De Beekromborn (Gomphus vulgatíssimus
Linnaeus)) in het stroomgebied
van de Dommel in 1998
l.l.C.\il van Delft & t(. coudsmits
tnleiding
De Be,Akromboul (Gamphus vulgatissimus) is
in NedeÍ and een kaÍaktêÍ st eke, maaÍ
zeldzame soorl van mêt name laaglandbeken.
Hij wordl nog s echts op eên klein aanta plaatsên aangetroffen, oveMegend in Overijsse
(Twenle), Limburg en Noord-BÍabanl. Zoats

overal in NêdeÍland, is de sooÍt ook in Noord
BÍabant sleík achleruitgegaan. Langs de Domme bj Borkel en Schaft en de Tongelreep bil
de Achese Kluis werd de soort tot in de jaren
lachtig gezief (WasscFrER, 1983), maar van

deze bêektfajecten bestaan geên receniê
Er zin ln NooÍd Brabanl lwêe Íecente populaiies bekend. Een bevndt zich n de Beerze
nabij de Kampina. Deze popuaile is bjvee
waaÍneÍners goed bekend en bovendien s er
een stude naar de bepalende íacioÍên vooí
hei vooÍkomen van dê soort uiigevoerd (coMMERS, 1994). De andere populaiie pant zich
voorl in de Keercop bij Doínmeen, gemeenlê
Va kenswaaÍd. De Íomboulen bevinden zich n
het bêêktrajêctdal zich uitslfekl overde laalste
hondêrden melers van de Kêersop, vlak vooÊ
dai deze uiimondt in de Dommel Bên Cíom
baghs nam hier in 1990 lmago's waaÍ (Ínondelinge Ínededeling) en hel Wateíschêp de
Doínmel ving er in 1993 enkele larven (Was
scHER, 1995). In

me

1996 en Ínei 1997 nam de

eêÍsle auteuÍ er eén iíÍago waaÍ en het veÊ
moeden bestond dal het om een zêêr bescheden popu atie ging.

Waarnemingen 1998
In 1998 veíanderde dii beeld. Op 10 mei werdên 4 verse imagos en 56 arvefhuidjes op
cÍca 30 Íneief oevêr gevonden. De popu atie
blijki dus een redelijke omvang iê hebben. Op
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2a en 22 me wefdên nos eens 28 huidjês
gevondên, waêdoor het toiaal op 84 komi.
Niel a le geschikl ogende oeveÍ wed aige
zocht. Tldens het landeljke weekend voor vsInventaisatie van RAVON (Reptieen Amfi,
bieén Vssen OndeÍzoek Nederland), dat
aigeiopen okiober werd gehouden, wefdên
zo'n 30 laÍven gevafgen in de Keersop. Dt
was op de paals waaÍ deze ulmondt in de
Dommel (ARrs et a/, i,r prep).

De tweede auteuÍ Anne-l\,,|aÍie Zoun en

Peide

Boon bezochlên op 17 me de Dommel. Ook
hier werden deÍen aangetroÍfen. Op lwee
plaatsên slÍoomaÍr/vêarls ván de monding van
de KeeÍsop in de Dommel werden in totaal '17
imago's gezien en 16 exuvaaê gevonden Op
23 meawerd nog een laívenhuidje op de oeveÍ
van de Dommel in Eindhoven bí "de zandvang" gevonden.
De eruviae bevonden zch zo n 20 tot 200 cm

boven de waleÍspiegs in de oevêrvegêlaie.
Huidjes weÍden zowe in venicê e als horzontale houding aangeÍolÍen. Zoeklochten op dê
Oomme st.oomopwaarls van de monding van
de Kêersop {ValkenswaaÍd). evenals zoektochlen op de Tongekeep (jn Eindhoven en
Waalrê)en Beekloop (Beígeyk), leveÍden geen
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spec.) en Kleine egelskop (Sparganiun ener-

s!fi).

NoemenswaaÍdige libe en die er voof-

komen zin Weidebeekj!fiff lcalapteryt spten
dens), Blauwe bíeedscheenjuÍíer (P/aiyc,emls
pennjpesJ en Melaalglanslibel lsonatochlorc

netalical. op 12 juli 1997 werd eÍ dooÍ de
eeísle auteur één Gewone bronlibel (Cordulegaster bononii) gezien Bovendien komt in het
zuide ik deel van hel slrcomgebied van de
Keefsop (omgeving Bergeyk) de BosbeekjutreÍ
(Calopteryx vngo) vooí Naasl eef karakteÍslieke libeleníauna zijn ook andêre dlergroepen goed veíegenwoord gd. Zo komef er

karaklerisiieke haflen lEphemeroptera) van
slromend wêter vooÍ en is het wal vissen belÍeÍt
éen van de besle beken van Noord-BÍabant,
mel onder andeÍe Beekprik lLanpetra planen),
Serpeling (Le,ctscus /eícÀcus), BêÍmpje (aal
batula barbatutus) en Rivieígrcndel (Goblo
goblo) (DE N E, 1996t ARTS et al., in prcp).

Aangezien dê meeste Beekíombouten iangs de

Keeísop in Dommelen zijn gezien. zal dil
gedeêlte van deze beek hier koÍt woÍden
besproken. De KeeÍsop is een írucluuÍijke
laaglandbeek met helder en opvallend schoon
water (Íiguur 1). De beêk behoorl lot de vilÍ
schoonslê van Nedeíland en heeÍt de beste
beekwaterkwaliteit van Noord-Brabant. Op veÊ
sch llende ocaties heeft de beek de afgeopen
jaren zin nauunlke. íneênderende loop teÍug
gekregen en dit heeft geresulteerd n een veel
gevaÍieerdere bodem- en oevêrslíuctuur Vóór
dezê herstelwerkzaamheden beslond de bodem
víÍwelgeheeluil zand. Nu bestaatde bodêm uit
mrn oÍ meer gelijke delen zand, gnnd. veen en
slib (KooMEN erar 1997) De Beekrombout was

vooí de herstelmaatÍegelen van 1994 a aanwezig ên deze ingíeep s dus fet de oozaak
van de aanwezighed van deze bê|. Het is we
moge tk, dát de opgeÍeden structuurverandeingen de dichlhêid waarin de soort nu
voorkomt bevorderd hebben (K€rrRUp, 1996).
De Kee.sop is nabi de monding in de Dommd
5 lol 6 m breed, met een diepte várièrênd van
20 tot 200 cÍn. De strcomsnelheid, gemeten
aan hel waieroppervlak, bedraagt 40 tot 70
cm/sec. Plaatselik steken de steile oevers een
keine Ínelef boven het waleÍoppeÍvlak uil Op
veel plaalsen lreedt jzeÍijke kwel uit. In de
beek groeien d veÍse waterplanten, waaíonder

waleÍanonkel (Ranurcrlus spee). sleÍekroos

lcalitrtche spec.), Íonteinkruid (Polamogelo,
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Discussic
De geslachtsve|houding van dê 102 tussen 10
en 23 mei vezamelde exuviae, ble€k enigszins
scheeí le zijn; 59 íÍanneljss en 43 vÍouMjes.
Alle lmago's d ewerden waargenomen enwaar,
van hel geslachl bepaald kon worden, waren
mannêljes SUHLNG & I',4!LLER (T996) vonden
meeslal meer vrouwelijke exuviae. Zlj sie den
echterwelvroeg in het seizoen mêeí manneljes

vast Aangezien de meêsle van de in

1998

gevonden exuviae ook vroeg vezameld zjn, is
hel mogelijk dai veelvÍouMjes nog moêsten ui!
slupen. S!|iLNG & l\,lUrLER (1996) stelden ook
vást, dat bij het water meesta duidelijk meer

zin dan vrouMjes, wat
mel de hieÍ gepresenleerde bevindingen
overeenkomt. op alle plaatsen
manneljes aanwezig

zijn gevonden, waíen binnen 25 meteí van de
oeveÍ bomen aanwezig. Ook GoMMERS (1994)
vond angs de Beeze uitsluitend êxuviae waaÍ

In hêt slÍoomgebied van de Keeísop en Oommel is de soorl nu uil 6 kilomeleàokken bek'
end, die alle if hetzêlfde uurhok (51-54) zijn
gelegen (figuur 2). Hêt is opvallend dat ook uit

de veel minder schone DoíÍmel

BeekÍom
bouten uits uipen. Aangezen exuviae op deze

beek slechts gevonden

vanuil laatstgenoemde beek aÍkomslig zijn. De
larven kunnen dan blijkbaarwel in de Dommd
ovêÍleven Hei is ook mogêlÍk dat de Domínel,
le. gevolge van verdunning mel schoon water
van de KêeÍsop, na de monding een íelatieÍ
goede waterkwalileit hêeft, ol dat de eisen diê
de sooí slelt gerngeÍ zjn dan vaak wordl
gedacht. De aÍgelopên jaren is in Twenle een
spectacu áire uitbreidlng van de Beekrombout
vaslgêsield (KETELAAR & vaN DER WaL. 1998).
Of de sooí zich ook in Noord-BEbant verder
!itbreidt, moel de koÍnende jafen blijken.
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bomen langs de beek stonden. Zodra de oevers
niel beplant waren, werden geen huidjes meef
gevonden en geen imago's gezien. Welllcht
hebben bomen via beschaduwing invloed op de
walertemperêtuuf en zodoende ook op het
zuurstoígehalte van de beek. Ook is hêl moge
lijk, dat de boomwodels de oevêÍstructuur posi
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Van Delít, J.J.C,W. & K. Goudsmlis, 1999,
Goaphus vulgallssinus ln the básin oí the
Dommèlin 1998. Brachytron 3('l): l2'14.
The slalus and habilal oÍa poody known poÈ
u ation oI Gomphls y!/galissml]s soulh oÍ
Eindhovên in lhe prcvincê oÍ Noo.d'Brabanl is

ll is íouÍd

in a lypical l@land

slream with ciear, unpoluied water and with a
characleislic assehbly of bÍook inhabiting
plants, insecls and fish. The populátion appea6lo háve grown, possbly as a resull oí a
srtuctural restoÍarion oí thê slÍeam in 1994. An
unequal sêx{alio. 58% ot 102 collecled exuis possbly explained by lhè
êady sêarch dates
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