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I.Inleiding.
ReedsvelegeneratieslangisdeRenkumsebeek(ookwelMolenbeekgenoemd),eentrekpleistervoordebevolkingvanRenkum,Wageningenen
andereomliggendegemeenten.Dezeaantrekkingskracht danktdebeek
aandemooiebosrijkeomgeving,degeheimzinnigeaanwezigheidvangrafheuvelsenurnenvelden,dieeenrijkehistorischeachtergrond doenvermoeden,enlastbutnotleasthetheldere,koelebeekwater.
DebovenloopvandeRenkumsebeekisweinigaangetast.Indebenedenloopkanopsommigepuntenbijgeschikteweersgesteldheid eenintensieverecreatieplaatsvinden.Verderbevindtzichinhetlaatstestuk
vandebenedenloop tevenseenpapierfabriek,diedebeekverdergebruiktalsafvoerleidingvanafvalwater.
Inverbandmetdezemenselijkeaktiviteiten,waarinvooralookdehuidigetoenemenderecreatie eenrolspeelt,leekhetgewensteenonderzoekintestellennaardekwaliteitvanhetwaterinhetstroomgebied
vandeRenkumsebeek.
DitstroomgebiedomvatdeRenkumsebeekmet7watertoevoerendebronnen
(waarvanslechtsdegenevlakbovenQuadenoord(natuurlijkzijn),alsmede
degedeeltelijk parallellopendeWittebeek,dienadebuurtschapHarten,deKortenburgsebeekgenoemdwordt.
DezestudieisverrichtalseenopdrachtvoorwetenschappelijkonderzoekvanhetRIVONteZeist,inhetkadervanmijnpraktijktijdvoor
destudierichtingWaterzuiveringaandeLandbouwhogeschoolteWageningen,
Dealgeheleleidingberusttebijprof.dr.M.F.MörzerBruyns,drs.P.
Léentvaarenmej.drs.C.J.M.SloetvanOldruitenborgh.Deuitwerking
dergegevensophetgebiedvanfaunaenfloraisgeschiedopdeafdelingHydrobiologievanhetRIVONalwaardrs.P.Léentvaar,drs.P.SchroeversendeheerL.W.G.Higler,hoofdresp.ledenvanvoornoemdeafdelingmijmetraadendaad terzijdehebbengestaan.
Voorwatbetreftdeuitwerkingvaneengedeeltederchemischeanalyses
zegikdankaanprof.dr.P.G.Fohrenir.J.H.Rensink,hoogleraarresp.
lidvandewetenschappelijkestafvandeafdelingWaterzuiveringvan
deLandbouwhogeschool,diemijhetlaboratorium,hulpenapparatuurter
beschikkingstelden.
HetresterendedeelderchemischeanalysesisverrichtophetWaterleidinglaboratoriumMiddenNederland teBilthoven.
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Doelvanhet onderzoek iseeninventarisatie alsmede een beoordeling
vandekwaliteit vanhet water inhet stroomgebied van deRenkumse
beek,o.a. inverband met tijdelijke enplaatselijke intensieve recreatie,aan dehand vangegevens,verkregenuit chemische analyses,waterplantenvegetatie endemacrofauna van de beekbodem.Het onderzoek is
verricht aandeRenkumse beek,metalle bronnen enzijtakken,ende
Witte beek -Kortenburgse beek,beide vanaf de oorsprong tot depapierfabriek.
Van hetafvalwater van deze fabriek datvia de beekbedding indeRijn
stroomt, zijn alleen enige chemische analyses verricht,aangezien
flora en fauna afwezig waren.
Het onderzoek heeft zichuitgestrekt over demaanden juni, juli en
augustus,inverband met de indeze tijd van het jaar optimale ontwikkeling van flora en fauna.Aangezien indeze maanden ookhet weer
uitzonderlijk mooi isgeweest,heeft derecreatie zichmaximaal ontplooid, zodat de eventuele uitwerking opde waterkwaliteit juistnu
vastgesteld zoukunnen worden.
Eénkeer permaand iseenvolledige chemische analyse vanhet water
verricht,terwijl de biologische monstername doorlopend heeft plaats
gevonden ingenoemd tijdsbestek.
Hoewel ik ermijvan bewust ben,dat eenéénmaandelijkse chemische
bemonstering slechts eenmomentopname is,die inhet gevalvan een
stromende enzich steedsverversende beek,van nog tijdelijker karakter is,meen ik tochv<?ndithulpmiddel gebruik temoetenmaken,bij
een oriëntatie over de .aterkwaliteit.Op de 3 bemonsteringsdata is
dussteeds een'volkomen nieuwe watermassa geanalyseerd. Eenstabiliserende faktor isdat de situatie inhet stroomgebied aanweinigwisselingenonderhevig isgeweest.Deweersomstandigheden voorafgaand en
opde3datavan chemische bemonstering warenvergelijkbaar.
Bijde beoordeling vandewaterkwaliteit isook gebruik gemaakt van
gegevens uitde literatuur,voor wat betreft de chemische analyses
om enig inzicht tegeven inde betekenis van degetalwaarden,en
aangaande de flora en fauna om eventuele verschuivingen indebiocoenose tekunnen constateren.

- k III. Topografie engeschiedenis.
Het huidige landschap van deVeluwezoom is vnl.gevormd tijdenshet
Riss- enWÜrmglaciaal.De door derivierenRijn enMaas inhetPleistoceenaangevoerde zanden vanhetVeluweplateau,werden doorhetlandijs,
dat indeRiss-ijstijd tothier doordrong ende dalen vulde,opgestuwd
totdegrote stuwwallen,welke ook nu noghet relief aanhetVeluwse
landschapgeven.Deze stuwwallenwerden door hetvele smeltwater al
tegenhet einde vanhetRiss-glaciaalgedeeltelijk weer afgebroken en
plaatselijk, b.v. indevlakte tussen deRenkumse enHeelsumse beek,
als fluvoglaciaal afgezet (MAAS,1959). Inde laatste ijstijd (het
Würm-glaciaal)heefthet landijs ons land niet opnieuw bereikt.Wel
moet er een zeer streng enkoud klimaat hebben geheerst,omdat deondergrond permanent bevroren bleef.Dithad totgevolg dat 'szomers
alhet smeltwater bovengronds moest wordenafgevoerd.Met ditsmeltwater werdengrote hoeveelheden bovengrond meegenomen en eldersafgezet.
Men spreekt danvan solifluctie.Men stelt deze solifluctieverschijnselenaansprakelijk voor deafbraak vanhetRiss-glaciaalrelief,waardoor de dalen vaak met plaatselijk dikke lagen solifluctiemateriaalvan
deheuvelskonden worden bedekt,terwijl door degrote hoeveelheden
smeltwater toch brede dalen werdenuitgeslepen.
'sWinters zorgden de stormwinden ervoor dat solifluctiemateriaal elderswerd afgezet.Zo zA.^n bv.demeer grove zanden van het solifluctiemateriaal afgezet in aedalenvan de Heelsumse enRenkumse beek.
Door dit samenspel van erosie door (overwegendwestelijke)winden en
solifluctie door smeltwater, ontstond het typische asymmetrische dalrelief van deRenkumse beek,met eensteile oostkant eneen glooiende
westkant.
Inditverband ishet van belang tewijzen opde bodemafzettingen,waardoorheen dehuidige Renkumse beekz'nweg vindt.Zie ook kaart I.Al
deze afzettingen liggen oppraeglaciale zanden ofgrinden,die over
'talgemeen grof envoedselarm zijn.De2meest noordelijke bronnen
ontspringen opdeGinkelse mark,bestaande uit hoge podzolgronden van
overwegend arm zand.Deze gaan over ingrindhoudende fluvoglaciale
gronden met niet lemig, soms zwak lemiggrof zand.Even bovenQuadenoord treftmen zwak lemig,somsniet lemig grof zand, terwijlvanaf
Quadenoord de associatie beekdalgronden zich totdeRijn voortzet
met niet lemig en lemig fijn zand, somsveen inde ondergrond.
Aanvankelijk heeft mengedacht dat de beide grote dalen van deHeelsumse enRenkumse beekuitgeslepen waren door beken,die door een
recente daling vande grondwaterstand geleidelijk verdroogd waren,
maar waarvan demolenbeken nogrestanten zouden zijn.Menheeft later
echter aangetoond, datvan eendergelijke daling van degrondwaterstand geen sprake is,doch dat integendeel demolenbeken nog inzeer
recente tijd door demens zijnaangelegd invrijwel droge dalen.Reeds
indevroegeMiddeleeuwen buitte de mens ni. dehoge grondwaterstand
indedalenuitdoor eenwatervoorziening (voor b.v.eenwaterrad of
slotgracht)met behulp vangegraven sprengen,dat zijndiepe greppels
die zodiep inhet dalwordengegraven tothet grondwater isbereikt.
De zoontstane kunstmatige bronnen gevenveelalhetaanzien aanniet
natuurlijke bronbeken (zoals eengedeelte van het bekenstelsel van
deRenkumse beek).
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Onderstaande tekening moge ditverduidelijken: (Roorda v.Eysinga 1952)
Veluwe plateau

dalbodem
grondwaterstand
spreng

Van nature treedt hetgrondwater alleen inde laagste delenvan de
dalen en openkele lagere plekken langs deVeluwezoom aandeoppervlakte énveroorzaakt daar broekige plaatsen enmisschien een enkel
beekje.Zulke plekken liggen inhetRenkumse dal benedenQuadenoord.
De huidige Renkumse beek vindt zijn oorsprong + 1km boven de spoorlijnArnhem -Ede envervolgt zijnweg in zuidelijke richting tothij
na+ 6km bijRenkum indeRijn stroomt.Onderweg passeert de beek
de landgoederen: Boschbeek,Quadenoord endeKeyenbergn Vgl.Roorda
v.Eysinga (1952)zithet bekenstelsel als volgt inelkaar:
Het oudste gedeelte,met nog eenvrijnatuurlijk karakter,ligt in
de laagste plaatsen vanhet dal,waar het grondwater dicht aande
oppervlakte komt,opdekaart metAaangeven.
Tracé Bgeeft een omlegging te zien terwille van een oliemolen inde
middeleeuwse buurtschap Hartan, langs dewestelijke dalrand.
Tracé C is eengeheel nieuw gegraven beek met diep gegraven sprengenstelsel,waarop verschillende olie-,papier- enkorenmolens konden
wordenaangesloten.
Het sprengenstelsel Dreikt totaan deGinkelse mark, ten behoeve
vaneenwat jongere molen opQuadenoord.Het beginvande oudere
beekCkon daarbijals een zijspreng inhet nieuwe stelsel worden
opgenomen.Waar dit niet mogelijk was,moesten enkele lagere sprengen (20,22)onder de beek worden doorgeleid. InhetRenkumse dal
zijndusachtereenvolgens verschillende beken naast elkaar gelegd.
Deze aanleg isvrijwel geheel bepaald door technische en economische
overwegingen,met name die vanhet drijven vanwatermolens.De naam
Molenbeek ishiermede verklaard.De oudste watermolens dateren uit
het jaar 1025 en 1076,alskoren- enoliemolens.De ontwikkeling
vande papierindustrie inde 17e en 18e eeuw heeft tenslotte de
aanleg van talrijke ingewikkelde waterwerken met zichmeegebracht.
De naamWitte Beek voor het parallel lopende stuk boven Quadenoord
dankt zijn naam aanhet afvalwater van de papiermolen bijQuadenoord.
Heden tendage isdeze naam van toepassing ophet zuidelijke stuk
nade papierfabriek.
Hoewel deaanleg van deRenkumse beek dusnog inhistorische tijden
heeft plaats gevonden,isuit archeologische vondsten gebleken dat
ook in praehistorische tijdenhet makkelijk tebereiken grondwater
inhet beekdal bewoning heeft aangetrokken.
En niettegenstaande het feitdathet vermelden van gegevens hierover
met dit onderzoek als zodanig niets temaken heeft,wil ik ervoor
devolledigheid toch eenkort overzicht vangeven:
3OOO- 1400v.Chr.HetNeolithicum ofdeJongere Steentijd.
Inhet midden des lands bloeit deklokbekerkultuur.Deze isoorspronkelijk afkomstig uit
Spanje.Kenmerk van deze kuituur was o.a.het
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individuele grafheuvels.Nabijlandgoed deBoschbeek zijn overblijfselenhiervan waargenomen.
1400-800v.Chr. De Bronstijd.Dit is een periode vanrustige ontwikkeling enversmelting van stammenuithetnoorden en zuidenvan ons land.
65O -Chr.geb.
De Ijzertijd. Invasies van stammenuithetnoorden,
Deze nemen degevestigde bevolking inzichopen
ontwikkelen eennieuwe kuituur,gekenmerkt o.a.
door eengezamenlijk begraven van dedoden inurnenvelden.Drie opeenvolgingen zijnindeze kuituur teonderscheiden, nl. deHallstatt-jLaTêneenGermanenperiode.LaTêne-urnenveldenook in
de omgeving van landgoed de Boschbeek.
Chr.geb.-100n.Chr.DeJongere Ijzertijd.DeRomeinenkomen inhet
land.Er vindt een indeling plaats van deGermanen,inFriezen,Franken enSaksen,gebaseerd op
onderlinge politieke verhoudingen.Ookuitde
Romeinse tijd zijnvondsten rondom deRenkumse
beek gevonden,o.a.bijlandgoed deKeyenberg.
DeRomeinen hebben deRijn totgrens-enverdedigingslinie bestemd,
waartoe zijde bevolking uit eenbrede strook langsdeRijnverdreven hebben.Erkwam toen een eind aan de vrijdichte bewoning.Romeinse patrouilleshielden regelmatig controle,vandaar vondsten als
paardentuig edg.indit gebied.
Na devalvanhetRomeinse rijk,komt deheerschappijder Franken
enhet begin derMiddeleeuwen,waarvan degraven en kasteelresten
(o.a.kasteelGrunsvoort)nog getuigen rondom de beek.Bijhetdoordringen vanhetChristendom inde 7e-8e eeuw,vindt het begraven der
doden plaats ingestrekte houding onder de grond.Opkaart II zijn
enige vondsten aangegeven.
Tot zover de achtergronden vanhet ontstaan van deRenkumse beek,bedoeld ook om eeninzicht tegeven inhet ophet eerste gezicht wat
ingewikkeld lijkend stelsel vanwaterlopen.Van de 7bronnen diede
beek voeden zijn ervolgensMaas (1959)slecht k natuurlijk,nl.die
vlak bovenQuadenoord liggen.Daar komt het grondwater op natuurlijke
wijze aandeoppervlakte,zonder menselijk ingrijpen.
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DeRenkumse beek loopt over + 6km vrijwel in eenrechte lijnvanhet
noorden naar het zuiden,vanafde bronnen opdeGinkelse mark totde
monding indeRr'jnbijEenkuci,Het beekdal waarin tracé A loopt (het
oudste enmeest natuurlijke deelvan de beek),heeft een steileoostkant,met overwegend bosbegroeiing,en eenglooiende westkant met weiland en bos.Het noordelijke stuk van de beek vanaf deGinkelse bronnen tot evenbovenQuadenoord (v-10)loopt door bebost terrein (aan
weerszijden).Daardoor isopdit stuk een sterke schaduwwerking.De
oevers zijnvrij steil (de beek isdaar immersgeg:.aven!)ende bodem
is bedekt met een dikke laag bladafval.ïer plaatse vandeGinkelse
bronnen isdit blad sterk aanrotting onderhevig en is bijenig roeren eenduidelijke reuk vanH2S t constateren.Vanaf punt 10wordt
de beschaduwing aan dewestzijde minder,omdat dan bos plaats maakt
voor weiland.Dit isdushet gevalvanaf punt 10tot aandemonding.
Aan de oostzijde blijft een bosbegroeiing met uitzondering van punt
28-29,waar aanweerszijden weiland is,en punt 31_32,waar het bos
aan de oostzijde minder dicht is.Vanaf punt 33 "totde papierfabriek
isde oostelijke beboste dalhelling zeer steil.
Samenhangend met deafname in beschaduwing vanaf punt 10,wordt ook de
bodem minder door bladafval bedekt.De bodembedekking wordt dangyttj.
(het primaire bodemsubstr:- ~:lblijft zand over degehele b ..:.;lengte),
van 10-30blijft dit zo : hoewel plaatselijk inbochten,waar de iets
snellere stroming in e-.•-•• stroomdraad meer materiaal heeft meegenomen,
plekken met zand en fojugrind te zien zijn.De beekbedding wordt in
dit tracé ook geleidelijk breder,totdeze in30-32de breedte van
k meter bereikt.In dit stuk isde diepte echter erg gering (+ 10cm)
enisde bodem geheel zanderig.
Vanaf 32-3^isde beek even woer aanweerszijden beschaduwd. Bladafval
en een zanderige zwarte blubber met veel takjes vormen hier de bodem.
Vanaf3^-depapierfabriek wordt deze zwarte Kassa nog wat fijner van
struktuur eu doet meer aaislib denken.
Samenvattend bestaat de beekbodem dus"a.uno-rd naar zuid uitovergangen van: zand + bladaf/al,
zand •;-gy'-tjametplaatselijk
zand +grind,
zandzanderige blubber met takjes en bladafval
zandigslib,.
DeWitte beek ontspringt bijpunt h"]even bovenQuadenoord,300m
oostelijker dan deSenkumse beek,dit punt lijkt eennatuurlijke bron
tezijn.
Van kl-k-5 is eraan de oostkant bos,aan dewestkant weiland.De
bodem is zanderig metbladafval.
Van -:5-50loopt de beek geheel onbeschaduwd doorhet weiland,vrij
snel stromend enmet plaatselijk eengeheel zandige bodem,voor
het overige zandmet gyttja.
Van 50-55 iserweer bebost terrein aan de oostkant enweiland aande
westkant.De bodem bestaat uit zand metgyttja, enig bladafval en
plaatselijk zand-rengrindbeddingen.
Vanaf punt 55 totde papierfabriek een toename vande sliblaag.
Over 'talgemeen is deze beek (die vanaf 50deKortenburgse beek heet)
smaller dan deRenkurasebeek« Hoewel de stroomsnelheid hier nietgerne-

_8ten is.lijkt deze ietsgroter te zijndandie vandeRenkumse beek.
De sublaag wordt ook pas tegenhet einde gevormd, waar die bijde
Renk"'.rasebeek alveel eerder aanwezig is- Beide beekbeddingen vormen
a.h.vv«,deafsluiting van de tussenliggende weilanden methetomringendebos.
Recreatie.
Na degegevensover de beekloop,bodemgesteldheid enmatevanbeschaduwing, zijn inverband met dit onderzoek ook rog gegevens over de
recreatie vanbelang.Deze zijn teverrateningegevensover:
1e.de plaatsvan de recreatie
2e. de hoedanigheid van de recreatie
3e. dehoeveelheid vandorecreatie-,
Ad 1.-.De plaats vanrecreatie hangt o.in.s•men met de terreingeschiktheid endemogelijkheid die ertoe gegeven wordt door de eigenaren van
desbetreffende percelen»
Geschikte terreinen zijnde droge bosgronden vanaf deGinkelse bronnen totQuadencord,alsmede de brede,zandige oostelijke oever van
het tra.ee'Quadenoord-Keyenberg-,.-Vanaf deKeyenberg naarhet zuiden
wordt hot trace minder toegankelijk voor recreatie aan de beek,vanwege de seed1obeboste oosthelling e?ialsweiland ingebruik zijnde
percelen aan dewestzijde.Het gehele westelijke stuk vanaf despoorlijn tot de papd.er/fabri-k isweliswaar privéterrein,maar vrijtoegankelijk eugoed beheeiJ Jeterreinen aan dewestzijde zijn over 'talgemeen minder toegankelijk.
Tenaarzien van derecreatie vlak lange de beek zijn vnl.van belang
de terreinen langÓ de oostelijke oever van deRenkumse beek vanafde
spoorlijn .^de-Ainhem tot deKeyenbergse weg.
Wat betreft de westelijke zijde ligt er eenrecreatiegebied rondom
Panoramahe-.ve enhet landgoed deBoschbeek„
Ad 2,. ïletierred:.iaar de oostelijke oever is teverdelenin:
a)het terrein vanaf de spoorlijn totQradenoord, ingebruik aio
caravankamrj. waarop cara.1;;?"...IDetvaste standplaatsen,die gedurende
hetvakantieseizoen d:.:-rblijde? staan,
b)Sen terrein benoostc.ivanOuadoacord mot v n L vakantiehuisjes,
c)Het tracéQuadenoord-Xe.:;».ro-rg,dat op zonnige dagen zeerintensiefvoor dagrecreatie wordt gebruikt (zie ookkaartI ) .
Het terrein aande westzijde rondom Danoramahoeve ligt niet direct
aan de beek,maar \anr.itdekampeerterreinen envakantiehuisjes bij
het landgoed de Euschbook was toch altijd wel een trek naar de beek
te constateren» Hier lopen dagrecreatie enrecreatie opwat langere
termijn in elkaar over.
Het lijkt misschien niet zinvol een onderscheid temaken tussendagrecreatie env/atlangduriger recreatie,maar tijdens mijn verblijf
gedurende de zomermaanden rondom de beek,is een verschil opgevallen
tussen deze twee categorieën,wat betreft de achterlating van afvalprodukten rondom eninhetwater'van debeek.
Inde caravankampen enkampeerterreinen zijn nl. voorzieningengetroffen ten behoeve vanhet deponeren vanhuisafval enander menselijk
afval :'.nde vorm van afvalemmers enafvalputten,mogelijk ook sept,-•,
tanks, onrioleringoDoor dit type recreatie wordt de beek iniedergeval niet gebruikt voorver/oer vanafvalprodukten,wel iser een
intensief gebruik van de beek door spelende kinderen, hetgeen stroom-

-9afwaarts altijd tevolgen isdoor een troebeling vanhetwater door
opgewervelde boderndelen. (N.B.,Ook het vee inde weilanden geeft een
dergelijk effect door vertrapping van de oevers).
De categorie der dagrecreanten, zichvooral bevindend inpunt31-32
zijn eigenlijk alsveel ernstiger verstorende on verontreinigende
faktor te beschouwen. Ter plaatse zijngeen voorzieningen voor afval
en sinaasappelschillen, klokhuizen,kartonnen ijsbekers,plastic
broodzakken edg.,v/arendan ook steeds inruime mate voorhanden.Een
krantenbericht indeVeluwepost van 18 juli 1969meldde: "Kinderen
lopen aanRenkumse beek diepe snijwonden opdoor scherven vanbierflesjes".
Verder vindt een ernstige vertrapping van de oevers en een afgraving
van deoostelijke heuvelrand plaats,zodat boomwortelsvanbomenop
de helling gedeeltelijk loskomen tehangen.
Ook ishet algemeen bekend en door mijook steedsgeconstateerd, dat
veelmensen het een ideale autowasplaats vinden.De auto wordt totin
de beek gereden,wat diepe sporen inhet zand veroorzaakt, eneen
brede stroom witte zeepvlokkenvindt dan even later zijnweg stroomafwaarts.
Ad 3» Exacte gegevens ook dehoeveelheid der recreanten zijnniet
bekend.Evenals reeds inhet begin isopgemerkt,waren deze zomermaanden bijuitstek geschikt voor verblijf inde nabijheid van koel beekwater (10-14°), bijluchttemperaturen van 25-28°.Naar schatting
heeft het stukje strand bijdeKeyenbergse weg vele malen velehonderden bezoekers,per dag getrokken.
De Witte beek-Kortenbu: se beek trekt geen recreatie,daar de ligging
hiervoor minder geschiktis.
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V. Bespreking van demonsterpunten.
De punten zijngenummerd vanafhet noorden stroomafwaarts van 1t/m 56
(ziekaart II).De no's 1t/m kO zijnvoor deRenkumse beek, kï t/m
56vandeWitte beek-Kortenburgse beek.
Ter verduidelijking zijopgemerkt dat inpunt28benedenQuadenoord het
tracéC enD samen komen.Tracé C loopt danrechtstreeks door totde
Rijn.Tracé A loopt parallel aanC tot deKeyenberg.Vanaf deKeyenberg isvanhet oudeÀ-tracé weinig meer tevinden dan eendroge sloot
engreppels,enisderhalve vanafdeKeyenberg niet meer bemonsterd.
De punten 1,12,2.8,32, 50, 39 en kO zijnde punten waar maandelijks
eenwatermonster voor de chemische analyse genomen is.Deze punten
zijngekozen om devolgende reden:
1 = beginpunt
12= halverwege caravankamp
28=benedenQuadenoord,waar de andere bronnen en zijtakjes bij
elkaarkomen.
32= bijdeKeyenbergse weg nahetrecreatiestrandje en deautowasplaats.
39=vlak voor de papierfabriek
kO= vlak na de papierfabriek
50= punt vandeWitte beek terhoogte vanpunt32,alsvergelijkingspunt
De overige monsterpunten zijnvoor flora en fauna.
De situatie wat betref';de bodemgesteldheid en beschaduwing isinhet
vorige hoofdstuk beschreven.Resten nog enkele opmerkingen over de
bronnen.
Wie bijhetwoord brondenkt aanhet overvloedig opwellenvankristalhelder waterkomt bijdemeesteRenkumse beekbronnen bedrogenuit.
Bron 1heeft eenwigvorm. Beide takken vande wig bevatten stilstaand
water dat troebel enopalescent is,overdekt met bacterievliezen.De
meest westelijke takkwam inde loopvan de zomer droog testaan,
vermoedelijk alsgevolg vanhet wegzakken vandegrondwaterspiegel.
De bladeren inde bronnenwarenaanrotting onderhevig (H,'G-lucht).
Enige tientallen metersverder wordthelder water afgevoerd.De bron
iseenHelccrene bron.
De eveneens gegraven bronalsbegin van traject C vertoont eenzelfde
beeld,met daarbij inhet gehele stuk vanaf het beginpunt tot de beek
eenweelderige groene algengroei.Deze eindigt inde beek engaat
daar tot punt 9 over in eengrijsgroene aanslag opde bodera.Deze
aanslag wijst bijnader onderzoek opverstoring vanmilieu (zie tabel
V B ) .Overigenskomt deze aanslag ook alvoor vanaf de spoorlijn tot
punt10.
De bronnen bij20 en22 zijn eveneens sterk beschaduwd, envolmet
blad enalgengroei (o.a.C:'cillatoria).Het water ishelder.
De bron 17vande tak vanaf de Boschbeek voert waarschijnlijk veel
Fe-houdend water aanwant dit stuk heeft eenroestrode bodemaanslag.
Onderzoek gaf ijzerbacteriën tezien.
De bronnen 19,23 en41voldoen aande beschrijving: helder water,
ontspringend aan de voet van oude bomen.
Aangezien de bronnen, samen methet afgevoerde regenwater,devoornaamste waterleveranciers van de beken zijn,isde grond waarop zij
ontspringen van belang.Al naar gelang het grondwater overgrof of
fijn zand,of praeglaciaal leem heeft gestroomd,verandert dechemische samenstelling vanhet bronwater aanzienlijk.Met de toename van

f i j n e b o d e m b e s t a n d d e l e n en afname v in crovero bestanddelen.
çaat çepaard eenverrijking van het bronwateroDo bronnen van deRenkumse
beek liggen allemaal ingrindhoudead i'luvoglaciaal,met niet lemig,
grof zand.VolgensMaas (1959) zijnd..,-zebronnen de meestvoedselarmevan alle beken vandeYeluwezcom.
De bron van deWitte beek ont/argt daarentegen ook eengroot deel
vande v/atertoevoer uit zwak lenig grof zand enmen zou hierdoor
een ietsrijkere samenstelling kunnen verwachten (zie ook onder chemische analyjes)o
Hieronder volgt tenslotte een overzicht van de gemeten stroomsnelheden
(gemeten metdeött-snelhoidsrneter)vande.Renkumsebeek van 19 juli
1969:
lonsterpunt

(c/s)

Q (l/s)

.••em

k'ü'nnaK-'feon

0P11

2,3

3
6

0,v;
ia.
0,13
',5
12
0 : l4
2k
50.3
0.22
25
53
0J23
40,5
28
0,18
31
50,5
0,18
39
40-50
0,03-0,0^
ko
163
O.36
Het dec:.et( t) is ber>
addoor vermenigvuldiging van de gemiddelde
stroomsnelhe id methet oppervlak van de dwarsdoorsnede vande beek
ter plaatse0

A.Chemische analyses»
Voor een overzicht der
;abellenvan bijlage
chemische ana]
V Â,
Bijbestudering vande
plaats op,de afwijkende
plaats
gegevens va It ir de 1e
'+0,
ten opzichte vande
;amenste31ing vanhe
punten
1
en
.• 'titerinc
punten39*32., 20er, 12»Aangezii
samenstelling weergeeft,
junt^-0de
fabriek is deze afwijking verklaarbaar,
vanhet afva3.wa.ter"tande paoie:
;
hege
temperatuur (19-22°),hooggeleiHet meest opvallende .shi.frde
l
sulfaatgehalte (190 mg/l), bicarbodingsverrnogen (.500 j60-+S),hoof
naatgehalte (-!-5mg/l)vCa. gehalte (37rag/l)enook vooral de B0Drwaarde van 73--2S6.Ter aanvulling \an deze icchemische bepa3.ingvan
het 5-daagszuurstofverbruik,isde chemische bepaling verricht,de
OxygenChemicalDemand (COD) t De BOD.-geeftnl»voor afvalwater dat
biochemisch moeilijk afbreekbare sto'c'fenbevat,niet de juistev/aarde
aan- Aangezien de hier aanwezige cellulosevezels vermoedelijk eendergelijk "onverteerbaar" substraat vormden, is deCOD bepaald.Voor ruw
afvalwater wordt inde praktijk vaak hetgetal 1,5 aangehouden voor
de COD/'EDIV-vorhouding.Is deze waarde groter,dankan ditwijzen op
een"cnverteerbaar" substraatoBij'de bepaling van juliwasdezeverhouding '•• 3;r>° Merkwaardig zijnverder de nog vrijhogeC^-gehaltes
indit afvalwater,waarin toch een volledige anacrobie te verwachten
zou ztjiin Eenverklaring hiervoor is tevinden in enige beluchting
die plaats vindt na ;c fabriek via een pompgemaaltje (het debiet en
de stroomsnelheid zi-m daar ook plotseling veelgroter dan invooraf-

- 12gaande punten).
Punt 1heeft eveneens eenandere chemische samenstelling van hetwater dande overige punten« Zoals reeds isopgemerkt kwam deze bron
inde bemonsterde periode,niet zozeer in aanmerking als eenwatertoevoerende plaats.Hetwater staat stil opde bosgrond enbevat veel
bladafval.De p.Iisergplaag (4,5), het0„-gehalte isgering,geleidingsvermogen,CL ,, SO
enFe-gehalten zijnrelatiefhoog,vermoede4
lijk alsgevolg vanrottingsprocessen
en concentratie door verdamping,
Ter vergelijking diene ook de volgende tabel,zoalsdie doorMAAS
(1956)opgegeven wordt.
ph
Renkumse beek
bron"
" N-tak
bron"
" Z-tak

E

T.h.

Ca

NO

c

6,5
^,5
5,5

109

1,2
1,9

6,6
8,8

1,2
2,9

sp

3,^

Over de andere monsterpunten isalleen optemerken dat ze onderling
weinig verschillen.Ook per maand isgeen significant verschil teconstateren.De BOD„ iserg laag,hetgeenwijst opweinig biochemische
aktiviteit van bacteriën enplankton.
De detergentenbepaling gafalleen opde punten39 en32een spoortje
detergent te zien,hoewel bijpunt 32 (de bekende autowasplaats) de
schuimvlokken ter plaatse opgevangen zijn.Kennelijk isde verdunnende
enverversende werking van de beek groot genoeg.
Tenaanzien van punt5° (ter hoogte van32 in de'Vittebeek)kunnen
nog eenaantal verschil'engenoemd worden,t.o.v.deRenkumse beek.
De pH,het sulfaat-,bicarbonstat- enCa-gehalte,endaarmee samenhangend geleidingsvermogen en totale hardheid liggen iets hoger.Genoemde
verschillen inligging,gebruik enoorsprong zijnhiervoor verantwoordelijk.
Om enig idee tegeven hoe dewaterkwaliteitvan deRenkumse beek
beoordeeld moet worden,volgt hier eentabelwaarinvermeld staande
waarden voor eenaantalCa--eutrofe enCa-oligotrofe wateren,die als
representatief voor deze watertypen beschouwd kunnen worden,(vgl.
REDEKE, 1948),
Ca-eutroof

Gel.vermogen^s)

Ca-oligotroof

265-J+26

37-88

pK
KMnO^(mg/l)
Cl" (mg/l)
NO" (mg/l)
2(mg/l)

8,2

4,5-6,8

9-51
13-87
0-0,4
14-24

16-138

HCO~ (mg/l)
PV" (mg/l)

30-1^5
0-58

3-24

NH,

+

(mg/l)
(mg/l)

Mg 2+ (mg/l)
Fe
(mg/l)

NO,

0,1-0,5
24-51
2,5-15,7
<0,1-2

8-17
0
5-18,5
0
0-0,3
1,6-4,0
0,7-2,4
<0,1-0,3

0
0
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vandeRenkurasebeek,blijkt deze laatste af tewijken,voor watbetrefthetCa -gehalte,het geleidingsvermogen,KMnO,-gehalte, alsmede
dePO^-2""enNO, gehaltes.HetCa -gehalte vooral isveelhoger(gem-»
8 tegenover gem.2 ) .De verhoging van hetgeleidingsvermogen hangt
hiermee samen.HetPO, -gehalte is ietshoger,terwijl hetNO,-gehalte
weer veel hoger ligt t+ k mg/l tegenover O mg/l). De afwijking vanhet
KMnO.-gehalte ligtaanhet ontbreken vanorganische stof (alshumus
edg.)indeRenkumse beek.HethogeCa-gehalte isvermoedelijk afkomstiguit het grondwater,wantMAAS geeft voor zijnonderzochte bronnen
ook deze hoge waarde aanvan 7-8mg/l.
Samenvattend zoumenkunnen zeggendat dit beekwater meer overeenkomst
vertoont met een oligotroof danmet een eutroofwatertype,hoewel een
zekere verrijking metCa,NO-, enPO. aanwezigis.
B.Bemonstering vande fauna.
Demonstername isgeschied met behulpvan een beekschoffel.Het ijveren
schepgedeelte hiervan bestaat voor eengedeelte uit metaalgaas,waardoor het water wegloopt en deachterblijvende dieren gemakkelijk te
verzamelen zijn.Per monsterpunt is zolang geschept tot ergeen andere
diersoorten bijkwamen.Verder isdegehele beek opregelmatige afstanden bemonsterd, zodat verwacht kan wordendat de bemonstering eenrepresentatief beeld voor de tijd vanhet jaar opgeleverd heeft.Er is
ook steeds stroomopwaarts bemonsterd om geen last tehebbenvanhet
scheppen (opwervelen van bodemdelen) stroomafwaarts.
TabelV Bjgeeft deresultaten weer van de vangst per monsterpunt in
het gehele stroomgebied, dus bronnen en zijtakkenincluis.
TabelV B ? geeft deverspreiding der soorten weer voor deRenkumse
beek enWitte beek-Kortenburgse beek zonder bronnen en zijtakken,in
stroomafwaartse richting.Dit om eventuele veranderingen indeverspreiding van bron totmonding na tekunnengaan.
Voor deverspreidingstabellen zijnvertikaal,stroomafwaarts,demonsterpunten uitgezet enhorizontaal de fauna,gerangschikt naar hetaantalkeren datdesbetreffende soort bijde bemonsteringen werdaangetroffen.
Voor deRenkumse beek blijken dandeChironomide larven (+poppen)in
de 39 bemonsteringen 16keer voor tekomen.Vervolgens komtPlectrocnemia conspersa (d.i.eenkokerjufferlarve zonder koker) '}k xvoor,
Sialis sp.larve (slijkvlieglarve)
12x
Nemaura cinerea (steenvlieglarve)
8
Limnephilidae (kokerjufferlarvenmetkoker)
8
Agabus bipustulatis (zwemkever)
k
Asellus sp.(waterpissebed)
k
Gammarus sp.(vlokreeft)
3
Pisidium sp.(erwtenmossel)
3
Velia sp.(wants)
3
Hesperocorixa sahlbergi (wants)
3
''icranotasp.larve(langpootmug)
3
Lumbriculus sp.(worm,Oligochaeta)
3
Simulium sp.larve (kriebelmug)
1
Polycelis sp.(platworm)
1
Hydroporus sp.(zwemkever)
1
Gerris sp.(wants)
1

- Ik Notonecta np. (wants)
Sericostornatidae (kokerjufferfamilie)
Sigara sp.

1
1
1

Demuggenlarven ennaakte kokerjufferskomen praktisch overal inde
beek voor.Aanhet eind,daar waar de sublaag zichgaat ontwikkelen
komen zeniet meer voor.De Limnephilidae daarentegen werden pas bij
Quadenoord aangetroffen enzijndan verder stroomafwaarts steeds te
vinden.
De slijkvlieglarve isvgl.de litteratuur gebonden aan een slibrijke
q.q. tamelijke anaerobe bodem,maar dezekomt dus blijkbaar ook in
bladerrijke bodem voor.De steenvlieglarve heeft ook eengrootverspreidingsgebied, nl. vanaf de bron tot deKeyenberg.Agabus bipust.
komt vooral inennabijde bronnen voor.Opmerkelijk isdeverspreiding van
Asellus die alleen vanafQuadenoord tot punt31 voorkomt.
Garamarusisalleen vanaf37aangetroffen,dus inhet laatste stuk
van de beek.Pisidium komt sporadisch voor op plekken waar de bodem
wat zand en fijngrind bevat.
In de buurt vanQuadenoord (16)komennog dieren voor die elders niet
aangetroffenworden zoals eenPtfjjLycelissp.,Similium sp.,Dicranota
sp.,Lumbriculus sp.Kennelijk geeft deze boerderijwaar veel pluimvee
enrundvee rondloopt aanleiding tothet ontstaan van een ietsrijker
milieu.Want over 'talgemeen kan opgemerkt worden dat de beek slechts
een beperkt aantal (5)diersoorten herbergt die in tamelijk groteaantallen envrijwel overhet gehele tracé voorkomen.Opmerkelijk isook
de volledige afwezigheid van fauna tussen31 en 32, d.i.hetdagrecreantenterrein.
Verder is een indeling gemaakt inhet saprobiesysteem vgl.Sladécèk,
aangevuld met gegevens vanLiebmann enKolkwitz„ Dit saprobiesysteem
geeft demate vanverontreiniging met organische stof aan enkent een
gradatie vanweinig tot sterk verontreinigd als:oligosaproob (0) ,_,.N
ß-mesosaproob (b)_^•••%-mesosaproob (a)_^ polysaproob (p).Het blijkt
dan dat het beekwater indeklasse o-b valt.
Voor deWitte beek-Kortenburgse beek is opdezelfde wijze als eerder
beschreven eenverspreidingstabel samengesteld.
Gammarus sp.komt
Limnephilidae
Chironomid©1arven
Anabolia sp.(kokerjuffer)
Herpobdellasp.(bloedzuiger)
Sialis sp.
Asellus sp,
Sericostornatidae
Silo sp.(kokerjuffer)
Plectrocnemiaeonsp.
Pisidium sp.
Velia sp.
Agabus sp.
Glossiphonia sp (kleine bloedzuiger)
Polycelis sp.

12xvoor,
5
k
k
k
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1.

Het blijkt hieruit datdoze beek eenheel andere faunasamenstelling heeft
dandeRenkumse beek.Hetmeest opvallende ishet vr.orkomenvanGammarus,

- 15inhet gehele beektracé,ingrote aantallen »Nijssen (19Ô2)geeft in
eenrapport over de verspreiding vanGammarusopdat hij op 26-6-1962
Gammarus pulex pulex heeft aangetroffen op punt 52,bijeen temperatuur
van 11,6C, pH 6,k en een stroomsnelheid van0,17 m/s.Ook inde nabijheid van punt 46-^7, bij een temperatuur van 11,8C, pH 6,2 env 0,25
m/s.
Over het voorkomen vandeTrichoptera (kokerjuffers)nog hetvolgende:
over het algemeen zijndekokerjuffers tot in families gedetermineerd.
De larve vanSilo sp.behoort totde familie derGoeridae enPlectrocnemia sp.totde familie der Polycentropodidae,Anabolia sp.totde
Limneahilidae.Deze zijndus vanwege de eenvoudige herkenbaarheid tot
op avenuegedetermineerd.VolgensFischer (193*0 wareninde omgeving
vanRenkum aan te treffen Trichoptera:
Fam.Polycentropodidae
Fam.Leptoceridae

)Neureclipsus bimaculatus
\ Leptocerus dissimilis
Oecetis notata
Setodes punctata
Fam.Sericostomatidae—. ) Sericostor.aperconatum

Dit isduswel sterk verschillend van de huidige waarnemingen.Een
ander literatuurgegeven dat eenmogelijkheid totvergelijking biedt
ishetvoorkomen vande beekprik,Zoalsuit de tabelV Bblijkt is
deze inhet slibrijke stuk van deKortenburgse beek vlak bovende
papierfabriek gevangen,althans delarve.
Over de beekprik meldt Tolder (19Ô5)hetvolgende:
De beekprik (Lampetra planeri) iseen stationaire zoetwater vis,met
een enige jaren in zoetivaterlevende larvevorm,ammocoetesgenaamd.
De lengte vanhet volwassen dier bedraagt meestal 10-16 cm.Loman(l912)
vond indeRenkumse beek bij 138dieren een lengte van8-13,9 cm.De
larvenkunnen zich enige jaren indit stadium bevinden ennemen dan
slechts langzaam inlengte toe.Zekunnen+ 10cm lang worden,afhankelijk van de leeftijd.VolgensLoman (1912)leven de larven inslib,
volgensPolder (1965)moeten de larven in fijn zand leven,waarin geen
rottingsprocessen voorkomen,omdat dan de zuurstofvoorziening in gevaar
komt.De larven zijn echter welweinig zuurstofbehoeftig.De larven zijn
niet rheophiel,maar de door hen gewenste bodem komt slechtsvoor in
stromend water.De metamorfose totvolwassen dier begint augustus—
oktober.De voortplanting vindt plaats op zonnige snelstromende plaatsenmet stenige bodem.De volwassen dieren bezitten aan dekop een
zuignap,waarmee ze zichaan stenen edg.inhet stromende waterkunnen vasthouden.Het voorkomen van de beekprik beperkt zich totenkele kleine populaties inLimburgse enNoord-Brabantse beken,alsmede
inbeken inde zuidelijke en oostelijke Veluwezoom, deliest-Veluwe
endeAchterhoek.De bekenmoeten dusvoldoen aan bovengenoemde eisen
die het larvestadium ende volwassen fase eisen.
Wat betreft deRenkumse beek ishet voorkomen van de beekprik gesignaleerd in:
1899 door Loman
boven bovenste korenmolen
191O door Heimans grintgroeve Keyenberg
195^door Smissaert
1956doorMisset
molenbeek bijQuadenoord
1957door deKoek enVan Bemmel
1963door omwonenden
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zeer geschikt is,maar dat sterke storing door toeristen plaatsvindt.
In de zomermaanden van 19^9 is
de beekprik door mijniet inde
Renkumse beek gesignaleerd, v/elindeKortenburgse beek opgenoemd
punt.
Samenvattend kan dusgezegd worden --ater evenals het verschil in
chemische analyse,ook eenverschil in fauna op temerken is tussen
deRenkumse beek en deKortenburgse beek,vermoedelijk alsgevolg van
verschillen in oorsprong (kwaliteit vanhet aanvoerende water), gebruik
(geenrecreatie,loopt door agrarisch gebied) en beschaduwing.Wel valt
de v'i'ittebeek-Kortenburgse beek ook inde o-b-klasse vanhet saprobiesysteem vanSlad-acèk.
C. .eraonsteringflora.
De bemonstering der flora is eigenlijk niet gebonden geweest aanbepaalde monsterpunten. '£r langslopend is steeds de flora bekeken.Op
tabelV C isniettemin voor enige representatieve punten de flora
aangegeven.De bronnen zijnniet bemonsterd, alleen debeken.
Van de echte waterplanten warenalleenhet sterrekroos (Callitriche)
endrijvend fonteinkruid (Potamogeton natans)aanwezig.De andere vermelde planten zijn aangegeven als zijingrote getale voorkwamen.Opvallend isde verspreiding van
Callitriche sp.die inhetnoorde-'
lijkebeboste tracé volopvoorkomt.Bijhet afnemen vanhet blad op
de bodem enhet verschijnenvanweiland, treedt
Potamogeton natans
op.Deze blijft gedurenee deverdere loop totde papierfabriek aanwezig.De benedenloop van punt ^k tot de fabriek geeft demeeste in
het water voorkomende planten in soort enhoeveelheden.Dit hangt
samen met eengrotere bodemrijkdom envermindering van stroomsnelheid.
Het saprobiesysteem geeft ook voor de flora o-b aan.
De'Vittebeek etc.vertoont ongeveer hetzelfde beeld,behalve danhet
ingrote pollen voorkomen van dewitte waterranonkel (Ranunculus
aquatilis), die indeRenkumse beek niet gesignaleerd is.Ook hier
de indeling o-b inhet saprobiesysteem.Voor beide bekengeldt echter
dat dewaterflora arm is aan soorten.Van één enkele soortkan plaatselijk eengrote hoeveelheid voorkomen.
MAAS (1959)geeft van enkele bronnen een completevegetatie:
zijbronbeekje bijQuadenoord:
Stellaria alsine
Ep.ilobium obscurum
Montia fontana
Callitriche stagnalis
Veronica beccabunga
Veronica anagallis-aquatrica
Epilobium palustre
Glyceria fluitans
A^rcctis stolonifera
Apium nodiflorum.
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VI.Conclusie.
Als antwoord opdevraag naar het voorkomen ende verspreiding van flora
en f.iunainhet stroomgebied van deRenkurnsc beek,moge verwezenworden naar de inventarisatietabellen ï B ? enV C,
Voor de beoordeling van dewaterkwaliteit op chemisch gebied geeft
eenvergelijking van de huidige gevonden waarden met enkele van die
vanRedeke,het antwoord, nl. dat deanalyses vanhet onderzochte water
veel overeenkomst vertonen metdeCa-oligotrofe wateren vgl.Redeke^
doch dat eengeringe,doch duidelijk aanwijsbare verrijking aanwezig
isvanCa,NO enPO, .Dit zijn groeibevorderende ionen.Het is
echter niet aantoonbaar dat deze verrijking eengevolg isvanderecreatie.Dit lijkt eerder een gevolg te zijnvan de aanvoer vangrondwater enaanvoer vanafstromend oppervlaktewater,afkomstig vanagrarisch gebied (bemesting) en bebost terrein.Beoordeelt menhet water
opdeaanwezigheid van flora en fauna,dan valt op dat erweinig
soortenrijkdom is endat (behoudens enkele uitzonderingen,Gammarus!)
ook de aantallen nietgroot zijn,hetgeen ook niet wijst opvoedselrijkdom vanhet water.Indelinr van flora en fauna in eensaprobiesysteem geeft eenoligceaprobetct/3-mestfor.prcbetoestandnan,hetwelk dus
correleert met de chemische gegevens.
Invloed vanrecreatie isv/elaan tegeven met de term: rustverstoring.
Immers bijpunt 32 isgeen flora of fauna aan te treffen,terwijlook
het aantreffen van de beekprik in eenveel zuidelijker stuk vanhet
stroomgebied dan vroegere waarnemingen, zoukunnen wijzen op eenverdringing uit het recreatief aantrekkelijke stuk.Verder isde invloed
vanderecreatie meer direct zichtbaar aan tewijzen inde vertrapping
van beekoevers,vnl. inde bovenloop.
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VII.Samenvatting.

Eenhydrobiologisch onderzoek isverricht inhet stroomgebied vande
Renkumse beek.De invloed vanrecreatie opde chemische samenstelling
vanhet water en aanwezigheid van flora en fauna is onderzocht.Kombinatie vanderesultaten duidt op'waterdat oligotroofgenoemd kan
worden,maar dat tochaan een aanvoer vangroeibevorderende stoffen
alsCa,PO.

enNO

onderhevig blijkt te zijn.Dit lijkt evenwel

niet het gevolg te zijnvan derecreatie,eerder vanaanwezigheid van
agrarisch gebied.Door de voortdurende verversing endoorspoeling met
bronwater lijkt een ernstige verstoring van de bestaande toestand niet
aanwezig, 'elisdevoortdurende aanwezigheid vanrecreanten inde
zomermaanden eenbezwaar voor het plaatselijk bestaan van fauna (beekprik).

Literatuurlijst,

Alberda,H,

1889: Catalogue raisonné et synonymique desNévroptères,
observés dans lesPays -Bas et dans lesPayslimitrophe;
T.v.E, 32, pag 211- 376.

Bemmel, , â.C.V. van

1957

Vissoorten dieuit deNederlandse fauna dreigen te
verdwijnen.D.L.N. 60,pag.112- 1.1k.

Bijlsma, M.P.

1965

Inventarisatie der natuurgebieden in de gemeente Renkum.
SkriptieL.H./NBWageningen.

Fischer, F.C.J.»

193^

Verzeichnis derin denNiederlanden und demNachbargebiete vorkommenden Trichoptera.T.v.E. 77,pag.177-

Hoimans, E.

1910 Aan doRonkumse Beek.D.L.N.XV,pag.65 -70«

Koek,P.

de

1957

Prikken inbeken enrivieren.Amoeba33?pag« I87-190»

Loman,J

«0»0•

1899

Mededelingen over het voorkomon vanLampetra planeri
(Bloch)in ons land.Tijdschr.Nod.Diork.Ver.(2)VI,
pag. LVIII,

1959:Bronnen,bronbeken enbronbossen vanNederland inhet
bijzonder die van de Veluwczoom.
Hisset,H.P.

1936:E:'..irsicrapportS.B.B.,moi1936o

Nijsscn,H.

I962: Verspreiding enmilieuvoorwaarden van Gammarus pulex
fossarum Koch 1835,in Nederland.

Polder,W.N.

1965: Over voorkomen,oocologie enbiologie van deBeekprik
Lampetraplanori (Bloch)-Petromyzontidae -in Nederland

Redeke,H.C.

19^-8:Hydrobiologie vanNederland,Uitg. de Boer,Amsterdam.

RoordavanEysinga

1952:DeVoluwczoom.

?'""''"^r.ert,H.R.

195^-:Rapport vanhet onderzoek va.ndeLimburgse Beken.
RIV0ÎÏ--rapport.
_0-0-0-0-0-

201.

Chemische a n a l y s e s .
.•23 # - l i

Datum

i18 j u n i

nr.

|40 j

39

32

19

14

13

U

Temp. ( G)

i

Helderheid (ra) 0

V A.

l£o C'-.

H23.

IÏ2" L [T
22

11 j l l

32

..
14

t . b . , ' tjb.. u.b c jt„b„ t ob .
!

h

23

112

1

50

12

:12

12

13,5

t.b,,'t.b.i t.b.it.b.

op. t . b .
126 116

Gela verm. ÇuS)

500 J

::~8

110

130

128 205 560

155 I l l O (115

pH

6,1

r 1

M-

6,3

6 , 2 5 , 1 5,1

6,4 | 6 , 5 j 6,3

6,3

4,6 6,6

10

3

14

KMnO

(ms/1)

Cl"

,,

N0~

,,

N0~

,,

2

SO ~

,,

HOO;

C

2-

° 3 3, -

P0

,

1
1 3 ,S 1 5 , 1 1 3 , 5 1 3 , 0
0

0

o

4,5

4,0

1190

19

45
0

!0
10,5

0,3

4

NH

'••Vi-

14,d21,!?L5,5
jo b '

5,0 | 5 , 0 j b , 5 i

3,5

4,0

4,5

3,5

0

60,0

19

20

16 137

20

1 7 , 5 21

18

31

22

13

13

19

13 |6

18

14

0

0

0

0

o

|0

3,5

1,8

1,6"

0,7

9,3

659

3,1

39'-f

161

1

6,0

HGO"-hardh.(°D)i2,0

0

;i9

0

26

o

lo

0

0

1

0 , 4 0 1 0 , 4 0 0 , 2 0 ; 0 , 5 0 0 ILO-25
•*
0,16 0 , 2 0 0 , 0 9 0 , 1 4 0 , 1 ^ 0 , l r '

o,odo?o£

2+

io

|o

13

1

0,14 0 : 2 0 0,10 0,100,11
1 0 r 5 1 2 , : 3 , 0 |9,C

(°D)

18,0 18,2 18,4 18,3 22,118,0
0

9,5

T.h.

15

0

37

,,

jn

0

0 , 1 1 0,12 0 , 1 0 0 , 0 8

20
BOD^

11

0

42+

o2

i

107

5fo|i5?0

7,5

7,5

1,T|1,9

2,1

2,3 |2,0

9,3;o,7i

a,s5

9,25 8,30j9,10 0,2aVr6

1.5

1,5

l | 3 , 5 73

i

1,6

1
1,8

1,9

lr5Jl,7

0,6

0,6

0,9

C,6 0 , 3

1,5 11,6
i
! 1,8 | o , 6

7,5

7,5

o,

1,3

;?,T

|1,2

3,5 !'l,5

1..5- | l , 4

0,9j2,7

0,6 | 0 , 4

0 , 0 \?"2--

1,0

t

Detergent (mg/l] —

0

sp

0

0

GOD

,0

,,

l
j

T.B. t . b .
op»
—

= z i c h t d i e p t c t o t op de bodem
= opalescent
= n i e t bepaald
= een s p o o r t j e aanv/ezig

sp .
T.h. .

= Totale hardheid

Gel„v ,

*-•• G e l e i d i n g s v e r m o g e n

0

0

1

275

Fe

; sp

0 , 1 i 0'. ";.

i

0,1

0,1

!

0,8i 0,4
i

Vervolg tabelVA«

Datum

12 a u g u s t u s

nr..

40

Tempe

22~* I l 5

Helderheid

0

Gel« verm«.

513 j122

| 39

!32
112

12

12

12

!t , K j t , b .
.20
O , 'O

KMnD,

4
14.. 2 1 1 8 , 0 1 8 , 0 1 7 , 1

!o

NO*
2-

SO

4
HCO"
2GO^

0

J4,5

4?5

1,0

110

11

12

12

12

* 2+

Doher^ont
Po

]

•tob. j

12
!
|l8,0
:

o
4r0

3

7

2 2 ,4 1 8 r 0
0

0

0

6,5

26

27

0

| 30

18

•

K£'

HCO"~h,hc

12

!C
'0
0
0
0
i '
I
0,06l0,12
0 , 0 7 ! C.'O 0-05
0,12
" !
0 , 2 3 0 , 1 9 0,09
O
.08!0.24
0,08
8 , 0 e^
5,0 15,0
8,0

NH,

BODf
5
T.h. . .

j

J6,5

12

0

PO/

Ca

0

50

152

|ll5

5,4 S „ 6

NO,

12

t o b , i op.

!

pH

28

1,2

il,8
5.Ü0'6.25

9,00 3,32

285

2
| 0 : 6 J0,6 Î0,8

c,

|0,6

js,95
! 1

, 1 , 5 ;!-& | 1 , 4
pp

11,5

is:')
0.

0
0,1

71,8
0.,8
0
0,1

1,9

1,8

1,52 8 , 7 5
j

2,5

1.1

2,5

0

1,4

0

0

2

0„2

±

VU

OO-O

CTi VJI

-p-V>4

X

X

-i

O v O

OOONVJI

^

W

IV>

ovo

CD

ooc^vn

-p" v>i ru

P

ro
m
CD
CD

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PS

PS

PS

ON

PS

P

Hj

?)

X

PS

PS

PS

M

M

W

V

K-J

PS

PS

PS

PS

PS

kJ

PS

P
S"

X X

X

X

X

X

X

rv)

P
.5
N
y:.

X

en

X

X

X

X

M

X

X

X

X

'i

LX>

X

X

PS

X

X

GO

X

PS

X

X
<JJ

V>l

X

X

X

V>J

V>!

VM
PS

PS
V>J

w

o
p
i*r
(S

B

03
CD

Hj <1
33 CD

S 4

£5 en

P *ö
<

>S
CD
H'

bd &
rv ro HCD
P
CD
oq

w

•

m

c+

QI

&
CD

VJ1 Vjl

VJ1 Vil

cr> vr

-p" V-M ru

V-l

VJ1 Vjl

-i

rS

X

X

-H"
MD

o

,1

r

-F"

-"=-

o o j

rS

r.

+•"

+-

m vji

?S

-P" -P"
-P-VM

x

X

X

X

;i-

x

X

X

-P" +• '
FV> -*

X

X

X

i-p-

X

X

1V-M

IVJJ

:VM

x

v^j

x
X

X

(V

rv)

F-

c+
rtCP

O1
CO
O

PT"

en

»
^
o

<
w
4

en
>rS
hi

4
c+
CD

ö
er

e
4

oq
co
CD

&

CD
CO

PT

C
'D

<

HP^

tU H-

rv)

p

Oq
M
d"
fU
CT
CD

H
>-h
93

C

a

pj

Flora.

Renkumse beek.

TabelV C.

2. Callitriche sp.

0

5. Juncus effusus
Galium palustre
Callitriche sp

0

Holoussp
6, Callitriche sp.

0

8. Callitriche sp.
Sphagnum sp.
10.Callitriche sp.
Juncus bulbosus

0

11«.Potamogetonnatans
Juncus bulbosus
Sparganium erectum

0
0
O-b
Jvanaf 11 tot fabriek regelmatig voorkomend

12.Potamogeton natans
Mnium hornum

0-b

13« Hydrocotyle bulgaris
Glyceria maxima: >vanaf 13tot fabriek regelmatig voorkomend
2k, Juncus bulbosus
29.Potamogeton natans

0-b

30.Ranunculus flammula
31. Pot, natans

0-b

3^-fabriek:ßparganium erectum(veel plaatselijk)
Callitriche sp
0
Pot.natans
0-b
Glyceria maxima
37. -

Squisetumfiuviatile

Witte beek -Kortenburgse beek.
kk. Callitriche sp.
k3. Pot,natans

0
0-b

k6, Callitriche sp.
0
Lemna sp.
b
Ranunculusaquatilis—-^voorkomend tot fabriek
Glyceria max.
49.Glyc.max.
Lemna sp.

b

Fauna+Saprobiesystemen vgl.Liebmann.,Kolkwitz enSlâdecèk,

VB„

Monsterpunten van deRenkumse beek enmonsterpunten van de toevoerende
bronbeekjes,stroomafwaarts.
1.Agabus bipustulatus
1ebron.Pleetrocnomia conspersa larve
2.Nemoura cinerea-larve
Plectrocn.consp.larve
3.Plectrocn.consp.larve
Pisidium sp.
Chironoraidae larve

15» Plectrocn.consp.larve
Agabus sp„larve
Chironomidae larve

o
b

k. Plectrocn.consp.larve
Chironomidelarven
Nemoura ein.larve
Sialis sn.larve
Veliasp.

16.Chironomidae larve
Dicran.c'ï»sp.larve
Asellus sp.
Pisidium sp.
SimoLiumsp.
Agabus bipustulatus
Triehopterakoker
Polycelis sp.

b
a-b

5.Plectrocn.consp.larve
Nein.ein.larve
Chironomidae larve
Velia sp.
6.Plectrocn.consp.larve
Nem.ein.larve
Chironomidae pop
Velia caprai
Sialis sp.larve
Pisidium sp.
7.Plectrocn.cons;-.larve
2e bron.NemTcin.larve
Chironomidae larve
Dicranota sp.larve
Agabuso-plarve
Agabus bipustulatus
algen

i-b

0

o
o

9.Sialis sp.larve
a-b
Plectrocn.consp.larve
b

12.Plectrocn.cons .larve
Nem.ein.
Hydroporus erythrocephalus'.
Gerris gibbifer
o-p
Chironomidae,macropelopia b
13« Plectrocn.consp.larve
Chironomidae larve
b
Sialis sp.larve
a-b

0_t,

o-b
b

a-b
o
x-b
o
o-b
b
b
b

18.Nem-rcin.larve
Culex sp.larve
Asellus sp.
Notonecta glauca
Gerris lacustris
Leptothrix +Ciderocapsa

a-b
a-b
b
o-p

b
b
o

20.Plectrocn.consp.larve
3ebron.Chironomidae larve
Agabus sp.larve
Culex sp.(Diptera)larve

b
o
a-b

21.Plectrocn.consp .larve
Nem.ein.larve
Chironomidae larve
Asellus sp.

b
a-b

22.Agabus sp.larve
bron.Agabus bipustulatus
algen

11.Hesperocorixa sahlbergi b
Pleetrocn.consp.larve
Chironomidae larve
b

b
o
b
b

17.Hesperocorixa sahlbergi
3e bron.Chironomidae larven
Chironomidae pop

19.Plectrocn.consp.larve
ke bron.Chironomidae larve
Chironomidae pop
Pisidium sp.

b

8.Dicranota sp.+Tribonema sp.
Eiöugeotia sp.
Oscillatoria

10.Chironomidae larve

1^.Hesperocorixa sahlbergi
Ag;bus bipustulatus
Notonecta obliqua
Chironomidae larve

23.Plectrocn.consp.larve
7ebron.Nem.ein.larve
Asellus sp.
Agabus sp.larve
2.h.}lectrocn.consp.larve
Nem.ein.larve
Simulium sp.larve
Iimnephilidae larve
Dicranota sp.larve

o
o

a-b
o

o
o-b

25« Nero.ein.larve
Liranephilidae l a r v e
Chironornidae l a r v e
Asellus sp.

ko,
o-b
b
a-b

26. Nem.ein.larve
Liranephilidae larve
27« Plectrocn.consp.larve
Nem-cinerea larve
Chironornidae larve
Chironornidae pop

o-b

b
b

28. Nem.oin.larve
Chironornidae larve
b
Lumbriculus variegatus a-b
29.Plectrocn.consp.larve
Chironornidae larve
Liranephilidae larve
Asellus sp.
Lumbriculus sp.

b
o-b
a-b
a-b

30.Nen-cin.larve
Limnephilidae larve
Sialis sp.larve
Chironornidae larve
Asellus sp.

a-b
a-b
b
a-b

31. Plectrocn.consp.larve
Nem-»ein.larve
Sialis sp.larve

a-b

Asellus sp.

a-b

32. 33» Chironornidae larve
b
'dialissp.larve
a-b
Limnephilidae larve
o-b
Dicranota sp.larve
Lumbriculus sp.
a-b
Plectrocn.consp.larve
J)h»Limnephilidae larve
o-b
Neraoura sp.larve
Sialis sp.larve
a-b
35« Chironornidae larve
b
Sialis sp.larve
a-b
Limnephilidae larve
o-b
Sericostomatidae,Notidobia O-b
36.Limnephilidae larve
o-b
Sialis sp.larve
a-b
Hesperocorixa sahlbergi b
37. Liranephilidae larve
Gammarus sp
Sigara sp.

o-b
o-b
b

38. Gammarus sp.larve
Sialis sp.

o-b
a-b

39.Als2a

o-b

Fauna.Monsterpunten vande',l'itte
W i t t e beek
^+1.C h i r o n o m i d a e l a r v e
b
Chironomidae pop
b
Asellus sp.
a-b
Velia caprai
k2. Blauwwieren
Plectrocn-consp.larve
kj>. Plectrocn-consp.larve
Chironomidae larve
Asellus sp.
Pisidiurasp.

b
a-b
o

kk. Chironomidae larve
Gammarus sp.
Limnephilidae

b
o-b
o-b

^5. Gammarus sp.
Pisidiura sp.
Sericostomatidae

o-b
o
o-b

k6. Gammarus sp.
Sialis sp.
Agabus bipustulatus
Agabus sp.larve

o-b
a-b
o
o

47.Gammarus sp.
Asellus sp.

k-b
a-b

*+8.Gammarus sp.
Sialis sp.
Anabolia sp.(Limn.)
Sericostomatidae

k-b
a-b
o-a
o-b

^9» Gammarus sp.
o-b
Chironomidae larve
b
Herpobdella oct.culata a
Silo sp.
Gooricfco-b
Anabolia sp.CLimn.)
o-a
Glossiphonia complanata

enKortenburgse beek
TabelV B
Kortenburgse beek
50.Gammarus sp.
Silo sp.
Herpobdella sp.
Polycelis sp.
Anabolia sp.
Limnephilidae

1
o-b
o-b
a
o-b
o-a
o-b

51. Gammarus sp.
o-b
Koker v.Trichopteralarve
52. Gammarus sp.
Anabolia sp.
Limnephilidae

o-b
o-a
o-b

53» Gammarus sp.
Limnephilidae

o-b
o-b

5^-•Gammarus sp.
Sialis sp.larve
Herpobdella oct.
Limnephilidae

o-b
a-b
a
o-b

55« Sericostomatidae
Silo sp.

o-b
o-b

56. BEEKPRIK
Gammarus sp.
Herpobdella oct.

o-b
a

a
«.-of * a r V
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