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Samenvatting.
Uitgaandevanhydrobiologische inventarisaties uit 1975en 1976(deelrapporten IenII)iseenmethode ontwikkeld omgegevens overdekwaliteitvanbekenvoordeherzieningvanhetstreekplanTwente toete
passen.
Omeenreferentiekader tekrijgen iseenhoofdstuk gewijd aandekenmerkenvandeoorspronkelijke Twentsebeek.
Dehuidige toestandvandeTwentsewaterlopenkanbeschrevenwordenmet
behulpvanchemischeenfysischegegevens,biologische en"overige"
gegevens.
Defunctievandebeken innatuur en landschap endefunctievanhet
water endedaarmeesamenhangendewenselijkebeheermaatregelenvormen
hetuitgangspunt voorhet onderscheidenvan eenaantalbeheerrubrieken.
Het stroomgebied vaneenbeekwordthierbij alsbeheereenheid aangemerkt.Voorhet indelenvaneenstroomgebied indejuisterubriekis
eeninventarisatievandekwaliteiten envandeinvloedenvan/ophet
stroomgebied noodzakelijk.
Voordewaterkwaliteitworden tweerubriekenonderscheiden,namelijkeen
rubriekwaarverbeteringwenselijk iseneenrubriekwaarmaatregelen
gewenst zijnomde toestand tehandhaven.
Voordematevannatuurlijkheid (beekkarakter)wordendriebeheerrubrieken onderscheiden,namelijk eenrubriekwaarvoormaatregelenzijngewenstterhandhavingvandehuidige toestand,eenrubriek
waarverbeteringwenselijk iseneenrubriekwaarvoormaatregelen
watdit aspectbetreftniet reëel (meer)zijn.Derubriekenzijn ineen
schemasamengevat.
Deontwikkeling,toetsing enbijstelling vandehierbovenbeschreven
methode istoegepast opkaartblad 28H (Hengelo,schaal 1:25.000).
Tenslottevolgt eenoffertevoordetoepassingvandeontwikkeldemethodevoordeoverigekaartbladenvanhet streekplanTwente.
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Woordvandank.
Graagwillendeauteurs iedereendieheeftmeegewerkt aandetotstandkomingvanditrapportbedanken.Ditgeldtmetname:
drs.J.Gardeniers (VakgroepnatuurbeheervandeLandbouwhogeschool)diedoor zijnintensievebegeleiding endoor zijnbelangstelling
voordematerie inbelangrijkemateheeftbijgedragen toteengoedverloopvanditonderzoek;
drs.W.J.J.Colaris (P.P.D.vanOverijssel)dieals initiatorvandit
onderzoekdebegeleidingvanuitdeP.P.D.heeftverzorgd;
ir.J.vanSelmenir.F.Schukken (WaterschapReggeenDinkel)voor
deprettigemanierwaarop zijdit onderzoekvanuit dewaterschapoptiek
vancommentaarhebbenvoorzien;
entenslotte ir.A.Dekker (P.P.D.vanOverijssel),ir.D.M. vander
Schrier enir.J.Laseur (P.W.inOverijssel)voordewaardevolle
suggesties diezijvoordeverbeteringvanhetrapporthebbengegeven.
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1.Inleiding.
Tenbehoevevandeherzieningvanhet streekplanTwente isin 1975en
1976hydrobiologisch onderzoekverricht aanbekenenanderewaterlopen
indit gebied.Tijdens eenstagevan 16julitotenmet 15oktober 1978
bijdeP.P.D.vanOverijssel isgetracht eenmethodeteontwerpenom
deresultatenvanditonderzoek samenmet aanvullende gegevens geschikt
temakenvoor toepassing inhetstreekplanwerk.
Demethodemoetaandevolgende eisenvoldoen:
- relevantegegevensverschaffen overd-etoestandvandeTwentsewaterlopen;
-medegebaseerd zijnopeeninventarisatievan invloeden opbeken
vanuithetstroomgebied;
- eenvertaling zijnvangegevens overwaterlopennaar lijnen,zomogelijk
vlakken(stroomgebieden).
Demethodezalwordengetoetst enzonodig aangepast.Deze toetsingzal
wordenuitgevoerd opkaartblad 28HHengelo (schaal 1:25.000).Dit
stage-onderzoek isbedoeld alseenvooronderzoek dat zalwordengevolgd
dooreenhoofdonderzoekwaarbijderestvanhet streekplangebied opde
wijzealsbijkaartblad 28H zalwordenbewerkt.
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2.HetTwentsebeekmilieuenzijnkenmerken.
Het kenmerkvanbeken isdatze,minstens eenbepaalde tijdvanhet
jaar,eenstromingvanhetwater inéénrichtingvertonen.Destroomsnelheidwisseltmetdeseizoenen;naarmate eenbeekafhankelijkeris
vanregenwater isdefluctuatie groter.Bovenlopenkunnen 'szomers
regelmatig droog staan.Bronbeken (zoals inhetSpringendalbijOotmarsum)hebben ook 'szomerseencontinuewaterstroom.
Een andereeigenschapvaneenbeek iseenveranderende loop.Dezemeanderingzorgtvoor eendynamische,maar inzijnelementen stabiele
(constante)variatievanbiotopen inhetbeekprofiel;vanvlakkevia
steile totoverhangende oevers,van snellestroming indebuitenbocht
tot langzamestroming indebinnenbocht,vanfijnslibinbinnen-tot
grofgrind indebuitenbocht.Devoedselsituatiewordtvooralbepaald
doorhetbladvandeoeverbegroeiing dat inhetwatervalt.Inhet
waterwordt ditblad steedsverder afgebrokenendientzoalsbasis
voor eenvoedselpyramide.Fotosynthesedoor algenofhogerewaterplanten
speelt inbeken slechts eenbescheiden roldoorbeperkingvande
lichttoevoer doorbeschaduwing vanbeekbegeleidendebossenenhoutwallen.Meer incultuurland gelegenbeekgedeeltenbevatten eenrijkere
vegetatie zowelvanhogerewaterplanten alsvanalgen.Deproduktie
vanorganischmateriaalvindtdusvoornamelijkbuitendebeekplaats.
Indezuurstofhuishouding vaneenbeek tredenvrij geringefLuctuaties
openhetzuurstofgehaltebevindt zichsteedsronddeverzadigingswaarde.Ineenbeekmetwaterplantengroeivanbetekenis tredenkleine
schommelingen op.Ookbijbekendieopditmoment e'ennatuurlijk karakter
vertonenmoetmenzichrealiserendatdezeverschijningsvormhetresultaat isvansomsaleeuwenlangmenselijk ingrijpen.Velebekenwerden
inhunbovenloop doorgetrokken,zandbankenwerdenverwijderd,kanten
afgestoken,bochtenrechtgetrokken,ingevallenhoutverwijderd,oeverenbeekbegroeiing gemaaid.Veelbekenwerdengestuwd tenbehoevevan
watermolens ofbevloeiïngen.Aldeze ingrepenwaren echternogkleinschalig endebeekkreegsteedsweerdekans zijneigendynamiekte
hernemen.
InWildeplanten,deel 3 (V.Westhoff e.a.,1973)wordendeTwentse
beken ineenaantaltypen onderscheiden.Deverschillenwordenten
delebepaald doorhet reliëf,degrondsoort endeoccupatievormvande
omgeving,tendelehangenzesamenmetdevraag ofwemet.eenbovenloopdanwelmet eenbenedenloop temakenhebben.Het isvanbelang
omdeinWildeplantengenoemdekarakteristiekeverschillen tussen
(half-)natuurlijkebekenonderling,mede tebetrekken inhetreferentiekader datdithoofdstukbiedt. (Detekst indezeparagraaf isvoor
eenbelangrijk deelontleend aandesyllabus "Beheervanbekenen
sprengen"uitdecursusLandschapsbeheervanPAO-LH,geschrevendoor
Gardeniers (1977).)
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3.Beschrijvingvandetoestandvaneenbeek.

3.1. Inleiding.
Erbestaanvelemogelijkhedendetoestandvaneenbeekmilieu alssysteem
ofinzijncomponenten tebeschrijven.Zokunnenvoordebeoordelingvan
dewaterkwaliteit chemischeenbiologischemethodenwordenonderscheiden.
Opvoor-ennadelenvandezemethodenwordt ingegaaninBiologischewaterbeoordeling (1977)enin"Twente,eenhydrobiologisch onderzoekvande
beken,I".VoordebeschrijvingvandetoestandvandeTwentsebekenstaat
onseenaantalmogelijkheden terbeschikkingwaarophiernakort zalworden
ingegaan.Wanneermogelijk zalvoordetailswordenverwezennaar deliteratuur.

3.2. Beschrijvingmetbehulpvanchemischeenfysischegegevens.
Vanaf 1965wordthetTwentseoppervlaktewater opruimzestigplaatsen
regelmatigbemonsterd enophet laboratoriumvanhetWaterschap Reggeen
Dinkelonderzocht opeenaantalbelangrijkeparameters.Elkvandeze
parameters geeft specifieke informatieovereenaspectvandewaterkwaliteit.
Eensysteemwaarmeedewaterkwaliteit inëëngetalkanwordenweergegeven
wordthieronder genoemd.
Inhet Indicatiefmeerjarenprogramma (I.M.P.) 1975-1979voordebestrijdingvandeverontreiniging vanhetoppervlaktewater inNederlandwordt
eenmethodeterbeoordelingvandewaterkwaliteit beschreven.Hierbij ligt
het zwaartepunt opdezuurstofhuishouding,beschrevenopbasisvandrie
waterkwaliteitseigenschappen:het zuurstofverzadigingspercentage,het
biochemisch zuurstofverbruik enhetgehalte aanammoniumstikstof.Met
dezedrieparametersworden eenvijftalkwaliteitsklassen gedefinieerd
waarmeehetoppervlaktewaterkanwordenbeoordeeld (jaarverslagWaterschapReggeenDinkel, 1977).

3.3.Beschrijvingmetbehulpvanbiologischegegevens.
3.3.1.Macrofauna.
Delevensgemeenschappen ineenoppervlaktewaterkunnen informatieverschaffenoverdetoestandvandatwater.Opditprincipeiseenaantal
systemengebaseerd dieelkeenbepaald aspectvanwaterbeschrijvenmet
behulpvandeaanwezigeorganismen.InBiologischewaterbeoordeling
(1977)wordthieropuitvoerig ingegaan.
InTwente isin 1975en 1976hydrobiologisch onderzoekverricht aan
beken (HeijdemanenVan 'tOever (1979)enPeters enLeijten (i.V.).Dit
onderzoek richttezichopeendeelvandeinhetwateraanwezigeorganismen, namelijk demacrofauna (globaalgesprokendemethetbloteoog
waarneembarewaterdieren).Opruimdriehonderd plaatsenzijnmonstersgenomenwaarnadeorganismenwerden gedetermineerd.
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De lijstenmet organismen,gerangschiktpermonsterpunt,geveneenhydrobioloog reedseengoedeindrukvandetoestand vandebeek.Niet-biologen
kunnenmetdezegegevensmoeilijkwerken.Er iseenaantalmethoden
ontworpen omde informatiediedezeorganismenkunnenbieden,omtezetten
ineenvoudigerbegrippen (klassenengetallen).
Voordeverwerkingvanderesultatenvanhethydrobiologische onderzoek
vandeTwentsebeken isgebruikgemaaktvantweemethoden:eenmethode
omdewaterkwaliteit uit tedrukken ineengetal (kwaliteitindex)eneen
methode omdematevannatuurlijkheid,hetkaraktervandebeek,uitte
drukken ineengetal (beekkarakterindex).Beidemethoden staanbeschreven
indebovengenoemdebasisrapporten.Deresultatenvandezemethodenzijn,
permonsterpunt,inkaart gebracht.Dezegetallengevensamenmeteen
ecologische analysevandebelangrijkste soortenuitdesoortenlijsteen
beeld vandetoestand vanhetwater.
Hetvoorkomenvanzeldzaamheden,deverspreidingvansoortenendekennis
vanecologischewensen (substraat,zuurstofgehalte,enz.)kunneninstrumenten zijnbijdezeanalyse.

3.3.2.Ijsvogelengrotegelekwikstaart.
Twee inNederlandbroedendevogels zijnsterkafhankelijkvannatuurlijke
beken.Deijsvogelbroedt insteileoeverwallenvaneennatuurlijkebeek
endegrotegelekwikstaart zoekt zijnvoedsel opde innatuurlijkebeken
voorkomende zandstrandjes.Overigensheeft degrotegelekwikstaartook
eensterkevoorkeurvoorhetbroeden langsnatuurlijkebeken.
Hetvoorkomenvanbroedgevallenvandezevogels is invrijwelallegevallen
eenduidelijke indicatievoorhet aanwezig zijnvaneennietverstoorde
beekloop.Webeschikken overgegevensvan 1975enzullendeze gebruiken
alseenbevestigingvaneennatuurlijk (oorspronkelijk)beekkarakter.
Anderzijds zalhetafwezigzijnvanbroedgevallenkunnenbetekenen,dat
bijdespecificatievanbeheermaatregelenvoorwaardenworden aangegeven
voorbiotoopverbetering.
Degegevenswerdenbeschikbaar gestelddoorRobKwakenzijnafkomstigvan
het landelijkeonderzoeknaar grotegelekwikstaart enijsvogeldatgedaanwordt doorP.L.Meininger,R.Kwak,T.HeijnenenH.vanPaddenburgh.
Gegevens overgedragenvoorkomenvandegrotegelekwikstaartworden,
waarschijnlijk in 1979,gepubliceerd doorR.Kwak ineenrapport overde
grotegelekwikstaart indeOost-Achterhoek.Dit rapport zalverschijnen
bijdeafdelingDierecologievandeKatholiekeuniversiteitvanNijmegen.

3.3.3.Overigebiologischegegevens.
In3.3.1.en3.3.2.zijnmacrofauna enavifauna-elementengenoemd alsbiologische indicatorenvoorhetbeschrijvenvandetoestandvaneenbeek.
Deze indicatoren zijn inTwentenauwkeurig geïnventariseerd endaarom
elkapartbesproken.Het zijnechternietdeenigebiologische indicatoren
diegeschikt zijnomde toestandvaneenbeek tebeschrijven.Daartoe
kunnenbijvoorbeeld ookdehogerewaterplantenofdealgendienen.Tijdens
hetveldwerkvoorhethydrobiologisch onderzoek in 1975en 1976zijnsteeds
notities gemaaktvananderebiologischekenmerken inofrond eenbeek.
Naastdebiologische gegevensuitdebovengenoemde onderzoekenkunnen
nog gegevensuitdeliteratuurwordengenoemd alsbronvaninformatie.
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3.4.Beschrijvingdoormiddelvanoverigegegevens.
Naast chemische,fysische enbiologischeparameters isernog eenaantalmogelijkheden omdetoestandvaneenbeeknader teomschrijven.
Tijdenshetveldwerkvoorhethydrobiologisch onderzoekzijnsteedsaantekeningengemaakt over eengroot aantalvisueelwaarneembare aspecten
vandebekenenhunomgeving,zoalsbeschoeiïng,beschaduwing,profiel,
landschapsbeeld,diffuse lozingen,aardvanhetbodemmateriaal.Ookde
stroomsnelheid isgeschat (HeijdemanenVan 'tOever,PetersenLeijten)
Het projectEmissieregistratie vanT.N.0.heeftzeerrecentde lozingen
viazuiveringsinstallaties enoverstortenvanriolen geïnventariseerd
(Wachters, 1977).Dezegegevens staanwatbetrefthetniet-industriële
deeltotonzebeschikking.Eengrootdeelvandeindustriële emissie
wordt gezuiverd indeinstallatiesvanhetWaterschap ReggeenDinkel
enisdusmedebijdeze inventarisatiebetrokken.
T.N.0.heeft ookde (werkelijke)stroomgebiedenvandeTwentsebekenin
kaart gebracht.Dezerecentekaartkanvandienstzijnbijhet inventariserenvaninvloedenvanuithet stroomgebied opdebeek.
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4.Beken inhetstreekplan.

4.1.Inleiding.
Uit oogpuntvannatuurbehoud ishetgewenstdenatuurlijkekwaliteiten
vandeTwentsewaterlopenvast testellen.Terwillevanhetbehoudvan
dezekwaliteiten zullenmaatregelenwordenvoorgesteld.
Indestreekplanvormingkandeze informatiebijdezoneringvanhet
landelijkgebied enhet formulerenvanderichtlijnenwordenbetrokken.

4.2.Defunctievanbeken innatuur enlandschap.
VoorhetontstaanvanhetTwentse landschap zoalswedatnukennenzijn
debekenvanuitzonderlijk grootbelang geweest.In"Wildeplanten",
deel3 (Westhoff e.a., 1973)wordthieropuitvoerig ingegaan.
Debeekdalenwordenuitgangspunt enhouvastbijde interpretatievanhet
Twentse landschap enzijnbegroeiing genoemd.
Uithet artikelvanBuursink (1972)inhet jaarboekTwenteblijkthoe
duidelijkdeTwentse cultuur enhet landschapverbondenzijngeweestmet
debeken.
Westhoff (1965)heefthetzelfsinhetslotvanzijnartikel "Debekenen
beekdalenvanTwente"overdebekenals "bloedsomloopvanTwente".
Hetonlangs opnieuwuitgegevenboekjevanBernink (1926)"OnsDinkelland"
beschrijfthet Dinkellandschap indeperiodedievooraf gingaande
grootscheepse ontwateringvandecultuurgebieden.
HetJaarboekvanOverijsselvan 1978heeft alsonderwerp derivierenen
bekenvanOverijssel.Vanuitverschillende gezichtspuntenbeschrijft
eenaantalauteurs dit landschaps-ennatuurelement.Uitdebijdragenvan
Colaris envanButeraanditboekwordt duidelijkdat eengroteverarming
vanhetnatuurlijkmilieuheeftplaatsgehad,maarookdatnogveel
waardevols istevinden inTwente.Vooral indiegebiedenwaardewaterkwaliteitnoggoed isendekunstmatige ontwateringvandegrondennog
nietheeftplaatsgevonden.
Denatuurheeftmetnamedoorde ingrijpende cultuurtechnischemaatregelendie indejaren tussen 1925en 1940,enooklaternog,werdenuitgevoerd geweldigeverliezengeleden (Westhoff e.a., 1973).Denoodzaak
vaneengrootaantalvandezemaatregelenwasuitmaatschappelijk oogpunt
eengegeven.Immersdeoeverstromingen dieiederewinterstad enplattelandvanTwente troffen,veroorzaaktenveelschade enoverlast (IJzerman,
Waterschap "DeRegge", 1884-1934).
Doormenselijk ingrijpenzoals afgravenvandehoogvenen,vergrotingvan
hetverhard oppervlakenontginningenwerdhetafvoerregimevandebeken
drastischveranderd.
Deingrepen terbestrijdingvandeextremewateroverlastwarendestijds
maatschappelijk gewenst enwerdenvrij algemeen aanvaard.Demeer recente
verbeteringenvandewaterbeheersing tenbehoevevandestedelijkegebieden,maarvooralvoorde landbouwwordendoorde toenemende belangstelling
voordenatuurkritischergevolgd.Het isdaarbijgewenstmeerrekening
tehoudenmetdeecologischekwaliteitenvandebeken.Inhet streekplan
moetmet ditaspectrekeningwordengehouden.
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4.3.De functievanhetwater.
InhetIndicatiefmeerjarenprogramma 1975-1979wordt onderanderehet
volgendeoveroppervlaktewater geschreven:
"Indememorievantoelichting opdeWetverontreiniging oppervlaktewaterenwordenkwaliteiteisenvooroppervlaktewater inrelatiegebracht
metdegebruikdoeleindenvandatoppervlaktewater,echterzonderdefiniëringvandedaarbijbehorendeparameters.
Deeisendieaandekwaliteitvaneenwater gesteldwordenvallenuiteenintweegroepen:
- eisengericht opdealgemene ecologische functievanhetwater;
- aanvullend testelleneisen,afhankelijkvandegebruikdoeleinden.
Omdezeeisenvast testellenzullendewensenmoetenwordengeformuleerd envastgelegd inwaterkwaliteitplannen.
Inwaterkwaliteitplannenzullenfunctieengebruikdoeleindenvanhet
oppervlaktewatermoetenwordenaangegeven.Insommigegevallenzullen
functieengebruikdoeleinden samenhangenmetplanologischebestemmingen.
Desamenhang tussenwaterkwaliteitplannen enstreek-enbestemmingsplannenkandoordeprovincialebesturenviadevereiste goedkeuringen
wordengewaarborgd" (eindecitaat).
Voordeteontwikkelenmethodewordt dealgemeneecologische functie
vanwater alsmaatstafgenomenvoordekwaliteitvanhetTwentsebeekwater.Overigemaatstavenwordenslechts indebeschouwingbetrokken
voorzoverzeopdeecologischefunctievan invloed zijn.

4.4.Globalebeheermaatregelen inhet streekplan.
Dehuidige toestandvan eenbeek isvoortgekomenuitde oorspronkelijke
geomorfologische situatieenhet gevoerdebeheer terplaatse (hoofdstuk 2). Wanneerbelangwordt gehecht aanhetbetrekkenvangegevens
overbekenbijdestreekplanprocedure zaldaaromglobaalmoetenworden
aangegevenviawelkebeheermaatregelen eengewensteontwikkelingkan
wordengestimuleerd.Hetaangevenvanglobalebeheermaatregelen kan
daarmeeverduidelijkendwerkenbijdeafwegingvanbelangen.
Erwordtnietbedoeld inhetstreekplanbeheerregelsvoorteschrijven
aandie instanties diezichbezighoudenmetdebekenuitbeleidsmatig
oogpunt.Debeheermaatregelenmoetenwordengezienalsrichtlijnen,ze
zijnglobaal enrichtinggevendvoorhetverwezenlijkenvanplanologische
beleidslijnen.Dewaterbeheerder kanvoorelkespecifieke situatiede
wenselijkemaatregelen zelf invullen.Indit rapport zijnspecifieke
beheermaatregelen genoemd (hoofdstuk 6)alsvoorbeeldvan.-zo'ninvulling
opbijvoorbeeld bestemmingsplanschaal.Het isdebedoelingdezevoorstellenvoorbeheer steeds aantegeven.Doorgegevens opdezewijzevast
teleggengaat geeninformatieverlorenenwordtditrapport tevens
bruikbaar opbijvoorbeeld bestemmingsplanniveau entenbehoevevanhet
beheer.
Het globaal aangevenvanbeheermaatregelen sluit goedaanbijdebedoelingenvanhet streekplan,namelijk aantegevenwelke activiteiten
kunnenworden toegelaten,welkenietenwelkemoetenworden gestimuleerd.
Hierbijkunnendebeheermaatregelenwordenonderscheiden in"interne"en
"externe"beheermaatregelen (Gardeniers, 1977).
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Het internebeheerheeftbetrekking opdewerkzaamhedendieondernormaal onderhoudvallen zoalsschonen (maaien),bijwerkenvandeoevers,
opruimenvandezandbanken,herstellenvanstuwtjes.Hetbeperkenvan
onderhoudswerkzaamheden kanaanleiding geventotverminderingvanhet
afvoerendvermogen,envandedrooglegging.
Het externebeheer betrefthetbeheervan invloedendievanbuitenaf
opdewaterloop inwerkenzoals lozingen,inwaaien (kunst-)mest,peil
grondwater,etc.Hetbeperkenvan lozingen,grondwateronttrekking en
(kunst-)mestgebruikzal gevolgenhebbenvoordewaterbeheersing van
stad enplatteland,voorhet grondgebruik envoordedrink-en
industriewatervoorziening (zieookhoofdstuk 5.2.).
Bijditexternebeheer isduidelijk sprakevanraakvlakken tussen
milieu enandereplanonderdelenvanhet streekplan (landbouw,recreatie,
stedelijkeontwikkeling).

4.5.Debeheereenheid.
ArtikelXIvanhetEuropeeshandvestvoorhetwaterluidt:
"Bijhetbeheervandewatervoorradenmaguitsluitend rekeningworden
gehoudenmetnatuurlijke stroomgebieden,onafhankelijkvanpolitieke
ofadministratieve grenzen.Oppervlaktewater stroomtvandehellingen
afenvormt alduswaterlopen.Eenrivierstelsel isalseenwijdvertakte
boom;hetverzamelthetwatervaneennatuurlijk stroomgebied.
Binnenzo'nstroomgebiedwerkenallevormenvangebruikvanoppervlaktewaterengrondwater opelkaar in.Hetbeheerdientmet dezevervlechting
rekening tehouden" (einde citaat).
Doordewederzijdsebeïnvloedingvanbeekenstroomgebied isersprake
vaneenecosysteem datverderstrekt dandeoeversvaneenbeek (paragraaf 4.1.).Wanneerbeheermaatregelenwordenaangegevenmoetmetdeze
vervlechting rekeningwordengehouden.
Eenbestemmingwaarbijmethetecosysteemvandebeekrekeningwordtgehouden,heeft alleenzinwanneer gewerktwordtmet tebehereneenheden.
Omdezereden isgekozenvoorhet stroomgebied alsbeheereenheid.
Debegrenzingvandeverschillende stroomgebiedenkanworden afgeleiduit
eenrecentekaartdieaanwezig isbijhetproject Emissieregistratie
vanT.N.O.Wanneer erbinnendezestroomgebiedenweerverschillende
beheereenhedenkunnenwordenonderscheiden zalde indelingwordenverfijnd.

4.6.Inventarisatievaninvloedenvanuithet stroomgebied.
Voorhet indelenvandestroomgebieden inbeheerrubrieken ishetvanbelang inzicht tehebben inde invloedenvanuithet stroomgebied opde
betreffendebeek.Detoestandbeschrijving uithetvoorgaandehoofdstuk
kandaartoetendeledienen (lozingen),daarnaast zalechter inhetveld
wordengeïnventariseerd welke andere invloedenvanuithet stroomgebied
zichdoengeldenindebeek.
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Wanneerdeze invloedenduidelijkaanwijsbaar zijn (kleineverspreide
lozingen,beschadigingvanoeversdoorvee,recreatie)zalditexpliciet indevoorstellenvoorbeheerwordengenoemd.Dezespecifiekebeheervoorstellenzullennietalszodanig inhet streekpkanworden opgenomen
maarzijneventueelbruikbaarvoorhet sectorbeleid ofopbestemmingsplanniveau.Invloedenalsoppervlakte-afspoeling vanlandbouwgronden,dumpingvanmeststoffen,incidentele lozingen,inwaaien
anorganischemeststoffen,bestrijdingsmiddelen,kunnen inhetkader
vanditonderzoeknietsystematischwordenopgespoord.
Bijhet opstellenvanbeheerplannendientdewaterbeheerder evenwel
indebelangenafweging rekening tehoudenmetdezeinvloeden.
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5.Beheerrubrieken.

5.1. Inleiding.
Indithoofdstukwordenbeheerrubriekenbeschrevendieonderscheiden
zijnnaarwaterkwaliteit enmatevannatuurlijkheid (beekkarakter)van
dewaterloop.Voordewaterkwaliteitwordentweerubriekenonderscheiden,namelijk eenrubriekwaarverbeteringwenselijk iseneenrubriek
waarmaatregelengewenst zijnomdetoestand tehandhaven.Voordemate
vannatuurlijkheid (beekkarakter)wordendriebeheerrubriekenonderscheiden,namelijk eenrubriekwaarvoormaatregelen zijngewenstter
handhavingvandehuidige toestand,eenrubriekwaarverbeteringwenselijkiseneenrubriekwaarvoormaatregelenwatdit aspectbetreftniet
reëel (meer)zijn.

5.2.Waterkwaliteit enwenselijkebeheermaatregelen.
DathetNederlandse oppervlaktewaterweer schoonmoetworden iseenbeleidsgegevengeworden.IndevijftienjaardathetWaterschap ReggeenDinkel
nubelast ismetdezorgvoordewaterkwaliteit inTwente ismenerin
geslaagd devervuiling aanzienlijk terug tedringen.Erzullen inde toekomst echternogverderemaatregelennodig zijnwilmendewaterkwaliteit
vanhetoorspronkelijkeTwentsebeekwaterweerbenaderen.
AlsmaatstafvoordekwaliteitvanhetTwentsewater isinparagraaf 4.2.
dealgemeenecologische functievanhetwater genoemd.Als belangrijkste
normomtevoldoenaandekwaliteit passend bijdiefunctie isgekozen
vooreenmacrofaunabeeld datwordtbepaald doororganismen,minstens
uitdeGammarus-groepvanhetsysteemvanMoller-Pillot (waterkwaliteitindex,zieparagraaf 3.3.1.).Daarnaastwordenookanderebeschikbaregegevens geraadpleegd.
Wanneerdekwaliteitnu inovereenstemming ismetdefunctiekrijgthet
water dekwalificatie"schoon".
Devolgendesituatiekunnennuwordenonderscheiden:
I.Wanneereenwaterschoon iszijnprimairbeheermaatregelen gewenstdie
diesituatiebeschermen enzomogelijkmoetverdereverbeteringworden
nagestreefd.
II.Alswaternietvoldoet aandegesteldekwaliteiteis iseenaantalhelieërmaatr'égelengewenst omdiekwaliteit teverbeteren.
Genoemd kunnenworden:voorkomen,afleidenofzuiverenvanlozingen,
beperkenvandiffuse lozingen (bijvoorbeeldhoutwallen ofsingelsals
buffer),beperkenvanlozingenuit riooloverstorten.Ineengroter
beheergebied (waterschap)verdienthetaanbeveling gezuiverd afvalwater
telozenopeenzobeperktmogelijk aantal relatief grotewaterlopen.
Bijvoorkeurmoet danworden geloosd ineenbenedenloopvaneengenormaliseerdebeek.
Wanneer eengenormaliseerdebeekwater levertaaneenbeekmeteen
grotematevannatuurlijkheidmoetverbetering enbeschermingvande
waterkwaliteit indeaanvoerendebeekprioriteit krijgenbovenverbeteringvan'andereverontreinigde genormaliseerdebeken.
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Erbestaat eennauwe relatie tussendekwaliteit endekwantiteitvan
het oppervlaktewater.Bijtoekomstig optestellen waterkwaliteitplannen
moet rekeningworden gehoudenmetdezeverwevenheid.Waterbeheersingplannenenwaterkwaliteitplannen dienendanookopelkaar afgestemdte
worden.
5.3.Waterlopenenwenselijke beheermaatregelen.
Inhoofdstuk 2ishetTwentsebeekmilieu enzijnkenmerkenaandeorde
gekomen.Wanneer daar overbekenwordt gesprokenisduidelijkdatdaarmeedeoorspronkelijke (half-natuurlijke)vormvanbekenbedoeld wordt.
De term"beek"wordt echterookalgemeen gebruikt voorkanalendieop
vele plaatsen zijngekomen inplaatsvanbekennaafloopvandezogenaamdebeekverbeteringen.Alsalgemene termisdaaromhetbegrip "waterloop"
meer geschikt.
Metbehulpvandeinparagraaf 3.3.1. genoemdebeekkarakterindexkan
een indicatiewordenverkregenvandetoestandvanwaterlopen gerefereerd
aanhetoorspronkelijke type (dematevannatuurlijkheid).Isvoorde
waterkwaliteitbepalingdewaterkwaliteitindex eengoede indicatie,voor
het beekkarakter isdebeekkarakterindexmeeralshulpmiddel tebeschouwen.
Mede omdat deze indexnoginontwikkeling isspelenookandere gegevens
eenbelangrijkerolindebeschrijvingvandetoestand (hoofdstuk3 ) .
Inhethiernavolgende zijndrie typenwaterlopen omschreven,daarna,
voorelktypedegegevensdiealsindicatiebeschouwd kunnenwordenbij
dekarakterisering.Tenslottewordt eenaantal globale beheermaatregelen
genoemd.
Waterloop typeA:
EenwaterloopvanhettypeAvertoont quakarakter actueel eengroteovereenkomstmetdeoorspronkelijke Twentsebeek.Dein"Wilde planten"beschreven indelingvantypenoorspronkelijke bekenvalt onder typeA.
Waterloop typeB:
Dit typewaterloop mist enkele essenti'êleeigenschappenvantypeAmaar
heeft potentiesweerhetkaraktervandeoorspronkelijke Twentse beekte
benaderen.

~;

Waterloop typeC:
•,-•..-..Cultuurtechnische,optimaalverbeterdebeek.Afgezienvaningrijpende
maatregelen ishetoorspronkelijke karakterhier nietmeertebenaderen,.
Indicaties voor typeA:
:~,;...„.
Hogebeekindex,broedgevallen ijsvogelengrote gelekwikstaart„.stroming,
meanderende loop,zandbodem,houtwallen.
.
Indicaties voor typeB:
>'->-•
WijktafvantypeAdoorbeïnvloedwaterregiem (geenwatery-wéinig'water,
geen stroming),eenouderwetsevormvankanalisatie (geen sehöuwpadèn,
houtwallen gehandhaafd,welbochten rechtgetrokken^---~'-'--l ~
Indicatiesvoor typeC:
-...-...-.Geenhoge beekindex,weinig stroming,gestuwd,schoûwpadeû,,geen,houtwallen,vaakbeschoeiïng.
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BeheermaatregelenvoortypeA:
- Schonen (kleinschaligmechanisch).
-Bijhoudenprofiel (wanneernoodzakelijk):opruimenhinderlijkgrof
vuilalsblad entakken,bijwerkenbeschadigdeoevers.
- Onderhoudhoutwallen.
BeheermaatregelenvoortypeB:
AlsonderAmaardaarbijherstelvanverlorengeganehoutwallen endoor
kleinschaligemaatregelenvariatie inprofiellatenterugkomen.
BeheermaatregelenvoortypeC:
Vanhetvoorstellenvanbeheermaatregelenvoordit typewaterlopenmet
debedoeling typeAweer tebenaderen isafgezien.Praktisch lijkende
daarvoornoodzakelijke ingrijpendemaatregelenniethaalbaar (financieel,
technisch).Daarbij isnog afgezienvandevraag ofdemaatregelenhet
gewensteeffectzullenhebben.
Voor stroomgebiedenuitrubriekA enBgeldtuithydrobiologisch oogpunt
datbescherming respectievelijkverbetering dringend gewenst is.Daarnaastzullenbekendiedoorhetwaterschapvande ligger zijnafgevoerd
ofbekendieeenzogenaamdeslapendeschouwhebbentechnisch enbestuurlijkgezieneengoedekanshebbenweeroorspronkelijke aspectenterugte
krijgen.Wanneernuof inde toekomst zicheenmogelijkheid voordoet
typeCietsvanhetoorspronkelijkekarakter terug tegevenmoetdie
gelegenheid natuurlijkwordenaangegrepen.Tedenkenvaltbijvoorbeeld
aanhet aanplantenvanhoutwallen ofsingels.

5.4.Rubriekenmetwenselijkebeheermaatregelen.
Voortbouwend ophet onderscheid inwaterkwaliteit enopdeomschrijvingen
vandedrieonderscheiden typenwaterlopen,kanhetvolgendeschema
metwenselijkebeheermaatregelenworden gepresenteerd.
Schemametwenselijkebeheermaatregelen.
maatregelen gewenst ter
handhavingvan
verbeteringvan
waterkwaliteit
waterkwaliteit
Maatregelenterhandhaving
vanbeekkarakter gewenst.
Maatregelen terverbetering
vanbeekkaraktergewenst.
Geenmaatregelen tenaanzien
vanbeekkarakter;levert
wateraan"beken".
Geenmaatregelentenaanzien
vanbeekkarakter;levert
wateraan"kanalen".

1
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Inhetschemazijnarceringengetallenweergegeven.Dearceringwordt
gebruikt indedefinitievekaart,hetgetalindebijgaande tekstom
eenbeheercategorieaantegeven.Indietekstwordenwanneernoodzakelijkperbeek (stroomgebied)specifiekebeheermaatregelengenoemd.
Duidelijkmoet zijndatderubrieken3en4niet "minderebeken"bevattendanderubrieken 1en2.Erzijnbij3en4meereningrijpender
maatregelen gewenstdanbij1en2maarditkanresulterenineeneven
"uniek"gebied.
Wanneerwordt gesprokenvanhandhavenvanbeekkarakter enwaterkwaliteit
wildattevenszeggendatzomogelijkookverbeteringmoetwordennagestreefd.

5.5.VeengebiedvanVriezenveen.
Bijhetontwikkelenvandenuvoorgesteldemethodeissteeds gerefereerd
aandeoorspronkelijkeTwentsebeek.Dituitgangspunt isechterniet
correctvoorhethoogveengebied rondVriezenveen.Dewatergangen (sloten)
diehier aanwezig zijn,zijngeengekanaliseerde oorspronkelijkebeken.
Hetmerendeel ishiernieuwgegraven.Metbehulpvandebestaandekennis
eninzichtenzullenookdewaterlopeninditgebiedbijhethoofdonderzoekbetrokkenworden.

5.6.Kritisch gebruikvanresultaten.
GezienhetkwetsbarekaraktervanhetTwentse landschapendedaarvoor
zobelangrijkebeken,ishetbelangrijk zorgvuldigdealternatieven-voor
het grondgebruik aftewegen.
Wanneervanverschillende kantenclaimsophetgebruikvandegrondwordengelegd,zalvoorwatdebekenbetreftmeerrekeningdienenteworden
gehoudenmetdeclaimsdiewordengelegdvandezijdevannatuurbehoud.
Eengoedcontactvanplanologenmethydrobiologenenanderebelanghebbendenendeskundigenisindezegevallennoodzakelijk.Hetisaanteraden,
ditrapportookbijbeslissingen tenbehoevevanhetsectorbeleid en—':.~J-.~~bestemmingsplannentegebruiken.Wanneer schaalofbeslissingskader/
niveaudaartoe aanleiding geeftkanaanvullend onderzoeknoodzakelijkzijn.

S -i-
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6.Toetsing entoepassingvandemethodeopkaartblad 28HHengelo.

6.1.Toetsingvandemethode.
Demethodezoalsdeze inditrapport isvoorgesteld ishet resultaat
van ideeënzoalsdieoorspronkelijk leefdenbijbegeleiders enauteur,
envande informatiediewerdverkregendoor toetsing.Dezetoetsing
werduitgevoerd indebeginfasevanhetonderzoek enhadbetrekkingop
enkelebekenophetkaartblad 28HHengelo.

6.2.Toepassingvandemethode.
6.2.1.Extrapolatievangegevens.
Doorcombinatievandebeschikbare gegevensmetdeinventarisatievaninvloedenvanuitdestroomgebiedenwordthetmogelijkwaterkwaliteit en
beekkarakter (matevannatuurlijkheid)teextrapolerenvanpunten ineen
beeknaardehelebeek.Dezeextrapolatie gebeurt volledig inhetveld.
Erontstaandantweebasiskaarten (waterkwaliteit enbeekkarakter)die
sameneengoede indrukgevenvandetoestand.Dezegegevensmoetennuin
éénkaart gecombineerd worden.Daartoewordendestroomgebieden (ofdelen
daarvan) ingedeeld inrubriekenmetwenselijkebeheermaatregelen (hoofdstuk5).
Dezerubriekenverschijnenopdedefinitievekaart.

6.2.2.Kaartblad 28HHengelo.
Toepassingvandemethodeopkaartblad 28HHengelo gafhet kaartbeeld
zoalsdat isopgenomenalsbijlage.
Dewaterkwaliteit isslechts intweerelatief kleinegebiedenzogoeddat
maatregelenterverbetering achterwegekunnenblijven (gearceerde deel).
Sommigebovenlopenvandebekeninditgebied zijnniet genormaliseerd,
anderezijn inbeperktemate genormaliseerdwaardoor eenzekerematevan
natuurlijkheid isgehandhaafd.Alleendeafgekoppeldebovenloopvande
Deurningerbeekiszonatuurlijkdatmaatregelen terhandhavingvanhet
beekkaraktergewenst zijn.Dezebeekbevatbovendienschoonwater.
Inhetkaartdeel onderdespoorlijnHengelo-Oldenzaal komennog enkele
beektrajectenvoormet eentebeschermenbeekkarakter (rubriek 1en2).
Eenaanzienlijkdeelvandebekenopditkaartbladheeft eenbeekkarakter
datvoorverbetering inaanmerking komt (rubriek3en4 ) .
Deze.bekenkunne»onderling sterkverschillenvoorwatbetreftde
specifiekemaatregelendiegewenst zijn.Hetmeestvoorkomende probleem
bijdezebeken is (tijdelijke)droogstand.
Eenaantalbeektrajectenwaarvanhetbeekkaraktervoorverbetering in
aanmerkingkomt liggenbenedenstroomsvangebiedenmetwaterdat inbepaaldemate isverontreinigd. Indezegebiedenzoudezuiveringvanhet
water grotereprioriteitmoetenkrijgen (rubriek5en6 ) .
Inhethieropvolgende deelrapport IV"Aanvullend onderzoek enaanbevolen
beheermaatregelen"zalnader ingegaanwordenopbeheermaatregelen.

-19-

7. Toepassing van demethode ten behoeve van het streekplan Twente.

7.1. Inleiding.
De in dit rapport beschreven methode zalworden toegepast voor de herziening van het streekplan Twente. In dit hoofdstuk worden de daarvoor
noodzakelijke werkzaamheden schematisch samengevat,waarna een indicatie
van de daarvoor benodigde kosten zalworden gegeven.

7.2.Werkzaamheden inverband met bekenkartering streekplan Twente.
- Werkkaart voorbereiden.
Intekenen op kaartblad van:
Beken (aan dehand vanwaterschapskaart en topografische kaart).
Monsterresultaten (hydrobiologisch onderzoek 1975 en 1976).
Lozingen (uit gegevensbestand project Emissieregistratie T.N.O.,
Apeldoorn).
Overige gegevens (chemische en fysische kwaliteit, gegevens van Waterschap Regge en Dinkel,avifauna, etc.).
- Veldonderzoek.
Inventarisatie beïnvloedingen (tekst of kaartblad).
Extrapoleren waterkwaliteit (op kaartblad).
Extrapoleren beekkarakter (op kaartblad).
Aangeven van plaatsspecifiekebeheermaatregelen (tekst)
- Uitwerken kaartblad.
Aangeven beheerrubrieken (op kaart).
Onderscheiden van beheereenheden (via afwateringeenheden T.N.O. of verder
gedifferentieerd).
Begeleidende tekst.
Aangeven specifieke maatregelen per beheereenheid.

7.3. Te leverenmateriaal.

• •'••"-.>.•
i; .J '.

>.';-^.:..:;:"

Kaarten (1 :25.000):
.^ ib.-i,.:•;-..-i~:
- Geëxtrapoleerde waterkwaliteit (werkkaart).
:•.>•:•v -;. -i -la*..-.:
- Geëxtrapoleerd beekkarakter (werkkaart).
. s i ; .,: .;n.. v-~
- Beheermaatregelenrubrieken.
-y : - » J t ' ' ' J"
Tekst met specifieke beheermaatregelen (voorhet helestraekpiaagfebi-ed)'»•s"
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7.4.Schattingvandebenodigde tijd (mandagen)
Voorbereiden kaarten
Veldonderzoek
Rapportage

30
153
50

10%onvoorzien

233
23

Totaal (afgerond)

260 (13maanden)

7.5.Schattingvandekosten.
Reiskosten (auto,2personen)
Wageningen-Twentev.v.
Twenteveldwerk
Totaal (afgerond)

15x250
4x 15x 100

3750km.
6000km.
10.000km.

Pensiondagen.
Geschatzijnongeveer 80mandagenveldwerkperpersoon.Devoorkeur
gaatuitnaar eeneigenruimte (zoals in"HetStift")met gelegenheid
tothetuitwerkenvangegevens enmetkookruimte.Dit zaldekosten
aanzienlijk kunnendrukken.
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