Aan waterschap Oost-Veluwe
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 8
7390 AA TWELLO

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk
2009/MI</cw

datum

11 6 AUG. 1996

onderwerp
aanbieding twee rapporten met betrekking tot de
monitoring in het kader van beheers- en onderhoudsplannen
Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u ter informatie twee rapportages aan met betrekking tot de monitoring
van beheers- en onderhoudsplannen. Het betreft de volgende rapporten:
- een stageverslag van Karlijn Holthaus, derde jaars studente milieuchemie aan Rijkshogeschool IJsselland te Deventer, getiteld "de nulsituatie van de Eper beken ten behoeve van
het beheers- en onderhoudsplan", 1996.
Het betreft een vastlegging van de nulsituatie voor de waterkwaliteit vóór de uitvoering
van de in het beheers- en onderhoudsplan genoemde maatregelen. Tevens worden een
aantal te verwachten effecten van de geplande maatregelen op de waterkwaliteit aangegeven. De in het rapport opgenomen resultaten zullen als referentie worden gebruikt bij
het uit te voeren monitoringprogramma;
een verslag van de afdeling oppervlaktewater (mevrouw M. Koopmans), getiteld "Horsthoekerbeken in ontwikkeling, eerste tussenrapportage met betrekking tot de monitoring in
het kader van het beheers- en onderhoudsplan".
Dit verslag betreft monitoringonderzoek in de Horsthoekerbeken, uitgevoerd in het eerste
jaar na uitvoering van de maatregelen in het kader van het beheers- en onderhoudsplan.
Aangezien het om een eerste onderzoek na ingrijpende maatregelen gaat en het herstel
van levensgemeenschappen langere tijd vergt, kunnen de resultaten en conclusies befase in een langer durend ontwikkeschouwd worden als de weergave van een
lingsproces. De eerste ontwikkelingen lijke echter gunstig. In het rapport worden concrete aanbevelingen gedaan met betrekking t t b
eheer en onderhoud, ter ondersteuning
van de verdere ontwikkelingen. Hiervoor vragen wij gaarne uw aandacht.
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SAMENVATTING:
A. INLEIDING:
In de winter van 199411995 zijn in het kader van het Beheers- en Onderhouds Plan in de
Horsthoekerbeken een aantal ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd met als doel het ecologisch herstel van het bekenstelsel. Dit rapport geeft een eerste, voorlopige evaluatie van de
resultaten van dit uitgevoerde groot onderhoud. De resultaten van het eerste onderzoek na
uitvoering van de maatregelen (1995) worden vergeleken met de nul-situatie (vastgelegd in
1992, 1993).
De bedoeling is de monitoring voort te zetten in het nieuw te vormen integrale waterschap
Veluwe.
Herstel van levensgemeenschappen is een proces dat meestal enige jaren duurt en dit rapport
kan dus niet meer zijn dan een "tussen-balans".
Het monitoring-onderzoek in 1995 heeft zich voornamelijk gericht op de delen van het Horsthoekerbeken-stelsel waaraan de functie "wateren van het hoogste ecologische niveau" toege
kend is; de Middelste en Zuidelijke Horsthoeker-beek ("Heidebeek" respectievelijk "Molenbeek").
Doelstellingen van het onderzoek waren:
het geven van een tussen-evaluatie met betrekking tot de uitgevoerde maatregelen
in de drie Horsthoekerbeken.
het op grond van deze eerste ecologische evaluatie doen van aanbevelingen met
betrekking tot het vervolg van de planvorming en uitvoering van maatregelen in het
kader van Beheers- en Onderhouds Plannen (uitvoeringsplannen).
toetsing van de resultaten aan de aan betreffende beken toegekende doelstellingen
volgens het I W V .
B. ACHTERGROND-INFORMATIE, KEUZE BEMONSTERINGSLOKATIES
EN ONDERZOEKSMETHODEN:
De Horsthoekerbeken liggen tussen Epe en Heerde op de noord-oost-Veluwe en monden uit in
de Grift. Het zijn sprenge-beken en met name sprengkoppen en beekwallen. Evenals het
omringende gebied worden deze als waardevol beschouwd. In het verleden loosden een aantal
wasserijen hun afvalwater op deze beken, maar sinds sanering van deze lozingen is de waterkwaliteit redelijk goed.
Behalve aan de Noordelijke Horsthoekerbeek is aan deze beken de functie "water van het
hoogste ecologische niveau toegekend. De Noordelijke Horsthoekerbeek staat in het IVWV
vermeld als "waardevolle waternatuur".
In het Beheers-en Onderhoudsplan zijn voor diverse aspecten van het (groot) onderhoud aan de
beken doelstellingen geformuleerd. Dit onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de evaluatie van de ecologische doelstellingen.
Bij de keuze van de bemonsteringspunten hebben we ons gericht op die trajecten waar de
meest ingrijpende herstel-maatregelen zouden gaan plaatsvinden en waar dus de grootste
veranderingen in levensgemeenschappente verwachten waren. Daarnaast is gestreefd naar een
representatief beeld voor het hele sprengenstelsel. De 1 0 onderzoeks-lokaties, en per lokatie de
te evalueren maatregelen, staan beschreven in par. 2.2. Van een aantal punten is wél de
nulsituatie vastgelegd, maar heeft om diverse redenen (nog) geen vervolgmonitoring plaatsgevonden. WéI zijn in het onderzoek van 1995 een aantal met het beekherstel nieuw gecreëerde
milieus (waaronder een vistrap) meegenomen.
Onderzocht is de chemische waterkwaliteit, de macrofauna (met het blote oog zichtbare
waterdieren) en in mindere mate vegetaties en vissen. De chemische watersamenstelling is in

principe vier maal per jaar gemeten. De resultaten zijn getoetst aan de grenswaarden Milbowa
Evaluatie-nota Water (de "AMK", Algemene Milieu Kwaliteit) en aan de "natuurlijke trajecten"
voor bronnen respectievelijk beken, in de CUWVO-nota "Ecologische normdoelstellingen voor
oppervlaktewater". De ionenbalansen zijn weergegeven als Stiffdiagrammen. De vorm van deze
diagrammen vormt een indicatie voor de herkomst van het water, onder meer de mate van
(diepere) kwel-invloed.
De macrofauna en vegetaties zijn in principe twee maal per meetjaar onderzocht.
Voor toetsing van de macrofauna-levensgemeenschappen aan de ecologische doelstellingen is
de meetlat Gelderland gebruikt. Voor de evaluatie zijn daarnaast de soortenlijsten geanalyseerd
en zijn ecologische profielen berekend volgens de landelijke STOWA-beoordelings-methode.

C. RESULTATEN EN DISCUSSIE:
Eerste indruk, met name op basis van veldwaarnemingen (par. 3.1):
Sprengkoppen:
De voorheen met een dikke laag blad en slib dichtgeraakte sprengkoppen zijn met de grootonderhoudsbeurt weer opengemaakt, de zandbodem vrijgemaakt en de kwelstroken hersteld.
Ook is er veel hout (met name exoten) van de wallen gehaald, waardoor er weer meer licht in
de sprengen kan komen. Ook na herstel was de hoeveelheid water en de stroming in de
sprengkoppen beperkt. Direct na het graafwerk trad tijdelijk algenbloei op. Tijdens de laatste
bemonstering leek zich opnieuw blad en slib in de koppen te gaan ophopen. Regelmatig schonen blijft dus belangrijk om de bereikte gunstiger situatie ook op langere termijn te handhaven.
Bovenloop Heidebeek:
Deze bovenloop was gevarieerder geworden, de herstelde kwel-milieus functioneerden goed en
er was veel stroming aanwezig.
Kwel-zijloopje:
Een in de nulsituatie wél onderzocht zijloopje van de Noordelijke Horsthoeker Beek is uiteindelijk
niet hersteld en groeide in 1995 dicht.
macrofauna-onderzoek (par. 3.2)
Toetsing aan ecologsiche doelstellingen van het hoogste niveau:
Vóór het groot onderhoud voldeed van de onderzochte punten alleen de sprengkop van de
Zuidelijke Horsthoekerbeek (Molenbeek) aan het hoogste ecologische niveau. Niet aan het
hoogste ecologische niveau voldeden in de nulsituatie: de benedenloop van de Zuidelijke
Horsthoekerbeek (Molenbeek), de sprengkop en bovenloop van de Middelste Horsthoekerbeek
(Heidebeek), de sprengkop, een zijloopje, een opgeleid traject en de benedenloop van de
Noordelijke Horsthoekerbeek.
Na het beekherstel is onderzoek verricht op zes meetpunten. Op de vijf punten waar bemonstering mogelijk was voldeden de levensgemeenschappen aan het hoogste ecologische niveau
(meetlat Gelderland klasse 4 of 5).Dit betrof de sprengkoppen van de Middelste (Heidebeek) en
Zuidelijke Horsthoekerbeek (Molenbeek), de bovenloop van de Middelste Horsthoekerbeek
(Heidebeek), de vistrap in Noordelijke Horsthoekerbeek en de benedenloop van de Zuidelijke
Horsthoekerbeek (Molenbeek). Het zijloopje van de Noordelijke Horsthoekerbeek kon niet
worden bemonsterd, daar het droog stond. Voor de sprengkop en bovenloop van de Middelste
Horsthoekerbeek en voor de benedenloop van de zuidelijke Horsthoekerbeek (Molenbeek)
betekent dit dat zij v66r het beekherstel het hoogste ecologsiche niveau qua levensgemeenschappen niet haalden en daarná wel.

Ecologische profielen (volgens landelijk beoordelingssysteem van STOWA) en analyse op grond
van de soortenlijsten:
Het STOWA-beoordelingssysteen voor stromende wateren is beschreven in paragraaf 2.3. De
resultaten van deze beoordeling staan visueel weergegeven, als ecologische profielen, in bijlage
4.1.
SPRENGKOPPEN:
Zuidelijke Heerderbeek:
De levensgemeenschap was zowel vóór als n6 beekherstel karakteristiek voor ijzerrijke, zure
sprengkoppen. Zowel vóór als ná het beekherstel zijn zeldzame soorten gevonden; de kever
Hydroporus longulus (okt. 931, de vedermugge-larven Pseuorthocladius curtistyli (okt '93) en
Chaetocladius melaleucus-agg (okt. '95).
Na het beekherstel is er volgens de STOWA-scores op basis van de macrofauna een verbetering opgetreden in de twee belangrijkste aspecten; stroming en saprobie. Voor beide aspecten
viel de score in 1995 in de hoogste klasse. De onderliggende berekeningen voor de aspecten
"substraat" en "voedingsstrategie" weerspiegelen de veranderingen in het beek-milieu; het
aandeel van kaal-zand-bewoners in de levensgemeenschappen is toegenomen. Bij analyse van
de soortenlijsten blijken met name een aantal voor kwel-situaties karakteristieke soorten
vedermugge-larven talrijk. De levensgemeenschap is na het beekherstel nog duidelijk in ontwikkeling. Sommige soorten traden in grote aantallen op, wat kenmerkend is bij het koloniseren
van nieuwe milieus. In mei 1995 werden nog maar weinig soorten en individuen gevonden, in
oktober waren er echter al meer individuen en soorten aanwezig dan vóór het beekherstel.
Middelste Horsthoekerbeek (Heidebeek):
Ook deze sprengkop bevat een levensgemeenschap die karakteristiek is voor zure sprengkoppen. Het ecologisch profiel komt er na beekherstel niet duidelijk beter of slechter uit dan daarvoor. WéI blijkt ook hier het aandeel kaal zand-bewoners toegenomen.
Ook hier zijn na het beekherstel een flink aantal voor zandige kwel-milieus karateristieke
vedermugsoorten gevangen, waaronder Syndiamesa hygropetrica. Deze bronnen-bewoner is
pas éénmaal eerder in Nederland aangetroffen. Ook hier nam na beekherstel het aantal soorten
en individuen toe en traden enkele soorten "ineens" in grote aantallen op. De levensgemeenschap is dus nog in ontwikkeling.
Noordelijke Horsthoekerbeek:
De betreffende sprengkop is alleen vóór het beekherstel onderzocht. Het ecologisch profiel en
de soortenlijsten weerspiegelden toen een gebrek aan stroming en ophoping van organisch
materiaal.
BOVENLOOP MIDDELSTE HORSTHOEKERBEEK:
Het berekende ecologisch profiel is na het beekherstel gunstiger dan daarvóór. Er zijn minder
slibgebonden organismen en het aspect "trofie" scoort hoger.
De levensgemeenschap is karakteristiek voor middenlbenedenlopen met een goede waterkwaliteit. Na het beekherstel werden wat meer echte beek-soorten gevangen dan daarvoor, met
name een aantal aan kwelwater en stroming gebonden kokerjuffers. Er werden wat minder
indicatoren voor organische verontreiniging aangetroffen.
OPGELEID TRAJECT NOORDELIJKE HORSTHOEKERBEEK:
Dit traject is alleen voor het beekherstel onderzocht. Het ecologisch profiel weerspiegelt,
evenals de aangetroffen soorten, het opgeleide karakter en de ophoping van slib op dit traject.

BENEDENLOOP NOORDELIJKE HORSTHOEKERBEEK EN AANGELEGDE VISTRAP:
Gegevens uit 1992 laten een dominantie van slibbewoners en een uit lage scores opgebouwd
ecologisch profiel zien. Voor een benedenloop was de levensgemeenschap echter toch tamelijk
gunstig. Ze is karakteristiek voor middenlbenedenlopen met een goede water-kwaliteit.
De met het beekherstel aangelegde vistrap bevatte, zoals te verwachten, voornamelijk aan
sterke stroming en hard substraat gebonden soorten en vormt daarmee een een specifiek, apart
milieu-type binnen het bekenstelsel. Op de vistrap werden bermpjes aangetroffen. Het is echter
niet zeker of deze exemplaren daadwerkelijk stroomopwaarts migreerden via de vistrap. Om
vast te stellen of de vistrap daadwerkelijk functioneert is gericht vis-migratie-onderzoek nodig.
CONCLUSIES MET BETREKKING TOT DE STOWA-BEOORDELING:
De Stowa-beoordeling weerspiegelt dat door het beekherstel de verhouding van de verschillende aanwezige micro-milieus en sustraattypen gewijzigd is. Het aandeel van kaal-zandbewoners is toegenomen. Ook een reguliere schonings-beurt komt in betreffend ecologisch
profiel tot uiting. De ecologische profielen zien er na beekherstel zeer gunstig uit, vrijwel steeds
gunstiger dan daarvóór.
DIVERSITEITS-INDICES:
De berekende diversiteits-indices, een maatstaf voor de gevarieerdheid van de levensgemeenschappen, lieten geen eenduidig beeld zien wat betreft de effecten van het beekherstel.
VEGETATIES:
SPRENGKOPPEN:
de sprengkoppen van Zuidelijke en Middelste Heerderbeek hebben een wat venig karakter en
er. Deze zijn zowel vóór als na het beekherstel door ons en door de Stichting tot Behoud van
de Veluwse Sprengen en Beken onderzocht. De sprengkop van de Noordelijke Heerderbeken is
alleen vóór het beekhersel onderzocht. Ook vóór het beekherstel waren, in beperkte mate,
specifieke kwel-vegetaties aanwezig.
In de sprengkoppen van Zuidelijke en Middelste Heerderbeek lijkt de met het beekherstel
beoogde vegetatie-ontwikkeling te slagen. Door het kappen van, met name exoten, van de
wallen hebben de sprengen weer meer hun oorspronkelijk "heidebeek"-karakter teruggekregen.
De toename van licht in het water en de aangelegde plas-dras-zones geven in en direct langs
het water kwel-vegetaties met bronkruid en klimop-waterranonkel een kans. Ook de veenmosbegroeiing floreert. Hoger op de wallen is de oorspronkelijke schrale heide-vegetatie zich aan
het herstellen.
Een ongunstige ontwikkeling is de vergrassing (met name mannagras) die in en langs de
sprengkoppen optreedt. Verruiging (door snelle vertering van blad en dergelijke) kan een
oorzaak zijn. Een relatie kan echter ook gelegd worden met de relatief hoge gehaltes aan nitraat
en sulfaat van het kwelwater. De massale aanwezigheid van sterk concurrerende grassen
maakt regelmatig onderhoud en afvoer van het maaisel noodzakelijk om de waardevolle kwelvegetaties te kunnen behouden. Ook het weer opslaan van ongewenste begroeiing (exoten) op
de wallen dient tegengegaan te worden, willen de inmiddels aanwezige schrale heide-vegetaties
zich verder kunnen ontwikkelen.
BOVENLOOP MIDDELSTE HORSTHOEKERBEEK:
Op dit beektraject heeft het beekherstel tot een uitbundige ontwikkeling van de reeds aanwezige kwel-vegetaties geleid. Gezien de voedselrijkdom van de omgeving lijkt regelmatig schonen,
zoals in de herfst '95 net gebeurd was, wel noodzakelijk. Anders zouden de aan voedsel-armer
kwel-water gebonden planten anders weer verdrongen worden door sterke groeiers van voedselrijker milieu.

MIDDEN/BENEDENLOPEN:
Ook meer benedenstrooms worden in het beekstelsel soorten van kwel-milieus enlof voedselarmer water gevonden. De gegevens stammen echter bijna alle van vóór de uitvoering van de
BOP-maatregelen. Ook het onderzocht zijloopje van de Noordelijke Horsthoekerbeek leek voor
het beekherstel, gezien de aanwezige kwel-indicatoren, kansrijk. Het is echter niet opgeknapt
en bleek in 1995 drooggevallen.
D. FYSISCH-CHEMISCH ONDERZOEK:
De resultaten vn dit onderzoek staan weergegeven in paragraaf 3.4.
De gevonden waardes zijn vergeleken met de grenswaarden (Milbowa) en met in Cuwvo 1988
aangegeven "natuurlijke trajecten" voor beken c.q. bronnen (de sprengkoppen en het kwelzijloopje). Een formele toetsing is, gezien het beperkt aantal metingen, niet mogelijk.
Aan de AMK (grenswaarden Milbowa) voldeed alleen de benedenloop van de Noordelijke
Horsthoekerbeek. Geen van de punten voldeed aan de BMK (Bijzondere Milieu-kwaliteit,
"natuurlijke trajecten" Cuwvo).
Knelpunt zijn de relatief hoge gehaltes aan nitraat-stikstof en in mindere mate fosfaat.
Voor de bovenloop van de Middelste Horsthoekerbeek is een dalende tendens in de gehaltes
van deze stoffen geconstateerd. Dit beeld, met name relatief lage gehaltes in 1995, stemt
overeen met het algemene beeld voor de veluwse beken en kan dus niet aan het beekherstel
worden toegeschreven.
In de sprengkoppen is sprake van lichte verzuring.
De samenstelling van het beekwater, weergegeven als STIFF-diagrammen vertoonde geen
structureel verschil tussen 1993 en 1995. De samenstelling duidt op ondiepe kwel met nog een
deels regenwater-achtig karakter. Het meest typische kwel-karakter werd aangetroffen in het
zijloopje van de Noordelijke Horsthoekerbeek.

E. VOORLOPIGE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN:
CONCLUSIES:
Met betrekking tot de doelstelling voor het aspect ecologie; "het in stand houden en
zo mogelijk verder ontwikkelen van aan bronnen en beken gebonden levensgemeenschappen" , kan worden gesteld dat dit inderdaad lijkt te lukken.
regelmatig en goed, aan de specifieke bron-situaties aangepast onderhoud lijkt
noodzakelijk om die specifieke levensgemeenschappen ook blijvend ontwikkelingskansen te bieden. Blijvende aandacht hiervoor en goede begeleiding van de betrokken uitvoerder3 is van belang.
een probleen in de sprengkoppen en bovenloop vormt de vergrassing, met name de
forse hoeveelheid mannagras, mede als gevolg van de niet optimale ionen-samenstelling van het kwelwater.
in de sprengkoppen en het direct aansluitende gedeelte laten de stroomsnelheden,
met name in droge zomers, te wensen over.
De samenstelling van de levensgemeenschappen weerspiegelt de toegenomen
variatie aan substraten en micro-milieus. Regelmatig onderhoud zal moeten zorgen
voor het in stand houden van deze variatie en met name opnieuw ophopen van slib
en blad voorkomen.

De chemisch water-kwaliteit, ook in het brongebied, laat te wensen over. Er is nog
geen toename van de invloed van dieper kwelwater merkbaar.
op de aangelegde vistrappen zijn bermpjes aangetroffen, mogelijk vindt migratie
stroomopwaarts plaats.
verdere sanering van lozingen zal tot een verdere verbetering van de waterkwaliteit
leiden.
de gewenste heischrale vegetaties op de beekwallen lijken zich goed te ontwikkelen.
vóór het beekherstel voldeed de sprengkop van de zuidelijke Horsthoekerbeek aan
het hoogste ecologische niveau (meetlat Gelderland zowel voor- als najaar in klasse
4/51.
De volgende punten voldeden hieraan niet:
de benedenloop van de zuidelijke Horsthoekerbeek,
de sprengkop en bovenloop van de middelste Horsthoekerbeek,
de sprengkop, een opgeleid traject, een zijloopje en de benedenloop van de noordelijke Horsthoekerbeek.
Alle in 1995, na het beekherstel, onderzochte meetpunten voldeden zowel in het
voor-als het najaar aan het hoogste ecologsiche niveau. (meetlat Gelderland klasse 4
of 5). Dit betrof: de sprengkop en benedenloop van de zuidelijke Horsthoekerbeek
de sprengkop en bovenloop van de middelste Horsthoekerbeek
(en de vistrap in de benedenloop van de noordelijke Horsthoekerbeek. Dit monster is
echter niet met overige "normale" monsters te vergelijken].
Voor de sprengkop en bovenloop van de middelste Horsthoekerbeek en de benedenloop van de zuidelijke Horsthoekerbeek betekende het beekherstel dus een duidelijke
verbetering volgens de meetlat Gelderland en dus een verhoging van de ecologische
waarde.
het onderzochte zijloopje van de Noordelijke Horsthoekerbeek leek in 1993 ecologische potenties te hebben. Dit loopje is echter niet opgeknapt en de ecologische
waarde die het loopje in 1993 nog had, is inmiddels goeddeels verloren gegaan.
Gebruikte verwerkingsmethoden:
De meetlat Gelderland en de STOWA-beoordeling bieden elk verschillende, bruikbare,
informatie en vullen elkaar dus goed aan. De berekende diversiteitsindices voegen
hieraan verder weinig toe.
AANBEVELINGEN:
Aanbevolen wordt, ten behoeve een duurzaam resultaat van het uitgevoerde beekherstel regelmatig, aan de verschillende aanwezige milieu-typen goed aangepast
onderhoud uit te (laten) voeren en dit, waar nodig, goed te begeleiden. Een mogelijkheid is het aanstellen van beekruimers, waardoor de beken met een grotere frequentie bezocht en het onderhoud waar nodig tijdig bijgehouden zou kunnen worden.
het onderzochte zijloopje van de noordelijke Horsthoekerbeek zou alsnog kunnen
worden opgeknapt en de aangrenzende kwel-milieus zouden hersteld en verder
ontwikkeld kunnen worden.

Aangezien de levensgemeenschappen nog in ontwikkeling zijn is aan te bevelen de
monitoring voort te zetten. Een bredere opzet, waarbij meer aspecten systematisch
vastgelegd kunnen worden, zie ook de onlangs uitgekomen leidraad voor ecologische beekherstel, "beken stromen") is hierbij wenselijk. Tevens zouden een aantal
beektrajecten die in 1995 niet onderzocht zijn later alsnog bij de monitoring betrokken kunnen worden en zou om de effecten van het opheffen van migratiebarriëres goed in beeld te brengen gericht vis-migratie-onderzoek een aanvulling
kunnen vormen. Dit zou bijvoorbeeld aan de O.V.B. (Organisatie Voor de Binnenvisserij) kunnen worden uitbesteed.
Het vegetatie-onderzoek zou wat uitgebreider opgezet moeten worden. Vegetatieopnames op meer (deel) trajecten en in meer verschillende seizoenen zijn wenselijk
om de ontwikkelingen goed in beeld te kunnen brengen.

HOOFDSTUK 1.INLEIDING
In de winter van 199411995 zijn in het kader van het Beheers- en Onderhouds Plan (uitwerkingsplan) in de Horsthoekerbeken een aantal ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd met als
doel het ecologisch herstel van het bekenstelsel. De ecologische effecten van de uitgevoerde
maatregelen worden door het Zuiveringschap Veluwe gevolgd door middel van een monitoringprogramma.
Onderhavige rapportage geeft een eerste evaluatie. In deze rapportage worden de resultaten
van het onderzoek naar de nulsituatie (1992, 1993, vóór uitvoering van de maatregelen)
vergeleken met de resultaten van het onderzoek uitgevoerd in het eerste jaar na het herstel van
de beken (1995).
De bedoeling is deze monitoring voort te zetten in de nieuwe waterschaps-organisatie. Herstel
van levensgemeenschappen is een proces dat meestal enige jaren duurt.

DOELSTELLINGEN van het in dit rapport beschreven onderzoek zijn:
het geven van een evaluatie met betrekking tot de uitgevoerde maatregelen in de
drie Horsthoekerbeken. Hierbij is de aandacht vooral gericht op de middelste en
zuidelijke Horsthoeker beken ("Heidebeek", resp. "Molenbeek"), daar aan deze de
functie "wateren van het hoogste ecologische niveau" is toegekend (IWVV 19941998). De noordelijke Horsthoekerbeek wordt in het IWVV vermeld als "waardevolle
waternatuur", maar heeft nog geen specifieke ecologische doelstellingen toegekend
gekregen.
Op grond van de deze eerste ecologische evaluatie doen van aanbevelingen met
betrekking tot het vervolg van de planvorming en uitvoering van maatregelen in het
kader van Beheers- en Onderhouds Plannen (uitvoeringsplannen).
toetsing van de resultaten aan de aan betreffende beken toegekende doelstellingen
volgens het IWVV.

p:?

k"g
%k.' *

r?;
g

i'

k:,::

i

HOOFDSTUK 2. OPZET VAN HET ONDERZOEK
2.1 ACHTERGRONDINFORMATIE MET BETREKKING TOT DE HORSTHOEKERBEKEN
Deze beken liggen tussen Epe en Heerde op de noord-oost-Veluwe.
Ze monden elk afzonderlijk uit in de Grift.
De Horsthoeker-beken zijn sprenge-beken en met name de verschillende sprengkoppen met de
bijbehorende beekwallen en het omringende gebied worden als waardevol beschouwd.
De fysisch-chemische waterkwaliteit in de beken is redelijk goed, in de sprengkoppen is sprake
van lichte verzuring. In het verleden loosden een aantal langs de beken gelegen wasserijen hun
afvalwater op de beken. Deze lozingen zijn echter reeds jaren geleden gesaneerd.
Aan de middelste en zuidelijke Horsthoeker beken ("Heidebeek", resp. "Molenbeek") is de
functie "wateren van het hoogste ecologische niveau" toegekend (IWVV 1994-1998). De
noordelijke Horsthoekerbeek wordt in het IWVV vermeld als "waardevolle waternatuur", maar
heeft nog geen specifieke ecologische doelstellingen toegekend gekregen.
Hoofddoelstelling van het Beheers- en Onderhouds Plan is:
In stand houden van bestaande waarden, herstel en ontwikkelingen van potentiële waarden,
rekening houdend met de ecologische, hydrologische, landschappelijke, cultuurtechnische,
recreatieve en ecologische belangen.
Daarnaast zijn aparte doelstellingen geformuleerd voor de aspecten waterhuishouding, ecologie,
economie, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Hiervoor wordt verwezen naar het Beheers
en Onderhouds Plan (Waterschap Oost-Veluwe okt. 1992).
Dit rapport zal zich richten op de evaluatie met betrekking tot de ecologische doelstellingen,
met name wat betreft de macrofauna, in mindere mate vegetaties en vissen. Ook de resultaten
van het fysisch-chemisch onderzoek zullen worden ge-evalueerd.

2.2 KEUZE BEMONSTERINGS-LOKATIES:
Voor de keuze van bemonsteringslokaties met betrekking tot de projecten Heerderbeken,
Horsthoekerbeken, Oude beek, Koppelsprengen, Verloren beek, Eperbeken, en Loenense beek
zij de volgende uitgangspunten gehanteerd (zie notitie : "monitoring en onderzoek in het kader
van Uitwerkings plannen (B.O.P.'s)", Zuiveringsschap Veluwe)
Voor vastlegging van de nulsituatie worden meetpunten zodanig gekozen dat een zo
goed mogelijk representatief beeld van het gehele beekstelsel in de uitgangs-situatie
gevormd kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorgenomen maatregelen in die zin dat het onderzoek zich zoveel mogelijk richt op die trajecten waar
de meest ingrijpende herstel-maatregelen zullen gaan plaatsvinden.
Voor de eerste monitoring (binnen een jaar na uitvoering van de maatregelen) worden dezelfde punten bemonsterd als die voor de vastlegging van de nulsituatie
onderzocht zijn. Daarnaast kunnen daar per beekstelsel maximaal twee punten
bijkomen in milieus die voorheen niet aanwezig waren, zoals nieuw gegraven poelen
en dergelijke. In gevallen waarin binnen beektrajecten speciale milieus gecreëerd zijn,
zoals plas-dras-zones, kan eventueel met deelmonsters gewerkt worden waar het de
macrofauna betreft teneinde een goed inzicht te krijgen in het functioneren van deze
nieuw gecreëerde milieus.
Na deze eerste monitoring kan mogelijk het aantal meetpunten worden verminderd.
Dit zal echter per beekstelsel bekeken moeten worden, mede afhankelijk van de
resultaten van de monitoring.

Beschrijving wan de meetpunten:
Voor de Horsthoekerbeken zijn 1 0 lokaties onderzocht.
ZUIDELIJKE HORSTHOEKERBEEK (MOLENBEEK) EPE:
Meetpunt 21 255, BOP traject 22, sprengkop
Meetpunt 21 256, BOP traject Z1 1, benedenloop
MIDDELSTE HORSTHOEKERBEEK (HEIDEBEEK) EPE:
Meetpunt 21455 (routinematig meetnet B18), BOP: traject Mg, bovenloop
Meetpunt 21 51 1, BOP traject M l b, sprengkop
Meetpunt 21453, BOP traject M 11112, op de vistrap (alleen chemie)
NOORDELIJKE HORSTHOEKERBEEK:
Meetpunt 21500, BOP traject N29130 (routinematig meetpunt B19), alleen in '92 en '93
bemonsterd.
Meetpunt 21 502, BOP traject N9, sprengkop
Meetpunt 21 510, BOP traject N19, opgeleid traject
Meetpunt 21 512, BOP traject N22b, zijloopje met kwel
Meetpunt 21 51 3, BOP traject N29, op vistrap bij wasserij, benedenloop

te evalueren maaatregelen:
ZUIDELIJKE HORSTHOEKERBEEK (MOLENBEEK):
Meetpunt 21 255:
BOP: "verwijderen bladpakketten van kwelzones, oevers en uit beek. Voorzichtig te
werk gaan in verband met kwetsbare veenmos-vegetaties en paddestoelen (mijtertjes). Verwijderen alle bomen en struiken van kwelzones en exoten van de taluds,
enkele bomen handhaven."
Meetpunt 21 256:
BOP: "modderlaag (15-20 cm) uit beek verwijderen. Enkele elzen aanplanten ter
accentuering beek. Rasters op l m . Bodem aanvullen."

MIDDELSTE HORSTHOEKERBEEK (HEIDEBEEK)
Meetpunt 21455:
BOP: "bladophoping uit beek verwijderen. Beschoeiing en vuilstort verwijderen.
Versterken plas/dras-situatie. Afzetten meerstammige elzen op zuid-oever en inpianten op open plaatsen. Verwijderen amerikaanse vogelkers. rasters op 1 meter plaatsen. Sterrekroosvegetaties en drijvend fonteinkruid (volgens mij groeit hier duizendknoop-fonteinkruid, MK) handhaven."
Meetpunt 21 5 1 1:
BOP: "verwijderen blad- en modderlagen uit alle sprengkoppen (20-80 cm) en van
oevers. Ontgraven van verzande sprengkoppen, herstel van kwelbanketten en
aanbrengen van beschoeiing (vlechtwerk). Opheffen van dammen e.d. in de beek.
Opheffen van betreding van oevers, taluds en sprengen. herstellen beekwal en
afrastering. Verwijderen van amerikaanse eik, amerikaans vogelkers en den."
Door het verwijderen van een flink deel van de begroeiing op de beekwallen is veel
meer licht in de beek gekomen. Op de herstelde, ruimere kwelbanketten geeft dit in
principe mogelijkheden voor specifieke kwel-vegetaties.
Meetpunt 21453:
BOP: "plaatselijk versterken zuidkade en aanbrengen elzensingel op kade. Herstel
achterloops verdeelwerk en aanleggen cascadestuw. Handhaven slib. Verwijderen
exoten; aanplant eik en els op open plaatsen in houtsingel. Raster op 1 m uit kade."
De nieuw aangelegde vistrap is slechts éénmaal fysisch-chemisch onderzocht.
NOORDELIJKE HORSTHOEKERBEEK:
Na uitvoering van de maatregelen is besloten in deze beek het onderzoek slechts in beperkte
mate voort te zetten, daar aan deze beek geen doelstellingen van het hoogste ecologische
niveau zijn toegekend. De aard van de uitgevoerde maatregelen verschilde ook niet sterk van
die voor de beide andere Horsthoekerbeken.
Meetpunt 21 502:
van dit punt is alleen de nulsituatie in 1993 vastgelegd
Meetpunt 21 510:
van dit punt is alleen de nulsituatie in 1992 en1 993 vastgelegd
Meetpunt 21 500:
van dit punt is alleen de nulsituatie in 1993 vastgelegd

Meetpunt 21 5 12:
dit zijloopje is uiteindelijk niet opgeknapt. In 1995 is hier nog 1 fysisch-chemisch
monster genomen, in de loop van de zomer is het loopje drooggevallen en gaan
dichtgroeien.
Meetpunt 21 5 13:
BOP: "jonge beuken op zuidoever dunnen. Aanbrengen eikensingel op noordoever.
Raster op I m afstand. Waterval herstellenlvervangen door cascade-stuw."
Geëvalueerd is met name of de cascade functioneert voor de migratie van organismen en of de cascade zelf een specifiek micro-milieu met specifieke soorten vormt.
Voor dit punt kunnen gegevens van het meetpunt 21500 (routinematig meetnet
B1 9) uit 1992 gebruikt worden ter vergelijking. De vistrap is in 1995 in het programma opgenomen ter vervanging van de hiervoor genoemde drie meetpunten in dezelfde beek. De betreffende nieuw gecreëerde situatie, een vistrap direct na een
weyerd, was niet eerder onderzocht.

2.3 ONDERZOEKSMETHODEN:
In het Beheers- en Onderhouds Plan staat een inventarisatie van onder meer ecologische
gegevens die bij de planvorming gebruikt zijn. Naast deze gegevens zijn ten behoeve van de
evaluatie van het BOP aanvullende gegevens m.b.t. de nulsituatie verzameld, alsmede gegevens met betrekking tot de situatie in het eerste jaar na uitvoering van de in het BOP vermelde
éénmalig uit te voeren maatregelen (groot onderhoud).
Het Zuiveringsschap Veluwe heeft de chemie, de macrofauna (met het blote oog zichtbare
waterdieren) en globaal de op de meetpunten aanwezige vegetaties onderzocht.
Chemie:
Onderzocht zijn de volgende parameters, in principe vier maal per meetjaar:
Stikstof (N03-N, N02-N, NH4-N, Kj-N, en N-totaal), ortho-fosfaat, totaal-fosfaat, sulfaat,
chloride, zuurgraad, geleidend vermogen, zuurstof, calcium, magnesium, kalium, natrium,
bufferend vermogen (alkaliteit; p- en m-getal) temperatuur en veldkenmerken.
De aangetroffen gehaltes zijn getoetst aan de grenswaarden Milbowatevaluatie-nota water
(AMK; Algemene milieu-kwaliteit). Voor alle wateren gelden deze grenswaarden als minimum
na te streven waterkwaliteits-doelstelling. Naast toetsing aan de grenswaarde is ook een
vergelijking gemaakt met de in de CUWVO- nota "ecologische norm-doelstellingen voor oppervlaktewater" genoemde waardes voor bronnen en beken. De ionenbalansen zijn weergegeven
als stiffdiagrammen.
Macrofauna:
Frequentie: inprincipe één voor- en één najaars-monster per meetpunt per meetjaar vóór (1 993)
uitvoering van de maatregelen en in het eerste jaar erná (1995).
Voor toetsing van de macrofauna-gemeenschappenaan de ecologische doelstellingen is gebruik
gemaakt van de meetlat Gelderland (stromend water). Deze geeft een beoordeling van eht
ecologische niveau in vijf klassen; van l=ongewensttgeen niveau tot 5=hoog en gelijk aan
oorspronkelijk.
Daarnaast zijn de verschillende soortenlijsten met elkaar vergeleken en is het landelijke STOWA- beoordelings-systeem voor stromende wateren (EBEOSWA) gebruikt. Dit systeem geeft
inzicht in de aard van eventuele knelpunten voor de levensgemeenschappen. Op basis van de
soortenlijsten wordt een score berekend voor de factoren "stroming", "saprobie", "trofie",
"substraat" en "voedsel-strategie". hierbij zijn "stroming" en "saprobie" het meest bepalend.
De scores vormen samen het "ecologisch profiel" (ecologische typering) van het monster.

HOOFDSTUK 3 RESULTATEN EN DISCUSSIE:
3.1 ALGEMEEN
Voor een algemene indruk zijn onder meer een aantal veldwaarnemingen van vóór en na de
uitvoering van de maatregelen met elkaar vergeleken. Voor uitgebreidere beschrijvingen met
betrekking tot de nul-situatie wordt verwezen naar de in het BOP opgenomen inventarisaties. In
dit rapport zijn alleen de eigen gegevens van het zuiveringsschap Veluwe uit 199211993 en
1995 verwerkt.
Meetpunt 2 15 1 1:
Van de drie noordelijke sprengkoppen van de Heidebeek was dit in 1993 de kop die nog het
meest open was, maar ook in deze kop lag een 20 cm dik blad-pakket. Het water stond stil.
Van de andere twee koppen was er één volledig dicht aan het groeien. De kwelstroken waren
gedegradeerd, de oevers waren steil.
Na het herstel van de sprengkop, in 1995, was de situatie geheel anders. Alle drie de koppen
waren weer open. Ook nu was de stroming echter gering. Doordat er houtopstand (exoten) van
de wallen verwijderd was, was er meer licht in het water. Er was via verflauwde oevers, weer
een geleidelijke overgang van natte naar drogere milieus en de kwelstroken , nu weer kaal
zand, functioneerden weer.
Meetpunt 2 15 10:
Deze bovenloop van de noordelijke Horsthoekerbeek is alleen in 1993 onderzocht. Vergelijking
van de situatie vóór en ná de uitvoering van maatregelen is dus niet goed mogelijk. Op dit,
opgeleide, traject waren de gemeten stroomsnelheden in 1993 laag. Er lag veel slib. In 1995
stond het water zeer hoog.
In het BOP wordt voor deze beektak het voorkomen van een beekprikken-populatie gemeld.
Meetpunt 21 51 3 en 21453:
Deze vistrappen zijn aangelegd met uitvoering van het Beheers- en Onderhouds-plan. Migratie
van organismen werd hierdoor mogelijk. Voorheen vormden de voormalige molenplaatsen (nu
wasserijen), onoverbrugbare barriëres.
Meetpunt 21 502:
Deze sprengkoppen van de noordelijke Horsthoekerbeek zaten in 1993 vol (deels zelfs rottend)
blad. Er was nauwelijks stroming aanwezig. Dit meetpunt is in 1995 niet meer bezocht.
Meetpunt 21 255:
In 1993 was er een dik bladpakket in deze sprengkop aanwezig, ook op de kwel-stroken. Er
was nauwelijks stroming, de diepte was gering en er groeide nauwelijks vegetatie in de beek.
In 1995 functioneerden de kwelstroken weer. Ze bestonden in het voorjaar nog voor een flink
deel uit kaal, schoon zand. Later in het jaar was er echter nog maar een beperkt oppervlak aan
kale, schone zandplekken, waaruit het water wél flink opkwelde, aanwezig. Er was meer licht
in de beek gekomen, door de kap van exoten uit de beekwal-begroeiing.
Meetpunt 21 256:
Aan de morfologie van deze benedenloop is niet veel veranderd.
In 1995 is dit punt nog éénmalig onderzocht qua levensgemeenschappen.
Meetpunt 21 51 2:

In 1993 bevatte dit zijloopje water, na samenvloeiing met het andere zijtakje was de loop
echter dichtgegroeid. Het weiland stond in oktober plas-dras door de aanwezige sterke kwel.
In 1995 is na het vroege voojaar geen water meer aangetroffen, het loopje was niet opgeknapt
en groeide dicht.
Meetpunt 21455:
Op dit meetpunt is met de uitvoering van het Beheers- en Onderhouds Plan het profiel van de
beek sterk verbeterd. Beschoeiing is verwijderd, er zijn flauwe oevers met plas-dras-zones
gecreëerd, het profiel is verbreed en veel gevarieerder geworden. De reeds aanwezige variatie
aan substraten en micro-milieus is vergroot. Er kwamen en komen redelijk grote stroomsnelheden voor op dit punt (tot ongeveer 50 cmlsec).
3.2 MACROFAUNA
De volledige soortenlijsten zijn niet in het rapport opgenomen. Ze zijn desgewenst op te vragen
bij het Zuiveringsschap Veluwe (v.a. 1997: Waterschap Veluwe).
In het BOP is ook een inventarisatie van de macrofauna-levensgemeenschappen opgenomen,
gebaseerd op oudere gegevens (tot en met 1987). Alleen in die gevallen waarin onze gegevens
ven 19921199311995 eenzelfde traject betreffen wordt hiernaar incidenteel verwezen.

3.2.1 : TOETSING VAN DE MACROFAUNA-LEVENSGEMEENSCHAPPEN AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET HOOGSTE ECOLOGISCHE NIVEAU.
Voor deze toetsing worden de resultaten van de berekening volgens de Meetlat Gelderland
(stromend water) gebruikt. Als de berekening resulteert in klasse 4 of 5 voldoet de levensgemeenschap aan de doelstellingen van het hoogste ecologische niveau.

Voor de volgende monsters geldt dat er weinig individuen gevangen zijn en de meetlatwaarde
dus minder betrouwbaar is: 21 255, vj.'93; 2151 1, nj.'93; 21513, nj' 95.

3.2.2:

ANALYSE AAN DE HAND VAN ECOLOGISCHE PROFIELEN (STOWA-BEOORDELINGSMETHODE) EN DE SOORTENLIJSTEN, PER TRAJECT-TYPE:

Het STOWA-beoordelingssysteem voor stromende wateren is beschreven in paragraaf 2.3.
De resultaten van deze beoodeling staan visueel weergegeven in bijlage 1.
De gepresenteerde ecologische profielen voor de onderzochte punten worden hieronder besproken, in samenhang met een analyse op grond van de ecologie van de gevonden soorten.
SPRENGKOPPEN:
ZUIDELIJKE HEERDERBEEK MEETPUNT 21 255, SPRENGKOP:
ecologisch profiel:
De scores voor stroming en saprobie zijn na uitvoering van het beekherstel hoger dan daarvoor.
In 1995 vielen beide scores in de hoogste klasse.
Bij analyse van de scores voor substraat en voedingsstrategie blijken ook deze de verandering
in het beekmilieu door het beekherstel goed te weerspiegelen. Er is, gezien de scores, minder
blad in de beek aanwezig en minder dieren die zich daar direct mee voeden (knippers). Er zijn
relatief minder aan planten gebonden soorten en meer kaal zand-bewoners. Dit laatste blijkt ook
uit de analyse van de soortenlijsten, zie hieronder. Er zijn echter ook meer slibbewoners, wat
tot een lagere uiteindelijke score voor de factor "substraat" en "voedingsstrategie" leidt dan in
1993.
Soorten:
Op dit punt is in beide onderzoeksjaren een voor ijzerrijke, zure sprengkoppen karakteristieke
levensgemeenschap aanwezig. Er leven aan kwel en koud, stromend water gebonden soorten
(de muggelarven Pedicia rivosa, Corynoneura antennalis, Micropsectra fusca, Zavrelimyia en
Chaetocladius piger agg. en C. melaleucus-agg, de kevers Hydroporus longulus, Hydroporus
nigrita, de steenvliegnymfen Nemurella pictetii en Nemoura cinerea). De vlokreeft Gammarus
pulex is alleen mei '93 aangetroffen, waarschijnlijk is het water voor deze algemene beek-soort
te zuur (pH bijna steeds C6.0).Waarschijnlijk speelt ook het gebrek aan stroming (en dus
minder optimale zuurstof-conditie) een rol. Ook in de inventarisatie die i n het BOP is opgenomen wordt het (vrijwel) ontbreken van de vlokreeft Gammarus pulex al genoemd. Ook toen
waren de stroomsnelheden zeer gering, met name in aanwezige diepere gedeeltes.
De kevers Hydroporus Gyllenhali, H. longulus en H. pubescens horen in een zuur milieu thuis.
De vedermuggenlarven weerspiegelden goed de ontwikkeling in het beekmilieu na het vergraven van de sprengkop. De soort Chaetocladius piger-agg. was talrijk in mei. Dit lijkt kenmerkend voor nieuw ge-(ver-)graven kwel-situaties met (nog) relatief kale (zand) en natte (kwel) oevers waarin de jonge larven leven (Moller Pillot en Buskens, 1990). Ook in de Oude beek werd
deze soort op nieuw aangelegde plas-dras-oevers talrijk aangetroffen. In oktober waren Micropsectra fusca, typerend voor goed functionerende sprengkoppen, Tanytarsus (die met name op
de nieuw aangelegde plas-dras-zones) en Macropelopia sp. massaal aanwezig en was ook
Zavrelimyia talrijk. Dat één of enkele soorten "ineens" in grote aantallen aanwezig zijn is
kenmerkend voor pionierssituaties, levensgemeenschappen die een nieuw milieu in beslag
nemen en zich nog aan het ontwikkelen zijn. In mei 1995 werden ook nog maar weinig soorten
en individuen gevonden, in oktober had de levensgemeenschap zich echter al weer zo sterk
ontwikkeld dat er toen werden meer soorten en individuen aangetroffen werden dan vó6r het
beekherstel.
Zowel vÓ6r als na het beekherstel werden zeer zeldzame soorten gevonden; de kever Hydroporus longulus (okt. '93) en de vedermugge-larven Pseudorthocladius curtistyli (okt. '93) en
Chaetocladius melaleucus-agg (okt. '95).

MIDDELSTE HORSTHOEKERBEEK, (HEIDEBEEK), MEETPUNT 21 51 1, SPRENGKOP:
Ecologisch profiel:
Na het beekherstel komt het ecologisch profiel er niet duidelijk beter of slechter uit dan
daarvóór. Wel weerspiegelen de onderliggende scores de verschuiving in de in de beek aanwezige micro-milieus. Er zijn relatief meer kaal-zand-bewoners, minder van blad levende dieren
(knippers) en minder aan planten gebonden soorten. In 1995 worden, met name in de herfst,
relatief veel slibbewoners aangetroffen wat tot een lage score voor "substraat" leidt.
Soorten:
Ook deze sprengkop bevat, zowel voor als na het beekherstel, een typische gemeenschap voor
zure sprengkoppen. De volgende sterk aan kwel gebonden soorten zijn aangetroffen; de
kokerjuffers Plectrocnemia conspersa en Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus nigriceps en
Notidobia ciliaris, de muggenlarven Pedicia rivosa, Dixa dilatata, Zavrelimyia sp., Syndiamesa
hygropetrica, Chaetocladius piger-agg., Corynoneura antennalis, Eukieferiella brevicalcar,
Heterotrissocladius marcidus, Micropsectra fusca, en Corynoneura scutellata. Wel komt, zowel
voor als na het beekherstel de waterpissebed Asellus aquaticus in grote aantallen (herfst '95
zelfs massaal) voor. Deze duidt op relatief veel organisch materiaal in de beek.
Ook in dit geval is de beek waarschijnlijk te zuur entof is de stroming te gering voor de vlokreeft Gammarus pulex. Ook het aangetroffen bootsmannetje Notonecta obliqua hoort in zuur
milieu thuis.
Uit de in het BOP opgenomen oudere inventarisatie-gegevens blijkt dat in 1987 soorten van
schoon, helder stromend water en schone zandlgrind-bodems met plaatselijk wat grove detritus
de levensgemeenschap domineerden. Organische verontreiniging indicerend soorten zijn toen
niet aangetroffen, in tegenstelling tot '931'95. Er is toen echter iets meer benedenstrooms (net
voor de spoorlijn), waar al iets meer stroming optreedt, gemonsterd dan in '931'95.
Er is een verschuiving in soorten te zien als gevolg van het beekherstel:
Evenals in de kop van de zuidelijke Horsthoekerbeek waren na het beekherstel een aantal
soorten (deels dezelfde als in de hiervoor besproken sprengkop) van zandige kwelmilieus
aanwezig; de vedermuggen Zavrelimyia sp. en Chaetocladius piger-agg. en Micropsectra fusca
(massaal in de herfst, net als in de sprengkop van de zuidelijke Horsthoekerbeek). Op de
kwelstroken werden typisch aan dit milieu gebonden vedermugsoorten gevangen: Syndiamesa
hygropetrica (regelmatig voorkomend in midden-europese heuvelland-beekjes, slechts éénmaal
eerder gevonden in Nederland!), Metriocnemus Hygropetricus-agg, Chaetocladius piger. Van
deze is de vedermug-larve Syndiamesa hygropetrica een zeer zeldzame soort, die in bronnen
thuishoort. Ook uit de scores voor de meetlat Gelderland (stromend water) blijkt een verbetering van de levensgemeenschappen. Ze vallen nu in klasse 415, hetgeen in 1987 ook het geval
was.
Het totaal aantal soorten en individuen was kort na het beekherstel (mei '95) niet opvallend
kleiner dan in de oude situatie, in oktober '95 was het totaal individuen echter groot. Ook hier
treedt een aantal soorten "ineens" in grote aantallen op, kenmerkend voor pionierssituaties.
NOORDELIJKE HORSTHOEKERBEEK, MEETPUNT 21 502, SPRENGKOP:
Ecologisch profiel:
Van dit punt zijn alleen gegevens van v6ór het beek-herstel aanwezig.
De scores zijn laag, juist ook voor de twee meest bepalende aspecten, stroming en saprobie.
Slibbewoners domineren.
Soorten:
De levensgemeenschap duidt op een verstoord sprengkop-milieu met een redelijke grote organische belasting. De volgende aan slib en organisch materiaal gebonden soorten werden in flinke
aantallen gevonden; de water-pissebed Assellus aquaticus (massaal), een aantal soorten

bloedzuigers, de slijkvlieglarve Sialis lutaria. Slechts enkele voor sprengkoppen met kwel
typerende soorten zijn aanwezig, in kleine aantallen; de vedermuglarven Corynoneura antennalis en Heterotanytarsus apicalis, larven van de kever Helodes minuta.
BOVENLOPEN:
MIDDELSTE HORSTHOEKERBEEK (HEIDEBEEK), MEETPUNT 21455 (B18), BOVENLOOP:
Ecologisch profiel:
Als voorjaar '92, '93 en '95 worden vergeleken valt op dat deze ecologische profielen identiek
zijn met hoge scores. De scores in de herfst van 1995 zijn echter optimaal, voor alle aspecten
in de hoogste klasse. Opvallend is dat toen vrij kort na het schonen van de beek gemonsterd is.
Bij nadere analyse blijken er, zowel in het voorjaar als in de herfst, vooral veel minder slibbewoners te zijn aangetroffen na het beekherstel dan daarvóór.
Soorten:
Op dit punt is de vlokreeft Gammarus pulex de dominante soort, wat wijst op een goede
zuurstof-huishouding. Het geheel is een echte beek-levensgemeenschap, zowel v66r als na het
beekherstel. Karakteristiek zijn: de mijten Sperchon setiger, Lebertia inaequalis en L. stigmaifera
Wettina podagrica, Forelia variegator en Hygrobates fluviatilis, de steenvliegen Nemoura
cinerea en Nemurella pictetii, de kokerjuffer Beraeodes minutus, Limnephilus decipiens en L.
extricatus, Halesus radiatus, Plectrocnemia conspersa, silo nigricornis en Micropterna sequax,De haften Baetis vernus en B. rhodani, de steltmug Dixa dilatata en een de meeste van de
aangetroffen soorten vedermug-larven.
Het beekherstel heeft tot verbetering van de milieu-kwaliteit geleid. Deze was echter voorheen
ook al behoorlijk goed op dit punt, waar altijd veel kwel en sterke stroming aanwezig is geweest. In de in het BOP opgenomen inventarisatie wordt het beeld geschetst van de levensgemeenschap op dit punt; een gevarieerde levensgemeenschap met soorten die sterk van grotere
stroomsnelheden afhankelijk zijn en soorten die rustiger zones buiten de stroomgeul prefereren.
In oktober 1993, kort voor het beekherstel, werden echter veel Tubificidae aangetroffen,
indicatoren voor organische verontreiniging. Ook bloedzuigers en waterpissebedden (eveneens
indicatief voor organische verontreiniging) waren v66r het beekherstel aanwezig. Na het
beekherstel zijn deze minder aangetroffen en verschenen er een paar nieuwe soorten die gebonden zijn aan kwel; de vedermuglarven Eukiefferielle brevicalcar, Metriocnemus hygropetricus en
Micropsectra fusca. Evenals in de sprengkop van de Heidebeek vertoonden de herstelde
kwelstroken eigen karakteristieke soorten, waaronder ook weer Chaetocladius pigeragg. en
Metriocnemus hygropetricus agg.
Na 1992 zijn geen mossels en slakken meer aangetroffen, terwijl deze eerder wel aanwezig
waren, september '92 zelfs nog zeer talrijk (m.n. Sphaeriumsoorten). De oorzaak kunnen lage
kalk-gehaltes in het water zijn. Qua zuurgraad liggen de waardes steeds rond de grens waarbij
slakken en mosselen nog net kunnen overleven. De absolute gehaltes aan kalk (Ca2+, nodig
voor de schelp-opbouw) zijn laag, na het beekherstel lager dan daarvóór. V66r het beekherstel
waren deze soorten echter al verdwenen.

ZUIDELIJKE HORSTHOEKERBEEK (MOLENBEEK), MEETPUNT 21 256, BENEDENLOOP:
Ecologisch profiel:
Ook op dit punt valt de (éénmalige) score in 1995 hoger uit dan de twee scores in 1993.
Er zijn minder slib-gebonden organismen en de trofiegraad scoort beter.
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Soorten:
De levensgemeenschap in deze benedenloop is een typische beek-levensgemeenschap, karakteristiek voor middenlbenedenlopen met een goede waterkwaliteit. De vlokreeft Gammarus pulex
is zowel v66r als na beekherstel dominant. Verder zijn er relatief veel mijten en kevers gevonden. Onder de aangetroffen mijten-soorten zit ook een aantal echte beeksoorten; Wettina
podagica, Arrenurus zachariae, Lebertia-soorten.
Van de situatie na het beekherstel is alleen een monster van voorjaar 1995 beschikbaar. Er
werden toen wat meer echte beeksoorten gevangen, met name meer kokerjuffers; Halesus
radiatus, Plectrocnemia conspersa en Notidobia ciliaris, Limnephilus lunatus. Ook de steenvlieg
Nemoura cinerea kan vermeld worden. Er werden wat minder indicatoren voor organische
verontreiniging aangetroffen; minder platwormen, (tijdelijk) geen waterpissebedden. van de
mijten werden Hygrobatessoorten minder gevangen. De betreffende soorten zijn vrij algemeen
en zijn weinig indicatief.
NOORDELIJKE HORSTHOEKERBEEK, MEETPUNT 2 15 10, OPGELEID TRAJECT:
Ecologisch profiel:
Van dit meetpunt zijn alleen gegevens van v66r het beekherstel aanwezig.
De scores zijn relatief laag, wat voor een opgeleid traject ook te verwachten is.
Met name in de herfst domineren de slibbewoners.
Soorten:
Dit opgeleide traject heeft slechts in geringe mate een echt beekkarakter. In tegenstelling tot
andere trajecten is de vlokreeft Gammarus pulex niet echt talrijk aanwezig. Er zijn relatief veel
soorten van langzamer stromend water aanwezig (keversoorten, wantsen) en relatief veel
slibbewoners (oa. wormen van de familie Tubificidae). In het voorjaar werden veel larven van
de vedermug-soorten Cladopelma lateralis en Paratendipes gr. albimanus gevonden, beide meer
in langzaam stromende laaglandbeken thuishorend dan in een sprengenbeek.
Er zijn redelijk veel mijten gevonden, met name de algemene soorten Hygrobates nigromaculatus en Limnesia koenikei. Van de aangetroffen soorten is het bootsmannetje Notonecta viridis
niet algemeen.
MEETPUNT 21 5 12, ZIJLOOPJE NOORDELIJKE HORSTHOEKERBEEK:
Ecologisch profiel:
Van dit loopje is slechts één ecologisch profiel aanwezig. Het loopje is niet hersteld. Slibbewoners domineren en er zijn relatief veel van blad levende soorten aanwezig. Het aspect stroming
scoort laag, wat de geringe hoeveelheid, weinig stromend water weerspiegelt.
Soorten:
De levensgemeenschap bevat nauwelijks beeksoorten. Dominant is de waterpisebed Asellus
aquaticus, zeer algemeen in hoogstens langzaam stromend, organisch verontreinigde wateren.
NOORDELIJKE HORSTHOEKERBEEK, MEETPUNT 21 500 (B191, BENEDENLOOP:
Ecologisch profiel:
Van dit punt zijn gegevens uit 1992 bekend, van v66r het beekherstel. De scores zijn laag. Met
name voorjaar 1992 domineerden de slibbewoners.
Soorten:
De levensgemeenschap is voor een benedenloop redelijk goed. Er komt een aantal echte
beeksoorten voor; de kokerjuffer Notidobia ciliaris (zelfs meer dan 80 exemplaren in de herfst
'92), de veder-muggelarve Micropsectra sp. (veel in de herfst), mijten van het geslacht Lebertia. Ook de vlokreeft Gammarus pulex is aanwezig, echter niet massaal. Hierboven is reeds de
aanwezigheid van slibbewoners genoemd. dit betrof onder meer wormen (familie Tubificidae en
in het voorjaar erg veel Ophidonais serpentina).

In het BOP wordt vermeld dat bij eerdere inventarisaties op dit traject veel bloedzuigers aanwezig waren, maar ook de vlokreeft Gammarus pulex en de kokerjuffer Anabolia nervosa, hetgeen
een vergelijkbaar beeld geeft als de recentere gegevens.
MEETPUNT 2 151 3, OP DE VISTRAP:
Van het punt 21513 is alleen één ecologisch profiel, van na de aanleg van de vistrap, beschikbaar. Dit monster is gezien de bijzondere plek en afwijkende manier van monstername, niet
goed vergelijkbaar met "normale" beek-monsters. Toch is het opvallend dat juist hier de scores
zeer hoog uitkomen. Ze zijn veel hoger dan die op meetpunt 21500 in 1992 dat direct benedenstrooms van deze vistrap ligt. De snelle stroming en daardoor geringe aanwezigheid van slib
weerspiegelen zich hierin.
Soorten:
Hier werden, zoals te verwachten, voornamelijk aan sterke stroming en hard substraat gebonden soorten gevonden; Veel exemplaren van de kokerjuffer Hydropsyche angustipennis, de haft
Baetis vernus, de langpootmug Dicranota bimaculata, de kriebelmug Odagmia ornata, de
vedermuggen Eukiefferielia discoloripes en E. claripennis, Micropsectra sp. (veel) en Rheotanytarsus. Massaal aanwezig was de vlokreeft Gammarus pulex. Ook werden op de cascade een
drietal bermpjes (Noemacheilus barbatulus) gevangen (tot verbazing van de toeschouwer die
dacht dat hier "nooit ene vis" zou komen....).
SAMENVATTING MET BETREKKING TOT DE STOWA-BEOORDELING:
Samenvattend kan worden gesteld dat de resultaten van de Stowa-beoordeling weerspiegelen
dat door het beekherstel de verhouding van de verschillende aanwezige micro-milieus en
sustraattypen gewijzigd is. Het aandeel van kaal-zand-bewoners is toegenomen. Ook een
reguliere schonings-beurt komt in betreffend ecologsich profiel tot uiting. De ecologische
profielen zien er na beekherstel zeer gunstig uit, vrijwel steeds gunstiger dan daarvóór.

3.2.3 DIVERSITEIT
Er zijn twee verschillende diversiteits-indices berekend. diversiteits-indices zijn gebaseerd op
aantallen individuen per soort, gerelateerd aan de hoeveelheid verschillende soorten in eht
monster. De berekende waardes geven een maat voor de gevarieerdheid van het monster. Voor
dit rapport is gebruik gemaakt van de betreffende formule van Margalev en van de formule van
Shannon. De resultaten van de berekening volgens Margalev zijn deels afhankelijk van de
monstergrootte, de bemonstering is hier niet op afgestemd geweest. De resultaten van de
berekeningen staan in bijlage 2. Van vier punten is zowel van vóór als na uitvoering van de
BOP-maatregelen een diversiteits-index-waarde bekend. Deze worden hier besproken:
Meetpunt 21 255, sprengkop zuidelijke Horsthoekerbeek (Molenbeek):
De diversiteit is na de ingreep duidelijk lager. Daarna stijgt de indexwaarde weer.
Meetpunt 21 51 1, sprengkop Middelste Horsthoekerbeek (Heidebeek):
In 1995, het eerste jaar na het beekherstel, is de diversiteit hoger dan in 1993.
Meetpunt 21455, bovenloop middelste Horsthoekerbeek (Heidebeek):
De diversiteit is na de ingreep lager dan daarvóór volgens de formule van Shannon, maar
volgens de formule van Margalev in het voorjaar relatief hoog.
Meetpunt 21 256, benedenloop zuidelijke Hosthoekerbeek (Molenbeek):
De diversiteit volgens de formule van Margalev is na de ingreep hoger als daarvoor.
Geconcludeerd kan worden dat de diversiteits-indices geen hénduidig beeld geven wat betreft
de effecten van het beekherstel.

3.3 VEGETATIES:
Op (deel) trajecten waar macrofaunamonsters genomen zijn, zijn in 1995 tegelijkertijd ook
vegetatie-opnames gemaakt (mei, augustus, oktober; methode Tansley). De resultaten hiervan
zijn, tezamen met oudere gegevens en gegevens van de KNNV afdeling Epe-Heerde, verwerkt.
De resultaten staan hieronder weergegeven.
Sprengkoppen:
ZUIDELIJKE HEERDERBEEK MEETPUNT 21 255, SPRENGKOP:
Voor het beekherstel had het geheel een wat venig karakter en was veenmos aanwezig. De
kwelstroken lagen vol blad. In 1995 was er meer vegetatie in en rond de beek gekomen. van
de wallen waren veel exoten gekapt en er was dus meer licht in en om de sprengkoppen.
Op de kwelbanketten kwam in mei '95 bronkruid (Montia fontana) en klimopblad waterranonkel
op. Er waren toen echter ook vrij veel draadalgen in de sprengkoppen en op de kwelbanketten
aanwezig, evenals mannagras. In augustus is er een vegetatie-opname (methode Tansley)
gemaakt. Toen was er vrij veel moerasmuur Istellaria uliginosa) aanwezig, wat waternavel,
moeras-rolklaver en sterrekroos (Callitriche spec.), maar ook wat flab. Dominant in het ondiepe
water, op de kwelzones en de lage oevers waren echter grassen, met name mannagras. In de
herfst had deze soort een bedekkings-percentage van 50%, maar de moerasmuur (Stellaria
uliginosa) floreerde ook. Op de wallen kwamen jonge heide-struikjes op.
Van de door ons aangetroffen typische kwel-planten wordt in het BOP het bronkruid ook reeds
genoemd, evenals de aanwezigheid van waternavel, veenmos, pitrus en mannagras. Ook is het
mijtertje, een typisch aan kwel-milieus gebonden voorjaars-paddestoeltje, toen gesignaleerd in
een door ons nu nu niet nader onderzochte sprengkop.
MIDDELSTE HORSTHOEKERBEEK, (HEIDEBEEK), MEETPUNT 21 51 1, SPRENGKOP:
Nul-situatie:
In een wegberm iets verderop groeide vogelmelk (Ornithogalum spec.). Dit is later niet teruggezien. In het water waren in '93 veenmos en grassen aanwezig (herfst: grassen 15% bedekking).
Na uitvoering van maatregelen:
Tijdens het beekherstel is een flink deel van de boomlstruik-begroeiing van de wallen gekapt,
met name de exoten; amerikaanse eik en amerikaanse vogelkers ("bospest") dit heeft ertoe
geleid dat op de wallen de historische schrale heide-vegetatie zich kon gaan herstellen, met
name langs de zuidelijke sprengtak. In 1995 zijn struikheide (Calluna vulgaris, schape-zuring
(Rumex acetosellal, brem (Cytisus scoparius) en grasklokje (Campanula rotundifolia) langs deze
zuidelijke tak aangetroffen (KNNV afd. EpeIHeerde). Deze vegetatie is in april 1996 onderhouden door de KNNV (vereniging voor veldbiologie) afd. EpelHeerde. Weer uitlopende stronken zijn weer kaalgekapt, zaailingen van met name amerikaanse eik en amerikaanse vogeikers
getrokken en de heide-zaailingen zijn vrijgesteld. Geconstateerd werd dat een liefhebber een
wortelstok van waterdrieblad in de spreng gepoot heeft, een vorm van flora-vervalsing.
Meetpunt ZSV (noordelijke tak):
Mei 1995 lag er veel verdroogd veenmos op de oever en groeiden liepen op de wallen amerikaanse vogelkers en bramen weer uit. In het water zat veel draadalg en flab. Tegen de oever
groeiden levermossen. Er was wat veenmos.
In augustus is een vegetatie-opname gemaakt (methode Tansley). De beek zat toen behoorlijk
dichtgegroeid. We vonden moerasmuur (Stellaria uliginosa), veel veenmos (Spaghnum spec.),
veel levermossen, moeras-rolklaver (Lotus uliginosus). Er zat echter ook veel flab in de spreng-

kop en mannagras (Glyceria fluitans) domineerde. Op de wallen troffen we behalve de grotere
boomsoorten ook toch nog veel amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), verder braam,
kamperfoelie en lijsterbes.
In oktober werd nog de meidoorn genoteerd. Van de nieuw aangeplante boompjes (eik en beuk)
leek een deel verdroogd te zijn. De sprengkop zelf zat in oktober vol veenmos (Spaghnum sp.,
plaatselijk tot 80% bedekking), verder mannagras (Glyceria fluitans) en moerasmuur (stellaria
uliginosa).
Uit de in de in het BOP opgenomen inventarisatie blijkt de in ons onderzoek aangetroffen
situatie niet essentieel af te wijken van wat eerder genoteerd is. Ook vóór 1988 was er sprake
van "slechts incidenteel" aangetroffen typische bron- en beek-vegetaties en waren veenmos en
levermossen (Pellia) aanwezig.
NOORDELIJKE HORSTHOEKERBEEK, MEETPUNT 21 502, SPRENGKOP:
Vóór het beekherstel, 1993, groeide er veel sterrekroos en op de restanten van de kwelstroken
pitrus. In het BOP staan oudere inventarisatie-gegevens opgenomen die melding maken van
"slechts plaatselijk" aanwezige bron-vegetaties in het sprengkoppen-gebied. Genoemd worden
verder onder meer sterrekroos, mannagras (Glyceria fluitans, ook tóen al véél!), bittere veldkers
(Cardamine armara, door ons niet gesignaleerd), moeras-muur, waternavel. Op de wal groeide
jeneverbes.
Er zijn geen gegevens van na het beekhersel.
CONCLUSIES SPRENGKOPPEN:
Na het beekherstel is op de wallen de historische, gewenste schrale heide-vegetatie aan het
terugkeren. In de sprengkoppen zelf en op de kwelzones dreigt met name mannagras de
opkomende kwelvegetaties weer te verdringen. Mogelijk is verruiging als gevolg van bijvoorbeeld snel verterende bladeren een oorzaak. Ook de chemische samenstelling van het kwelwater kan echter een rol spelen (par. 3.4). Het water bevat nl. vrij veel sulfaat. Mannagras reageert hierop, de soort gedijt het best bij relatieve sulfaatgehaltes van 20-25%, wat overeenkomt met de gevonden Stiffdiagramrnen (TAUW Civiel en Bouw, Annemiek Steen, 1995). Ook
kan ze hoge nutriënten-gehaltes verdragen. Om de kwelvegetaties ontwikkkelingskansen te
geven zal het gras regelmatig afgevoerd moeten worden, hetgeen ook de bedoeling is. De
aanwezigheid van draadwierentflab na het beekherstel is waarschijnlijk een tijdelijke kwestie.

Bovenlopen:
MIDDELSTE HORSTHOEKERBEEK (HEIDEBEEK), MEETPUNT 21455 (B181, BOVENLOOP:
V66r het beekherstel zijn in de beek, naast algemene soorten als waterpest (Elodea SP.) en
strerrekroos (Callitriche spec.) ook bronkruid (Montia fontana) en beekpunge (Veronica beccapunga) gesignaleerd.
Na het beekherstel, in 1995, was het bronkruid de dominerende soort, met vitale, grote
plakkaten. Ook groeide er duizendknoop-fonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), kleine
watereppe (Berula erecta) en klirnopblad-waterranonkel(Ranunculus hederaceus), eveneens
typische kwel-indicatoren. Daarnaast groeide er veel sterrekroos en wat moeras-rolklaver. In de
herst was op een enkele plek wat flab aanwezig. Op de hogere oevers langs de beek groeiden
echter vooral soorten van stikstofrijke milieus; brandnetel (Urtica dioica), kruipende boterbloem
(Ranunculus repens), braam (Rubus SP.), zevenblad (Aegopodium podagraria), rietgras (Phalaris
arundinacea), harig wilgenroosje (Chamerionangustifolium) vlier (sambucus nigra), Amerikaanse
vogelkers (Prunus serotina), diverse grassen (veel zachte witbol).
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CONCLUSIE BOVENLOOP:
Op dit beektraject heeft het beekherstel dus t o t een uitbundige ontwikkeling van de reeds
aanwezige kwel-vegetaties geleid. Gezien de voedselrijkdom van de omgeving lijkt regelmatig
schonen, zoals in de herfst '95 net gebeurd was, wel noodzakelijk. Anders zouden de aan
voedsel-armer kwel-water gebonden planten anders weer verdrongen worden door sterke
groeiers van voedselrijker milieu.
Middenlbenedenlopen:
ZUIDELIJKE HORSTHOEKERBEEK (MOLENBEEK), MEETPUNT 2 1 256, BENEDENLOOP:
In 1993 werden gewoon sterrekroos (Callitriche platycarpa) en haaksterrekroos (Callitriche
hamulata) aangetroffen, evenals mannagras en klein kroos. Haaksterrekroos is minder algemeen
en komtin ondiep, helder en voedselarm water voor.ln 1995 vonden we dezelfde soorten.
NOORDELIJKE HORSTHOEKERBEEK, MEETPUNT 2 1 510, OPGELEID TRAJECT:
Voor het beekherstel groeide er in dit opgeleide traject onder meer duizendknoop-fonteinkruid
(Potamogeton polygonifolius), een kwel-indicator.
MEETPUNT 21 51 2, ZIJLOOPJE NOORDELIJKE HORSTHOEKERBEEK:
Vóór dit loopje droogviel en met oeverllandplanten dichtgroeide, werd er klimopblad-waterranonkel (Ranunculus hederaceus) aangetroffen, ook in het aangrenzende, deel ondergelopen
weiland. Ook groeide er bronkruid (Montia fontana). Potenties voor ontwikkeling van kwelvegetaties waren dus aanwezig.
MEETPUNT 21 51 3, OP DE VISTRAP EN MEETPUNT 21 500, DIRECT BENEDENSTROOMS
HIERVAN:
In de wal bij de beek groeide eikvaren (Polypodium vulgare), verder geen vegetatie-gegevens
bekend.
CONCLUSIE MIDDENIBENEDENLOPEN:
Ook meer benedenstrooms worden in het beekstelsel soorten van kwel-milieus enlof voedselarmer water gevonden. De gegevens stammen echter bijna alle van vóór de uitvoering van de
BOP-maatregelen.

3.4 RESULTATEN FYSISCH-CHEMISCH ONDERZOEK:
De resultaten van de vergelijking van de gemeten fysisch-chemische waarden met de streefwaarden ("AMK") en de in C U W O 1988 vermelde trajecten voor natuurlijke bronnen en beken
staan hieronder. Dit betreft geen formele toetsing, aangezien het aantaal metingen per punt
daarvoor doorgaans te klein is. WéI geeft het een indicatie van aanwezige knelpunten.Opgenomen zijn alleen de jaren waain ook macrofauna bemonsterd is.

Toelichting:
Amk = vergelijking met grenswaarden (Mllbowa)
Bmk = vergelijking met CUWVO 1988; waardes "natuurlijke trajecten" voor beken. Voor
sprenkoppen en kwel-zijloopje is vergeleken met de "natuurlijke trajecten" voor bronnen, wat in
de tabel is aangegeven door "bron".
Het zijloopje , code 21512 voldoet qua pH wél aan de "natuurlijke trajecten" voor beken, niet
die voor bronnen.
Lozingen:
Op de Horsthoekerbeken vonden en vinden op diverse plaatsen huishoudelijke en andere
lozingen plaats. Behalve de sprengkoppen meetpunten 21 502, 21 255 en 21 51 1), worden
eigenlijk alle door ons onderzochte punten (periodiek) be-invloed.
Eén en ander is ge-inventariseerd in een rapport van H.J. van Otterloo (1992). Aangetroffen
werden toen:
-Noordelijke Horsthoekerbeek: 39 lozingspunten, waarvan 22 huishoudelijk afvalwatIer
-Middelste Horsthoekerbeek: 15 lozingspunten, waarvan 6 huishoudelijk afvalwater,
-Zuidelijke Horsthoekerbeek: 10 lozingspunten, waarvan 3 huishoudelijk afvalwater.
Niet-huishoudelijke lozingspunten betroffen spui-water, overstortvijver, composthopen, hemelwater-afvoeren, percolatie-water, afvoeren drainage-systemen en dergelijke. V66r 1998 zullen
alle huishoudelijke lozingen gesaneerd zijn.
Nutriënten:
Op bijna alle meetpunten blijken te hoge gehaltes aan nitraat-stikstof (N03-N) gemeten te zijn,
ook in sprengkoppen. Fosfaat (P04) vormde in '921'93 nog op een aantal punten een probleem, maar in 1995 is nergens meer een te hoog gemiddeld gehalte aan deze stof aangetroffen. Voor het punt 818, (het enige punt met een hiertoe bruikbare meerjarige reeks) zijn
hieronder de jaargemiddelden met betrekking tot fosfaat en stikstof in een tabel gezet. Hierbij
moet wel worden bedacht dat het aantal metingen per jaar verschilt.

De komende jaren moet worden afgewacht hoe de nutriënten-gehaltes zich verder zullen
ontwikkelen, maar er lijkt sprake te zijn van een dalende tendens. Dit beeld van het verloop van
nutriënten-gehaltes stemt overéén met het algemene beeld i n deze voor de Veluwse beken.
In de onderzochte sprengkoppen, zijn echter soms in 1995 net iets hogere fosfaat of stikstofgehaltes gemeten dan in 1993. Hier is nooit sprake geweest van directe lozingspunten, wél is
er landbouw-invloed. Uit het geringe aantal metingen mogen echter nog geen echte conclusies
worden getrokken.
Zuurgraad:
In de sprengkoppen en in de bovenloop van de Middelste Horsthoekerbeek (Heidebeek) zijn lage
pH's gemeten, waarbij ook de aangetroffen Ca-gehaltes relatief laag waren. In deze laatste zijn

de pH-waardes nu ook lager dan in 1992. In het stelsel van de Horsthoekerbeken hebben we te
maken met kalkarme zandgronden en een gering bufferend vermogen. Het water zal van nature
altijd licht zuur geweest zijn. De gemeten pH-waardes zijn echter in de sprengkoppen soms
lager dan 6 en dat duidt toch wel op enige verzuring.
Zuurstofhuishouding:
Deze laat in de sprengkoppen te wensen over, maar dat is voor dit net uittredend, nog weinig
stromende kwelwater normaal.
Stiff-diagrammen:
Van de meetpunten waar zowel van vóór als na de uitvoering van het beekherstel chemische
gegevens aanwezig zijn, zijn deze gegevens als Stiff-diagram weergegeven.
De belangrijkste zijn opgenomen in bijlage 3.
Sprengkoppen en bovenloop, (meetpunt 21 255, 21 51 1 en 21455): De samenstelling qua kationen en anionen is slechts beperkt karakteristiek voor kwelwater. De vorm van de diagrammen
wijst op een deels atmotroof karakter, hoewel het relatieve aandeel van Ca-ionen groter is dan
in echt atmotroof water. Het water bevat relatief veel sulfaat, kalium, natrium en chloride.
Waarschijnlijk hebben we te maken met ondiepe kwel met een nog deels regenwater-achtig
karakter. De absolute ionengehaltes zijn laag.
Benedenloop, 21 256: Het beeld is hier hetzelfde als bij de sprengkoppen en bovenloop, hoewel
de ionen-gehaltes net iets hoger zijn.
Zijloopje noordelijke Horsthoekerbeek, (meetpunt 21 512): Hier zijn de verschillen per monsterdatum groot. Soms heeft het diagram, zowel voor de kationen, als de anionen de voor kwelwater typische "aambeeldv-vorm, soms totaal niet. WéI is het relatieve aandeel van Ca-ionen
steeds redelijk groot. De ionengehaltes zijn hier hoger dan op de andere punten, wat duidt op
meer (diepere) kwel-invloed.
De diagrammen van de verschillende meetpunten vertonen geen structureel verschil tussen '93
en '95. Een duidelijke toe- of afname van de invloed van kwel is niet vast te stellen.

HOOFDSTUK 4. VOORLOPIGE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN:
4.1 CONCLUSIES MET BETREKKING TOT IN HET BOP GENOEMDE DOELSTELLINGEN:
HOOFDDOELSTELLING:
De hoofddoelstelling van het BOP luidde:
"In stand houden van bepaalde waarden, herstel en ontwikkelingen van potentiële waarden,
rekening houdend met de ecologische, hydrologische, landschappelijke, cultuurtechnische,
recreatieve en economische belangen" :
Niet alle genoemde aspecten zijn in dit onderzoek betrokken. De indruk is echter dat bestaande
waarden inderdaad in stand gebleven zijn en dat sommige potentiële, met name ecologische,
waarden versterkt zijn.
DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT HET ASPECT ECOLOGIE:
Dit rapport heeft zich vrijwel uitsluitend op de ecologische waarden gericht. Doelstelling qua
ecologie was: "Het in stand houden en zo mogelijk verder ontwikkelen van aan bronnen en
beken gebonden levensgemeenschappen".
De voorlopige indruk is dat dit inderdaad lukt. In de onderzochte sprengkoppen en bovenloop
lijken aan bronnen gebonden dier- en planten-soorten extra kansen gekregen te hebben. In de
onderzochte benedenloop lijkt het beekkarakter versterkt te zijn. Een definitievere uitspraak kan
echter nog niet in het eerste jaar na uitvoering van maatregelen gedaan worden. Ontwikkelinglherstel van levensgemeenschappen is een proces dat vaak een aantal jaren duurt. Regelmatig, aan de specifieke bron-situaties goed aangepast onderhoud lijkt wel een voorwaarde voor
verdere ontwikkeling van de voor organische verontreiniging gevoelige bronnen-levensgemeenschappen.
De doelstellingen voor de levensgemeenschappen worden in het BOP nog verder uitgewerkt.
Hiervoor wordt verwezen naar het BOP (blz. 23/24).
Bij de evaluatie van deze doelstellingen komen een aantal punten naar voren:
. de variatie aan sterk en beschaduwde en licht beschaduwde bron- en beek-milieus is
vergroot. Dit heeft meer kansen voor water- en kwel-vegetaties gecreëerd. Hierbij kan wel
de kanttekening worden gemaakt dat door de niet optimale waterkwaliteit qua ionensamenstelling en nutriënten vergrassing (met name mannagras, Glyceria fluitans) een
probleem vormt.
. in de sprengkoppen en het direct aansluitende gedeelte laten de stroomsnelheden te
wensen over, er werd regelmatig stilstaand water aangetroffen. Het was echter een erg
droge zomer.
. de afwisseling in samenstelling van de beekbodem is vergroot, waarbij de oppervlakte aan
zandige beekbodems zonder modderlaag aanmerkelijk is toegenomen. Dit weerspiegelt zich
ook in de samenstelling van de levensgemeenschappen. Analyse van de scores van de
STOWA-beoordeling laat een groter aandeel van kaal zand-bewoners zien. In de herfst
1995 kon echter worden geconstateerd dat er met name in de sprengkoppen al weer
redelijk wat nieuw organisch materiaal in de beek terecht gekomen was en echt schone
zandige plekken weer schaarser weren. Regelmatig onderhoud is dus noodzakelijk om
vernieuwde ophoping van blad en slib te voorkomen. Ook een reguliere schoningsbeurt in
de bovenloop van de Middelste Horsthoekerbeek leidde tot optimale scores volgens het
SÏOWA-beoordelingssyteem.
. de (chemische) waterkwaliteit, ook in het brongebied, laat nog steeds te wensen over.
Weliswaar zijn in 1995 op een aantal punten lagere nutriënten-gehaltes gemeten dan in
eerdere jaren (m.n. stikstof), maar dit gold niet voor de sprengkoppen. De lagere nutri-
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enten-gehaltes kunnen ook niet zonder meer aan een betere isolatie van het bronbeekgebied ten opzichte van het aangrenzende cultuurgebied worden toegeschreven, want in veel
andere beken, waar geen sprake is van de uitvoering van een BOP, is eenzelfde trend
vastgesteld. In de droge zomer heeft waarschijnlijk minder uit-en afspoeling vanaf landbouwgronden plaatsgevonden.
er is (nog?) geen sprake van toename van de invloed van (dieper) kwelwater op de ionensamenstelling van het beekwater.
aan verdere sanering van lozingen wordt gewerkt. Dit zal op een aantal plaatsen nog tot
een verbetering van de waterkwaliteit leiden.
op de aangelegde vistrappen zijn bermpjes aangetroffen, mogelijk vindt migratie stroomopwaarts plaats.
of het reguliere onderhoudtbeheer in de toekomst op een goede manier zal worden uitgevoerd, dat wil zeggen, zó dat de aanwezigheid van watervegetaties mogelijk blijft en
gericht natuurbeheer voor vegetatie-kundig waardevolle situaties als bronmilieus en soortenrijke oevervegetaties plaatsvind, zal moeten blijken. Blijvende aandacht hiervoor en
goede begeleiding van betrokken uitvoerders lijkt wenselijk.

4.2 OVERIGE CONCLUSIES:
. de heischrale vegetaties op de wallen lijken zich goed te ontwikkelen.
vóór het beekherstel voldeed de sprengkop van de zuidelijke Horsthoekerbeek aan het
hoogste ecologische niveau (meetlat Gelderland zowel voor- als najaar in klasse 415).
De volgende punten voldeden hieraan niet:
de benedenloop van de zuidelijke Horsthoekerbeek,
de sprengkop en bovenloop van de middelste Horsthoekerbeek,
de sprengkop, een opgeleid traject, een zijloopje en de benedenloop van de noordelijke
Horsthoekerbeek.
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Alle in 1995, na het beekherstel, onderzochte meetpunten voldeden zowel in het voor-als
het najaar aan het hoogste ecologsiche niveau. (meetlat Gelderland klasse 4 of 5).
Dit betrof:
de sprengkop en benedenloop van de zuidelijke Horsthoekerbeek
de sprengkop en bovenloop van de middelste Horsthoekerbeek
(en de vistrap in de benedenloop van de noordelijke Horsthoekerbeek. Dit monster is echter
niet met overige "normale" monsters te vergelijken).
Voor de sprengkop en bovenloop van de middelste Horsthoekerbeek en de benedenloop
van de zuidelijke Horsthoekerbeek betekende het beekherstel dus een duidelijke verbetering
volgens de meetlat Gelderland en dus een verhoging van de ecologische waarde.
het onderzochte zijloopje van de Noordelijke Horsthoekerbeek leek in 1993 ecologische
potenties te hebben. Dit loopje is echter niet opgeknapt en de ecologische waarde die het
loopje in 1993 nog had, is inmiddels goeddeels verloren gegaan.
Conclusie met betrekking tot de gebruikte verwerkingsmethoden:
De meetlat Gelderland en de STOWA-beoordeling bieden elk verschillende, bruikbare,
informatie en vullen elkaar dus goed aan. De berekende diversiteitsindices voegen hieraan
verder weinig toe. Wellicht is de toegepaste bemonsteringsmethodiek ook niet op een juiste
toepassing van dat laatste type indices toegesneden.

4.3 AANBEVELINGEN:
. Aanbevolen wordt, ten behoeve een duurzaam resultaat van het uitgevoerde beekherstel,
regelmatig, aan de verschillende aanwezige milieu-typen goed aangepast onderhoud uit te
(laten) voeren en dit, waar nodig, goed te begeleiden. Een mogelijkheid is het aanstellen
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van beekruimers, waardoor de frequentie van het bezoek aan de beek kan toenemen en het
onderhoud wanneer nodig tijdig bijgehouden.
het onderzochte zijloopje van de noordelijke Horsthoekerbeek zou alsnog kunnen worden
opgeknapt en de aangrenzende kwel-milieus zouden hersteld en verder ontwikkeld kunnen
worden.
Aangezien de levensgemeenschappen nog in ontwikkeling zijn is aan te bevelen de monitoring voort te zetten. Een aantal punten verdienen aandacht bij het opzetten van dit vervolg:
een bredere opzet, waarbij meer aspecten systematisch vastgelegd kunnen worden. Hierbij
kan de onlangs uitgekomen leidraad voor ecologische beekherstel, "beken stromen", een
goed handvat zijn.
een aantal beektrajecten die in 1995 niet onderzocht zijn zouden later alsnog bij de monitoring betrokken kunnen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de in 1993
onderzochte sprengkop van de noordelijke Horsthoekerbeek en extra punten in de benedenlopen, met name op plaatsen waar natuur-ontwikkeling heeft plaatsgevonden
om de effecten van het opheffen van migratie-barriëres goed in beeld te brengen kan visonderzoek een aanvulling vormen.
in een latere fase is wellicht voor een aantal punten een echte trend-analyse mogelijk, zwel
biologisch als fysisch-chemisch. Ook oudere gegevens kunnen hierbij worden benut. Dan
zal een aantal vaste punten echter wel in elke monitoring-ronde steeds meegenomen
moeten worden.
Het vegetatie-onderzoek zou wat uitgebreider opgezet moeten worden. Vegetatie-opnames
op meer (deel) trajecten en in meer verschillende seizoenen zijn wenselijk om de ontwikkelingen goed in beeld te kunnen brengen. Gevolgd zou ook moeten worden of het in het
verleden in de koppen van de Noordelijke Horsthoekerbeek aanwezige mijtertje (een aan
kwelstroken gebonden voorjaars-paddestoeltje) nog aanwezig is en zich handhaaft.

BIJLAGE 1
ECOLOGISCHE PROFIELEN STOWA-BEOORDELING
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BIJLAGE 2 DIVERSITEITS-INDICES:
MARGALEF (0)
Meetpt
Datum
Tijd
Waarde

SHANNON (0)
Uaarde

sprengkop zuidel i jke Horsthoekerbeek (Molenbeek)
21255
17-MAY-93 13.45
3.10
3.93
4.44
3.92
21255
11-OCT-93 10.45

Benedenloop zuideli jke Horsthoekerbeek (Molenbeek)
21256
17-MAY-93 15.00
5.71
3.13
21256
11-OCT-93
3.58
2.56

............................................................................

21256

15-MAY-95 10.30

8.25

2.83

Bovenloop
21455
21455
21455
21455

Middelste Horsthoekerbeek (Heidebeek)
04-MAY-92
5.15
2.35
21-SEP-92
7.18
3.42
17-MAY-93 14.30
3.98
2.03
11-OCT-93 10.00
3.13
1.91

21455
21455

15-MAY-95 13.00
30-OCT-95 12.30

.................................................................
6.69
2.98

1.79
0.48

Benedenloop Noordel i jke Horsthoekerbeek
04-MAY-92
5.26
21500
21-FEB-93
4.02
21500

2.92
3.30

sprengkop Noordel i jke Horsthoekerbeek
21502
17-MAY-93 10.30
5.59
21502
04-OCT-93
5.49

3.00
2.39

Opgeleid traject Noordelijke Horsthoekerbeek
21510
17-MAY-93 11.05
6.05
3.44
21510
04-OCT-93 10.30
5.21
2.88
Sprengkop Middelste horsthoekerbeek (Heidebeek)
21511
17-MAY-93 12.00
4.32
2.80.
21511
04-OCT-93 11.30
1.93
2.19

............................................................................

21511
21511

15-MAY-95 12.00
30-OCT-95 11.30

4.24
3.61

zi j loopje Noordel i jke Horsthoekerbeek
21512
04-OCT-93 13.15
4.98

3.28
2.19

2.86

vistrap Rakhorst, Noordelijke Horsthoekerbeek
21513
30-OCT-95 14.15
3.91
1.85
BIJLAGE 3:
AANDEEL VERSCHILLENDE ANIONEN EN KATIONEN WEERGEGEVEN ALS STIFF-DIAGRAMMEN.
Opgenomen zijn de belangrijkste stiff-diagraan van meetpunten die zowel in de nulsituatie (1993) als
na uitvoering van de maatregelen in het kader van het BOP (1995) bemonsterd zijn.

BIJLAGE 3:
AANDEEL VERSCHILLENDE ANIONEN EN KATIONEN WEERGEGEVEN ALS STIFF-DIAGRAMMEN.
Opgenomen zijn de belangrijkste stiff-diagrammen van meetpunten die zowel in de nulsituatie
(1993) als na uitvoering van de maatregelen in het kader van het BOP (1995) bemonsterd zijn.
Toelichting bij de figuren
Stiff-diagrammen geven de ionenbalans van het water schematisch weer.
Aan de linkerkant in het diagram staan van boven naar beneden de kationen:
Ca2+, Mg2+, K +
Na+.
Aan de rechterkant in het diagram staan van boven naaar beneden de anionen:
HCO,', S02-,Cl-.

+

Een Stiff-diagram geeft het karakter van het water weer en soms kan men aan de vorm
van het diagram de herkomst van het water afleiden. Een Stiff-diagram met de vorm
van een "aambeeld" heeft een groot aandeel calcium en bicarbonaat, de samenstelling
van grondwater. Het Stiff-diagram is kenmerkend voor (kalkrijke) kwel.
Een Stiff-diagram met de grootste breedte in het midden duidt echter op een grote
invloed van regenwater.
Onderstaande figuur geeft het Stiff-diagram voor drie watertypen t e weten: atmotroof
water (regenwater), lithotroof water (regenwater) en metatroof water (verrijkt water).
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