SAMENVATTING
In het kader van het Beheer- en Onderhoudsplan zijn in de winter van 1992 1 1993 een aantal
werkzaamheden uitgevoerd aan de Oude beek. Het doel van deze maatregelen is onder meer het in
standhouden en zo mogelijk het vergroten van de natuurwaarden van het bekenstelsel. De chemische
en ecologische effecten worden door Waterschap Veluwe gevolgd door middel van een monitoringsprogramma. Tevens wordt de waterkwaliteit bepaald. Dit rapport beschrijft het derde monitoringsonderzoek, 6 jaar na uitvoering van de maatregelen.
Als meetpunten zijn vier geschikte locaties in de Oude beek gekozen. Deze meetpunten zijn zowel
voor als na het uitvoeren van de maatregelen bemonsterd. In principe twee maal per jaar, één maal in
het voorjaar, en één maal in het najaar. De onderzoeksmethoden omvatten een chemie-, macrofaunaen een vegetatieonderzoek.
Chemie
Er is voor de meetpunten 22256, 22257 en 22258 een positieve trend zichtbaar wat betreft de
chemische waterkwaliteit. Al worden de normen niet overal gehaald, er zit wel verbetering in. Dit
geldt niet voor meetpunt 2225 1 waar geen duidelijke trend zichtbaar is. Meetpunt 22258 voldoet in
1998 het beste aan de chemische toetsingsnormen. Alleen stikstof overschrijdt de normen. De
nutriënten (en met name stikstof) overschrijden ook bij alle andere meetpunten de normen. Deze
nutriënten zijn afkomstig van uit- en afspoeling van naastgelegen cultuurland en N-depositie vanuit de
lucht. Meetpunt 2257 scoort het minst, slechts drie van de negen parameters voldoen aan de normen.

Macrofauna
De vier meetpunten voldoen alle aan de doelstelling van het hoogste ecologische niveau voor de
macrofauna-levensgemeenschappen. Een uitzondering is meetpunt 2225 1 welke in 1998 niveau 3, het
middelste niveau, scoorde. De diversiteit was voor alle meetpunten, m.u.v. meetpunt 2225 1 het grootst
direct na het beekherstel in 1993. Op alle vier de locaties komen verschillende zeldzame soorten voor,
onder andere: de kokerjuffer Micropterna sequax, de keverlarve Elodes minuta, de muggelarven
Rheocricotopus fuscipes, de platworm Polycelis felina, de langpootmug Pedicia rivosa en de mijt
Hygobates longipalpis. De uitgevoerde maatregelen zijn op meetpunt 22256 gunstig geweest voor de
macrofaunagemeenschappen. Het aandeel zeldzame soorten is na beekherstel toegenomen. De
meetpunten 22257 en 22258 hebben 6 jaar na beekherstel, in grote lijnen hetzelfde karakter als
daarvoor. In zoverre zijn de maatregelen gunstig geweest dat zeldzame soorten behouden zijn en dat er
zelfs nieuwe zeldzame soorten zijn aangetroffen. Bij meetpunt 2225 1 is de ecologische kwaliteit
verslechterd.
Vegetatie
Na beekherstel is de diversiteit van de vegetatiesoorten voor alle meetpunten toegenomen. De invloed
van nutriënten blijft groot of lijkt zelfs groter te worden. Dit is te zien aan de vele (nieuwe) soorten
welke geclassificeerd zijn als voedselrijk en zeer voedselrijk en die in alle meetpunten dominant
aanwezig zijn. Verder zijn diverse kwelvegetaties ontwikkeld of uitgebreid.

De hoofddoelstelling van het BOP, "Het instandhouden en zo mogelijk verder ontwikkelen van aan
bronnen en beken gebonden levensgemeenschappen", lijkt gedeeltelijk te zijn gerealiseerd.
Er worden nog steeds een groot aantal karakteristieke soorten aangetroffen, zowel voor de macrofauna
als voor de vegetatie. Het verder ontwikkelen van de levensgemeenschappen lijkt moeizaam te
verlopen. Om nog meer zeldzame macrofauna soorten te verkrijgen zal extra aandacht besteed moeten
worden aan andere aspecten zoals de hydrologische en landschappelijke kenmerken. Ook moet een
nog betere isolatie van het bronbeekmilieu ten op zichten van het aangrenzende cultuurgebied
gerealiseerd worden. De invloed van nutriënten is te groot. Het blijft nodig om de overmatige
grasgroei te verwijderen en het maaisel af te voeren. Overwogen kan worden of voor enkele
geselecteerde plekken in de beek toch weer wat meer beschaduwing gewenst is om overmatige
grasgroei tegen te gaan.
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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding van het onderzoek

In de jaren tachtig is een begin gemaakt met het opstellen van Beheer- en Onderhouds Plannen
(BOP'S) voor sprengen en beken op de Veluwe. Aanleiding was het feit dat bij het ontstaan van het
toenmalige waterschap een aantal ecologische waardevolle wateren voor het eerst binnen het
waterschapsbeheer kwamen. Het huidige kader voor de BOP'S vormen het TWVV en het
Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland. In het WEIP Gelderland (1 996 - 2000) heeR de
Oude beek ten westen van het Apeldoorn Kanaal de functie V, "water van het hoogste ecologische
niveau" toegewezen gekregen.
Eind 1992 en begin 1993 zijn in het kader van het BOP (1988) een aantal werkzaamheden uitgevoerd
in de Oude beek. Het doel van deze maatregelen is onder meer het in stand houden en zo mogelijk het
vergroten van de natuurwaarden van het bekenstelsel. De chemische en ecologische effecten van de
uitgevoerde maatregelen worden door het Waterschap Veluwe gevolgd door middel van een
monitorings-programma. Het eerste onderzoek vond plaats in 1993 (Koopmans, 1994), vlak na de
uitvoering van het plan. Het tweede onderzoek vond plaats in 1995 (Deden, 1995).
Dit rapport beschrijft het derde monitorings-onderzoek 6 jaar na uitvoering van de maatregelen uit het
BOP. Het onderzoek richt zich op de ecologische doelstellingen. De overige doelstellingen van het
BOP worden dus niet in dit rapport uitgewerkt. In dit onderzoek zijn de resultaten van de twee eerdere
onderzoeken meegenomen als vergelijkingsmateriaal.

1.2

Doel van het onderzoek

Het onderzoek heeft de volgende doelstellingen:
e Beoordelen van de kwaliteit van de Oude beek. De SIsische, chemische en biologische
meetresultaten worden getoetst aan de aan deze beek toegekende functie (V).
e
Evalueren van de ~sische/chemischeen de ecologische effecten met betrekking tot de uitgevoerde
maatregelen van het Beheer- en Onderhoudsplan.
Suggesties geven voor een betere optimalisatie van de ecologische toestand van de Oude beek.

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk twee wordt uitgelegd hoe het onderzoek is opgezet. Achtergrondinformatie met
betrekking tot het BOP, het onderzoeksgebied, de meetpunten en onderzoeksmethoden komen hier aan
de orde.
Hoofdstuk drie bespreekt per meetpunt de resultaten. Er wordt gekeken of er een verandering
plaatsvindt nadat de BOP-maatregelen zijn uitgevoerd. Aan het einde van dit hoofdstuk worden deze
resultaten samengenomen zodat een vergelijking kan worden gemaakt tussen de meetpunten
onderling. In hoofdstuk vier worden de conclusies en de aanbevelingen besproken.

2

OPZET VAN HET ONDERZOEK

2.1

Achtergrondinformatie met betrekking tot het Beheer- en Onderhoudsplan
(BOP)

De hoofddoelstelling van de Oude beek in het BOP wordt als volgt beschreven: Instandhouden van
bestaande waarden, herstel en ontwikkelingen van potentiële waarden, rekening houdend met de
ecologische, hydrologische, landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve en economische
belangen. Daarnaast zijn aparte doelstellingen geformuleerd voor de aspecten waterhuishouding,
ecologie, economie, cultuurhistorie, landschap en recreatie. De doelstelling voor het aspect ecologie is
als volgt: het instandhouden en zo mogelijk verder ontwikkelen van aan bronnen en beken gebonden
levensgemeenschappen. Voor de verdere uitwerking van deze doelstelling wordt verwezen naar
bijlage 7. Voor overige doelstellingen wordt verwezen naar het BOP (voormalig Waterschap OostVeluwe, juli 1987).
Dit rapport richt zich op de evaluatie met betrekking tot de ecologische doelstellingen, met name wat
betreft de chemie, macrofauna en in mindere mate vegetaties. Naar het aspect vis-migratie is geen
gericht onderzoek gedaan.

2.2

Het onderzoeksgebied

De Oude beek is een tot spreng vergraven bronbeek welke ontspringt bij buurtschap Engeland te
Beekbergen en loopt van daaruit naar het oosten richting het Apeldoorns kanaal. Na het Apeldoorns
kanaal gaat de Oude beek over in de Beekbergse beek. Na Klarenbeek gaat de beek over in de
Klarenbeek en mondt uiteindelijk via de Voorsterbeek uit in de IJssel. De beek stroomt door de
gemeenten Apeldoorn en Voorst. Een kaartje van het onderzoeksgebied is bijgevoegd als bijlage l.
Een bron- of sprengenbeek wordt gevoed door grondwater, dat van naturen aan het oppervlakte
uittreedt. De temperatuur en de ~sischlchemischesamenstelling van het water zijn zeer constant.
Mede door beschaduwing is er van nature vaak een lage watertemperatuur.
De beinvloeding van het water wordt vooral veroorzaakt door afspoeling van de landbouwgronden die
de beek omringen, het betreft hier de verontreiniging met nutriënten. Ook het grondwater dat de
voedingsbron van de beek wordt door uitspoeling, van aanliggende gronden met landbouwkundig
gebruik, bedreigd. Verder kunnen atmosferische deposities van invloed zijn op de waterkwaliteit.

2.3

Meetpunten

2.3.l Keuze van bemonsteringslocaties
Voor de keuze van de bemonsteríngslocaties zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (notitie:
"Monitoring en onderzoek in het kader van Uitwerkingsplannen (B.0.P.s)".

-

Voor vastlegging van de nulsituatie worden bemonsteringspunten zodanig gekozen dat een zo
goed mogelijk representatief beeld van het gehele beekstelsel in de uitgangs-situatie gevormd
kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorgenomen maatregelen in die zin dat
het onderzoek zich zoveel mogelijk richt op die trajecten waar de meest ingrijpende
herstelmaatregelen zullen gaan plaatsvinden.

-

Voor de eerste monitoring worden dezelfde punten bemonsterd als die voor de vastlegging van
de nulsituatie onderzocht zijn. Daarnaast kunnen daar per beekstelsel maximaal twee punten
bijkomen in milieus die voorheen niet aanwezig waren, zoals nieuw gegraven poelen en
dergelijke. In gevallen waarin binnen beektrajecten speciale milieus gecreëerd zijn, zoals plasdras-zones, kan eventueel met deelmonsters gewerkt worden waar het de macrofauna betreft
teneinde een goed inzicht te krijgen in het functioneren van deze nieuw gecreëerde milieus.

-

Na deze eerste monitoring kan mogelijk het aantal bemonsteringspunten worden verminderd.
Dit zal echter per beekstelsel bekeken moeten worden, mede afhankelijk van de resultaten van
de monitoring.

2.3.2

Beschrijving van de meetpunten en genomen maatregelen.
Voor de Oude Beek hebben bovengenoemde uitgangspunten geleid tot de keuze van vier locaties.
Deze zijn zowel voor als na de uitvoering van de maatregelen bemonsterd.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de vier meetpunten met de genomen
maatregelen bij deze meetpunten.
Tabel 1: overzicht van de vier meetpunten
Veldcode Beschrijving meetpunt
Genomen maatregelen
1 Engeland, bovenloopje net
I Aanleg plas-dras-zones.
22256
benedenstrooms van de weg 'Engeland'. Herstel bovenloopje bovenstrooms van verharde weg.
de weg, dat dreigde te verdwijnen.
Aanplant bomen.

I

I

22257

I

I

Zijloopje 'H 14' achter de Ruitersmolen. Puin verwijderd uit weiland.
Aanleg plas-dras-zones.

Tuin Ruitersmolen, grasland

22258

Hoofdloop benedenstrooms van de
Ruitersmolen, na instroming van
zijloopje 'H14'.

Aanleg plas-dras-zones.
Ruimte gemaakt voor hermeandering.
Deels verwijdering bomen N-oever.

Grasland en
bosjes.

2225 1

Molenvaart, benedenstrooms van
Goudkuil, vlak voor onderdoorgang
onder Apeldoorns Kanaal.

Aanleg plas-dras-zones.
Opengraven dichtgeslibde zijloopjes
Aanplant van bomen.

Grasland,
moestuinen en
onverhard. weg

Verder zijn diverse oeverstroken en watergangen in het kader van het BOP aangekocht om:
Aantasting van de oevers door het landbouwkundig gebruik van aanliggende gronden tegen te
gaan;
* Beperken van oeverbeschoeiing;
Afspoeling van nutriënten van omliggende landbouwgronden te verminderen;
* De beek meer ruimte te geven voor hermeandering;
* Aanleg van gewenste oeverbeplanting te realiseren;
Ruimte te creëren voor kwelvegetatie.
Ook door aanwijzing van relatienotagebieden (overzichtskaartje in bijlage 2) wordt geprobeerd op en
in het perceel de natuurwaarden instant te houden en verder te ontwikkelen. Rond de Oude beek zijn
in het kader van de aanwijzing van relatienotagebieden gebieden als reservaatgebied, en gebieden als
beheersgebied aangewezen. Via deze reservaat- en beheersgebieden is het mogelijk om te komen tot
beheersovereenkomsten die leiden tot een lagere belasting van het grond- en oppervlaktewater met
nutriënten.

2.4

Onderzoeksmethoden

2.4.1 Chemie
De volgende parameters zijn, vier maal per meetjaar, onderzocht en gebruikt in dit rapport:
stikstof (N03-N, N-totaal), fosfaat (ortho-P, P-totaal), sulfaat, chloride, zuurgraad, geleidend
vermogen, zuurstof, calcium, magnesium, kalium, natrium, temperatuur en veldkenmerken.
Alle metingen zijn getoetst aan de streef- en MTR waarden van de vierde nota waterhuishouding.
Tevens is een vergelijking gemaakt met de in de CUWVO-nota "ecologische norm-doelstellingen voor
oppervlaktewater"(CUWV0, 1988) genoemde waarden voor bronnen en beken (bijlage 3).
De stiffdiagrammen zijn vergeleken met voorgaandejaren.
2.4.2 Macrofauna
De macrofauna wordt in principe twee keer per jaar bemonsterd, éénmaal in het voorjaar en éénmaal
in het najaar. In 1992 is zowel in het voorjaar als in het najaar bemonsterd. In 1993 en 1995 is alleen
in het voorjaar bemonsterd en in 1998 is alleen in het najaar bemonsterd. De monstername is
uitgevoerd met behulp van een standaard macrofaunanet. Het materiaal werd uitgezocht en
gedetermineerd.
Voor toetsing van de resultaten aan de ecologische doelstellingen is gebruik gemaakt van:
De meetlat Gelderland, voor toetsing van de macrofauna-gemeenschappen aan de ecologische
doelstellingen. Deze geeft een beoordeling aan de hand van de macrofaunasoortenlijsten,
weergegeven in 5 klassen (bijlage 4).
Het vergelijken van soortenlijsten om verschuivingen in soortensamenstellingte traceren.
Ecologisch maatweb van waterschap Veluwe, Vallei en Eem en het IBN-DL0 (bijlage 5).
Dit programma ordent en deelt monsters in groepen die op elkaar lijken qua
soortensamenstelling en milieu-kenmerken. Tevens legt het relaties tussen gemeenschappen en
milieufactoren.
2.4.3 Vegetatie
De vegetatiegegevens zijn verzameld uit diverse bronnen. In de eerste onderzoeks-jaren zijn vooral
losse aantekeningen gemaakt. In de latere jaren zijn vegetatie-opnamen gemaakt volgen de methode
van Tansley (bijlage 6). Sinds heden (zomer 1999) zullen structurele inventarisaties worden
uitgevoerd door een adviesbureau.

3

RESULTATEN EN DISCUSSIE

3.1

Algemeen

3.1.1 Chemie
In de tabellen 2, 5, 8, en 11 worden de chemische analyse-resultaten weergegeven. De parameters zijn
getoetst aan de normen uit de 4" nota waterhuishouding en aan de CUWVO-nota ecologische
normdoelsteilingen voor Nederlandse oppervlaktewateren.
Niet alle parameters uit de 4" nota worden getoetst. Gegevens met betrekking tot microverontreinigingen ontbraken geheel. Ook zijn gegevens van zware metalen niet compleet, ze ontbreken
zelfs geheel voor de meetpunten 22256, 22257 en 22258. Van alle parameters m.u.v. zuurstof, pH,
totaal-N en totaal-P zijn de 90 percentiel per jaar berekend. Van zuurstof en de pH is het 10 percentiel
berekend en van totaal-N en totaal-P zijn zomergemiddelden (april t/m september) berekend. Van
totaal-P is tevens het 90 percentiel per jaar berekend.
Per meetpunt is bepaald welk Cuwvo-watertype van toepassing is. Meetpunt 22256 behoort bij het
watertype 'bronnen', de overige 3 meetpunten worden geclassificeerd als 'beken'.
In bijlage 3 worden de normen voor de verschillende parameters weergegeven.
3.1.2 Macrofauna
Meetlat Gelderland
Voor toetsing van de resultaten van het macrofauna-onderzoek aan de doelstellingen van het hoogste
ecologische niveau wordt vooralsnog de meetlat Gelderland voor stromende wateren gebruikt. Een
monster met oordeel klasse 4 of 5 voldoet aan het hoogste ecologische niveau.
In de tabellen 3, 6, 9 en 12 wordt een overzicht gegeven van de meetlatwaarden en de daaraan
verbonden klasse-indeling. Voor achtergrondinformatie omtrent de berekening van de score van de
Gelderse meetlat wordt verwezen naar bijlage 4.
Ecologisch maatweb
Het Ecologisch maatweb wordt in dit 3" monitorings-onderzoek voor de eerste keer toegepast. In
voorgaande onderzoeken zijn andere methoden gebruikt. Bijlage 5 geeft meer uitleg over het
Ecologisch maatweb.
3.1.3 Vegetatie
Er zijn erg weinig gegevens bekend van de aanwezige vegetatie van voor de uitvoering van de
maatregelen. Van die keren dat vegetatieopnamen zijn gemaakt is alleen bekend of een bepaalde soort
voorkomt of niet. Vanaf 1995 wordt de methode van Tansley toepast waarmee ook duidelijk wordt
met welke abundantie de verschillende plantensoorten aanwezig zijn. De vegetatieonderzoeken zijn
niet volledig omdat vaak in het najaar is geïnventariseerd als bijzondere planten overwoekerd worden
door dominantere soorten. Het is daarom erg moeilijk om de situatie voor en na de uitvoering van de
maatregelen met elkaar te vergelijken.

3.2

Meetpunt 22256, Engeland

3.2.1 Algemeen
In het kader van het BOP zijn plas-dras-zones aangelegd om een grotere diversiteit te verkrijgen en
kwelvegetaties te stimuleren. In de nulsituatie voor het beekherstel dreigde het bovenloopje
bovenstrooms van de weg te verdwijnen. Er was nauwelijks stroming en de aanvoer van voldoende en
schoon water kwam in gevaar. Na beekherstel stroomde de beek weer goed.
3.2.2 Chemie
In tabel 2 worden de analyse-resultaten weergegeven.

Tabel 2: Analyse-resultaten meetpunt 22256
Totaal-N
(mgll)

Nitraat
(mg/l)

Totaal-P (mgfl)
(z.gem) (90 %)

Ortho-P
(mg/l)

Sulfaat
(mg/l)

Chloride
(mg/l)

PH

Zuurstof
(mgfl)

Calcium
(mgfl)

Uit de tabel blijkt dat stikstof (totaal-N en nitraat) het grootste knelpunt vormt voor deze sprengkop.
Het MTR van 2.2 mg per liter voor totaal-N wordt steeds ruim overschreden. Deze hoge gehalten zijn
waarschijnlijk voor een groot gedeelte afkomstig van uit- en afspoeling van deze nutriënten van het
naastgelegen cultuurland. De concentraties stikstof zijn vanaf 1993 afgenomen, een trend is zichtbaar.
De totaal-P concentratie is afgelopen jaren afgenomen en bereikt sinds 1995 een waarde (90
percentiel) onder de streefwaarde. In figuur 1 wordt deze afname
weergegeven.
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totaal-P mgll

Figuur 1:

totaal-P concentratie, meetpunt 22256

Uit figuur 1 blijkt dat de hoge waarden van de totaal-P concentratie in 1992 en 1993 veroorzaakt
wordt door twee uitschieters. Als deze twee uitschieters buiten beschouwing gelaten worden blijkt dat
geen afname zichtbaar is en dat de totaal-P concentratie over de gehele periode vrij constant is.
De pH is toegenomen en valt sinds 1998 binnen de normen. Het zuurstofgehalte neemt af en
overschrijdt de normen.
Er lijken geen verbeteringen voor de waterkwaliteit (chemie) welke direct gerelateerd kunnen worden
aan maatregelen welke uitgevoerd zijn volgens het BOP. Wel zijn positieve veranderingen zichtbaar
op langere termijn voor totaal-N, nitraat, totaal-P en de pH.

3.2.3 Macrofauna
Meetlat Gelderland.
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de monsters aan meetlat Gelderland.
Tabel 3: meetlatwaarde en klasse meetpunt 22256
Voorjaar 1992
Najaar 1992
VOOjaar 1993
Voorjaar 1995
Najaar 1998

I Meetlatwaarde
1 377
362
365
3 84
412

I Klasse
14
4
4
4
5

Uit de tabel is af te lezen dat de meetlatwaarde in de loop der tijd is toegenomen en dat in 1998 klasse
5 bereikt is. Het hoogst ecologisch niveau, gelijk aan oorspronkelijk.
Ecologisch maatweb
Bij dit meetpunt wordt gestreefd naar het cenotype O+ van het ecologisch maatweb. Cenotype O heeft
de volgende karakterisering: Klein, relatief schone, goed functionerende kwel-rijke sprengkoppen en
daaraan direct aansluitende trajecten. Het nitraatgehalte is hoog, het fosfaatgehalte laag. Tevens wordt
cenotype S+ nagestreefd. In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de cenotypes waaraan de
monsters zijn toegedeeld en bijhorende kans dat het monster inderdaad tot dit cenotype behoort.
Tabel 4: cenotypes en bijhorende kansen, meetpunt 22256
Cenotype 1
VOOjaar 1992
Najaar 1992
Voorjaar 1993
VOO
jaar l995
Najaar 1998

A
A

89
84

Uit de tabel blijkt dat met uitzondering van het najaar 1992 het cenotypel steeds A, bovenlopen I
bovenloopjes met constant debiet, is. In het traject van sprengkoppen en bronnen is cenotype A een
goede aanzet naar cenotype O (L->G->M->A->O->O+/S+, zie bijlage 5). Vanaf het najaar van 1992
lijkt een verbetering zichtbaar. In het voorjaar van 1992 was cenotypel A, in het najaar M, en daarna
veranderde dit weer in A. Cenotype2 was in 1993 en 1995 I en veranderde in 1998 in S. S is het
cenotype voor bronbeken is tevens het best haalbare cenotype. S+ is het voorlopige streefbeeld. Van
oorsprong was de Oude beek een bronbeek, dit is nu terug te vinden in dit cenotype. Wil het streeftype
uiteindelijk bereikt worden dan zullen de fosfaat en nitraat gehaltes moeten worden teruggebracht.
Tevens zullen de mate van organische belasting en het slib gehalte gereduceerd moeten worden. Een
natuurlijke kwel situatie zal nog meer gestimuleerd moeten worden waarbij voldoende schaduw en een
hoger zuurstofgehalte aanwezig zijn. Vooral dit laatste laat de laatste jaren te wensen over.
De op dit punt uitgevoerde maatregelen zijn gunstig geweest voor de macrofaunalevensgemeenschappen. Dit blijkt zowel uit de meetlatwaarde als uit toepassing van het ecologisch
maatweb. Na beekherstel is het aandeel van zeldzame soorten toegenomen. Zeldzame soorten welke
gevonden zijn, zijn onder andere: de platworm Polycelis felina, de kokerjuffer Micropterna sequax, de
langpootmug Pedicia rivosa en de muggelarf Eukiefferiella brevicalar en de keverlarf Elodes minuta.
Direct na beekherstel in 1993 was zowel het aantal individuen, als de diversiteit het grootst. Daarna is
de diversiteit afgenomen en bereikte in 1998 nog maar 30% van de soorten van 1993. Gedurende de
gehele periode is de vlokreeft Gammarus pulex dominant aanwezig geweest.
3.2.4 Vegetatie
De diversiteit van de vegetatiesoorten is toegenomen na beekherstel. Nieuw aangetroffen soorten
duiden echter op hoge voedselrijkdom. Na herstel neemt het aandeel van deze soorten toe in de tijd. Er
komen veel grassen voor. Deze vergrassing beperkt de kansen voor een verdere ontwikkeling van

natuwaarden. Dit meetpunt kan als voedselrijk tot zeer voedselrijk beschouwd worden. Er zijn geen
echte kwelindicatoren gevonden. Opgemerkt dient te worden dat de vegetatieopname in het najaar is
uitgevoerd en dus niet geheel representatief is. Er is een aanzienlijke kans om aan te nemen dat
bepaalde bijzondere soorten (kwelindicatoren!!) eerder in het jaar wel voorkwamen maar in het najaar
overwoekerd zijn door dominantere soorten.

3.3 Meetpunt 22257
3.3.1 Algemeen
In het kader van het BOP is beplanting aangebracht om een betere afscherming van de beek van het
aangrenzend cultuurland te creëren. Verder zijn plas-dras-zones aangelegd om een grotere diversiteit
te krijgen en kwelvegetaties te stimuleren.
3.3.2 Chemie
In tabel 5 worden de analyse-resultaten weergegeven.
Tabel 5: Analyse-resultaten meetpunt 22257

Uit bovenstaande tabel blijkt dat stikstof (totaal-N en nitraat) en totaal-P niet aan de normen voldoen.
Totaal-N overschrijdt zelfs ruim de MTR-waarde, welke toch als grenswaarde beschouwd kan worden.
Wel is een duidelijke afhame zichtbaar voor zowel totaal-N als nitraat.
In grafiek 2 worden de trends van N03- en totaal-N weergegeven

Grafiek 2:

totaal-N en N03, meetpunt 22257

Het zuurstofgehalte is in 1998 extreem laag en overschrijdt de MTR-waarde. Verder neemt het sulfaat
gehalte met de jaren toe.
Uit bovenstaande lijkt dat de afname van de nutriëntenconcentraties gerelateerd kan worden aan de
betere afscheiding tussen beek en cultuurland.

3.3.3 Macrofauna
Meetlat Gelderland
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de monsters aan meetlat Gelderland.
Tabel 6: Meetlatwaarde en klasse-indeling, meetpunt 22257
Meetlatwaarde
Najaar
VOOjaar
VOOjaar
Najaar

1992
1993
1995
1998

Klasse

347
3 78

Uit de tabel blijkt dat gedurende de gehele onderzoeksperiode dit meetpunt aan klasse 4, het hoogste
ecologische niveau, voldoet. Er is geen duidelijke verandering zichtbaar na uitvoering van de
maatregelen uit het BOP.
Ecologisch maatweb
Net als bij meetpunt 22256 wordt bij dit meetpunt gestreefd naar cenotype O+.
In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de cenotypes waaraan de monsters zijn toegedeeld en
bijhorende kans dat het monster inderdaad tot dit cenotype behoort.
Tabel 7: cenotypes en bijhorende kansen, meetpunt 22257
Cenoîype l
Kans (%)
Voorjaar 1992
I
81
Najaar 1992
A
87
94
VOOjaar 1993
A
VOOjaar 1995
A
92
Najaar 1998
A
75

Cenotype 2
A
S
O
S
S

Kans (%)
80
64
64
77
68

Uit de tabel blijkt dat met uitzondering van het voorjaar 1992 het cenotypel steeds A, bovenlopen 1
bovenloopjes met constant debiet, is. In het traject van sprengkoppen en bronnen is cenotype A een
goede aanzet naar cenotype O (L->G->M->A->O->O+ of S+, zie bijlage 5). Het cenotype 2 is hier
steeds S, bronbeken, m.u.v. het voorjaar van 1993 waar cenotype2 0 , is. S is het best haalbare
cenotype en is het voorlopige streefbeeld voor bronnen. Er is geen duidelijke verandering zichtbaar na
beekherstel. Wel is zichtbaar dat in 1995 cenotype2, S, een kans van 77% heeft. Dit duidt op een
cenotype welke meer richting S gaat, dan in de andere jaren.
De macrofaunalevensgemeenschapheeft 5% jaar na beekherstel in grote lijnen hetzelfde karakter als
daarvoor. Meteen na beekherstel in 1993 was zowel het aantal individuen als de diversiteit het grootst.
Daarna heeft een afname van beiden plaatsgevonden. Gedurende de gehele periode is de vlokreeft
Gammarus pulex dominant aanwezig geweest. Zowel vóór als na beekherstel kwamen de volgende
zeldzame macrofaunasoorten voor: de kokerjuffer Micropterna sequax, de keverlarve Elodes minuta
en de muggelarf Rheocricotopus fuscipes. Deze laatste soort was direct na beekherstel duidelijk meer
aanwezig dan voorheen. Verder zijn de volgende soorten nieuw aangetroffen na beekherstel: de
platworm Polycelis felina en de langpootmug Pedicia rivosa. De zeldzame steltmug Dixa nubilipennis
is alleen voor beekherstel waargenomen.
3.3.4 Vegetatie
Voor beekherstel lijken weinig soorten uit verschillende trofie-niveaus aanwezig. Na beekherstel zijn
vele grassen aanwezig. Dit komt waarschijnlijk door de aanleg van de plas-dras-zones, waardoor meer
ruimte en licht beschikbaar komen waar het gras van profiteert. Ook hebben zich kwelvegetaties
ontwikkeld met kleine valeriaan, paarbladig goudveil, moerasmuur, beekpunge en kleine watereppe.
Langzaam komen naast (zeer)voedselrijke vegetatiesoorten steeds meer soorten voor welke worden
geclassificeerd als matig-weinig voedselrijk.

Meetpunt 22258

3.4

3.4.1 Algemeen
In het kader van het BOP zijn plas-dras-zones aangelegd om een grotere diversiteit te verkrijgen en
kwelvegetaties te stimuleren. Om dit verder te bevorderen zijn tevens bomen verwijderd aan de noord
oever zodat meer licht en ruimte beschikbaar komt. Door deze ruimte zou de beek weer kunnen
hermeanderen. In de beginfase na uitvoering van het BOP waren nieuwe stroompjes in het plas-drasgebied duidelijk zichtbaar. De stroomdraad begon te meanderen. Deze verandering lijkt helaas niet
door te zetten.

3.4.2 Chemie
In tabel 8 worden de analyse-resultaten weergegeven.
Tabel 8: Analyse-resultaten meetpunt 22258
Getoetst

Totaal-N
(mgll)
4" nota

Nitraat
(mgll)
Cuwvo

1 Voldoet aan nonnen
I Voldoet niet aan

Totaal-P (mgíi)
(z.gem.) (90 %)
4" nota

Ortho-P
(mgll)
Cuwvo

Sulfaat
(mgll)
Cuwvo

Chloride
(mg/l)
Cuwvo

I pH

I Zuurstof

I Cuwvo

14'

I

Calcium

I (mgli) I (mg111

1

nota, l C u w o

Cuwvo-normdoelstellingen

Uit tabel 8 blijkt dat stikstof (totaal-N en nitraat) steeds niet aan de normen voldoet. Totaal-N
overschrijdt zelfs ruim de MTR-waarde, welke toch als grenswaarde beschouwd kan worden. Nitraat
overschrijdt gemiddeld 7 maal de normen uit de CUWVO-doelstellingen. Deze hoge waarde komt
doordat veel uitspoeling van meststoffen plaatsvindt vanuit naastgelegen weilanden.
Tot 1998 werd voor totaal-P de grenswaarde overschreden. In 1998 wordt deze waarde niet meer
overschrijden zodat totaal-P geen knelpunt meer is. Dit is de enige verandering na uitvoering van de
maatregelen t.o.v. voor de uitvoering.
3.4.3 Macrofauna
Meetlat Gelderland
In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de monsters aan meetlat Gelderland.

Tabel 9: Meetlatwaarde en klasse-indeling, meetpunt 22258
Meetlatwaarde
VOOjaar 1992
Najaar 1992
Voorjaar 1993
Voorjaar 1995
Najaar 1998

Klasse

347

Uit de tabel blijkt dat na uitvoering van de BOP-maatregelen een lichte daling zichtbaar is van de
meetlatwaarde. Steeds voldoet de klasse aan het hoogste ecologische niveau.

Ecolo~ischmaatweb
Bij dit meetpunt wordt gestreefd naar cenotype A+ van het ecologisch maatweb. Cenotype A is voor
bovenlopen met de volgende karakterisering: Kleine, matig stromende beekjes met een zeer hoog
nitraatgehalte en een laag fosfaatgehalte. De beekjes zijn licht zuur, half beschaduwd en overwegend
vegetatie-arm. Een deel is ijzerrijk. De beken zijn redelijk natuurlijk met wisselende stroomsnelheden.
In tabel 10 wordt een overzicht gegeven van de cenotypes waaraan de monsters zijn toegedeeld en
bijhorende kans dat het monster inderdaad tot dit cenotype behoort.
Tabel 10: cenotypes en bijhorende kansen, meetpunt 22258
Cenotype l
Kans (%)
VOOjaar 1992
A
89
Najaar 1992
A
88
Voorjaar 1993
A
87
Voorjaar 1995
A
94
Najaar 1998
I
87

Cenotype 2
P
I
I

I
A

Kans (%)
66
81
86
69
75

Uit de tabel blijkt dat m.u.v. 1998 het cenotypel steeds A is. Het cenotypel in 1998 is I, matig
stromende bovenlopen van sprengenbeken. Cenotype I ligt op de route naar A (L->G->I->A->A+),
maar is minder goed. Over het algemeen verandert de kwaliteit niet veel, hij neemt iets af in 1998
maar de verschillen zijn erg klein. Om de kwaliteit van voor 1998 of zelfs nog een betere (A+)
kwaliteit te verkrijgen zal een situatie moeten worden gecreëerd waarin kwelzones nog sterker
ontwikkeld zijn. Er is dus geen verbetering zichtbaar na beekherstel, wel blijft de kwaliteit behouden
wat ook erg belangrijk is.
De op dit meetpunt uitgevoerde maatregelen leiden niet direct tot verbetering van meetlatwaarde en
cenotypen. In zoverre zijn de maatregelen gunstig geweest voor de macrofaunagemeenschappen dat
zeldzame soorten zijn behouden en dat er zelfs nieuwe zeldzame soorten zijn aangetroffen zoals de
mijt Hygrobates longipalpis, de muggelarven Eukiefferiella discoloripes, Heterotrissocladius marcidus
en Metriocnemus sp. Opmerkelijk zijn de vele exemplaren van de zeldzame muggenlarve soort
Rheocricotopus fuscipes direct na beekherstel. De diversiteit was het grootst direct na beekherstel.
Gedurende de gehele periode is de vlokreeft Gammarus pulex dominant aanwezig geweest. Tevens
kwam een tweede soort vlokreeft, nl.Gammarus roeselii veel voor.
3.4.4 Vegetatie
Na beekherstel is de diversiteit groter geworden en zijn meer vegetatiesoorten gekomen welke worden
geclassificeerd als voedselrijk. Tevens is de kleine valeriaan (kwel!!) waargenomen. Het is moeilijk
een oordeel te geven over veranderingen voortkomend uit uitgevoerde maatregelen. Dit omdat niet of
nauwelijks bekend is welke vegetatie voor beekherstel aanwezig was en zeer summier onderzocht is
wat in 1998 aanwezig was (alleen het najaar was bemonsterd).

3.5

Meetpunt 22251,

3.5.1 Algemeen
In het kader van het BOP is beplanting aangebracht om een betere afscherming van de beek van het
aangrenzend cultuurland te creëren. Dichtgeslibde zijloopjes zijn opengegraven en zijn veranderd in
mooie bronbeekjes. Verder zijn plas-dras-zones aangelegd om een grotere diversiteit te krijgen en
kwelvegetaties te stimuleren.
3.5.2 Chemie
In tabel l l worden de analyse-resultaten weergegeven.

Tabel 11: analyse-resultaten meetpunt 2225 1
Getoetst

Totaal-N Nitraat
(mgfl)
(mgfl)
4enota
Cuwvo

Totaal-P (mgfl)
(z.gem) (90%)
4enota

Ortho-P
(mgll)
Cuwvo

Sulfaat
(mgfl)
Cuwvo

Chloride
(mgfl)
Cuwvo

PH
Cuwvo

Zuurstof

Calcium
(mg/l)
nota, Cuwvo

In tabel 11 in te zien dat totaal-N en nitraat duidelijke knelpunten vormen. De MTR-waarde wordt tot
5 maal overschreden voor totaal-N. De normen uit de Cuwvo-normdoelstellingenworden zelfs tot 10
maal overschreden. Deze hoge stikstofconcentraties worden veroorzaakt door het landbouwkundig
gebruik van aanliggende gronden. Er is geen duidelijke verandering zichtbaar in de loop der jaren.
De totaal-P concentratie neemt wel af in de tijd, maar is nog steeds hoger dan de streefwaarde.
Zware metalen.
Van dit meetpunt zijn in 1996 (9 maal) diverse zware metalen geanalyseerd. Deze zware metalen
gemiddeld over het gehele jaar en getoetst aan de 4" nota waterhuishouding. De volgende zware
metalen zijn geanalyseerd: cadmium, chroom, kwik, nikkel, lood, zink en koper.
De MTR-waarde werd overschreden voor nikkel en de streefkaarde werd overschreden voor koper en
zink.
3.5.3 Macrofauna
Meetlat Gelderland
In tabel 12 wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de monsters aan meetlat Gelderland.

Tabel 12: meetlatwaarde en Masse-indeling,
- meetpunt 2225 1

I Meetlatwaarde

Vooriaar
Najaar
VOOjaar
VOOjaar
Najaar

1992
1992
1993
1995
1998

1 374

409
372
368
330

I Klasse
14
5
4
4
3

Na het beekherstel neemt de meetlatwaarde af en veranderd de klasse van 415, het hoogste niveau in
1992 naar klasse 3, midden klasse in 1998.

Ecologisch maatweb
Net als bij meetpunt 22258 wordt bij dit meetpunt gestreefd naar cenotype A+.
In tabel 13 wordt een overzicht gegeven van de cenotypes waaraan de monsters zijn toegedeeld en
bijhorende kans dat het monster inderdaad tot dit cenotype behoort.
Tabel 13: cenotv~es
.. en biihorende kansen. meetDunt 2225 1
/ Cenotype 1
Kans (%)
VOOjaar 1992
IA
191
Najaar 1992
P
78
VOOjaar 1993
A
90
Voorjaar 1995
P
95
86
Najaar 1998
A

I

I Cenotype 2

I Kans (%)

IP

1 64

S
P

75
68
72
71

A

I

Uit de tabel is af te lezen dat cenotypel steeds veranderd van A(boven1open) naar P (snelstromende
bovenlopen van sprengenbeken) en dan weer naar A. Cenotype2 is tot 1998 of P of A of S
(S=bronbeken=zeer goede kwaliteit in najaar van 1992). Een uitzondering is het monster van 1998
omdat cenotype2 hier I (matig stromende bovenlopen van sprengenbeken) is, wat aangeeft dat het
minder goed gaat met de kwaliteit. Om de kwaliteit te verbeteren zal een situatie moeten worden
gecreëerd waarin kwelvegetaties nog sterker ontwikkeld zijn. Het natuurlijke karakter met meer
schaduw en de aanwezigheid van grove detritus zal de kwaliteit ten goede komen.
De op dit meetpunt uitgevoerde maatregelen lijken niet gunstig te zijn geweest voor de macrofaunalevensgemeenschappen. Opgemerkt dient te worden dat niet bekend is wat de ontwikkeling zou zijn
geweest indien geen maatregelen waren uitgevoerd.
Gedurende de gehele periode is de vlokreeft Gammarus pulex dominant aanwezig geweest. Echter in
1998 was het aandeel Gammarus roeselii toegenomen. De diversiteit varieert niet veel en is groter dan
bij de overige meetpunten. Nog steeds komen zeldzame soorten zoals de kokerjuffer Micropterna
sequax en de muggenlarven Heterotrissocladius marcidus en Eukiefferiella discoloripes agg. voor.
3.5.4 Vegetatie
Voor beekherstel was de diversiteit van plantensoorten kleiner dan na beekherstel. Na beekherstel zijn
zeer voedselrijke vegetaties overheersend. Vooral het groothoefblad en de grote brandnetel komen
veel voor. In 1995 kwamen ook matig tot weinig voedselrijke soorten zoals rietgras lokaal abundant
voor. In 1998 komen deze soorten in kleinere hoeveelheden voor. De zeldzame bittere veldkers (een
kwelindicator) is in 1998 meer vertegenwoordigd dan in 1995! Kort na beekherstel is paarbladig
goudveil gesignaleerd, deze soort heeft zich helaas niet kunnen handhaven.

3.6

Vergelijking tussen de meetpunten onderling

3.6.1 Chemie
In tabel 14 wordt een vergelijking gemaakt tussen de meetpunten onderling op het gebied van de
chemie. Bij een vergelijking moet rekening worden gehouden met de indeling in watertypen volgens
het C W O - r a p p o r t . Meetpunt 22256 is qua oppervlaktewater type een "bron". De overige
meetpunten kunnen worden gekenmerkt als "beek", waardoor ze aan verschillende normen moeten
voldoen.
Tabel 14:

vergelijking tussen meetpunten onderling
1 22256
122257
I

I

toetsing
ITotaal-N
Nitraat
Totaal-P (zomergem.)
Totaal-P (90 %)
Ortho-P
Sulfaat
Chloride
PH
Zuurstof
Totaal t+ en -1
1 +l

toetsing

I

Toetsingskolom:
Trendkolom:

+4

I1 -3

+3

+

1 +5

lO

+2

staat beschreven of de norm voor een bepaalde parameter in 1998 wel (+) / niet (-) gehaald wordt.
staat beschreven of er een trend is, en of deze positief (+) / negatief (-) /niet aanwezig (0) is.

Uit tabel 14 blijkt dat meetpunt 22258 in 1998 het beste aan de toetsingsnormen voldoet. Alleen
stikstof (totaal-N + nitraat) overschrijdt de normen. Geen enkel meetpunt haalt de normen voor
stikstof. Deze hoge gehalten stikstof (en bij meetpunt 22257 en 2225 1 ook fosfaat) zijn voor een groot
gedeelte afkomstig van naastgelegen cultuurland. Ook worden deze nutriënten aangevoerd via het
grondwater en door atmosferische depositie. Meetpunt 22257 scoort met -3 het laagst. Alleen orthoP, chloride en de pH voldoen bij dit meetpunt aan de normen.
Verder is in de tabel te zien dat er positieve veranderingen gaande zijn wat betreft de waterkwaliteit
voor de meetpunten 22256, 22257 en 22258. Deze meetpunten hebben alle drie een positieve waarde
voor de trend. Meetpunt 22256 vertoont de meeste vooruitgang. Er is een positieve trend zichtbaar
voor de nutriëntgehaltes en voor de pH. Meetpunt 22257, welke het laagste scoorde bij de
toetsingsnormen, verandert wel in positieve zin en zal indien dit voortzet in de toekomst beter aan de
normen gaan voldoen. Bij meetpunt 2225 1 is slechts één positieve verandering waarneembaar, voor
totaal-P. Dit meetpunt laat ook de minst gunstige trend voor de macrofauna zien.
De stiffdiagrammen komen erg overeen met die uit voorgaande jaren en zijn daarom niet opnieuw
opgenomen. Meetpunt 22256 lijkt het meest op dat van natuurlijke kwel. Dit duidt op voeding van het
water door voornamelijk diepe kwel. De stiffdiagrarnmenvan de overige meetpunten lijken niet op die
van natuurlijke kwel. De oorzaak hiervan is de uitspoeling van natrium, kalium en chloride van
omringende landen. Er lijkt geen verbetering zichtbaar.
3.6.2 Macrofauna
De vier meetpunten voldoen allen aan de doelstelling van het hoogste ecologische niveau voor de
macrofauna-levensgemeenschappen. Een uitzondering is meetpunt 2225 1 welke in 1998 niveau 3, het
middelste niveau scoorde.
Voor alle vier de meetpunten geldt dat de vlokreeft Gammarus pulex dominant aanwezig was en nog
steeds is. De diversiteit was het grootst direct na het beekherstel in 1993. Een uitzondering hierop is
meetpunt 22251 waar de diversiteit over de gehele periode ongeveer gelijk was. Op alle vier de
locaties kwamen verschillende zeldzame soorten voor, onder andere: de kokerjuffer Microterna

sequax, de keverlarve Elodes minuta, de muggelarven Rheocricotopus fùscipes, de platworm Polucelis
felina en de langpootmug Pedicia rivosa
De uitgevoerde maatregelen zijn voor meetpunt 22256 gunstig geweest voor de
macrofaunagemeenschappen. Dit blijkt uit de meetlatwaarde en uit het ecologisch maatweb. Het
aandeel zeldzame soorten is na beekherstel toegenomen. Van meetpunt 22257 heeft de macrofaunagemeenschap, 6 jaar na beekherstel, in grote lijnen hetzelfde karakter als daarvoor. Dit blijkt tevens
uit de meetlatwaarde en het Ecologisch maatweb. De hoge natuurwaarde is behouden gebleven. De op
meetpunt 22258 uitgevoerde maatregelen leiden niet direct tot verbetering van de meetlatwaarde en
cenotype. In zoverre zijn de maatregelen gunstig geweest dat zeldzame soorten behouden zijn en dat er
zelfs nieuwe zeldzame soorten zijn aangetroffen zoals bijvoorbeeld de mijt Hygrobates longipalpis.
Bij meetpunt 2225 1 is de meetlatwaarde afgenomen en geeft het ecologisch maatweb ook aan dat de
kwaliteit verslechtert. Diverse soorten zijn verdwenen en daar zijn andere minder gewaardeerde
soorten voor terug gekomen.
3.6.4 Vegetatie
Het is erg moeilijk een vergelijking te maken tussen de plantensamenstelling voor en na beekherstel.
Dit omdat er niet of nauwelijks bekend is welke vegetatie voor het beekherstel aanwezig was. Tevens
is verder onderzoek onvolledig gedaan. Verwacht wordt dat de vegetatie waarden hoger zouden
kunnen zijn dan in dit rapport naar voren is gekomen. Na beekherstel lijkt de diversiteit van de
vegetatiesoorten (ook zeldzame!) voor alle meetpunten toegenomen. De invloed van nutriënten blijft
groot of lijkt zelfs groter. Dit is te zien aan de vele (nieuwe) soorten welke geclassificeerd zijn als
voedselrijk en zeer voedselrijk en die in alle meetpunten dominant aanwezig zijn.
Bij meetpunt 22257 zijn meer kwelvegetaties en matig-weinig voedselrijke vegetaties ontwikkeld.

4

CONCLUSIES en aanbevelingen

4.1

Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de chemische waterkwaliteit

De chemische waterkwaliteit van de Oude beek is in het algemeen licht verbeterd ten opzichte van
voor het beekherstel. De normen worden nog geregeld overschreden.
Met name de nutriëntgehaltes (vooral stikstof) scoren onder niveau. Deze voedselrijke
omstandigheden worden veroorzaakt door uit- en afspoeling van (vermest) water uit naastgelegen
agrarische gebieden. Wel dient opgemerkt te worden dat een positieve trend zichtbaar is voor drie van
de vier meetpunten. Hiermee lijkt de doelstelling uit het BOP, "streven naar verbetering van de
waterkwaliteit me name in het brongebied door betere isolatie van het bronbeekmilieu t.o.v. het
aangrenzende cultuurgebied" gedeeltelijk bereikt te zijn. Aanbevolen wordt om bestaand beleid, het
terugdringen van deze milieubelasting, voort te zetten, in samenwerking met andere instanties.
In 1998 werd op twee van de vier meetpunten een zuurstof-huishouding aangetroffen welke niet
voldoet aan de normen. Tevens is op deze twee meetpunten (22256 en 22257) een negatieve trend
zichtbaar voor de zuurstofhuishouding.
De Oude beek heeft (van nature) een licht zuur karakter, maar voldoet qua zuurgraad aan de
normdoelstellingen.
4.2

Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de macrofauna

In de Oude beek voldoen, volgens meetlat Gelderland, alle meetpunten aan het hoogst ecologische
niveau. Meetpunt 22256 is zelfs gelijk aan oorspronkelijk, klasse 5. Een uitzondering hierop is
meetpunt 2225 1 welke in 1998 voor het eerst niet aan het hoogst ecologisch niveau voldoet, maar aan
het middelste, klasse 3.
Volgens het ecologisch maatweb wordt bij de meetpunten 22256 en 22257 gestreefd naar cenotype O+
voor sprengenbeken. Dit niveau wordt nog niet gehaald, momenteel is het cenotype-l voor beide
meetpunten A, bovenlopen. Cenotype A is een goede aanzet naar centype O (L->G->M->A->O->O+).
Wil het streeftype O uiteindelijk bereikt worden dan zullen de fosfaat en nitraat gehaltes moeten
worden teruggebracht. Tevens zullen de mate van organische belasting en het slib gehalte gereduceerd
moeten worden. Een natuurlijke kwel situatie zal nog meer moeten worden gestimuleerd met
voldoende schaduw en een hoger zuurstofgehalte.
Voor de andere twee meetpunten, 22258 en 22251 wordt gestreefd naar cenotype A+. Beide
meetpunten halen dit cenotype net niet. Cenotype A wordt wel geregeld gehaald. Om de kwaliteit nog
meer te verbeteren zal een situatie moeten worden gecreëerd waarin meer permanentie is en waar nog
betere kwelcondities kunnen ontstaan. Het natuurlijke karakter met meer schaduw en de aanwezigheid
van grove detritus zal de kwaliteit ten goede komen.

4.3

Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de vegetatie

Het is moeilijk een vergelijking te maken tussen de plantensamenstelling voor en na beekherstel. Er is
nauwelijks bekend welke vegetatie voor het beekherstel aanwezig was. Tevens is verder onderzoek
onvolledig gedaan. Verwacht wordt dat de vegetatie waarden hoger zouden kunnen zijn dan in dit
rapport naar voren is gekomen.
De vegetatie vertoont steeds meer vergrassing. Om dit tegen te gaan zal het frequent verwijderen van
overmatige grasgroei en de afvoer van het maaisel nodig zijn. Ook is een toename zichtbaar van zeer

voedselrijke soorten. Bij meetpunt 22257 zijn er na beekherstel diverse kwelindicatoren gevonden
zoals bijvoorbeeld paarbladig goudveil en kleine valeriaan!
Om beter inzicht te verkrijgen in de vegetatiesamenstelling worden vanaf heden structurele
inventarisaties uitgevoerd.

4.4

De eindconclusie

De hoofddoelstelling van het BOP, "Het instandhouden en zo mogelijk verder ontwikkelen van aan
bronnen en beken gebonden levensgemeenschappen", lijkt gedeeltelijk te zijn gerealiseerd.
Er worden nog steeds een groot aantal karakteristieke soorten aangetroffen, zowel voor de macrofauna
als voor de vegetatie. Het verder ontwikkelen van de levensgemeenschappen lijkt moeizaam te
verlopen. De aangelegde plas-dras-zones bieden nog verdere mogelijkheden om dit alsnog te kunnen
realiseren. De invloed vanuit de omgeving, het landbouwkundig gebruik van aanliggende gronden,
lijkt nog steeds erg groot. Bij meetpunt 22256 is het aandeel van zeldzame macrofauna soorten
toegenomen, bij de overige meetpunten is dit niet het geval. Om meer zeldzame macrofauna soorten te
verkrijgen zal extra aandacht besteed moeten worden aan andere aspecten zoals hydrologische en
landschappelijke kenmerken. Tevens is het belangrijk dat de zuurstofhouding weer terugkeert naar
hogere waarden.
De vegetatiesamenstelling wordt over het algemeen steeds voedselrijker. Dit wordt veroorzaakt door
de nog steeds hoge concentraties van de nutriënten. Meetpunt 22257 laat een positieve verandering
zien en krijgt steeds meer kwelindicatoren.

4.5

Aanbevelingen met betrekking tot het vervolg van het monitoringsonderzoek

Het is verstandig het monitoringsonderzoek te verbreden. Om een duidelijker beeld te krijgen is het
belangrijk in een onderzoeksjaar twee maal te monsteren. Een maal in het voorjaar en een maal in het
najaar.
Naast maatregelen te nemen voor de ecologische aspecten van de Oude beek kan tevens meer aandacht
worden besteed aan de andersoortige doelstellingen uit het BOP. Dit zal de kwaliteit, zowel chemisch
als biologisch ten goede komen.
Uit dit onderzoek blijkt dat de afname van de nutriëntgehaltes gerelateerd kan worden aan de betere
afscheiding tussen beek en cultuurland. Om deze gehaltes nog verder terug te dringen zal de aandacht
gevestigd moeten blij-t en bij deze afscheiding zodat uiteindelijk de oorspronkelijke
achtergrondconcentratierealiseerbaar wordt.
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Overzichtskaartje van het stroomgebied van de Oude beek
Relatienotagebieden

Bijlage 3

Algemene milieukwaliteit normen

Parameter
Temperatuur ("C)
Zuurstof (mgll)

Vierde nota waterhuishouding
Streefwaarde
MTR
n
25
n
5

Zuurgraad (pH)
Totaal P (mgll)
Nitraat (mgll)
Chloride (mgll)
Sulfaat (mgll)
Ortho fosfaat (mgll)
Calcium (mgll)
Totaal N (mgll)

n
0.05
n
n
n
n
n
1.O

6.5 - 9
0.15
n
200
1O0
n
n
2.2

CUWVO
Bronnen
max. 10 - 15
gem. 6 - 9
max.8-11
gem.7 - 9
n
max. 0 - 1
O - 20
O - 40
0-0.1
10 - 100
n

Algemene milieukwaliteit normen voor zware metalen
Parameter (ugll)
Cadmium
Chroom
Kwik
Nikkel
Lood
Zink
Koper

Vierde nota waterhuishouding
Streefwaarde
MTR
0.4
2.0
2.4
84
0.07
1.2
4.1
6.3
5.3
220
12
40
1.1
3.8

beken
max .l5 - 20
min. 6 - 9
max.8-11
gem. 6 - 8
n
O- 1
10-40
0-40
0-0.1
10 - 100
n

Bijlage 4

De Gelderse Meetlat

De Gelderse meetlat is een biologisch beoordelingssysteem voor het bepalen van de kwaliteit van een
aquatisch ecosysteem aan de hand van macrofauna levensgemeenschappen. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen stromende wateren en stilstaande wateren. De Gelderse meetlat is gedefinieerd aan de
hand van beschikbare hydrobiologische gegevens van met name stromende wateren op de Veluwe,
aangevuld met floristische gegevens en divers milieufactoren( zowel positieve als negatieve).
De soorten worden gewichten toegekend variërend van 1 tot 5. De soorten met score 1 zijn indicatoren
voor een slechte toestand van het ecosysteem. De soorten met score 5 zijn indicatoren voor de beste
toestand van het ecosysteem.
Voor de berekening van de score van het monster worden de soortenlijsten omgezet naar
indicatorsoortenlijsten. Vervolgens worden de lijsten gestandaardiseerd en ingedeeld in
abdundantieklassen. Per soort wordt de score vermenigvuldigd met de abundantieklasse. Deze som
wordt gedeeld door de som van alle abundantieklassen. De score verkrijgt men door de uitkomst van
de deling te vermenigvuldigen met 100. Deze score, de score van de Gelderse meetlat, staat voor een
bepaald ecologische kwaliteitsniveau verdeelt in 5 klassen. In onderstaande tabel worden deze
klasseverdeling weergegeven.
Tabel XX:
Monsterscore
< 253
253 - 284
285 - 333
334 - 393
> 393

Klasse-indeling.
-, Gelderse meetlat

I Klasse I Ecologisch kwaliteitsniveau
Il

2
3
4
5

I Ongewenstlgeen niveau

Laag
Midden
Hoog, ongelijk aan oorspronkelijk
Hoog, gelijk aan oorspronkelijk

Klasse 1: De kwaliteit van het ecosysteem voldoet niet aan de woordelijk omschrijving van de basiskwaliteit.
Vissen kunnen geen deel uitmaken van deze levensgemeenschap en de bacteriele activiteit overheerst i.p.v. de
primaire produktie. Er heerst stankoverlast. Deze beken zijn genormaliseerdlgekanaliseerd en zijn sterk
verontreinigd.
Klasse 2;.Deze klasse zou een ecologische onderbouwde basis kunnen zijn voor de basiskwaliteit. De wateren
zijn ofwel morfologisch en hydrologisch door de mens beinvloed, met een matige verontreinigingsgraad, ofwel
nog enigszins in een natuurlijke staat qua bedding en afvoer, maar sterk verontreinigd.
Klasse 3: De stromende wateren in deze kiasse zijn het minst te karakteriseren. Zij vormen de overgang tussen
herkenbaar goed, en herkenbaar slecht. Factoren van esische en chemische aar wisselen elkaar per beek af.
Klasse 4: Dit zijn beken die vrij afstromen en een geringe normalisatiegraad hebben. De chemische gesteldheid
is beter dan gemiddeld. Ook de minder mooie sprengenbeken behoren tot deze klasse.
Klasse 5: Voor bronnen- en sprengenbeken die tot deze klasse behoren bestaan geen concrete aanwijzingen dat
de toestand van het ecosysteem afwijkt van de oorspronkelijke toestand.

Bijlage 5

Ecologisch Maatweb

Van 1996- 1998 is een ecologische maatweb ontwikkeld. Hierbij is een grote hoeveelheid monsters uit
vele jaren, uit het gebied van waterschap Veluwe en Vallei en Eem door de computer geordend en
ingedeeld in groepen van monsters die op elkaar lijken qua soortensamenstelling en milieukenmerken. Tevens zijn de relaties tussen die monstergroepen beschreven. Daarmee wordt het
mogelijk ontwikkelings-richtingen aan te geven en streefbeelden te gaan definieren.
In onderstaande tabel wordt een overzicht en de typering van de monstergroepen van het opgestelde
netwerk weergegeven.
Tabel. Overzicht en typering van de monstergroepen van het opgestelde netwerk.
Watertype
Monkarakter
typering
Typering
stergroep
t
Sprengekop-pen C
slecht stromend kwelwater Nemoura cinerea IHorsthoeker beken
en bronnen
type
O
schoon en stromend
Heterotrissoclakwelwater, Oost-Vel.
dius m e
I
Schoon en snelstromend
Gammarus
Seelbeek type
-S
kwelwater, Zuid-Vel.
fossarum type
Sprenge- en
I
matig stromend
Gamm. PulexLoenense beek
bronbeken
zuurstofkijk
snel stromend
P
matig stromend, vaak
Rheocricotopus
Oude beek type
ijze&jk
type
1
Bovenlopen
genormaliseerd, matig
Asellus- Gamm. I Tongerense beek
belast
Pulex type
half natuurlijk,
DicranotaMacropelopia type

1

-l

I AI

AI

Middenlopen en
regenwaterbovenlopen

i

matig tot snelstromend
enormaliseerd, belast en
oogvallend
atig stromend en
nbeschaduwd
Genormaliseerd, belast en
fluctuerende stroming
kanaalbeek, stagnant en
begroeid

Midden- en
benedenlopen

/

I

Rheocricotopus
type
Planorbis plan. Valvata type

Oude beek

II AP+

1I

I A+P

I

7
IB+
Fliert

Gammarus pulex - Varelse beek
Valvata type
Cloeon dipt. Barneveldsebeek type
Sigara fall. type
Cloeon dipt. Eeudenbergse Grift
Bithynia type

I

A+

N++

Alle hierboven genoemde watertypen, m.u.v. de benedenlopen kunnen bij sterke verontreiniging overgaan in
monstergroep L.
Sterk
beïnvloede
wateren

L

belaste wateren

Chironomus type

---

O+/ A+/
I+/ B+/
Q+/ U+

Beïnvloedingsreeksen
In het netwerk zijn verschillende beuivloedingsfasen van wateren die tot een type gerekend kunnen worden
aanwezig. Als de monstergroepen behorend bij één type gerangschikt worden op een schaal van sterk beabv1oede
naar onbe.bvloede situaties, ontstaan een of meerdere reeksen. De stappen tussen twee opvolgende groepen
kunnen beschreven worden aan de hand van de variabelen die bepalend zijn voor het verschil tussen de groepen.
Indien er vanuit een bepaalde situatie meerdere factoren tot verschillende betere toestanden kunnen leiden,
onstaan binnen het type twee en soms drie reeksen. In het netwerk van dit onderzoek kunnen voor 5 watertypen
9 referentiesituaties onderscheiden worden.
Voor een aantal reeksen zijn de referentiesituaties nog bij benadering aanwezig (S, O en A), voor andere reeksen
is de best aanwezige situatie nog ver verwijderd van een optimale situatie voor dat type (N, Q en U). Het
plaatsen van de reeksen op maatlatten zal gaan plaatsvinden in een nog uit te voeren project over het opstellen
van streefbeelden.

Sprengenkoppen en bronnen

L

kwel, nitraat
morfologie
.-)
C

t

schaduw,02
morfologie,kwel

0 2 , strs,
permanentie

+

+

A

t

O

+

O+ (oost)

t

t

EGV,fosfaat,
slib, detritus,
saprobie verzuring
bronkarakter,strs
nitraat, kwel

+

kwel
S

3
t

3

P+

t

S+ (zuid)

Sprenge- en bronbeken
02, strs,
nitraat

kwel, 0 2
strs

L

+

t

EGV,trofie
saprobie

G

+

strs, saprobie
trofie,morfologie
I

t

+

P

t

t

fosfaat,saprobie schaduw,dimensie
vegetatie
morfologie,
nitraat, kwel

+'

t

trofie

A

+

A+

t

pH, slib, fosfaat

Beschrijving van de monstergroepen A en O
MONSTERGROEP A: BOVENLOPEN/BOVENLOOPJESMET CONSTANT DEBIET
Algemene beschrijving:
De monsterpunten van deze monstergroep liggen in bovenloopjes of het brongebied van sprenge- of
kwelbeekjes op de noordoost-Veluwe, als ook in kwel-gevoede bovenloopjes van laaglandbeken in het
Hierdense beek gebied. Het zijn smalle, ondiepe beekjes met veel kwel. Vaak worden op deze locaties kwelverschijnselen als ijzeraanslag eníof een bacterievlies aangetroffen. In de levensgemeenschappen zijn de kwelgebonden organismen, zoals de larve van de kever Helodes minuta en de bronnenplatworm Polycelis felina, dan
ook goed vertegenwoordigd.
De beekjes hebben een vrij constante watervoerendheid en vallen 's zomers nooit droog. Er zijn veel aan
stroming gebonden soorten macrofauna-soorten aanwezig, zoals de kokerjuffersoorten Chaetopteryx villosa en
Halesus radiatus. Tijdelijke stagnatie van de afvoer (stilstaand water) kan in enkele van de beken af en toe
voorkomen.

Het beekprofiel is zodanig dat er een redelijke variatie aan stroomsnelheden voorkomt. Er is veelal een mozaiek
van afwisselend kaal zand enlof grind, bladophopingen, takjes en wat fijner slib aanwezig. Er is dus een redelijk
natuurlijk en gevarieerd beekrnilieu, waarin en waarlangs veel verschillende en bijzondere soorten een plek
vinden. Door de beschaduwing en stroming is weinig watervegetatie aanwezig
De beekjes liggen in een afwisselend gebied met naast bos, houtwallen en vaak beboste wallen langs de beek
zelf, veel weiland.
De waterkwaliteit is over het algemeen goed, al komen er wél hoge nitraatgehaltes voor. De vlokreeft Gammanis
pulex, indicatief voor een goede zuurstofhuishouding,is de dominante macrofaunasoort.
Karakterisering:
Kleine, matig stromende beekjes..
Trofie: nitraat zeer hoog, fosfaat laag,
P-meso-ionisch, oligo- tot a-mesosaproob, licht zuur, half beschaduwd, overwegend vegetatie-arm. Een deel van
de beken is ijzemjk. De beken zijn redelijk natuurlijk, met wisselende stroomsnelheden..
Macrofauna: zowel kwel-indicatoren als stromings-indicatoren zijn in ruime mate aanwezig.
Geografische ligging:
De monsterpunten liggen op de Oost-Veluwe en in het stroomgebied van de Hierdense beek.
Voorbeeld: Oude beek (bovenlopen Beekbergse beek) te Beekbergen.
MONSTERGROEP O: SPRENGENKOPPEN
Algemene beschrijving:
De monsterpunten uit deze monstergroep liggen in zeer goed functionerende en schone sprengkoppen of de
bovenloopjes van deze sprengebeken.
Ze zijn redelijk natuurlijk en beschaduwd, snelstromend en vegetatie-arm en hebben een constante afvoer. De
sprengen liggen overwegend in natuurgebied.
Het bijzondere karakter van deze wateren blijkt uit de aanwezigheid van voedselarmere kwel en stroming
gebonden soorten, zoals de kokerjuffer Sericostoma personatum en Micropterna sequax. Ook de combinatie van
de vedermuglarven Stempilinella spec, Heterotrissocladius marcidus, Heterotanytarsus apicalis en Micropsecra
bidentata en M. fusca, die in deze sprengen is aangetroffen, is beperkt tot dit watertype en daarmee zeldzaam.
Karakterisering:
Kleine, relatief schone, goed functionerende kwel-rijke sprengkoppen en daaraan direct aansluitende trajecten.
Trofie: nitraat zeer hoog, fosfaat laag.
Oligo- tot P-meso-ionisch, oligo- tot P-meso-saproob, licht zuur, een klein deel van de punten is ijzerrijk.
Geografische Ligging:
De beken zijn gelegen op de noord-oost en zuid-oost veluwe

Bijlage 6

methode van Tansley

Methode volgens Tansley
Abundantie:
l - r = rare:
slechts enkele individuen (in kleine proefvlakken l a 2, in grote circa 1 a 5 )
2 - o = occasional:
een gering aantal individuen, maar meer dan 2 resp. 5 individuen.
3 - lf = lokaal frequent:
soort komt plaatselijk regelmatig voor.
4 - f = frequent:
soort komt over het hele proefvlak regelmatig voor, bedekking maximaal 5%.
5 - la = lokaal abundant:
soort komt plaatselijk zeer veel voor
6 - a = abundant:
veel individuen verdeeld over het hele proefvlak, bedekking maximaal 20%.
7 - Id = lokaal dominant:
een soort is plaatselijk dominant aanwezig, bedekking maximaal 40 %.
8 - cd = co-dominant:
soort is samen met 1 of meerdere soorten dominant aanwezig, bedekking tussen 40 en 80%.
9 - d = dominant:
bedekking is meer dan 80%.
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Uitwerking van ecologische doelstelling uit het BOP

Doelstellingen
Door de begeleidingsgroep zijn de volgende afspraken gemaakt voor hoofddoelstellingen en
doelstellingen:
Hoofddoelstelling
Instandhouding van bestaande waarden, herstel en ontwikkelingen van potentiele waarden, rekening houdend
met de ecologische, hydrologische, landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve en economisch belangen.
@,t:$

Doelstellingen
A. Waterhuishouding:

p

B. Ecologie:

@$j
\*,:*u

C. Economie:

D. Cultuurhistorie:
m
p:*>

E. Landschap:
F. Recreatie:

het in kwalitatieve en kwantitatieve zin optimaal beheren van het grond- en
oppervlaktewater.
het instandhouden en zo mogelijk verder ontwikkelen van aan bronnen en beken
gebonden levensgemeenschappen.
behoud van de ontwaterdende en afwaterende functie van de beek alsmede van de
potentiele en actuele gebruikswaarden.
het aangeven van de functies met cultuurhistorische grondslag en waar gewenst deze
instandhouden of herstellen.
het handhaven van bestaande waarden en zo mogelijk ontwikkelen van
landschappelijkebelevingswaarden.
Het zoneren van recreatief medegebruik van de beek en de directe omgeving.
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De ecologische doelstellin~uitgewerkt:
Voor het uitwerken van de hoofddoelstelling is het gewenst onderscheid te maken tussen de verschillende
componenten van de levensgemeenschappen die in en langs de beek worden aangetroffen.
Wat betreft de macrofauna houdt de doelstelling in dat gestreefd moet worden naar het behoud van de aanwezige
karakteristieke macrofauna-gemeenschappen.
Hiertoe zijn de volgende afgeleide doelstellingen geformuleerd:
e
Behoud c.q. vergroting van de afwisseling aan beschaduwde en onbeschaduwde bron- en beekmilieus;
e
Behoud van het huidige hydrologische karakter van de beek, met afwisselende stroomsnelhedenvan 10 - 30
cmlsec en wisselende waterdiepten.
e
Behoud van het proces van meandering van de beekloop;
o
Zorgdragen voor een afwisselende samenstelling van de beekbodem, waarbij de oppervakte aan zandige
beekbodems zonder modderlaag overheerst;
e
Streven naar verbetering van de waterkwaliteit met name in het brongebied door betere isolatie van het
bronbeekmilieu t.o.v. het aangrenzende cultuurgebied.
Voor wat betreft de vegetatie gelden de volgende doelstellingen:
e
Behoud c.q. vergroteing van de afwisseling aan beschaduwde en onbeschaduwde bron- en beekmilieus.
0
Versterking en plaatselijk omvorming van de aanwezige beekbegeleidende bosjes, houtwallen en singels;
e
Betere afscherming van bovengenoemde elementen tegen invloeden van uit het cultuurgebied;
e
Tegengaan van betreding door mens en vee van kwetsbare oevers, bronmilieus en beekbegeleidende bosjes.
e
Het beheer vna de beek zodanig uitvoeren dat de aanwezigheid van een watervegetatie van sterrekroos,
brede waterpest en beekpunge mogelijk blijft;
e
Geen aantasting van de oevers door het aanbrengen van beschoeiing tenzij zwaarwegende argumenten
aanwezig zijn zoals noodzakelijke stabiliteit t.p.v. woningen en kunstwerken.
e Gericht natudrbeheer uitvoeren voor vegetatiekundig waardevolle situaties als bronmilieus, kwelgraslandjes
en soortenrijke oevewegetaties.

