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Inleiding

De Beêkroínbout (Gomphus v!/garss,mus) is
eén van de ibellensoorlen clie if de loop vaf
deze eeuw slerk achteíuit is gegaan. ltloÍnen
leelslaat hij a s bedíeigd op de Rode Lijsl van
de NedeÍlandse libelen (WasscHER, 1998). De
áatsle jaÍên klimt de Beekrombout echler
weer op uil zÍn diepsie dal. Dit aílike bê
spreekt de recente oprnaÍs n OoslNedeíand
en tevens enkele iftêressanle waarnêmingen
die zln gedaan over dê biologie var deze
soort. Het artikel suit af mel een koire dis-
cussle over de Ínoge ijke oorzaken van de
recente vooruitgang van de Beekombout

Historie van de lleekrornbout in
Oost-Nederland

Deze opvallend seel zwarl gelekendê libelwas
vÍoeger langs vee gÍotere bekên ln Oost Ned
eÍland aanwezg. LEFTNCK (1926) noemt de
Beekíombout hieí tê ande in het voorjêaÍ steL

lig vÍij algemêen waarna een lange ist vind-
plaatsên Lril Zuid en Oost Nederland volgt.
Oudê waarnemingen van de Beekrombout n
oosfNed-arand zijn gedaan iangs de D nke bij
Denekamp, bij Colmschate en Balhmen
(moge jk van de Schipbeek) Ommen (bij slil
siaand water (LEFTNCK, 1926) maar waaF
schínlijk áfkomslig van de Overijsselse Vechl),
Zutphen (moselÍk de lJsse or de BeÍke) en
Arnhem. Wolíheze en Velp (moge jk de Ussel
oi de Rijn). Verdef noode jk is slechls één
waaÍneming van Zeegse n Drenthê bekend
(1922) De aatsle waarfem ns uit OosfNedeF
and slami uii 1925 bij Dênekamp (waaÍnenr n-
genb€stand NVL/ElS/De Vl ndeÍsticht ng)
Sifdsden weÍd n dli dêe van NedeÍland van
de Beekronrboul n ets me

Dc tcrugkccr

Na een periode van 69 jaar werd op 17 mei
1994 de eercte Beekromboui weer in Oosf

Nedeaand aangêtroffen. Langs de BuurseF
beek bj Neede werd een pas litgesopên
exempaar waargenomên. n 1996 en 1997
bêek er langs deze beek een zeeÍ gÍole popu-
latie aanwêzig te zijn. Ook ángs dê Berkê, dê
Overijssese Vechl en de D nke werd de aan-
wezgheid van G. vl//gat/ss,mus vastgêsted
(rsuuÍ 1)

De populatê langs cle Buurserbeêk s zeeÍ
grool, moíÍêntee mogeÍk de grootstê van
Nedeíand. h tolaa werden hier in 1996 en
1997 939 larvenhudjês gevonden Bij de
Fondsche Brug en de Kappenweg (beide
ongeveêÍ 5 klometeÍ ten oosten van Neede)
werdef de hoogste dlchiheden gevonden. Ver-
sch ende lÍansêctên van 50 mêter werden n

1997 dÍe keef geted waarbij tol 40 larven-
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huidjes peí 50 rneler weÍden gevonden. Vol-
wassen libellen werdên in ageÍe dichtheden
aangeÍofien: de hoogsle dichthêid werd op 7
jun 1997 bt de Fondsche Brug vaslsested
Over een lengte van 200 meler vogen hier 27
manneljês van de Beekromboul ovêí dê beek.
Ovêr een lengle van ongeveef 2s kilomeleÍ
vanaí de Duilse grens werden larvênhuidies
gevonden op vrijwel elke plaals die weÍd
bezochl. De BuurseÍbeek stroomt iels len zui-
den van Diepenheim in de Zandvang, waarin
hel waler vijwel stil komt le slaan. Hieína
veíandert de naam in de Schipbeek die uitein-
dellk bij Dêventer de lJssel instíoomt. Vanai
de Zandvang weÍd nog maar éen pas uitges-
open dier met laívenhLridle waaÍgenoÍnen.
Ondanks geÍlcht zoeken langs de hele beek lot
d€ monding bj de lJssel werden veÍder
siroomafwaarts gêen Beekrombouten meer
gezien (iguuÍ 2). Met een hele Íuwe schatling
denken we dat eÍ jaarlrlks tussen de 5000 en

15000 Beekíorabor.rten uitslu pen
Langs de BerkêlweÍden n 1996 bj Rekken en
Elbergên tolaa twaa f larvenhuidjes en enkels
pas uilgêsopen dieíen aangetroffên (N. Dinge-
manse en J Rodenburg) op een aênlal
andeÍe plaalsen langs de Befke werd in 1996
en 1997 gezocht. maar zondeí resultaal.
Langs de Dinkel, waar in 1925 de laalste
waameming in Oosl-NêdeÍland weíd gedaan,
wed de BeekÍombout op 11 mei 1997 heronl
dekt (lÍdens een kamp van de KNNV-Lande-
lijk€ Jongeren: G. Pontenagel, À/. van Hoom,
R. Ketêlaar e.a.). Iiidens en na dit kamp weÊ
den n 1997 age aantallen laruenhlidies en
pás uitgesopen deÍen lafgs de Dnke ge-
vonden (K. D. Dijksaa & R. Ketelaaí: 5larven-
hlidjes en 7 ndviduen) Lanss de overjs-
sese Ve€ht, waar deze Nederand bnnen-
strcomt weÍden in 1997 larvênhuidjes in zeer
lage aánlallen gevonden (lV. en A. Hospsrs).
Tensotte weíden in 1996 ên T997 zes exem-

p aren gezren rangs
dê Slinge in de om-
geving van winterc-
wÍk (J. Rademakeo.
GeÍichte zoekaclies
langs dê Eolksbeek,
Harfsensche Beek,
Lebbinkbeek, Boven-
Regge ên hel slroom-
aÍwaaÍtse gedeelle
van de Belkel eveÊ
den geen waarnemrn-
gen van de B€ek-

Hei is goed mogêlijk
dat dê Beêkíomboul
zch al voor 1994 in
OosfNedeÍland hêeft
voorlgeplant Hel is
echleÍ moeiltk vasl te
slellen op welk mo-
menl G. vlr/galrs-
simrs zich weer heefl
gevesiigd in Oos!
Nêderland. Het is
aannemeljk te maken

AÁrezig in ond€zochl hok/
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dêt deze soort een tld verdwenef s gsweesl
en n et s mpêlweg oveÍ hêt hooÍd is gezen. De
Dinkel s een goed onderzochle rivler ên uf
dens uitgebreld onderzoêk in dejaren T0 weíd
de Beekrcmbout hier niet vaslgested (FEEN-

srRA & VERTEGML, 1976) Heizelfde geldl voor
het B!urserzand waaÍ dê BeêkfomboLrl in
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1992 en 1993 niet wed geziên (Vr.N DEN
BRoEK, 19Í12; VaN SÍEENrs, 1994), teÍwijt in
1997 op zeer veel plaatsen in het teíÍêin exem-
plaren werden waargenomên (KETELÁaR, 1997;
nguuí 3) Ook hel tijdstip van verdwijn€n
(1925) valt grofrÍeg in dezelfde periode waaÍin
de Beekromboul ook uit de Íest van Nededand
vri,wel verdween (NVL, in prep.).
In de jaren tachlig was de enige poputatie van
Nedeíand langs de Be€Íze bij Boxtêt aan-
wezig. Recent gaat de Beêkíomboul in Noord-
BÍabant slerk vooruit (VÀN DE[F-Í & GouosMrTs.
1998). Uit Limburg en Geldeíand zijn nu ook
verschillende nieuwe vindptaatsen bekend
(Roer, lvlaas en Waal; KuRsrJENs & oE VÊLo,
1995 en 1996; GouDsMrs, j998). Ook uit het
nooÍden van Duilsland G. vulg€tligs,irlus thans
vooÍuit (SUNLiNG & À,4ULLER, 1996). H€t is opvat-
lend dat het oveÍgrciê deelvan de bekên waêr
nu voortplanilng in Nedeíand is aeng€toond
uit Duitsland komen. Blj bek6n die hun oor-
sprong in Nêderland hebben (bijvoorbeeld

Bolksbeek, Boven-Regge) werd vergêefs
gezochl. Dê ooÍsprong van de huidiqe Oost
N6d€Ílandsê populalies zou daarom in Duits-
land kunnen liggen-

De biotoop

De BuurcêÍbêêk is een gekanaliseerde beek
(ÍguuÍ 4) waarvan de oevers nog Íegelmatig
opnieuw in protiel worden gezel. Langs de
oevers wordt de vegelatie gedomineerd dooí
Lièsgíes lclycena maxina) en plaalsêlijk Bos,
bies (Sc,i/pus sy/vafcrs). Waterplanten ont-
br6k€n vrijwel geheel. Het wateÍ is voedselrijk
ên hel doorzicht veelal beperkt (lot 40 cen-
iim€t€r). Erzijn veêlstuwen aangebrachl in de
bêek. De Berkêlis veruelijkbaar in siructuuÍ en
vegetaliêsamênstellng. De Dlnke onder-
schêidt zich van de andere beken dooÍdat zÍ
veel naluu flÍk€r is. In legenstelling lot de BuuÊ
s€È€ek en de Berkel krijgen eÍosie en sedi-

vcFprciding \an d. riiFndc De.krrnbdur(n (;.
trrl(drtust trt ír het Burrscrzrtrd ot li I nri I írt)7
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mentatie langs dê Dinke meer kans waaÍdoor
deze ÍêdeLÍk veel meanderl. Herdoor zijn
langs de D nkel veel zandstÍandjes en ondeÍ
spoede wa kanten aanwezg Alebekenwaar
de Beekromboul zch momeneiee voortplanl
zjn vÍij breed (4 10 melêÍ). n hel midden van
de beek s het water minimaa T nretef diep
hoewe dii voor de DinkeL niet oveÍa opgaat.
Het zu!Íslofgehalie is mogeljk een beangÍijke
Íactoí. Éen tijdelijke slilstand van het wateÍ
heeft een sterke teruggang n het zruÍsloi
gehalre iotgevog. DaaÍom woÍdl de Beekrom'

bout na de Zandvang waarschijnlijk niet meêr
langs de BuuÍseÍbeek gezien. l4ocht dit inder-
daad het geva zijn is de Beekrombout kritisch
er ten aanzlen van hel zuursloígehallê dan de
weidebeekjuÍÍet (Catopteryx sp/erdens) en de
Blauwe breedscheenlutret \Platycnemts pen-
,'pes) dle nog we iussen de Zandvang en de
lJsse aanwezig zijn. OveÍigens worden ook
dezê twee sooÍien langs de Schipbeek naaÍ
het westen toe schaaíser. n hoeverre de
Zandvang van invloed is op het sedimentop de
beekbodem s niêt bêkend.

I

Het uitsluipen

Van de Anlsoptera zltn de rom
bouten de enige groep waarvan
de larven n een hoÍzontale
hoLrding kunnen uilsluipen. Ale
andere AnisoplêÍa slulpen altjd
vêdicaal uit, meestal in de vegê-
tale (CoRBEr, 1962). Langs de
Buurserbeek sloop de Beekíom-
bout vrjlwe allijd verticaal uit op
planten. In sommige gevallen
gebeurde dlt op zeeÍ korte
geÍnaa de vegelates waarbij hêt
achtenji vÍljwe de grond raakte.
Slêchts in 5 gevêllen (van de rulm
900 gevonden larvehuidjes) w,Àd
horzontaal ullgeslopen. Ook dan
was dê larve op een bad ge"
kÍopen, in dt geval van Zeven
blad lAesapodiun padagraria).
Dê steÍke voorkêuÍ voof verticaa
ullsl!ipên op de vegêtatie bleek
op een locatie waar dê hee oêver
vrijwel kaal was als gevolg van
werkzaamheden. Dê larven
waíen hier iot 6 meter de oever
opgekropen om hêngend in ên-
kele hogeÍe êxemplaÍen van Her
deÍstasje (Capse/i8 brrsá-pás-

De Beekíombout is in slaat om
zeer sne uil de LaNenhuld ie
kruipen en weg te viegen. Een
maa weÍd een larve uit de oêv-

Bntroot (r d. lnll(onnntrrt lr.g\ de Dn,L(cl

/lnrirrrdl C. Nllrr nsirn,s ,ltu! tln !\^. al ttr

eÍvegetate gehaald en op een hand gelegd. In
vijftiên minuten soop hetdier uit en vloog weg.
Dil is niet n overeenstemming met KERN

(1992), GooDyEAR (1967) en RoBERT (1958) in
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SUHING & MÈLLEr (1996), diê beschíiiven dal
het uitsluipen 50 92 minuten duuí. Als we nog
10 minuten (en dit is ruam genomen) íêkenen
voor de lijd dal de larve in dê vegelatie zal
komen we op eên maximale uitslu ptijd van d I
individu vên 25 m nulen. De pas u tgeslopen
individuen vlregen direct na het uitsluipen de
bomen in en nemen daaf op takken en
b aderen plaais.

Een merkwaardiq fenomeen bi An soplera is
hetieit dal meervíouwtjes uilsluipen dan mán-
neljes (CoRBEr E HoEss, 1998; SUHLTNG &
l,iurLER, 1996; BEUÍLER. 1986). Bi Zygoplera
li,kt dit niet hel seval te zijn, maar er zijn nog
niet veel dala beschikbaar voor deze groep
(CoRBEr & HoEss, 1998). Om deze scheve
sex-ratao voor Gomphrs vrlgatssimus in een
Nede andse situatie le leslen zrjn in 1997
langs de B!urserbeek langs negên lÍanseclen
op dÍie veÍschi lende dagen verspreid over de
u lsluipperode ale huidjes verzameld ên werd
het geslachl bepaad. Van de 646 gevond€n
larvenhuidies bleken 369 (57,1%) vrouwtjes ie
zjn. D€ gêvonden sex-ratio s significant afwij-
kend van 1:1 (P<0.001; 99.9% beÍouw-
baarh€idsintsrva van % manneljes = 42.7 I
6.4 onder aanname van een normale veÊ
deling). Volgens LawroN (1972) kan hel ver-
schil mogelijk verklaard worden door een hoge
moíalileil van mannêlijke libellenlarven als
gevolg van hel íeit dal zt, andeÍs dan zoog-
dierên geên Y chromosoom hebben. Dil is
echteÍ geen bevÍedigende veÍklaring waarom
de morlaliteit van manneljes tldens de ei- sn
larva € íase hoger zou zÍn.

Dc riipingsfase

Vlák ná de korte uilsluippeÍiode s hel vÍijwe
onmoge ijk om nog Beekromboulen langs de
beken aan le ÍeÍÍen. De dieren zouden zich lij-
dens de Íijpingsíase in de omgeving ophouden
langs bosÍanden ên houlwallen {À/ERRrrr elai.,
i996iMooRE. 1991), maar hieÍover is eigenlijk
nog weanig bekend {SUHLTNG & MULLER, 1996).
In 1997 weden in hel BuurseÍzand en de
Kampina vee waamemingen gedaan ván
Beekrcmbouten in de rÍpingsíase. De Buurser-
beek stroomt vlak ten zuiden van hel Buuís-
e|zand, dat bestaat 

'r 
t hedevelden, bosjes ên

grasanden. Dit gebed is ln 1997 inlensief
gêïnvenlarseeÍd en éèn van de verrassingen

wês de aanwezigheid van vele individuen van
de Beekrombout- ln tolaal weÍden door het
hele gebied op een dag 107 exemplaren waar-
genomen De dieÍen werden tot anderhalve
kilomeleÍ aístand van de Bu!rseÈeek gezien
(fig!uí 3). De dichtheid aan dieren nam ai
naarmate de afsiand lot de beek gÍoleÍ weÍd.
De meeste exeÍnplaren hadden voled g (.litge

haÍde vleugels, maaf waren nog als subadu t
ie heíkeinên omdat bij de mênnetjes de lchle
teksning op hel borstsluk en achte ijÍ nog niet
gÍoeniq verkleuÍd was. Veel dieren zaten op
bladerên in dê zon ên vielen pas op wanneer
ze korle lijd vlogen of nadal zii veÍslooÍd weÍ-
den, of de dieÍen iaagden langs de bosíand.
Langs de Beerze in Noord-Brabant werden in
1997 ook grote aantallen van de Eeekrombout
lidens de Íijpingsfasê gezien langs dê struwe-
lên aan de rand van oude hooilanden. Een
gevê eerd landschap in de omgev ng van het
voortplanlingswater met voldoende beschul
ling is waarschijnlijk beangrjk tijdens de
rjpinsfase.
L4€t behulp van onze waarn€mingen kunnen
we tevens eên indicatie geven vên de d!|]r van
d€ ÍijpingsÍase in Nederland. Gêzi€n hêt íet
dat dê lritsluippiek in 1997 langs de Euursêr-
beek van 15 17 mei viel waren de meesle
exemplaÍen die op 31 mei in het Buursetzand
weíden geziên twee weken oud. Twee dagen
laler weÍden voor het eeÍsl dal iaar hoge aan-
lallen van de Beekrombout langs hel waler
aangêtíotrên. Op dêzê dag werden allêen
manneljes wêa.genomen bij het waler. SUH'
L|NG & I\IL]LLER (1996) melden dal mannetjes
van dê Beêkrombout eerder brj hel waleÍ arrÊ
veren dan vrouwljes omdat zij eeder ge-
s achtsrijp zlln. Wl nemen daaíora aan dal de
voorlplani ngspefiode op of iets voor 2 juni
begon. Daarmee duurde de rÍpingsiase in
1997 ongeveer 1s dagen. KERN (1932) deed
ondeÍzoek in NiedeÍsachsen en geeÍl een
rajpingsltd van 8 dagen aan.

Discussie: rvaarom doet de
Beekrornbout hct zo gocd?

De aanleiding van de recente vooruitgang van
de Bêêkíomboul is niel gemakkelik le geven
Lange tijd werd aangenomen dát dê Beekrcm-
boul een kriïsche soort was ten aanzen van
de wateÍkwa itel ên nêtuuíllkheid van beken
ln Nederafd werd dii bee d versterkl onrdal de



enige populatie in de jaren tachlig één van de
meêst naluurlijke beken in Nêdefland betrof
(Beerze). Momenleel zijn de meeste popu-
ates echteí just op gekanalisêerde beken
aanwezig zijn (Berkel, Buurserbe-.k, Overjs-
sese Vechl) In Duitsland s dê Beekrcmbout
vaslgesteld in verontrêin gde waieren en/of
wateren met hoge n tÍaaicofcenAat es
(ScFMroT, 1984i AooMssËNÍ, 1996). Veel waêÊ
nemingen in Duilsland betrefÍen slalstaande
waleren zoals plassen en oude rivierarmen
(HErÍz er al, 1996iScHMrDr, 1984; BRocK elat,
i997) oí zeer zwak doorclíoomde wateren als
het LÈbeck-Elbe Kanaal (AooMssENr, 1996). In
Nederlênd beperkl de Beekrombout zich
momenteel tot rclatieÍ lraêgstÍomende beken
en riv eren waaTVan de watertemperatu!í
Íeatief warm is (de Keersop is mogeijk de
enige uitzoidêdng) ADoMssENr (1996) wjst
eíop dat het Larvenhabitat vaf crucaa belang
is. Hel is mogeLijk dal aleen in dê langzameí
stromend€ bêkên de voorde laÍven belangrjkê
fijne sedimenien aanwêzig zin. Omdal de
Nederlandse beken in de aígelopen 50jaaÍ op
dil punt waaíschÍnlijk niet veel vêÍandeÍd zin
is het de vraag oí dil een íactoÍ is waaÍmee de
Íecente vooruilgang vêíklaard kan worden,
Ook is gesuggêÍeerd dat de laruen, die veelal
in dê oeveízone lêven watefplantênvegetalies
miden (IVLTNoNBERG, 1932). Daarmee zou de
BeekÍombout gevo€lig zin voor het dicht-
groelen van beken (DE KN|JF & ANSELTN, 1996).
Langs enkele gedeellen van de Buurcefbeek is
een extÍe€m dichte en (1'1,5 meleÍ) bÍede
godelvên Liesgras in dê oêveí aanwezig. Op
deze localies werden seen oí zêer lage aan-
tallen laívenhuidjes gevonden. Een zeerdichte
oever en waterplanlenvegêtalie likl daaímee
inderdaad van negatieve invloed te zijn. Ook in
dil geval is hel nlet waaíschijnlÍk dal de beken
op dit punt zijn veranderd. Langs de BuuÍseÊ
beek weden wel enkêlê aanwijzlngen gevon-
den dal de waterkwalileit van invloed op dê
Beekromboul is. Wij kÍegen in het vêd dê in-
druk dal de hoogsle Êanlalen laruenhudjes
langs de Buurcefbeek werden gevonden langs
oevertíênseclen met zeer veel Bosb es (sc/r-
pus syivailcus). Dit is een indicator vooÍ ulllÍe-
dend bêsen- en voedsê Íijk gÍondwateÍ (WÉEoa

et at., 1994). Hel is mogelijk dat deze relatieí
schone kwel lokaal de walerkwalileil ef
daarmee de Beekrombout positieÍ beinvloedl.
Het gedêelre van de BuuÍserbeek lussen de
Duitse grens en de kruising mel het Twentê-

Kanaal (vlak na de Zandvang) wordt boven-
dien niel beinvloed dooÍ ozngen van wateÍ'
zu vefingsinsiallaliês en inslromende zijbeken.
Omdat de walerkwaliteit van de Buurserbsek
ds aatste jaÍen steÍk vooíuit is gegaan en
momenteel tol de beste van Twenle behoort is
het aannenre ijk dal de waterkwalteit van
beang is vooí de Beekrombout. Hel zuurstoÍ
gehalte kan wel eens de belangrijkste faclor
zijn (zie ook SUHLTNG & À,{ULLÉR, 1996). Deze
conslaleÍing wordt gedeeltelijk têgengespÍo'
ken dooí RAAB & CHwara (1997)die aangeven
dat de Beekrombout kan overleven in zuuGloí
arme milieus, mits hel water genoeg in be-
weglng rs.

Eên andere mogelijke oorzaak voor de toe-
narne s klimaêtverandering. De zomeG zijn de
laatsle Uen jaar waímer geweesi dan de eeuw
daalvoor (gegevens KNMI). De mogelijke posi-
tieve eÍfeclen hiêÍvan op de BeekrcmboltwoÊ
den bespíoken door STTHLNG & IVULLER (1996)
l\,4et name de veÍhoging van de walertempe-
raluur in de bêken zou voor de 8eêkrcmboul
posilieí kunnen ztn. Een aÍgumenl dal hier
tegen ingebracht kan woÍden heefl betÍekking
op hel verspreidingsareaal van de Eeekíom-
boul. Het is een soort van gemaligde slrcken
met êen aÍêaal dat zich globêal uilstíekt van
Zuid-Fíankrik tot Zuid Scand navië en veídêr
naar het oosten lol de OeÍal (SUFLNG &
ÍVuLrER, 1996). Dit s een ander verspreid-
ingsêreáaldan de zu deljke libellensoorlen die
in de aÍgelopen 10 15 jaar als gevolg van het
warmeÍ worden van hel kiínaat duideijkê
vooruitgang hebben geboekt, zoals de Kle ne
roodoogjuííêÍ \Erythronna vitidutun) en dè
Vuuílibel (Crocorhemis erythraeal lzie oa
Orr. 1996) Deze soorlen zitten in Nederland
juisl aan de nooídgrêns van het areaal.

Ïre kornst van de Beekronrbout

Wal nu precies de randvooMaarden zjn ge-
weest d e de recêfte opÍnaís van dê BeêkroÍn-
boul in NedeAand mogê ijk hebben gemaakl is
nog niet opgehederd. Wij vemoed€n dal de
veÍbetering van de wateíkwaliteit, evenlLreel if
combinatie mel klimatoogische omslandighe
den de beangÍitkste Íactoí s. Hel verdenl
aanbeveling in de toekomsl meeÍ inzichl le kii
gen in de relalie lussen libêllên en hun miheu.
Gezien dê sterke Íecenle vooruitgang ziên waj
geen redên om de Beekromboul momenleel

Irr.hrt nrt.,!(2 ): 1.1-i l



als stefk bedreigd tê zen Wel moel worden
bedachl dat, hoewel de Beekrombout plaat-
selijk talrijk is. het nog steeds een vri zeld-
zame sooí in NêdêÍland is. Het bliifl van grcol
belang de huidigê populaties goed le volgen
en op zo€k le gaan naaÍ niêuwe locaties.
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