvan het aantal
individuen op punt 12 in de loop van de zomer van 200 tot 3500 toeneemt.
Op dit punt komt Argyroneta aquatica in september met 8700 exemplaren
voor. Ook Oligochaeten en Mollusken komen veel voor en in mindere mate
Chironomiden (Chironomus, Procladius) en Ceratopogoniden. Vooral
Cloeon, Mollusca en een aantal andere, minder algemene soorten zijn kenmerkend voor stilstaand water. Deze soorten werden kennelijk positief
beinvloed door de zeer droge zomer, waarin de beekafvoer uiterst gering was
en de stroomsnelheid bijna nul was (tabel 29).
Uitsluitend in Kampina werden gevonden: Berosus luridus, Bidessus unistriatus (twee niet algemene kevertjes), Stictotarsus duodecimpustulatus, Oulimnius tuberculatus (twee kevertjes die karakteristiek zijn voor schone,
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zuurstofrijke beken en zeldzaam in Nederland) en Heptagenia flava, een haft
uit schone zuurstofrijke beken, die tegenwoordig uiterst zeldzaam is in Nederland. Verder is Calopteryx virgo karakteristiek voor hetzelfde milieu dat de
vorige soorten indiceren. Op punt 10 (Viermannekesbrug) komt Potamonectus depressus ssp. elegans (= Deronectes elegans) voor, die karakteristiek is
voor beken in midden- en zuid Nederland. In de Kleine Aa (punt 12) werd
eenmaal Cottus gobio (rivierdonderpad) gevangen. De kwantiteit van deze
bijzondere organismen is echter uiterst gering ten opzichte van de - massaal
optredende - soorten uit stilstaand water. Zij zijn de rudimenten van de oorspronkelijke beeklevensgemeenschap.
De gemiddelde diversiteit en het gemiddelde soortenaantal zijn het hoogst op
punt 11, in het niet vergraven beekdeel (fig. 13), de dominantie is het laagst
op punt 10. Op punt 12 is de diversiteit gemiddeld het laagst; die wordt veroorzaakt door het massale optreden van Cloeon en Argyroneta. De diversiteit
daalt in de loop van het seizoen, terwijl de dominantie stijgt. Het soortenaantal heeft in juli een duidelijke piek.
Op 23-3-1976 werd een zeer kwalitatief, oriënterend monster genomen op
punt 12. Kenmerkend voor dit monster zijn Nemoura cinerea, een typische
wintersoort die in de latere netmonsters niet meer gevonden werd, en Simulium erythrocephalum, kenmerkend voor de aangehechte macrofauna van
laaglandbeken. Op hetzelfde punt werd op 7-5-l976 een kwalitatieve opname
gemaakt van de fauna onder stenen (D 72). Hier kwam een reeks van soorten
voor die in het netmonster van 12-5-l976 (D 71) niet werd gevonden, zoals
Proasellus meridianus, Gammarus pulex, Nemoura cinerea en Hydropsyche
angustipennis.
Diatomeeën

Er zijn diatomeeënmonsters bestudeerd die vrijwel tegelijk met de macrofaunamonsters werden genomen. Van punt 11 (Kampina) is tevens een monster
van 18-11-l976 bekeken. In de meeste gevallen werden waterplanten als Elodea nutallii, Glyceria fluitans en Nuphar lutea bemonsterd, met soms wat materiaal van de bodem of van stenen. D 102 komt van takken, D 68 en D 100
komen van Phragmites australis.
In de tabellen 45 en 46 zijn de gevonden diatomeeënsoorten en hun aantallen
aangegeven. In fig. 40 worden ecogrammen gegeven, waarbij de monsters
van de verschillende data bijeen zijn gevoegd. In tabel 47 zijn de percentages
van de ecologische klassen per monster uitgesplitst.
De ecogrammen op punt 10 (Viermannekesbrug) en 11 (Kampina) vertonen
veel overeenkomst met elkaar en met die van de punten 7 en 8. De meest algemene soorten zijn ook ongeveer dezelfde: Fragilaria capucina,
Gomphonema parvulum, Melosira varians, Navicula cryptocephala. N. minima, N. seminulum, N. rhynchocephala en Nitzschia palea. Op de punten 10
en 11 zijn enkele min of meer abundante soorten duidelijk meer aanwezig dan
op de punten 7 en 8, zoals Cymbella ventricosa, Fragilaria spp. (construens,
pinnata, vaucheriae), Navicula gregaria, N. permitis en vooral Nitzschia
paleacea en N. spec. 39.1. De laatste drie soorten zijn (obligaat) stikstofheterotroof, waardoor deze categorie op de punten 10 en 11 meer voorkomt dan
op de punten 7 en 8.
Men zou verwachten dat het aantal obligaat N-heterotrofe soorten zou verminderen van de midden naar de benedenloop, daar de "biologische zelfreiniging" met de afstand tot de RWZI Hapert toeneemt en er geen grote vervuilingsbronnen op dit traject zijn. Voor de toename van de obligaat N-heterotrofe soorten komen als oorzaken o.a. in aanmerking:
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1. De bovenloop en de middenloop zijn in verschillende jaren bemonsterd.
Van jaar tot jaar kunnen grote verschillen optreden.
2. De indeling in N-klassen is voor ecologisch nauw verwante soorten als
Gomphonema parvulum, Nitzschia paleacea, Navicula seminulum, N. minima en N. permitis is verwarrend, b.v. Gomphonema parvulum is facultatief N-heterotroof, maar verdraagt gemiddeld een hogere organische belasting dan de vermoedelijk obligaat N-heterotrofe Navicula permitis.
De geringe toename van O2-indicerende soorten als Achnanthes minutissima,
Fragilaria construens en F. pinnata t.o.v. de middenloop duidt misschien op
een wat betere zuurstofhouding op de punten 10 en 11.
Een reeks van soorten die met kleine aantallen voorkomen differentieert de
benedenloop van de middenloop, deze zijn in tabel 42 en 43 met L aangegeven. Dit zijn soorten als Caloneis silicula, Cymbella naviculiformis, C. turgida, Frustulia vulgaris, Gomphonema constrictum, Navicula dicephala en
Surirella ovata, die kenmerkend zijn voor neutraal-alkalisch, voedselrijk water.
Tot de benedenloop behoort ook punt 12 in de Kleine Aa, direct beneden de
stuw ter hoogte van de spoorlijn Boxtel-Tilburg. De spectra voor zuurstof en
organische stikstof verschillen duidelijk van die op de punten 10 en 11, (tabel
47, fig. 13). Deze veranderingen worden veroorzaakt doordat een aantal soorten van punt 10 en 11 op punt 12 minder voorkomt, zoals Gomphonema parvulum (gem. relatieve abundantie 8% op punt 10 en 11, 6% op punt 12), Navicula gregaria (van 5 naar 1%), N. minima (10-5%), N. seminulum (12-1%) en
Nitzschia palea (7-3%). Melosira varians neemt toe van 2 tot 6% en Achnanthes minutissima van 4 tot 32%. Dit wijst er op dat punt 12 zuurstofrijker is
dan de vorige punten, hetgeen mede een gevolg is van aeratie van het water
door de stuw. De organische belasting is waarschijnlijk minder dan op de vorige punten, hoewel moet worden aangetekend dat A. minutissima een niet al
te sterke organische belasting goed kan verdragen.
De diversiteitsindex en de dominantie (d1) op de punten 10 en 11 liggen op
hetzelfde niveau als in de middenloop (Ds = 0,89, d1 = 24), maar het soortenaantal bedraagt 18-20 soorten per monster meer. Op punt 12 daalt de diversiteit (Ds = 0,85) weer iets door de sterke dominantie van A. minutissima (d1 =
33).
Conclusie

De benedenloop staat nog sterk onder invloed van de lozing van het effluent
van de RWZI te Hapert. Zowel uit de chemie, de macrofauna, macrofyten als
de diatomeeën blijkt de organische belasting van het water, die niet of nauwelijks minder is dan in de middenloop op ca. 5 km van de installatie. In het onvergraven beektraject in Kampina komen nog enkele karakteristieke beekdieren voor, die in de wel vergraven delen niet werden gevonden. Er werd een
duidelijk positief effect van de aeratie door de stuw bij de spoorlijn BoxtelTilburg gevonden op de diatomeeëncombinatie onmiddellijk benedenstrooms,
maar het is de vraag of deze verbetering ook verder van de stuw nog doorwerkt.
Opvallend was het zeer grote aantal dieren uit stilstaand water dat werd gevonden in de beek. Ten dele is dit een gevolg van normalisatie, maar ook de
lage afvoer door de droge jaren 1975 en 1976 speelt hierbij een rol.
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3.8.5

Wagenbroeks loopje, monsterpunt 5A
Top. krt. 51 C coörd. 144.50; 378.10

Situatie en milieu

De situering van het monsterpunt is in figuur 17 aangegeven.

Figuur 17

Situering punt 5A Beerze (Wagenbroeks Loopje).

Het beekje is ter plaatse van het monsterpunt ca 1 m breed en ca 15 cm diep.
Toen het diatomeeënmonster werd genomen (op 4-11-1975) was het water
zeer helder en was de beek weinig begroeid, hier en daar was Glyceria
fluitans en een plukje Callitriche, die met "Sphaerotilus"-vlokken overdekt
waren. Ca 10 m ten oosten van de Casterense Dijk bevindt zich een stuwtje
(aeratie!). Tussen het stuwtje en de weg was de lozing van ongezuiverd rioolwater van Casteren, die grijs water in de beek bracht. Zoals eerder vermeld is
deze lozing in de loop van 1976 opgeheven.
Chemie

Op 4-11-1975 werd een watermonster genomen. De analyseresultaten zijn
vermeld in tabel 44. De lozing van afvalwater is duidelijk te herkennen aan de
hoge fosfaatgehalten (P-tot 1,4 mg/l, P-PO4 0,5 mg/l), terwijl ook de overige
factoren hoger zijn dan in b.v. de bovenloop van de Beerze (Lindendreef,
monsterpunt 3). Het nitraatgehalte (0,5 mg/l) en het nitrietgehalte (< 0,005
mg/l) zijn laag, terwijl het NH4+-N gehalte met 0,73 mg/l niet hoog is. Kennelijk wordt het stikstofrijke rioolwater sterk verdund door het water dat door
het beekje wordt afgevoerd.

Diatomeeën

Op 4-11-1975 werd een diatomeeënmonster (D 139) genomen. Het bestond
uit "Sphaerotilus"-draden, die op Glyceria fluitans groeiden.
De ecologische spectra zijn weergegeven in fig. 13 en tabel 47. De gevonden
soorten en hun aantallen zijn vermeld in de tabellen 42 en 43. De meest dominante soort is Achnanthes minutissima (32%), daarop volgen Navicula cryptocephala (23%), Nitzschia palea (11%), Gomphonema parvulum (10%) en
Fragilaria capucina (7%).
Deze soorten en de overige duiden op een neutraal-zwak alkalisch, matig organisch verontreinigd, nu en dan matig zuurstofarm milieu. De invloed van de
lozing van Casteren blijkt hieruit duidelijk. In het monster komt een aantal
bijzondere soorten door, die in de Beerze zelf niet werden gevonden. Dit zijn
Achnanthes flexella var. alpestris, Cymbella aequalis, C. microcephala, Denticula tenuis, Nitzschia sinuata en Pinnularia subsolaris. Deze soorten zijn
kenmerkend voor neutraal tot basisch, min of meer voedselrijk, schoon water.
Vermoedelijk horen deze niet thuis op de monsterplaats, maar zijn ze afkomstig uit de bovenloop en gevangen tussen de "Sphaerotilus"-draden.
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Conclusie

De aanwezigheid van "Sphaerotilus" duidt op sterke organische verontreiniging van de benedenloop van het Wagenbroekse loopje door de lozing van
ongezuiverd rioolwater van Casteren. Deze invloed blijkt tevens uit de chemische gegevens en de diatomeeënanalyse. "Sphaerotilus" en de diatomeeën
duiden erop dat het zuurstofgehalte meestal vrij hoog moet zijn.

3.8.6 De ontwikkeling van de Beerze in de loop der tijd
Algemeen

De kwaliteit van het water in beken is in zeer sterke mate afhankelijk van de
menselijke activiteiten in het hele stroomgebied. De toename van landbouw,
bevolking en industrie weerspiegelt zich in de beeklevensgemeenschappen.
De ontginningen van heide- en veengebieden, die als een soort spons fungeerden, veroorzaakten een onregelmatiger waterafvoer. Doordat de piekafvoeren,
vooral in de winter, maar bij zeer zware regenval ook wel in de zomer, tot inundaties aanleiding gaven werden veel laaglandbeken recht getrokken en
voorzien van een standaardprofiel. Door de belasting met minerale en organische stoffen van industriële en huishoudelijke lozingen en uitspoeling van
meststoffen uit cultuurgrond naar het grondwater, dat de beken voedt zijn de
beken nu aanzienlijk voedselrijker dan 50-100 jaar geleden.
In de meeste streken van Nederland zijn voor de Tweede Wereldoorlog al
veel beken gekanaliseerd (b.v. in Drente, Twente en De Graafschap). In Brabant zijn de beekkanalisaties pas na deze oorlog goed op gang gekomen. Tot
in de veertiger jaren behoorden grote delen van het stroomdal van de Beerze
tot de meest ongerepte beekdalen van Brabant en zelfs van Nederland. Speciaal het traject van Spoordonk tot Kampina was buitengewoon goed ontwikkeld: "De Beerze doorstroomt hier een broekland, dat door zijn uitgestrektheid gelegenheid heeft gegeven aan verschillende levensgemeenschappen om
zich zo goed en vormelijk te ontwikkelen als nergens anders meer het geval
is. Dit heeft ten gevolge, dat de kunstenaar hier nog een beeld kan krijgen van
het milieu der vroegere stroomdalen dat de schoonheid van de ruimte in een
natuurlijk stroomdalbroek hier beleefd kan worden. De wetenschap heeft hier
eindelijk eens een stroomdal, waar de betreffende levensgemeenschappen
zich door de voldoende uitgestrektheid optimaal hebben kunnen ontwikkelen
en waar de naast elkaar voorkomende vormen in verband met de wisselende
oecologische factoren kunnen worden bestudeerd" (Meltzer 1946).
Er is door de natuurbescherming een hevige strijd gevoerd om deze "haast onbegaanbare moerassen der Beerze" (Lorié 1917) integraal te behouden (Hendrikx 1966). Door de sterke relatie tussen de eigenlijke beek met de lage
gronden er langs enerzijds en de rest van het stroomgebied anderzijds is het
behouden en beheren van de natuurlijke levensgemeenschappen in een
stroomdal een van de moeilijkste opgaven van de natuurbescherming, zoals
Ter Hoeve (1963) uitvoerig beschrijft. Hiervoor is controle over het hele
stroomgebied nodig. Daar slechts een klein deel van het stroomdallandschap
tussen Kampina en Spoordonk (het deel ten noorden van de Logtse Baan) als
natuurreservaat werd aangewezen, was de poging tot een effectief behoud en
beheer van de Beerze met het naastliggende broekland reeds bij voorbaat tot
mislukken gedoemd.
Het gedeelte om het uitgespaarde reservaat werd rond 1950 in de ruilverkaveling "Spoordonk I" ontgonnen. Door randontwatering ging de vegetatie in het
gespaarde deel snel achteruit (Ter Hoeve en Schimmel 1953; Smeets en Tevonderen 1978).
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Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al geschreven is zijn in de volgende
jaren de overige trajecten van de Beerze gekanaliseerd, met uitzondering van
stukken in landgoed "De Baest" en Kampina.
Chemie

In 1948 werd door de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en
Luchtverontreiniging (1949) een onderzoek verricht naar de waterverontreiniging in de provincie Noord-Brabant, waarbij ook enkele punten in de Beerze
werden bemonsterd, nl. de Grote en de Kleine Beerze bij Middelbeers en de
Beerze vlak boven de molenstuw bij Spoordonk. De Grote Beerze werd bij
Hapert door lozing van huishoudelijk en hemelwater en bij Middelbeers door
afvalwater van een zuivelfabriek belast. Bij Hoogeloon loosde een zuivelfabriek en bij Vessem een bierbrouwerij in de Kleine Beerze. De Vereniging
verzamelde op enkele data gegevens over het O2-verbruik, de pH en het chloridegehalte en concludeerde dat beide Beerzen bij Middelbeers "goed water"
bevatten, bij Spoordonk was de toestand "niet onverdeeld gunstig, wat mogelijk verband houdt met de molenstuw te Spoordonk". Bij Middelbeers bedroeg de zuurstofverzadiging 81-98%, bij Spoordonk 40-107%
Tabel 35 geeft een globaal overzicht van chemische gegevens van de punten
115 (Spoordonk) en 135 (Middelbeers), die sinds 1952 door het waterschap
worden verzameld. Op punt 135 zijn er geen significante verschillen tussen
de perioden 1961-'69 en 1970-'76. Op punt 115 is er in de drie onderscheiden
perioden (1952-'60, 1961-'69 en 1970-'74) een verschuiving naar lagere O2gehalten en hogere Cl--, BZV220 en NH4+-N-gehalten, hetgeen op een toename
van de vervuiling wijst. In de Kleine Beerze hebben zich geen duidelijke veranderingen voor gedaan. Misschien is het NH4+-gehalte hier iets teruggelopen.

Macroflora

De plantengroei van de broeklanden langs de Beerze tussen Spoordonk en
Boxtel is in de veertiger jaren en in het begin van de jaren vijftig uitvoerig bestudeerd (Sloff 1942; Klinkenberg 1943; Hoenburg e.a., 1943; N.J.N. 1944;
Meltzer 1946; Van Zeist 1947; Westhoff & Van Dijk 1949; Ter Hoeve en
Schimmel 1953). Over de waterplanten wordt weinig vermeld. Genoemd
worden Elodea canadensis, Ranunculus (Batrachium) sp., Callitriche sp. Myriophyllum sp., Potamogeton pusillus en Fontinalis antipyretica. Ook Luronium natans, een soort die voorkomt in oligo-mesotroof milieu en die thans
veel in de bovenloop en minder in de middenloop aanwezig is, kwam hier
voor. Zeer bijzonder was Elatine hexandra, die al eerder in 1874 werd aangetroffen (Sloff 1942). Dit plantje is gebonden aan mesotrofe omstandigheden
en kwam voor op tijdelijk droogvallende zandstrandjes. Ook Potamogeton alpinus (zeldzaam, + mesotrafent) is apart het vermelden waard. Langs de oevers kwamen o.a. de bijzondere soorten Gratiola officinalis en Leersia oryzoides voor. Ook Gratiola werd reeds in 1874 gevonden.
Sissingh (1943) maakte een opname van de watervegetatie van de middenloop op punt 5 bij de korenmolen ten ZW van Casteren. Het water was zeer
helder en 40-50 cm diep. De stroomsnelheid bedroeg 20-25 m/min.
De vegetatie bedekte 70% van het 50 m2 grote proefvlak:
4.4 Luronium natans
2.3 Scirpus fluitans
1.3 Myriophyllum alterniflorum
2.2 Potamogeton cf. natans
+.2 Juncus bulbosus var. fluitans
1.1 Sparganium emersum f. longissimum
1.2 Callitriche cf. palustris
+.2 Nitella cf. flexilis
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+ Ranunculus aquatilis
1 ex. Alisma plantago-aquatica
Deze opname is illustratief voor het oorspronkelijke oligo-mesotrofe karakter
van de middenloop (Myriophylletum alterniflori).
Volgens een inventarisatierapport van N.J.N (1968) kwam er bij Kampina
veel Ranunculus aquatilis voor. "De Beek toonde geen tekenen van vervuiling".
In 1976 werden bovenvermelde bijzondere soorten, behalve Luronium natans
niet terug gevonden. Ze worden ook niet genoemd door Brounen e.a. (1977),
die een vegetatiekundige kartering in Midden-Brabant verrichtten. De mesotrafente soorten zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor triviale, eutrafente soorten (tabel 28).
Zoals reeds vermeld hebben de vegetaties van de schraallanden langs de
Beerze, de Smalbroeken, in het reservaat Kampina veel te lijden gehad van
uitdroging toen de ruilverkaveling Spoordonk gereed gekomen was. Een
voorname reden hiervan was dat één van de wensen van de natuurbeschermers - een stuw in het reservaat - door geldgebrek niet gerealiseerd kon worden. Nadat het beekwater in de jaren zestig langzamerhand vuiler was geworden bleken de winterse inundaties van de schraallanden aanleiding te geven
tot eutrofiering van de oorspronkelijke vegetatie. Hoewel de winterse overstromingen in feite van essentieel belang zijn voor deze vegetatie ziet de reservaatbeheerder ze nu liever niet meer optreden (vgl. Beheersverslag Natuurmonumenten 1973-1974). Door verdroging wordt de mineralisatie van organisch materiaal in de bodem bevorderd, waardoor eutrafente soorten zich uitbreiden ten koste van oligo- en mesotrafente planten, zoals uit opnamen in
permanente proefvlakken tussen 1952-1977 in de Smalbroeken is gebleken
(Smeets en Tevonderen 1978).
Macrofauna

De oudst bekende gegevens zijn die van Romijn (ongepubliceerd 1918), die
in 1916 en 1918 een tak van de Beerze, het Smalwater bij Boxtel, bemonsterde. Naast meer algemene soorten van stromend water (Gammarus pulex,
Simulidae) trof hij ook dieren aan die thans zeldzaam zijn, zoals Aphelocheirus aestivalis, Elminthidae en Calopteryx splendens. Aphelocheirus werd ook
door Nieser (1964) gevonden, evenals Gerris najas, die ook in 1963 werd
aangetroffen (Higler 1967). Moller Pillot (pers. meded.) vond in deze jaren
een massale ontwikkeling van Heptagenia fuscogrisea in de Beerze in Kampina. Dit was een van de laatste vindplaatsen van deze thans zeldzame haft,
die vroeger vrij algemeen voorkwam in laaglandbeken (A. Mol, pers. meded.).
Bij dit onderzoek en in 1974 (Feith & Van Rijn van Alkemade, 1975) werden
Aphelocheirus, Gerris najas en Heptagenia fuscogrisea niet gevonden. Ook
niet in het beektraject in Kampina, dat fysisch wel geschikt is voor deze dieren. De absentie van deze soorten is daarom hoogstwaarschijnlijk het gevolg
van de vervuiling van het water in de laatste tien jaar. Wel werden gevonden
in 1974-1976: Calopteryx virgo (1974), C. splendens (1974, 1976), de Elminthidae Oulimnius tuberculatus (1974, 1976) en O. troglodytes (1974) en de
zeer zeldzame haft Heptagenia flava (1974, 1976). Deze soorten waren steeds
slechts met een of enkele exemplaren per monster aanwezig. Verder zijn de
vondsten van Stictotarsus duodecimpustulatus en de wat minder aan schone
natuurlijke beken gebonden Potamonectes depressus, ssp. elegans in 1974 en
1977 vermeldenswaard.
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Van der Donk-van Andel (1970) bestudeerde van 1968-1970 de Trichopteralarven van de oorsprong van de Grote Beerze tot aan de splitsing in Kleine Aa
en Smalwater. Zij trof een kokerjufferfauna aan die kenmerkend is voor nietverontreinigde Brabantse laaglandbeken. Invloed van de lozing van het effluent van de RWZI Hapert bleek niet uit haar onderzoek. De installatie had destijds een kleine capaciteit (6000 IE) en was niet overbelast. Gardeniers (1970)
onderzocht de natuurlijke zonering van de macrofauna in de Beerze in 1968,
1969 en 1970. Bijna de helft van de meer dan 100 taxa die hij onderscheidde
had een karakteristiek verspreidingspatroon en was gebonden aan een bepaald
beektraject. Bijzondere soorten voor de benedenloop waren o.a. Calopteryx
splendens (regelmatig), Oulimnius tuberculatus (veel) en Ephemera danica
(weinig). Na de lozing van de RWZI viel er een gat in de lijst. "Chironomus
beheerst op enkele monsterpunten na deze lozing het beeld". Na enkele kilometers trad de te verwachten fauna weer op. In l968 en 1969 verliep de aansluiting geleidelijker, het gat was toen kleiner dan in 1970.
Na 1970 is de watervervuiling sterk toegenomen, zoals uit het jaarlijks onderzoek van de macrofauna op het punt De Houw (1 km ten noorden van de lozing) blijkt. Dit onderzoek wordt verricht in het kader van het practicum. Hydrobiologie bij de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouwhogeschool. Uit
fig. 18 blijkt tevens dat na de grote uitbreiding van de RWZI in 1975 de waterkwaliteit, zoals die met de macrofauna bepaald kan worden, aanzienlijk is
vooruitgegaan. Er zijn in 1977 zelfs soorten uit de Calopteryx-groep aanwezig, maar toch behoort ca 30% van de individuen nog tot de Chironomusgroep. De dieren uit de laatste groep profiteren o.a. van de dikke sliblaag die
door de jarenlange verontreiniging is opgebouwd.

Figuur 18

(links) De waterkwaliteit volgens de macrofauna op punt De Houw (1 km ten noorden van RWZI Hapert)
volgens het systeem van Moller Pillot (1971). Bron: Gardeniers (1978).

Figuur 19

(rechts) De waterkwaliteit volgens de macrofauna op punt Lindendreef (4 km vanaf de oorsprong. Bron:
Gardeniers (1978).

In fig. 19 is het verloop van de macrofaunasamenstelling op het punt Lindendreef, 4 km van de oorsprong, over de laatste zeven jaar uitgezet (Gardeniers,
1978). Het blijkt dat het aandeel van Conchapelopia + Macropelopia (+
Gammarus-groep) aanzienlijk is afgenomen (van 98 tot 8%) ten voordele van
Chironomus + Psectrotanypus (Chironomus-groep). In dit deel van het
stroomgebied zijn geen duidelijke lozingen. Gardeniers (1978) neemt aan dat
de achteruitgang van de waterkwaliteit te wijten is aan de sterk toegenomen
cultuurdruk in de laatste jaren. Veel weilanden, soms tot aan de rand van de
beek, zijn omgezet in maisakkers, waarop de overtollige gier van veredelingsbedrijven wordt gedumpt.
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Van diatomeeën zijn geen vroegere gegevens bekend. Er kan worden verondersteld dat de soortenrijkdom ten opzichte van de oorspronkelijke situatie is
afgenomen. Door de lozing van de RWZI Hapert is de natuurlijke gradiënt
van een oligotrofe bovenloop naar een meso-eutrofe benedenloop geheel
weggevaagd, waardoor typisch mesotrafente soorten verdwenen zullen zijn.
Thans zijn de zeldzame soorten uit oligotroof-mesotroof milieu voornamelijk
beperkt tot de bovenloop (tabel 46). Het totaal aantal aangetroffen taxa in
1975-1976 bedraagt 167 en ligt op hetzelfde niveau als het aantal taxa in het
Naardermeer in 1971-1972, waar 163 soorten werden gevonden, en in de Oisterwijkse vennen, waar in 1975 164 soorten werden aangetroffen (Van Dam
1973, 1979).
Het aantal taxa is echter beduidend minder dan in de Tongerense Beek (gem.
Epe, Veluwe). Janssen (1976) trof hier in 1974 totaal 242 taxa aan, waarvan
218 soorten en 24 variëteiten. Hoewel Janssen in het algemeen meer variëteiten onderscheidt dan ik blijft het verschil tussen Tongerense Beek en Beerze
groot. Hierbij moet nog worden bedacht dat de Tongerense Beek over een traject van ca. 3 km is onderzocht, de Beerze over een afstand van ca. 45 km!
Het maximale aantal soorten per monster in de beek bij Epe bedraagt 139, in
de Beerze is dat 70. Een vergelijking tussen de Tongerense Beek en de
Beerze lijkt gerechtvaardigd, daar beide beken in de smalle zones liggen met
geleidelijke overgangen tussen landschappen met onderling sterk verschillende levensomstandigheden. Beide hebben ze de bovenloop in (voormalige)
uitgestrekte heidevelden liggen (zie Schets van de belangrijkste natuurlijke
milieus in Nederland in Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening en Van
Leeuwen 1967).
Er dient nog gewezen te worden op het verloop van enkele structurele kenmerken van de diatomeeëncombinaties. Het soortenaantal (totaal en in telling)
neemt gaande van de bovenloop naar de benedenloop steeds toe. De diversiteitsindex van Simpson, die in hoofdzaak door de abundantie van de meest
abundante soort (de dominantie) wordt bepaald, neemt eerst toe en bereikt
dan een verzadigingswaarde. De dominantie neemt eerst af en bereikt dan een
verzadigingswaarde. Zoals blijkt uit het hoofdstuk over de Rosep is dit waarschijnlijk een karakteristiek van de Brabantse beken, die ondanks de sterke
veranderingen in het milieu gedurende de laatste decennia nog niet verloren is
gegaan.

Samenvatting

De Beerze ontspringt aan de Belgische grens en verenigt zich na het opnemen
van enkele zijbeken ca. 40 km noordelijker met de Esschestroom en Dommel.
Van nature is er in de beek een gradiënt van oligotrofe omstandigheden in de
bovenloop naar meso-eutrofe omstandigheden in de benedenloop.
In de veertiger jaren was de Beerze een van de laatste - zo niet de laatste grotere laaglandbeken, die over lange trajecten een organisch geheel met zijn
stroomdal vormde. Vooral in het gebied tussen Spoordonk en Boxtel kwamen
veel onbemeste hooilanden en ruigten langs de nog niet vergraven beek voor.
Thans is het grootste deel van de Beerze genormaliseerd, alleen in het landgoed "De Baest" en in Kampina hebben enkele stukken hun natuurlijke profiel gehouden.
In 1967 kwam de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Hapert gereed. Het effluent werd geloosd op de Beerze, die tot die tijd schoon water voerde. De vervuiling die het effluent veroorzaakte werd elk jaar duidelijker merkbaar in de
midden- en benedenloop. Hoewel na uitbreiding van de RWZI in l975 de waterkwaliteit verbeterde zijn de karakteristieke beeklevensgemeenschappen
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ook in de niet vergraven trajecten thans op enkele relicten na bijna geheel verdwenen. De vervuiling van het water heeft zeer sterk negatieve invloeden op
de schraallandvegetaties langs de Beerze, die 's winters overstroomd worden.
De bovenloop is vrij van directe lozingen. Vooral sinds 1970 neemt de waterkwaliteit hier af als gevolg van uitspoeling van meststoffen uit de belendende
cultuurgronden (dump van drijfmest op maisakkers).
De toename van de soortenrijkdom van de diatomeeëncombinaties van boven- naar benedenloop is waarschijnlijk een van de laatste karakteristieken
van de Beerze die door de sterke veranderingen in het milieu gedurende de
laatste decennia nog niet verloren is gegaan.

3.9 Dommel
3.9.1 Algemeen
De Dommel (fig. l, 2) ontspringt ca 25 km ten zuiden van de Nederlandse
grens in de Donderslagse Heide op een hoogte van ca. 75 m + NAP. Op een
hoogte van 32 m + NAP komt de Dommel bij Borkel en Schaft Nederland
binnen. Hemelsbreed 65 km noordelijker valt de rivier samen met de Aa als
Dieze in de Maas. De belangrijkste takken die ten zuiden van Eindhoven in
de Dommel uitmonden zijn Keersop, Run en Tongelreep. Belangrijke zijbeken beneden
Eindhoven zijn Kleine Dommel, Ekkersrijt, Beerze en Esschestroom. De
Beerze en het Esschestroom-systeem worden uitvoerig behandeld in 3.6.4 en
3.6.2.
Het stroomgebied van de Dommel ligt in voedselarme zandgrond. Plaatselijk
komt leem in de bodem voor. Het overgrote deel van het gedraineerde land
bestaat uit cultuurgrond. Bij Son en Breugel doorbreekt de Dommel en kleine
dekzandrug. Ten noorden van de lijn St. Oedenrode-Boxtel ligt een hoge dekzandvlakte, waar de Dommel niet doorheen heeft kunnen breken. Daarom
stroomt de rivier hier bijna oost-west. Bij Boxtel buigt de Dommel weer naar
het noorden af.
Halverwege de negentiende eeuw was er veel wateroverlast door de Dommel.
In die tijd werd het Kempens Kanaal aangelegd. Het kalkrijke Maaswater,
waarmee het kanaal werd gevoed, werd vanaf 1847 gebruikt om de zure heidegronden in de Belgische Kempen te bevloeien (z.g. Wateringen). Het overschot aan bevloeiingswater werd (en wordt nog) geloosd op beken van het
Dommelstroomgebied. Bij het traktaat van 1873 verplichtte België zich om
Nederland een schadeloosstelling te betalen voor de verbeteringen die voor de
afvoer noodzakelijk waren.
Ook door de ontginning van heide- en veengronden, die voordien als spons
fungeerden, nam de overstromingsfrequentie toe. De grote hoeveelheid water
konden door de vele ondiepten en zandplaten niet snel worden afgevoerd. De
vele watermolens stuwden het water soms hoog op. De watermolens zijn
bijna verdwenen, in de bovenloop zijn er nog twee. Van 1875 tot 1879 werd
de Dommel tussen Eindhoven en Den Bosch verbreed en verdiept. Bochten
werden afgesneden en kaden werden aangelegd (zie o.a. Deckers, 1927).
Na deze eerste verbetering kwamen overstromingen nog vaak voor. Vroeger
waren de winterse overstromingen noodzakelijk om het land te bemesten,
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maar na de opkomst van de kunstmest werden ze schadelijk geacht. Daarom
werd van 1931 tot 1941 het afwateringskanaal bij Eindhoven gegraven, waardoor bij hoog opperwater via het Wilhelminakanaal op de Amer geloosd kan
worden. Van 1933 tot 1936 werd een grote bochtafsnijding gemaakt: het afwateringskanaal bij Boxtel. In de zestiger jaren werd het traject Boxtel-Den
Bosch genormaliseerd. Het gedeelte bovenstrooms van Eindhoven zal niet
verder worden veranderd.
Bij enkele onderzoekingen in de veertiger jaren (R.I.Z.A., 1939-1947; Nederl.
Ver. Water-Bodem-Lucht, 1949) bleek dat de Dommel weinig verontreinigd
in Nederland binnen kwam, maar door het afvalwater van Eindhoven sterk
vervuild werd. De klachten over de Dommel dateren vanaf ca. 1920, toen het
inwonertal van en de vervuiling door Eindhoven sterk begon toe te nemen.
Als gevolg van de economische groei na 1945 werd de Dommel steeds vuiler,
zodat in 1963 de hele rivier tussen Eindhoven en Den Bosch soms volkomen
anaeroob was. Daarom werd in 1973 begonnen met de eerste fase van de
RWZI Eindhoven (50.000 IE biologisch, 335.000 IE mechanisch). In september 1977 werd de laatste fase van deze installatie in gebruik genomen. De capaciteit van deze grootste RWZI van Nederland bedraagt 750.000 IE (biologisch). Deze installatie zuivert bijna al het afvalwater van Eindhoven en de
dorpen ten zuiden daarvan, die met leidingen met de RWZI zijn verbonden
(Eggink 1977; Van der Laan 1977).
Sinds het einde van de negentiende eeuw wordt de Dommel verontreinigd
door lozingen van cadmium en zink door zinkfabrieken in Budel en Overpelt
(België).

3.9.2 Monsterpunten 103 (Nijnsel) en 177 (Sint-Michielsgestel
103 Top. krt. 51E coörd. 162.08; 396.22 (foto 13)
177 Top. krt. 45D coörd. 150.29; 405.50 (foto 14)
Situatie en milieu

Op beide punten is de Dommel gekanaliseerd. Het water zag er tijdens de bemonsteringen grijs tot zwart. De oever is bedekt met een dikke zwarte modderlaag. Waterplanten komen niet voor. Langs de oever komen planten als
Glyceria maxima en Sparganium spec. voor.

Chemie

De chemische gegevens over de laatste jaren zijn vermeld in tabel 5 en 49.
Uit de tabellen blijkt duidelijk dat er in de jaren 1973-1976 sprake is van een
zeer sterke organische belasting op beide punten, hoewel de verontreiniging
op punt 177 minder is dan op punt 103. Dit komt voornamelijk door stikstofmineralisatie tussen beide punten. Op punt 177 zijn de nitraat- en nitrietgehalten hoger dan op punt 103 waar soms alle anorganische stikstof in de vorm
van ammonium aanwezig is.
Ook het O2-deficit is op punt 177 minder dan op punt 103. Uit tabel 49 blijkt
dat 's winters het O2-verzadigingspercentage op beide punten hoger is dan 's
zomers, ten aanzien van BZV en NH4+-N zijn er geen duidelijke seizoensverschillen. Dit is goed te begrijpen als bedacht wordt dat het absolute zuurstofgehalte 's winters hoger kan zijn dan 's zomers, de oplosbaarheid van O 2
neemt af met de temperatuur. Bij een lagere temperatuur betekent een zelfde
O2-consumptie in mg/l dat er meer zuurstof overblijft, waardoor het verzadigingspercentage ook hoger zal zijn. Uit tabel 49 blijkt tevens dat in het extreem droge jaar 1976 de waterkwaliteit aanzienlijk slechter was dan in de
voorgaande jaren.
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Foto 13

Monsterpunt 103. Dommel bij Nijnsel. RIN-archief 515-A-2.

Foto 14

Monsterpunt 177. Dommel bij Sint-Michielsgestel. RIN-archief 520-E-24.

Ten opzichte van 1964-1966 is de waterkwaliteit verbeterd. Moller Pillot
(1971) geeft een samenvatting van de analyseresultaten van het waterschap
op punt 103. Destijds was het maximale O2-verzadigingspercentage 25, het
minimum 0 en de mediaan 0-2%. Deze waarden bedragen in 1976-1977 respectievelijk 48,0 en 5%. Het BZV is in die periode nauwelijks veranderd.
Macrofauna

Moller Pillot (1971) trof op punt 103 slechts soorten uit de Eristalis- en Chironomus-groep aan, K bedroeg 100-240 (De Graaf 1977). Bij het onderzoek
in 1976 werd hier - op een keer na - geen macrofauna aangetroffen. De Graaf
(1977) stelt daarop dat de Dommel bij Nijnsel in 1976 vuiler is dan in 19641966. Bij een bemonstering in 1968 bleek dat punt 103 in de Eristalis-zone
lag en punt 177 in de Chironomus-zone, hetgeen dus een verbetering in de
waterkwaliteit betekent (Moller Pillot, 1971).
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Het planktonmonster van 30-5-l916 werd door J. Heimans genomen ter
hoogte van het landgoed Zegenwerp, ongeveer l km ten zuiden van St. Michielsgestel (coll. nr. H 93). Op 2-3-l976 werd een netplanktonmonster genomen bij de brug in de weg St. Michielsgestel-Vught (coll. nr. D 44). Op dezelfde datum werd hier perifyton verzameld van Glyceria maxima en andere
planten (D 45). Bij Nijnsel werd verzameld op 21-4-1976 (D 46), 10-9-1976
(D 107) en 13-10-1977 (D 227). D 46 bestaat uit "Sphaerotilus"-vlokken, D
107 en D 227 uit perifyton van diverse waterplanten. D 107 bevat ook nog
enig bodemmateriaal.
Als we de resultaten van de planktonanalyses (tab. 22, 24, 50, 51, 52, fig. 9)
bezien blijkt dat de pH sinds 1916 vermoedelijk iets gestegen is, evenals het
zoutgehalte. Het aantal N-heterotrofe diatomeeën is enigszins toegenomen,
evenals het aantal dat voortdurend hoge concentraties organische stikstof niet
kan verdragen. Het aantal diatomeeën dat voortdurend veel zuurstof nodig
heeft is afgenomen van 48 tot 18% van het totaal, de soorten die voortdurend
lage O2-concentraties kunnen verdragen zijn toegenomen van 18 tot 33%. Het
soortenaantal bedroeg in 1916 123 en in 1976 91. De relatieve verdeling van
de soorten over de zeldzaamheidsklassen is niet duidelijk veranderd (tabel
48).
Het blijkt dat de veranderingen in het milieu sinds 1916 niet erg duidelijk
naar voren komen in het plankton. De meeste diatomeeënsoorten die in het
plankton zijn aangetroffen zijn geen echte planktonsoorten, maar benthische
soorten die losgeslagen zijn van het substraat (z.g. tychoplankton). Uit onderzoek dat is verricht naar het fytoplankton van Seine, Maas en Rijn blijkt dat
de samenstelling van het fytoplankton in rivieren meer afhangt van temperatuur, licht en debiet dan van vervuiling (Coste & Leynaud 1974; Peelen
1975). Wel blijkt dat bij vervuiling van de grote Europese rivieren de biomassa met enkele orden van grootte toeneemt (Peelen 1975; Backhaus &
Kemballa 1978), maar dit is vaak moeilijk te constateren doordat de oude
monsters kwalitatief zijn.
Het is moeilijk om ten aanzien van de organische vervuiling en zuurstofhuishouding uitspraken te doen over verschillen tussen de epifytische diatomeeëncombinaties op de punten 103 en 177 en de verschillen tussen 1976 en 1977
op punt 103, omdat de monsters in 1977 niet op dezelfde data zijn genomen.
Duidelijk is op beide punten de sterke organische belasting met relatief veel
obligaat N-heterotrofe diatomeeën voornamelijk Nitzschia palea en op punt
177 ook Navicula atomus. De laatste soort is aerofiel (komt veel voor in milieus met wisselende waterstand), waardoor de zuurstoftoestand op punt 177 er
beter uitkomt dan op punt 103. Overige aspectbepalende soorten zijn
Gomphonema parvulum, Navicula seminulum en Synedra ulna. Zeer opmerkelijk waren de misvormde schalen van enkele diatomeeënsoorten in monster
D 466. Ongeveer 20% van de schalen van S. ulna had afwijkingen als in fig.
118b, c van bijlage 2. Dergelijke afwijkingen zijn eerder waargenomen in
zeer stikstof- en fosfaatrijk water (pers. meded. Dr. F.R. Schoeman, Pretoria).2 Van Gomphonema parvulum en Fragilaria capucina was 2% van de
schaaltjes misvormd.
Een aantal soorten komt (bijna) uitsluitend in de Dommel voor vermoedelijk
doordat het water kalkrijker is dan in de rest van het gebied, omdat er in de
2

Misvormingen komen ook vaak voor in wateren die door (zware) metalen worden
verontreinigd. Daarover is inmiddels een uitgebreide literatuur. Zie o.a. Ivorra i Carellà (2000). Falasco e.a. (2021) geven een uitgebreid overzicht.
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bovenlopen via de wateringen kalkrijk Maaswater wordt ingelaten. Deze
soorten zijn Diatoma elongatum, Epithemia zebra, Navicula avenacea, N.
costulata, N. gracilis, N. graciloides, N. reinhardtii en Nitzschia levidensis.
Diversen

Door Dr. G .Romijn zijn in de jaren 1907-1918 diverse planktonmonsters genomen tussen de Nederlands-Belgische grens en de monding bij Den Bosch.
De analysestaten van 1907 zijn als bijlage gevoegd bij het Verslag van het
Centraal Bureau voor de Volksgezondheid over dat jaar. De overige analysen
bevinden zich in het archief van de Hydrobiologische Vereniging. Uit de lijsten blijkt dat het water in de Dommel destijds al voedselrijk was. Regelmatig
werden er soorten in het plankton gevonden die ingespoeld moeten zijn uit
(matig) voedselarme moerassen, zoals Closterium ehrenbergii, Cl. lunula en
Cosmarium granatum. In het monster D 44 uit 1976 is Asterionella formosa
de enige planktonsoort. Desmidiaceeën ontbreken hierin. Asterionella is een
gewone planktonsoort uit eutroof water en komt veel voor in de Rijn.

Conclusies

Reeds aan het begin van deze eeuw was het water in de Dommel voedselrijk
en kalkrijker dan de overige wateren in het studiegebied. Dit blijkt duidelijk
uit de samenstelling van het fytoplankton in die tijd. Uit de diatomeeënanalysen van 1916 en 1976 blijkt dat in zestig jaar tijd de zuurstofhuishouding is
verslechterd en de organische belasting is toegenomen. Uit de analysen van
epifytische diatomeeëncombinaties in l976 en l977 blijkt dat de Dommel bij
Nijnsel en St. Michielsgestel zeer sterk verontreinigd is en dat de zuurstofgehalten zeer laag kunnen zijn. Dit is in overeenstemming met de analyses van
de chemie en macrofauna.

3.10 De Mortelen en omgeving
Algemeen

Tussen Boxtel, Best en Oirschot ligt een gebied met een geheel eigen, karakteristiek, kleinschalig landschap (bijl. 1). De percelen zijn er klein en worden
begrensd door sloten, bosjes, houtwallen en op rijen geplante populieren. De
verkaveling is zeer onregelmatig, waardoor de landwegen sterk kronkelen. De
bodemgesteldheid is erg afwisselend. Doordat de bodem veel leem bevat is
het gebied van De Mortelen van nature een nat gebied.
Het water wordt afgevoerd door loopjes, die van zuid naar noord stromen.
Deze loopjes, die door de mens gegraven zullen zijn, volgen nauwkeurig het
reliëf en zijn daardoor nogal kronkelend. De meeste loopjes zijn smal, de
breedte is vaak minder dan 1,5 meter (foto 15). In het kader van de ruilverkaveling Best-Oirschot, die ca. 1970 in uitvoering is genomen en nog niet is
voltooid, zijn sommige loopjes recht getrokken en verbreed tot enkele meters
(foto 16). Ook werden de watergangen bij de herverkaveling uitgediept, waardoor ze ook 's zomers water bevatten. Een karakteristieke eigenschap van de
oorspronkelijke loopjes is dat ze 's zomers droogvallen en 's winters water afvoeren en dan min of meer het karakter van beekjes hebben. Om deze reden
duid ik de loopjes ook wel aan met de term "slootbeekjes".
De westelijke loopjes in De Mortelen wateren af op de Beerze, de oostelijke
vallen bij Boxtel in de Dommel. Globaal genomen ten oosten van de spoorlijn
Eindhoven-Den Bosch ligt het stroomgebied van de Grote Waterloop, die bij
Olland in de Dommel uitkomt. Ook in het stroomgebied van de Grote Waterloop is de bodem sterk lemig. De bodemgesteldheid verandert op kleine afstand echter minder snel dan in De Mortelen. De verkaveling is er dan ook
grootschaliger en minder grillig. De populierenrijen langs wegen en
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Foto 15

Loopje aan de westzijde van Smalzij. RIN-archief 520-D-17.

Foto 16

Koevertse Loop bij Steenrijt. RIN-archief 520-14-C.

perceelgrenzen en de bospercelen geven het landschap een besloten karakter.
De waterlopen zijn er wat rechter dan in De Mortelen.
De éénmalige bemonstering van dit gebied heeft slechts een verkennend karakter gehad. De macrofaunamonsters zijn niet over een bepaalde lengte genomen en hebben uiteindelijk tot doel om een globale indruk van de voorkomende soorten en aantallen daarvan te geven. Er zijn acht verschillende punten bemonsterd (bijl. 1), waarvan twee alleen op diatomeeën, de rest ook op
macrofauna. De algemene gegevens van de monsterpunten en de aangetroffen
plantensoorten zijn vermeld in tabel 33. De verzamelde gegevens zijn niet
voldoende om gedetailleerde uitspraken te kunnen doen over elk van de onderzochte punten afzonderlijk. Wel kunnen in het volgende enkele opmerkingen gemaakt worden over het gebied als geheel.
Chemie

In tabel 5 zijn de gegevens samengevat die door het Gemeenschappelijke
Technologische Dienst in 1975 en 1976 in de Grote Waterloop, op punt 157,
zijn verzameld. Dit punt is vlak voor de stuw die 600 m boven de monding in
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de Dommel ligt. Dit monsterpunt karakteriseert dus het hele stroomgebied
van de Grote Waterloop. Er is een redelijke overeenstemming met de chemische analysen uit de midden- en benedenloop van de Beerze, zij het dat het
NO3--N-gehalte in de Grote Waterloop 5-20 maal lager is dan in de Beerze.
Dit duidt erop dat de Grote Waterloop in veel mindere mate organisch belast
wordt dan de Beerze in de bovenloop. Het elektrisch geleidingsvermogen is
300-490 µS/cm. Dit is ca l,5x zoveel als in een beek met het stroomgebied in
niet-lemige zandgrond zoals de Rosep, waar het EGV 210-330 µS/cm bedraagt.
Macrofyten

De macrofyten zijn vermeld in tabel 53. De voornaamste soorten uit het "open
water" zijn Ranunculus (Batrachium) spec. en Callitriche spec. De vegetatie
kan gerekend worden tot het Callitricho-Batrachion, dat veel voorkomt in
kleine en meestal periodiek uitdrogende riviertjes. Ook Hottonia palustris, die
is aangetroffen op punt M4, komt vaak in dit verbond voor. Oenanthe aquatica komt op vijf van de zes punten voor waar de macrofyten zijn bekeken en
ontbreekt in de andere beken, zoals Rosep en Beerze. De soort komt veel voor
op plaatsen met wisselende waterstand op leem- en kleigrond in het verbond
Oenanthion aquaticae. Dat kan beschouwd worden als een successiestadium
van het Callitricho-Batrachion. De gevonden soorten komen veel voor in de
slootvegetatietypen S1 en S2, die Brounen e.a. (1977) in niet tot weinig verontreinigde sloten in het hele studiegebied Midden-Brabant aantroffen.

Macrofauna

De gevonden soorten (groepen) zijn vermeld in tabel 51. In de tabellen 31 t/m
34 wordt de verdeling van de soorten en hun aantallen over de klassen van het
saprobiesysteem van Moller Pillot (1971) en de klassen van beekspecificiteit
volgens het systeem van Higler e.a. (1977) gegeven.
In feite is het systeem van Moller Pillot nog niet getoetst voor dit type wateren en het is daarom niet zonder meer bruikbaar. Bovendien is de monstermethode slechts kwalitatief. Om deze redenen moeten de resultaten met veel reserve bezien worden. Toch wordt uit tabel 31 duidelijk dat soorten uit de Calopteryx- en de Eristalis-groep weinig aanwezig zijn en op sommige punten
geheel ontbreken. Dit duidt erop dat de punten M1 t/m M6 matig organisch
vervuild zijn.
Een aantal soorten, in tabel 51 met een x aangeduid, komt niet in de overige
stromende wateren in Nederland voor. Hieronder bevinden zich enkele zeer
interessante soorten. Van Chaetocladius waren tot dusver slechts enkele
exemplaren bekend uit stromende bossloten en een groot aantal uit bronnen in
Zuid-Limburg. Die uit bronnen behoren dus waarschijnlijk tot een andere
soort. Dit genus is erg indicatief voor het eigen karakter van de slootbeekjes
in de Mortelen (pers. meded. Moller Pillot). Karakteristiek voor tijdelijk
droogvallende wateren zijn Dalyellia viridis (zie ook Rosep, monsterpunt 2),
Ironoquia dubia, Agabus chalconotus, Anisus leucostomia, Aplexa hypnorum
en Umbra pygmaea-larven. Geen van deze soorten komt zeer algemeen in
Nederland voor. Umbra, het z.g. hondsvisje komt zelfs uitsluitend in watertjes in oostelijk Noord-Brabant voor. Agabus sturmii is een zeer algemeen
slootkevertje, evenals Hydroporus planus. H. nigrita daarentegen is zeldzaam
en komt voor in koude bronnen, beken en bossloten. Kevers zijn echter in het
algemeen niet geschikt als kwaliteitsindicatoren, daar de imago's goed kunnen
vliegen.
De bijzondere waarde van de slootbeekjes ligt in de combinatie van de soorten uit min of meer stilstaande wateren met wisselende waterstand en rheofiele soorten, zoals Nemoura cinerea, Chaetocladius, Apsectrotanypus trifascipennis, Cricotopus cf. bicinctus en Pentaneurini.
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Op twee punten komt Cloeon dipterum, een soort uit vrij schoon, stilstaand
water, massaal voor. Dit zijn juist de punten in slootbeheer die recent vergraven zijn en een "standaardprofiel" hebben. De bovengenoemde karakteristieke soorten ontbreken op deze punten vrijwel.
Diatomeeën

Alle diatomeeënmonsters betreffen epifytische diatomeeën, die verzameld
zijn van diverse waterplanten. De aangetroffen soorten en hun aantallen zijn
vermeld in de tabellen 55 en 56. De ecogrammen zijn getekend in fig. 20.
Uit de ecogrammen is onmiddellijk duidelijk dat de punten M7 en M8 vervuild moeten zijn, daar hier hoge percentages stikstofheterotrafente diatomeeën die lage zuurstofgehalten kunnen verdragen, aanwezig zijn (Navicula
minima, N. permitis, Nitzschia palea, Gomphonema parvulum). M7 ligt in de
Koevertse Loop, die wordt vervuild door overstortwater van Oirschot. (Oirschot werd in 1975 aangesloten op de RWZI St. Oedenrode). M8 ligt in het
waterloopje door Zwarte Voorten, dat grotendeels door cultuurland stroomt
en wordt vervuild door enkele riooloverstorten en mogelijk door verspreide
lozingen van de gehuchten Evenheuvel en Notel. Op de overige punten is
sprake van een geringe organische belasting, zelfs op punt M1. Dit punt ligt
in een loopje dat voor het grootste deel door het Veldersbos stroomt, ver van
bebouwing. Deze organische belasting wordt vermoedelijk veroorzaakt door
de boombladeren die in de slootbeekjes vallen. De populierenbladeren verteren snel en zijn een goede stikstofbron voor vele organismen.
De meest algemene diatomeeënsoort op de niet sterk verontreinigde punten is
Achnanthes minutissima, die vooral op punt M4 veel gevonden is. Merkwaardig is het dat de N-heterotrafente soort Nitzschia acicularis niet op de sterkst
verontreinigde punten is gevonden. De niet als N-heterotrafente soorten bekend staande Navicula pupula en Surirella angusta komen juist wel op de
verontreinigde punten voor. De meest algemene soorten die verder in het gebied voorkomen zijn Synedra ulna (gemiddelde relatieve abundantie 8%),
Gomphonema parvulum (7%), Achnanthes lanceolata (4%), Fragilaria capucina (5%), F. vaucheriae (5%) en Navicula cryptocephala (5%).
Aerofiele soorten, die in dit milieu te verwachten zijn, komen slechts met lage
abundanties en dan nog niet op alle punten voor (Navicula fossalis, N. rotaeana, N. tenelloides, N. spec. 66.1?, Stauroneis thermicola). Een bijzondere
soort is Nitzschia bremensis var. brunsvigenses, die in Noord-Duitsland frequent wordt gevonden en in Nederland verder alleen in de Weerribben (N.W.Overijssel is gevonden (Vloemans 1978).
In vergelijking met Rosep en Beerze in 1975-1976 worden er in de Mortelen
slechts weinig zeldzame en bijzondere soorten gevonden (tab. 2, 39 en 58,
fig. 5f).

Conclusie

Van de onderzochte slootbeekjes in de Mortelen e.o. zijn er enkele tamelijk
sterk vervuild, hetgeen zich in de diatomeeëncombinaties manifesteert in het
optreden van stikstofheterotrafente soorten, die lage zuurstofgehalten kunnen
verdragen. De meeste slootbeekjes hebben van nature enige organische belasting door verterend bladafval. De meeste loopjes vallen 's zomers droog. Decombinatie stroming - regelmatig droogvallen is de oorzaak van een kenmerkende combinatie van macrofaunasoorten, die de loopjes onderscheidt van de
macrofaunagemeenschappen in beken als Rosep en Beerze. In loopjes die recent vergraven zijn en een standaardprofiel hebben komen deze karakteristieke soorten minder voor dan in de oudere loopjes. Ook de vegetatie is aangepast aan de regelmatige wisseling van grondwaterstand. Het hoge leemgehalte van de bodem heeft eveneens tot gevolg dat de vegetatie nogal afwijkt
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van die van de overige beken. Er zijn nauwelijks karakteristieke diatomeeënsoorten in de Mortelen e.o.

Figuur 20

Ecologische spectra (boven) en structuurkenmerken (onder) van diatomeeënmonsters uit De Mortelen op de monsterplaatsen van fig. 1. Elke staaf geeft een totaal van
100% weer. Stotaal = totaal aantal soorten, Stel = aantal soorten in telling. Ds = diversiteitsindex van Simpson. d1, d2, d3 en d4 zijn dominantieindices (zie § 2.4.2).

3.11 Invloed van menselijke activiteiten
In het rapport over de vennen van Midden-Brabant (Van Dam 1983) wordt in
hoofdstuk 3.6 een uitvoerige bespreking gegeven van de invloed van verschillende menselijke activiteiten (landbouw, bosbouw, recreatie etc.) op het milieu van de vennen en hun biologische inventaris. Voor vennen is dit mogelijk
omdat dit min of meer geïsoleerde wateren zijn, die vaak slechts door een of
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enkele activiteiten worden beïnvloed. Voor beken ligt de situatie echter geheel anders. Het aforisme: Das Wasser ist das Blut der Landschaft (Tüxen
1954) is hier wel van bijzondere toepassing. De beken zijn te beschouwen als
aderen, waardoor de afvalstoffen die in het landschap worden geproduceerd
worden afgevoerd. Op een bepaalde plaats kan men wel constateren dat er afvalstoffen zijn, maar het is vaak moeilijk om uit te maken welke stoffen er
precies aanwezig zijn en waar ze vandaan komen.
De levensgemeenschappen in de beken worden beïnvloed door vervuiling
(huishoudelijk en industrieel afvalwater, landbouw) en veranderingen in de
waterhuishouding (ontginningen, bebossing, kanalisatie). Deze activiteiten
zijn niet onafhankelijk van elkaar. Zo vraagt de moderne intensieve landbouw
een goede regulatie van het beekwaterpeil (b.v. door kanalisatie), maar ook
een sterke bemesting. Door uitspoeling zal het beekwater hierdoor vervuilen.
Niettemin wordt in het volgende een poging gedaan om de effecten van menselijke activiteiten afzonderlijk te bespreken.

3.11.1 Vervuiling
De vervuiling is afkomstig van huishoudens, industrie en landbouw. Alle onderzochte beken waren in 1975 en 1976 matig tot zeer sterk vervuild. Er zijn
geen indicaties dat er in 1976 nog veel grote ongezuiverde industriële lozingen plaatsvonden.
De Rosep is een voorbeeld van een laaglandbeek, die in het geheel niet door
industriële lozingen, maar wel door de landbouw wordt beïnvloed. Ten behoeve van de landbouw zijn delen van deze beek een of meer maal gekanaliseerd. Bovendien beïnvloeden lozingen van boerderijen en uitspoeling van
mest de waterkwaliteit negatief. Uit het slot van 3.6.3 blijkt dat de waterkwaliteit van de Rosep ten opzichte van l920 sterk is achteruitgegaan, waardoor
bijzondere diatomeeënsoorten verdwenen zijn. Uit gegevens van de laatste
decennia blijkt dat het ammoniumgehalte en biologische zuurstofverbruik
voortdurend stijgen, terwijl soorten uit de Calopteryx- en Gammarus-groep
verdwijnen om plaats te maken voor die uit de Hirudinea- en Chironomusgroep.
Uit regelmatige bemonstering van de macrofauna in de bovenloop van de
Beerze over de laatste zeven jaar blijkt dat de waterkwaliteit zoals die door de
macrofauna geïndiceerd wordt steeds meer achteruit gaat. Gardeniers (1978)
schrijft dit toe aan het omvormen van weilanden langs de beek tot maisakkers, waarop gier uit de intensieve veehouderij wordt gedumpt.
Een duidelijk voorbeeld van beïnvloeding door huishoudelijk afvalwater (effluent RWZI) vormen de midden- en benedenloop van de Beerze. De chemische samenstelling en de levensgemeenschap (o.a. macroflora, diatomeeën en
macrofauna) worden door deze lozing ingrijpend beïnvloed, zoals gedetailleerd wordt beschreven in 3.6.4. De Beerze herstelt zich na de lozing van het
effluent bij Hapert niet meer tot de situatie van vlak voor de lozing. In de eerste plaats omdat er een natuurlijke zonering in de beek is (Gardeniers 1970)
en in de tweede plaats omdat de Beerze verder ook door landbouwgrond, die
steeds intensiever gebruikt wordt, stroomt.
De Voorste Stroom was reeds rond de eeuwwisseling berucht door zijn zeer
slechte waterkwaliteit, die voor een groot deel werd veroorzaakt door lozingen van de fabrieken in Tilburg, Oisterwijk en Goirle. De directe lozingen
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van de industrie behoren thans tot het verleden. Het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties waar deze fabrieken op zijn aangesloten belast de beken nog wel. Omdat de Voorste Stroom ten tijde van het onderzoek ook nog
sterk werd belast door de lozing van huishoudelijk afvalwater (Goirle) is het
effect van de industrie moeilijk te beoordelen.
De Dommel zelf werd tot ongeveer 1920 weinig verontreinigd. Door de
snelle groei van bevolking en industrie in de Eindhovense agglomeratie nam
de vervuiling, vooral na 1945, sterk toe waardoor de Dommel in 1963 tussen
Eindhoven en Den Bosch soms geheel zuurstofloos was. Door de bouw van
zuiveringsinstallatie is de toestand sterk verbeterd. De capaciteit van de Eindhovense installatie bedraagt 750.000 IE, terwijl er in het gebied waarvan het
water gezuiverd wordt ca 350.000 mensen wonen. De helft van het effluent
van de RWZI komt dus van de industrie. Uit de biologische gegevens blijkt
dat de waterkwaliteit benedenstrooms Eindhoven tijdens het onderzoek zeer
slecht was (zie 3.6.5). De nieuwe zuiveringsinstallatie bij Eindhoven was toen
echter nog niet volledig in werking.

3.11.2 Profielverandering
De meeste beken in het studiegebied zijn na de Tweede Wereldoorlog gekanaliseerd. Door de kanalisatie wordt de afvoer van de beek onregelmatiger, de
variatie in de tijd neemt toe. Bij hevige regenval is de afvoer zeer groot, in
droge perioden, zoals de zomer van 1976, is de afvoer nihil. In het studiegebied vielen sommige beken (b.v. de boven- en middenloop van de Rosep)
zelfs droog. De variatie in de ruimte neemt echter af. Volgens de relatietheorie van Van Leeuwen (1966, 1973) neemt het informatiegehalte van het ecosysteem hierdoor af.
In de praktijk is het informatiegehalte meetbaar door het berekenen van de
beekkarakterindex. Deze index is een maat voor het aantal macrofaunasoorten, en de abundantie daarvan, dat karakteristiek is voor stromend water. Uit
tabel 33 blijkt dat de beekkarakterindex meestal laag is. De index is het hoogste in een niet-gekanaliseerd vak van de Beerze (Kampina). In de slootbeekjes
van de Mortelen kwam Cloeon dipterum, een haft uit stilstaand water, in de
gekanaliseerde watertjes massaal voor, terwijl deze soort in de overige slootbeekjes geheel ontbrak. Anderzijds kwamen soorten die karakteristiek zijn
voor slootbeekjes in de gekanaliseerde slootbeken niet voor. In de beken werden soorten die in hoge mate indicatief zijn voor niet-gekanaliseerde omstandigheden (b.v. Stictotarsus duodecimpustulatus, Heptagenia flava) nauwelijks
gevonden.
Een belangrijke verstorende factor in 1976 was de extreme droogte. Hierdoor
zal het aantal dieren uit stilstaand water zeker groter zijn geweest dan in andere jaren (vgl. Van Dam & Van Apeldoorn 1978).
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Verklaring bij tabel 6 t/m 20
Ds

diversiteitsindex van Simpson

Stel

aantal soorten in telling

Stot

totaal aantal soorten

d1

relatieve abundantie (r.a.) van de eerste en tweede dominerende soort

d2

relatieve abundantie (r.a.) van de eerste dominerende soort

d3

relatieve abundantie (r.a.) van de eerste t/m vierde dominerende soort

d4

relatieve abundantie (r.a.) van de eerste t/m derde dominerende soort

ac
Z
O-def

relatieve abundantie van acidofiele en acidobionte soorten
relatieve abundantie van zoete (Z) soorten
relatieve abundantie van soorten die stiksofheterotrafent zijn (groepen 3,4)

N-def

relatieve abundantie van soorten die O 2-gebrek verdragen (groepen 3,4,5)

K
vervuilingsindex macrofauna
B
beekkarakterindex
Diatomeeën diatomeeën
Mafa
Macrofauna
rα=0,05

kritische waarde van correlatiecoëfficiënt bij 5% betrouwbaarheid

R1 t/m R19
M1 t/m M8
B1 t/m B25
D1 t/m D13

monsters uit de Rosep met kolomnummers van links naar rechts in tabel 35
idem Mortelen, tabel 55
idem Beerze, tabel 45
idem Diverse beken, tabel 22
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Tabel 22.

Diatomeeën uit diverse laaglandbeken, die op enig monsterpunt met 4 of meer exemplaren aanwezig zijn. + betekent aanwezig, doch niet in telling. De getallen geven het
aantal gevonden thecae aan. Historische monsters onderstreept.
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Tabel 23.

Diatomeeën uit diverse laaglandbeken, die op alle monsterpunten met minder dan 4
exemplaren aanwezig zijn. + betekent aanwezig, doch niet in telling. De getallen geven het aantal gevonden thecae aan. Historische monsters onderstreept.
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Tabel 24.

Ecologische spectra van diatomeeën uit diverse laaglandbeken. De cijfers, behalve
voor Ds, Stel en Stot geven percentages van het totaal (100%) aan.
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Tabel 30. Overzicht van de macrofaunavangsten in Rosep en Beerze. De gegevens uit 1962 zijn van H.K.M.
Moller Pillot (pers. med.). De monsterlengte is uitgedrukt in meters. K = kwalitatief monster. Bij Kmonsters is het aantal waargenomen individuen vermeld, voor overige monsters is dat omgerekend tot
5 m lengte. * = < 10 exx., ** = 8-25 exx., *** = > 15 exx. Verklaring ecologische code in § 2.5.2.
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Tabel 31.

De verdeling van de absolute aantallen soorten en de percentages van het aantal soorten macrofauna
in het systeem van Moller Pillot (1971).

Tabel 32.

De verdeling van de absolute aantallen individuen en de percentages van het aantal individuen macrofauna in het systeem van Moller Pillot (1971). K = kwaliteitsindex (Gardeniers & Tolkamp, 1976).
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Tabel 33.

De verdeling van de absolute aantallen individuen en de percentages van het aantal individuen macrofauna in de verschillende groepen van beekspecificiteit (Higler e.a., 1977). B = beekkarakterindex
(Gardeniers & Tolkamp, 1976).

Tabel 34.

De verdeling van de absolute aantallen soorten en de percentages van het aantal soorten macrofauna in
de verschillende groepen van beekspecificiteit (Higler e.a., 1977).
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Tabel 35.

Diatomeeën uit de Rosep die op enig monsterpunt met 4 of meer exemplaren aanwezig zijn. + betekent aanwezig, doch niet in de telling. De getallen geven het aantal gevonden thecae aan. Getallen van
historische monsters onderstreept..
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Tabel 36.

Diatomeeën uit de Rosep die op alle monsterpunten met 4 of minder exemplaren aanwezig zijn. + betekent aanwezig, doch niet in de telling. De getallen geven het aantal gevonden thecae aan. Getallen
van historische monsters onderstreept..
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Tabel 37.

Ecologische spectra van de diatomeeënmonsters uit de Rosep. De cijfers, behalve voor Ds, Stel en
Stot geven percentages van het totaal (100%) aan.
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Tabel 42. Gemiddelde chemische samenstelling van het effluent van de RWZI Hapert (GTD, 1977).
jaar

CZV
mg O2/l

BZV5
mg O2/l

NKj
mg/l

NH4+-N
mg/l

NO3--N
mg/l

P
mg/l

Cl
mg/l

aantal
waarnemingen

1974
1975
1976

313
99
46

166
34
7,2

53
19
21

40
16
18

0,6
9
12

16
12
5

63
106

24
44
50
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Tabel 45 Diatomeeën uit de Beerze die op alle monsterpunten met 4 of meer exemplaren aanwezig zijn. + betekent aanwezig, doch niet in telling. De
getallen geven het aantal gevonden thecae aan. Zie bijlage 2 voor codering verspreiding
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Tabel 46. Diatomeeën uit de Beerze die op alle monsterpunten met minder dan 4 exemplaren aanwezig zijn. + betekent aanwezig, doch niet in telling.
De getallen geven het aantal gevonden thecae aan. Zie bijlage 2 voor codering verspreiding
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Tabel 46. (vervolg)
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Tabel 47.

Tabel 48.

Ecologische spectra van de diatomeeënmonsters uit de Beerze. De cijfers, behalve voor Ds, Stel en
Stot geven percentages van het totaal (100%) aan.

Macrofauna in de benedenloop van de Beerze in 1976. Gemiddelden van enkele indices per datum
en monsterpunt. Ds = gemiddelde diversiteitsindex van Simpson, S = gemiddeld aantal soorten, d 1
= gemiddelde dominantie, K = gemiddelde kwaliteitsindex, B = gemiddelde beekkarakterindex
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Tabel 54.
Macrofauna uit de Mortelen
en omgeving. De getallen geven het aantal gevonden individuen aan. ** = veel, *** =
zeer veel. Een X voor de soort
betekent dat deze exclusief is
voor de Mortelen en omgeving. Voor verklaring ecologische codes zie § 2.5.2.
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Tabel 55.
Diatomeeën uit slootbeekjes in De Mortelen,
die op enig monsterpunt
met 4 of meer exemplaren aanwezig zijn. + betekent aanwezig, doch
niet in de telling; de getallen geven het aantal
gevonden thecae aan
(datum 13 mei 1976).
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Tabel 56.
Diatomeeën uit slootbeekjes in De Mortelen,
die op alle monsterpunten met minder dan 4
exemplaren aanwezig
zijn. + betekent aanwezig, doch niet in de telling; de getallen geven
het aantal gevonden thecae aan (datum 13 mei
1976).
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Tabel 57.

Ecologische spectra van diatomeeën uit De Mortelen. De cijfers, behalve voor Ds, Stel
en Stot geven percentages van het totaal (100%) aan. Datum: 13 mei 1976.

Tabel 58. Verdeling van de diatomeeëntaxa uit De Mortelen e.o. over de zeldzaamheidsklassen.
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Bijlagen
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Bijlage 1.

Ligging van de bemonsteringspunten
Zie afzonderlijke pdf

Adviseur Water en Natuur rapport AWN 2203

129

Beken in Midden-Brabant

Bijlage 2.

Soortverantwoording
Zie afzonderlijke pdf
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Bijlage 3.

Telstaten diatomeeën
Zie afzonderlijke pdf
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Bijlage 4.

Telstaten macrofauna
Zie afzonderlijke pdf
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