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macmhma Verloren Beek 1999-2000

Samenvatting
De Verloren Beek is 12,5 km lang en ontspringt in het dal van het Wisselsche Veen ten zuidwesten van
Epe (zie kaartbijlage). Flora en fauna zijn zeer bijzonder, waardoor deze beek tot de meest waardevolle
beken van de Veluwe behoort.
In opdracht van Waterschap Veluwe is in 2000 een monitoringstudie uitgevoerd van de macroh.ma van
de Verloren Beek. Dit onderzoek vormt het eerste herhdingsondenoek na de monitoring van de
nulsituatie in 1994. De aanleiding tot het onderzoek vormde de uitvoering van diverse beheersmaatregelen in het kader van het Uitwerkmgsplan Cluster Verloren Beek. Deze werkzaamheden zijn
gestart in september 1998 en afgerond in oktober 1999. Doel van het onderzoek was na te gaan hoe de
beeklevensgemeenschap (ongewervelde waterdieren, zoals waterslakken, kreetlachtigen en insecten) zich
heeft hersteld. Het onderzoek is uitgevoerd op 6 meetpunten (zie kaart 1).
De resultaten zijn positief en duiden erop dat de beeklevensgemeenschap zich goed he& hersteld.
Positief is dat het onderzoek uitwijst dat de ecologische waterkwaliteit iets is verbeterd en dat de
samensklling van de macro~vensgemeenschapmeer het karakter heeft van een natuurlijke beek.
Twee van de meetpunten voldoen in 2000 zelik aan het streefbeeld voor sprengen respectievelijk
laaglandbeken. In 1994 voldeed nog geen enkel meetpunt aan het streefbeeld. Een minpunt is de
Specifiek onderzoek naar de
vermoedelijke achteruitgang van de zeldzame beeksc-jder.
resterende populaties binnen het beheersgebied van het waterschap en de specifieke habitateisen is
gewenst om bij het beheer beter rekening te kunnen houden met deze landelijk bedreigde beeksoort.
De diversiteit aan gevonden soorten is in de periode 1999-2000 minder groot dan in 1994. Wel zijn
ongeveer evenveel zeldzamere soorten gevonden. Op grond van bengenoemde verbeteringen in de
miiieuomstandigheden wordt vermoed dat een minder intensieve beinonsterhg van de microhabitats in
de beek de oorzaak is van het lagere aantal gevonden soorten.

l.Inleiding
Het Waterschap Veluwe is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het oppervlaktewater en
de instandhouding van de waterkwaliteit in haar beheersgebied. De &gangspunten voor inrichting en
beheer van de beken in het gebied zijn afgeeid uit de diverse functies die zijn toegekend in het
Waterhuishoudingsplan 1991-1995
van de provincie Gelderland. Op grond van deze
functietoekenning worden laielpunten ten aanzien van natuur, landschap, waterhuishouding en waterkwaliteit gebventariseerd en uitgewerkt in Beheers- en û n d e r h o u d s p m (BOP'S).

m)

Voor de Verloren Beek is in 1993 een Beheers- en Onderhoudsplan opgesteld door het Waterschap
Oost-Veluwe. Aan het stroomgebied van de Verloren Beek zijn in het Provinciaal Waterhuishoudingsplan de volgende functies toegekend:

e
e

Functie ik water voor landbouw en niet kwelafhankelijke l a n e u r . Deze functie geldt voor de
benedenstroomse delen van de Verloren Beek en de A-watergangen in het stroomgebied.
Functie IV:water voor landbouw en kWeiafhankelijke land- en waternatuur. Deze functie geldt voor
de middenloop en een deel van de bovenloop.
Functie V: water voor natuur van het hoogste ecologische niveau. Deze functie geldt voor de
natuuro~lingsgebiedenbij de Boerweg. De beek zelf heeft hier ook de hoogste ecologische
functie: 'tirater van het hoogste ecologische niveau7'.

In bijlage 1 zijn de uitgangsp~~&~~
voor inrichting en beheer van oppervlakiewater met deze functies
nader uitgewerkt.
Naar aanleiding van het Uitwerkingsplan Cluster Verloren Beek is van september 1998tot oktober 1999
een aantal werkzaamheden uitgevoerd in de beek. Naast grootschalig onderhoud betroffen dit
maatregelen als het vervangen van duikers, verplaatsen van rasters, venrctqging van stuwen door
cascades, herstel van beschoeiing, lokale aanplant van elzen, verwijderen van exoten op de oevers en
aanleg van plash-situaties en poelen. Behalve op verbetering van de landbouwkundige productieomstandigheden is een groot deel van de maatregelen 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
onderzoek naar de nulsituatie vond plaats in 1994.
Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 1999 en voor- en najaar van 2000. Als
gevolg van vertraging in de herstelwerkzaamheden (wateroverlast) kon de beek pas vanaf september
1999 grondig worden opgeschoond. Dit betekent dat de voorjaars-bemonstering van 1999 ook nog als
nulsituatie dient te worden beschouwd. De benonsterkg in 2000 vormt de eerste vervolgmonitoring na
uitvoering van de beheers-maatregelen. Doel hiervan is het evalueren van de ecologische effecten van
deze maatregelen.

2. Beschrijving onderzoeksgebied en meetpunten
Het onderzoeksgebied
De Verloren Beek heeft haar oorsprong in het Wisselse Veen, een voormalig hoogveengebied aan de
rand van de Veluwe waar kwel optreedt. De bovenloop bestaat uit drie beektakken, welke samenvloeien
bij de Woesterweg. De middenloop strekt zich uit van de Woesterweg tat aan de "Kopermolen". Ten
oosten van de "Kopermolen" ligt de vrij korte benedenloop die bij Zuuk uitstroomt in de Klaarbeek. De
Klaarbeek mondt vervolgens uit in het Apeldoorn Kanaal. Doordat het stroomgebied van de beek voor
het grootste deel in landbouwgebied ligt wordt de w a t e r m i t negatief beiiivloed door af- en
uitspoeling van nutriënten uit de aangr-de
landbouwgronden.
De meetpunten
De meetpunten zijn zodanig gekozen dat ze een representatief beeld geven van het beekstelsel. Voor de
Verloren Beek heeft dit geleid tot een keuze voor de volgende meetpunten (zie tabel 1).
Tabel 1 Overzicht van de ligging van de meetpunten

3. Onderzoeksmethoden
3.l Macrofauna
3.1.l
Bemonsteringsmethode en determinatie
De bernonstering is uitgevoerd door het Waterschap. Hierbij is met behulp van een
standaardmacroIauuanet 5 meter bemonsterd. Hierbij zijn de verschillende voorkomende substraten
evenredig bemonsterd. Het monster wordt overgebracht in een enmier en op het laboratorium uitgezocht
en geconserveerd. De bernomterhgs1engt.e 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.
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 gammríden, waterpissebedden en bepaaIde haften. Hiervan is slechts een beperkt aantal geconserveerd. Van de niet meegenomen dieren is een schatting van het aantal gemaak.
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
monster-punteode, 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 detenninatiegegevens zijn
verwerkt in Ecobase.

3.1-2Beoordelingsmethodes macrofauna
Voor de interpretatie van de macrojàunagegevens wordt gebruik gemaakt van de meetlat Gelderland
voor stromende wateren (Aawater, Cuppen en Klú1k,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.
Beoordeling 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 maafweb voor stromende wateren
Het maatweb gebruikt evenals de maatlat voornamelijk macrofbunalevensgemeenschappen om de
kwaliteit van de beek te kamkteriseren. Dit gebeurt aan de hand van een dertiental typen
levensgemeenschappen welke door middel van ordinate en clusteringstechieken van een grote
macrofbwbs%, 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 fjsischchemische en morfoogische randvoorwaarden en de
gemiddelde waarden voor een aantal biologische indices. Er is een indeling gemaakt in een vijftal
watertypen, deze vvaterspen zijn:

*
*

Sprengenkoppenhronnen
Sprengen en bronbeken
Bovenlopen
Middenloopjes en regenwaterbovenlopen
Midden en benedenlopen

Binnen deze watertypen kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende beiivloedingsstajb, elk
van de genoemde 13 typen levensgemeenschappen kan als een ontwikkelingsstadium binnen een
watersrpe voorkomen. Deze beïnvloedingsstadia (levensgemeenschaptype) worden weergegeven door
lettercodes. Hieronder is schematisch de beïnvloedingsreeks voor sprengen- en bronbeken met een vrij
constante stroming weergegeven (bovenste reeks) en een variant met sterke stroming (onderste reeks).

Hierbij is het type L (monstergroep L) het meeste beïnvloed en de typen A en A+/P en P+ zijn weinig tot
niet beïnvloed (referentie). Type L bestaat uit sterk organisch belaste genormaliseerdebeken. Bij minder
organische belasting gaat dit type over in type G: genormaliseerde, matig belaste bovenlopen. Bij een
gunstiger zuurstofhuishouding in combinatie met matige beschaduwing, 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 d o f 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.
Op plaatsen met een sterke stroming, waar als gevolg van de sterke stroming een vrij kale
zand/grhdbodem voorkomt kan type I mits de waterkwaliteit goed is overgaan in type P. Kenmerkende
soorten zijn kriebelmuglarven en kokerjuffers van de fitmilie Goeridae.

In bovenlopen van laaglandbeken is een vergelijkbare reeks levensgemeenschaptypesaanwezig:

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 watenoering 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
macrohumsoorten beperkt. Bij een mmtantere watervoering en betere zuurstofhuishouding kan dit type
overgaan in type A. Het aantal kenmerkende beeksoorten is hier veel groter.

4. Onderzoeksresultaten
4.1 Macrofauna
De resultaten van het onderzoek naar de macrofitma m 1999 en 2000 zijn weergegeven in bijlage 3. Het
totaal aantal gevonden soorten per meetput is onderaan de tabel weer-gegeven. Over het algemeen zijn
in de periode 1999-2000 minder soorten gevonden dan in voorgaande jaren. In 1994 werden op
meetpunt 20552 gemiddeld 36 soorten gevonden en in 1999-2000 gemiddeld 21 s o o op
~ meetpunt
2056 1 resp. 34 en 20 soorten en op 20564 resp. 29 en 15 soorten. Alleen op meetpunt 20565 zijn de
aantallen vergelijkbaar. Op dit meetpunt zijn in 2000 echter drie deelmonsters verzameld, wat meer is
dan in 1994.
Dit verschil in diversiteit hangt vermoedelijk samen met een minder intensieve bernomteritg van de
aanwezige microhabitats in 1999-2000 en minder met achteruitgang van het beekmiiieu. Toetsing aan de
meetlat (zie paragraaf 4.1.1) geeft namelijk aan dat de ecologische waterkwaliteit in 1999-2000
vergelijkbaar of ze& beter is dan in 1994. Verder voldoen diverse meetpunten in de periode 1999-2000
aan het streefbeeld, wat in de vorige meetperiode nog niet het geval was. Ook dit duidt op een
verbetering van de milieuomstandigheden (zie 4.1.2).

4.1.1 Toetsing van de macrofauna-levensgemeenschappenaan de doelstellingen
van het hoogste ecologische niveau
Voor de toetsing van de resultaten van het macro~-onderzoekaan de doelstellingen van het hoogste
ecologische niveau wordt vooralsnog de meetlat Gelderland voor stromende wateren gebruikt. Een
meetpmt met oordeel klasse 4 of 5 voldoet aan het hoogste ecologische niveau. Tabel 2 ge& een
overzicht van de resultatm.
Tabel 2 Resultaten toetsing meetpunten aan de meetlat Gelderland
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Positief is dat alle meetpunten van de Verloren Beek die in de periode 1999-2000 zijn onderzocht
voldoen aan het hoogste ecologische niveau (klasse 4). In de najaarsbemonstering van 1994 voldeden
meetpunt 20552 en 20565 niet aan dit niveau. Beide punten liggen in de uiterste bovenloop van de
Verloren Beek. Kier is in de periode 1992-1993 ten oosten van de -eg
een grootschalig
naaiurontwikkelingsproject uitgevoerd waarbij de voedselrijke bovengrond is afgegraven en afsevoerd.
Mogelijk is de milieusituatie hierdoor op beide meetpunten iets verbeterd. Op de cascade bij de Boerweg
zijn ten opzichte van 1994 met name de kokerjuffers in aantal toegenomen. Dit duidt op een stabielere
zuurstofhuishouding.
Op de meetpunten 20561 en 20564 is de ecologische wakdaditeit tussen beide meetperiodes
vergelijkbaar. Wel is de meetlatscore in 2000 iets hoger clan in 1994 en in het voorjaar van 1999. Dit
hangt mogelijk samen met de grondige opschoonbeurt in het najaar van 1999.
Meetpunt 20580 betrefl de A-watergang Westendorp. In feite heeft deze watergang meer het karairter
van een sloot dan van een beek. Het is de vraag of toetsing met de Meetlat voor stromende wateren hier
het meest geëigende toetsingsinstruma vormt. De scores geven lage waarden te zien. In mei 2000
voldoet dit meetpunt zelfk niet aan het laagste ecologische niveau, maar is een ongewenst niveau (klasse
l ) geconstateerd. De zeer sterke dominantie van de vedermug Chironomus duidt op een sterke
organische belasting en een zeer instabiele zuurstoniuishouding.
Zeldzamere soorten uit de periode 1999-2000 zijn de watermijten Sperchon clupeifer (20564), 0x11s
setosus (20564), Wettina podagríca (20654), Mideopsis crassipes (20564) en Arrenurus cylindratus
(20561), de wants Gerris gibbifer (20561), de steenvlieg Nemoura avicularis (20564), de kokerjuffer
Adicella reducta (20552), de waterkever Limnius volckmari (20565) en de mug Epoicocladius flavens
(20561).
Ook in 1994 en 1998 zijn 10 zeldzamere soorten gevonden. Dit betrof de watermijten Sperchon
clupeifer (20564), Wettina podapca (20552), de wants Aquarius najas (20561), de steenvlieg
Nemoura aviculans (20561 en 20564), de kokerjuffers Adicella reducta (20552) en Hydropsyche
pellucidula (20552 en 20564), de waterkever Orectochilus viilosus (20564) en de muggen
T h i e n d e l l a flaviforceps (20564), Tipula unca (20564) en Epoicocladius flavens (20198).
De beekschaatsenrijder (Aquarius najas) behoort in Nederland tot de bedreigde beekorganismen (zie o.a.
Higler, 1967, Nieser en Wasscher, 1986 en Wasscher en Cuppen, 1991). De soort verdwijnt bij
kanalisatie van beken, maar is ook zeer gevoelig voor kleinere ingrepen zoals herbeschoeiing (Wasscher
en Cuppen, 1991). Zij beschrijven de teloorgang van de laatste Limburgse populatie als gevolg van deze
maatregel.
In de Verloren Beek was de beekschaatsenrijder enkele decennia geleden nog zeer talrijk aanwezig met
grote deelpopulaties (vele tientallen exemplaren) in de noordelijke en zuidelijke bovenloop nabij de
Woesterbergweg, de Hazeweg en de Papenstraat. Daarna is de populatie in omvang afgenomen. Zelf
heb ik een zeer sterke a h m e van de deelpopulatie bij de Woesterbergweg kunnen constateren (circa
400 m stroomopwaarts van meetpunt 20198). Op dit punt komen twee beektakjes samen, waardoor de
stroomsnelheid hier soms vrij groot is en een deel van de oever aan sterke erosie onderhevig is. Toen de
gemeente Epe hier nog het beheer voerde was hier een uitgeholde oever aanwezig die provisorisch was
vastgelegd met puin. Deze oever bood een goede schuilgelegenheid voor de beekschaatsenrijder, maar
ook voor het zeldzame beekschrijvertje Orectoehilus villosus en de rivierdonderpad. In de loop van de

tachtiger jaren is deze oever door het Waterschap Oost-Veluwe hersteld, waarbij een veel strakkere
oeververdediging is aangebracht. De deelpopulatie is hierna sterk achteruitgegaan. Ook zijn in de loop
der jaren steeds meer oude duikers vervangen. Persoonlijk vermoed ik dat oude duikers met kleine
beschadigingen en spleten een belangrijke rol spelen als schuilplaats tijdens de overwintering van de
beekschaatsenrijder. Het geleidelijk aan opruimen en vervangen van deze duikers - wat op zichzeIftot
het normale beekonderhoud hoort
heeft mogelijk bijgedragen tot de achtemitgang van de
beeksclm&mrijder. Wat de meest recente situatie betreft is vlak voor het grote onderhoud nog de
aanwezigheid van een kleine deelpopulatie (ca 20 exemplaren) bij de oprit van het bedrijf Lagerweij
waargenomen. Na het herstel is de beekschaatsenrijder (nog?) niet /niet meer waargenomen (mondel.
meded. M. Koopmaus).
Specifiek onderzoek naar de resterende populaties binnen het beheersgebied van het waterschap en de
specifieke habitateisen is gewenst om bij het beheer beter rekening te kunnen houden met deze landelijk
bedreigde beeksoort.

-

4.1.2 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
E K O W (Ekologische Kamkteriserhg Oppervlakkwater Veluwe en Vallei). De toedeling van het type
levensgemeenschap, de cenotypes, heeft plaatsgevonden aan de hand van zogenaamdePrestonwaarden.
Hierbij bepaalt het programma op basis van de gevonden soorten tot welk type levensgemeenschap het
monster behoort. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.
Tabel 3 Resultaten toedeling cenotypen volgens het ecologisch matweb -

Interpretatie
Levensgemeenschaptype G is het minst gunstig en kenmerkend voor matig belaste, g e n o d s e e r d e
bovenlopen van sprengen- en laaglandbeken. Het aantal kenmerkende beeksoorten is vrij gering. Dit
cenotype is aangetroffen op meetpunt 20565. In 1994 was hier het iets gunstiger type I aanwezig.
Levensgemeenschaptype I benadert het streefbeeld (type A) voor de Verloren Beek al wjj dicht. Type I
is gevonden op de meetpunten 20198, 20552, 20561, 20564 en 20565. Door aanplant van
beekbegeleidende elzen in de voet van het profiel en terugdringhg van de nutriëntenbelasting is het
mogelijk in deze beektrajecten permanent gunstige levensomstandigheden voor levensgerneenschagtype
A te creëren.
Positief is dat LevensgemeenschaptypeA (het streefbeeld) in de periode 1999-2000 op twee van de vier
onderzochte meetpunten is aangetroffen. In de vorige meetperiode is dit cenotype niet gevonden. Dit
duidt erop dat de milieuomstaudigheden lokaal verbeterd zijn als gevolg van de uitgevoerde
beheersmaatregelen.
Type P vormt het streefbeeld van snelstomende sprengenbeken met een grindbodem. Dit cenotype is in
mei 2000 voor het eerst in de Verloren Beek gevonden op meetpunt 20552. Ook dit vormt een sterke
aanduiding van de verbetering van de milieuomstandigheden op dit meetpunt.
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In het Provinciaal Waterhuishoudhgsplan zijn de ~ g s p u n t m
voor inrichting en beheer van het
oppervlaktewater in Gelderland vastgelegd in een aantal functies. In het stroomgebied van de Verloren
Beek gelden de volgende functies:
Functie TI: water voor landbouw en niet kwelafhankelijke landnatuur . Hierbij zijn inrichtmg en beheer
gericht op:
Veiligstelling en herstel van bijzondere natuur door lokale waterhuishoudkundige maatregelen
(isolatie) of in weidevogelgebieden en bij verspreide stekel van bijzondere slootvegetaties een
daarop afgestemd peilbeheer;
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En verder, voorzover daarmee verenigbaar op:
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Een ontwateringsdieptemet aanvaardbare risico's voor wateroverlast op landbouw-ronden;
Oppervlaktewaterpeilendie zijn afgestemd op het meest voorkomende landbouwkundig gebruik en
het minimaliseren van wateroverlast en watertekort;
De beschikbaarheid van oppervlaktewater voor het op peil houden van de grondwater-stand en
voorzover daarmee verenigbaar, beschikbaarheid van opperviaktewater voor andere doelen (zoals
beregening);
Afhemtning van de omvang en de plaats van grondwateronttrekking (o.a. beregening) op het
instandhouden van de bijzondere natuur;
Ontwikkeling van verbindmgen voor de landnatuur langs waterlopen.
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Functie TV: water voor landbouw en kwelaihkelijke land- en waternatuur. Inrichting en beheer zijn bij
deze functie gericht op:
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Veiligstelling en herstel van bijzondere natuur door een daarop afgestemd peilbeheer;
Een m i d e nadelige invloed van menselijk handelen op de kwaliteit van het oppervlaktewater;
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En verder, voorzover daarmee verenigbaar op:
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Een ontwateringsdiepte met aanvaardbare risico's voor wateroverlast op een zo groot mogelijk deel
van de landbouwgronden door een dicht net van ondiepe ontwaterjngs-middelen;
Afstmmhg 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 grondwateronttrekiung (o.a. beregening) op het
instandhouden van de bijzondere natuur;
Afstemming van de waterrecreatie op de bijzondere natuur;
Extra mogelijkheden voor migratie van fauna.

Functie V: water voor natuur van het hoogste ecologische niveau. I ~ c h t i n gen beheer zijn bij deze
functie gericht op:
o

e

De veiligstehg en ontwikkeling van de natuur en het hoogste ecologische niveau door:
afStemmiqg van grondwate-d
en -stroming op de landnatuur;
- afStemmiqg van o p p e ~ W a t e r p e i l e en
n -stroming op wakmatuur;
Behoud en herstel van karakteristieke vormen van water en oeverzones en van karakteristieke
beplanting voor de wakmatuur;
Het uitsluiten van nadelige effecten van grondwateronünkkhgen in de betrokken omgeving;
Afstemming van de o-diepte
en het peilbeheer in de omgeving op de bijzondere natuur;
Het uitsluiten van nadelige invloed van menselijk handelen op de k t v a l i t van het oppervlaktmater.
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Bijlage 2 De Gelderse meetlat
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Voor de bepahg van de ecologische waterkwaliteit is gebruik gemaakt van "De Meetlat". De Meetlat is
een biologisch beoordeiingssysteem voor het oppervlaktewater in de provincie Gelderland (Aawater,
Cuppen en Klink, 1989).
Voor stromend water heeft deze beoordemetúoáe 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 waterkwalhitsbeoordeling. De ecologische waterladíteit wordt verdeeld in een vijftal niveaus. In de M&
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 gedeaneerd:
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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 middelste niveau:
De toestand wijkt door menselijke invloeden vrij sterk af van de oorspronkelijke toestand. De
toestand heeft echter nog een beiangríjk aantal kenmerken, die karakteristiek zijn voor de
oorspronkelijketoestand.
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 d o f 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 en/of
waterkwaliteit zijn zeer sterk negatief beïnvloed. Chemisch voldoet het water niet aan de normen
voor de grenswaarde.
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In de onderstaande tabel is dit nader uitgewerkt.
Tabel 1: Klassegrenzen van de verschillende ecologische niveaus
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Ecologisch niveau
hoog
hoog doch ongelijk oorspronkelijk
midden
laag
ongewenste niveau

Waterkwaliteitsklasse
5
4
3
2
1

Bijiage 3 Resultatenonderroek macrofauna Verloren Beek periode 1999-2000

