Een grote populatie van de Beekoerrerlibel
lurtnctnu,t co(rutesccnsI Dt net n()ol-ooosten

van de Achterhoek
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Nieu\vc vindpl.lrtsr-lr
2005 werd een populalre van dê

De BeekoeveÍlbel s rn 2005 vastgesled op

Beekoeverrbe lanhetutn caetulescens)
ontdekt bl de Veensatsgoot. len z!idoosten
van E berlten n de gemeefte BeÍke and
Deze locate gt op ongeveer 25 km veMl
ileÍC va. ae a,chlstbriz nae popr!alies nabl
Hoter n Ovênlssê en var de popuale n de
sieengroeve. bij Winierswlk cn wês daêram
een grole veíassrng De b ijdsclrap oveÍ deze

zesten ocalies, verspred over mêerdere
wateÍgafgef (Íiguur l). Het gêtoonde heeld

ontdekking wêrd nog groter io-.n bleek dat de
soort op v.e rneer pekkêi ,r de omgeving

tende vrouwtjes zin lez en.
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Ook werden enkele exemp aren gezen aan de
bovenloop van de Veênslalsgoot op het indu
stÍieteÍein v€n Ebergen evenals ten oosten
en wesien van Leve de op 26 er 27 )rl 20A5
(pêrs. nred E van N,'laanen, burea! Waardenb!rs) Deze waarnemingen va en echter bLri
1en het n irlit arilkel besprcken geb ed

De waterlopen waar de Bêekoeveribe

s

aangelÍoffen, belÍeffen alle hooldwaiêrgansen
van het Waterschap Rin en Jsse Ze ggen n
lrun gêheelln hel strcomgebed van de Berke,
waarbl 80% dooÍ agrarsch gebied slÍoonrl
(WarERsc raF RrN EN lJssEr, 2004) Hel ziln
delef van de bovenlopen' van de HLrpse
sche beek. Leerinkbeek, Veensatsgool en de
Nog nooit eerdef s de Bêekoever be uit de
gemed Waarschin jk
is, mede gezen dê grcotte van de popu ate
de Bêêkoeved be h er wel a meerdere laren
Noordoost Achtêrhoek

[4omenteel siaal de Beekoeverlbêl als kwetsbaar op de Rodê jst (WasscÊER eial 1998).
De áatsle lEren qaat de Beekoeven be vooru t
n Nederand ln Jig!ur 3 woÍdi de verspreld ng
van de afgeopen ten jaar vefgeleken mei de
perode ervooÍ. Dê waErnem ngen n de Noord
oost Achlerhoek zln me1 sterÍetles aargegeven Hel voorkomen van de soort s n NedeÍ
land overigens gelree gebonden aan dê hoge

zandgronden van Limb!rg. Noord Bfabani
Gelderland en Overjssel n Noord Nederand
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: : :: :. raie
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BLrcfi4aLo,2000) De .:::::
: .---..loost
Achierhoek behore. i.: -:
:::: : :: het
gaal her om slerk d... :: _:_: :: _. oede
watenope! Opva enc . ::: ::: :::_ -:r bij

vrt veel wateÍopên s .:: :: :: :- i--1!jl
andere popr ates :n [::--: i ..:!:rr vrij
lokaalzln.Deaanwez!_.-: :_ ::_ ::.r3e lk
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dwenen en de loopjes
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lokale gmndwateÍ nv oêdef vooÍkomên
Hêl belang van netbevÍiezend walef in de
wlnter wordt dooÍ HEDEMANN & SEDENBUSCH

secundaire habitai ontwaieringssloten de

(1993) aangegevên.

vooÍ een deel door kwel sevoed worden H er
woÍdi, ondanks de ingrijpêndê vêrandêr ngen
in dit systeem, nog steeds aan de esen van de

ontwalerlngs oten van het agraÍsch culiuuÈ
andschap Het hgt voor de hand te verondersie len dat de BêekoeveÍl be in hêt veÍleden
aanwezig is geweesi in d,.ze pr ma re hablats.
Gedufende de ontg nning van het naiuudijke

lándschap s de sood overgeschakêd op zjn

Beekoeven be voldaan

Beschriiving huidig en historisch

Begeleictende libellensoorten

habitat
De walêropên waaÍ de Beêkoever be is aangetroÍÍen varërcn n bÍeedle lussen 0 5 ên 1 5
meter en hebben eên diêpte van 10 cm (figuur

4 en s).

Slechts enkele beekjês rondom dê

HLrpselse ês ztn lets dieper rnet 40'50

cm De

waleropen rggen nagenoêg
,gl

zin gedegradeerd tot

dêe s door kwel gevoede beekjes. Hoewel de
waterlopen op dit moment dep lngesnedên
zijn iên bêlroeve van een opiimale afl^/ate ng
van de andbouw, zlln het b jkbaaÍ geschiktê
secunda re habtats vooÍ de Beekoeverlibe
Hêi dichtvriezen van de larvenhab tats wodt
dooÍ een vrj hoos debiet op de pLateÊ!Íand

Van a e 16 locates waaÍ de Beekoevefibe in
ju i 2005 is aangelroffen, zijn de begeeideide
soorlen ibellen SenotêeÍd (ígu!Í 6). KarakieÍisiieke begeleders van de Beekoeven be
(NVL 2002) as Gevlekie glanslbêl (Soma-

tachlora flavanaculata) Kaêa juÍíet \Ceria

geheêl open n het landschap.

Het substraat bestaat veeal
I fin tol sÍof zand or modder
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In de gêhele omgeving komen

n de bodem ke eenr en led
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aiÍe maaene keen voor de
zoÍgên voor de verrjkng van
hel lokale kwelwater (zê
Ongeveer vllftig tot hondêrd
laar geledên zln de bovenopen van de meeste beken

op hei p ateau en in
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detailonlvateÍ ng om a e
Íeslerende wateroveÍlasi' van
de andbouw le beperken. om
hei waterpe 1en qunste van
de andbouw te handhaven

werden

ontwaterifgsloten

en door
stroomveêntjes weÍdên aigÍa
ven en ontwaled waardoor
Lenshoogvenen
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jk van Elbêryèn gg€n ênkele restanlèn
van lrel Oosl-Nederlands plátea! Deze vorml de
s.heiding mel hel pleislocene Noofdzeebekke.
ZL dê

ri, ,irrf rir.rli', , rtl
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Deze aÍzefii.gèn hangen dÍecl samen mel de
landlsbedekking en het smetual€Í dál heryan
aflromstO was ze zji onderdee van de Formêtie
ván Dre.the de zch Llslrekt vên Wnterswjk
1ol Díe.lhe Ffiesand en Crc.ifge. (Ba(ER &

onlslaan in hel Saalien (de vooÍaarste ijsrijd)
Het 0roóiste Plalealrestant i. de omgêv ng loopt
vanaf E bergef lol aan Zwo l€ (riguur 1) Hêlpa
leer gt gemidded 30 meter boven N A P ên op
somm gê péátsen zelís op 35 meter bove. N A.P
A s gevolg van dê eÍoderendê weíking van landts.

vieÍe. lvind en smêlwaler s de patêaurá.d áan
de weslzide vêÍbrokked Paálserlk vorml deze
een steie helngszone tusse. pateau en Noord
zêêbekken ol bêkken rgi dí€ kiomêlerweste jk

lr het Weichsee n (de aatste lstÍd)zln er okaa
ê.{ee hogere dèkza.dkoppen en juggen sfgezel Een voorb.eld van een holefe dekzá.dkop
rs ae Hupselschè es óp lrel Dlàleàu ln de á4.
wezge zandgonden lussen E bergen en Grcêno
komt olde leÍtare klei. wá.ryaf de bovenste

Haaksóp deterasrard hèbben zch efkele bèken
ingesneden onde. meef de Veensátsgoot en de
Hupsesche beek (íi9!ur 4 en 5) De gróndwateÍ
stroming is ooslwesl qèrichl Het watel nfilheen
óp hel pateau ên stÍooml ondergronds rching
hel wêsle. Op de sleira.d wofdt hel watêr lit
hel eersle wateryo€fê.dê pakkel door hetkele--m
en de l. de ondergrond aanwezige le.ra.e klei
laqen lol n hel oppêtuIáktewaier gèdrukl Deze
verg.aven Dov€f ope. van Doverqenoêmoe
leftas(rand)beken worden opdeze ma. ersevoed

doof ókàa grofdwaler van!l de dun.ê d--kzáFdáag Erzln gÍoteverschiLef . dezomer en
rvrnleÍgróndwátersta.d. doordal de ke eem op
geringê d epte voorkoml Het bove.stê [ater!Derê.de pakkel s daárom vfjklein lSAB r9B7l

áág L I keleedr beslaat n dê ondergrond vóor
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LJk toi gevog dat er
eên warm microk imaat aanwezig is wat dezê
warmtem nnende soort ten goêde komt (ze

gnan tenellum) en BandheLdeLibel (Sympetrum
pedenontanunt Íigrut 7) zjn niel aangêtrof
fên De Bandhedeibel s wel te veMachten,
zekêr gezen het op grote schaal voorkomen
van de sood in vêrcelijkbare mileus in Overlls
sel ([,4ENsNc, 2002) De êeÍstê tweê soorten
komen oveÍ het a gêmeen n rn nder door dê
mêns beil'rvLoede habitals voor.

taluds heeA waarschLjn

Wat betÍeÍi de alêdaagse begeeiders blijken het Lantaarntje (/scrrurc e/êgars) en
dê Azuurwaterjuffer \Caenagnan puetta) de
trouwste begeledende sooden zijn, net as
bj hel landeLijk beêld Opme*e ik s dat de

deÍgelijke dlep ingesneden waterlopen (KEIE

ook CÁLrsN rzER, 1988).

Er kan een paraLle geiÍokken wofden met
de Voselwaterj!ffer lcoenagrian ornatum) bt)
OsnabÍiick. Die soorr leeft daar net as de

Beekoevefibe n de Noordoost Achierhoek
LÁaR

Weidêbeekjuffer (Catoptetyx sptendens) en
de Gewone oeverlibel \aftherrum cance a
lr,r) vaak zjn aansekoffen VooÍ de andere
Nêderandse populaiiês worden deze sooiten

Bchccr
Het bêheer van de waterganger,

i

beslaal

het laanijks uitmaaien mei een maa kort
omstreeks eind juni De vesetaiie b rjit dooÍ
hei maaibeheef vrij open van sirLrctuur. Dit s
voorcl van belang vooÍ de laruen de n deze
sne opwarmende sluaties hêt beste gedijen.
De depe gging met bijhorende vrj stê e
u

!n

eÍ a/., 2000).

Het meest optinrale beheer van de waiergan
gen bestaat waarschijn ijk u t hei jaaatks pas
omstÍeeks beg n september gêfáseêrd schonen (65%) op deze wjze woÍdt de pêriode
vermeden waarn de Beêkoevêribel planten
nodig heeft om op lii tê sluipen De meeste
d ercn sllipen n juiui afhanke ijk van geo
gransche vercpÍedjng en waiertemperatuuf.
Ook is hêt vooÍ de eiafzet van be ang dal êr
p anten met een verlicaLe strlctlrul aanwezg
zÍn. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwtjês
veeal hun eeren afzetten op paatsen waar
min maal 10-15 stenges per vierkantê meteÍ
n het Watel Staan 1STERNBERG & BUCHITIAID
2000) Bovendien bLeden krujdendke vese

tanês Íusi. en
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vooÍ dê

ilmogel lkhedên

'lbel(omst Beekoeverlibcl op
dc hogerc z:rnclgronden

Buiten Noordoost Geldefland ljkt de
soort zch ook in OveÍlsse verdeÍ lit
te breiden De Beekoever be s hel
n 2005 gevonden op enkele neu!,/ê
ocaties aan de voei van de siu\eal bij
Oolmarsum (pers. mêd E. RLriier en B

Knol). ln Limburg duikt de B,.ekoeveÍ
ibel steeds vaker op bjgebieden die
ondêr invoed van lokae of rcg onale

kwe slaan. Vaak zjn dit natlruront
wikkelngsprojecten ondeflangs de
pateaLrand die langs vrjwe de hee
oostgfens van L mburg loopt. Nier plani
de soofi zch ook vooÉ ln stilstaande
plassen die doof kwe wofden gevoed
Waarschijn ijk z:t een srool dee van

tsct-u:etas""-

de arven n de zonês waar

kwe wateÍ
uitireedt zodat her toch sprake s van

B.B.l.rd.ndc lib.llrf ot rlr rri.nri
oer!fliln I iarrr,r!rr.odr/.!,n\l

\! dlrsrnrxnJeUce.
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water met eên zeef

lcht

stromend

karaktef (GERAEDS & vaN scHAK,
2006) De overige habtats bestaan
voornamêllk
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sÍomen in agrarisch gêbed aan de Ítanken
en voeten van stuwwalen tn natuurgebieden
(o.a. Brunssummerheide ef Ntê nweg) en jn
sroeven (o a. t Roorh).
Al deze localies bêvindef zich op p aieaLranden rÍet kwelgevoede beekjes en ptassên
Ondef soortge ike omstandigheden s de soort

ook n de rcst van Nederand te vendachten
op hel gehele OostNeden€nds ptateau van
de provnces Gelderafd Overísset en LimbLrÍq. N4oseÍk ook in FÍtestênd, Drenthe en
Gronlngen waaÍ voldoênde keiteenr dagzooml
en waar kwerwarer naar de oppeÍv akle wordt
gedrukt Ke eêm korni in de noordeijke pÍo
v ncies lokaaltol dicht ondeÍ he1 maa vê d voor
(BaKKER & LocHER 1992)
Er ls veel potênteet eefgebied aanwezg voof
de Beekoeveí bel in Nederand VooÍa angs
de fanden van het Oost Nedefafds PtalêêrJ
en êan de Ílanken van de hoge dekzandzand-

koppen (veela meeÍ dan 20 m +N.Ap en
nronentee n gebruik genomen ats essên met

2ta

: aj.r.:r...,iitr.l.
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rr
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malscult!res) of stuMvaiê. \1aêr !o doende

kwedruk

s en waar de rratefe. s \rr nlers
comb rê:ê nel tertaire

nêt dichtvriêzen. ln

maÍiene kleien en zanden ke eem en/oí ka k
aizêtt ngen rn dê bodem maakt het ne moe le
waard om u I le kjken naar ceze s.oir
De vee natuuÍontwikketngs en herslelpro-

jecten van oorcpÍonke ijke st.comgebieden
van beken op het gêhele OosfNêderands
Plaieau ef aangrenzende da ngsbêkken heb
ben ongetwijfeld een d recte pos rre!e nvoed
op de Beekoeverlibei n her noordoosten ván
de Achterhoek en de overige hogefê zafd,
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W.P LocHER 1992 Bodehkundo vÊn
Ned€rand Dêel 2 BodemgeogÉÍie lr,,lalmberg, Dên
BAKKEF H. &

ChusNrzER, H J . 198a- Zum Vorkommen d€ Klei
nen Blaupfeils (O.láèlrun @ruiescers Fabncius,
1798)li e nem H€idêmoo. Lbe ! s 7:4r-48
GERAEDS. R PG. & VA. vaN ScrÀK,2006. De oevêflibêllêr van het Blankwater Een ondszoêk naar h€l
uitsluipen van dÍiê soorlen @vêílb6l. Natuurhisloisch Maandblad 95 (6): 141 146.
H€DEtuaNN, H &R SaoENBU$H 1993 Dielibellen.
aryen Deulschlands !nd Frafk€chs Handbuch ÍÈr
ExlvonsammleÍ. Vêrag Erna BaLrêt Kelter..

R, W

tem pá.t of the Ach6.rh@k provin@ of
Geldêrlánd. Brachytron 10(2): 205.211.
ln 2005, á large pop! atlon oÍ Ofthetrun coeru/escêrs was dis@vêíêd near Eiberqên. in lhe
p@incê oí Gelderlánd. on 16 locátions, 75
individlals wee seên lvating and dêposition
oÍ egqÊ wàs noticed ê1sêveral ocalonÊ The
nearêÊt know. populalons are al a dslanóe
oÍ 25 klomêlê.s Íhê hsbitál is descrlbsd ás
dilchss and árlilicial brooks which aÍ€ pady

Íed by local groundwal€r lt is argumênred
lhal hê role óÍ this ground waler is oÍ vitál
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