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Samenvatting
De Geelmolensebeek is een sprengenbeek die in het begin van de 1 7 e eeuw gegraven is om
watermolens aan te drijven. De sprengkoppen van de beek liggen in het sprengengebied de
Motketel bij Niersen en van hieruit loopt de beek door het dal van Niersen in de richting van
Vaassen. De beek wordt hier Dorpsebeek genoemd, stroomt door Vaassen en mondt uit in de
beek de Grift.
Aanleiding en verontreinigingssituatie

De paiermolen bij het Hol heeft ongeveer 100 jaar geleden de beek met kwik vervuild, kwik werd
gebmikt als schimmelwerend middel bij de productie van papier. Deze vervuiling heeft zich, als
gevolg van het onderhoud aan de beek, over de oevers van de beek verspreid. Hierdoor zijn de
overs ernstig vervuild met kwik (klasse 4-5) de waterbodem is minder ernstig verontreinigd
(klasse 3). Uit ecotoxicologisch onderzoek blijkt dat de vervuiling een ernstige bedreiging vormt
voor het waardevolle beeksysteem (leefgebied van o.a. zeldzame soorten als ijsvogel, das en
beekprik). Om deze bedreiging weg te nemen is besloten tot sanering van oeverwallen en
waterbodem. Arcadis Heidemij heeft in opdracht van Waterschap Veluwe een saneringsplan
geschreven waarbij een hoog saneringsrendementgecombineerd wordt met het, waar mogelijk,
sparen van waardevolle landschappelijke, natuur en cultuurhistorische waarden in en rondom de
beek. Het saneringsplan wordt eind 1999 ten uitvoer gebracht en zal (volgens planning)
doorlopen tot april 2000. Uiteraard is het van belang de effecten van deze ingreep en de
ontwikkeling van de beek na de ingreep te monitoren. Hiermee wordt kennis verworven voor
toepassing bij gelijksoortige projecten. Ook kan hiermee het beleid omtrent de Geelmolensebeek
verantwoord worden opgesteld en indien noodzakelijk worden aangepast.
Onderzoeksmethodiek

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende vraagstelling:

Hoe kan de uitgangssituatie van de Geelmolensebeek vastgelegd worden en, in het verlengde hiervan, een
monitoringsplan worden opgezet zodat effecten van sanering en herinrichting en de ontwikkeling na deze
ingrepen in kaart gebracht kunnen worden.
Om de effecten van de ingreep in kaart te brengen zijn allereerst mogelijke effecten van de
ingreep aan de hand van het 5-S model bepaald. Dit model defmieert het beeksysteem aan de
hand van 5 factorcomplexen (Systeemvoorwaarden, Stroming, Stmcturen, Stoffen en Soorten).
Aan de hand hiervan wordt bepaald voor welke factoren monitoring wenselijk en mogelijk is. De
resultaten hiervan zijn uitgewerkt in een monitoringsplan met een looptijd van vijf tot acht jaar.
Bij de eerste fase van het monitoringsplan, het vastleggen van de uitgangssituatie, zullen factoren
als; stroming, afvoer, substraatmozaïeken en soorten (met name macrofauna en vegetatie)
worden vastgelegd (uitgevoerd najaar 1999). Van de overige fasen van het monitoringsplan
wordt een planbeschrijving en een tijdspad (1,3,5-8 jaar na ingreep) aangegeven. Bij de
beoordeling van de uitgangssituatie wordt gebruik gemaakt van de meetlat Gelderland en het
Ecologisch Maatweb stromende wateren voor Veluwe en Vallei en de normen uit NW4 en
CUWVO. Daarnaast zijn streef, ontwikkelings en referentie beelden geformuleerd welke de
gewenste ontwikkeling van de beek na sanering concreet in beeld brengen.
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Uitgangssituatie
De Geelmolensebeek in de huidige situatie (uitgangssituatie) voldoet aan de hieraan gestelde
eisednormen met betrekking tot chemisch/fysische kwaliteit en heeft een goede ecologische
kwaliteit (getoetst aan de bovenstaande normen). Aan de hand van het maatweb kan het te
saneren traject gekarakteriseerd worden als "matig stromende bovenlopen van sprengenbeken".
Uit deze karakterisering volgen een groot aantal kenmerken welke als beschrijving voor de
uitgangssituatie gebruikt worden. Van de andere, uit het 5 S model geselcteerde, factoren zijn de
waarden vastgelegd en vergeleken met de daarvoor geldende normen, deze laten eveneens een
overwegend goed beeld zien.
Streef en referentiebeelden
Voor het te saneren traject wordt na ingreep en herinrichting een ontwikkeling in de richting van
een type A (bovenlopen/bovenloopjes met constant debiet) gemeenschap verwacht. De
ontwikkeling van deze gemeenschap wordt aan de hand van ontwikkelingsbeelden (1,3,5-8 jaar
na ingreep) waar mogelijk concreet uitgewerkt (waarschijnlijk zal dit in de tweede fase van het
maatwebproject verder uitgewerkt worden).
De aanbevelingen die gedaan worden hebben betrekking op het voortzetten van de verdere
monitoring- er wordt onder ander voorgesteld om:
Wanneer de tweede fase van het maatweb is voltooid. de opgestelde streefbeelden en
referentiebeelden hieraan bij te stellen, zodat de effecten van de ingreep hieraan gerelateerd
kunnen worden. De huidige formulering van ontwikkelingsbeelden maakt het niet mogelijk
om het bereikte ontwikkelingsniveau te waarderen. Dit is echter wel essentieel om inzicht te
verkrijgen in de het effect van sanering en herinrichting en de ontwikkeling na deze ingreep.
e
Wanneer het eerste monitotingsproject is afgerond (na 5 tot 8 jaar) de monitoring voort te
zetten. Daar de ingreep dusdanige grote effecten heeft dat het waarschijnlijk tientallen of
mischien zelfs honderden jaren duurt alvorens de beek zich hersteld heeft tot op het
gewenste niveau.
Het verder ontwikkelen van een stroomgebiedsbenaderingdoor het waar mogelijk
integreren van terrestische natuurdoeltypen en aquatische natuurdoeltypen.
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1 Inleiding
1.1

Situatieschets
Aan de oostflank van de Veluwe is het sprengengebied van Niersen gelegen. Hier ligt de
oorsprong van de Geelmolensebeek. De Geelmolensebeek stroomt door het dal van Niersen in de
richting van Vaassen. Vanaf Vaassen wordt de beek de Dorpsebeek genoemd en blijft zo heten tot
de beek in de beek de Grift uitmondt (zie bijlage 9). De Geelmolensebeek is een vergraven beek
(spreng), gegraven om de molens van de papierindustrie van water te voorzien. Ook is de beek
opgeleid, dit houdt in dat de beek boven de natuurlijke waterstand gebracht wordt om voldoende
hoogteverschil te verkrijgen om een waterrad aan te drijven. Dit type beken is voornamelijk te
vinden op de oostflank van de Veluwe en vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarden.
Ook de natuurwaarde van de beek is hoog, er huizen onder andere zeldzame beekgebonden
soorten als ijsvogel en beekprik. Om deze waarden te beschermen heeft de provincie Gelderland
in het Waterhuishoudingsplan (lit 13) de beek de functie "water voor natuur van het hoogste
ecologische niveau" (HEN water) gegeven.
De vroegere industrie heeft echter wel een bedreiging achterlaten voor deze functie in de vorm
van vervuiling van beekbodem en beekoevers. Door de oorsprong van het water en de zeer
geringe mobiliteit van de vervuiling is het water in de beek niet verontreinigd. De verspreiding is
in verschillende onderzoeken door Arcadis Heidemij advies. in opdracht van waterschap Veluwe,
in kaart gebracht. Hieruit bleek dat de belangrijkste vervuilingscomponent bestaat uit kwik met
een voornamelijk klasse vier aanduiding (Zware verontreiniging met indirect gevaar voor
volksgezondheid en hoge urgentie m.b.t. saneren). Kwik werd vroeger (rond 1900) toegepast als
schimmelwerend middel in de papierindustrie. Uit ecotoxicologisch onderzoek blijkt dat deze
verontreiniging ernstige effecten veroorzaakt in het kwetsbare beeksysteem en vormt. Deze
effecten vormen, zeker op langere termijn, een ernstige bedreiging. Mede hierdoor heeft de
verontreiniging een hoge saneringsurgentie. De uitvoering van de sanering ligt echter zeer
gevoelig gezien het cultuurhistorische karakter en de hoge natuurwaarde van de beek. Arcadis
heeft in opdracht van waterschap Veluwe een saneringsplan geschreven, wat een verantwoord
compromis sluit tussen behoud van belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische en
natuurtechnische factoren en een goed saneringsresultaat.
Het is van belang om de effecten die deze ingrepen hebben op het beeksysteem te monitoren. De
doelstellingen die bij sanering en herinrichting gesteld zijn kunnen door middel van deze
monitoring getoetst worden. Ook leveren deze gegevens informatie op voor gelijksoortige
projecten in de toekomst

1.2

Vraagstelling
De volgende vraagstelling is gehanteerd bij dit onderzoek:

Hoe kan de uitgangssituatie van de Geelmolensebeek vastgelegd worden en, in het verlengde hiervan, een
rnonitoringsplan worden opgezet zodat effecten van sanering en herinrichting en de ontwikkeling na deze
ingrepen in kaart gebracht kunnen worden.
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De begrippen uit de vraagsteilhg worden als volgt gedefinieerd;
Uitgangssituatie: Ook wel nulsituatie genoemd, beschrijving van de situatie van voor de ingreep
Geelmolensebeek: De watergang die ontspringt in het sprengengebied van Niersen tot aan het punt
waar de beek de elspeterweg kruist.
Monitoringsplan; monitoring: Het volgen, volgens een vastgestelde werkwijze, van een of meer
grootheden in de tijd.

1.3

Doelstellingen
Het ontwikkelen van een zodanig monitoringsplan dat de effecten van de sanering en
herinrichting van de Geelmolensebeek in kaart gebracht worden en de ontwikkeling na
sanering en herinrichting gevolgd kan worden en gerelateerd aan het opgestelde streefbeeld.
Het vastleggen van de uitgangssituatie van de Geelmolensebeek zodat deze bij de verdere
monitoring gebruikt kan worden.

1.4 Onderzoeksopzet
In eerste instantie zal bepaald worden aan de hand van welke factoren (macrofauna, vegetatie
etc.) het beeksysteem gedefinieerd kan worden. Hieruit wordt afgeleid voor welke van deze
factoren monitoring mogelijk en wenselijk is en voor deze factoren wordt bekeken of hier
gegevens beschikbaar voor zijn en/of deze aanvullend bepaald moeten worden. Aan de hand van
deze gegevens wordt een uitgangssituatie geformuleerd en in het verlengde daarvan een
streefbeeld. Dit streefbeeld is onderverdeeld in ontwikkelingsbeelden welke zijn gerelateerd aan
de stappen in het monitoringsonderzoek ( 1 , 3 5 8 jaar).

1.5

Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de omgeving van de Geelmolensebeek, waarbij met
name de gebiedsomschrijving en hydrologie aan de orde komen. Hierna wordt ingegaan op het
voorgaande onderzoek aan de beek (ecotoxicologisch) en de sanerings- en
herinrichtingsplannen. In hoofdstuk 3 komen een aantal beleidsdoelstellingen voor de
Geelmolensebeek aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt de methodiek bepaald en beschreven en het
monitoringsplan uitgewerkt. De uitgangssituatie wordt beschreven in hoofdstuk 5 waarna in
hoofdstuk 6 het streefbeeld (ondemerdeeld in ontwikkelingsbeelden) voor de beek wordt
uitgewerkt. Hierna volgen discussie en conclusie en aanbevelingen.
Tot slot de bijlagen. In een poging deze bijlagen enigszins beperkt te houden is er voor gekozen
om bepaalde gegevens niet geheel af te drukken. Indien gewenst zijn de voliedige gegevens te
verkrijgen bij waterschap Veluwe. In de bijlagen is ook een begrippedijst opgenomen, waarin de
meeste van de gebruikte begrippen en afkortingen in beschreven staan. Er wordt verwezen naar
gebruikte literatuur door (lit x) waarbij x verwijst naar het in de literatuurverantwoording
gebruikte nummer.
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2 Gebiedsbeschnjving
2.1

Ontstaansgeschiedenis
De basis voor het huidige Veluwe landschap is met name gelegd in de derde ijstijd (o.a. lit 3). In
deze periode schoven grote ijstongen Nederland binnen, waarbij preglaciaal materiaal opgestuwd
werd tot hoge stuwwallen. Deze stuwwallen werden in de laatste ijstijd verder gevormd door het
afsmelten van het landijs waardoor erosiedalen ontstonden. Op deze wijze is het dal van Niersen
gevormd. Ook werden er in het zogenaamde glaciale beken van het Ijsseldal kleipakketten
afgezet. Nadien is het gebied verder gevormd door met name windafzettingen en menselijke
invloeden. Deze afzettingen worden bodemkundig onderscheiden als podzol- en eerdgronden.

2.2

Hydrologie van de Oost-Veluwe
De hydrologie van de Oost-Veluwe kenmerkt zich door de stroming van het geïnfiltreerde
neerslagoverschot vanuit het Veluwe-massief naar de IJssel. Door de aanwezigheid van
slechtdoorlatende lagen wordt een deel van het water oppervlakkig afgevoerd. Dit water komt aan
de flanken van het Veluwemassief aan de oppervlakte als kwel. De stroming in het eerste
watervoerende pakket wordt zeer sterk beïnvloed door de lokale situatie. Het reliëf, de
bodemopbouw en waterhuishoudkundigeinrichting bepalen of er sprake is van kwel of
infiltratie. De stroming van het tweede watervoerende pakket beweegt zich richting IJssel. Een
deel hiervan kwelt op, een deel wordt gedraineerd door de IJssel en een deel stroomt onder de
IJssel door. Hierdoor ontstaan gradiënten in waterkwaliteit, die zorgen voor een grote diversiteit
en die daardoor een grote natuurwaarde vertegenwoordigen.
Het water dat opwelt aan de flanken van de Veluwe wordt afgevoerd door beken, deze beken zijn
op basis van ontstaansgeschiedenis en voeding in onderstaande typen in te delen.
Laaglandbeken:
Laaglandbeken hebben geen duidelijke bron. De beken krijgen hun water via sloten en
greppels en oppervlakkig uittredend grondwater. Met name de bovenlopen zijn afhankelijk
van neerslagwater en kunnen in droge perioden droogvallen. De midden- en benedenlopen
liggen vaak in een kwelgebied en zijn hierdoor minder afhankelijk van regenwater.
Kwelbeken:
Deze beken vormen een overgangsvorm tussen de laaglandbeken enerzijds en de bron- en
sprengenbeken anderzijds. Ze worden gevoed door relatief diep grondwater en hebben een
vrij constante afvoer. Er is geen bron aanwezig maar wel laagtes in het terrein waar
voortdurend kwel aanwezig is. Door de constante aanvoer van grondwater vallen deze beken
niet droog.
Bronbeken:
Deze beken worden gevoed door grondwater dat van nature aan de oppervlakte uittreedt. Het
zijn vaak kleine beken zowel qua lengte als breedte en diepte.
Sprengenbeken:
Deze beken zijn door de mens gegraven en worden gevoed door grondwater. De
Geelmolensebeek behoort tot dit type beek. De ontstaanswijze van de sprengenbeken wordt
hieronder aan de hand van het sprengensysteem van Niersen nader beschreven.
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2.2.1

Het Sprengensysteem van Niersen

De eerste sprengen werden gegraven in de I Ie eeuw. het merendeel werd echter in de 16 en 17e
eeuw gegraven ten behoeve van de opkomende papierindustrie. Sprengen werden gegraven in
dalen omdat hier door het al aanwezige verval minder grondverzet benodigd was om het
grondwater te bereiken. Een van deze dalen is het dal van Niersen. Dit is een breed
trechtervormig dal met een hoogteverschil van ongeveer 10 meter bij een dalbreedte van
ongeveer 500 m. Hoogstwaarschijnlijk hebben er altijd beken door het dal van Niersen
gestroomd. De huidige beken echter, zijn alie. in meer of mindere mate, vergraven om water te
leveren voor het aandrijven van de molens. In de bijlage 9 is een kaart opgenomen die de ligging
van de beken en monsterpunten en belangrijke landmerken weergeeft. Het onderstaande figuur
geeft de ligging van de verschillende beken in het dal van Niersen weer.

q-\
Hartensemolen beek
Rodebeek

Geelmolense beek

N

Z

Figuur 1 Overzicht van de belangrijkste beken in het sprengendal van Niersen (naar H. Menke, Natura 1983)
De Rodebeek ligt daar waar een natuurlijke beek zou stromen. De Hartensemolenbeek en de
Geelmolensebeek zijn gegraven voor het aandrijven van molens. Hieruit is ook de ligging aan de
zijkanten van het dal te verklaren. Door de beken aan de zijkant van het dal te graven, ookwel
opleiden genoemd, is er minder grondverzet nodig om de benodigde 3 meter verval bij de molen
te verkrijgen. Sprengen zijn visgraatvormig gegraven sleuven, deze worden gegraven om over een
zo groot mogelijke oppervlakte het grondwater aan te snijden waardoor er een groot debiet
ontstaat. Het opgeleide deel van de beekloop wordt watervoerend gemaakt met behulp van een
leemlaag. In het onderstaande figuur is een lengtedoorsnede van een sprengenbeek te zien.

1

'
ingegraven beekloop

Opgeleide beekloop

Figuur 2 lengtedoorsnede van een sprengenbeek (naar H. Menke, Natura 1983)
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Kenmerkend voor sprengenbeken zijn de diep uitgegraven sprengen met daaromheen aarden
wallen (opgebouwd met uitgegraven zand) en in het opgeleide deel de zware aarden wallen die
de beek omgeven. Sprengenbeken worden door grondwater gevoed waardoor de wateraanvoer
vrijwel constant van zowel kwaliteit als kwantiteit is.

2.3
2.3.1

Cultuurhistorische aspecten
Inleiding

De Vaassense beken omvatten de Hartensemolenbeek (ookwel Hattumsemolen beek genoemd),
de Rodebeek, de Nieuwebeek, de Geelmolensebeek en de Egelbeek. Alleen de laatste is een
kwelbeek, waarop voorzover bekend, geen molens hebben gestaan. De overigen zijn alle
vergraven in opdracht van de heren van de Cannenburgh (landgoed bij Vaassen), die
molenplaatsen stichtten om ze vervolgens in pacht uit te geven.
De noordelijke tak van de Geelmolensebeek, die nu net oostelijk van het Hol in de zuidtak komt,
heeft vermoedelijk ooit rechtdoor gelopen en vormde de bovenloop van de Rodebeek. Deze
noordelijke tak van de Geelmolensebeek wordt soms ook wel Rodebeek (echter niet te verwarren
met de eigenlijke Rodebeek, zie bijlage 9) genoemd, aan dit gedeelte zijn sprengkoppen
toegevoegd om de watertoevoer te verbeteren. De molens die aan de beken hebben gestaan,
bezitten hoge cultuurhistorischewaarden. Van de verschillende molens wordt een beschrijving
gegeven (op basis van niet gepubliceerde gegevens Jacques Meijer. Spengen en Beken stichting).
2.3.2

De Holse molens

De meest bovenstroomse molenplaats is die van de Hol(t)se molens. Hier stonden de beide Holse
molens; de westelijke en de oostelijke. De eerste officiele vermelding van de westelijke molen
dateert van 1651. De westelijke molen is als papiermolen in bedrijf geweest tot 1865, hierna
werd het een boerderij. De oostelijke molen heeft als papiermolen bestaan tot 1894. De molen
werd hierna verpacht en er werd een wasserij annex blekerij gevestigd. De wasserij activiteiten
liepen ten einde omstreeks 1919 en de molenplaats werd verhuurd aan de Heidemij als
viskwekerij. Tegenwoordig is hier forellenkwekerij het Hol gevestigd. De waterval is door een
stenen stuw vervangen, die geen water voert. Het water uit de bovenbeek wordt door buizen in
de wallen van de viskweekvijvers gebracht. Van daaruit wordt het water terug in de beek
gebracht.
Oostelijk van het Hol stroomt de noordelijke (ijzerhoudende) tak van de Geelmolensebeek uit in
de (ijzeranne) zuidtak. Het water werd hier door middel van een asbest schot gescheiden tot bij
een andere (voonnallige) forellenkwekerij (gelegen bij monsterpunt 21 355).

$9
b

,S

2.3.3

De Geelmolens

De Geelmolens zijn de oudste molens van deze beek, deze molens zijn gesticht in 1616 . Deze
molen was in eerste instantie een "polvermeule", een kruitmolen. Voor 1628 is hier een tweede
molen aan toegevoegd welke een papiermolen was. Tussen 1642 en 1645 is de kruitmolen
omgezot in een kopermolen, dit ten behoeve van de productie van geelkoper (aan deze molen
hebben zowel de molenplaats ais de beek hun naam tedanken). Rond 1900 werden de molens
omgezet in wasserijen. In 1910 liet de toenmalige eigenaar de bedrijven afbreken en er een
landhuisachtige boerderij bouwen.
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2.3.4

De Brinkermolens

De Brinkermolens waren beide papiermolens, waarvan de oostelijke uit 1668 dateert. De andere
zal tussen 1670 en 1674 gebouwd zijn, in het verleden moet hier ook een wijer hebben gelegen.
Het laatste bedrijf op deze plaats was de bordpapierfabriek van Van Delden. De activiteiten van
deze fabriek zijn stilgelegd in 1980. Aan deze molens herinneren nog de waterval en een
betonnen goot &e het water naar de papierfabriek moest leiden (deze waterval wordt soms ten
onrechte aangeduid met de naam Citadel).
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De Citadel

Onder deze molens bevond zich de Citadel, de naam wordt ten onrechte soms geschreven als
Cicadel. Deze papiermolen is in 1980 afgebroken door de eigenaar van de Brinkermolens, zodat
hier meer water beschikbaar was. Van deze molenplaats is weinig tastbaars overgebleven.
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2.3.6

De Dorpermolens

De Dorpermolens liggen in de Dorpsebeek (ookwel Dorpermolenbeek of Dorpschebeek). In 1559
was hier een kopermolen welke in 1772 omgebouwd werd tot een papiermolen, hier tegenover
werd een tweede papiermolen gebouwd. De beide Dorpermolens werden in 1872 verkocht en
omgezet in een ijzergieterij, welke later werd uitgebreid tot een aluminium walserij en spuiterij.
De waterkracht is hier nog benut tot 1982.
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Sanering en heridchting
3.1

Voorgaand onderzoek
In 1998 werd aan ARCADIS Heidemij Advies opdracht gegeven voor het opstellen van een
technisch plan, bestek en begroting voor de sanering van de Geelmolensebeek en Dorpsebeek in
Vaassen. Wanneer de sanering voor 2000 wordt aangevangen, levert dit een fmancieel voordeel
op als gevolg van een overheidsregeling.

Voor de Dorpsebeek betreft het de sanering van baggerspecie en oevermateriaal. Bij de
Geelmolensebeek was sprake van een bestek voor groot onderhoud en een beperkte sanering van
het slib gebaseerd op het slibonderzoek van Consulmij uit oktober 1997. De oever werd
aanvullend onderzocht hoewel een verontreiniging hiervan niet werd vermoed. Uit de resultaten
van het aanvullend onderzoek (lit 1S) bleek echter dat de oever van de Geelmolensebeek
plaatselijk sterk met kwik en lood was verontreinigd. Ook blijkt dat van nature hoge gehaltes
arseen in de bodem voorkomen, hier dient rekening mee gehouden te worden bij eventuele
afvoer van sediment.
Na het aanvullende onderzoek volgde een nader onderzoek (lit 16)wat afgerond werd in maart
1999 en geactualiseerd in augustus 1999. Op basis van dit onderzoek en de afleiding van
eventuele ecologische risico's werd geconcludeerd dat sprake is van een ernstig en urgent geval
van bodemverontreiniging.
Hierop werd een saneringsonderzoek (lit 17)uitgevoerd waarin diverse saneringsopties
vergeleken werden op verschillende aspecten. Hierna werd een saneringsplan geschreven aan de
hand van de voorkeursvariant. Dit plan zal als basis dienen voor een bestek. Voor de begeleiding
van de sanering is een begeleidingscommissie ingesteld waarin vertegenwoordiging van
waterschap Veluwe, provincie Gelderland en gemeente Epe.
f*
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3.1.1

Verontreinigingssituatie

in het nader onderzoek zijn de omvang en de risico's van de kwik- en loodverontreiniging van de
oevers in kaart gebracht. Hiervoor zijn monsters genomen op 1, 2.5. 5 en 10 meter vanuit de
beek, dit in zowel noordelijke als in zuidelijke richting. Hieruit bleek dat beide oevers
verontreinigd zijn, waarbij kwik de klassebepalende parameter is en in mindere mate lood. De
waterbodem is minder zwaar verontreinigd (klasse 3). Knelpunten bij de ontwikkeling van de
beek liggen dan ook nietzozeer in het natte profiel maar liggen bij de verontreinigde oevers (dit
blijkt ook uit de gevonden resultaten). Bovenstrooms van de forellenkwekerij werden geen
verhoogde gehaltes aangetroffen. Berekend is dat er ongeveer 1500 m3 oevermateriaal in klasse 4
valt en ongeveer 14.000 m3 oevermateriaal in klasse 3. Vanuit de analyse van de monsters en
risico-evaluatie van deze monsters blijkt dat er geen verspreidingsfisico is en geen risico's voor
de volksgezondheid zijn te verwachten. Deze risico's zijn te verwaarlozen doordat de vervuiling
zich in het compartiment grond bevindt (blootstelling te verwaarlozen) bovendien is de
vervuiling gebonden en zal hierdoor niet makkelijk verspreiden en opgenomen worden. Uit
ecotoxicologisch onderzoek blijkt dat er wel risico's zijn m.b.t. het ecosysteem.
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Het ecotoxicologische onderzoek (lit 16 &I 7) is uitgevoerd door Aquasense en was opgebouwd
uit:
Chronische kiemingstest en groeitest met sla (lactuca sativa)
Chronische reproductietest met regenwormen (Eisena fetida)
Bait Lamida test (bepaalt activiteit van micro organismen door meten van afbraak organisch
materiaal)
Vanuit dit onderzoek werd geconcludeerd dat vanaf een gehalte van 2.2 mg kwik per kg droog
stof matige tot ernstige ecologische risico's zijn vastgesteld. Een gehalte van 2.2 mg/kg betekend
indeling in klasse 3, het bleek niet mogelijk uitspraken te doen over risico's bij lagere
vervuilingsniveau's.
Het verhoogde gehalte kwik is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de voormalige papierfabriek
die tot 1896" gesitueerd is geweest ter plaatse van de huidige forellenkwekerij het Hol. Hier werd
kwik gebruikt als schimmelwerend middel. Na 1896" is er een wasserij geweest en vanaf 1927"
tot heden een forellenkwekerij. Het is niet aannemelijk dat er bij de laatste bedrijven
kwikhoudende producten in gebruik geweest zijn. Door het handmatig onderhoud aan de beek is
het kwik bijna over de gehele lengte van de oevers verspreid. Bij de voormalige papierfabriek van
van Delden (Brinkermolens) zijn ook verhoogde gehaltes lood aangetroffen (deze
verontreiniging valt binnen de contouren van de kwikverontreiniging). De bron van deze
vervuiling ligt hoogstwaarschijnlijk bij de bedrijfsactiviteiten van de laatstgenoemde fabriek.
*jaartallen zoals deze in de verschillende onderzoeken van de Heidemij gebruikt worden, andere bronnen (Jacques Meijer)
geven de jaartallen 1884 en 1919
3.1.2

Saneringsplan
Om te komen tot een goed afgewogen sanering zijn er verschillende varianten opgesteld welke
getoetst werden aan milieuhygiënische, technische, maatschappelijke en financiële criteria.
Gesteld werd dat alleen ontgraving tot een daadwerkelijke sanering leidt. Op basis hiervan zijn
een viertal saneringsvarianten geformuleerd die, afhankelijk van de keuze in de verwijdering van
de aanwezige vegetatie, tot een bepaald resultaat komen. Na toetsing aan de bovenstaande criteria
kwam de volgende variant als voorkeursvariant naar voren.
Bij deze variant is gekozen voor een zo hoog mogelijk verwijderingsrendement in relatie tot het
zo veel mogelijk sparen van landschappelijkenatuur en cultuurhistorische waarden in en rondom
de beek. Verschillen met de andere varianten zitten voornamelijk in het selectief kappen om een
zo goed mogelijk saneringsresultaat te bereiken.
Dit houdt in dat:
0
Beuken, eiken en kastanjes met een doorsnede van 80 cm of meer gespaard worden,
ongeacht de verontreiniging (bomen die niet in de gebiedsvisie passen worden ongeacht de
doorsnede gekapt).
0
Alle bomen met een doorsnede kleiner dan 80 cm op klasse 4 grond gekapt worden.
Beuken, eiken en kastanjes met een doorsnede van meer dan 40 cm doorsnede op klasse 3
blijven gespaard.
Alle overige bomen, ongeacht de doorsnede, op klasse 3 en 4 grond worden gekapt.
Het beektraject dat gesaneerd wordt zal drooggezet worden. Hiertoe wordt de beek
bovenstrooms van het traject omgeleid naar de Rodebeek. Voorafgaand aan het droogzetten en
tijdens het droogzetten van de beek zullen aanwezige beekprikken weggevangen worden en
overgezet naar een watervoerend beektraject. De ontgraven grond wordt tijdelijk opgeslagen in
een depot aan de Gortelseweg (bijlage 9), vanuit dit depot wordt de grond naar de definitieve
locatie vervoerd.
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De oevers worden na de sanering weer opgebouwd met schone grond en de taluds en
beekbodem worden afgedekt met leem. Zoals al eerder vermeld wordt de beek heringericht op
basis van met name cultuurhistorischewaarden. Dit houdt in dat op locaties waar de
beekbedding verbreed is deze weer wordt teruggebracht naar de "originele" situatie. De originele
situatie bestaat uit een zoveel mogelijk rechte beek met steile oevers en in het opgeleide traject
hoge oeverwallen aan weerszijden. Hierdoor stroomde het water makkelijk naar de molenplaats
en was er minder onderhoud nodig (de stroming was hoog waardoor de beek niet makkelijk
verstopte door bladophoping of vegetatie, deze werden immers door de stroming meegenomen)
en bovendien was er minder grondverzet nodig. Het tracé en de bedding staan in het bestek
uitvoerig beschreven door middel van dwarsprofielen hier wordt dan ook naar verwezen.
Om de natuurwaarden van de beek te behouden en/of te ontwikkelen worden ook een aantal
maatregelen genomen bij sanering en herinrichting. Deze staan in het onderstaande stuk
beschreven.
IJsvogel
De Geelmolensebeek vormt een belangrijk foerageergebied voor de ijsvogel (zie voorplaat). De
ijsvogel heeft overhangende takken nodig om te kunnen foerageren. Hier wordt bij de sanering
rekening mee gehouden door bij de bomen die gehandhaafd blijven, de over het waterhangende
takken op te binden zodat deze niet beschadigd raken tijdens het werk. Na sanering vormen deze
takken weer uitzichtpunten voor de ijsvogel.
Beekprik
De in het te saneren traject van de beek aanwezige beekprik zal, voorafgaand aan droogzetting
zoveel mogelijk worden gevangen door middel van electro vissen. Na droogzetting zal er ook
nog met de hand beekprik worden gevangen. Deze beekprikken worden in het bovenstroomse
deel van de Geelmolensebeek weer uitgezet.
Das
Zoals al eerder vermeld is er in het benedenstroomse deel van de Geelmolensebeek een
dassenburcht gelegen. De stichting Das & Boom heeft aangegeven dat de das in februari jongen
heeft en met rust gelaten moet worden om hem niet te vejagen. Daarom is het belangrijk dat de
werkzaamheden in het traject waar de das dicht langs de beek zit voor deze periode afgerond
zijn.
Cascade
De inrichting op basis van cultuurhistorischewaarden brengt ook met, zich mee dat de
watervallen bij de voormalige molenplaatsen intact blijven. Deze watervallen vormen voor alle
soorten, die door het water migreren een onneembaar obstakel. De aanleg van cascades bied
mogelijkheden om de migratie routes van een zeldzame soort als de beekprik maar ook andere
soorten (op termijn ook de forel) weer te herstellen. (Hierbij wordt benadrukt dat het effect van
dergelijke maatregelen het grootste is bij natuurlijk afstromende beken (lit 1))
De watervallen van de Brinkermolens en de Geelmolen komen in aanmerking voor de aanleg van
een cascade. Het is helaas niet mogelijk gebleken om de grond die benodigd is voor de aanleg
van de cascades in bezit te krijgen. De cascades zullen dan ook niet tijdens dit saneringsproject
aangelegd kunnen worden.
Herbeplanting
De wallen van de beek zullen passend in de gebiedsvisie worden aangeplant. Dit betekent dat er
alleen inlands hout als eiken, beuken en elzen worden aangeplant.

g
h*>)>

*.

W
Monitoring Geelmolensebeek

b*$-.

(,!:

*"i"

&#k

Waterschap Veluwe
Natuu~iendelijkeinrichting depot

Het terrein van het slibdepot is beschikbaar gesteld door de eigenaar op voorwaarde dat het
terrein na de sanering natuurlijkvriendelijk wordt ingericht. Hiervoor moeten de plannen nog
verder worden uitgewerkt
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In het bovenstaande is kort weergegeven hoe sanering en herinrichting worden uitgevoerd, voor
een meer gedetailleerde beschrijving van de sanering wordt verwezen naar de verschiliende
onderzoeksrapporten van ARCADIS (lit 15,1681 7), het bestek en de plannen van de aannemer.
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4 Beleidsdoelstellingen Geelmolensebeek
In het onderstaande wordt kort ingegaan op de diverse beleidsdoelstellingen die geformuleerd
zijn voor de Geelmolensebeek.

In het waterhuishoudingsplan Gelderland 1996-2000 (lit 13) wordt de Geelmolensebeek
aangemerkt als waternatuur van het hoogste ecologische niveau (functie V) tot de bebouwde
kom van Vaassen. Beheer en inrichting van een waterhuishoudkundig systeem waaraan de functie
V is toegekend is gericht op:
0
De veiligstelling en ontwikkeling van de land- en waternatuur van het hoogste ecologische
niveau;
9
Behoud van karakteristiekevormen van water en oeverzones en van karakteristieke
beplanting voor de waternatuur;
0
Het uitsluiten van nadelige effecten van grondwateronttrekkingenin de betrokken
omgeving;
9
Afstemming van de ontwateringsdiepte en het peilbeheer in de omgeving op de land- en
waternatuur;
0
Het uitsluiten van nadelige invloed van menselijk handelen op de kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater
Deze beleidshoofdlijnen zijn vertaald naar taakstellingen en activiteiten, het volgende is van
belang voor de Geelmolensebeek:
Naast een eventuele planologische bescherming door de gemeente hebben de waterschappen een groot deel van de
bescherming van de verspreide waardevolle wateren in eigen hand. Deze wateren worden beschermd door de morfologie te
behouden en door een aangepast beheer en onderhoud.
In het integraal waterbeheersplan Veluwe & Vallei worden deze doelstellingen overgenomen en
verder uitgewerkt, voor deze uitwerking wordt verwezen naar het waterbeheersplan.

In de ecologische verkenning Veluwe (lit 10) wordt ook ingegaan op de inrichting van beken en
sprengen (bouwsteen oppervlaktewateren), dit in 1997 geschreven onderzoeksrapport geeft
aanknopingspuntenvoor nieuwe impulsen aangaande beleid, inrichting en beheer van de
Veluwse natuur en bosgebieden. Het hier onderstaande heeft mede betrekking op de
Geelmolensebeek.
Ontwikkeling van stromende wateren
Zowel voor behoud als ontwikkeling van beeksystemen biedt bescherming van het gehele
stroomgebied van een beek (of spreng) de beste garanties voor duurzame instandhouding van de
ecologische kwaliteiten. Sleutelfactoren bij beekherstel zijn extensivering van het grondgebruik.
drastische vermindering van de bemesting, kwaliteit en kwantiteit van het grondwater.
terugdringen van verdroging en herstel van kwelstromen. De kansrijkheid voor herstel en
ontwikkeling is afhankelijk van het type beek, de mate van ongereptheid en de ligging in het
gebied. Herstel van beeksystemen is alleen mogelijk met een integrale aanpak, omdat er steeds
meerdere maatschappelijke belangen in het geding zijn en omdat complexe elkaar
beïnvloedende, ecohydrologische processen een rol spelen.
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De beeksystemen die ontspringen aan de rand van de Veluwe zijn veelal kansrijk voor herstel en
ontwikkeling, omdat het hoger gelegen achterland zorgt voor een continue aanvoer van schoon
kwelwater. Verder zijn de stroomgebieden tamelijk klein wat de hydrologische beheersbaarheid
vergemakkelijkt. Kansrijk zijn vooral beeksystemen waarin kwelgebieden liggen met venige en
moerige bodems. In dit kader wordt de Geelmolensebeek aangemerkt als kansrijke beek van het
Oostelijk watersysteem. Ook wordt aangegeven dat sprengenbeken als cultuurhistorisch zeer
waardevol worden gezien en het niet wenselijk is om de sprengen natuurlijk in te richten. De
sprengen volledig natuurlijk inrichten zou betekenen dat de sprengen gedempt moeten worden.
Gezien de ligging van de Rodebeek zal deze beek dan de afvoer van het dal van Niersen
verzorgen.
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5.1

Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is het kader aangegeven waarbinnen monitoring plaats moet
vinden. Bij dit hoofdstuk zal de monitoringsnoodzaak en de monitoringsopzet en uitwerking aan
de orde komen.

Monitoringsnoodzaak
De sanering en herinrichting van de Geelrnolensebeek is een zeer ingrijpende operatie; over de
effecten van een dergelijke grote operatie is weinig tot niets bekend. De wens om de effecten van
de operatie te volgen is dan ook aanwezig. Het in kaart brengen van deze effecten en het volgen
van de ontwikkeling na herinrichting is ook belangrijk omdat hiermee de effectiviteit mn de
inspanning bepaald wordt en de ontwikkeling mogelijk bijgesteld kan worden in de gewenste
richting. Belangrijk hierbij is dat streefbeelden op een zodanige wijze worden geformuleerd dat
deze bij evaluatie getoetst kunnen worden. In het onderstaande schema worden de verschillende
onderdelen van het monitoringsplan en de interactie hiertussen weergegeven. Binnen het
waterschap is het gebruikelijk om ontwikkelingen 1.3 en 5 tot 8 jaar na de ingreep te monitoren
(lit 2). deze onderverdeling wordt ook bij dit onderzoek gehanteerd. Binnen de gekozen periode
van 5 tot 8 jaar is geen volledige ontwikkeling te verwachten na deze periode moet de
monitoring waarschijnlijk ook voortgezet worden, uit praktische overwegingen is er echter voor
gekozen om monitoringsplannen eerst uit te werken voor een periode van 5 tot 8 jaar.
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Figuur 3. overzichtsschema monitoringsplan (In dit rapport worden de blokken met de dubbele lijnen
uitgewerkt)

Monitoring Geelmolensebeek

Waterschap Veluwe
De in het figuur 3 dubbel omrande blokken worden in dit rapport uitgewerkt. De uitgangssituatie
wordt zo volledig mogelijk in kaart gebracht. de verdere monitoring wordt tot op een planniveau
bepaald en de streef- en ontwikkelingsbeelden worden zoveel mogelijk uitgewerkt. Belangrijk bij
streef- en ontwikkelingsbeelden is de mogelijkheid om concreet aan te geven of de gemonitorde
situatie overeenkomt met de doelstellingen.

5.2

Methodiek
In de leidraad beken stromen (lit 18) is een beeksysteem aan de hand van 5 factorcomplexen
gekarakteriseerd (het 5 S model). Met behulp van dit model wordt per factorcomplex gekeken of
de ingreep hierop effecten uitoefent en waar mogelijkheden liggen om deze effecten te
monitoren. Hierbij moet opgemerkt worden dat de leidraad is geschreven voor natuurlijke
beken. Door de cultuurhistorischewaarde van de Geelmolensebeek is het volledig volgen van de
handleiding dan ook niet mogelijk en zelfs niet wenselijk. Toch wordt gekozen voor dit model,
omdat het een zeer grondige methode is waardoor het mogelijk is om een zorgvuldige aheging
te maken tussen de verschillende te monitoren factoren.
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Figuur 4. schematisch overzicht tussen de relaties van de verschillende factorcomplexen (uit leidraad
beken stromen (lit 18))
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In het bovenstaande figuur zijn de relaties die bestaan tussen de verschiüende factorcomplexen
aangegeven waarbij de factorcomplexen zijn gerangschikt naar afnemende schaal in omvang van
ruimte en tijd. Belangrijk hierbij is dat de factorcomplex "soorten" de resultante vormt van de
overige factorcomplexen en op een laag schaalniveau staat (zowel qua tijd als ruimte). Soorten
vormen dus als het ware een barometer voor het systeem (het voorkomen van bepaalde soorten
kan gerelateerd worden aan bepaalde omstandigheden oftewel de overige factorcomplexen).
In het onderstaande een korte beschrijving van de vijf factorcomplexen uit de ecologische
systeembeschrijving. Voor een meer volledige beschrijving wordt verwezen naar de leidraad.

De systeemvoorwaarden worden gevormd door klimaat en geologie en de antropogene
beïnvloeding van deze. De systeemvoorwaarden zijn richtinggevend voor andere
factorcomplexen, deze factoren zijn echter moeilijk of niet te beïnvloeden.
2. De Stroming wordt voor een groot gedeelte bepaald door de systeemvoorwaarden. Deze s
kan beschreven worden aan de hand van hydrologische factoren en processen. Belangrijk
hierbij is het onderscheid tussen de 2 belangrijkste waterstromen, de waterstroom van bron
naar monding en de waterstoom van beekflank naar beek.
3. De Structuren worden bepaald door morfologische factoren en processen, deze processen
zorgen voor de grote diversiteit aan levensomstandigheden.
4. De Stoffen, met deze term worden de chemische processen aangeduid. Belangrijk hierbij
zijn de afstroming van stoffen en de kringlopen van deze stoffen.
5. De Soorten, hiermee wordt de levensgemeenschapvan organismen van de beek bedoeld.
1.

5.3

Keuze en uitwerking van te monitoren factoren
Het onderzoekstraject wordt opgedeeld in een aantal deeltrajecten, de keuze van deze trajecten en
de keuze van monster en referentiepunten zal eerst beschreven worden. Hierna zal met behulp
van de 5 factorcomplexen gekomen worden tot een selectie van factoren, waarmee de effecten
van de ingreep en de ontwikkeling na herinrichting gemonitord worden. Deze zullen per
factorcomplex bepaald worden hierbij wordt ook beschreven op welke wijze deze binnen het
monitoringsplan worden uitgerwerkt.

5.3.1

Keuze van de momtemamepunten/-trajecten

Bij de keuze van de monsternamepunten spelen een aantal praktische overwegingen een
belangrijke rol. De belangrijkste hiervan is de bereikbaarheid van de monsternameplaats. Deze
praktische afwegingen moeten echter niet leiden tot grote concessies aangaande kwaliteit en
representativiteit van de monstername. De monsternameplaatsen moeten tezamen zorgen voor
een representatief beeld van het te monitoren traject. Om te komen tot dit representatieve beeld
van de beek is de beek opgedeeld in verschillende trajecten. De volgende trajecten (deze trajecten
zijn niet gelijk aan de saneringstrajecten zoals deze beschreven staan in bestekken en plannen van
de aannemer) kunnen worden onderscheiden:
Traject 1 Het referentiegebied
Traject 2 Het niet opgeleide deel
Traject 3 Het opgeleide deel
Traject 4 Het deel na de waterval van de Geelmolen
De verschillende monsternamepunten worden aan de hand van deze trajecten gekozen. Bij de
keuze van het monsternamepunt moet ook aandacht besteed worden aan de herkenbaarheid van
het punt in de toekomst.
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De ligging van de trajecten en de locatie van de verschillende monsterpunten staan op de kaart
van bijlage 9. De hieronder gebruikte codes verwijzen ook naar die kaart.
5.3.2

Referentiepunten

De keuze van de referentiepunten hangt nauw samen met de verwachtingen omtrent de
ontwikkeling van de beek en de te verwachten effecten van de ingreep. Voor de ontwikkeling van
de beek als geheel (aan de hand van macrofauna) kan gerefereerd worden aan de opgestelde
typeringen van het" Ecologisch maatweb stromende wateren Veluwe & Vallei" (lit 7) (bijlage 4).
Voor de effecten van de ingreep op het deel bovenstrooms (sprengkoppen) is het maatweb ook
goed te gebruiken. De mogelijke effecten worden door gebruik te maken van het meetpunt van
het standaardmeetnet gemonitord. Van dit meetpunt zijn van een lange periode gegevens bekend,
waardoor het mogelijk wordt om de natuurlijke variatie in de interpretatie te betrekken. Een
nadeel van dit referentiepunt is de grote afstand van dit punt tot het traject waar de ingreep plaats
vindt. Hierdoor is het niet mogelijk om uitsluitsel te geven omtrent oorzaken, wanneer
ontwikkeling van de beek achterblijft bij de verwachtingen. Om deze reden is er nog een
referentiepunt toegevoegd vlak voor het traject waar de ingreep plaatsvindt. Dit traject is
vergelijkbaar met het te saneren traject, waardoor de vergelijking goed gemaakt kan worden. Dit
punt kan uitsluitsel geven of bij stagnerende ontwikkeling dit een gevolg is van de ingreep of dat
dit het gevolg is van een andere verandering hoger in het systeem. In eerste instantie zal het
monster dat op dit punt genomen is niet uitgewerkt worden. Wanneer later blijkt dat deze
gegevens nodig zijn zal het monster alsnog gedetermineerd en uitgewerkt worden.
5.3.3

Systeemvoorwaarden

De voorgestelde ingrepen leiden niet tot veranderingen of beïnvloeding van het factorcomplex
systeemvoorwaarden (zeer hoog schaal niveau). Om deze reden kunnen deze factoren bij het
monitoringsplan dan ook buiten beschouwing gelaten worden.
5.3.4

Stroming

De sanering en herinrichting van de beek veroorzaakt effecten op het factorcomplex stroming. Er
vallen met name effecten in de oppervlaktewaterhydrologie en oppervlaktewaterhydraulica te
verwachten als gevolg van veranderingen in de beekloop. Deze effecten zijn in kaart te brengen
door de veranderingen in de afvoer van de beek te bepalen. Deze metingen zouden over een
langere periode plaats moeten vinden om de seizoensvariatie te bepalen. Bij een sprengenbeek
zullen deze veranderingen echter minimaal zijn.
De uitgangssituatie van de oppervlaktewaterhydraulica kan in kaart gebracht worden door
metingen aan het stromingsprofiel. Het stromingsprofiel wordt bij natuurlijke beken met name
bepaald door meandering. Bij een sprengenbeek, waar de meandering minimaal is, wordt het
stromingsprofiel met name bepaald door micromorfologie (als gevolg van vegetatie,
bladmozaïeken etc.). Het nauwkeurig vastleggen van oppervlaktehydrologie en
oppervlaktehydraulica vereist echter een grote meetinspanning over een lange periode. In dit
geval is het niet meer mogelijk om voor het vastleggen van de uitgangssituatie over een langere
periode te meten, waardoor het nauwkeurig vastleggen van deze factoren niet mogelijk is.
Bovendien spelen deze processen niet sterk bij een sprengenbeek, door het zeer rechtlijnige
karakter van de sprengenbeek. Het is echter wel mogelijk om een indruk te krijgen van deze
factoren door het bepalen van stroomsnelheid en afvoer bovenstrooms van het te saneren traject
en benedenstrooms van het te saneren traject.
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Wanneer deze metingen onder "gemiddelde" omstandigheden worden uitgevoerd, kan er een
indruk verkregen worden van mogelijke veranderingen na de ingreep. Deze veranderingen
bestaan mogelijk uit lekken in de aangebrachte leemlaag en verhoging van gemiddelde
stroomsnelheden. Deze veranderingen kunnen mogelijk ook indirect uit de overige factoren van
het monitoringsplan bepaald worden.
De factoren stroomsnelheid en afvoer worden gemeten met behulp van stroomsnelheidmetingen
De afvoer wordt berekend door de gemiddelde stroomsnelheid van het profiel te
vermenigvuldigen met het doorstroomde oppervlak. Deze metingen worden bij voorkeur in een
regelmatig profiel uitgevoerd zodat er een nauwkeurig resultaat wordt verkregen. De ingaande
stroming (stroomsnelheid en debiet) van het onderzoekstraject wordt gemeten bij
forellenkwekerij het Hol. De Geelmolensebeek bestaat hier uit twee stromen: een ijzerrijke tak
(21354) en een ijzerarme tak (2 1356); deze worden beide gemeten. De uitgaande stroom wordt
gemeten bij het aquaduct na de Geelmolen (21 353).
5.3.5

Structuren
Het monitoren van factoren van het factorcomplex structuren is gezien de herinrichting op basis
van voornamelijk cultuurhistorische waarden voor aspecten als tracé en bedding weinig zinvol.
Dit omdat het instand houden van de cultuurhistorische waarden boven de verdere ontwikkeling
van de natuurlijke beek staat, het tracé en de bedding liggen om deze redenen vrijwel vast. De
uitgangssituatie en de situatie na herinrichting van tracé en bedding staan in de bestekken zeer
nauwkeurig beschreven.
Het aspect substraatmozaïeken is echter wel van groot belang, omdat deze in hoge mate het
voorkomen van soorten bepaalt. De vorming van substraatmozaïeken in sprengenbeken is met
name een wisselwerking met het factorcomplex stroming en in mindere mate stoffen.
De substraatmozaïeken worden over het gehele traject globaal in kaart gebracht. Er zal een
beschrijving gemaakt worden van het voorkomende substraat en deze gegevens worden verwerkt
in een beschrijving per deeltraject. Ook zal er aan de hand van fotomateriaal een globale
beschrijving per traject worden gemaakt.

5.3.6

Stoffen
Onder het factorcomplex stoffen vallen alle variabelen die te maken hebben met
zuurstofhuishouding/organisch materiaal, voedingsstoffenhuishouding, macro-ionen en
microverontreinigingen. Tengevolge van de ingreep vallen hier geen grote effecten te
verwachten, de herkomst van het water blijft immers gelijk en de verontreiniging beperkt zich tot
waterbodem en oeverwallen. De chemische kwaliteit van waterbodem en oeverwallen zal binnen
dit monitoringsonderzoek niet nader worden bekeken. Er wordt vanuit gegaan dat deze na de
ingreep niet meer vervuild zijn. De verontreiniging is niet mobiel en verspreiding van de
verontreiniging door de waterfase als gevolg van het werk is ook niet te verwachten, daar de beek
drooggezet wordt tijdens het werk.
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Kennis van stoffen is echter wel een belangrijk gegeven om veranderingen in andere factoren te
verklaren. In het beektraject liggen twee punten van het routinematige meetnet van het
waterschap. Deze punten worden maandelijks bemonsterd wanneer deze op het programma
staan, dit is in principe om de 3 jaar. Deze metingen zullen op een zodanige wijze worden
aangepast dat er ten tijde van de monitoring gegevens bekend zijn. Het eerste punt is gelegen in
het sprengengebied van de beek (21351), het tweede is gelegen bij de Geelmolen(21353). Deze
twee punten worden maandelijks bemonsterd en geanalyseerd op de volgende stoffen: Na, K, Ca,
Mg, P-getal, M-getal, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn. Kj-N, Cl, N02-N, N03-N, Ortho-P, Sulfaat,
totaal P, NH4-N, totaal-N en NH3. Deze metingen geven een goed beeld van de waterkwaliteit
en, door de maandelijkse metingen, ook over de variaties van deze kwaliteit. In het overige deel
van het beektraject wordt er niet chemisch bemonsterd omdat de ruimtelijke variaties van deze
gehalten minimaal zullen zijn. Bij de macrofauna bemonstering worden ook belangrijke
parameters bepaald die gerelateerd kunnen worden aan voorkomende soorten (pH, EGV,
zuurstofgehalte en temperatuur).
5.3.7

Soorten
Omdat het voorkomen en ontwikkelen van soorten organismen voor een belangrijk deel
afhankelijk is van de overige complexfactoren, biedt deze groep een aantal goede
monitoringsmogelijkheden. Het is mogelijk om binnen de factorcomplex soorten een
onderscheid te maken in 5 groepen organismen. Van elk van deze groepen wordt kort
aangegeven of monitoring in dit geval wenselijk is en hoe deze monitoring uitgevoerd gaat
worden.
Macrofyten
De macrofyten vormen een belangrijk beeldbepalend aspect van de Geelmolensebeek. Deze
structuur kan goed aan de hand van fotomateriaal worden vastgelegd in combinatie met een
globale beschrijving van het gehele traject. De samenstelling van de vegetatie is belangrijk met
name met betrekking tot zeldzame beekgebonden soorten.
Het vastleggen aan de hand van fotomateriaal wordt verder uitgewerkt in 5.4.1. Belangrijk hierbij
is dat de ligging van de beek in het landschap en het totaalbeeld worden vastgelegd.
De vegetatiesamenstelling is bepaald aan de hand van streeplijsten. Het opstellen van typeringen
voor het gebied is erg lastig door de grote diversiteit in standplaatsen en de scherpe overgangen
hiertussen. Door de overheersende antropogene invloed op de aanwezige soortensamenstelling
zijn er waarschijnlijk geen volledig ontwikkelde herkenbare plantengemeenschappen aanwezig.
Door gebruik te maken van streeplijsten ontstaat een goed beeld van de voorkomende soorten
waardoor het voorkomen van deze soorten gevolgd kan worden. Een groot nadeel van deze
methode is dat abundantie van soorten niet betrokken wordt, zodat er geen uitspraken gedaan
kunnen worden over ontwikkeling. Hier kan mogelijk bij de vervolgstappen rekening mee
gehouden worden.
De streeplijsten zijn per traject gemaakt, de trajecten staan weergegeven in bijlage 8. De
streeplijsten zijn gemaakt van watergang, oevers, oeverwal en aangelegen land tot op ongeveer 5
meter, daarbij zijn zowel de noord- als de zuidzijde meegenomen.
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Macrofauna
De macrofauna is bij uitstek geschikt voor het volgen van ontwikkelingen in het systeem, er is
veel kennis over de indicatiewaarde van soorten. De gegevensverwerking is grotendeels
geautomatiseerd, wat verwerking makkelijk maakt. Aan de hand van de macrofauna kunnen ook
typeringen van het watersysteem worden gemaakt, welke gerelateerd kunnen worden aan streefen referentiebeelden, wat vergelijking over een langere termijn mogelijk maakt.
De macrofauna wordt bemonsterd met behulp van een standaardmacrofaunanet over de
gebruikelijke afstand (5 meter). Hierbij worden de verschillende voorkomende substraten
evenredig bemonsterd. Het monster wordt overgebracht in een emmer en op het laboratorium
geconserveerd en gedetermineerd. De determinatiegegevensworden hierna verwerkt met behulp
van het programma Ecobase en getoetst aan "De meetlat Gelderland voor stromende waterenW(lit
9). Ook is er met behulp van het ecologisch maatweb voor stromende wateren van Veluwe &
Vallei (lit 7) een typering gemaakt.
Zoals al eerder opgemerkt, worden bij de macrofaunabemonstering nog een aantal andere
bepalingen uitgevoerd. Deze bepalingen worden uitgevoerd zodat er een totaal beeld ontstaat van
de monsterlocatie. Deze gegevens worden gebruikt bij de interpretatie van de
macrofaunagegevens. Ook kunnen deze gegevens in een aantal gevallen gecombineerd worden
met de overige monitoringsgegevens zodat een meer compleet beeld ontstaat. De
macrofaunamonsters worden genomen op de volgende punten: 2 1351,21358.2 1355 en 2 1359.
Diatomeeën
Met behulp van diatomeeën kunnen met name korte termijn veranderingen in zuurgraad macroionengehalten, nutriëntensamenstelling en zuurstofhuishouding van het water gemonitord
worden. Het voordeel van diatomeeën ten opzichte van andere bio-indicatoren is de reactietijd.
Diatomeeën reageren binnen enkele weken tot enkele maanden op veranderingen. Bij de
Geelmolensebeek zijn geen grote fluctuaties in chemische gehalten te verwachten, het monitoren
van diatomeeën voegt dan ook weinig toe wanneer ook al macrofauna gemonitord wordt.
Vissen
In de Geelmolensebeek komen de zeldzame beekprik (Lampetra planeri) en het eveneens zeldzame
bermpje (Barbatula barbatulus) voor. Om de in de beek aanwezige beekprik te behouden voor de
Geelmolensebeek zal deze voor droogzetting uit de beek worden gevangen en bovenstrooms
worden uitgezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van electro vissen en handmatig vangen. Dit
vormt ook een goede gelegenheid om voorkomen en dichtheden van deze dieren te
inventariseren. Een dergelijke grote inventarisatie is nog niet eerder uitgevoerd en hierover zijn
zeer weinig gegevens bekend. Bij deze inventarisatie zal "visclub de prik" betrokken worden.
Bij deze inventarisatie wordt de nadruk gelegd op zeldzame soorten en overige soorten: met
name stekelbaarzen (Gasterasteus aculeatus en Pungitius pungitius) zullen grotendeels buiten
beschouwing worden gelaten.
Overige organismen
Rondom de beek komen nog een groot aantal andere soorten voor, deze soorten zijn in de
volgende groepen in te delen:
0
Vogels
Amfibieën
Zoogdieren
Insecten
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Monitoring van deze groepen ligt erg moeilijk omdat het veelal om kleine aantallen gaat die zeer
mobiel zijn of zeer goed gecamoufleerd. De resultaten van deze monitoring zullen vooral bestaan
uit het signaleren van trends, de oorzaken voor toename of afname zijn echter moeilijk aan te
wijzen of in verband te brengen met de ingreep. Het signaleren hiervan kan in het geval van
zeldzame soorten wel van belang zijn, omdat mogelijk aanpassingen in het beheer uitgevoerd
kunnen worden om de soort te behouden. Hiervoor kan gezocht worden naar samenwerking met
natuurbeschermingsorganisatiesdie in het gebied actief zijn. Binnen het monitoringsplan zal hier
echter niet actief naar gekeken worden.
5.3.8

Factoren die buiten het 5 s model vallen
Met behulp van het 5 s model worden de effecten van de ingreep op het beeksysteem van de
Geelmolensebeek in kaart gebracht. Amankelijk van de meetfrequentie wordt bepaald op welke
termijn deze bekeken worden. Gezien de aard van de ingreep en de te verwachten effecten
worden vooralsnog de effecten op de middellange termijn bekeken (1 -8 jaar).
De effecten van de ingreep op de korte termijn (maanden) worden hierbij niet meegenomen. De
verwachting is dat deze effecten groot zijn, maar op korte termijn moeilijk meetbaar en over een
lange tijdsperiode te verwaarlozen. De ingreep heeft echter ook effecten op de omgeving van de
beek deze worden met name gevormd door het omleggen van de beek.
Het water van de Geelmolensebeek wordt tijdelijk over de Rodebeek gevoerd. Door deze
maatregel wordt het debiet van de Rodebeek veel groter. Het is zeer waarschijnlijk dat hierbij
nadelige effecten optreden bij de Rodebeek. Deze effecten zijn echter niet onomkeerbaar, want
bekend is dat in vroeger tijden bij het periodiek schonen de beken ook omgeleid werden. De
eventuele effecten kunnen bepaald worden aan de hand van de resultaten van het routinematige
meetpunt in de Rodebeek. Er zal hier echter geen extra meetinspanning voor worden verricht.

5.3.9

Visueel vastleggen uitgangssituatie
De uitgangssituatie van de Geelmolensebeek zal door middel van fotomateriaal visueel worden
vastgelegd. Dhr. van Duinen (fotograaf met veel kennis van het gebied) heeft aangegeven dat hij
bereid is om de huidige situatie met behulp van dia's in beeld te brengen. Ook zal hij sanering,
herinrichting en ontwikkeling na deze ingrepen volgen. Dit beeld materiaal is te gebruiken bij
voorlichting, bij de beschrijving van de uitgangssituatie en streefbeeld. Een aantal van deze foto's
zijn opgenomen in dit verslag, de overgrote meerderheid is echter alleen als dia beschikbaar.

In het voorgaande is bepaald welke factoren monitoring behoeven en hoe dit uitgevoerd zou
moeten worden voor het verkrijgen van een duidelijk beeld van de Geelmolensebeek. In eerste
instantie zal dit beeld worden uitgewerkt in de uitgangssituatie. Deze uitwerking wordt
uitgevoerd aan de hand van een bemonsteringsplan, waarin per monsterpunt/traject aangegeven
wordt wat bemonsterd dient te worden.

Bemonsteringsplan uitgangssituatie
In het onderstaande bemonsteringschema wordt aangegeven welke factoren op welk
monsterpunt geïnventariseerd of bemonsterd worden, de monstercodes verwijzen naar de kaart
opgenomen in bijlage 9.
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Traject
Traject1

Factorcomplex
Stroming
Meetpuntcode Stroomsnelheid Debiet
21351
21357

4
4

4
4

Istoffensoorten
Substraatmozaïek Standaard
Macrofyten Macrofauna Vissen
2
2
2
2
3
4
4
4
4
1

121353
II
Ii
14
12
14
14
14
Tabel 1. bemonsteringsschema t.b.v. uitgangssituatie
Wanneer gegevens over het gehele traject of over een groot deel van dit traject worden verzameld staan deze alleen bij het
eerste punt vermeld.
I =gegevens uit monstername/meting
2=gegevens uit aanwezige data
3=gegevens uit andere bron
4=factor wordt niet gemeten op dit punt
Aan de hand van deze gegevens zal de uitgangssituatie bepaald worden, deze is uitgewerkt in
hoofdstuk 6.

5.5

i

1 structuren

Verdere monitoring
Een jaar na (VOO
jaar 200 1) de ingreep zal het onderzoek worden vervolgd. Hierbij wordt een
vergelijkbaar bemonsteringsschema gebruikt als bij de bemonstering voor de uitgangssituatie. De
bemonsteringsfrequentie en de tijdsperiode wijken echter af van het bemonsteringschema voor
de bepaling van de uitgangssituatie. Dit omdat de tijdsperiode bij bepaling van de
uitgangssituatie voor een aantd aspecten niet optirnad was.

Tabel 2. bemonsteringsschema t.b.v. verdere monitoring

overigen
3
3
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Monitoringsfrequentie
Bepaald is dat er gemonitoord zal worden na 1,3 en 5-8 jaar na de ingreep. Het eerste
monitoringsjaar is dus 200 1 . In dit jaar worden in principe alle factoren gemeten. In het derde en
in het vijfde tot achtste jaar kan de inspanning mogelijk verminderd worden daar zal in het
onderstaande nader op ingegaan worden.
De monsters voor het factorcomplex stoffen vallen binnen het standaardmeetprogramma.Deze
meetinspanning zal gewoon voortgezet worden en is in het schema alleen opgenomen om een
totaal beeld te schetsen. De macrofauna wordt halfjaarlijks bemonsterd, verdeeld over een
VOOjaars- en een najaarsbemonstering. Het punt 2135 1 is onderdeel van het standaardmeetnet
van het waterschap, hiervoor is een roulatieschema opgesteld waardoor het punt eens in de 3 jaar
bemonsterd wordt, aanbevolgen wordt om deze punten gelijk met de monitoringsinspannin te
meten. De overige punten vallen in dit monitoringsproject en deze zullen volgens het
monitoringsplan worden bemonsterd (halfjaarlijkse bemonstering 1'3,s-8 jaar na de ingreep).
De factoren, substraatmozaïek, stroomsnelheid en afvoer worden in het eerste jaar na de ingreep
parallel aan de macrofauna gemeten. Na deze eerste jaars monitoring kan gekeken worden of
deze monitoring van deze factoren gehandhaaft blijft, of dat de inspanning hiervan mogelijk
verminderd kan worden. De macrofyten worden het beste omstreeks augustus 2001 in kaart
gebracht (in samenwerking met K.N.N.V. en/of beken en sprengen stichting of uitbesteden).
Mogelijk kan nog aanvullend gekeken worden naar specifieke vroeg- of laatbloeiende soorten.
Voor de "overige soorten" uit het factorcomplex soorten zullen evenals bij het bepalen van de
uitgangssituatie niet actief gegevens verzameld worden. Het monitoren van de vissen zal in
overleg met "visclub de prik worden uitgevoerd.
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De uitgangssituatie wordt beschreven aan de hand van het hiervoor beschreven en in najaar 1999
uitgevoerde monitoringsprogramma. Deze waarden zullen worden vergeleken aan de hand van
de verschillende geldende normen. Aan de hand van fotomateriaal zal ook een beschrijving per
traject worden gemaakt. Ook zal een korte samenvatting van de resultaten gemaakt worden.

6.1

Stroming
De stroomsnelheid van de beek is op de verschilende macrofaunapunten globaal in kaart
gebracht (schatting met behulp van stokje en stopwatch). Op de drie andere punten is de
stroomsnelheid nauwkeurig met een stroomsnelheidsmeter bepaald, met deze gegevens is ook de
afvoer bepaald.

Tabel 3. meetresultaten stroming
*Voor dit punt zijn de gemiddelde waarden van de jaren 95 en 98 gebruikt
**De metingen van 18- 11-99 zijn, in vergelijk met de metingen van 2 7- 10-99 onder verschillende omstandigheden
uitgevoerd. Door verstopping was de beek waarschijnlijk iets opgestuwd waarbij het merendeel van het water ter hoogte van
het aquaduct 2 1353 (kruising nieuwe beek Geeimolensebeek) naar de Rodebeek werd afgevoerd. Op het meetpunt bij het
aquaduct was geen meetbare stroming aanwezig, zodat aangenomen is dat het volledige debiet van de Geeimolensebeekvia
een duiker naar de Rodebeek werd afgevoerd.
Er zijn geen normen beschikbaar waaraan de stroomsnelheid van sprengenbeken getoetst kan
worden. Vooruitlopende op de typering aan de hand van het maatweb blijkt wel dat de gemeten
stroomsnelheden zich binnen de gestelde range (gemeten trajecten bij vergelijkbare beken)
bevinden (8-58 cm/s) en rond het gemiddelde van deze waarde (bijlage 5).

De afvoer van de beek ligt, voor zover de beperkte meetwaarden hier inzicht in bieden, redelijk
constant. Het waterverlies van de beek in het tussen de debiet meetpunten gelegen traject is
echter aanzienlijk. Het waterverlies kan berekend worden door de afvoer van de meetpunten
21356 en 21353 op te tellen en te verminderen met de waarde van meetpunt 21353. Dit geeft een
verlies in het opgeleide traject van 0.035 en 0.040 m3/s. Aan de hand van deze waarden kan later
globaal bepaald worden of de aanleg van de beek effecten op de watervoerendheid heeft gehad.
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6.2

Substraatmozaïeken
Over het algemeen maakt de beek een goede indruk. In de beek zijn een groot aantal
verschillende substraten aanwezig die elkaar afwisselen. Plaatselijk komt er een dikke laag slib
voor, dit is waarschijnlijk een gevolg van achterstallig onderhoud in combinatie met verbreding
van het beekprofiel. Globaal kan er een onderscheid gemaakt worden tussen drie typen substraat.
Een type wat bedekt is met fijn zand met hier en daar grindige stukjes en lokaal sturing door
vegetatie. De beek is hier smal en de stromingsnelheid is hoog. Dit type wordt met name in
de bovenloop aangetroffen.
8
Een type waar de bodem bedekt is met een laag slib en grove detritus, de stroomsnelheid is
hier laag en de beek is hier breed. Plaatselijk sterke sturing door bladdammen. Dit type ligt
bij camping de Drieskamp en na de waterval van de Geelmolen.
0
Een type met een substraat bestaande uit fijn zand met lokaal sterke sturing en plaatselijk
ophoping van grove tot fijne detritus, incidenteel worden hier grindige stukken
aangetroffen. Dit type wordt met name aangetroffen bij het opgeleide deel voor de waterval
van de Geelmolen.
In 6.5 zal aan de hand van fotomateriaal worden beschreven waar welk type substraat voorkomt.
Er zijn geen normen beschikbaar waar deze waarden aan gerelateerd kunnen worden.

6.3

Stoffen
De monsterpunten 21 351 en 21353 zijn in de jaren 95 en 98 maandelijks bemonsterd als
onderdeel van het routinematig monsterprogramma van waterschap Veluwe. Deze monsters
werden op een groot aantal parameters geanalyseerd. De waterkwaliteit is zoals verwacht
uitstekend; er vindt geen overschrijding van de NW4 (lit 11) normen plaats. De waterkwaliteit
voldoet ook aan de door het CUWVO (lit 8) opgestelde natuurlijke trajecten voor beken. Een
aantal belangrijke parameters zijn, evenals de normen, in bijlage 6 opgenomen. De overige
chemische gegevens worden niet verder in dit rapport opgenomen, deze staan opgeslagen in de
database OWIS ZUIS en zijn te verkrijgen bij Waterschap Veluwe.

6.4

Soorten

6.4.1

Macrofauna
Voor de interpretatie van de macrofaunagegevens wordt gebruik gemaakt van de meetlat
Gelderland voor stromende wateren (Iit 9) en het ecologisch maatweb stromende wateren
Veluwe & Vallei (lit7). De meetlat Gelderland heeft als groot voordeel dat de resultaten afgeleid
worden tot een oordeel over het ecologisch kwaliteitsniveau (vastgelegd aan de hand van 5
klassen). Een nadeel van de meetlat is dat er vergeleken wordt aan de hand van een optimale
situatie. Deze optimale situatie is echter niet hetzelfde voor verschillende delen van een beekloop.
Aan de hand van het ecologisch maatweb stromende wateren Veluwe & Vallei wordt een
onderscheid gemaakt tussen verschillende beektypen. Hierdoor ontstaat een gedifferentieerde
beoordeling voor de verschillende delen van een beek wat de nauwkeurigheid ten goede komt.
De volledige soortenlijsten van de meetpunten zijn in bijlage 7 opgenomen; deze zijn ook digitaal
opgeslagen in de database Ecobase.
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Beoordeling aan de hand van de Meedat Gelderland
Zoals hierboven al beschreven maakt de meetlat Gelderland gebruik van een optimum. dit
optimum is beschreven aan de hand van een aantal milieufactoren. Voor elk van deze factoren
wordt aangegeven of deze als positief of negatief beschouwd wordt voor het bereiken van de
optimale situatie. Hierna wordt vanuit een dataset bepaald welke macrofauna groepen onder
bepaalde omstandigheden voorkomen en welke organismen refereren aan optimale
omstandigheden. Hiermee wordt een score berekend waarna er een karakterisering (klasse
indeling) volgt. Uit voorgaand onderzoek blijkt dat de meetlat een goed bruikbaar instrument
vormt voor het aangeven van de ecologische waarde van macrofauna levensgemeenschappenin
bovenlopen en meer natuurlijke middenlopen van Veluwse beken (in vergelijk met het
maatweb). Voor overige beken is de meetlat minder geschikt.
De theorie achter de meetlat wordt verder uitgewerkt in bijlage 3.

Tabel 4. beoordeling aan de hand van de meetlat
De beoordeling van de meetlat komt overeen met de doelstelling voor de beek (HEN water). Een
verdere karakterisering van de beek vindt aan de hand van het maatweb plaats.

Beoordeling aan de hand van het Ecologisch maatweb voor stromende wateren
Het maatweb gebruikt evenals de maatlat voornamelijk macrofaunalevensgemeenschappen om de
kwaliteit van de beek te karakteriseren. Dit gebeurt aan de hand van een dertiental typen
levensgemeenschappenwelke door middel van ordinatie en clusteringstechiekenvan een grote
inacrofaunadataset, afkomstig van Veluwe en Vallei, verkregen zijn. Hierdoor is het op maat
gesneden voor de beken en sprengen van de Veluwe. De levensgemeenschappen zijn beschreven
aan de hand van voorkomende karakteristieke soorten, de fysisch-chemischeen morfologische
randvoorwaarden en de gemiddelde waarden voor een aantal biologische indices. Er is een
indeling gemaakt in een vijftal watertypen, deze watertypen zijn:
Sprengenkoppen/bronnen
Sprengen en bronbeken
9
Bovenlopen
Middenloopjes en regenwaterbovenlopen
Midden en benedenlopen
Binnen deze watertypen kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende
beïnvloedingsstadia, elk van de de genoemde 13 typen levensgemeenschappenkan als een
ontwikkelingstadium binnen een watertype voorkomen. Deze beïnvloedingsstadia
(levensgemeenschapstype) worden weergegeven door lettercodes. In het onderstaande figuur
staat de beulvloedingsreeks voor sprengenkoppen en bronnen (van belang voor
Geelrnolensebeek).
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Figuur 5. beïnvloedingsreeks " Sprengenkoppen en bronnen" uit: ecologisch maatweb (Lit 7)
Hierbij is het type L (monstergroep L) het meeste beïnvloed en de typen O+ en S+ zijn niet
beïnvloed (referentie). In de beïnvloedingsreeksen zijn stuurvariabelen aanwezig, deze geven
mogelijke knelpunten aan voor ontwikkeling naar een minder be*ïnvloedesituatie.

Figuur 6. beïnvloedingsreeks "Sprengen en bronbeken" uit ecologisch maatweb (lit 7)
Zoals blijkt uit de bovenstaande beïnvloedingsreeksen kunnen bepaalde monstergroepen binnen
meerdere beïnvloedingsreeksen voortkomen. In welke beïnvloedingsreeks een monstergroep
geplaatst wordt is dus afhankelijk van een groot aantal factoren en randvoorwaarden.
In de beïnvloedingsreeksen lijkt het mogelijk om van monstergroep L (belaste genormaliseerde
beken) naar een type O (sprengkoppen). In de praktijk is dit echter zo goed als onmogelijk, daar
er dan zeer grote veranderingen binnen het watersysteem nodig zijn. Uit het 5-s model blijkt dat
de soorten de resultante zijn van de overige factoren. Ontwikkeling van een (stabiel) systeem met
een type I monstergroep naar een type P zal dus altijd gepaard moeten gaan met een verandering
in een (stuur)variabele.
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De verwerking van de gegevens is volledig geautomatiseerd in het programma EKOW
(Ecologische Karakterisering Oppenilaktewater Veluwe en Valei). Dit programma deelt het
monster in een monstergroep (levensgemeenschapstype) en hierna kan gekeken worden waar
ontwikkelingsmogelijkheden liggen voor dit levensgemeenschapstype. In bijlage 4 wordt de
theorie achter het maatweb verder uitgewerkt.
Resultaten
Voor het sprengengebied van de Geelmolensebeek (referentietraject) is het watertype
sprengenkoppen en bronnen vastgesteld, voor de overige trajecten is het wat'ertype sprengen- en
bronbeken vastgesteld (zie figuur 5 en 6). Deze typering is gemaakt aan de hand van de
resultaten van het programma EKOW en aan de hand van de beschrijving van de watertypen.

Traject 1 Watertype: "sprengenkoppen en bronnen" (monsterpunt 2 1351 referentie)
De sprengkoppen van de Geelmolensebeek worden ingedeeld in monstergroep 0. Voor deze
beoordeling zijn van verschillende jaren gegevens gebruikt, elk van deze monsters kwam op
monstergroep O (sprengkoppen) uit. In het maatweb wordt een volledige beschrijving van type
O gegeven. In het onderstaande wordt slechts een korte schets gegeven, aangepast aan de situatie
bij de Geelmolensebeek.
De sprengenkoppen liggen in een beukenbos en zijn vrijwel volledig beschaduwd, waardoor er
weinig vegetatie aanwezig is. De oevers van de sprengen zijn begroeid met levermossen en
verschillende soorten varens. De sprengkoppen zijn schoon en functioneren goed, dat wil zeggen
dat er een constante afvoer is van een behoorlijk debiet. Het bijzondere karakter van deze wateren
blijkt uit de aanwezigheid van voedselarme kwel en aan stroming gebonden soorten.
Traject 2,3 en 4 watertype: "sprengen- en bronbeken" (monsterpunten 2 1358. 2 1355 en 2 1359)
De monsters binnen deze trajecten zijn alle gelegen in het watertype sprengen en bronbeken en
worden ingedeeld als monstergroep I: matig stromende bovenlopen van sprengenbeken. Dit type
is kenmerkend voor sprengenbeken op de Oost-Veluwe, beeldbepalend is de ligging tussen
weiland, al of niet omgeven door beboste waiien en in een enkel geval tussen bebouwing. Het
aantal kenmerkende macrofauna-soorten is echter beperkt. De waterkwaliteit is over het
algemeen redelijk tot goed, veelal net iets beter dan de kwaliteit in monstergroep G. De beek is
klein, overwegend kwelgevoed, matig stromend, matig beschaduwd, weinig met waterplanten
begroeid, heeft een normprofiel en is gelegen benedenstrooms van de kweltrajekten en bos. De
macrofaunasoorten zijn kenmerkend voor stromende, zuurstofrijke, matig belaste wateren. In het
maatweb is een volledige beschrijving van dit type weergegeven.
6.4.2

Vegetatie
Op 17 en 18 augustus 1999 is de vegetatie van een deel van de Geelmolensebeek geïnventariseerd
door de Stichting Veluwse Beken en Sprengen. Deze gegevens zijn, waar mogelijk, aangevuld met
gegevens die bij de diverse bezoeken in het veld verkregen zijn. In bijlage 8 zijn volledige
soortenlijsten opgenomen. In 6.5 wordt aan de hand van fotomateriaal een korte beschrijving
gegeven van de trajecten waar de opnamen verricht zijn.

6.4.3

Vissen
Deze gegevens worden tijdens de sanering verzameld, deze kunnen echter niet meer in dit
rapport worden opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de tijdens de sanering verzamelde
gegevens.
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6.4.4

Overigen

Vogels
In 1980 is er een broedvogelinventarisatie uitgevoerd door de Stichting tot behoud van de
Veluwse sprengen en beken. De resultaten van dit onderzoek zijn met zekerheid: 52 soorten als
broedvogel en een totaal van 307 broedterritoria (op te vragen bij deze stichting, archiefcode
6.3/43). In dit rapport zullen de verschillende aangetroffen soorten niet vermeld worden.
Hiervoor wordt naar het desbetreffende rapport verwezen. Ook is de Geelmolensebeek een
belangrijk foerageer gebied van de zeldzame ijsvogel, het is echter moeilijk een uitspraak te doen
over de ontwikkeling van deze soort, daar deze van nature sterk fluctueert. De stichting Alcedo
(contact persoon Dhr. van Duinen) beschikt over gedetailleerde informatie over voorkomen van
ijsvogels in de omgeving van de Geelrnolensebeek.
Zoogdieren
De omgeving van de Geelrnolensebeek wordt door de das gebruikt als foerageergebied en aan de
beek is ook een permanent bewoonde dassenburcht gelegen. Op korte afstand van de beek zijn
ook een aantal kleinere burchten aanwezig, welke naar alle waarschijnlijkheid niet permanent
bewoond zijn.
Over het voorkomen van amfibieën en insecten is vrijwel geen informatie bekend. Hiernaar is als
gevolg van het jaargetijde ook niet verder naar gekeken.
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Beschrijving aan de hand van fotomateriaal
Aan de hand van fotomateriaal zal er een "tocht" langs de Geelrnolensebeek worden gemaakt. Het
onderstaande fotmateriaal is slechts een klein deel van hetgeen beschikbaar is (in de toekomst is er is
ook materiaal beschikbaar van sanering en herinrichting). Het overige materiaal is beschikbaar bij
waterschap Veluwe. Als gevolg van technische problemen is het niet mogelijk gebleken om de door Dhr.
van Duinen gemaakte dia's in dit rapport op te nemen (op enkele na) hiervoor in de plaats zijn digitale
foto's gbmikt. De dia's geven echter een mooier en vollediger beeld van de beek en vooral van zijn
ligging in het landschap, aanbevolen wordt dan ook deze zeker te betrekken bij toekomstige monitoring.
Fotol. Kijkend stroomafwaarts 't Hol

Dit is het meest bovenstroomse deel van het te saneren traject bij
forellenkwekerij 't Hol (2 1356).
De beek stroomt hier vrij snel tussen weilanden en is ongeveer
1.5 meter breed. De beekbodem bestaat uit fijn zand met
stroomribbels waarachter ophoping van organisch materiaal.
Plaatselijk zijn er grindige stukjes welke door de beekprik
gebruikt worden als paaiplaats (mondelinge mededeling dhr.
van Duinen). In het water komt incidenteel een rozetje
sterrekroos of draadalg voor, wat plaatselijk voor sturing kan
zorgen. De begroeiing van de oevers bestaat buiten de grassen
voornamelijk uit algemene soorten als watermunt en kruipende
boterbloem. Plaatselijk zijn nog delen van de oude beschoeiing
aanwezig.

Foto 2. Kijkend stroomopwaarts splitsing

Hier komen de ijzerarme tak en de ijzerrijke
tak van de Geelmolense beek bij elkaar. De
beek is hier zeer breed. De bodem bestaat uit
een dikke laag slib (30 cm) met een grote
hoeveelheid grove detritus, de stroomsnelheid
is laag. De oeverwallen zijn hier goed
ontwikkeld (met name ijzerrijke tak) en er
groeien een groot aantal varensoorten
(dubbelloof, wijfjesvaren, adelaarsvaren). De
aanwezige bomen (vnl. zomereik) zorgen
voor beschaduwing. Naast de beek is een poel
gelegen waarvan aanvullende vegetatie
gegevens in de bijlage zijn opgenomen. Vanaf
dit punt stroomt de beek langzaam verder, de
beek wordt iets minder breed waardoor de
stroomsnelheid toeneemt, de bodem blijft
bedekt met een dikke laag slib.
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Foto3. Kijkend stroomopwaarts monsterpunt 2 1 35

Dit is de locatie van monsterpunt 2 1353
bij camping de Drieschkamp. De beek is
hier nog steeds zeer breed en de bodem
is bedekt met een dikke laag bestaande uil
voornamelijk blad. De stroomsnelheid is
laag en er zijn nauwelijks waterplanten
aanwezig. Opvallend hier is de
aanwezigheid van gewone dotterbloem
(Caltha palustris) en moerasspirea
(Fillipendula uimaria). Gaandeweg worden
de oevers steiler en raken begroeid met
voornamelijk eik en els.
Hierna stroomt de beek door een stuk
dennenbos waar veel beschaduwing is, de
beekbodem is hier ook bedekt met een
laag dennennaalden De beek wordt
smaller en de stroomsnelheid neemt weer
toe.
Foto 4. Kijkend stroomafwaarts dennenbos na de Drieschkamp

Na camping de Drieschkamp raakt de beek langzaam in
opleiding. De beek wordt weer smaller en hierdoor neemt
de stroomsnelheid toe. De bodem is hier weer wat
zandiger met plaatselijk stroomribbels en ophoping van
organisch materiaal. Bladpakktten en boomwortels zorgen
plaatselijk voor veel sturing. Wat de variatie in substraten
ten goede komt. Gaandeweg ontstaat er grotere verschillen
tussen de verschillende substraten waarbij de
stroomsnelheid wat lager komt te liggen en er plaatselijk
delen met meer slib ontstaan. Dit beeld blijft op
hoofdlijnen gelijk, plaatselijk is er variatie in begroeiing en
slibgehalte.
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Foto 5. Kijkend stroomafwaarts meetpunt 2 1355

De beek stroomt nu duidelijk boven het maaiveld waarbij
de oeverwallen zeer hoog zijn. De stroomsnelheid is in
vergelijking met voorgaande traject lager en de gemiddelde
waterdiepte is hoger. Plaatselijk zijn door sterke sturing, als
gevolg van vegetatie (sterrekroos), stroomribbels ontstaan
en zeer plaatselijk schoongespoeld grind. Op de
oeverwallen groeien weer varensoorten als dubbelloof en
wijfjesvaren. Ook komen er weer levermossen voor. De
oeverwallen zijn hier zeer dicht begroeid met jong hout
(zomereik, els en wilg). Op dit traject zijn bij verschillende
gelegenheden ijsvogels waargenomen. Ook is er in de
nabijheid een bewoonde dassenburcht.
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Foto 8. Kijkend 1 00 m stroomopwaartsGeelmolen

Het opstuwende karakter bij de Geelmolen is hier
duidelijk waar te nemen, het water staat hoog
tegen de oevers. De beek is hier breed (3.5 m) en
de stroming is langzaam. Het substraat is zandig
met veel blad en grove detritus er is tengevolge
van de lage stroomsnelheid en de geringe sturing
weinig variatie in het substraat. Plaatselijk zijn er
wel zeer lage oevers waardoor plas-dras situaties
ontstaan waar riet groeit.

Foto 9. Zelfde punt kijkend stroomafwaarts

Vanaf dit punt is de Geelmolen te zien. De
stroomsnelheid neemt hier als gevolg van sturing
plaatselijk toe waardoor er zelfs zandige stukken
ontstaan over het algemeen blijft het karakter van
de beek echter gelijk: Langzaam stromend tussen
brede oevers met een substraat van fijn zand en
grove detritus. In dit traject is een vergelijkbare
vegetatie als bij het voorgaande punt.

Foto 10. Molenplaats de Geelmolen

De molenplaats van de Geelmolen: de as van de voormalige
molen is rechts op de foto te zien. Op deze plaats hebben
vanaf 1616 molens gestaan, de beek en de op deze plaats
staande boerderij danken ook hun naam aan een kopermolen
die op deze plaats heeft gestaan. De huidige boerderij is
gebouwd in 1910. Na de waterval stroomt de beek enkele
meters door een gemetselde bak en mondt uit in een poel. De
beek blijft hierna erg breed en stroomt langzaam. Hierna
wordt de beek middels een aquaduct over de Nieuwebeek
geleid.
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Foto 11. Kijkend 100 m stroomafwaarts aquaduct

Na de Geelmolen stroomt de beek door meer
bewoond gebied, de beek grenst in een aantal
gevallen direct aan tuinen. De beek is over het
algemeen breder en de stroming is lager.
Het substraat bestaat uit een dikke laag blad en grove
detritus. De beek is sterk beschaduwd door
plantengroei, zeer plaatselijk komen nog
levermossen en varens als dubbelloof voor.

Foto 12. Kijkend stroomafwaarts richting Brinkermolens

Op deze foto is duidelijk de zeer dichte begroeiing van de
beekoevers te zien. De begroeiing is veelal antropogeen van
oorsprong. De beek stroomt zo verder tot de waterval van de
Brinkermolens (ook wel waterval van van Delden genoemd of
Citadelmolens). Deze molens zijn gebouwd rond 1970 en tot 1980
zijn hier bedrijfsactiviteiten geweest. Als laatste heeft hier de
bordpapierfabriek van van Delden gestaan. Na de Brinkermolens
wordt de beek smaller en het substraat wordt meer zandig met
plaatselijk zelfs grindige stukken. Hoewel de vegetatie over het
algemeen sterk beïnvloed is (tuinen) komen op de diep ingesneden
oevers plaatselijk nog levermosen en varens voor. Nadat de beek de
Bspeterweg kruist wordt de naam Dorpsebeek gebruikt.
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6.6

Samenvatting van de resultaten
In het voorgaande is de uitgangssituatie van het te saneren traject van de Geelmolensebeek zeer
uitgebreid weergegeven. De belangrijkste resultaten zullen ten behoeve van het overzicht hier
nogmaals kort samengevat worden (zie ook bijlage 5 ) .
De beek maakt over het algemeen een zeer goede indruk. Plaatselijk is de beek echter zeer breed
en bestaat de bodem uit een dikke laag slib. dit waarschijnlijk als een gevolg van achterstallig
onderhoud. Dit beeld wordt bevestigd door de meetgegevens. De stroomsnelheid valt overal
binnen de vanuit het maatweb verkregen "natuurlijke range". Het substraat is op het overgrote
deel van de trajecten opgebouwd uit verschillende typen, plaatselijk is er als gevolg van
achterstallig onderhoud echter een dikke eenvormige sliblaag aanwezig. De chemische kwaliteit
van de beek is goed; de beek beantwoordt aan de normen uit de NW4 en valt binnen de door
CUWVO opgestelde natuurlijke reeks voor beken. De vegetatie is in kaart gebracht aan de hand
van streeplijsten. De macrofaunagegevens zijn aan de hand van de meetlat en het maatweb
beoordeeld. Vanuit de meetlat volgt dat de kwaliteit van de beek hoog doch ongelijk aan
natuurlijk is en plaatselijk hoog en gelijk aan natuurlijk. Aan de hand van het maatweb wordt het
te saneren traject van de beek beoordeeld als het watertype "sprengen- en bronbeken". En als
beïrivloedingsstadium binnen dit type "matig stromende bovenlopen van sprengenbeken".
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7.1

Inleiding
Het formuleren van een streefbeeld voor de Geelmolensebeek aan de hand van het landelijke
handboek voor natuurdoeltypen is niet goed mogelijk, daar het handboek slechts zeer globaal in
gaat op aquatische typen (hiervoor wordt nog een aquatisch supplement uitgewerkt). Een beter
uitgangspunt voor het formuleren van het streefbeeld vormt het ecologisch maatweb stromende
wateren Veluwe & Vallei. Het ecologisch maatweb moet op termijn uitgroeien tot een systeem
van regionale aquatische natuurdoeltypen dit zal worden uitgevoerd door Alterra (voorheen IBN
DLO). Het huidige ecologisch maatweb zal hiervoor aangevuld worden met referentiebeelden en
een maatlat, zodat het vergelijk van huidige situatie, streefbeeld en referentiebeeld gemaakt kan
worden. Voor de verschillende situaties worden de referentiebeelden opgesteld aan de hand van
historische informatie. autoecologische gegevens van aangetroffen zeldzame soorten en gegevens
van vergelijkbare watertypes. Op dit moment zijn er dus nog geen volledig uitgewerkte streef- en
referentiebeelden beschikbaar. Aan de hand van de al wel opgestelde beïnvloedings /
ontwikkelingsreeksen en met behulp van de beschrijving van de in deze reeksen beschreven
typen zal een voorlopig streefbeeld voor de Geelmolensebeek worden geformuleerd. Deze
streefbeelden zulien op termijn uitgebreid kunnen worden met referentiebeelden en maatlatten
( 2 e fase ecologisch maatweb).

7.2

Streefbeeld sprengkoppen
De sprengkoppen van de Geelmolensebeek zijn gekarakteriseerd als type O(sprengkoppen), dit
type kan zich nog verder ontwikkelen naar een type O+. Er is op dit moment nog geen
beschrijving van dit type. Er wordt gewacht met het formuleren van een streefbeeld voor de
sprengkoppen tot de tweede fase van het maatweb is uitgevoerd. Vooralsnog zal de huidige
situatie van de sprengkoppen als streefbeeld gehanteerd worden.

7.3

Ontwikkelingsreeksen
Zoals al eerder aangegeven maakt het ecologisch maatweb gebruik van ontwikkelingsreeksen
(figuur 5 en 6 ) . In deze ontwikkelingsreeksen zijn ook de stuurvariabelen weergegeven. Deze
ontwikkeliigsreeksen zullen gebruikt worden bij het komen tot de voorlopige streefbeelden en
de ontwikkelingsbeelden (deelstreefbeelden). Allereerst zal er op de verschillende
(her)ontwikkelingsmogelijkhedenbinnen het systeem van de Geelmolensebeek worden
ingegaan.
In de huidige situatie zijn de trajecten 2, 3 en 4 van de Geelmolensebeek gekarakteriseerd als type
I (matig stromende bovenlopen van sprengenbeken). Vanuit de resultaten van het maatweb is een
gelijk streefbeeld ook te verwachten. Vanuit de ontwikkelingsreeks en de gegevens vanuit EKOW
blijkt dat er 2 mogelijke ontwikkelingen zijn (zie figuur 5) type A of P. Voor een ontwikkeling in
de richting van type P (snelstromende bovenlopen van sprengenbeken) zouden de
(stuur)variabelen trofie, morfologie en stroming verbeterd moeten worden. Voor een
ontwikkeling in de richting van type A (bovenlopen/bovenloopjes met constant debiet) zouden
kwel en morfologie verbeterd moeten worden.
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7.3.1

Ontwikkelingskansentype P voor traject 2,3 en 4
Voor een ontwikkeling in de richting van type P zouden trofie. morfologie en stroming verbeterd
moeten worden. Gezien de herkomst van het water en de geringe beïnvloeding van dit water is
een verandering van de trofiegraad niet te verwachten. De morfologie van de beek ligt op grote
lijnen vast, op enkele plaatsen zal een verbetering van de morfologie optreden als gevolg van de
herinrichting. Deze verbetering zal bestaan uit het verder ontwikkelen van micromeandering. De
stuurvariabele stroming zal door de ingreep ook plaatselijk positief beïnvloed worden als gevolg
van de versmalling van de beek. Deze effecten zullen echter plaatselijk zijn waardoor type P niet
over het voliedige traject is te halen.

7.3.2

Ontwikkelingskansentype A voor traject 2. 3 en 4
Voor een ontwikkeling van een type A gemeenschap zou er een verbetering op moeten treden
van de variabelen kwel en morfologie. De Geelmolensebeek wordt volledig gevoed door
kwelwater van een uitstekende kwaliteit, deze kwaliteit zal niet toenemen. De kwantiteit van het
water is door vermindering van de kweldruk van het Veluwemassief in vergelijking met de
vroegere situatie wel verslechterd. Op korte termijn (jaren) is hier echter geen verandering in te
verwachten. De variabele morfologie wordt als gevolg van de ingreep enigszins verbeterd en kan
nog verder verbeteren door micromeandering van de beek.
Uit de toedeling door het programma EKOW blijkt dat een ontwikkeling in de richting van het
type A het meest aannemelijk is. De gegevens die gebrnikt zijn houden echter geen rekening met
eventuele veranderingen als gevolg van de herinrichting. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de
effecten van de herinrichting niet zodanig dat een verandering in deze toedeling op zal treden.
Een streefbeeld aan de hand van een ontwikkeling in de richting van een type A
levensgemeenschap wordt dan ook als meest aannemelijk beschouwd. Mogelijk zullen op een
aantal plaatsen gemeenschappen van type P ontstaan, deze worden echter niet expliciet betrokken
bij het formuleren van het streefbeeld. In bijlage 5 zijn een aantal karakteristieken van de typen I,
A en de huidige situatie in tabelvorm weergegeven, hierdoor kan een indruk van de verschillen
tussen de typen verkregen worden.

7.4

Streefbeeld Trajecten 2, 3 en 4
Het streefbeeld is opgesteld aan de hand van de beschrijving van monstertype A
(bovenlopen/bovenloopjes met constant debiet) uit het maatweb. De beek is smal en ondiep en
is bijna volledig kwelafhankelijk, de beek is permanent watervoerend. Kwelindicatoren als
rodolm (ijzervlokken) en bacterievliesen zijn plaatselijk aanwezig in de boventraject. Het
beekprofiel is zodanig dat er een redelijke variatie aan stroomsnelheden voorkomt. Er is veelal
een mozaïek van afwisselend kaal zand en/of grind, bladophopingen, takjes en wat fijner slib
aanwezig. Er is dus een redelijk natuurlijk en gevarieerd beekmilieu, waarin en waarlangs veel
verschillende en bijzondere soorten een plek vinden. Door de beschaduwing en stroming is
weinig watervegetatie aanwezig. De waterkwaliteit is als gevolg van de voeding door kwelwater
en de afwezigheid van verontreiniging (slechts lichte verontreiniging uit diffuse bronnen) zeer
goed. De omgeving van de beken bestaat uit een afwisselend gebied met naast bos, houtwallen en
vaak beboste wallen langs de beek zelf, veel weiland.
~ Q C ~ O ~ Q U ~ Q

In de beek komen kwelgebonden organismen zoals de larve van de kever Helodes minuta en de
bronnenplatworm Polycelis felina voor. Ook stroomminnende soorten zoals de kokerjuffer soorten
Chaetopteryx villosa en Haiesus radiatus komen voor. De vlokreeft Gammarus pulex, indicatief voor een
goede zuurstofhuishouding, is de dominante macrofaunasoort.
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vegetatie
Plaatselijk komen in de beek op kwelstroken typische kwelindicatoren voor, zoals Potamogeton
polygonifolius (duizendknoop-fonteinkruid), Chrysosplenium oppositifolia baarbladig goudveil) en Benila
erecta (kleine watereppe). Plantensoorten van voedselrijkere milieus overheersen echter.
vissen
In een deel van de beektrajecten worden typische beekvissen zoals Lampetra planeri (beekprik) en
Noemacheilus barbatulus (bermpje) en incidenteel Cottus gobio (rivierdonderpad) aangetroffen.
Gasterosteus aculeatus (driedoomige stekelbaars) en Pungitius pungitius (tiendoomige stekelbaars)
komen algemeen voor.

Onder een ontwikkelingsbeeld wordt een tussentijdsstreefbeeld verstaan waaraan bij de verdere
monitoring getoetst kan worden. Als basis hieraan worden een aantal aannames gemaakt met
betrekking tot ontwikkeling /migratie van een aantal factoren hiervan. De ontwikkelingsbeelden
worden bij voorkeur opgesteld aan de hand van concreet meetbare factoren zodat het mogelijk
wordt een vergelijking te maken met de toekomstige werkelijke situatie, zodat het rendement van
de herinrichtingsmaatregelen bepaald kan worden en waar nodig aanpassingen in het beheer
doorgevoerd kunnen worden.
7.5.1

Macrofauna migratie
De ligging van de Geelmolensebeek in het dal van Niersen. waar nog een tweetal ecologisch
waardevolle beken stromen, en het in tact blijven van het sprengengebied van de
Geelmolensebeek waarborgen naar alle waarschijnlijkheid de terugkeer van de meeste soorten
macrofauna. Over de snelheid waarmee de verschillende soorten macrofauna migreren is weinig
bekend (Alterra doet hier momenteel onderzoek naar). Hoogstwaarschijnlijk kan bij de
Geelmolensebeek aangenomen worden dat omstandigheden de limiterende factor voor
ontwikkeling van de meeste macrofauna vormt en niet de migratieprocessen. Dit geldt echter niet
voor zeer zeldzame soorten. Wanneer deze niet in de nabijheid van de beek aanwezig zijn zal
migratie niet mogelijk blijken. Voor zover bekend* komen dergelijke soorten niet in de
Geelmolensebeek voor.
*sommige bronnen maken melding van de aanwezigheid van een populatie van de zeldzame grote beekschaatsenrijder
(Gemis najas) in de Geeholensebeek. Dhr. H. Cuppen (macrofauna expert) kon echter met zekerheid zeggen dat deze soort
niet in de Geelmolensebeek voorkomt hierom wordt hier verder geen aandacht aan besteed.
Op monsternamelocatie 2 1355 is een watermijt van de familie Halacaridae aangetroffen; determinatie hiervan bleek niet
mogelijk (monster is tijdens transport verloren gegaan). Er is zeer weinig van deze familie bekend (mededeling dhr, H.
Smit). Bovendien zijn er, voor zover bekend, geen andere meldingen van deze familie op de Veluwe(zie ook aanbevelingen).
Vertaald naar de beïnvloedingsreeksen betekent een en ander dat het eerst ontstaan van een type L
(sterk beïnvloede wateren) niet voor de hand liggend is omdat soorten van dit type
levensgemeenschap zich niet kunnen handhaven (migratie treedt waarschijnlijk wel op) in de
extreme omstandigheden die direct na de herinrichting aanwezig zullen zijn in de beek. Naar alle
waarschijnlijkheid zullen als eerste soorten uit levensgemeenschappen van het type I en mogelijk
type A te vinden zijn. Over het geheel genomen zijn er waarschijnlijk eerst soortenarme type I
gemeenschappen te vinden welke zich later door ontwikkelen in de richting van een type A en
mogelijk plaatselijk type P.
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7.5.2

Vis migratie
Het voortbestaan van de meeste vissoorten in de beek wordt niet bedreigd. Deze vissoorten
komen algemeen voor en vanuit andere populaties bestaan voldoende kansen om de beek weer
opnieuw te bereiken. Voor een zeldzame soort als de beekprik ligt dit echter niet zo makkelijk.
Populaties van deze soort liggen alle betrekkelijk geïsoleerd en zijn hierdoor zeer kwetsbaar. Ook
de levenswijze van dit dier maakt de populatie kwetsbaar. Er wordt echter aangenomen dat de
inspanningen voor de beekprik tijdens de uitvoering afdoende zijn om de soort voor de
Geelrnolensebeek te behouden.

7.5.3

Vegetatie ontwikkeling
De aquatische vegetatie zal zich vanuit het omliggende gebied makkelijk kunnen verspreiden en
zal in eerste instantie door de grote hoeveelheid licht wat massaler aanwezig zijn in vergelijking
met de uitgangssituatie. De soortensamenstelling zal vergelijkbaar zijn met de uitgangssituatie
(sterrekroos en waterpest domineren). De terrestische vegetatie zal in eerste instantie bestaan uit
de aangeplante bomen, en pioniersoorten. De typische beekgebonden soorten laten wat langer op
zich wachten maar de meeste zullen uiteindelijk weer terugkomen. De vegetatiestructuur (als
beeldbepalend aspect), zal als gevolg van de jonge aanplant, veel tijd nodig hebben om weer op
het uitgangsniveau terug te keren. Hierbij moet gedacht worden aan een ordegrootte van
tientden jaren.

7.5.4

Substraatmozaïeken
In eerste instantie zal de beekbodem bestaan uit een kale beleemde bodem, de erosie en
sedimentatie processen zullen echter snel aanvangen. Het aandeel organisch materiaal zal in deze
periode nog zeer laag zijn. Wanneer echter ten behoeve van onder andere de beekprik actief
bladmateriaal in de beek wordt gebracht zullen deze ontwikkelingen versnellen, wat positief is
voor de gehele beeklevensgemeenschap.

7.6

OntwXkhelingsbeeld 1 jaar na herinrichting
In het eerste jaar na de ingreep zal de beek nog erg kaal zijn, de begroeiing is met uitzondering
van een aantal grote bomen nog zeer jong en bestaat voornamelijk uit pioniers soorten. Als
gevolg van de verhoogde en gevarieerde stroomsnelheid door de herinrichting is vrij snel redelijk
veel variatie in substraatbedekking te vinden, het aandeel organisch materiaal hierin is nog zeer
klein. Door het relatief lage aantal soorten zal de meetlatscore laag (rond klasse 3) liggen.
Beoordeling aan de hand van het maatweb zal in de richting van type I liggen. In de eerste
maanden kan er door versnelde omzetting van vrijkomend organisch materiaal een voedselrijkere
situatie ontstaan, ten tijde van de eerste monstername (1 jaar na de ingreep) is dit echter niet
meer het geval.
De volgende soorten komen waarschijnlijk dominant voor:
Gammanis puiex,
Hydracarina (Hygrobatus longipalpis)
Waarschijnlijk ook
Diverse soorten Chironomiden
En diverse kokkerjuffers
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7.7

Ontwikkelingsbeeld 3 jaar na herinrichting
De beek begint weer het groene lint te worden in het landschap wat het voor de ingreep was
hoewel de begroeiing lager is en minder gevarieerd. De pionierssoorten zijn grotendeels
verdrongen en de vegetatie vertoont weer gelijkenis met de situatie voor de ingreep. Er is een
grote variatie aan substraat mozaïeken aanwezig en het aandeel organisch materiaal is op een
goed niveau. De macrofaunalevensgemeenschappen bevinden zich op een niveau wat
vergelijkbaar is met de situatie voor de ingreep (type I) en de te verwachte ontwikkeling ligt in
de richting van een type A.
Karakteristieke macrofaunasoorten bestaan uit
Gammanis pulex
Hydracarina (Hygrobatus ionflipaipis)
Ephemere danica
De meetlatscore is goed: klasse 4, plaatselijk 5.

7.8

Ontwikkelingsbeeld 5/8 jaar na herinrichting
De ontwikkeling van de vegetatie is goed verlopen, de bomen zijn in vergelijking met de
uitgangssituatie nog klein maar de soortenopbouw is meer natuurlijk als gevolg van de
verwijderde exoten. De begroeiing van de oevers heeft echter meer tijd nodig, sporadisch zijn
weer levermossen en kleine varens aanwezig. ontwikkeling tot op het niveau van het streefbeeld
heeft echter meer tijd nodig. De macrofaunagemeenschappen zijn verder ontwikkeld en bevinden
zich op een hoog ecologisch niveau. De meetlatscore zal rond de 5 liggen, plaatselijk 4.
Beoordeling aan de hand van het maatweb geeft een typering A (bovenlopen/bovenloopjes met
constant debiet).
Karakteristieke macrofaunasoorten bestaan uit:
Gammarus pulex
Haiesus radiatus
Helodidae larve
De ontwikkeling van de beek naar het beoogde systeem is in deze fase verre van compleet. De
ontwikkeling van het aquatisch systeem (zowel flora als fauna) zal waarschijnlijk behoorlijk
gevorderd zijn. De ontwikkeling van de oeverwallen en hiermee het landschappelijke beeld zal
echter veel meer tijd in beslag nemen. Hierom is het belangrijk om de monitoring ook na deze
eerste monitoringsperiode (vijf tot acht jaar) voort te zetten (zie hiervoor ook de aanbevelingen).

7.9

Referentiebeeld
Door het antropogene karakter van een sprengenbeek zijn de eisen waaraan een referentiebeeld
moet voldoen moeilijk vast te stellen. Wanneer als definitie voor het referentiebeeld het niet
beïnvloede natuurlijke systeem wordt gehanteerd, blijkt dat dit voor een sprengenbeek niet
mogelijk is. Beter is het dan ook om als referentie de maximaal haalbare situatie te hanteren,
waarbij rekening gehouden wordt met de cultuurhistorische waarden die voor een sprengenbeek
gelden. In het maatweb wordt als typisch voorbeeld voor een type A systeem de Oude beek
(bovenlopen Beekbergse beek) te Beekbergen gegeven. Zoals al eerder aangegeven zal er in de
nabije toekomst door Alterra een serie referentie en streefbeelden ontwikkeld worden voor de
typen beken zoals deze in het maatweb zijn opgesteld. Aan de hand hiervan kan er verdere
specificatie plaatsvinden.
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8 Discussie
De opgestelde uitgangssituatie en de in het verlengde hiervan liggende streefbeelden zijn voor
een belangrijk deel gebaseerd op gegevens uit een enkele najaarsbemonstering. Wanneer bij
interpretatie ook gegevens van de VOOjaarssituatie beschikbaar waren geweest zou dit een beter
gefundeerde conclusie mogelijk gemaakt hebben. Deze gegevens hadden mogelijk kunnen leiden
tot accentveranderingen in de gemaakte typering en bij het opgestelde streefbeeld. Deze
veranderingen zullen echter niet zodanig zijn dat de opgestelde typering niet meer te handhaven
is.
Aan de hand van de macrofauna gegevens worden er uitspraken gedaan over een geheel traject op
basis van de resultaten van gegevens van een klein deel van dit traject. Hoewel deze
monsterpunten worden gekozen als zijnde representatief voor een bepaald traject van de beek.
kan het zijn dat deze aanname niet betrouwbaar blijkt. Deze onzekerheid wordt, door op
meerdere punten te monsteren, voor een groot deel weggenomen.
Omdat macrofauna de basis van beoordeling aan de hand van het maatweb vormt kan foutieve of
niet volledige determinatie grote gevolgen hebben voor de opgestelde typering. Enerzijds wordt
dit ondervangen door de wijze waarop de gegevens bewerkt worden voor de interpretatie
(soorten die structureel grote problemen geven bij determinatie worden bij elkaar gevoegd,
zodat deze de beoordeling niet verstoren). Anderzijds worden de determinatie resultaten door
een expert op juistheid gecontroleerd zodat over de kwaliteit van de resultaten geen twijfel
bestaat.
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9 Eindconclusie
K*

9.1

uitgangssituatie

!2i

De combinatie van het 5 s model en het ecologisch maatweb stromende wateren Veluwe en Vallei
maakt het mogelijk om het beeksysteem te definiëren en te karakteriseren. Aan de hand van deze
definering (uitgangssituatie) kunnen effecten van sanering en herinrichting en de ontwikkeling
hiervan na de ingreep bepaald worden. Tevens wordt het mogelijk om gedifferentieerde
streefbeelden op te stellen. De uitgangssituatie van de Geelmolensebeek gekarakteriseerd aan de
hand van het ecologisch maatweb stromende water voor Veluwe & Vallei geeft de volgende
resultaten:
De Sprengkoppen (meetpunt 2 1351, globaal traject 1) van de Geelmolensebeek worden
gekarakteriseerd als type O (sprengkoppen).
0
Het overige deel (meetpunten 21 358, 2 1355 en 21 359, trajecten 2.3 en 4) van de
Geelmolensebeek wordt gekarakteriseerd als type I (matig stromende boveniopen van
sprengebeken).
De beoordeling van de beek aan de hand van de meetlat Gelderland varieert van klasse 4 (hoog
doch ongelijk aan de oorspronkelijke situatie) tot klasse 5(hoog en gelijk aan oorspronkelijk).
De chemische kwaliteit van de beek voldoet aan de normen die hiervoor gelden (NW4 en
CvwvO).
De overige factoren te weten: stroming, substraatmozaïeken, en de overige factoren van het
factorcomplex soorten zijn zoveel mogelijk in kaart gebracht. Hiervoor zijn echter geen normen
beschikbaar om aan te toetsen. Deze gegevens ondersteunen wel het beeld wat vanuit de overige
factoren naar voren komt en vallen, wanneer opgenomen, binnen de in het maatweb opgenomen
natuurlijke reeksen.

9.2 Monitoringsplan
Er is een monitoringsplan opgezet wat voor een belangrijk deel overeenkomt met de inspanning
van de uitgangssituatie. Belangrijke verschillen zitten in de meetintensiteit, bij verdere
monitoring wordt uitgegaan van een halfjaarlijkse monstername (VOO
jaar en najaar), dit in
tegenstelling tot de inspanning van de uitgangssituatie (alleen najaar). Verder is het
monitoringsplan opgebouwd uit 4 fasen. waarvan het vastleggen van de uitgangssituatie de eerste
is en monitoringsonderzoek na 1, 3 en 5 tot 8 jaar na de ingreep de overige fasen vormen.
' I
b

J

9.3

Streefbeeld
In het verlengde van het monitoringsplan zijn ook streefbeelden opgesteld. het streefbeeld voor
de beek na de herinrichting is met name opgesteld aan de hand van het maatweb en geeft het
volgende beeld:
Het onderzoekstraject kan zich na de ingreep verder ontwikkelen naar een type A gemeenschap
(bovenlopen/bovenloopjes met constant debiet). Plaatselijk zullen ook gemeenschappen van het
type P (snelstromende bovenlopen van sprengenbeken) voorkomen.
Het streefbeeld is gefaseerd samengesteld, dit passend in de monitoring, in een 1 , 3 en 5 tot 8
jarig ontwikkelingsbeeld (deelstreefbeeld). Deze ontwikkelingsbeelden geven zoveel mogelijk
concreet aan waar de verwachtingen met betrekking tot verdere ontwikkeling liggen.
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10 Aanbevelingen
Op basis van het voorgaande worden er een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de
monitoring.
Wanneer de tweede fase van het maatweb is voltooid. is het raadzaam om de opgestelde
streefbeelden en referentiebeelden hieraan bij te stellen. zodat de effecten van de ingreep
hieraan gerelateerd kunnen worden. De huidige formulering van ontwikkelingsbeelden
maakt het niet mogelijk om het bereikte ontwikkelingsniveau te waarderen. Dit is wel
essentieel om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling.
De ontwikkeling van de beek is lang niet volledig na de periode van 5 tot 8 jaar. volledige
ontwikkeling tot de beoogde situatie neemt waarschijnlijk tientallen of zelfs honderden jaren
in beslag. Wanneer de eerste monitoringsperiode verstreken is, zal de monitoring dus
voortgezet moeten worden om de controle over de ontwikkelingen te behouden.
Het verder ontwikkelen van een stroomgebiedsbenaderingdoor het waar mogelijk
integreren van natuurdoeltypen van het dal en aquatische natuurdoeltypen voor de
watergangen (deze kunnen immers als een stroomgebied benaderd worden). Hier valt ook
het opstellen van streef- en referentiebeelden voor de Dorpsebeek onder.
De ontwikkeling van de natuurvriendelijke ingerichte poel (op de plaats van het depot) kan
mogelijk ook in de monitoring worden betrokken, zodat het effect van de herinrichting hier
in kaart gebracht kan worden (mogelijk te relateren aan ontwikkeling in de beek).
Het overleven van de beekprik in de opnieuw ingerichte beek is met name afhankelijk van
het in voldoende mate aanwezig zijn van omstandigheden die beantwoorden aan de eisen
die deze soort aan zijn leefomgeving stelt. Wanneer deze omstandigheden niet voldoende
aanwezig zijn of negatief ontwikkelen kan hier ingegrepen worden.
Bij monsterpunt 2 1355 is een mijt aangetroffen van de familie Haiacaridae leden van deze
familie zijn voornamelijk bewonders van zoute en brakke wateren (slechts enkele soorten
zoetwaterbewoners). Voor zover bekend zijn deze mijten nog niet op de Veluwe
aangetroffen. Het verdient dan ook aanbeveling om hier in de toekomst aandacht aan te
besteden.
De meetpunten van het routinematig meetnet van het waterschap (2 135 1 en 2 1353) tegelijk
met de monitoringsinspanning te meten.
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Bijlage 2 Begrippenlijst
het aantal individuen van een soort
vaak met stenen getrapte waterval t.b.v. met name vismigratie
grof en fijn dood organisch afgebroken plantenmateriaal
een samenhangend geheel van levende organismen en de niet levende omgeving,
inclusief de relaties tussen de samenstellende delen
groep van nauw samenhangende en onderling afhankelijke factoren
Factorcomplex:
Habitat:
woonplaats of woongebied van een organisme
organisme dat door haar tolerantie de toestand van bepaalde milieuomstandigheden
Indicator:
aangeeft
aanvulling van water onder het grondoppervlak (inzijging)
Infiltratie:
opwaarts gerichte grondwaterstroming, het uittreden van grondwater
Kwel:
met het blote oog waarneembare ongewervelde dieren (in de context van dit rapport
Macrofauna:
de aquatische levende groepen hiervan).
het (natuurlijke) bochtige, slingerende verloop van een beek
Meandering:
het binnen het profiel meanderen van de stroomdraad van de beek
Micromeandering:
het zich (kunnen) verplaatsen van aquatische organismen door het lengteprofiel van
Migratie:
de beek
het volgen, volgens een vastgestelde werkwijze, van een of meer grootheden in de
Monitoring:
tijd
Oligotroof:
voedselarm
reeks van meer en minder concreet omschreven toestanden van een ecosysteem,
Ontwikkelingsreeks:
waarmee een bepaalde ontwikkeling van het systeem beschreven wordt
beek die door menselijk ingrijpen hoger in het beekdal is gelegd en vaak is omgeven
Opgeleide beek:
door kaden
beschrijving van een ecosysteem in de natuurlijke toestand (niet beïnvloed)
Referentie:
Spreng:
gegraven bron
van de actuele toestand en de referentie afgeleide beschrijving van een na te streven
Streefbeeld:
hoedanigheid van een ecosysteem
plaats in het dwarsprofiel waar de stroomsnelheid het hoogste is
Stroomdraad:
vast materiaal zoals zand, blad en detritus waarin organismen leven
Substraat:
Substraatmozaïeken:
ruimtelijk patroon van substraattypen
Terrestisch:
op het land levend
Uitgangssituatie, O situatie: situatie voor monitoring, in deze context ook voor situatie voor ingreep
Coördinatiecommissie uitvoering wet verontreiniging oppervlaktewateren
CUWVO:
Instituut voor Bos en Natuuronderzoek - Dienst Landbouwkundig Onderzoek
IBN-DLO(A1terra):
W 4
Vierde nota waterhuishouding (regeringsbeslissing)
Ecologische Karakterisering Oppervlaktewateren Veluwe & Vallei
EKOVV
Abundantie:
Cascade:
Detritus:
Ecosysteem:
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Bijlage 3 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 florischtische
gegevens en diverse milieufactoren. De soorten worden gewichten toegekend variërend van l tot 5. De soorten
met score 1 zijn indicatoren voor een "slechte" toestand van het ecosysteem. De soorten met score 5 zijn
indicatoren voor een "goede" toestand van het systeem.
De maatlat score wordt berekend door de soortenlijsten om te zetten naar indicatorlijsten. Deze lijsten worden
vervolgens gestandaardiseerd en ingedeeld naar abundantieklasse. Hierna wordt vermenigvuldigt met een factor
voor de indicatiewaarde en hierna wordt de score berekend. Deze score staat voor een bepaald ecologisch
kwaliteitsniveau wat onderverdeelt is in 5 klassen.

c253
253-284
285-333
334-393

1 >393

1
2
3
4
15

Ongewenst/geen niveau
Laag
Midden
Hoog, ongelijk aan oorspronkelijk
I Hoon. neliik aan oorspronkelijk
I

Tabel 5. klasse indeling Gelderse meetlat
In het onderstaande worden de klassen uitgewerkt;
o
Klasse 1: De kwaliteit van het ecosysteem voldoet niet aan de woordelijke omschrijving van de
basiskwaliteit. Vissen kunnen geen deel uitmaken van deze levensgemeenschap en de bacteriële activiteit
overheerst i.p.v. de primaire productie . Deze beken zijn genormaliseerd/gekanliseerd en zijn sterk
verontreinigd.
o
Klasse 2: Deze klasse zou een ecologisch onderbouwde basis kunnen zijn voor de basiskwaliteit. De wateren
zijn ofwel morfologisch en hydrologisch door de mens beuivloed, met een matige verontreinigingsgraad,
ofwel nog enigszins in natuurlijke staat qua bedding en afvoer maar sterk verontreinigd.
o
Klasse 3: De stromende wateren in deze klasse zijn het minst te karakteriseren. Zij vormen de overgang
tussen herkenbaar goed en herkenbaar slecht. Factoren van fysische en chemische aard wisselen elkaar per
beek af.
e
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 in deze klasse.
o
Klasse 5: Voor bronnen- en sprengebeken die tot deze klasse behoren bestaan geen concrete aanwijzingen
dat de toestand van het ecosysteem afwijkt van de oorspronkelijke toestand.
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Bijlage 4 Ecologische maatweb stromende wateren Veluwe en Vallei
In 1994 is gestart met de bewerking van een grote hoeveelheid ecologische gegevens verzameld in de
stromende wateren in de beheersgebieden van het toenmalige Zuiveringsschap Veluwe en de provincie Utrecht.
Bij de opzet waren naast de genoemde instanties de provincie Gelderland en als begeleider/uitvoerder het
IBN/DLO betrokken. Deze bredere aanpak is gevolgd o m het project bruikbaar te doen zijn voor meerdere
doelstellingen van de diverse instanties.
In het onderzochte gebied konden met behulp van ordinatie en clusteringstechnieken 13 verschillende soorten
levensgemeenschappen worden onderscheiden Elke monstergroep is beschreven in termen van voorkomende
karakteristieke soorten, de fysisch-chemische en morfologische randvoorwaarden en in de gemiddelde waarden
voor een aantal biologische indices. Vervolgens is een ordening aangebracht hetgeen resulteerde in een
indeling van de monstergroepen in vijf watertypen, n.l. sprengkoppen en bronnen, sprengen en bronbeken,
bovenlopen, middenloopjes en regenwaterbovenlopen en midden en benedenlopen. In de onderstaande tabel
staat een samenvatting van deze kenmerken weergegeven.

Sprengenkoppen en
bronnen

Schoon en stromend
kwelwater, Oost-Vel.
schoon en snelstromend
kwelwater, Zuid-Vel.

matig tot snelstromend

Macropelopia type

Alle hierboven genoemde watertypen, m.u.v. de benedenlopen kunnen bij sterke verontreiniging overgaan
in monstergroep L.
--O+/A+/I
Chironomus type
L
belaste wateren
Sterk beuivloede
+/B+/Q
wateren

+N+
Tabel 6. Overzicht klassen maatweb
Met behulp van het in dit project opgestelde programma EKOVV kunnen nieuwe monsters worden toegedeeld
aan een van de monstergroepen en vervolgens worden geplaatst op een van de ontwikkelingsreeksen. Het
verkrijgen van een typologisch netwerk is echter geen einddoelstelling. Aan de verkregen indeling zal nog een
waardering gehangen moeten worden, om te kunnen dienen als toetsingskader voor de ecologische
kwaliteitsniveaus. Het ontbreekt echter nog aan de optimale te bereiken situatie (streefbeeld). deze zal in een
vervolg project bepaald moeten worden.
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Bijlage 5 Karakterisering type I & A en huidige situatie
De gegevens die voor de huidige situatie zijn ingevuld zijn in een aantal gevallen niet geheel vergelijkbaar met
de gegevens zoals deze zijn opgezet bij de typeringen. Bij de interpretatie van de gegevens moet hier dan ook
rekening mee gehouden worden.

milieugegevens
Parameter

I Diepte
- (m)
. ,

/ Stroming gem. (cm/sec).

1

"'S,J

Stroming min. (cm/sec)
Stroming max. (cm/sec)
EGV (mS/m)
No3- (mg- N/1)
Nh4+ (mg NA)
tot-P (mgP/l)
0 2 min (mg/l)
PH
Bed. Submers (%)
Bed. Emers (%)
Bed. Drijflaag (%)
Bed. Draadwier (%)
Tabel 7. Milieugegevens

Karakteristieken

( Type I

( Type A

I Gem. I range

I Gem.

( Range

1 21
Aantal soorten
125
I(gem)
510
535
Aantal organismen
(gem)
310-372
378
338
Meetlatwaarde
(gem)
Meetlatklasse (gem) 1 4
] 3-4
14
Tabel 8. Overzicht Macrofauna abundantie en meetlatwaarde

I

I

I Huidig situatie
17-41

I Gem.
1 24

I range
1 18-28

52-1740 472

I

I

337-452

14-5

372
14

I

673-349

I

347-400

14-5

Biotische gegevens;
Macrofauna

*
*
Tabel 9. Biotische gegevens

*

*

*

*
*

Geen
Rhccriocotopus fusipcs
Halesus radiatus
Helodidae-larve
Chaetopteryx vilosa

*
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Bijlage 6 Enkele chemische karakteristieken

Tabel 10. Chemische karakteristieken en normen
In de bovenstaande grafiek zijn voor een aantal belangrijke parameters de streefwaarden, MTR waarden en de natuurlijke trajecten voor beken
volgens de C W O weergegeven. De meetgegevens van de punten zijn gemiddelde waarden (2 1353 1 2 metingen '98, 2 13 5 1 2 4
metingen '95 en '98). Er vinden geen overschrijdingen van normen plaats, de streefwaarden worden in een aantal gevallen echter niet
gehaald. De natuurlijke trajecten welke door de C W O zijn opgesteld worden in alle gevallen gehaald.
De chemische waterkwaliteit van de Geelmolensebeek voldoet dus aan de hiervoor geldende normen. de stikstofbelasting ligt echter dicht bij
de norm.
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Bijlage 7: macrofauna gegevens
ECOBASE OVERZICHT BIOLOGISCHE GEGEVENS SOORTENLIJST
Selectie :
Groep
:
Abundantie :
Submonster :

Geelmolensebeek biologische gegevens
macrofauna
RUW

TOTAAL
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ORCLADA4
PLTAMAC6
POPEUNCA
TUFICIAM
TUFICIAZ

Orthocladiinac pop
Platambus maculatus larve
Polypcdilum uncinatum agg
Tubificidac m a haarchoetac
Tubificidac zonder haarchaetae

1
4

6

3
1

31

2

Bij de determinatie van deze macrofaunamonsters is gebruik gemaakt van de volgende determinatieliteratuur:
Besseling, A.J., De nederlandse watermiiten (Hvdrachellae Latreille 1 8 0 2 Monografieen van de
nederlandse entomologiesche vereeniging, 1964
e
Davids, C., De watermiiten van nederland levenswijze en voorkomen. KNNV,1979
Dost, M.B.P. et al De waterkevers van Nederland Natuurhistorische Bibliotheek van de KNNV No. 55,
eerste druk, Utrecht, 1992KNNV 1964
e
Dresscher, Th.G.N. & Higler, L.W.G., De Nederlandse bloedzuigers Hirudinea, Wetenschappelijke
mededeling van de KNNV No. 154,2' druk, oktober, 1982
Edington, J.M. & Hildrew, A.G., a revised kev to the Caseless caddis larvae of the Britsh isles: with notes
on their ecolo~y,Freshwater biological association scientific publication No. 53, 1995
Geene, R., De Nederlandse Zoetwaterslakken, Jeugdbonds uitgeverij, ledruk, 1989
e
Hartog, T., De Nederlandse Platwomen- Triclada, Wetenschappelijke mededelingen KNNV, No. 42, april,
1962
Koopmans, M., Dieren van stromend water KNNV 1991
Moller Pillot, H.K.M., De larven der Nederlandse chironomidae, stichting European invertebrate survey
1984
s the British s~eciesof Euhemeroutera with notes on their ecologv, Freshwater
Macan, T., N v m ~ h of
biological association scientific publication No. 20,3"dnik, 1979
Nieser, N., De Nederlandse water- en ou~ervíaktewantsen (Heteroutera: Neuomoruha en Gerromorpha),
Wetenschappelijke mededelingen KNNV, No. 155, december, 1982
o
Pauw, N. de & Vannevel, R., Macro-invertebraten en waterkwaliteit: determineersleutel voor
zoetwatexmacro-invertebratenen methoden ter beualing van de waterkwaliteit, Dossiers stichting leefmilieu
No. 11,3*' druk, Antwerpen, 1993
e
Pinkster, S. & Platvoet, D., De vlokreeften van het Nederlandse ou~erviaktewater,Wetenschappelijke
mededelingen KNNV, No. 172,januari, 1986
e
Tolkamp, HWallace, I.D., et al., a key to the Case-bearing caddis lawae of britain and ireland, Freshwater
biological association scientific publication No. 5 1, 1990
e
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Bijlage 8 Inventarisatie vegetatie Geelmolensebeek
(km-hok 27.53.32 =191-477 en 27.53.33 =192-477)

I

s"?
""W

*%,A..

I Traject code

i
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Gebruikte determinatie literatuur:
Meijden, R., van der, Heukels' flora van Nederland,1996, Wolters Nordhoff bv Groningen
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