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INLEIDING

1.1

Kader
In1989 ishetConvenantGelderseVallei getekenddoordeministersvanVROM,LNVenVWéndeprovincialebesturenvanGelderland
enUtrecht.Ditconvenantiseenuitvloeiselvanrijks-enprovinciaalbeleid.HetbevatdeintentieominhetROM-gebiedGelderse
Vallei (Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne) gezamenlijk een
procesvanvernieuwingopgangtebrengen.Ditproces isachtereenvolgens gerichtopeenverminderingvandemilieubelastingtot
de toekomstige milieunormen, eenverbetering van de ruimtelijke
kwaliteitenopeenveiligeenduurzamelandbouw.
BijdestartvanhetROM-projectzijnin1990drielijnenuitgezet, die gelijktijdig functioneren. Dit zijn respectievelijk de
communicatie-, doe- en denklijn. De communicatielijn heeft te
makenmethet betrekkenvan debelanghebbenden inde streekbij
het ROM-project. In de denklijn worden verkenningen uitgevoerd
gerichtopdemogelijkhedenterverbeteringvandemilieukwaliteit
enhet ruimtegebruik. Inde doe-lijn iseenaanvang gemaaktmet
concreteprojecten.EenhiervanishetprojectVeldbeek.
HetprojectVeldbeekiseengezamenlijkprojectvandeministeries
VROM enLNV,deProvincieGelderland,hetZuiveringsschap Veluwe
en het Waterschap Noord-Veluwe. In opdracht van het Waterschap
Noord-VeluweheeftTAUWInfraConsultB.V.hetonderhavigerapport
opgesteldbetreffendefase2vanhetprojectVeldbeek;hetinrichtings- enbeheersplan.
De werkgroep "project Veldbeek" vormde de begeleidingsgroep en
bestonduit:
Dhr.W.Brenkman (ProvincieGelderland)
Dhr.R.Gerritsen (ZuiveringsschapVeluwe)
Dhr.G.vandeHam (AgrarischVoorloopbedrijfenhoofdgeërfde
WaterschapNoord-Veluwe)
Dhr.G.Koerselman (Landinrichtingsdienst Gelderland)
Dhr.M.Mensink (ConsulentschapNBLFGelderland)
Dhr.J.Moorman (ProvincieGelderland)
Dhr.H.vandeStreek (WaterschapNoord-Veluwe)
Dhr.A.Vreugdenhil (ProvincieGelderland)
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1.2

Doel inrichtings-enbeheersplan
Hetdoelvandeopdrachtishetopstellenvaneeninrichtings-en
beheersplanvoorhetstroomgebiedvandeVeldbeek.Hierindienen
opgenomentezijninrichtingsmaatregelenalsmedebeheer-enonderhoudsmaatregelen.Hetuiteindelijke doelvan dezemaatregelenis
om de natuur- en landschapswaarden in het stroomgebied van de
Veldbeek duurzaam te beschermen en te versterken waar daarvoor
goedepotentiesaanwezigzijn.

1.3

Aanpakenleeswijzer
Hoofdstuk 2begintmeteeninleidingwaarinachtereenvolgens aan
bodkomendegebiedsbegrenzingeneenkortekarakteristiekvanhet
stroomgebied.Aansluitendwordthet actuele abiotische enbiotische milieu beschreven. Het hoofdstuk eindigt met globale
beschrijvingenvandenatuurlijkereferentieenreferentie-situatiesuitdeperiode1850-1920.
Inhoofdstuk 3vindt de systeemanalyse plaats.Allereerst wordt
een ecohydrologische analyse gegeven. In de landschapsecologische analyse wordt met name de ruimtelijke ligging van debiotischepatronenbeschreveninhunonderlingesamenhangeninrelatiemethetomringendegebied.Uitbeideanalyseszijnknelpunten
afgeleid met betrekking tot natuur en landschap inhet stroomgebiedvandeVeldbeek.
Inhoofdstuk4 isdeeerderopgestelde lange termijnvisie (fase
1 projectVeldbeek)nader uitgewerkt.Binnendithoofdstukvindt
eenafwegingenkeuzeplaatstenaanzienvandeontwikkelingsrichtingop lange termijn.Ineenschetsontwerp isperdeelgebiedde
gewensteontwikkelingsrichting aangegeven(natuurdoeltype).
Inhoofdstuk 5 ishet schetsontwerp nader uitgewerkt ininrichtings- enbeheersmaatregelen.Dithoofdstuk eindigtmeteenplan
van aanpak waarin de realisatie van devoorgestelde maatregelen
aanbodkomt.Achtereenvolgenswordenbehandeldhet intezetten
beleidsinstrumentarium, defasering, eenglobalekostenraming en
hetnoodzakelijknaderuittevoerenonderzoek.
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1.4

Leemteninkennis
Over eenaantalaspectenbleek geenafdoende informatiebeschikbaar. Waar mogelijk is met aannamen gewerkt. Het ontbreken van
informatieenhetwerkenmetaannamenisbepalendgeweestvoorde
resultatenvanditproject.Deleemte inkenniszijnmetnamede
volgendeaspecten:
-stijghoogtegegevens van het grondwater en tijdreeksen. Het
aantal aanwezigepeilbuizen isbeperkt en inhetnatuurrijke
deelvanhetstroomgebied ontbrekenzevrijwelgeheel.Indit
laatstegebiedwordenindewinterperiode1992/1993circatien
peilbuizen geplaatst in twee raaien (Appelsche Heide-Lange
MeeënenKruishaarscheHeide-KleinBoeyen);
-gedetailleerde gegevens over de afvoerdynamiek (debieten,
stroomsnelheden)endewaterstanden (watervoerendheid,droogval)vandebeken;
-gebiedsdekkende, ruimtelijke informatie over de ligging en
dimensiesvangreppels (afvoercapaciteit)langslandbouwgrondeneninbos-enheidegebieden;
-debietafhankelijke en/oftijdsafhankelijkekwaliteitsgegevens
vanhetbeekwater;
-gebiedspecifieke gegevens over deafbraakvannitraat (denitrificatie)indeverzadigdebodemzone;
-kwaliteitsgegevensvanhetdiepeenondiepegrondwater;
-chemischeenbiotischegegevensvanstilstaandewateren(vennen,poelen,sloten)enperiodevandroogvallenvandezewateren.
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INVENTARISATIE

2.1

Algemeen

2.1.1

Liggingengebiedsbegrenzing
HetbeeksysteemvandeVeldbeek isgelegenindegemeente Putten
inhet noordelijke deel van de Gelderse Vallei. De hoofdstroom
ontspringt aan dewestrand vanhetVeluwe-massief enmondt acht
kilometer naarhetnoordwestenuit indeSchuitenbeek.DeSchuitenbeekwatertafinhetNuldernauw (Randmeerkust).HetstroomgebiedvandeVeldbeekvormthetplangebiedvanditinrichtings-en
beheersplan.Deliggingendebegrenzingvanhetplangebiedstaan
infiguur1.Detoponiemenzijnopgenomeninfiguur2.
Het plangebied is onderverdeeld in substroomgebieden. Dehoofdstroom van deVeldbeek (substroomgebied Veldbeek) ligt inzowel
natuurrijke als in agrarisch intensief gebruikte gebieden. De
stroomgebiedenvande zijbekenvormendeoverige substroomgebieden.Demeestzuidelijke zijbeek (substroomgebied GrootHeil)is
gelegenineennatuurrijkgebied (KruishaarscheHeide).Hetzelfde
geldtvoor de tennoordenvandehoofdbeek gelegenBlarinckhorsterbeek (substroomgebiedBlarinckhorst).Detweenoordelijke zijtakken(substroomgebiedenGoorsteegenKnapzaksteeg)liggeninhet
agrarischegebiedHuinerbroek.

2.1.2

Kortekarakteristiekvanhetstroomgebied
HetstroomgebiedvandeVeldbeekwordtgekenmerkt doordeaanwezigheidvangrotelandschappelijke,cultuurhistorischeenecologischewaarden.Hetlandschapsbeeld isrelatiefweinigveranderdin
vergelijkingmet1850.Deafwisselingvandekzandruggen,beekdalen
ende ligging tussenhetVeluwe-massief endeRandmeerkustgeven
hetgebiedeenbijzondergeomorfologischkarakter.
De hoofdbeek is een laaglandbeek met in het voorjaar stromend
helderwater.Hetbeekdalsysteemwordtgevoeddooropkwellenddiep
grondwatervanuithetVeluwe-massief enlokaal grondwatervanuit
deaangrenzendedekzandgebieden.Dehoofdbeekisnooitgrootschaliggenormaliseerd,waardooreengrotematevannatuurlijkedifferentiatieaanwezigis.Denatuurlijkheidvandehoofdbeekenenkele zijbeken isherkenbaar aan enigemeandering, gevarieerdeoevers,beekbegeleidendbosenreliëfrijkebeekdalgraslanden.
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Samenvattend kanworden gesteld dat de sterke differentiatie in
bodemopbouw en hydrologische structuur, in combinatie met het
groteareaalbos-ennatuurgebiedheeftgeresulteerd ineengrote
variatieaanlevensgemeenschappenmetdaarinbijzondereplant-en
diersoorten.HetstroomgebiedvandeVeldbeekisdanookvangrote
betekenis voor natuur en landschap. Daarnaast is het gebied in
landschapsecologisch opzichtalsnatteendrogeverbreidingsroute
voorfloraenfaunauitermatebelangrijkgeziendeliggingtussen
het Veluwe-massief en respectievelijk de Randmeerkust en de
UtrechtseHeuvelrug.

2.2

Abiotischmilieu

2.2.1

Geologische ontstaansgeschiedenis
DeGelderseValleiheeftzijnhuidigevorm inbelangrijkematete
dankenaandewerkingvanhetlandijsindeRiss-ijstijdongeveer
150.000jaargeleden(MinisterievanLNV,1990b). Indezeijstijd
drongvanuithetnoordenlandijshetouderivierdal(Maas)in.Aan
weerszijdenvandeze laagte (GelderseVallei)werdenzand,grint
enkleiopgestuwd,waardoordeUtrechtseHeuvelrugenhetVeluwemassiefzijnontstaan.
Nadezeijstijdwerdhetgeleidelijkwarmerwaardoorhetijsbegon
tesmelten (Eemperiode).Het ontstane reliëfwerdaangetast door
de eroderende werkingvanhet smeltwater.Hierdoor werd de GelderseValleiweeropgevuldmetgrofzandengrint (fluvioglaciale
afzettingen). Ten gevolge van het stijgen van het zeeniveau is
daarna in de Gelderse Vallei, met uitzondering van de randen
(stroomgebiedVeldbeek),kleiafgezet (marieneafzettingen).
Ongeveer50.000jaargeledentraddevolgendekoudeperiodeinmet
wisselende temperaturen (Wurm-ijstijd). In deze periode werd
Nederland niet door het landijs bereikt. De zeespiegel daalde
echter wel,waardoor de Gelderse Vallei droog viel. Plaatselijk
ontstonden door verstuiving hoge dekzandruggen en elders juist
uitgestoven laagten. Eengedeelte vanhet zandwerd alskleine,
lageruggenafgezetindelageregedeelten.Doordeoverheersende
westelijkewindenlopendezeruggenhoofdzakelijkoost-west.Enige
afwijkingvandezerichtingkonontstaandoordatveelzandbleef
hangen in de beekbegeleidende struikvegetatie, zodat de rug de
richtingvandebeek gingvolgen.Ditpatroonvanruggenisherkenbaar inhetstroomgebiedvandeVeldbeek.
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