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Centraal in de Brunssummerheide ligt een klein maar

en bevat in tegenstelling tot veel andere veengebie-

grondwater. Als gevolg hiervan zijn er gradiënten ontstaan in vegetatiesamenstelling, grondwaterstand en -stroming, substraat
(bodem, detritus), beschaduwing en chemische samenstelling
van het oppervlaktewater. Dit levert een scala aan aquatische habitats op een relatief klein oppervlak op [figuur 1].

broekbos, heischrale vegetaties, stilstaande plasjes

methode

gevarieerd hellingveen, waaruit de Roode Beek ontspringt. Het is landschappelijk relatief onaangetast

den een grote diversiteit aan habitats (hoogveen,
en een stromende beek) en mooie overgangen daartussen. De samenstelling van de macrofauna was
tot op heden nog niet gedetailleerd onderzocht. Dit

artikel geeft een overzicht van de daar voorkomende
soorten en beschrijft het belang

van de aanwezigheid van de ver-

In het hellingveen zijn elf monsterpunten geselecteerd die de diversiteit van de aquatische habitats in het gebied goed weergeven
(Van Dijk et al., 2009; Van Dijk, 2010). In oktober 2008 en juni 2009
zijn de verschillende monsterpunten semi-kwantitatief bemonsterd totdat er op het oog geen nieuwe soorten meer werden aan-

a

c

schillende habitats voor het voor-

komen en voortbestaan van de
vaak zeldzame macrofauna.
hellingveen
Het hellingveen in de Brunssummerheide is 15 ha groot en gelegen in een erosiedal. Dit dal is ingesleten in een zandpakket
en opgevuld met een veenpakket met een
maximale dikte van drie meter. Het gebied
wordt gedomineerd door Pijpenstrootje
(Molinia caerulea) en veenmossen (Sphagnum spec.) en wordt gekenmerkt door
overgangen van oligotrofe (voedselarme)
hoogveenvegetaties naar minerotrofe (mineraalrijke) door grondwater gevoede vegetaties. Het grondwater treedt uit op verschillende locaties in het veen en vormt
de bron van de Roode Beek (Van Dijk et al.,
2012). De sterke en constante invloed van
grondwater zorgt voor een jaarrond weinig variabele en hoge grondwaterstand
en daarmee voor de permanent stromende beek en de aanwezigheid van het veen.
De randen van het hellingveen worden gevoed door regen- en grondwater van lokale
herkomst, het centrale deel door regionaal

b
FIGUUR 1

Enkele foto’s van

aanwezige habitats,
a) een door veen-

mos gedomineerd
habitat langs de
bosrand, b) een

slenk met lichte

stroming en c) het

broekbos (foto’s Gijs
van Dijk).
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FIGUUR 2
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samenstelling van de watermacrofauna (x-as). De kleuren corresponderen met figuur 3.
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habitatdiversiteit weerspiegeld in macrofauna

getroffen. Hierbij is gebruik gemaakt van keukenzeven en witte fotobakken. De verzamelde fauna werd direct in het veld geconserveerd. De bemonstering was gericht op het in kaart brengen van de
soortendiversiteit en niet op een gedetailleerde abundantiebepaling per soort. De verzamelde macrofauna is in het laboratorium geSoorten
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sorteerd en op naam gebracht. Tevens werden oppervlaktewatermonsters verzameld voor chemische analyse. Voor de verdere data-analyse zijn niet volledig tot
op soort gedetermineerde taxa weggelaten of samengevoegd. Met behulp van het computerprogramma Biodiversity Professional is de soortensamenstelling ingedeeld in gemeenschappen.
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Het hellingveen in de Brunssummerheide heeft een gevarieerde
macrofaunagemeenschap. Op basis van de soortensamenstelling
en abundantie per soort kan deze worden ingedeeld in zes gemeenschappen [figuur 2]. De macrofauna
Macrofaunagemeenschap
samenstelling van gemeenschappen 1
2
3
4
5
6
en 2 [figuur 2] vertoont onderling een
grote overeenkomst; deze gemeen
schappen komen voor in vrijwel stil
staande wateren. De macrofaunasa
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TABEL 1

Dominante en in Nederland zeldzame soorten
van de zes faunagemeenschappen. Een grote




1
20,0
7,0

cirkel ‘’ duidt op het voorkomen in hoge

frequentie (presentie > 0,5), een kleine cirkel ‘’
duidt op het voorkomen in lagere frequentie
(lage frequentie (–> 0,5) en/of relatief schaars).

Soorten binnen de categorie zeldzaam en zeer
zeldzaam in Nederland zijn in rood weergegeven (Nijboer & Verdonschot, 2001).
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FIGUUR 3
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Schematische weergave van het hellingveen met een dwarsdoorsnede van zuid (links in de figuur) naar noord (rechts in de figuur).

In verschillende kleuren zijn de bodemtypen weergegeven (geel is
zand, bruin is veen) en middels pijlen in het diagram is de grond-

waterstroming weergegeven. Onder het diagram is middels een
nummer aangegeven welke faunagemeenschap waar in het
veen voorkomt.
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de zes gemeenschappen meer in detail besproken
aan de hand van tabel 1 en figuur 2 en 3.

1

Gemeenschap van kleinere plassen
De gemeenschap van kleinere plassen (1) is relatief soortenrijk en
wordt kwantitatief gekenmerkt door enkele waterkevers en steekmuglarven [tabel 1]. Met name de waterkevers Hydroporus planus,
Hydroporus pubescens, Hydroporus tristis en Hydroporus gyllenhalii
zijn abundant. Ook steekmuggenlarven uit de genera Aedes en Culex zijn dominant in deze wateren. De dominantie van waterkevers
en steekmuggenlarven komt tevens duidelijk naar voren in figuur 3.
Deze gemeenschap is aangetroffen in kleine (enkele decimeters tot
één meter brede), vaak ondiepe en soms droogvallende (temporaire) watertjes die met name langs de rand van het veen veel aanwezig zijn. Ze is aanwezig tussen veenmosbulten of pollen Pijpenstrootje. De watertjes zijn zuur en worden voornamelijk door regenwater,
maar soms ook in geringe mate door lokaal, zwak gebufferd grondwater gevoed. Het zijn dan ook relatief nutriëntarme en zure tot
zwak gebufferde wateren [figuur 2]. Tijdens aanhoudende droogte
kunnen deze watertjes droogvallen.
Gemeenschap van grotere plassen
De macrofaunagemeenschap van de grotere plassen (2) is relatief
soortenrijk en wordt gedomineerd door waterkevers, larven van libellen en waterjuffers, en muggen. Er domineren de larven van de
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula), de dansmug Monopelopia tenuicalcar, de waterkever Hydroglyphus geminus en de Viervlek (Libellula quadrimaculata). De gemeenschap bevat ook een relatief
groot aantal zeldzame soorten. Abundante, zeldzamere soorten bea

3
2
5
6
4
treffen de Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) en de Beekoeverlibel
(Orthetrum caerulescens) [figuur 4].
De gemeenschap is aangetroffen in de grotere plassen, geflankeerd
door een begroeiing van veenmossen en Veenpluis (Eriophorum angustifolium). Deze wateren worden zowel door regenwater als door
lokaal zwak gebufferd grondwater gevoed. Ze zijn licht zuur, nutrientenarm en weinig gebufferd.
Gemeenschap van slenken
De gemeenschap van slenken (3) onderscheidt zich met name van
de gemeenschappen 1 en 2 door de afwezigheid van een aantal
soorten [zie tabel 1]. Zo ontbreken soorten als de waterkever Hydroporus pubescens en larven van de dansmug Monopelopia tenuicalcar, Beekoeverlibel, Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) en
Koraaljuffer. Deze gemeenschap wordt gedomineerd door steekmuggenlarven en door enkele waterkevers, waaronder Agabus bipustulatus.
b

FIGUUR 4

De Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum), a) een adult vrouwtje en b) het larvale stadium (foto’s: T. Faasen (Ecologica)).
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FIGUUR 5

De waterkever Agabus affinis (foto: T. Faasen
(Ecologica)).

vinden en hierdoor in lagere abundantie
aanwezig zijn. Deze hypotheses kunnen
echter niet onderbouwd worden met dit
onderzoek of literatuur over de effecten
van zwavelneerslag op aquatische voedselketens.

De gemeenschap is aangetroffen in de slenkjes in het hellingveen.
De slenkjes worden omringd door veenmossen en Pijpenstrootje.
Ze stromen langzaam door de invloed van de aanvoer van lokaal
grondwater (zie ook Van Dijk et al., 2012). Het water is zuur en nutriëntenarm [figuur 3].
Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van enkele in de andere habitats voorkomende soorten kan de invloed van zwavel zijn.
In de slenken komt namelijk zwavelrijk grondwater omhoog dat
onder zuurstofloze omstandigheden wordt omgezet in het voor
aquatische insecten en planten toxische waterstofsulfide (Wang &
Chapman, 2009; Lamers et al., 2013). Tevens is in de slenken een geelwitte neerslag waargenomen, wat vermoedelijk van zwavel is dat
wordt geproduceerd door purperzwavelbacteriën die waterstofsulfide omzetten naar elementair zwavel (Van Dijk et al., 2012). Het
is denkbaar dat de neerslag van elementair zwavel en de aanwezigheid van sulfide de voedselbeschikbaarheid voor aquatische detrivoren en herbivoren in de microfauna sterk verlaagt. Dit kan vervolgens effecten hebben op de verdere opbouw van het voedselweb, waardoor bijvoorbeeld predatoren minder voedsel kunnen

Gemeenschap van de beek
De macrofaunagemeenschap in de
beek zelf (4) is relatief rijk aan (zeldzame) soorten [tabel 1] en heeft enkele soorten met een voorkeur voor stromende wateren (rheofiele soorten).
Enkele van deze soorten zijn dominant
in deze gemeenschap, bijvoorbeeld
de platworm Polycelis felina en de steenvlieg Nemurella pictetii.
Naast deze rheofiele soorten wordt de gemeenschap gedomineerd door soorten als de dansmuggenlarven Psectrocladius platypus en Corynoneura cf. antennalis en de waterkever Agabus didymus. Deze gemeenschap is aangetroffen in de beek aan de noordkant van het veen. In tegenstelling tot de kleine slenkjes is het
begin van de Roode Beek meer dan een meter breed en vaak meer
dan 50 cm diep. Er staat hier een sterke stroming. Het water wordt
sterk beïnvloed door regionaal grondwater en is minder zuur dan
de eerder beschreven wateren [figuur 3].
Gemeenschap van de kwelzone
De gemeenschap van de kwelzone (5) is het meest soortenarm [tabel 1]. Naast de eerder genoemde rheofiele soorten zijn de larven van
de kokerjuffer Plectrocnemia conspersa, de Vuurjuffer en de dansmug Corynoneura cf. antennalis hier dominant. Deze gemeenschap
is aangetroffen op de locatie waar in het veen regionaal grondwater opkwelt dat vervolgens door het veen en over het maaiveld in de
richting van de Roode Beek stroomt. Deze locatie wordt sterk door
kwel beïnvloed, is hierdoor minder zuur
dan de hoger in het veen gelegen wateren en bevat hogere nitraatgehaltes en
tevens hogere gehaltes aan de gemeten
kationen, waaronder calcium [figuur 3].
Gemeenschap van broekbos
De gemeenschap van het broekbos (6)
is relatief soortenrijk met veel zeldzame
soorten. Ze wordt net als de beek en de
kwelzone gedomineerd door de reeds
eerder genoemde rheofiele soorten [tabel 1]. Enkele andere dominante rheofiele soorten in deze gemeenschap zijn de

FIGUUR 6

De Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica)
in de Brunssummerheide (foto: R. Geraeds).
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FIGUUR 7

De waterkever Laccobius sinuatus (foto: T.
Faasen (Ecologica)).

dansmuggenlarven Chaetocladius melaleucus en Conchapelopia melanops. Opvallend is ook het dominant voorkomen
van de larven van de Beekoeverlibel.
De gemeenschap is aangetroffen in
het elzen- en wilgenbroekbos aan de
noordwestkant van het hellingveen. Het
broekbos wordt sterk beïnvloed door in
de kwelzone uittredend grondwater en
bevat hierdoor een vergelijkbare waterkwaliteit als de kwelzone [figuur 3]. Tevens bestaat het habitat hier, in tegenstelling tot de andere wateren, uit water
met bladeren en takken erin en is het beschaduwd. Het broekbos heeft een ondergroei van veenmossen, met hier en daar Veldrus (Juncus acutiflorus) en Holpijp (Equisetum fluviatile).

zeldzame en beschermde soorten
Uit de analyse van de macrofaunagemeenschappen in het hellingveen komt naar voren dat er relatief veel zeldzame of zeer zeldzame soorten voorkomen. Zo zijn er zeldzame soorten gevonden van
zure semi-temporaire plasjes zoals de waterkevers Agabus congener, Hydroporus obscurus en Hydroporus melanarius en soorten van
hoogveenwateren zoals de waterkever Agabus affinis [figuur 5] en
de dansmug Paratendipes nudisquama. Enkele zeldzame soorten,
zoals de Koraaljuffer, zijn gerelateerd aan veenmosgedomineerde habitats. Ook de zeer zeldzame Hoogveenglanslibel (Rode lijststatus: bedreigd, Nijboer & Verdonschot, 2001) [figuur 6] is gebonden aan veenmosrijk habitat met enige waterstroming. Deze soort
staat bekend als karakteristiek voor levend hoogveen (Groenendijk
& Bouwman, 2008). De Hoogveenglanslibel is in 1996 in de Brunssummerheide ontdekt (Wakkie & Hermans, 1997) en er zijn sindsdien jaarlijks enkele tientallen adulten waargenomen (Bouwman
et al., 2008). De soort komt ook in nabijgelegen (hoog)veengebieden voor in België en Duitsland (De Knijf, 2006; Wildermuth, 2008).
Naast het eerder aangetoonde voorkomen van adulten heeft dit
onderzoek door de vondst van larven uitgewezen dat de soort zich
op meerdere plekken in het hellingveen voortplant. Larven van de
Hoogveenglanslibel zijn op maar liefst zeven van de elf monsterpunten aangetroffen. Ze werden hier telkens aan de randen van
het water tussen de veenmosvegetatie gevonden, wat overeenkomt met de in de literatuur beschreven habitatvoorkeur van de
larve (Groenendijk & Bouwman, 2008; Wildermuth, 2008). Naast deze veenmosgebonden libel is ook de zeldzame, aan kwelplasjes
gebonden Beekoeverlibel aangetroffen. Tevens zijn aan bronsystemen en bovenlopen gebonden zeldzame soorten in het hellingveen opgemerkt, zoals de waterkever Laccobius sinuatus [figuur 7]
en de wantsen Bosschaatsenrijder (Gerris gibbifer) en Sigara limitata. Ook de zeer zeldzame watermijt Arrenurus nodosus en de dansmug Chaetocladius melaleucus zijn aan bronnen gebonden soorten.

discussie
Grondwater, de motor van het hellingveen
Het hellingveen in de Brunssummerheide wordt sterk door grondwater beïnvloed, zowel door lokaal grondwater (afkomstig van direct omliggende flanken) als regionaal grondwater (afkomstig uit
de omgeving) (Van Dijk et al., 2012). De combinatie van de kwantiteit en kwaliteit van deze grondwaterbronnen zorgt voor de kleinschalige habitatdiversiteit en gradiënten in het hellingveen en
hiermee voor de diversiteit in macrofaunagemeenschappen. Het
grondwater heeft een directe invloed op de mate van stroming en
kans op droogval van wateren. Daarnaast heeft het grondwater
invloed op de chemische samenstelling en vegetatiesamenstelling van de aquatische habitats, met als gevolg grote verschillen in
zuurgraad, mate van buffering en nutriëntenrijkdom.
Het regionale grondwater dat in het hellingveen opkwelt is verrijkt met nitraat (Van Dijk et al., 2012). Deze verhoogde nitraatconcentratie kan, mits niet te groot, de diversiteit van voorkomende
soorten planten en insecten verhogen. Nitraatverrijking van het
grondwater kan echter ook tot eutrofiëring en verruiging van de
hoogveenvegetatie leiden. Juist de combinatie van nutriëntenarme (niet door nitraatrijk grondwater beïnvloede) en nutriëntrijke
wateren op kleine afstand van elkaar zorgt voor de kleinschalige
heterogeniteit van biotopen. Een te grote invloed van nitraat kan
echter grote negatieve gevolgen hebben en tot het verdwijnen van
de oligotrofe en veenmosgedomineerde habitats leiden.
Diversiteit
De voorkomende zeldzame macrofaunasoorten illustreren het belang van de aanwezigheid van (de combinatie van) verschillende
habitats en kleinschalige gradiënten (o.a. Moller Pillot, 2003). Zo
komen er op het relatief kleine hellingveen macrofaunagemeenschappen van verschillende habitattypen voor, met soorten van zure en temporaire plasjes tot soorten van bronnen en bovenlopen
van beken. Een deel van de zeldzame soorten is voor hun voortbestaan afhankelijk van één habitattype, maar ook de combinatie van
meerdere habitattypen in het hellingveen is van belang (Heino et al.,
2000, Van Duinen et al., 2009, Verberk et al., 2009). Zo kan een soort
als de Hoogveenglanslibel een habitat vinden voor de larve die tus-
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sen de voedselarme veenmossen leeft. Hier vindt hij maar weinig
voedsel en groeit langzaam, maar hij ondervindt ook weinig concurrentie- en predatiedruk. Als adult kan deze soort zich makkelijk
verplaatsen en foerageren op plekken waar meer voedsel aanwezig is. Hoogveenglanslibellen jagen vaak in de windluwte van bosen struweelranden op kleine, vliegende insecten.
Beheer
Het beheer van het hellingveen moet met name gericht zijn op het
in stand houden van de aanwezige heterogeniteit en gradiënten,
om daarmee de soortsdiversiteit en de populaties van zeldzame
soorten te beschermen. De factoren die dit in het bijzonder beïnvloeden zijn grondwaterkwantiteit en -kwaliteit en de structuur
van het gebied. Veranderingen in abiotische omstandigheden zoals verdroging, maar ook een veranderende grondwaterkwaliteit
met mogelijk eutrofiëring en verruiging tot gevolg, kunnen grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van zeldzame macrofauna. Met nitraat en sulfaat verrijkt water kan de diversiteit op
kleine schaal verhogen, maar als deze invloed te groot wordt zal
de soortsdiversiteit drastisch afnemen. Aangezien de invloed van
nitraat- en sulfaatrijk grondwater onder de huidige omstandigheden reeds hoog is (Van Dijk et al., 2012), wordt aangeraden een
verdere verhoging van die invloed te voorkomen. Hiernaast speelt
ook de structuur van het landschap een rol. Verbossing en verrui-
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This article describes the aquatic invertebrate communities of a groundwater-fed
mire in the Brunssummerheide heathland
reserve situated in the province of Limburg.
The mire houses a gradient of six different
aquatic invertebrate communities, whose
distribution can be explained by habitat
characteristics and environmental conditions. The different invertebrate communities occur in different habitats; small (temporal) ponds, small, slow-flowing streams,
larger ponds, a seepage zone, an alder and
willow carr, and a larger stream at the outflow of the mire. This diversity of abiotic
conditions has resulted in a variety of habitats and the presence of several rare and
protected aquatic insect species. The diversity of habitats is mainly caused by regional
and local groundwater influences. Habitat
management should conserve existing
gradients by preventing desiccation and
eutrophication.

ging van het veen zullen leiden tot meer bladinval, meer beschaduwing en een andere vegetatiestructuur, waardoor de aquatische
habitats direct beïnvloed zullen worden. Als gevolg hiervan zullen
broekbosachtige habitats toenemen (met faunagemeenschap 6)
en kleine plasjes en slenken met nutriëntenarme vegetaties (fauna
gemeenschappen 1, 2 en 3) afnemen. Verruiging en verbossing op
de flanken van het hellingveen kunnen op langere termijn tot verhoogde nitraatconcentraties in het grondwater leiden en tot verdroging, respectievelijk door verhoogde invang van stikstof uit de
lucht en een verhoogde verdamping (Van Dijk et al., 2012). Instandhouding van de aanwezige heterogeniteit en gradiënten zal hopelijk leiden tot behoud van de soortsdiversiteit en de populaties van
zeldzame soorten in de toekomst.
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● VRIJDAG 12 DECEMBER is een bijeenkomst van Kring Maastricht. Aanvang 20.00 uur in het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6,
6211 KJ Maastricht.
● VRIJDAG 19 DECEMBER verzorgt John

Bruinsma bij de Plantenstudiegroep
een lezing over ‘Waterplanten, ecologie en herkenning’. Aanvang 20.00
uur in het Natuurhistorisch Museum
te Maastricht.

● ZONDAG 21 DECEMBER organiseert
Walther van der Coelen voor de Plantenstudiegroep een winterwandeling langs onderaardse en dagbouw
kalksteengroeves in het Geuldal. Vertrek: 9.30 uur vanaf de achterzijde

natuurhistorisch maandblad

station Maastricht of om 10.00 uur
bij de Geulhemmermolen te Geulhem.
● ZONDAG 4 JANUARI leidt Rob van der
Laak (tel. 045-5423454) voor de Kring
Heerlen een excursie naar watervogels langs de Maas. Vertrek om 8.15
uur vanaf de parkeerplaats van motel
van der Valk langs de N-281 te Heerlen.
● DONDERDAG 8 JANUARI verzorgt Ton

Breuls voor de Kring Maastricht een
lezing met als onderwerp ‘De vuursteenmijnen van Bassenge en Visé’.
Aanvang 20:00 uur in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht.

● VRIJDAG 9 JANUARI is er een ledenavond van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven. Aanvang
19.30 uur in het Natuurhistorisch
Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ
Maastricht.
● ZONDAG 11 JANUARI leidt Tineke de
Jong voor de Plantenstudiegroep
een excursie rondom de Heimansgroeve in het Geuldal. Vertrek om
10.00 uur vanaf de achterzijde van
station Maastricht of om 10.30 uur
vanaf Camping ‘Rozenhof’ in Camerig. Parkeren tegenover camping
‘Rozenhof’.
● MAANDAG 12 JANUARI organiseert
de Molluskenstudiegroep een werk-

avond. Aanvang: 20.00 uur. Opgave
verplicht (tel. 045-4053602, biostekel@gmail.com).
● MAANDAG 12 JANUARI verzorgt Mai
Arets voor de Kring Heerlen een lezing over de Parelhagedis in Europa.
Aanvang 20.00 uur in Café Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 HP KerkradeWest.
● VRIJDAG 30 JANUARI verzorgt Olaf
Op den Kamp voor de Plantenstudiegroep in het kader van het jaar
van mijnen een lezing over ‘Mijnen
en dagbouwgroeven en hun speciale flora en fauna’. Aanvang 20:00 uur
in het Natuurhistorisch Museum te
Maastricht.
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