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In opdracht van Waterschap Veluwe is in 2000 een monitoringstudie uitgevoerd van de
macrofauna Van de Loenense beek. Dit onderzoek vormt het eerste herhalingsonderzoek
na de monitoring van de nulsituatie in de periode 1993-1995. De aanleiding tot het
onderzoek vormde de uitvoering van het BOP Stroomgebied Loenense beek. Doel van het
ondenoek was na te gaan hoe de beeklevensgemeenschap (ongewervelde waterdieren,
zoals waterslakken, kreeftachtigen en insecten) zich heeft hersteld. Het onderzoek is
uitgevoerd op 7 meetpunten (zie kaart l).
De resultaten zijn positief een wijzen uit dat de beeklevensgemeenschap zich goed heeft
hersteld. Zeer positief is dat het onderzoek uirwijst dat de diversiteit in 2000 groter is en dat
er meer zeldzame soorten zijn gevonden dan in de periode 1993-1995. Dit betrefl met
name de watermijten.
De meetiatscores van beide onderzoeken zijn vergelijkbaar. ûit geeft aan dat de
ecologische waterkwaliteit niet is veranderd.
Op vier van de zeven onderzochte meetpunten voldoet de beeklevensgemeenschap aan
het streefbeeld: type A voor niet opgeleide beekgedeeltes en type I voor opgeleide
beektrajecten. Alleen de meetpunten 22146 (zijtak Reuweg), 22147 (opgeleid beektraject
Zilvense Broekweg) en 22155 (Loenense Beek de Laak) voldoen niet aan het streefbeeld.
Oorzaken zijn organische belasting van het beekwater (221461, slibophoping (22147) en
gebrekkige watervoering (22155).

Z. Inleiding
Het Waterschap Veluwe is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het
oppervlaktewater en de instandhouding van de waterkwaliteit in haar beheersgebied. De
uitgangspunten voor inrichting en beheer van de beken in het gebied zijn afgeleid uit de
diverse functies die zijn toegekend in het Waterhuishoudingsplan 1991-1995 WHP) van de
provincie Gelderland. Op grond van deze functietoekenning worden knelpunten ten aanzien
van natuur, landschap, waterhuishouding en waterkwaliteit geïnventariseerd en uitgewerkt
in Beheers- en Onderhoudsplannen (BOP'S).
Voor de beken in Apeldoorn is in 1993 een Beheers- en Onderhoudsplan opgesteld door
bureau Oranjewoud. Aan het stroomgebied van de Loenense Beek zijn in het Provinciaal
Waterhuishoudingsplan de volgende twee functies toegekend:
Functie I: water voor landbouw en de aanduiding "rekening houden met waterkwantiteit
en oppervlaktewaterkwaliteit vanwege benedenstrooms gelegen natuur". Deze functie
geldt voor het gebied ten oosten van de Slatsdijk.
Functie IV: water voor landbouw en kwelafhankelijke land- en waternatuur. Deze functie
geldt voor het gebied ten westen van de Slatsdijk.
In bijlage 1 zijn de uitgangspuntenvoor inrichting en beheer van oppervlaktewater met deze
functies nader uitgewerkt.
In het kader van het BOP Stroomgebied Loenense beek is in 1995 een aantal
werkzaamheden uitgevoerd in de beek. Naast grootschalig onderhoud betroffen dit
maatregelen als het lokaal vervangen van duikers en het herprofileren van de beek.
Behalve op verbetering van de landbouwkundige productieomstandigheden is een deel van
de maatregelen tevens gericht op instandhouding en zo mogelijk vergroten van de
natuurwaarden van het bekenstelsel. De ecologische effecten van de uitgevoerde
maatregelen worden door het Waterschap Veluwe gevolgd door middel van een
monitoringsprogramma. Het ondeizoek naar de nulsituatie vond plaats in 1993 en 1994.
Het onderhavige onderroek vormt de eerste vervolgmonitoring na uitvoering van de
beheersmaatregelen. Doel hiervan is het evalueren van de ecologische effecten van deze
maatregelen.

2. Beschrijving onderzoeksgebied en meetpunten
Het onderzoeksgebied
De Loenense Beek heeft haar oorsprong in het bosgebied ter hoogte van het buurtschap
Zilven ten zuiden van Loenen. Vanaf Loenen stroomt de beek in noordoostelijke richting
Klarenbeek, waar ze ter hoogte van het buurtschap Klein-Amsterdam uitmondt in de
Voorsterbeek en vervolgens in de IJssel. Doordat het stroomgebied van de beek voor het
grootste deel in landbouwgebied ligt wordt de waterkwaliteit negatief beïnvloed door af- en
uitspoeling van nutriënten uit de aangrenzende landbouwgronden.
De meetpunten

De meetpunten zijn zodanig gekozen dat ze een representatief beeld geven van het
beekstelsel. Voor de Loenense beek heeft dit geleid tot een keuze voor de volgende
meetpunten (zie tabel 1). De meetpunten 22149 en 22159 zijn niet bemonsterd in 2000,
omdat de nabijgelegen meetpunten 22146 en 22147 in een vergelijkbaar beektraject zijn
gelegen. Voor de volledigheid zijn deze meetpunten wel meegenomen bij de interpretatie.
Tabel 1 Overzicht van de ligging van de meetpunten

3. Onderzoeksmethoden
3.1 Macrofauna
3. l.
lBemonsteríngsmethode en determinatie
De bemonstering is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Werkgroep Hydrobiologie
Holland (1989). Hierbij zijn over een traject van 5-10 meter verschillende microhabiats
bemonsterd met een totale monsterlengte van 5 meter. Dit houdt in, dat er onder een of
beide oevers is geschept, in eventueel aanwezige vegetatie, in het sediment in de
stroomdraad en dat aanwezige takken of stenen zijn afgezocht op aanwezige organismen.
De bemonsteringslengte van de diverse microhabitats is op de veldformulieren van het
Waterschap aangegeven. Hierop zijn ook andere karakteristieken van het monsterpunt
verwerkt. Deze gegevens zijn verwerkt in Ecobase.
Bij de bemonstering is een schepnet gebruikt met een netopening van 30 x 10 cm en een
maaswijdte van 0,3 mm. Waargenomen vissen en amfibieën zijn ter plekke gedetermineerd
en weer losgelaten. Na de bemonstering is het verzamelde materiaal binnen een dag
uitgezocht in een witte plastic bak. Hierbij is gebruik gemaakt van een set zeven met een
maaswijdte van resp. 5 mm, 2 mm en 0,2 mm.
Platwormen en grotere bloedzuigers zijn levend gedetermineerd tijdens het uitzoeken. Al
het overige materiaal is geconserveerd met uitzondering van goed herkenbare soorten, die
in een groter aantal voorkwamen (>50), zoals gammariden, waterpissebedden en bepaalde
haften. Hiervan is slechts een beperkt aantal geconserveerd. Van de niet meegenomen
dieren is een schatting van het aantal gemaakt. Watermijten zijn in Koenike-vloeistof
gefixeerd en de overige dieren in ethanol (70%). Tijdens het uitzoeken is de macrofauna
taxonomisch gesorteerd in 4-6 potjes, die zijn voorzien van een etiket met
monsterpuntcode, datum en coördinaten.
De determinaties zijn uitgevoerd door H. Cuppen. Tijdens het determineren heeft een
permanente kwaliteitscontrole plaatsgevonden door moeilijker te determineren materiaal te
vergelijken met materiaal uit een referentiecollectie, die in de loop van twintig jaar is
opgebouwd. De determinatiegegevens zijn verwerkt in Ecobase.

3. l.2Beoordelingsmethodes macrofauna
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Voor de interpretatie van de macrofaunagegevens wordt gebruik gemaakt van de meetlat
Gelderland voor stromende wateren (Aawater, Cuppen en Klink, 1989) en het ecologisch
maatweb stromende wateren Veluwe & Vallei (Verdonschot, 1999). 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 één 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.

Beoorúeling aan de hand van de Meetlat 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 levensgemeenschappen in bovenlopen en meer natuurlijke middenlopen van
Veluwse beken (in vergelijk met het maatweb). De theorie achter de meetlat is verder
uitgewerkt in bijlage 2.
Beoordeling aan de hand van het Ecologisch maatweb voor stmmende watemn
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 clusteringstechìeken van
een grote macrofaunadataset, 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-chemische en morfologische randvoorwaarden en de gemiddelde waarden voor een
aantal biologische indices. Er 'is een indeling gemaakt in een vijftal watertypen, deze
watertypen zijn:
e
e
"

e

Sprengenkoppenlbrbnnen
Sprengen en bronbeken
Bovenlopen
Middenloopjes en regenwaterbovenlopen
Midden en benedenlopen
e

Binnen deze watertypen kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende
beïnvloedingsstadia, elk van de genoemde 13 typen levensgemeenschappen kan als een
ontwikkelingsstadium binnen een watettype voorkomen. Deze beïnvloedingsstadia (levens: gemeenschapvpe) worden weergegeven door lettercodes. Hieronder is schematisch de
beïnvloedingsreeks voor sprengen- en bronbeken met een vrij constante stroming
weergegeven.

Hierbij is het type L (monstergroep L) het meeste beïnvloed en de typen A en A+ zijn weinig
tot niet beïnvloed (referentie). Type L bestaat uit sterk organisch belaste genormaliseerde
beken. Bij minder organische belasting gaat dit type over in type G: genormaliseerde, matig
belaste bovenlopen. Bij een gunstiger zuurstofhuishouding in combinatie met matige
beschaduwìng, matige constante stroming en normprofiel kan type G overgaan in type I. Bij
een natuurlijker beekprofiel of op plaatsen waar een redelijke variatie aan stroomsnelheden
voorkomt, waardoor een mozaïek van substraten aanwezig is zoals afwisselend kaal zand
enlof grind, bladophopingen, takjes en fijn slib, zijn de omstandigheden gunstig voor een
gevarieerde beeklevensgemeenschap van type A. Er zijn veel aan constante stroming
gebonden macrofauna-organismen aanwezig.
In bovenlopen van laaglandbeken is een vergelijkbare reeks levensgemeenschaptypes
aanwezig:

De typen L en G komen overeen met de hierboven beschreven reeks. Type M bestaat uit
half natuurlijke, geëutrofieerde bovenlopen van laaglandbeken met een wisselende
watervoering of gedeeltes van sprengenbeken met een laaglandbeekachtig karakter. Als
gevolg van de wisselende watervoering (deels temporaire beken) en de organische
belasting is het aantal voor stroming kenmerkende macrofaunasoorten beperkt. Bij een
constantere watervoering en betere zuurstof-huishouding kan dit type overgaan in type A.
Het aantal kenmerkende beeksoorten is hier veel groter.

3.2 Vegetatie
Van de hogere planten zijn vegetatieopnamen gemaakt. Alleen de aanwezige
vochtminnende water- en oeverplanten zijn genoteerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de
Tansley-methode. Dit is een geschikte methode om vegetatieopnamen te maken van vrij
grote proefvlakken zoals beektrajecten, graspercelen en moerasstroken. Bij de eveneens
veel gebruikte Braun-Blanquet-methode zijn de proefvlakken veel Weiner en moeten vrij
veel opnamen worden gemaakt om een goede indruk te krijgen van de in een gebied
aanwezige vegetatie. De bedekkíngcodes per soort zijn als volgt:
1 = r : rare: soort is zeldzaam (enkele exemplaren aanwezig)
2 =loc: local occasional: soort lokaal schaars voorkomend
3 =occ: occasional: soort schaars, hier en daar voorkomend
4 =Ik soort lokaal frequent voorkomend
5 =fr : soort frequent voorkomend
6 =lab: soort lokaal veel bedekkend
7 =ab : soort veel bedekkend
8 =cdnd: soort mede overheersend of lokaal overheersend
9 =dom: soort overheerst; bedekking 50-100%
De verzamelde gegevens zijn venverkt in Ecobase.
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De resultaten van het onderzoek naar de macrofauna in 2000 zijn weergegeven in bijlage 3.
Het totaal aantal gevonden soorten per meetpunt is onderaan de tabel weergegeven. Over
het algemeen zijn in 2000 opmerkelijk meer soorten gevonden dan in voorgaande jaren. In
1994 werden op meetpunt 22163 26 soorten gevonden en in 2000 gemiddeld 45 soorten;
op meetpunt 22164 resp. 13 en 34 soorten. Dit verschil hangt vermoedelijk samen met een
intensievere bemonstering van de aanwezige microhabii in 2000 en minder met
beekherstel. Verder is bij het uitzoeken van de macrofaumonsters voor 2000 weinig
aandacht besteed aan de watermijten. In 2000 zijn op meer soortenrijke meetpunten 5-10
soorten gevonden en in voorgaande jaren 1-2.
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4.1.lToetsing van de macrofauna-levensgemeenschappen aan de doelstellingen
van het hoogste ecologische niveau
Voor de toetsing van de resultaten van het macrofauna-onderzoek aan de doelstellingen
van het hoogste ecologische niveau wordt vooralsnog de meetlat belderland voor
stromende wateren gebruikt. Een meetpunt met oordeel klasse 4 of 5 voldoet aan het
hoogste ecologische niveau. Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten.
Tabel 2 Resultaten toetsing meetpunten aan de meetlat Gelderland
Meetpunt Datum Score Klasse Omschrijving
22146 18-mei-2000 280 2
laan
midden
midden
midden
midden
hoog doch ongelijk
midden
hoog doch ongelijk
hoog doch ongelijk
hoog doch ongelijk
midden
hoog doch ongelijk
midden
midden
midden
hoog doch ongelijk
midden
midden
midden
hoog doch ongelijk
hoog doch ongelijk
hoog doch ongelijk
hoog doch ongelijk
hoog doch ongelijk
hoog doch ongelijk

interpretatie
Meetpunt 22146 (voorheen 22149) voldoet niet aan het hoogste ecologische niveau. Dit
zijtakje ontspringt in het dorp Loenen tussen de bebouwing. De sprengkop is een
eendenvijver, waar veel wordt gevoerd. Hierdoor wordt dit zijtakje vrij zwaar organisch
belast wat tot uiting komt in een lage score. De meting op 18 mei 2000 is zelfs de laagste
score van het gehele beeksysteem. Soorten als de vedermug Chironomus en
borstelwormen die bestand zijn tegen een sterke organische belasting zijn op dit punt
dominant aanwezig. De situatie in 2000 is vergelijkbaar met die uit 1994. De organische
belasting is nog steeds een knelpunt op dit meetpunt. Opmerkelijk is het voorkomen van
twee zeldzame soorten in september 2000, die nog niet eerder in het stroomgebied van de
Loenense Beek zijn waargenomen. Dit betreft de rheofiele waterkever Agabus guttatus en
de vedermug Micropsectra Sterkselsche Aa.
Meetpunt 22147 (voorheen 22159) ligt in het opgeleide beekgedeelte ten oosten van het
Apeldoorns Kanaal. Het is een punt met een langzame stroming waar zich geleidelijk slib op
de bodem ophoopt. Alle metingen komen hier uit op een middelste ecologische niveau. Een
middelste ecologische niveau is op dergelijke minder natuurlijke trajecten heel redelijk
ondanks het feit dat het meetpunt niet voldoet aan het hoogste ecologische niveau. De
situatie tussen de diverse meetjaren is vergelijkbaar. Zeldzame rheofiele soorten in 2000
zijn de steltmug Dixella filicornis en de watermijt Mideopsis crassipes.
Meetpunt 22153 betreft een vrij snel stromend onbeschaduwd beektraject met een rijk
ontwikkelde water- en oevervegetatie. Dichte plukken sterrenkroos zorgen voor een sterke
sturing van de stroomdraad, waardoor een afwisselend substraat aanwezig is. Zowel in het
voor- als najaar van 2000 is klasse 4 gemeten, waarmee dit meetpunt voldoet aan het
hoogste ecologische niveau. De situatie uit voorgaande jaren is redelijk vergelijkbaar.
Zeldzame soorten in 2000 zijn de bloedzuiger Trocheta pseudodina, de watermijten
Lebertia dubia, Lebertía stigmatifera, Lebertia fimbriata, Hygrobates fluviatilis en de
waterkever Platambus maculatus. Met uitzondering van Lebertia stigmatifera waren de
genoemde watermijten nog niet bekend uit het stroomgebied van de Loenense Beek.
Meetpunt 22155 is het meest stroomopwaarts gelegen meetpunt en is gelegen op de
Loenense enk. Dit meetpunt valt periodiek droog zoals in juni 2000, waardoor de
najaarsmeting van 2000 ontbreekt. Wanneer de beek water voert, is een redelijke stroming
aanwezig. Als de beek het gehele jaar stroomt zoals in 1995 wordt een middelste of
hoogste ecologische niveau bereikt. Op grond van de morfologie zou hier altijd klasse 4
haalbaar moeten zijn. Knelpunten vormen hier de onregelmatige watervoering en de matige
organisMe belasting van het beekwater als gevolg van uitspoeling van nutriënten van de
aangrenzende landbouwgronden. In 2000 zijn hier geen zeldzamere soorten gevonden.
Meetpunt 22157 betreft een vrij sterk beschaduwd, matig stromend beektraject vlak voor de
onderdoorgang bij het Apeldoorns Kanaal. Het profiel is hier vrij breed, waardoor vrijwel de
gehele beekbodem bedekt is met een sliblaag. De meting in mei 2000 geeft Masse 4, wat
het hoogste ecologische niveau is op dergelijke beektrajecten. De andere metingen uit
1993 en 2000 komen uit op een middelste ecologische niveau. De scores uit 2000 komen
wat hoger uit dan in 1993 wat mogelijk samenhangt met een wat minder dikke sliblaag als
gevolg van het uitgevoerde grootschalige onderhoud. Zeldzame soorten in 2000 zijn de
watermijten Arrenurus cylindratus, Mideopsis crassipes, Oxus ovaiis en Wettina podagrica,
de steltmug Dixella filicornis en de waterkever Platambus maculatus. Met uitzondering van
Mideopsis crassipes waren de genoemde watermijten nog niet bekend uit het stroomgebied
van de Loenense Beek. De enige niet teruggevonden zeldzame soort uit voorgaande jaren
is de vedermug Heterotanytarsus apicalis.
Meetpunt 22163 betref een matig beschaduwd half opgeleid beektraject, waar nog
voldoende stroming aanwezig is voor het lokaal creëren van zandige plekken op de
beekbodem. Zowel in 1994, als in 2000 komt de score uit op klasse 4 een hoogste
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ecologische niveau. In 2000 is de score iets hoger dan in 1994 wat kan samenhangen met
een wat minder dikke sliblaag als gevolg van het uitgevoerde grootschalige onderhoud.
Zeldzame soorten in 2000 zijn de platworm Polycelis felina (nieuw voor stroomgebied), de
watermijten Arrenurus cylindratus, Lebertia dubia, Lebertia stigmatifera, Lebertia fimbriata,
Hygrobates fluviatilis, Mideopsis crassipes, Oxus setosus (nieuw) en Wettina podagrica, de
steltmug Dixella filicomis en de waterkever Platambus maculatus. Ook is hier in 2000 voor
het eerst de zeldzame kokerjuffer Tinodes assimilis gevonden. Deze kokerjuffer maakt
slibkokers op stenen bij watervallen of op duikers. Al deze soorten zijn in 1994 niet
gevonden. Hier staat tegenover dat de in 1994 gevonden zeldzame bloedzuiger Dina
lineata in 2000 niet is teruggevonden.
Meetpunt 22164 is een halfbeschaduwd zeer smal, snelstromend beektraject langs de
Molenallee. Met klasse 4 voldoet de beek hier aan het hoogste ecologische niveau. De
scores uit 1994 en 2000 zijn redelijk vergelijkbaar. Zeldzame soorten in 2000 de platworm
Polycelis felina, de watermijten Lebertia stigmatifera, Lebertia fimbriata, Hygrobates
fluviatilis, Spefchon squamosus (nieuw voor stroomgebied) en Wettina podagrica, de
steltmug Dixa maculata, de kokerjuffer Tinodes assimilis, de waterkever Platambus
maculatus en de vedermug Corynoneura lobata agg. Al deze soorten waren niet eerder op
dit punt gevonden. Hier staat tegenover dat de in 1994 gevonden zeldzame waterkever
Laccobius striatulus in 2000 niet is teruggevonden.

4.1 .Z Beoordeling aan de hand van het Ecologisch maatweb voor stromende
wateren
De verwerking van de gegevens is volledig geautomatiseerd uitgevoerd met behulp van het
programma EKOW (Ekologische Karakterisering Oppervlaktewater Veluwe en Vallei). De
toedeling van het type levensgemeenschap, de cenotypes, heeft plaatsgevonden aan de
hand van Prestonwaarden. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.
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Tabel 3 Resultatentoedeling cenotypen volgens het ecologisch maatweb
Genotype l
Meetpunt
Datum
22146 18-mei-2000
L
M
22146 16-sep-2000
G
22147 19-mei-2000
G
22147 16-sep-2000
22153 13-apr-l993
I
22153 6-sep-1993
A
I
22153 28-mei-2000
I
22153 16-sep-2000
22155 12-jun-1995
A
22155 11-okt-1995
I
M
22155 25-apr-2000
G
22157 13-apr-l 993
'G
22157 6-sep-1993
I
22157 19-mei-2000
G
22157 16-p-2000
I
22163 25-0kt-l994
1
22163 18-mei-2000
I
22163 22-sep-2000
A
22164 25-0kt-1994
A
22164 18-mei-2000
I
22164 22-sep-2000

Kans (%)
96
84
76
85
95
81
85
88
86
88
91
93
89
90
93
85
91
90
95
89
84

Cenotype 2
M
G
L
L
G
I
P
G
I
A
L
I
I
G
I
M
G
G
I
l
A

Kans (%)
80
78
72
70
62
70
70
69
82
79
75
75
63
86
88
73
66
61
68
72
77

Interpretatie
De levensgemeenschaptypes L en G zijn het minst gunstig en kenmerkend voor sterk (type
L) tot matig belaste, genormaliseerde bovenlopen van sprengen- en laaglandbeken. Het
aantal kenmerkende beeksoorten is zeer gering. Deze cenotypen zijn aangetroffen op de
meetpunten 22146, 22147 en 22157. Dit betreft een sterk organisch belaste zijtak van de
Loenense Beek (22146) en twee opgeleide beekgedeeltes met geringe stroming en
slibophoping. Ook bij de berekening van de meetlat scoorden deze beektrajecten vrij laag.
Positief is de aanwezigheid van cenotype I op meetpunt 22157 in mei 2000. Dit kan
samenhangen met een gunstig effect van het verwijderen van slib ten gevolge van de
uitvoering van het BOP-plan.
Levensgemeenschaptype M (delen van sprengenbeken met een laaglandbeekkarakter) is
aangetroffen op de meetpunten 22146 en 22155. Het ontbreken van beekbegeleidende
beplanting enlof de wisselende watervoering (met name op meetpunt 22155; de Laak)
verklaart de aanwezigheid van deze voor sprengenbeken minder typische
levensgemeenschap. Op meetpunt 22155 was in 1995 een meer karakteristieke
levensgemeenschap aanwezig (type A en I). De minder gunstige situatie in 2000 hangt zeer
waarschijnlijk samen met een minder stabiele watervoering. De tweede bemonstering in
2000 viel zelfs uit door droogval. De leverbotslak Galba truncatula was in het VOOjaar 2000
massaal aanwezig. Deze soort, die gebonden is aan temporaire wateren was niet eerder in
de Loenense Beek gevonden. In 1995 voerde de beek op dit meetpunt het gehele jaar
water.
Levensgemeenschaptype I benadert het streefbeeld (type A) voor de Loenense Beek al vrij
dicht of komt overeen met het hoogst haalbare op opgeleide beektrajecten. Deze laatste
trajecten kunnen alleen door herprofilering een meer natuurlijk karakter krijgen wat voor het
type sprengenbeek een aantasting van de cultuurhistorische waarde betekent en dus zeer
ingrijpend is.
Type I is gevonden op de meetpunten 22153, 22155, 22157 en 22163. De beide
eerstgenoemde punten hebben een vrij snelle stroming. Door aanplant van
beekbegeleidende elzen in de voet van het profiel is het mogelijk in deze beektrajecten
permanent gunstige levensomstandigheden voor levensgemeenschaptype A te creëren.
Incidenteel is dit cenotype hier gevonden.
De beektrajecten 22157 en 22163 zijn opgeleid. Cenotype I lijkt hier het hoogst haalbare.
Meetpunt 22163 komt bij de berekening van de meetlatscore uit op een hoogste
ecologische niveau. Voor dit cenotype is op dit meetpunt een naar verhouding zeer goed
ontwikkelde levensgemeenschap aanwezig met zeldzame specifieke bronsoorten als de
platworm Polycelis felina en de watermijten Lebertia dubia, Lebertia fimbriata en Lebertia
stigmatifera die indiceren dat hier permanent koud grondwater in de beekbodem opkwelt. In
laaglandbeken ontbreken dergelijke soorten. Dit meetpunt kan dienen als
referentiegemeenschap voor opgeleide beektrajecten.
Levensgemeenschaptype A komt overeen met de referentiesituatie voor sprengenbeken.
Incidenteel is dit cenotype aangetroffen op de meetpunten 22153 en 22155. Knelpunt is
hier met name het ontbreken van beekbegeleidende beplanting (zie boven). Alleen op
meetpunt 22164 lijken permanent gunstige omstandigheden aanwezig te zijn voor deze
levensgemeenschap.

4.2 Vegetatie
In de onderzoeksjaren voor 2000 zijn alleen wat losse, onvolledige aantekeningen gemaakt.
In 2000 zijn meer volledige vegetatieopnamen volgens de methode van Tansley gemaakt.
Hierdoor is een vergelijking met eerdere meetjaren niet goed mogelijk.
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De resultaten van de vegetatieopnamen in 2000 zijn weergegeven in bijlage 4. Het totale
aantal vochtminnende soorten per meetpunt
is onderaan de overzichtstabel
gepresenteerd.
Op meetpunt 22146 zijn vier algemene plantensoorten gevonden, waarmee dit meetpunt
verreweg het soortenarmst is in vergelijking tot de overige meetpunten. Rietgras is
aspectbepalend op dit meetpunt en kan tijdens het groeiseuoen de gehele beekloop
overgroeien. Dit is een zeer algemene soort van voedselrijke, verruigde oevers. Ook de
enige waterplant, het eendekroos Lemna minor, is indicatief voor zeer voedselrijk water.
Ook bij de macrofauna kwam dit punt als relatief het slechtste uit de beoordeling.
Met uitzondering van meetpunt 22157 (18 soorten) zijn op de overige meetpunten circa 10
vochtminnende plantensoorten gevonden. Hiervan is de vrij zeldzame bittere veldkers
(Cardamine amara) de meest opmerkelijke soort. Dit familielid van de pinksterbloem
prefereert kwelsituaties en is in het voorjaar op alle overige meetpunten gevonden. Op
plekken met beekbegeleidende bomen zoals els en es zijn verder nog enkele varen- en
zeggesoorten vermeldenswaardig. Dit betreft het dubbellloof (Blechnum spicant) op
meetpunt 22164, de eizenzegge (Carex elongata) op meetpunt 22157 en de ijle zegge
(Carex remota) op de meetpunten 22157, 22163 en 22164. Deze plantensoorten zijn allen
gebonden aan matig voedselrijke, beschaduwde oevers. De overige gevonden
oeverplanten zijn algemene soorten van voedselrijke oevers. Meetpunt 22157 is het meest
soortenrijk en herbergt een zeer gevarieerde oeverbegroeiing. Soorten die elleen op dit
punt voorkomen, zijn kleine watereppe (Berula erecta), engeiwortel (Angelica sylvestris), es
(Fraxinus excelsior), blauw glidkruid (Scutellaria galericulata), grote egelskop (Sparganium
erectum) en elzenzegge (Carex elongata).

5. Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
De beeklevensgemeenschap heeft zich goed hersteld van de uitgevoerde beheersen onderhoudswerkzaamheden.
a

O

De diversiteit en het aantal zeldzame beekdieren is toegenomen in vergelijking tot
de nulsituatie.
De ecologische waterkwaliteit in 2000 is vrijwel gelijk aan de ecologische
waterkwaliteit in de periode 1993-1995.
Vier van de zeven onderzochte meetpunten voldoen aan het streefbeeld voor
sprengenbeken.

* De meest interessante vegetatie is aanwezig op beektrajecten met beekbe
geleidende beplanting en een matig voedselrijke oever.
Aanbevelingen voor vervolgonderhoud
Op opgeleide beekgedeelten vindt sneller slibophoping plaats dan op meer
natuurlijke beektrajecten. Bij slibdiktes van meer dan 10 centimeter in het midden
van de beek is het wenselijk om te baggeren omdat anders het aantal
karakteristieke beeksoorten afneemt als gevolg van een verslechtering van de
zuurstofhuishouding.
Op de meetpunten 22153 en 22155 (nu onbeschaduwd; constante vrij snelle
stroming) kan door aanplant van elzen in de voet van het profiel worden
bewerkstelligd dat de beeklevensgemeenschap een nog natuurlijker karakter krijgt.
Hiermee kan bereikt worden dat de levensgemeenschap voldoet aan de
referentiesituatie.

l

6. Literatuur
G:?

k$

Aawater, R.,H. Cuppen en A. Klink, 1990. De Meetlat; Een biologisch beoordelingssysteem
voor het oppervlaktewater in Gelderland. Rapport provincie Gelderland. 63 pp + 9 bijlagen.
Oranjewoud, 1993. Beheers- en Onderhoudsplan (B & O
Beek. Projectnummer 11393. 14 pp.

fl

- plan) Stroomgebied Loenense

Verdonschot, P.F.M., R.C. Gemtsen en M. Koopmans, 1999. Ecologisch Maatweb
stromende wateren Veiuwe & Vaîiei. i6N rappo, 439. 142 p p
Werkgroep Hydrobiologie Holland, i989. Richtlijnen voor de bemonstering en determinatie
van macrofauna in Noord- en Zuid-Holland.

Bijlage l Functietoekenning Provinciaal Waterhuishoudingsplan
(WHP)
In het Provinciaal Waterhuishoudingsplanzijn de uitgangspunten voor inrichting en beheer
van het oppervlaktewater in Gelderland vastgelegd in een aantal functies. In het
stroomgebied van de Loenense Beek gelden de volgende functies:
Functie I:water voor landbouw. Hierbij zijn inrichting en beheer gericht op:
e
e

e

Een ontwateringsdiepte met aanvaardbare risico's voor wateroverlast op
landbouwgronden;
Oppervlaktewaterpeilendie zijn afgestemd op het meest voorkomende landbouwkundig
gebruik en het minimaliseren van wateroverlast en watertekort;
De beschikbaarheidvan oppervlaktewater voor het op peil houden van de
grondwaterstand en voorzover daarmee verenigbaar, beschikbaarheidvan
oppervlaktewater voor andere doelen (zoals beregening);
De beschikbaarheidvan grondwater voor zover geen onaanvaardbare schade ontstaat
aan verspreide natuur, landschap en bebouwing;
Veiligstelling van verspreid liggende bijzondere natuurelementendoor lokale
waterhuishoudkundige maatregelen (isolatie);
Een minimale nadelige invloed van menselijk handelen op de kwaliteit van het
oppervlaktewater.

Functie IV: water voor landbouw en kwelafhankelijke land- en waternatuur. Inrichting en
beheer zijn bij deze functie gericht op:
Veiligstelling en herstei van bijzondere natuur door een daarop afgestemd peilbeheer;
Een minimale nadelige invloed van menselijk handelen op de kwaliteit van het
opperviaktewater;
En verder, voorzover daarmee verenigbaar op:
e

e
e

Een ontwateringsdieptemet aanvaardbare risico's voor wateroverlast op een zo groot
mogelijk deel van de landbouwgronden door een dicht net van ondiepe
ontwateringsmiddelen;
Afstemming van de oppervlaktepeilen in beginsel op de normen voor gebruik als
grasland en op het minimaliseren van wateroverlast en vochttekort;
Behoud van karakteristieke vormen van water en oeverzones en van karakteristieke
beplanting voor de waternatuur;
Afstemming van de omvang en de plaats van grondwateronttrekking(o.a. beregening)
op het instandhoudenvan de bijzondere natuur;
Afstemming van de waterrecreatie op de bijzondere natuur;
Extra mogelijkheden voor migratie van fauna.

Bijlage 2 De Gelderse meetlat
Voor de bepaling van de ecologische waterkwaliteit is gebruik gemaakt van "De Meetlat".
De Meetlat is een biologisch beoordelingssysteemvoor het oppervlaktewater in de provincie
Gelderland (Aawater, Cuppen en Klink, 1989).
Voor stromend water heeft deze beoordelingsmethode geresulteerd in een systeem, waarbij
aan bepaalde soorten een gewicht is gegeven, dat indicatief is voor de kwaliteit van het
ecosysteem. Hoe hoger dit gewicht is des te beter is de milieusituatie.
Toepassing van de Meetlat leidt tot een ecologische waterkwaliteitsbeoordeling. De ecologische waterkwaliteit wordt verdeeld in een vijftal niveaus. In de Meetlat wordt het ecologisch niveau van een aquatisch ecosysteem gerefereerd aan de oorspronkelijke toestand.
Dit is een toestand, waarin de menselijke beïnvloeding ontbreekt of gering is. De diverse
ecologische niveaus worden als volgt gedefinieerd:

-

-

Aquatische ecosystemen van het hoogste niveau:
De toestand is gelijk aan de oorspronkelijke toestand. Er is niet of nauwelijks sprake
van menselijke invloeden.
Aquatische ecosystemen van het bijna hoogste niveau:
De toestand is vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke toestand. Er is sprake van
geringe menselijke invloeden
Aquatische ecosystemen van het middeíste niveau:
De toestand wijkt door menselijke invloeden vrij sterk af van de oorspronkelijke
toestand. De toestand heeft echter nog een belangrijk aantal kenmerken, die
karakteristiekzijn voor de oorspronkelijke toestand.
Aquatische ecosystemen van het laagste niveau:
De toestand wijkt door sterke menselijke invloeden veel af van de oorspronkelijke
toestand. De toestand heeft weinig kenmerken, die karakteristiek zijn voor de oorspronkelijke toestand. Hydrologie enlof waterkwaliteit zijn sterk negatief beïnvloed.
Chemisch voldoet het water net aan de grenswaarde.
Aquatische ecosystemen van het ongewenste niveau:
Door de zeer sterke menselijke invloed heeft de toestand van het ecosysteem geen
of nagenoeg geen kenmerken, die karakteristiek zijn voor de oorspronkelijke
toestand. Hydrologie enlof waterkwaliteit zijn zeer sterk negatief beïnvloed.
Chemisch voldoet het water niet aan de normen voor de grenswaarde.

In de onderstaande tabel is dit nader uitgewerkt.
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Tabel 1: Klassegrenzen van de verschillende ecologische niveaus
Score
>393
334-393
285-333
253-284
c253

Ecologisch niveau
hoog .
hoog doch ongelijk oorspronkelijk
midden
laag
ongewenste niveau

Waterkwaliteitsklasse
5
4
3

2
1

'

Bijlage 4 Soortenlijst macrofyten Loenense Beek 2000
22146
Meetpuntcode22146
Meetpuntdatum 18-mei-00 16--00
Latijnse naam
Code
ATHYRFIL Athyrium iilix-femlna
BLECHSPI Blechnum spicant
SALIXALB Salix alba
ALNUSGLU Alnus glutinosa
POLYNHYD Polygonum hydropiper
CARDMAMA Cardarnine amara
CARDMPRA - Cardamine pratensis
FILIPULM
Filipendula ulmaria
LOTUSULI Lotus ullginosus
EPILO-SP
Epil6blum
BERULERE Befula erecta
ANGELSYL Angelica sylvestrls
FRAXIEXC Fminus excelsior
CALLI-SP
Callitriche
SCUTEGAL Scutellaria galericulata
LYCOPEUR Lycopus eumpaeus
MENTHAQU Mentha aquatica
VALEROFF Valeriana ofiicinalis
BIDENTRI Bidens tripartka
ELODECAN Elodea canadensis
IRIS PSE
Iris pseudaconrs
JUNCUEFF Juncus &sus
GLYCEFLU Glyceria fluitans
GLYCEMAX Glyceria maxima
PHALAARU Phalaris arundinacea
PHRAGAUS Phragmites australis
LEMNAMIN Lemna minor
SPARGE-E Sparganium erectum subsp. erectum
CAREXELO Carex elongata
CAREXREM Carex remota
+Totaalaantal vochtminnendesoorten
Tansley:

22147
22147
22153
22153
22157
22157
22163
22163
19-mei-00 16-sep-00 28-mei-00 16-sep-00 19-mei40 16-sep-00 18-mei40 22-50
3
3

3

5

5

6
2

5

4
2
1

1
1

5

6

8

2
2
5
1
2

4

3

l= r :rare: soort is zeldzaam (enkele exemplaren aanwezig)
2 =loc: local occasional: soort lokaal schaars voorkomend
3 =occ: occasional: soort schaars, hier en daar voorkomend
4 =lfr: soort lokaal frequent voorkomend
5 =f: soort frequent voorkomend
6 =lab: soort lokaal veel bedekkend
7 =ab :soort veel bedekkend
8 =cdild: soort mede overheersend of lokaal overheersend
9 =dom: soort ovefheerst; bedekklng 50-100%

2

l

2

2

1,

5

4

2
2
5
2
1
2

2

2
2

1

5

7

1

3

3
9

3
8

2
1

1
1
1
3

3

1

5

5

1

l

1

1

l

1

6
2

5

1
2

l

1

3

4

1

2

2

2

2

.

1
1

2

2

2

2

7

3

3

3

5

5

22164
22164
18-mei-00 22-sep-00

8

7

9

3

2

2
6

3
9

3

3
1

1
1

13

3
15

