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Verzuring van beken

ABSTRACT
H. van Dam, A. Mertens & LM. Janmaat 1993. The impact of atmospheric
depositionondiatoms andchemistryofsurfacewater inrunningwatersinThe
Netherlands. IBN-report052.DLO Institutefor Forestry and NatureResearch,
Wageningen. 124p.
Thisisthefirstreport ontheimpactofacidatmospheric deposition on biotaof
runningwaters inThe Netherlands.
In 1990, 35 samples were taken for analysis of diatoms and chemistry in 16
springs and first and second order groundwater fed soft-water streams in
oligotrophic, sandy areas. The residence time of the groundwater in the
catchment beforedischargeintothespringsandstreamsisbetween1 and196
yr (median 87yr).
The results of the chemical analysis were compared with those of similar
investigationsconducted in1974and 1981,whichwereavailablefora number
ofsamplingstations.AtthesestationsthemeanpHin1990was6.4,whichwas
notsignificantly lowerthan in1974 (6.5).Thealkalinity decreased significantly
from 355 to 251 meq m"3 and nitrate increased significantly from 17 to 158
mmol m"3between 1974and 1990.Thesulphateconcentrationincreasedfrom
200to229mmol m"3overthesameperiod.
Diatomswerestudiedastheyaregoodexcellent indicatorsforacidification of
surfacewaters.Theyarethemostimportant algaeinthestreamsinvestigated.
The most important diatom isAulacoseira crenulata,whichwas recorded for
thefirsttimeinTheNetherlandsandoccursrarelyinsmall,cleanrunningwaters
inwestern Europe. Many other rarespecieswerefound, buttheir number did
not change significantly between 1974and 1990.
Itappearsfromcanonical correspondenceanalysisthat pHandnitratearethe
most important measured environmental variables. Other important variables
are the area of cross section of the stream and the ratio Ca/(Ca + CI). The
diatom assemblages indifferent headwaters of the same stream, at different
distancesfromtheorigin inthesameheadwater andondifferent substratesat
the samestation may bevery dissimilar.
Between 1974 and 1990 there was a shift in taxonomie composition, which
indicated acidification. The 1990 samples were used asa calibration set for
inferring pH with diatoms by weighted averaging. The transfer function was
used for inferring the pH inten comparable samples from 1974.The diatom
inferred pH declined significantly from a medianvalue of6.8 in 1974to 6.6 in
1990.
Thediscrepancy betweenthechangesindirectlymeasuredand diatom-inferredpH-valuesisprobablyduetothemethodological problemsassociatedwith
direct measurement of pHofsoftwater inthe past.
It is recommended to conduct similar investigations every 5-10 years and to
start researchfor getting more insight inthe spatial andtemporal variation of
algal assemblages in relatively clean streams in The Netherlands. Also the
impact of acidification on the macroinvertebrates of thesevulnerable ecosystems should beassessed.
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VOORWOORD

Detoestand vanaquatische ecosystemen is een goede graadmeter voor de
toestandvanhet milieu inhetalgemeen. Hetisdaarom nietverwonderlijk dat
de negatieve gevolgen van verzuring daarom veel eerder in Scandinavische
merenenNederlandsevennendaninde Europesebossenzijnvastgesteld.In
hetbuitenland isinmiddels ookveelonderzoek naardeeffectenvanverzuring
op stromende waterenverricht.
Dit rapport is een eerste verkenning naar de biologische gevolgen van de
verzuringvanstromendewateren,metnameVeluwsesprengen.Dezehebben
belangrijke natuurwaarden diedoor verzuring kunnenworden aangetast.
DeVeluwe is niet alleen het grootste aaneengesloten natuurgebied in Nederland, maardegrondwatervoorraad isook eenvandebelangrijkste drinkwaterbronneninonsland.Dekwaliteit hiervanwordtdoor atomosferische depositie
bedreigd.
Hetonderzoekwerddaarom uitgevoerd innauw overlegmethet Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, dat de financiële middelen voor de
chemische analyse van watermonsters beschikbaar stelde uit het Tweede
Additionele Programma Verzuringsonderzoek.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

OverdebiologischeeffectenvanverzuringopstromendewatereninNederland
wastot nutoe niets bekend.Om hierin enig inzicht teverkrijgen werd onderzoek verricht naar de soortensamenstelling binnen een groep van algen,
diatomeeënofkiezelwieren,diebekendstaanalsuitstekende indicatorenvoor
de zuurgraad van hetwater. Het isde meest algemene groep algendie inde
bekenvoorkomt. Erwerden oude en recente monsters vergeleken, in relatie
totveranderingen indechemischesamenstellingvanhetwater. Degevonden
verschillen werden geïnterpreteerd inrelatietot de hydrologie en het bodemgebruik.Degegevenskunnenwordengebruiktomtoekomstigeveranderingen
indechemievanhetwater endedaarinlevende kiezelwierentevolgen.
Beken en sprengen
Het onderzoek werd in hoofdzaak uitgevoerd in bovenlopen van permanent
watervoerendeVeluwsesprengebeken.Demeestevandeonderzochte beken
worden niet direct door meststoffen vervuild. Omdat ze relatief kalkarm en
daardoor slecht tot matig gebufferd water bevatten, zijn ze gevoelig voor
verzuring door atmosferische depositie. De meeste sprengebeken zijn in de
GoudenEeuwgegravenvoorhetaandrijvenvanwatermolens.Sindsdienheeft
zich daar een karakteristieke en nu zeldzame flora en fauna gevestigd. De
onderzochte bronnenensprengenwordengevoeddoorgrondwaterofschijngrondwater, bestaande uit ingedampt neerslagwater, dat 1tot 200 (mediaan
87) jaar geleden is geïnfiltreerd.Omdat het water dat dicht bij de oorsprong
(kop)vandebeekjesopkweltdekortsteverblijftijdindeondergrondheeft(vaak
minder dan 30 jaar), isde kop gevoeliger voor verzuring dan het benedenstroomsetraject.
Chemie
Innovember 1990werdenmonstersvoor analysevanchemie en kiezelwieren
genomen op 35punten in 16beken enbronnen.DepHlagtussen4.5 en 7.4
(gemiddeld 6.3) en de alkaliniteit tussen 8 en 1508 meq m"3 (gemiddeld 241
meqm"3).Demonsters omvattendushetheletrajectvansterkzure, ongebufferdetotneutrale,matiggebufferdewateren.InhetEC-IR-diagramvolgensVan
Wirdumliggendemonstersongeveeropeenrechtetussendereferentiepunten
voor regenwater en gerijpt grondwater. Water dat lang geleden inde ondergrondisweggezegen,vertoont hetmeestovereenkomst metgerijptgrondwater. Doordirecte ofindirecte beïnvloedingvanhetgrondwater door landbouw
enbebouwingtreedteenverschuivinginderichtingvanhetreferentiepuntvoor
zeewater op.
InverhoudingtotandereNederlandseoppervlaktewaterenzijndeonderzochte
wateren arm aan macro-ionen (elektrische geleidingsvermogen 9-32, gemiddeld 16 mS m'1) en orthofosfaat (0.2-2.6, gem. 0.3 mmol m"3). Anorganisch
gebonden stikstof isvoornamelijk alsnitraat aanwezig (2-892,gem.95 mmol
m"3). Hoge nitraatconcentraties korr\envoor in bekendievia het grondwater
direct door delandbouw worden
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beïnvloed maar ook in bronnen die geheel afhankelijk zijn van neerslagwater
dat inbos enheide isgeïnfiltreerd.
Van 17 monsterpunten waren ook waarnemingen beschikbaar uit 1974 en
1980. De gemiddelde pH op deze punten was 6.4 in 1990 en daarmee niet
significantlagerdanin1974(6.5).Van1974tot 1990waserweleensignificante
dalingvandealkaliniteitvan355naar251meqm"3eneensignificante stijging
vandegemiddelde nitraatconcentratievan 17naar 158mmol m"3.Desulfaatconcentratie nam van 1974 tot 1990 (niet significant) toe van 200 tot 229
mmol m"3. Ook het elektrische geleidingsvermogen en de concentratie van
calciumzijntussen1974en1990significanttoegenomen.Dezeveranderingen
wordenwaarschijnlijktenminstevooreendeelveroorzaaktdoor atmosferische
depositie van anorganisch gebonden zwavel- en stikstofverbindingen. Daardoor zullenwaterendie arm zijn aananorganische stikstofverbindingen, vermoedelijk binnenenkeledecennia uit Nederland zijnverdwenen.
Diatomeeën
Inde82onderzochte monstersvankiezelwierenwerdenintotaal251soorten
(envariëteiten) aangetroffen, waaronder 62die in NW-Europa zeldzaam zijn.
Erkomenveelzeldzamesoortenvooromdatniet-verontreinigde,zuurstofrijke,
stromende wateren tegenwoordig zeldzaam zijn in NW-Europa. De meest
algemenesoort isAulacoseira crenulata,metbijna 10%vanhetaantalgetelde
individuen.DezesoortisnieteerderinNederlandaangetroffenenkarakteristiek
voor voedselarme, kleine wateren, in het bijzonder bronbeken, die niet al te
armaankalk zijn.
Het verband tussende soortensamenstelling en de milieuvariabelen is nagegaan met eenordinatiemethode(canonische correspondentieanalyse, CCA).
DebelangrijkstemilieuvariabeleisdepH.Daarnaastbestaatookeensignificant
verbandtussendesoortensamenstellingennitraatconcentratie,deoppervlaktevandedwarsdoorsnede vande beek ende Ionic Ratio (IR = Ca/Ca + Cl).
Samenverklarendezevariabelen29%vandevariatieindesoortensamenstelling. Uit de ordinatie blijkt tevens dat de verschillen in soortensamenstelling
tussen verschillende koppen van een zelfde sprengensysteem zeer groot
kunnen zijn. Ook is er verschil tussen de kiezelwierencombinaties nabij de
koppenenmeerstroomafwaarts,inovereenstemmingmetdestroomafwaartse
toename van o.a. pH en IR.Tevens zijn er verschillen tussen monsters van
dezelfde plek maarvanverschillend substraat, b.v. takjes, zandbodem,afgevallen boombladeren. Om verantwoord conclusies te kunnen trekken over
veranderingen inde loop vande tijd is het dus nodig dat de oude en nieuwe
monstersvanpreciesdezelfdeplaatsinhetbeeksysteemafkomstigzijnendat
ookdeaardvande monstersgoed overeenkomt.
Van tien monsterpunten waren monsters uit 1974 en 1990 beschikbaar die
redelijktotuitstekendaandezeeisenvoldeden.Uitdeordinatieblijktkwalitatief
dat uit veranderingen in de verhoudingen tussen de hoeveelheden van de
gevonden soorten een daling van de pH kan worden vastgesteld. Er is een
significanteafnamevanFragilariapinnata, waarvanbekend isdatdehoeveelheid in de loop van deze eeuw ook elders in Europa is afgenomen. Tussen
1974 en 1990 werd op deze punten geen verandering in de diversiteit en de
aantallen (zeldzame) soortengeconstateerd.
OmdatdedirectepH-metingenuithetverledenvaakonvoldoende nauwkeurig
zijn gemeten werden de veranderingen van de pH ook op grond van de
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soortensamenstelling vande diatomeeëncombinatiesbepaald. Daartoe werd
uitdeverdelingvande40meestalgemenesoortenover32monsters uit1990,
waarvan pH-metingen bekend waren, met de methode van de gewogen
gemiddelden de pH-optima van deze soorten berekend. Vervolgens werden
uit de gevonden pH-optima, wederom met de methode van de gewogen
gemiddelden, van deze 32 monsters de pH van het water geschat. Daarbij
treedt eenstandaardfout van0.5 pH-eenheidop.
Degevonden relatieswerdentoegepast omopdetienvergelijkbare monsterpunten de pHte schatten op grond van de diatomeeëncombinaties uit 1974
en 1990. Tussen de beide jaren is een significante achteruitgang van de
mediane geschatte pH van 6.78 naar 6.55. Dit komt overeen met eenverzuringssnelheidvanongeveer 1.2 eenheidper 100jaar.Verzuringblijktoveralop
tetreden: inbekendie door schijngrondwater endoor diep of ondiep grondwaterwordengevoed,metkorteenlangeverblijftijd,metlageenrelatief hoge
alkaliniteit enzoweldichtbij alsverdervandeoorsprong.
Dediscrepantie tussen de constantie vandedirect gemeten pHtussen 1974
en1990enerzijdsendedalingvandemetdediatomeeëngemetenpHindeze
periode anderzijds, hangt waarschijnlijk samen met methodische problemen
vandedirecte pH-meting inzwak-gebufferde wateren inhetverleden.
Nader onderzoek
Om het procesvanverzuring en het effect vandedaartegen genomen maatregelen te kunnen volgen, verdient het aanbeveling dit onderzoek elke 5-10
jaar te herhalen. Om de resultaten beter te kunnen interpreteren is het nodig
om in drie tot vier beeksystemen gedurende twee tot drie jaar gedetailleerd
onderzoek teverrichten naarde ruimtelijke entemporele variatie indealgengemeenschappen.Tevenswordtaangeraden deeffectenvanverzuringopde
macrofaunavanbekenteonderzoeken.
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1 INLEIDING

Tot nu toe is er in het verzuringsonderzoek in Nederland vooral aandacht
besteed aan de effecten vanverzuring op terrestrische ecosystemen en stilstaande zwak-gebufferdewateren (VanDametal. 1981,Roelofs 1991).Over
debiologischeeffecteninstromendewaterenisnietsbekend.
Verreweg de meeste beken in Nederland zijn door landbouw, industrie of
andere menselijke beïnvloeding alzodanig aangetast, dat de invloed van de
verzuring slecht te onderkennen is. Op de Veluwedaarentegen stroomt een
aantalbeken,waarvanhetintrekgebiedgesitueerdisinbos-enheidegebieden
die door niets anders dan atmosferische depositie worden vervuild. Tussen
1974en1986isdepHindezebekendaardoor gedaald,enhet nitraatgehalte
gestegen(Meinardi1988).
Om een beter beeld te krijgen van de huidige toestand van de stromende
wateren, isereenonderzoekverricht metdevolgendedoelstellingen:
1.

Het eventueel vastestellen van biologische effecten die verzuring op
stromendewatereninNederlandheeft,waarbijdiatomeeënuitoudeen
recente monstersalsindicatorenworden gebruikt.
2.
Hetinterpreterenvandegevondenverschillenindematevanverzuring
inrelatietot hydrologieenveranderingeninhetbodemgebruik.
3.
Het nagaanvanveranderingen inde chemische toestandten opzichte
vaneerderebemonsteringenvanaf 1948.
4.
Hetgoedvastleggenvandehuidigebiologischeenchemischetoestand
omtoekomstigeveranderingentekunnentraceren.
Het eigen karakter van de beken en sprengen kan gezien worden als een
verrijkingvandedroge omgeving (IJzerman 1982). Het milieuvande beken
en sprengen met eenmin-of meer constantetemperatuur, relatief constante
afvoervanbetrekkelijkzuiverwater (Meinardi1974,VanDam&Soliman1974)
enhetvoorkomenvankwelzonesvormt eencombinatiedieinNederland niet
veelmeergevondenwordt.Daardoor komenerzeldzameplante-endiersoortenvoor (Van Dam &Soliman 1974, Popma 1982). Helaasdoen zich steeds
grotereproblemenvoordiehetmilieuvandebekenensprengenbeïnvloeden.
Zoishetwegvallenvanheteconomischbelangvanveelvandezewatereneen
redenvoorachterstalligonderhoud (foto1).
Samenmetdedalingvanhet grondwatervormenzij eenbedreiging voor de
wateraanvoer (Jongman 1990). Grote delen van de benedenlopen van de
beken zijn verrijkt met meststoffen of anderszins vervuild (IJzerman 1982).
Atmosferischedepositievormtdoor hetgeringebufferendevermogenvande
bodemeveneenseenbedreiging.
Naast de Veluwse beken werden ook een bron en een bekensysteem in
Overijssel onderzocht in gebiedendie bodemkundigveel overeenkomst met
deVeluwevertonen.
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Foto 1.
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Soerense beek,noordelijke, verwaarloosde sprengekop. Monsterpunt 8A.Door verzanding en bladatval wordt de toevoer vankwelwater belemmerd. De sprengekop
wordt gebruikt alszoelplaats voor wilde zwijnen (Stouten 1982). 4maart 1991 (J. van
Osch).
Er is in dit onderzoek gebruikt gemaakt van diatomeeën of kiezelwieren. Dit
zijneencelligealgen,diegoedeindicatorenzijnvoorveranderingendiesamenhangenmetatmosferischedepositie(b.v.VanDametal.1981,VanDam1988).
Zowel taxonomischals ecologisch zijn de diatomeeën goed beschreven.Ze
reageren nauwkeurig opde omgeving zodat eventuele veranderingen daarin
opgemerkt kunnenworden (Dixitetal.1992).IndeVeluwse sprengen komen
veeluniekesoortenvoor endediversiteit ishoog (Janssen1974,Marks1976,
VanderKolk1977).Eenanderebelangrijkredenvoordekeuzevandezegroep
is de mogelijkheid om gebruik te maken van oud monstermateriaal, dat
oorspronkelijk voor anderedoeleinden isverzameld engeconserveerd.
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2 ONDERZOEKGEBIED

Debekenzijnzodaniggekozendat zij metelkaareenreeksvansterkzure,
ongebufferde tot neutrale, matig gebufferde wateren vormen. De meeste
geselecteerdebeektrajecten(fig.1)wordendoorgeenanderevervuilingdan
atmosferischedepositiebeïnvloed.
c=r

Figuur1. Liggingvandeonderzochtewateren. 1Molenbeek, 2Tongerensebeek, 3Hartense
molenbeek, 4Geelmolense beek, 5Orderbeek, 6Koppelsprengen, 7 Vrijenbergerspreng,8Soerensebeek,9BronopdeZijpenberg, 10Beekhuizerbeek, 11Eerbeekse
beek, 12Seelbeek, 13Bron op de Duno, 14Heelsumse beek, 15Bron op de
Archemerberg, 16Springendalsebeek. DeNijmolense beek(17) ligttussen 2en 3.
Gebiedenboven50m + NA.P.zijngestippeld.
Hetintrekgebiedisvrijvanlandbouw,industrieenbebouwing.Uitzonderingen
hieropzijndeNijmolensebeek(monsterpunt 17), deHeelsumsebeek(14)en
deSpringendalse beek(16),waarvandestroomgebiedengedeeltelijkonder
invloedstaanvanlandbouwactiviteiten.InhetstroomgebiedvandeHeelsumse
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beekenwaarschijnlijk ookvande Seelbeek (12) ende BronopdeDuno (13)
is ook enige bebouwing met wegen en riolering aanwezig (De Boer 1978,
Meinardi1988).DeNijmolensebeekwordtzodirectdoorlandbouwactiviteiten
beïnvloed,datdezenietbijdeformelevergelijkingenvanpotentieelverzurende
bekenisbetrokken.
Vanbijna allewaterenzijngoed gelokaliseerde oudechemische gegevensof
diatomeeënmonstersaanwezig.Debemonsterde puntenvallenzoveelmogelijk samen met de punten van eerdere onderzoekingen. In elke beek werden
zoveel mogelijk eenof meer punten inde bovenstetakken (sprengekoppen),
ongeveer 10-15mbenedendeoorsprongeneenpuntbenedendesamenvoegingvaneenaantalvandezetakkengenomen(bijl.1 en2).Ineenaantalbeken
isook nogopca 1mafstandvandeoorspronggemonsterd.
2.1Veluwe
2.1.1 Sprengen
De meeste van de onderzochte beken zijn ten minste voor een deel door
mensengemaakt. OpdeVeluwewerdal indevroege middeleeuwen gebruik
gemaakt van beekwater om molens aan te drijven. Zo lag er in 1025 al een
watermolenbijkasteelBiljoen(Velp).Inde13een14eeeuwzijnersteedsmeer
gebouwd. Zelagenaannatuurlijke bekenendemolens bezatenonderslagraderen. Dezenatuurlijke bekenwarengeenidealemolenbeken: hetvervalwas
nieterggroot endeafvoer onregelmatig.Alsnelgreepdemensinenwerden
de bekenverlegd enversterkt of erwerd eennieuwe beek gegraven. Ditwas
mogelijkdoor op plaatsenwaar hetgrondwater zichop geringediepte onder
het maaiveld bevindt, horizontale ingravingen of sleuven in de dalwand te
maken. Degrondwaterspiegel wordt danaangesneden en hetwater kwelt uit
dewandenenbodem indezoontstane geul (foto2).

:
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Foto2.

Soerense beek,middelste, goed onderhouden sprengekop met kwelranden enbeschoeiïng. Monsterpunt 8B.4maart 1991 (J.vanOsch).
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Degeulenzijnmaximaaltotzevenmeteronderhetmaaiveldgegraven (Moerman 1934a,IJzerman 1982,foto3).
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Foto3.

Zeerdiep uitgegravenkop van de Vrijenbergerspreng,metveelijzerneerslag, 6maart
1991 (J. vanOsch).
Meestal zijn de geulen recht, maar soms niet en dan heeft (eendeel van) de
beek eenschijnbaar natuurlijk karakter,zoals deTongerense beek (monsterpunt2,foto4) endeKoppelsprengen (monsterpunt 6,foto5).
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Foto4.
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Tongerense beek, bovenloop, monsterpunt 2B. Meanderend beekgedeelte met
schijnbaar natuurlijkkarakter. 7maart 1991 (J.vanOsch).
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Foto5.

Koppelsprengen, gezicht oppunt6Denhetbruggetje indehoofdbeek inZW-richting,
maart 1991 (J.vanOsch).
Zo ontstond er een kunstmatige bron, de spreng, die de molenaars kon
verzekeren van een krachtige en continue waterstroom. Daarnaast werd de
beek soms opgeleid.Ditwilzeggendatde beekviaeendijkje, enkele meters
bovenhetmaaiveld,werdgeleid (foto6).

19
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Foto6.

Soerensebeek,monsterpunt8Dinopgeleid trajectmetCallitriche.Opde achtergrond,
op deplaats vande vroegere watermolen,de gebouwen vaneenwasserij. Hetgaas
indebeekhoudt bijhetschonen afdrijvende waterplantentegen.4maart 1991 (J. van
Osch).
Dezeopgeleidebeekwordt ookwelbovenbeekgenoemd.Omhetwegzakken
vanwatertevoorkomenwerdhetopgeleidetrajectvoorzienvaneenleembodem. Door de hoge ligging van de beek ontstond er bij de molen een groter
verval,zodat gebruik konworden gemaaktvaneenbovenslagrad (fig.2).
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BOVENLOOP

leerrKMIDDENLOOP

molen

BENEDENLOOP

Figuur2. Schematische opbouw van een sprengensysteem (gewijzigd naar J. ter Hoeve in
Schimmel1976).
Inde16een17eeeuwzijnerveelpapiermolensgevestigdopdeVeluwe.Voor
aldezemolenszijnernieuwebekenensprengenaangelegd.In1740warener
wel 168papiermolens. Van eenaantal sprengen isde ouderdom bekend. In
1626 werd er al over de Ordermolen aan de Orderbeek (monsterpunt 5)
gesproken. De sprengen van deze beek staan aangegeven op een kaart uit
1630(Hardonk 1968).DeHeelsumsebeek (14)bestond reedsinde 16eeeuw
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(Gorter 1986). De Koppelsprengen (6) zijn waarschijnlijk van oorsprong natuurlijke beekjes die uitgegraven zijn om de beneden liggende papiermolens
draaiendetehouden (foto5,7en8).

Foto7.

Koppelsprengen, monsterpunten 6B (kop)en 6C(voorde bocht), maart 1991 (J. van
Osch).

Verzuringvan beken

Foto8.

Koppelsprengen, gezicht vanafhet bruggetje in de hoofdbeek naarpunt 6DinNOrichting, maart 1991 (J.vanOsch).
Dezemolenszijnbegin17eeeuwgebouwd (Hardonk 1968).Demolensopde
Beekhuizerbeek (10)komenalopeenkaartvan1654voor (Moerman,1934b).
Naastpapiermolenswarenero.a.olie-,zaag-enkopermolens (Hardonk1968).
DepapiermolensaandeSoerensebeek (8)werdennogaanheteindevande
18eeeuw gebouwd (Voorn 1992).Inde 19een20eeeuwgingentengevolge
van mechanisatie veel molens verloren of zewerden omgebouwd totwasserijen, waarbij hetwater de machines aandreef en het schone water gebruikt
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werd alswaswater. De Vrijenbergerspreng (7, foto 3 en 9) werd rond 1870
aangelegdvoordevoedingvanhetApeldoornsKanaal(IJzerman1982).

Fofo9.

Kleinewatervalin Vrijenbergerspreng (monsterpunt7B).Bovenaanzichtmetbegroeiing vandiatomeeën, 6maart 1991 (J.vanOsch).
Erzijn nogmaarweinigbedrijvendieafhankelijkzijnvan hetbeekwater,zoals
viskwekerijenenwasserijen.Daardoorwordenslechtsenkelebekennoggoed
onderhouden door bedrijven of vrijwilligersorganisaties. Tot het onderhoud
behorenhetregelmatigverwijderenvanwaterplantenenallochtoon organisch
materiaal (blad) en het bijhouden envervangen van een beschoeiing, thans
meestal bestaande uit gecreosoteerde paaltjes (IJzerman 1982). Als een
sprengebeek niet regelmatig geschoond wordt, zorgen bladafval enverzandingvoor eenafnemende afvoer (foto1).
Figuur 3 geeft een typische dwarsdoorsnede van een boventak van een
sprengebeek, zoalswijdietijdens hetveldwerk hebbenaangetroffen.

