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SAMENVATTING:
1 INLEIDING:
In de winter van 1992/1993 zijn herstel-maatregelen uitgevoerd in het kader van het Beheers
en Onderhoudsplan (BOP) voor de Ugchelse beek en Schoolbeek. Deze beken liggen in Ugchelen, ten zuid-westen van Apeldoorn. Vanaf de rand van Ugchelen is de Ugchelse beek overkluisd, waarna ze uiteindelijk in het Apeldoorns Kanaal uitmondt. De Ugchelse beken zijn
typische sprengenbeken, gevoed door grondwater (kwel). Ze hebben in het Waterhuishoudingsplan en het IWVV de functie "water van het hoogste ecologsiche niveau" toegekend gekregen.
Tevens heeft het omringende gebied grote ecologische, landschappelijke, cultuur-historische en
recreatieve war-de.
Het Beheers- en Onderhoudsplan voor de Ugchelse beken had als hoofddoelstelling:
instand houden van bestaande waarden, herstel en ontwikkeling van potentiële waarden,
rekening houdend met de ecologische, hydrologische, landschappelijke, cultuur-historische,
recreatieve en economische belangen. Naast de hoofddoelstelling zijn ook specifieke doelstellingen met betrekking tot de ecologie geformuleerd.
De ecologische effecten van de in het kader van het BOP uitgevoerde maatregelen worden door
het zuiveringsschap Veluwe (sinds 1997: waterschap Veluwe) gevolgd door middel van een
monitoring-programma. In 1992 is de nul-situatie vastgelegd. In 1993 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden. Onderhavige rapportage geeft een evaluatie van het beekherstel tot en met
1995, het derde jaar na uitvoering van de maatregelen.
DOELSTELLINGEN van dit monitoring-onderzoek zijn:
Evalueren van de uitgevoerde maatregelen in de Ugchelse beken (Koppelsprengen,
Steenbeek, Ugchelse beek en Schoolbeek).
Toetsing van de resultaten aan de functie "water van het hoogste ecologische
niveau".
II ONDERZOEKS-OPZET:
Onderzocht zijn macrofauna (met het blote oog zichtbare waterdieren), water-en oever-vegetaties en de waterchemie. Daarnaast zijn veldindrukken en diverse omgevings-factoren vastgeIdgd. In totaal zijn zeven meetpunten bemonsterd. Nieuw aangelegdelherstelde karakteristieke
milieus, zoals kwelstroken, hebben hierbij speciale aandacht gekregen.
Macrofauna:
Voor toetsing van de macrofauna-gemeenschappen aan de doelstellingen is gebruik gemaakt
van de meetlat Gelderland (stromend water). Daarnaast is het landelijke STOWA- beoordelingssysteem voor stromende wateren (EBEOSWA) gebruikt. Dit systeem geeft inzicht in de aard
van eventuele knelpunten voor de levensgemeenschappen. Ook heeft een analyse op basis van
de gevonden soorten plaatsgevonden.
Chemie:
De aangetroffen chemische waarden zijn getoetst aan de grenswaarden. Daarnaast is ook een
vergelijking gemaakt met de in de CUWVO-nota (1988) "Ecologische normdoelstellingen voor
nederlandse oppervlaktewateren" genoemde waardes voor natuurlijke trajecten van bronnen
(sprengkoppen) en beken (overige trajecten). Tevens zijn de ionen-balansen geanalyseerd.

Vegetaties:
Deze zijn slechts globaal, met behulp van een doelsoortenlijst, geinventariseerd.
Ook enkele gegevens van Gemeente Apeldoorn zijn benut.
Overige:
Van overige aspecten zijn incidentele waarnemingen en veldindrukken meegenomen.
III RESULTATEN:
Algemeen:
In de nulsituatie waren in en langs de sprengen waardevolle levensgemeenschappen aanwezig.
In de meeste sprengen, met name de Koppelsprengen, was voldoende kwel en stroming. De
conditie van het bekenstelsel was echter zeker niet overal optimaal, ondanks dat een deel van
het bekenstelsel (Koppelsprengen) ook in de periode 1978-1982 een grotere onderhoudsbeurt
had gehad. Op een aantal plaatsen hadden blad en slib zich opgehoopt, kwelzones waren
gedegradeerd geraakt. Ook was erosie en schade aan beschoeiingen en kwel-milieus opgetreden als gevolg van grote recreatie-druk. Eén afgedamde sprengtak was geheel verland en
dichtgeraakt met blad en slib. In de Schoolbeek was sprake van stagnerende stroming en
ophoping van (soms licht rottend) slib. Tot deze afbrandde (april 1992) loosde een wasserij (ter
hoogte van de Keienbergweg) afval-water op de beek.
Met de uitvoering van het BOP blijkt de algemene situatie duidelijk verbeterd. In het eerste jaar
na beekherstel was weinig blad en slib in de beek aanwezig. Voorheen volledig dichtgeslibde
zijloopjes waren weer open en gaven veel water. In 1995 is in een aantal beek-trajecten weer
een wat dikkere bladlslib-laag aangetroffen en sommige kleine zijloopjes (met name van de
Koppelsprengen) slibben soms tijdelijk weer dicht. De indruk bestaat dat verder optimaliseren
van het onderhoud de conditie van de sprengen en daarmee de ecologische waarde, nog verder
kan verbeteren.
De afgedamde tak van de Koppelsprengen is grondig opgeschoond en vormt nu een waardevol
milieu. De opgeknapte kwelstroken en een grotere hoeveelheid licht in de beek geven kansen
voor kwel-organismen. Het verdwijnen van de lozing van de wasserij en de sanering van
huishoudelijke lozingen heeft de waterkwaliteit op een aantal plaatsen verbeterd.
De grote recreatiedruk en vandalisme langs de Koppelsprengen blijven een probleem en leveren
nog steeds schade op. De getroffen maatregelen (onder meer plaatsen van fiets-sluizen) zijn
niet afdoende gebleken.
Macrofauna:
Ontwikkeling levensgemeenschappen na uitvoering van het BOP:
De uitvoering van het BOP heeft tot een verhoging van de waarde van de levensgemeenschappen geleid in de koppen van de Steenbeek, in de Schoolbeek ter hoogte van de Brouwersmolenweg en in de Ugchelse beek net bovenstrooms de Keienberg-weg.
Tussen 1993 en 1995 hebben de levensgemeenschappen zich weer meer gestabiliseerd, maar
echt grote verbeteringen hebben zich daarbij verder niet voorgedaan. Met een goed vervolgbeheer is mogelijk de waarde nog verder te verhogen.
De afgedamde tak van de Koppelsprengen is een interessant geheel geworden met een levensgemeenschap die een combinatie vormt van echte sprenge-(kwellsoorten en soorten van zuur,
venig milieu.
Ecologische resultaten:
Vóór beekherstel voldeed één monster niet aan de doelstellingen van het hoogste ecologische
niveau. Dit betrof de Schoolbeek (meetpunt 203201, voorjaar 1992. De na het beek-herstel
bemonsterde 5 meetpunten voldoen (zowel in 1993 als in 1995) aan de doelstellingen van het

hoogste ecologische niveau (klasse 4 of 5 meetlat Gelderland]. Het hoogst scoort de hoofdtak
van de Koppelsprengen (klasse 5, meetpunt 20505). Geconcludeerd kan worden dat met het
beekherstel de ecologische waarde in alle beken is veiliggesteld en in de Schoolbeek verbeterd.
Ecologische profielen:
Het landelijke beoordelingssysteem voor stromende wateren van de STOWA levert voor elk
monster een ecologisch profiel op. Zo'n profiel geeft een beeld van de kwaliteit van de levensgemeenschappen, opgebouwd uit een score op de aspecten stroming, saprobie, trofie, substraat-samenstelling en voedsel-strategie.
De verschillen tussen 1993 en 1995 zijn niet groot. Of van verbetering of verslechtering sprake
is verschilt per punt en per aspect. Van verbetering van de ecologische profielen als gevolg van
het beekherstel was sprake op de meetpunten 20320 (Schoolbeek, Ugchelse Grensweg; m.n.
minder groot aandeel slibbewoners) en 20402 (Ugchelse beek, Keienberg-weg, mede dankzij
het verdwijnen van de wasserij-lozing).
Karakteristiekelzeldzame soorten:
In de sprengen en bovenlopen, met name i n de Koppelspengen, zijn veel voor dit soort milieus
karakteristieke soorten aangetroffen; typische kwel-indicatoren enlof indicatoren voor constante hoge stroomsnelheden (echte beek-soorten). In vrijwel alle monsters was de vlokreeft
Gammarus pulex dominant, wat duidt op een goede zuurstof-huishouding, voldoende stroming
en een niet t e lage pH (niet te zuur water).
Zowel vóór als na het beekherstel is in de Koppelsprengen een populatie beekprikken aanwezig.
Een afwijkende, maar eveneens waardevolle levensgemeenschap werd aangetroffen i n de
afgedamde tak van de Koppelsprengen (meetpunt 20507). Hier werden kwel-indicatoren én
indicatoren voor zuur water aangetroffen. Het geheel vormt nu een waardevol venig milieu,
waarin ook een salamander is gesignaleerd.
Vegetaties:
Met name langs de Koppelsprengen zijn waardevolle kwel-vegetaties aanwezig, met soorten als
paarbladig goudveil, dubbelloof, levermos-plakkaten en moeras-walstro. Langs de afgedamde
Koppelsprengen-tak kwam i n 1996 het mijtertje (een karakteristiek voorjaars-paddestoeltje op
r o t t m d blad op kwelstroken) massaal voor. Op de nieuw aangelegde en opgeschoonde kwelbanketten hebben zich plaatselijk nieuwe kwel-vegetaties, met onder meer goudveil, gevestigd.
Vergrassing en verruiging als gevolg van met name hoge nitraat-gehaltes, vormen een bedreiging. Daarnaast is regelmatig en goed uitgevoerd aangepast onderhoud en tegengaan van
schade (als gevolg van intensieve recreatie en vandalisme) noodzakelijk.
I n de Koppelsprengen zijn ook bijzondere waterplanten aangetroffen, onder andere duizendknoop-fonteinkruid.
Fysisch-chemisch onderzoek:
In een aantal beektrajecten werd een bladlaag van meer dan 1 0 cm aangetroffen (dus dikker
dan de in het BOP aangegeven streef-waarde van 0-10 cm).
In alle beken zijn, zowel in de nulsituatie als in 1993 en 1995, hoge nitraatgehaltes gemeten.
Dat geldt ook voor de sprengkoppen-gedeelten. Het duidt op landbouwinvloed via het grondwater.
De sprengenkop-gedeelten van Koppelsprengen, Steenbeek en Schoolbeek hebben te lage pHwaardes en Calcium-gehaltes. Voor sprengenbeken als deze, gelegen i n kalkarme Veluwse
zandgronden, is dat niet vreemd. Verdere verzuring vormt echter een risico. De laagste pHwaardes werden aangetroffen in de afgedamde tak van de Koppelsprengen.
In de koppen van de Steenbeek zijn verhoogde chloride-gehaltes gemeten.

De belangrijkste puntlozing die de beken beïnvloedde, die van een wasserij, is reeds vóór
uitvoering van het BOP verdwenen doordat de wasserij afbrandde. Dit heeft in betreffend beektraject tot een verbetering van de water-kwaliteit geleid. Ook de sanering van nog aanwezige
huishoudelijke lozingen heeft lokaal tot een verbetering geleid, maar over het algemeen is de
waterkwaliteit toch vrij constant gebleven.
De ionen-samenstelling duidt op voeding met relatief zacht grondwater vanuit het Veluwemassief. Hierin is geen wijziging opgetreden door het beekherstel.
IV BELANGRIJKSTE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN:
CONCLUSIES:
De ecologische doelstelling van het BOP ("het duurzaam in stand houden en zo
mogelijk verder ontwikkelen van aan bronnen en beken gebonden karakteristieke
levensgemeenschappen") is voor een groot deel bereikt.
de indruk bestaat dat door verder optimaliseren van het onderhoud de conditie van
de sprengen en daarmee de ecologische waarde, nog verder kan verbeteren. Plaatselijk is er een te dikke blad- en modderlaag en onvoldoende stroming, waardoor ook
de gewenste duidelijke stroomdraad met schone zandbodem ontbreekt. Sommige
kleine zijloopjes {met name van de Koppelsprengen) slibben soms tijdelijk weer dicht.
Chemisch zijn met name verhoogde nitraatgehaltes een probleem. Het duurt waarschijnlijk tientallen jaren voor deze weer lager worden.
het creëren van een apart milieu, geschikt voor amfibieën, in een afgedamde tak van
de Koppelsprengen is een succes.
AANBEVELINGEN:
Aanbevolen wordt:
mogelijkheden te zoeken voor het verder optimaliseren van het onderhoud.
Hierbij kan worden gedacht aan het nog wat frequenter, kleinschalig "nalopen" van
de onderhoudstoestand ("beekruimen") en verwijderen enlof afvoeren van maaisel.
schade tengevolge van intensieve recreatie en vandalisme steeds te herstellen en
nieuwe schade zo veel mogelijk te voorkomen. Dit geldt met name voor de Uoppelsprengen.
in een voedselrijker milieu-type voorzichtig te zijn met het verminderen van beschaduwing van de beek en oevers en rekening te houden met het risico van vergrassing
en verruiging.
Gezien het feit dat een verdere ecologische ontwikkling mogelijk is, is voortzetting
van de monitoring gewenst. De evaluatie van de vegetatie-ontwikkeling zou extra
aandacht moeten krijgen. Een goede afstemming tussen provincie, gemeente, waterschap en overige direct betrokkenen is hierbij gewenst.

'i:

HOOFDSTUK 1. INLEIDING:
In de winter van 1992/1993 zijn herstelmaatregelen uitgevoerd in het kader van het Beheer en
Onderhoudsplan voor de Ugchelse Beek en Schoolbeek (Heidemij Adviesbureau, 1991).
De ecologische effecten van de uitgevoerde maatregelen worden door het zuiveringsschap
gevolgd door middel van een monitoring-programma. I n 1 9 9 2 is de nul-situatie, de situatie vóór
uitvoering van de maatregelen, vastgelegd. De bmonstering vond toen echter plaats binnenhet
kader van het project "toetsing ecogische doelstellingen". Daardoor is de keuze van monsterpunten toen niet optimaal op de evaluatie van de BOP- maatregelen afgestemd geweest.
In 1993 heeft een eerste evaluatie van de herstel-maatregelen plaatsgevonden, middels een
stage-onderzoek (Edwin Kaal, Rijks Hogeschool IJsselland, interne rapportage). De keuze van
monsterpunten is toen geoptimaliseerd. Het benedenstrooms van de samenvloeiing met de
Schoolbeek gelegen gedeelte van de Ugchelse beek valt buiten dit onderzoek. De rapportage
geeft een evaluatie van het beekherstel over de eerste drie jaar na uitvoering van de maatregelen.
De bedoeling is de monitoring voort te zetten in de nieuwe waterschaps-organisatie. Enkele
belangrijke meetpunten zijn ook opgenomen in het ecologisch meetnet van het nieuwe waterschap Veluwe.
Herstel van levensgemeenschappen is een proces dat meestal enige jaren duurt. Verdere
ontwikkelingen zijn in principe dus nog te verwachten, al is de indruk op dit moment dat de
levensgemeenschappen al weer redelijk stabiel zijn.
DOELSTELLINGEN van het in dit rapport beschreven onderzoek zijn:
Het geven van een evaluatie met betrekking tot de uitgevoerde maatregelen i n de
Ugchelse beken (Koppelsprengen, Steenbeek, Ugchelse beek en Schoolbeek).
Op grond van deze eerste ecologische evaluatie doen van aanbevelingen met betrekking t o t het vervolg van de planvorming en uitvoering van maatregelen in het kader
van Beheer-en Onderhouds-Plannen (BOP'S, uitvoeringsplannen)
Toetsing van de resultaten aan de in het IWVV en WHP aan betreffende beken
toegekende functie "wateren van het hoogste ecologische niveau".

HOOFDSTUK 2. GEBIEDS-BESCHRIJVING EN BESCHRIJVING ONDERZOEKS-METHODIEK:
2.1 GEBIEDS-BESCHRIJVING:
De onderzochte beken liggen in Ugchelen, ten zuid-westen van Apeldoorn en vormen één
bekenstelstel, waarvan de Ugchelse beek de benedenloop vormt. Vanaf de westkant van de
woonkern van Apeldoorn is de beek overkluist. Ze mondt via een aantal vijvers langs de
Kayersdijk, uit in het Apeldoorns Kanaal.
De Ugchelse beken zijn typische sprengenbeken, gevoed door grondwater (kwel). De beken zijn
van grote ecologische waarde, evenals het omringende bosgebied.
Er is "van oudsher" een flinke populatie beek-prikken (Lampetra planeril aanwezig, waardevolle
kwel-vegetaties met bronkruid (Montia fontana), paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolium), dubbelloof (Blechnum Spicant) en mijtertjes (een op kwel-stroken groeiend voorjaarspaddestoeltje). Ook de ijsvogel is er gesignaleerd. De macrofauna-gemeenschappen bevatten
veel bijzondere soorten en zijn specifiek voor sprengen. Ook meer benedenstrooms, binnen de
dorpskern van Ugchelen, zijn in het verleden zeer zeldzame macrofauna-soorten gevonden (de
vedermugge-larven Rheocricotopus effusus en Orthocladius frigidus- 2e resp. 3e vondst voor
Nederland).
Ook in een verslag van het landschaps-ecologisch onderzoek van de gemeente (Gemeente
Apeldoorn, okt. '96) wordt de waarde van het gebied benadrukt. Melding wordt gemaakt van
de aanwezigheid van een stukje Berken-Elzenbroek, een zeldzaam bostype, langs de sprengen.
Het betreft hier de restanten van een met diatomeeën en veen opgevuld voormalig meertje in
het beekdal, langs de sprengen. Er groeit onder meer zachte berk en zwarte els, draadzegge
(rode lijst- soort, Carex lasiocarpa), stijve zegge (Carex elata) en zompzegge (Carex curta). Het
rapport vermeldt ook het voorkomen van een sterrekroos-vegetaties met haak-sterrekroos
(Callitriche hamulata) en waterranonkel en een Naald-waterbies-vegetatie met o.a. duizendknoop-fonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), vlottende bies (Scirpus fluitans) en teer
vederkruid (Myriophyllum alterniflorum), alle rode lijst soorten. Ook van de koningsvaren
(Osmunda regalis) is het voorkomen in het gebied gemeld.
De beken zijn ook landschappelijk en als recreatie-gebied van grote waarde. Cultuur-historisch
zijn de bijzondere (op aanvoer van zoveel mogelijk schoon water voor de watermolens gerichte)
morfologie, een gerestaureerde watermolen, grafheuvels en diverse ten behoeve van het
vroegere gebruik aangelegde landschaps-elementen \ran belang. De geschiedenis en huidige
economie van het dorp Ugchelen is sterk met deze beken en de eraan verbonden papier-industrie en (later) wasserijen verweven.
BOP:
Hoofddoelstelling van het BOP was:
Instandhouden van bestaande waarden, herstel en ontwikkeling van potentiële waarden,
rekening houdend met de ecologische, hydrologische, landschappelijke, cultuur-historische,
recreatieve en economische belangen.
Dit onderzoek richt zich met name op de doelstellingen met betrekking tot de ecologie:
Het instandhouden en zo mogelijk verder ontwikkelen van aan bronnen en beken gebonden
karakteristieke levensgemeenschappen.
Het onderzoek richt zich met name op de macrofauna verder op de beekbegeleidende vegetaties en de water-chemie.

2.2 KEUZE BEMONSTERINGS-LOKATIES:
Voor de uitgangspunten met betrekking tot de keuze van bemonsterings-lokaties wordt verwezen naar de notitie "monitoring en onderzoek in het kader van Uitwerkingsplannen (Beheers- en
Onderhouds Plannen B.O.P.'s), Zuiveringsschap Veluwe, 1994:
Voor vastlegging van de nulsituatie zijn de meetpunten zodanig gekozen dat een zo
goed mogelijk representatief beeld van het gehele beekstelsel in de uitgangs-situatie
gevormd kon worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorgenomen maatregelen in die zin dat het onderzoek is gericht op die trajecten waar de meest ingrijpende herstel-maatregelen 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 gecreeërd
waren, zoals plas-dras-zones, zijn aparte makrofauna-deelmonsters genomen 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.
MEETPUNTEN UGCHELSE BEKEN:
Zie bijlage 1.
Ligging en t e evalueren maatregelen:
STEENBEEK:
Meetpunt 20523: BOP-traject 2, direct na samenvloeiing van de drie sprengkoppen.
Coördinaten 192,13/466,82.
Amerikaanse vogelkers, dennen en sparren rondom de sprengkoppen zijn verwijderd. Het
kwelbanket is hersteld. De beschoeiing langs een kleine sprengkop is vervangen, de modderlaag verwijderd. De beekwal en hout-opstand zijn hersteld, een brug opgeruimd. De lozing van
een straatkolk is gesaneerd.
Meetpunt 20522: BOP-traject 5, bovenloop langs de zuid-zijde van de Hoenderlose weg.
Coördinaten: 191,52/465,77.
Hier is alleen de nul-situatie vastgelegd, in het kader van het project "toetsing ecologsiche
doelstellingen".
KOPPELSPRENGEN:
Meetpunt 20505: BOP-traject 8, bovenloop direct bij de sprengkoppen.
goed stromend gedeelte met schone zand-gind-bodem.
Coördinaten: 191,32/465,15
Langs deze zuid-westelijke sprengtak zijn een aantal zijtakken, zijnde sprengkoppen, flink
opgeknapt, uit de hoofdloop zelf is bladlslib verwijderd en is weer een schone zandbodem vrij
gemaakt. Van de oevers is een deel van de bomen verwijderd.

Meetpunt 20507: afgedamde sprengtak.
Coördinaten: 191,27/465,24
Deze ijzerrijke afgedamde tak was vrijwel volledig dichtgegroeid en is nu, zonder de verbinding
naar de beek te herstellen, weer opengemaakt (die verbinding is echter illegaal weer gecreëerd).
Doel was onder meer een geschikt voortplantingsbiotoop voor amfibieën te creëren. Boomopslag is van taluds verwijderd. Behalve de laatste dam zijn dammen verwijderd.
SCHOOLBEEK:
Meetpunt 20320: middenloop, BOP-traject 28/29, bij kruising Brouwersmolenweg/Ugchelse
Grensweg.
Coördinaten 192,13/466,82
Van dit punt is alleen de nulsituatie vastgelegd, in het kader van de toetsing van ecologische
doelstellingen.
Meetpunt 20321 : bovenloop, BOP-traject 25, 1 5 0 m. bovenstrooms van Europaweg.
191,1/466,78
Er werd Amerikaanse vogelkers van de oevers verwijderd, achterstallig onderhoud is uitgevoerd. Bovenstrooms van dit meetpunt is de beek flink opgeschoond en is de sprengkop
hersteld.
UGCHELSE BEEK:
Meetpunt 20402: middenloop, BOP-traject 14, bovenstrooms van Keienbergweg.
Coördinaten: 191,75/465,9
Een voormalige lozing van een wasserij is inmiddels verdwenen (brand, april 1992). Blad en
takken zijn uit de beek verwijderd, uit de noord-oever-beplanting zijn Amerikaanse eik en
amerikaans vogelkers verwijderd en deels herplant met andere soorten. Op de zuid-oever is een
raster aangebracht.

2.3 WIJZE V A N UITVOERING VAN HET ONDERZOEK:
In het Beheers- en Onderhouds Plan staat een inventarisatie van onder meer ecologische
gegevens die bij de planvorming gebruikt zijn. Naast deze gegevens zijn i n 1992, mede ten
behoeve van de evaluatie van het BOP, aanvullende gegevens verzameld. In 1993 zijn gegevens verzameld met betrekking t o t 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 Milbowa/evaluatie-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 (1988) genoemde waardes voor natuurlijke
trajecten van bronnen (sprengkoppen) en beken (overige trajecten). De ionenbalansen zijn
weergegeven als stiffdiagrammen.
Macrofauna:
Frequentie: in principe één voor- en één najaars-monster per meetpunt per meetjaar vóór
(1993) uitvoering van de maatregelen en in het eerste jaar erná (1995).
Voor toetsing van de macrofauna-gemeenschappen aan de ecologische doelstellingen is gebruik
gemaakt van de meetlat Gelderland (stromend water). Deze geeft een beoordeling van het
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 STOW '4- 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.
Vegetaties:
Op alle meetpunten is in het groeiseizoen van 1993 en 1995 de vegetatie globaal onderzocht.
Hierbij is gewerkt aan de hand van een doelsoortenlijst, waarbij een codering conform methode
Tansley is gehanteerd om een globaal beeld van de abundantie van soorten vast te leggen.
Tevens zijn i n dit rapport gegevens van Gemeente Apeldoorn gebruikt.

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 t o t de nul-situatie wordt verwezen naar de in het BOP opgenomen inventarisaties. I n
dit rapport zijn alleen de eigen gegevens van het zuiveringsschap Veluwe uit 1 9 9 2 t o t en met
1995 verwerkt.
STEENBEEK:
Meetpunt 20522:
Van dit punt zijn alleen gegevens van voor de uitvoering van het beek-herstel aanwezig (1992).
De beek was hier toen in redelijk goede conditie. Er was voldoende stroming, veel schone
zandbodem en plaatselijk detritus en wat slib. De beek is ijzerhoudend.
Meetpunt 20523:
Dit monsterpunt is door ons alleen bemonsterd na het beekherstel. In het BOP werd dit beekgedeelte omschreven als en gedeelte waar alleen algemene soorten voorkomen. Toch wordt
tevens vermeld dat de sprengkoppen in redelijk goede staat verkeren en dat er slechts een
geringe blad- of slib-ophoping en nauwelijks verzanding aanwezig is. Ter plekke van ons
meetpunt, net benedenstrooms van de samenvloeiing van de sprengkoppen wordt echter wel
een dunne laag (plaatselijk t o t 15 cm dik) blad-afval en slib gemeld. Na beekherstel
(199311 995) was de slibldetritus-laag minder dik en was schone zandbodem anwezig. Wel lag
er zwerfafval.
KOPPELSPRENGEN:
Meetpunt 20505:
Deze hoofdtak van het sprengenstelsel was vóór het beekherstel ten gevolge van recreatie-druk
in een tamelijk slechte conditie, ondanks het groot onderhoud i n de periode 1978-1982. Er was
echter wél veel kwel en voldoende stroming en daardoor was er ook relatief weinig bladophoping enlof verzanding (Heidemij, 1991).
Met het beekherstel is de steriele azobé-beschoeiing verwijderd of, plaatselijk vervangen door
wilgentenen. De kwel-zones zijn vrijgemaakt, de sprengen opgeschoond en er is meer licht i n
de beek gebracht, door verwijdering van een aantal bomen uit het omringende bos. Het geheel
is gevarieerder geworden en er is meer ruimte en licht voor kwel-vegetaties gekomen.
Naast plekken met weinig stroming, dood blad, takken en slib, waren, ook nog in 1995, snelstromende stukken met schoon, grof zand en grind aanwezig. Beide milieu-typen zijn van
belang, onder meer voor de aanwezige beekprikken-populatie. De larvan van de beekprik leven
in het slib op weinig stromende plaatsen, de volwassen prikken zoeken als paaiplaats snelstromende, grindige plekken op. Toch is onze indruk dat het onderhoud van de sprengen niet
steeds optimaal is. M e t name kleinere zijkoppen zitten regelmatig vol blad en slib, waardoor de
afvoer stagneert en verrijking met voedingsstoffen plaatsvindt.
Met het beekherstel is het pad langs de spreng op een aantal plaatsen hoger gelegd, verder van
de spreng zelf vandaan. Dit beschermt de kwetsbare kwel-stroken en oevers ter plekke. Ook
nieuwe bruggetjes en houten afzettingen o m fietsen, brommers en motoren te weren, zijn
tijdens het beek-herstel geplaatst. Genoemde afzettingen zijn echter vrijwel direct door vandalen vernield en herstel enlof vervanging door een sterker alternatief is achterwege gebleven. Er
wordt nog steeds langs de spreng gecrossd (motoren en mountain-bikes), waarbij schade
aangericht wordt. Dit, alsmede de intensieve recreatie (onder meer veel honden uitlaten) in het
gebied, leidt ertoe dat, ondanks de getroffen maatregelen, nog steeds (plaatselijk ernstige)

erosie plaatsvindt. Hierbij worden kwelstroken beschadigd en komen zand, blad en takken i n de
beek terecht.
Meetpunt 20507:
Deze afgedamde tak was, behalve de sprengkop zelf vóór het beekherstel geheel verland.
Dikke blad- en slib-pakketten verhinderden de doorstroming en maakten plantengroei onmogelijk (Heidemij, 1991).
De sprengtak is grondig opgeschoond. De verbinding naar de benedenstrooms gelegen gedeelten van de Koppelsprengen is bewust gehandhaafd, teneinde een apart, venig milieu met
stilstaand water te verkrijgen, ten behoeve vari onder meer amfibieeën. Dit milieu-type is
inderdaad ontstaan. Er is echter inmiddels wel weer een verbinding naar de hoofdbeek aanwezig. Het lijkt erop dat deze door onbekenden (kinderen) dwars door het pad langs de spreng
heen gegraven is. Herstel van deze schade bleef achterwege.
UGCHELSE BEEK:
Meetpunt 20402:
Vóór het beek-herstel was hier achterstallig onderhoud. Ook de lozing van wasserij Altena heeft
in het verleden een negatieve invloed op dit beektraject gehad. Na het verdwijnen van genoemde lozing (brand, 2 0 april 1992) en het opschonen in het kader van het Beheers-en Onderhouds
Plan is de situatie sterk verbeterd. Vóór het verdwijnen van de lozing van Altena zat er veel fijn
slib door het zand i n de beek-bodem, wat opwoelde bij het lopen door de beek. Na het verdwijen van de lozing is dat niet meer gesignaleerd (ook niet vóór uitvoering van het BOP, dus dit is
niet aan het uitvoeren van het BOP in 1992119 9 3 toe te schrijven). Er was, i n 1 9 9 3 én 1 9 9 5
meer variatie i n substraten en deels een schone zandbodem aanwezig dan bij eerdere bezoeken. De beek is op dit traject deels beschoeid.
SCHOOLBEEK:
Meetpunt 20320:
I n het voorjaar '92 werd een situatie met stilstaand water aangetroffen. In het najaar '92 werd
plaatselijk rottend slib aangetroffen, waaruit wat H,S (rotte eieren-lucht) vrijkwam. Na het
beekherstel, voorjaar 1994, was er wel stroming aanwezig (dankzij versmallen van de beek?)
en wnren zand en fijne detritus de overheersende substraten.
Meetpunt 20321 :
Op dit punt is alleen na het beekherstel gemonsterd. Er was toen, ondanks het groot onderhoud i n '921'93 een blad-laag van 10-15 cm dik aanwezig en stroming was er nauwelijks.

3.2.1 :

TOETSING VAN DE MACROFAUNA-LEVENSGEMEENSCHAPPEN AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET HOOGSTE ECOLOGISCH NIVEAU:

Voor deze toetsing worden de resultaten van de berekening volgens de Meetlat Gelderland
(stromend water) gebruikt (zie par. 2.3). Als de berekening resulteert in klasse 4 of 5 voldoet
de levensgemeenschap aan de doelstellingen van het hoogste ecologische niveau.

UGCHELSEBK.

Opmerking: In sommige monsters, met name op meetpunt 20320 in 1992, zaten grote hoeveelheden mijten. Deze zijn slechts ten dele tot op soort gedetermineerd, w a t t o t een lichte
vertekening van de meetlat-waarde kan hebben geleid. Hetzelfde geldt, in mindere mate, voor
niet tot op soort uitgedetermineerde muggelarven van het geslacht Micropsectra en Tanytarsus.
Voor meetpunt 20505, najaar '95, geldt dat er minder dan 1 0 0 individuen gevangen zijn en de
meetlatwaarde dus minder betrouwbaar is.
Uit de tabel blijkt dat, i n de nul-situatie, slechts één monster niet aan de ecologische doelstellingen van het hoogste ecologische niveau voldeed; Schoolbeek meetpunt 20320, vj. '92.
Latere monsters van dit punt en van een meer bovenstrooms in de Schoolbeek gelegen punt
voldoen wél aan het hoogst ecologische niveau.
De monsters uit de hoofdtak van de Koppelsprengen, meetpunt 20505 vielen in de hoogste
klasse. Alle overige monsters die van 1 9 9 2 t o t en met 1 9 9 5 i n de Ugchelse beken zijn genomen vielen i n klasse 4, hoog, doch niet gelijk oorspronkelijk.
Geconcludeerd kan worden dat met het beekherstel de ecologische waarde volgens de meetlat
Gelderland behouden is en in het geval van de Schoolbeek verbeterd is.

3.2.2:

ANALYSE AAN DE HAND VAN ECOLOGISCHE PROFIELEN (STOWA-BEOORDELINGS-METHODE) EN DE SOORTENLIJSTEN, PER BEEK

Het Stowa-beoordelingssysteem voor stromende wateren is beschreven in paragraaf 2.3.
De resultaten van deze beoordeling staan visueel weergegeven in bijlage 2.
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.
SCHOOLBEEK:
MEETPUNT 20320, UGCHELSE GRENSWEG/BROUWERSMOLENWEG:
Van dit punt zijn i n 1995 geen macrofauna-monsters meer genomen. Het enige monster van ná
het beekherstel is van 1994.
Ecologische profielen:
De ecologische profielen volgens de STOWA-beoordelingsmethode laten een gunstige beoordeling zien. In mei '92 vielen de scores echter lager uit dan daarna door een groter aandeel van
slibbewonende organismen. Ook de score op de meetlat Gelderland viel toen lager uit. De
oorzaak is niet bekend. Het ecologisch profiel in 1994, na beekherstel, laat een verbetering zien
ten opzichte van de situatie daarvóór.
SOORTEN:
Voor sprengkoppen en bovenlopen karakteristieke soorten die op dit punt in de Schoolbeek
werden aangetroffen zijn: de bronnen-platworm Polycelis felina, Stempellina (massaal aanwezig
in het voorjaar van 1994)' Polypedilum breviantennatum. Van de specifieke milieu-eisen van de
zeldzame soort Stempellina spec. is nog niet veel bekend. Met name in het najaar van 1 9 9 2
was de vlokreeft Gammarus pulex talrijk, wat duidt op een goede zuurstofhuishouding.
In mei 1992 was de soorten-samenstelling minder karakteristiek dan die in latere monsters. Er
waren toen veel mijten, een aanwijzing voor gebrek aan stroming, en meer wormen (familie
Tubificidae), levend in zuurstof-arm slib, aanwezig.
De soortenlijst in 1994, na het beekherstel, bevat relatief meer typische sprenge-soorten dan
de eerdere monsters in ons onderzoek. Er is geen grote hoeveelheid mijten meer aangetroffen.
MEETPUNT 20321, BOVENSTROOMS VAN DE EUROPAWEG:
Ecologische profielen:
Het ecologisch profiel in 1995, het enige jaar dat dit punt bemonsterd is, is identiek aan dat op
meetpunt 2 0 3 2 0 in voorjaar 1 9 9 4 en duidt op een hoge ecologische waarde.
SOORTEN:
Ook hier was de bronnen-platworm Polycelis felina aanwezig en tevens de eveneens karakteristieke sprengkop-soorten Heterotrissocladius marcidus, Heterotanytarsus apicalis en Polypedilum
breviantennatum (vedermug-larven). Van de steenvlieg-nymphen was Nemoura avicularis
aanwezig. De vlokreeft Gammarus pulex was ook hier talrijk, zelfs sterk dominant, aanwezig. I n
het BOP (Heidemij Advies, 1991) wordt vermeld dat in 1980 in de bovenlopen (meer in de
koppen zelf als onze monsters) een zeer waardevolle levensgemeenschap aangetroffen is. De
Van de hierbij vermelde zeldzame soorten, Trissopelopia longirnanus, Sternpellinella gr. brevis,
Heterotanytarsus apicalis (drie vedermuggen-soorten) en de slijkvlieglarve Sialis fuliginosa zijn
door ons de eeste twee niet aangetroffen, de laatste twee wel. Evenals de levensgemeenschap
in 1980, is de in 1 9 9 4 aangetroffen levensgemeenschap als geheel als zeer waardevol te
kenmerken. Verdere ontwikkeling lijkt mogelijk, mits de beek goed onderhouden blijft worden.

UGCHELSE BEEK:
MEETPUNT 20402, KEIENBERGWEG
Ecologische profielen:
Van dit punt is een vrij lange reeks waarnemingen bekend; monsters van vóór het verdwijnen
van de lozing van de wasserij ('83 en '891, monsters van het jaar ('92) tussen het verdwijnen
van de lozing en de uitvoering van het BOP en monsters van na de uitvoering van de BOPmaatregelen ('93 en '95).
De ecologische profielen vertonen (anders dan scores volgens de meetlat Gelderland) vanaf
1983 een duidelijke verbetering. Voorjaar '83 waren de scores voor substraat en voedselstrategie erg laag; er zaten erg veel slibbewoners e r 3an kaal-zand gebonden soorten in het
monster en weinig blad-gebonden "knippers" (van in de beek gevallen blad etende soorten). I n
latere jaren neemt het aantal slibbewoners sterk af (in '89 al duidelijk minder dan in '83,
hoewel de lozing van de wasserij toen nog aanwezig was) en het aantal knippers sterk toe (met
name na uitvoering van het beekherstel) en dit levert met name hogere scores op met betrekking t o t substraat en voedsel-strategie. Eén en ander duidt erop dat dankzij het verdwijnen van
de lozing en daarna het groot onderhoud in het kader van het BOP de verhoudingen qua
substraattypen en micro-milieus steeds gevarieerder, natuurlijker, geworden zijn. Ook de stroming en saprobie scoren nu gunstig. Het meest recente ecologische profiel scoort zelfs voor
alle vijf aspecten optimaal.
SOORTEN:
Sinds het verdwijnen van de lozing van de wasserij is, zoals meestal in goed functionerende
sprengen-beken de vlokreeft Gammarus pulex dominant.
Typische aan kwel-gebonden en voor sprengebeken typerende soorten zijn in alle onderzoeksjaren aangetroffen, ook toen de wasserij nog loosde. Te noemen zijn de kokerjuffers Halesus
radiatus, Plectrocnemia conspersa, Sericostoma personatum, Lype reducta, Chaetopteryx
villosa, Micropterna spec. en Silo nigricornis, de kever Platarnbus maculatus, de slijkvlieglarve
Sialis fuliginosa, de muggelarven Dicranota bimaculata, Heterotrissocladius marcidus, Brillia
modesta, Eukiefferiella brevicalcar, Rheocricotopus fuscipes, Polypedilum breviantennatum,
Apsectrotanypus trifascipennis, Micropsectra bidentata en Sternpellinella spec.
Van deze soorten zijn sommige zowel vóór als ná beekherstel gevangen, anderen zijn sinds het
beekherstel niet meer gevangen of juist verschenen.
Het totaal aantal soorten per monster was na beekherstel kleiner dan daarvoor. In hoeverre de
soortenrijkdom bij verdere ontwikkeling nog kan toenemen is moeilijk t e voorspellen. Een
bijzonder, voedselarm, milieu is vaak niet erg soortenrijk, aangezien het aantal sterk gespecialiseerde en daardoor zeldzame soorten die in een dergelijk milieu thuishoren vaak niet groot is.
De afname van het aantal soorten, met name het verdwijnen van een aantal algemenere soorten van saprobe milieus, betekent in zo'n geval vaak een kwaliteitsverbetering.
STEENBEEK
MEETPUNT 20522, LANGS HOENDERLOSE WEG:
Van dit traject zijn alleen gegevens van voor het beekherstel ('92) aanwezig.
ECOLOGISCH PROFIEL:
Dit is typerend voor een goed functionerende sprengenbeek. de scores in september 1 9 9 2 zijn
zelfs optimaal.
SOORTEN:
De levensgemeenschap wordt gedomineerd door de vlokreeft Gammarus pulex. De soortensamenstelling is zeer karakteristiek voor een sprengenbeek. Aangetroffen zijn: de bronnenplatworm Polycelis felina, de steenvlieg Nemoura cinerea, de kokerjuffers Chaetopteryx villosa,
Micropterna sequax, Plectrocnemia conspersa, Sericostoma personatum, de slijkvlieg Sialis
fuliginosa, de muggelarven Dicranota bimaculata, Limnophila spec., Apsectrotanypus trifasci-

pennis, Brillia modesta, Polypedilum breviantennatum, Micropsectra spec. (mei '92 zeer talrijk),
keverlarven van de familie Helodidae. Ook het BOP (Heidemij, 1991) vermeldt voor dit Steenbeek-traject een karakteristieke levensgemeenschap met vele typische organismen van koude,
snelstromende, niet vervuilde beekmilieus.
MEETPUNT 20523, SPRENGKOPPEN:
ECOLOGISCH PROFIEL:
De scores voor stroming en saprobie zijn hier lager dan op het punt langs de Hoenderlose weg,
wat logisch is gezien de nog beperkte stroomsnelheden in het koppen-gebied. Tussen 1 9 9 3 en
1995 (beide na het beekherstel) zijn de profielen gelijk gebleven, behalve een verbetering van
de score voor het aspect voedsel-strategie.
SOORTEN:
De soortensamenstelling lijkt veel op die langs de Hoenderlose weg. De vlokreeft Gammarus
pulex is hier echter minder sterk dominant. Te vermelden, naast vrijwel alle hierboven vermelde
karakteristieke soorten, is de vangst van de zeldzame steltmug-larve Dixa dilatata ('95) en het
kevertje Deronectus spec ('93). In 1993, dus kort na het beekherstel, zijn van drie vedermugge-soorten (Macropelopia spec., Prodiamesa olivacea en Heterotrissocladius marcidus) redelijk
grote aantallen aangetroffen. Dit zou erop kunnen duiden dat de levensgemeenschap toen nog
in ontwikkeling was. In 1995 zou de situatie dan gestabiliseerd kunnen zijn.
I n het BOP (Heidemij, 1991) wordt vermeld dat de bovenloop van de Steenbeek indertijd
slechts een algemene macrofauna-gemeenschap bevatte. Dit werd toen toegeschreven aan het
hoge ijzergehalte van het bronwater en aan vervuiling via de straatkolk-lozing. Gezien de
resultaten van het onderzoek in '93 en '95 heeft het opknappen van de sprengkoppen en de
sanering van de straatkolklozing de kwaliteit van de levensgemeenschappen duidelijk verbeterd.
KOPPELSPRENGEN:
MEETPUNT 20505:
ECOLOGISCH PROFIEL:
I n 1993, kort na het beekherstel, scoorde dit optimaal. In 1995 lagen de scores iets lager, maar
het profiel past nog steeds bij goed functionerende sprengen. De onderliggende scores duiden
op een beperkte toename van zand- en slibgebonden soorten ten koste van blad-gebonden
"knippers" (blad-stukjes etende soorten). Mogelijk weerspiegelt zi ;h hierin het proces van herkolonisatie van de beek en het opnieuw ontstaan van slib-ophopingen na het groot onderhoud,
zie hieronder bij "soorten".
SOORTEN:
Van dit punt zijn veel oudere gegevens bekend (onder meer KNNV, 1981). Deze toonden
steeds een zeer waardevolle levensgemeenschap die i n hoge mate karakteristiek was voor goed
functionerende sprengen. Ook de beekprik wordt op dit traject jaarlijks waargenomen. De grote
ecologische waarde van dit traject bleek na beekherstel in dezelfde mate aanwezig. Dominant is
steeds geweest de vlokreeft Gammarus pulex. Typerende soorten in 1 9 9 3 en 1995 waren de
bronnenplatworm Polycelis felina, de steenvlieg Nemurella pictetii, de kokerjuffers Chaetopteryx
villosa, Micropterna sequax, Plectrocnemia conspersa en Sericostoma personatum, de slijkvlieg
Sialis fuliginosa en de muggelarven Pedicia rivosa, Dicranota bimaculata, Dixa dilatata, Heterotanytarsus apicalis en Heterotrissocladius marcidus. Het karakter van de levensgemenschap is
tussen 1 9 9 3 en 1995 vrij stabiel gebleven, al moet worden gewaakt voor opnieuw ontstaan
van achterstallig onderhoud, waardoor het aantal slib-bewoners weer verder kan gaan toenemen. De aanwezigheid van substraten en soorten lijkt in 1 9 9 5 evenrediger en natuurlijker
verdeeld over het hele beekprofiel dan in 1993. In 1993 bevonden zich voornamelijk organismen langs de randen van de beek waar nog wat detritus was. Het midden van de beek be-

stond, zo kort na het groot onderhoud, nog uit vrij steriel zand. Dit was, voorzover dit bekeken
kon worden, blijkbaar nog niet her-gekoloniseerd door zandbewonende organismen.
MEETPUNT 20507:
ECOLOGISCH PROFIEL:
De ecologische profielen tonen redelijk gunstige scores, vergelijkbaar met andere punten in het
beekstelsel. In 1995 scoren de aspecten "substraat" en "voedsel-strategie" beter dan in 1993.
Bij de interpretatie van de scores moet worden bedacht dat het gebruikte beoordelingssysteem
in feite niet voor dit milieu-type ontworpen is en het ecologisch profiel slechts een beperkte
indicatie kan geven. Matige scores voor de aspecten "stroming" en "saprobie", zoals in 1995,
zijn inherent aan het feit dat het een niet stromende, afgedamde beektak betreft.
SOORTEN:
Deze afgedamde sprengkop was vóór het beekherstel goeddeels verland. Er zijn alleen macrofaunagegevens van na het beekherstel bekend.
De macrofauna-gemeenschap vertoont sinds het herstel van deze tak het karakter van een
gemeenschap van redelijk schoon, zuur, venig, stilstaand water met een laag grover organisch
materiaal, met daarnaast een behoorlijk aandeel van kwel-gebonden soorten. Vlak voor de tak
uitkomt bij (via een, waarschijnlijk illegaal, door het pad heen gegraven geul momenteel ook in)
de hoofdbeek, bevindt zich een versmalling. Na deze versmalling treedt behoorlijk veel stroming
op. In 1 9 9 3 en 1995 is dit smalle gedeelte apart bemonsterd. De levensgemeenschap bleek
hier een duidelijk beekkarakter te hebben, met veel stromend water-soorten. In 1995 werd ze
gedomineerd door de vlokreeft Gammarus pulex, die in 1993 nog ontbrak. Deze soort kan geen
lage pH (zuur water) verdragen. Soorten van zure wateren waren echter ook hier aanwezig.
Typische soorten van zuur water die in de afgedamde tak, zowel in 1993 als 1995 werden
aangetroffen zijn: de kokerjuffer Oligotricha striata en de kever Hydroporus erythrocephalus. In
1995 werden daarnaast nog aangetroffen: het veen-bootsmannetje Notonecta obliqua en de
kevertjes Helochares punctatus, Hydroporus gyllenhalii en H. tristis.
De kevertjes Hydroporus memnonius en H. incognitus wijzen op een laag grof organisch
materiaal, wat overeenstemt met de veldwaarnemingen.
Typische kwelgebonden enlof beek-soorten waren: de kokerjuffers Plectrocnemia conspersa en
Micropterna sequax, de steenvlieg Nemurella pictetii, de keverlarve Cyphon spec., de rnuggelarv ?n Dicranota bimaculata, Zadrelimyia spec., Limnophila spec., Apsectrotanypus trifascipennis,
Miropsectra fusca, Eukiefferiella bevicalcar-agg., Heterotrissoclaaius marcidus, Heterotanytarsus apicalis, Corynoneura antennalis en Paramerina cingulata.
Ook een salamander is hier waargenomen. In nabij gelegen kleinere poelen zitten elk jaar
massa's kikkervisjes.

SAMENVATTING MET BETREKKING TOT DE ECOLOGISCHE PROFIELEN:
Van verbetering van de ecologische profielen volgens de STOWA-beoordelings-methode als
gevolg van het beekherstel was sprake op de meetpunten 2 0 3 2 0 (Schoolbeek Ugchelse grensweg/Brouwwersmolenweg) en 20402 (Ugchelse beek Keienbergweg).
De verschillen tussen de ecologische profielen in 1993 en 1995 zijn niet echt groot en het
verschilt per punt en per aspect of van verbetering of verslechtering sprake is.

3.3
VEGETATIES:
Op de meetpunten waar macrofauna-onderzoek is verricht in 1995, is ook vegetatie-onderzoek
uitgevoerd. In juni en september zijn opnames gemaakt waarbij de bedekking door de verschillende soorten is weergegeven volgens de 9-delige schaal van Tansley. De resultaten staan
hieronder beschreven.
SCHOOLBEEK:
MEETPUNT 20320, UGCHELSE GRENSWEGtBROUWERSMOLENWEG:
Op dit punt is geen vegetatie-onderzoek verricht. De beek ligt hier in een woonwijk en is deels
beschoeid. Van natuurlijke vegetatie-ontwikkeling is hier nauwelijks sprake.
MEETPUNT 20321, BOVENSTROOMS VAN DE EUROPAWEG:
Op dit punt is geen vegetatie-onderzoek verricht. De beek ligt i n het bos, voornamelijk loofbos.
Water en beekgebonden oever-vegetaties waren niet aanwezig.
UGCHELSE BEEK:
MEETPUNT 20402, KEIENBERGWEG
De beek ligt hier langs een weiland. Langs de beek bevinden zich begroeide wallen. Er groeit
veel amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) en braam (Rubus spec.), tevens brandnetels
(Urtica dioica). Bijzondere soorten zijn niet aangetroffen.
STEENBEEK
MEETPUNT 20522, LANGS HOENDERLOSE WEG:
Op dit punt is geen vegetatie-onderzoek verricht. De beek loopt langs een grote autoweg, aan
de andere zijde grenst grasland. Een deel is beschoeid, water-vegetatie was in '92 niet aanwezig.
MEETPUNT 20523, SPRENGKOPPEN:
De sprengkoppen liggen dicht tegen een grote weg en tussen met bomen en ruigte-kruiden en
grassen begroeide wallen, bij huizen en bouwland. Tegen de oever groeiden levermossen. In
het water zelf is geen vegetatie aanwezig. Zeldzame soorten zijn niet aangetroffen.
KOPPELSPRENGEN:
MEETPUNT 20505:
De sprengkop ligt i n een redelijk goed ontwikkeld loofbos. Op hogere delen van het gebied
komt bos van voedselarme, zure bodems (eiken-klasse), met veel bosbes, voor. Op de lage
delen, langs de sprengen, is matig voedselrijk t o t plaatselijk voedselrijk loofbos aanwezig
(beuken-eiken-bos) (KNNV Apeldoorn, 19 8 1 .)
Langs de spreng zijn veel bramen (Rubus spec.), amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) en
pitrus (Juncus effusus) aangetroffen, wat duidt op een verstoord stikstof-rijk milieu. Deze
verrijking zal waarschijnlijk deels zijn veroorzaakt door het (jarenlang) periodiek deponeren van
schoningsmatieriaal langs de spreng. Waarschijnlijk is i n het gebied ook sprake van enige
negatieve invloed van zure neerslag. Op de herstelde kwelbanketten en tegen de oevers van de
sprengkoppen zelf zijn echter waardevolle kwel-vegetaties aangetroffen met moeras-muur
(Stellaria uliginosa), paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolia), dubbelloof (Blechnum
spicant), kale jonker (Circium palustrel, levermos-plakkaten en moeras-walstro (Galium palustre). Ook bronkruid (Montia fontana) is gesignaleerd (M. Koopmans), echter later niet teruggevonden (verwisseling met zeer jonge moerasmuur is niet ondenkbaar, maar ook verdringing van
de ene door de andere soort is mogelijk).

Paarbladig goudveil is in 1981 (KNNV, 1981) ook in het gebied aangetroffen. Deze soort heeft
steeds gegroeid langs een meer oostelijk gelegen sprengtak. Gebleken is echter dat tijdens het
schonen bij de uitvoerenden de waarde van deze plantensoort en het beheersdoel niet voldoende bekend waren. Door oplettendheid van een deskundige omwonende is het beheer toch
goed uitgevoerd en floreert het goudveil langs deze tak momenteel goed.
Het óók verschijnen van paarbladig goudveil langs de meer westelijk gelegen hoofdtak is winst.
De vestiging lijkt echter (nog?) niet stabiel. Ook de verdere ontwikkeling van de vegetaties op
de kwel-banketten langs deze hoofdtak duidt erop dat de getroffen maatregelen succes hebben
gehad. Er treedt echter ook vergrassing op.
MEETPUNT 20507:
Langs deze afgedamde tak groeide begin 1996 massaal het mijtertje. Dit bijzondere voorjaarspaddestoeltje, dat specifiek op onder water rottend blad i n kwel-milieus groeit, was al bekend
van de Koppelsprengen. Tot en met 1992 was er een vaste groeiplek bij meetpunt 20505. Hier
is het mijtertje echter sindsdien niet meer gesignaleerd.
De afgedamde sprengtak ligt in droog, voedselarm eikenbos (berken-zomereiken-bos) met heel
veel bosbes, maar ook verstorings-indicatoren als amerikaanse vogelkers en pitrus.
De sprengkop zelf heeft een venig karakter. Hier groeit in en langs het water veel veenmos en
haarmos. Ook de zompzegge, (Carex curta), die langs de spreng werd gevonden duidt op een
zuur milieu. Deze bijzondere soort is ook bekend van een bijzonder stukje Berken-Elzen-broek
(tussen BOP-trajecten 9 en 11). Dichter naar de (in principe afgedamde) uitmonding toe groeit
veel duizendknoop-fonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), een rode lijst soort, kenmerkend
voor ijzerrijke, voedselarme, kwel. Ook in een rapport van de gemeente Apeldoorn, (gemeente
Apeldoorn, 1996) wordt deze soort genoemd voor het gebied, als één van de soorten van de
Naald-waterbies-vegetatie, waarvan vlottende bies en teer vederkruid (ook rode lijst soorten)
volgens het gemeentelijke rapport in de Koppelsprengen eveneens deel uitmaakten.
Bronkruid, Montia fontana, ook vermeld voor deze sprengtak, is door ons niet aangetroffen.

3.4 RESULTATEN FYSISCH-CHEMISCH ONDERZOEK:
3.4.1 LOZINGEN:
In november 1 9 9 1 zijn door het Zuiveringsschap Veluwe alle aanwezige lozingspunten geinventariseerd. Ook de laatste van deze lozingen, een huishoudelijke lozing bij Klein Hattern, is
inmiddels gesaneerd (begin 1996). De belangrijkste lozing die de door ons onderzochte rneetpunten, t o t april 1992, heeft be-invloed is de lozing van de voormalige wasserij bij de sarnenvloeiing van de Steenbeek en de Koppelsprengen. Deze veroorzaakte indertijd verhoogde BOD,
pH , en temperatuur-waardes in de beek (Zuiveringsschap Veluwe, 199311987). (ook kj-N en
tot-P waren kort voor het afbranden van de wasserij incidenteel verhoogd). Vóór de uitvoering
van het BOP is de wasserij echter reeds afgebrand. Herbouw mag niet worden gepleegd zonder
aansluiting op het riool, de lozing op de beek is dus definitief verdwenen.

3.4.2 TOETSINGS-RESULTATEN:
De resultaten van de vergelijking van de gemeten fysisch-chemische waarden met de streefwaarden ("AMK") en de in de CUWVO 1988 vermelde trajecten voor natuurlijke bronnen en
beken ("BMK") staan hieronder. Dit betreft geen formele toetsing, aangezien het aantal metingen per punt daarvoor doorgaans te klein is. WéI geeft het een indicatie van aanwezige knelpunten. Opgenomen zijn alleen de jaren waarin ook macrofauna bemonsterd is.
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Opmerkingen bij de tabel:
Algemeen: de gehaltes aan zware metalen zijn alleen i n 1995, op de routinematige meetpunten
A 2 8 en A30, getoetst.
Meetpunt 20507: In 1 9 9 3 voldeed het 02-gehalte net niet aan de norm voor beken. Discutabel
is echter of men een afgedamde tak met stilstaand water wel aan deze norm moet toetsen.
Conclusies:
Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de sprengkoppen-gedeeltes van de Koppelsprengen, Steenbeek en Schoolbeek te lage pH-waardes en lage gehaltes aan Calcium-ionen worden gemeten.
Dit is in meer sprengenstelsels op de oost-Veluwe het geval. Oorzaak is de bodem-opbouw. De
Veluwse stuwwal bestaat grotendeels uit kalkarme zandgronden. Als gevolg daarvan is de pH
van nature vrij laag en de gevoeligheid voor (verdere) verzuring door zure depositie groot.
In alle beken van het stelsel zijn verhoogde nitraat-gehaltes gemeten. Oorzaak is waarschijnlijk
uit-spoeling van meststoffen, (bij de Koppelsprengen onder andere vanaf een nabijgelegen
landbouwperceel, waarop jarenlang mais verbouwd is). Deels komen deze meststoffen via het
grondwater van verder weg gelegen percelen. Fosfaat vormt slechts i n 1992, op punt 2 0 3 2 0 in
de Schoolbeek, gelegen tussen de woon-bebouwing van Ugchelen een knelpunt.
In de sprengkoppen worden te lage zuurstofgehaltes gemeten. Dit is echter verklaarbaar. Het
grondwater dat hier uitreedt is van nature zuurstof-arm en in de koppen zelf is nog onvoldoende stroming aanwezig om een snelle opname van zuurstof uit de lucht te kunnen verwachten.
In de koppen van de Steenbeek zijn de chloride-gehaltes hoger dan voor bronnen "natuurlijk" is,
ook in 1995, na sanering van de straatkolk-lozing. Het strooien van zout i n de winter kan niet
de oorzaak zijn. Er is geen piek in de chloride-gehaltes in de winter.
Wat betreft de zware metalen zijn norm-overschrijdingen van koper, nikkel en kwik aangetroffen.

i

i

Trends:
Voor een paar punten, met name die waar zowel van voor als na het beekherstel gegevens
aanwezig zijn, is aan de hand van de gemeten waardes nog gezocht of er i n sommige parameters een trend te ontdekken is. Naast de verbetering van de chemische waterkwaliteit op het
punt 20402, als gevolg van de beëindiging van de lozing van de wasserij, was slechts i n één
geval een trend te onderkennen; op meetpunt 20320, in de Schoolbeek zijn i n l99411995
hogere gehaltes aan nitraat aangetroffen dan in 1992. Anderzijds zijn hier i n 199411995 geen
gehaltes aan totaal-fosfaat van 0,1 of meer mg11 aangetroffen. Zulke uitschieters i n fosfaatgehaltes waren er in 1 9 9 2 incidenteel nog wel. 1995 was voor de hele oost-Veluwe een
gunstig jaar met betrekking t o t de uit-en afspoeling van fosfaat, als gevolg van het droge weer.
De lagere fosfaatgehaltes kunnen dus niet direct aan de uitvoering van het BOP worden toegeschreven.

3.4.3 STIFF-DIAGRAMMEN:
ALGEMEEN:
Water kan worden gekarakteriseerd aan de hand van haar ionen-samenstelling. Dit kan worden
gevisualiseerd i n de vorm van een Stiff-diagram, waarin het relatieve (of absolute) aandeel van
de belangrijkste macro-ionen staat weergegeven. De vorm van het Stiff-diagram vormt een
indicatie voor de herkomst van het water. Zo wijst een laag totaal ionen-gehalte en daarbij een
relatief groot aandeel van de ionen Calcium en bicarbonaat op kwel-water met een samenstelling die nog sterk op die van zuiver grondwater lijkt. De gehaltes aan chloride, kalium en
natrium hebben in de ondrzochte monsters een groter relatief aandeel dan i n kalkrijker grondwater. Zij zijn i n absolute zin niet belangrijk verhoogd, hoewel van enige landbouw-invloed
sprake kan zijn.

De volgende indeling qua typen kan worden aangehouden (zie ook jaarverslag 1995 afdeling
oppervlaktewater zuiveringsschap Veluwe):
1. Calciumbicarbonaat-type: calcium en bicarbonaat overheersen, grondwater-achtig.
2. Calcium-bicarbonaat-mengtype: calcium overheerst, bicarbonaat overheerst niet, maar is nog
wel hoger dan zowel sulfaat als chloride, zacht grondwater.
3. Natrium-chloride-type: natrium +Kalium en chloride overheersen, brak water.
4. Natrium-chloride-mengtype: natrium +kalium overheersen, chloride overheerst niet, maar is
nog wel hoger dan sulfaat en bicarbonaat, met verontreiniging belast water.
Van de Stiffdiagrammen voor de monsters uit het gebied van de Ugchelse beken staan vier
typerende voorbeelden weergegeven in bijlage 3. De overige stiffdiagrammen zijn desgewenst
beschikbaar binnen afdeling watersystemen van Waterschap Veluwe.
Het overheersende water-type qua ionen-samenstelling in het gebied van de Ugchelse beek,
zoals dit wordt gekarakteriseerd door de Stiff-diagrammen, blijkt het calcium-bicarbonaat-mengtype. Dit duidt op een voeding door relatief jong, zacht grondwater vanuit het Veluwe-massief.
De absolute hoeveelheden kat-en anionen zijn laag. Afwijkingen van dit beeld worden hieronder
per punt besproken. Een vergelijking van Stiff-diagrammen vóór en ná beekherstel was slechts
beperkt mogelijk vanwege het ontbreken van voldoende gegevens. Er lijkt geen vergroting o f
verkleining van de kwel-invloed te zijn.
SCHOOLBEEK:
MEETPUNT 20320, UGCHELSE GRENSWEGIBROUWERSMOLENWEG:
Zowel vóór als ná beekherstel behoort het water t o t het calcium-bicarbonaat-mengtype
Een afwijkende Stiff-diagram-vorm is gevonden in november 1 9 9 2 (relatief groot aandeel
magnesium; mogelijke be-invloeding vanuit woonwijk) en i n mindere mate in juni 1995 (relatief
iets kleiner aandeel bicarbonaat).
MEETPUNT 20321, BOVENSTROOMS VAN DE EUROPA-WEG:
Hiervan zijn alleen gegevens van na het beekherstel aanwezig; typisch calcium-bicarbonaatmengtype.
UGCHELSE BEEK:
MEETPUNT 20402, KEIENBERGWEG:
Zowel vóór als ná beekherstel werd hier het calcium-bicarbonaat-mengtype aangetroffen.
Het aandeel sulfaat (regen-water-invloed) is, behalve in juni 1995, klein.
STEENBEEK:
MEETPUNT 20522, LANGS HOENDERLOSE WEG EN MEETPUNT 20523, SPRENGKOPPEN:
Alle gegevens, zowel vóór als ná beekherstel tonen een zuiver calcium-bicarbonaat-mengtype.
KOPPELSPRENGEN:
MEETPUNT 20505:
alle Stiff-diagrammen behoren t o t het calcium-bicarbonaat-mengtype. Ze wijken echter af van
de meeste overige in het gebied aangetroffen Stiff-diagrammen. Het aandeel chloride is over
het algemeen iets kleiner, het aandeel sulfaat soms relatief groot. De absolute gehaltes aan
macro-ionen zijn lager dan die in meer benedenstrooms gelegen trajecten. Waarschijnlijk is er,
naast invloed van diepere kwel periodiek (sept 1995 bijvoorbeeld) ook vrij veel invloed van oppervlakkiger toestromend regenwaterljong grondwater.
MEETPUNT 20507:
De gehaltes aan bicarbonaat zijn hier duidelijk lager dan in de overige trajecten. Dit stemt
overeen met het zure karakter van deze afgedamde, stilstaande sprengkop. De invloed van

3.5 TOETSING A A N DE DOELSTELLING VAN HET BOP:
In dit rapport is met name de doelstelling met betrekking tot de ecologie "het in stand houden
en zo mogelijk verder ontwikkelen van aan bronnen en beken gebonden karakteristieke levensgemeenschappen" getoetst. Deze doelstelling is voor een groot deel wel bereikt. Voor een
duurzaam behoud en verdere ontwikkeling van deze gemeenschappen is echter een regelmatig,
aan de verschillende aanwezige milieu-typen en levensgemeenschappen aangepast vervolgonderhoud noodzakelijk. Ook het verder terugdringen van verhoogde nitraatgehaltes is hierbij
een punt van aandacht. Voor het koppengebied van de Koppelsprengen zal ook de fysieke
aantasting van oever- en kwel-vegetaties als gevolg van het intensieve recreatieve gebruik van
het gebied, moeten worden tegengegaan.
Op blz. 26 van het BOP wordt vermeld naar welke toestand moet worden gestreefd te behoeve
van het behoud van de functies van de beek. M e t betrekking t o t de daar vermelde punten kan
worden gesteld dat aan de vermelde randvoorwaarden niet altijd overal wordt voldaan. I n de
koppengebieden van Schoolbeek en (deels) de Koppelsprengen is met name de dikte van de
blad-en modderlaag soms dikker dan de hier vermelde 0-10 cm en de stroomsnelheid niet
voldoende. In die trajecten is er ook geen duidelijke stroomdraad met een bodem van schoon
zand.

HOOFDSTUK 4: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN:
CONCLUSIES:
1.
De ecologische doelstelling van het BOP ("het in stand houden en zo mogelijk verder
ontwikkelen van aan bronnen en beken gebonden karakteristieke levensgemeenschappen") is voor een groot deel wel bereikt.
2.
Door een verdere optimalisatie van het onderhoud is nog een verdere ontwikkeling
van deze karakteristieke gemeenschappen mogelijk.
3.
I n de koppengebieden van de Schoolbeek en (deels) de Koppelsprengen ontbreekt
plaatselijk de gewenste duidelijke stroomdraaa met schone zandbodem. Oorzaak is
een te dikke blad-en modderlaag en onvoldoende stroming ter plekke.
4
Chemisch zijn met name verhoogde nitraatgehaltes een probleem. Ook bij de zware
metalen (Cu, Ni, Hg) worden norm-overschrijdingen gevonden.
AANBEVELINGEN:
1.

l a.

Met betrekking tot het Vegetatie-onderzoek:
Wat betreft het vegetatie-onderzoek heeft geen goede coördinatie plaatsgevonden
tussen het Zuiveringsschap en overige betrokkenen (met name de gemeente Apeldoorn). Voor een goed gestructureerde evaluatie van de vegetatie-ontwikkeling was
een betere afstemming en samenwerking gewenst geweest.
Een gezamenlijk op te zetten totaal-monitoring-programma per te monitoren Beheersen Onderhoudsplan, met een duidelijk af te spreken onderlinge taakverdeling is
hierbij voor volgende projecten aan te bevelen.

I b.

Voor het gebied van de Koppelsprengen kan een ruimere inventarisatie van de
huidige vegetaties, waarbij een vergelijking met het KNNV-rapport uit 1981 wordt
gemaakt, zinvolle informatie opleveren.

2.
2a.

M e t betrekking t o t het reguliere onderhoud:
Aanbevolen wordt te zoeken naar mogelijkheden het -reguliere- vervolgonderhoud ná
beekherstel verder te optimaliseren. Te denken valt bijvoorbeeld aan het frequenter,
kleinschalig nalopen van de beken (vergelijk de in het verleden door de door watermolen-eigenaren aangestelde beekruimers)
Maaisel/slib dienen niet op de kwelstroken te blijven liggen. In het verleden heeft
hierdoor verrijking plaatsgevonden (KNNV 1981). In principe wordt dit al als regel
gehanteerd, maar het blijft een aandachtspunt.
Het onderhoudswerk zal, met name bij uitbesteed werk in kwetsbare situaties, goed
begeleid moeten worden.

.

2b.

2c.

3.
3a.

M e t betrekking tot de chemische water-kwaliteit:
Verder terugdringen van met name de belasting met nitraat.

4.

M e t betrekking tot de bescherming van met name het waardevolle spreng-koppengebied van de Koppelsprengen:
Nemen van verdergaande maatregelen om directe schade te voorkomen als gevolg
van intensief recreatief mede-gebruik en vandalisme.
Voor het waardevolle koppengebied van de Koppelsprengen is een bredere gebiedsgerichte benadering gewenst. Met alle betrokken instanties zou een overleg opgestart kunnen worden, waarbij een gezamenlijke integrale visie geformuleerd zou

4a.
4c.

moeten worden, waarin zowel de sprengen als het omringende bosgebied en alle
aanwezige waardes, aspecten en belangen opgenomen zijn. Hieruit kunnen dan
uitgangspunten voor het vervolg-beleid- en beheer worden gedestilleerd.

5.

5.1

5.2

M e t betrekking t o t Plan-onwikkeling volgende beheers-en onderhoudsplannen:
De keuzes over al dan niet beschaduwen van de beek kunnen waarschijnlijk nog
gerichter dan t o t nu toe worden gemaakt. De keuzes kunnen hierbij worden onderbouwd door in de planvorming per traject goed vast te leggen naar welke levens-gemeenschappen men wil streven. Voor sommige waardevolle kwelgemeenschappen
(goudveil) is bijvoorbeeld voldoende beschaduwing nodig, voor andere juist voldoende licht (bronkruid). Een aantal typische sprengen-macrofauna-soorten vereist een
koude water-temperatuur (bronnen-platworm, steenvliegen), waardoor veel warme
zon op het beekwater voor betreffende gemeenschappen dus ongunstig is.
Tevens kan bij de keuze voor verwijderen van (een deel) van het hout langs de beek
rekening gehouden worden met de voedsel-rijkdom van het water. Ontwikkeling van
lichtminnende kwel-vegetaties op (bij aanvang) relatief voedselrijke plas-dras-zones
vereist een bewust verschralings-beheer. Zonder dat zal er vergrassing en verruiging
optreden.
Ook is het reguliere onderhoud van de beekbegeleidende begroeiing van belang. Als,
zoals bij de Koppelsprengen, een keuze is gemaakt het bos opener te maken, zal
moeten worden voorkomen dat dit toch weer dichtgroeit.
Meer overwegingen met betrekking t o t al dan niet beschaduwen zijn onder meer
samengevat in een rapport van studenten van het Vanck (1996), maar ook naar
andere litteratuur kan worden verwezen.
Momenteel worden streefbeelden ontwikkeld voor de verschillende typen stromende
wateren. Aanbevolen wordt deze streefbeelden en hieraan gekoppelde doel-levensgemeenschappen, streefwaarden voor sturende omgevingsfactoren binnen de
komende planvormingsprocessen te benutten.
Ook voor de monitoring zullen deze naar verwachting een goed toetsingskader
bieden.
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BIJLAGE 3 STIFF-DIAGRAMMEN

STIFF-DIAGRAMMEN

Stiff-diagrammen gever) de io:jeribalaris vacl liet water sclien~atischweer.
A a n d e linkerkant in het dragrar11 staar1 van Ijoven naar beneden de kationen: Ca2', M g 2 + ,
K' + Na'.
A a n de rechterkant i n het diayrarn staar1 var1 boven naar beneden de anionen: HCO,',
s0,2, C l .
Een stiff-diagram geeft het karakter van het water weer en soms kan m e n 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, grondwater heeft deze samenstelling
dus wanneer oppervlaktewater deze vorm heeft duidt dlt o p (kelkrijke) k w e l (zie figiiur hierqnaer) .
Een stiff-diagram met de grootste breedte i n het midden duidt echter op een grote invloed van
regenwater.

De in de Ugchelse beken meest voorkomende vorm Stiff-diagram

20320

26 0 4 1994

Totaal Anionen: 1.2 meq/l
Totaal Kationen: 1.3 meq/l

Het Stiffdiagram dat het meest typerend was voor schoon, relatief kalkrijk, kwelwater

I

I

Afbeelding
Totaal Kationen: 1,l meq/l
Totaal Anionen : 1,l meq/l

Een afwijkende vorm: veel sulfaat

l

Afbeelding 19
Totaal Anionen: 0.9 meqll
Totaal Kationen: 0.8 meqll

Een sterk afwijkende vorm, veel magnesium, weinig bicarbonaat
(de grote hoeveelheid magnesium is niet representatief voor betreffend meetpunt)

Afbeelding 25
Totaal Anionen: 0.8 meqll
Totaal Kationen: 0.9 meq/l

I
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