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De herstelde sprengkoppen in de winter
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3b INLEIDING
1.1

De beekloop:
In het najaar van 1998 en het voorjaar van 1999 is de Winkewijert te Ugchelen/Apeldoorn
hersteld. Deze spreng loopt vanaf de sprengkoppen aan de Richtersweg (aan de zuid-westkant
van De Bouwhof) naar de uitmonding in de Ugchelse beek, ten noordoosten van de
Aluminiumweg te Apeldoorn.
Vóór het herstel van deze spreng waren alleen de sprengkoppen aan de westkant van de
Richtersweg nog intact. Het overige beektracé was deels nog aanwezig, maar stond droog. Het
tracé fungeerde als groenstrook door de woonwijk.
Door Waterschap Veluwe en de gemeente Apeldoorn is besloten de spreng zo veel mogelijk in
de oorspronkelijke vorm te herstellen. De beek is opnieuw aangelegd, vrijwel geheel volgens het
oude tracé.
Hierbij moest een aantal grotere wegen (de laan van Westenenk en de Aluminiumweg), gekruist
worden. Op deze plaatsen is de beekloop zichtbaar gemaakt middels roosters in het wegdek. Ook
waar het tracé door dichte wijkbebouwing liep, is van zulke roosters gebruik gemaakt.
Op de plaats van een voormalige watermolen is een cascade aangelegd.

zomer 1998:

De verwaarloosde sprengkoppen vóór het herstel
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zomer 1998:

Wandelpad op de plek waar de loop hersteld zal worden

Onderzoek:
In 1999, met een doorloop in 2000/200 1, heeft onderzoek plaatsgevonden naar de ontwih
van de herstelde beek.
Verricht is chemisch en biologisch onderzoek. De resultaten zijn vergeleken met de situatic3 van
voor het herstel. Aangezien voor het herstel alleen de sprengkoppen water bevatten, waren alleen
daarvan chemische en biologische gegevens van vóór het herstel aanwezig.
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1.3

Verslag:
In dit verslag worden de bevindingen beknopt gerapporteerd.
Voor de opbouw van het rapport is het 5-S-model gebruikt, een landelijk ontwikkeld model voor
het in kaart brengen van de diverse factoren die bij beekherstel een rol spelen en hun onderlinge
relaties ("Beken stromen, 1995). In dit model worden onderscheiden: Systeemvoorwaarden
(ligging van het bekenstelsel, geologie, reliëf, etc.), Stroming, Stoffen (de waterchemie).
Substraat samenstelling (beekbodem, planten; datgene waar dieren op of in leven) en Soorten.

Uitgaande van de resultaten van het onderzoek zal aan het einde van het verslag een voorlopig
ecologisch Streefbeeld worden geschetst.
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2 RESULTATEN
2.1
2. l. i

Systeemvoorwaarden:
Hydroiogie/geoIogie:
Reliëf en ligging ten opzichte van kwelstromen blijken gunstig voor het opnieuw laten stromen
van de Winkewijert.
De beek ligt in een gebied met voedselarmere zandgronden. Ze maakt deel uit van het complex
van de Ugchelse beken. Dit is een in zijn geheel goed functionerend bekenstelsel.
Langs de verschillende beken van dit stelsel en langs aansluitend wijkgroen en tuinen met vijvers,
kunnen ook verschillende diersoorten zich verplaatsen. De Bouwhof is bijvoorbeeld rijk aan
bruine kikkers. De nieuwe Winkewijertloopkan dus in principe gemakkelijk gekoloniseerd
worden.
Begin 1999 is (tijdens en kort na de aanleg) de ijsvogel reeds gesignaleerd in de omgeving van de
Winkewijert.
Recreatieve en educatieve functie, ligging in een woonwijk:

Het nieuwe stromende water blijkt een belangrijke functie in de wijk te vervullen. Het in het
kader van "recreatief medegebruik" aangelegde wandelpad langs de beek wordt intensief
gebruikt. Veelvuldig zijn er kinderen in de beek aan het "vissen".
De ligging in een woonwijk houdt echter ook risico' s in voor de beek. Zo verdwenen er stenen
van de cascade. Over het algemeen wordt er echter zorgvuldig met de nieuwe waterloop
omgegaan. De communicatie met de buurt die heeft plaatsgevonden. heeft hier waarschijnlijk
positief aan bijgedragen. Onder meer is een educatief project op de scholen gehouden en een
excursie langs de beek met wijkbewoners, in samenwerking met het IVN (Vereniging voor
Natuur en Milieu Educatie). In de zomer van 2000 werd in de Winkewijert grote waternavel
gevonden, waarschijnlijk afkomstig uit een tuin. Het was de eerste vindplaats van deze
woekerende exoot in oppervlaktewater binnen het beheersgebied van Waterschap Veluwe.

2.2

Stroming:
Dat er een sterke kwel aanwezig was, was in een recent verleden reeds duidelijk geworden uit de
wateroverlastproblematiekin de wijk, na het goeddeels wegvallen van de grootscheepse
waterwinning van de papierindustrie en de drainage van het ziekenhuis. De koppen stonden
soms tot de rand toe vol water en er werd tijdelijk zelfs water naar het riool afgevoerd om
overstroming van de Richtersweg te voorkomen.
De aanwezige sterke kwel en de kansen een stromende beek te verkrijgen vormden ook de basis
voor het herstelplan.
Met het beekherstel zijn de koppen weer opengehaald en uitgediept en er is een verbinding met
de rest van de beek gemaakt. Het water in de koppen, dat eerst over de Richtersweg heen dreigde
te stromen ligt nu een stuk dieper en stroomt via een duiker naar de rest van de beekloop.
Direct na aanleg bleek het water in de spreng, zoals verwacht, goed te stromen. De kweldruk, die
zich eerder manifesteerde in de koppen, bleek voldoende om de beek te voeden. De afvoer lijkt
op het oog ook redelijk constant te blijven.
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In de zomer van 1999 hebben nog aanvullende werkzaamheden in de benedenloop
plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is het water ten oosten van de kruising met de Laan van
Westenenk gedurende enige maanden afgeleid geweest. De benedenloop stond toen dus weer
tijdelijk droog.

2.3

Stoffen:
Meetpunt 20406, sprengkoppen:
De gehaltes aan fosfaat en stikstof waren laag. Alleen in de eerste helft van 1997. vóór herstel van
de koppen, werd de norm voor totaal-stikstof (2.2 mg/l- 4" nota waterhuishouding)
overschreden.
Het water heeft een licht zuur karakter en hier en daar is ijzerneerslag te zien.
Ook het totaal-arseen-gehalte is bepaald. Dit bleef steeds ruim beneden de MTñ van 32pgIl. De
gehaltes lagen rond de streefwaardevan 1,3 pg/l.
Meetpunt 20409,20410,2041 1
Ook hier liggen de gehaltes aan fosfaat en stikstof laag. Alleen de norm voor totaal-stikstof werd
een enkele keer licht overschreden, nog het meest op meetpunt 2041 1, het verst benedenstrooms
gelegen punt. In het beekgedeelte bovenstrooms van de scholen is ijzerneerslag zichtbaar. een
teken dat daar nog kwel optreedt.
Ook het totaal-arseen-gehalte is bepaald. Dit bleef steeds ruim beneden de MTñ van 32pg/l. De
gehaltes lagen rond de streefwaardevan 1,3 pg/l.
Geconcludeerd kan worden dat de Winkewijert schoon kwelwater bevat.
Onderzocht wordt ook wat de effecten zijn van de aanwezige open roosters in een paar grote
wegen op het er onderdoor stromende beekwater. Dit onderzoek loopt nog. Het bestaat uit twee
gedeeltes; invloed van pekel in de winter, de invloed van het autoverkeer (PAK's, olie, etc.)
Gepland is om in één van de komende jaren onderzoek naar PAK's en zware metalen in de
waterbodem bij deze weg-passages te doen..
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herfst 1998 : Nieuwe loop met open rooster onder de bestrating door
Pekelonderzoek:
Het onderzoek naar de invloed van het pekelen van de grote wegen waar de spreng via een open
rooster onderdoorgaat, heeft in 2000 plaatsgevonden en wordt mogelijk nog vervolgd. In de
winter 2000 /200 l is vanaf 22 december tot 13 januari continu EGV gemeten, direct
benedenstrooms van de Aluminiumweg. Dit punt ligt benedenstrooms van alle boven de beek
aanwezige open roosters in wegen. In betreffende periode is door gemeente Apeldoorn
meermalen gestrooid. De in deze periode gemeten waarden kunnen worden vergeleken met de
op andere tijdstippen in het jaar gemeten waarden.
Terwijl de voor de beek "normale" EGV waarden beneden de 200 pS/cm lijken te liggen, werden
gedurende de pekelperiode duidelijk hogere waarden gemeten. De gemeten waarde liggen dan
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tussen de 400 en 500 @/cm. Op 23 december, het begin van een duidelijke vorstperiode, trad
een steile, korte, piek op van meer dan 2000 pS/cm. Onverklaarbaar is echter waarom juist op
deze datum een dergelijke hoge piek opgetreden is. Dergelijke extreme pieken zijn niet terug te
vinden op andere dagen waarop gepekeld is. Gedurende de rest van de meetperiode bleef de
EGVwaarde echter redelijk constant, hoewel hoger dan buiten de winterperiode.
Hoewel de resultaten dus vragen oproepen, lijken ze er op te duiden dat het strooien van pekel
op de wegen in de winter leidt tot een duidelijk zichtbare beïnvloeding van de waterkwaliteit van
eht beekwater: de geleidbaarheid verdubbelt in de strooiperiode. Er werd één piek gemeten die
ver lag boven wat voor een sprengenbeek acceptabel zou zijn als dit gedurende een langere
periode gemeten zou worden, maar de verklaring hiervan roept vragen op.

2.4

Substraten:
In de sprengkoppen lag vóór het herstel een dikke laag blad en slib. Er was nagenoeg geen
variatie in substraten aanwezig, mede doordat het water in de koppen stagneerde en er
nauwelijks stroming was. De zuurstofhuishoudingwas slecht.
Na herstel van de beek was er, zowel in de koppen als elders, veel variatie in stroomsnelheden,
oevervormen en mede daardoor in bodemsubstraten (grof grind. zand, slibbige plekjes) te zien,
wat ecologisch gunstig is. Dit weerspiegelde zich ook in de macrofauna.
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2.5
2.5.1

Soorten:
Macrofauna
Werkwijze:

4

F,

Het onderzoek heeft plaatsgevonden enige maanden na herstel. in oktober1999. De komende
jaren zullen de ontwikkelingen verder gevolgd worden.
De macrofauna is onderzocht op drie plaatsen. Het gedeelte van de beek ten noordoosten van de
kruising met de Laan van Westenenk is buiten beschouwing gebleven vanwege de droogstand
van dit traject gedurende een aantal weken in de zomer van het onderzoeksiaar 1999.
Een beoordeling van de ecologische waarde van de macrofaunagemeenschappen heeft
plaatsgevonden met behulp van de meetlat Gelderland. Tevens is gekeken naar het voorkomen
van bijzondere soorten.
Voor het aangeven van een mogelijk streefbeeld is een globale vergelijking gemaakt van de
aangetroffen soorten met de in het rapport "ecologisch maatweb Stromende wateren Veluwe &
Vallei 1999) beschreven levensgemeenschappen.

n
q
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3

Resultaten:
Volledige soortenlijsten zijn in dit verslag niet opgenomen. Desgewenst zijn ze op te vragen bij
het Waterschap Veluwe, afdeling watersystemen.
De resultaten van de berekening van de Meetlat Gelderland:

1 Meetpunt en datum I
20406 23 april 1997

20406 23 sep 1997

20406 27 okt 1999

20409 27 okt 1999
20410 27 okt 1999

A s-

Meetlat waarde
ligging

lOmschrijving

ISprengkoppen,

ten westen van
Richtersweg
Sprengkoppen,
ten westen van
Richtersweg
Sprengkoppen,
I ten westen van
Richtersweg
Net bovenstrooms
Molecatenlaan
Tussen cascade en

239, klasse 1

Ongewendgeen ecologisch

Deze resultaten zijn beïnvloed door het feit dat zo kort na herstel (enkele maanden) nog niet alle
waterdieren die de beek zouden kunnen bevolken de nieuwe loop al bereikt kunnen hebben. Er
zullen karakteristieke soorten ontbreken. Toch is duidelijk dat de herstelde beek al zeer snel een
waardevolle macrofauna-levensgemeenschap herbergde.
Bijzondere soorten:
Meetpunt 20406, sprengkoppen; 1997, vóór herstel:

f24

::Bb
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Met name in het najaar zijn grote aantallen Chironomus-larven (rode vedermug1arven)gevonden. Tezamen met het voorkomen van andere stilstaandwatersoorten en soorten van
organisch verontreinigde beken, weerspiegelt dit de ongunstige situatie van dat moment. Een
dikke laag blad en slib vulde de sprengkoppen. Doordat de beek direct na de sprengkoppen
afgedamd was door het ontbreken van een duiker onder de Richtersweg, was er geen stroming
aanwezig.
Toch was duidelijk kwel aanwezig, want er werden enkele aan kwel gebonden
macrofaunasoorten gevonden; de vedermuglarve Zavrelimyia spec., het kevertje Hydroporus incognitus.
De laatste hoort thuis in venige, verlandingssituaties en kleine wateren met een laag grof
organisch materiaal (blad) op de bodem en kwel. Daarmee is de toenmalige situatie. vóór het
herstel, in de sprengkoppen goed gekarakteriseerd.
Meetpunt 20406. sprengkoppen; 1999, na herstel:
In oktober 1999 waren reeds 34 verschillende soorten in de fors opgeschoonde en uitgediepte
sprengkoppen aanwezig. Het betrof vrijwel uitsluitend soorten die een deel van hun leven als
vliegend insect doorbrengen en die zich dus gemakkelijk verspreiden. Hierbij bevonden zich een
flink aantal soorten die karakteristiek zijn voor schone bronmilieus met kwel en/of voor
stromende beken. Een aantal van deze soorten is zeldzaam tot zeer zeldzaam. Te noemen zijn: de
langpootmug-larven Dicranota bimaculata en Limophila spec. de vedermuglarven Macropelopia spec.,
Apsectrotanypustrifascipemis, Brillia modesta, Chaetocladius piger-agg., Chaetocladiusmelaleucus-agg., Corynoneura
lobata, Eukiefferiefla brevicalcar, Micropsectra lindrothi en Paracladopelma nigritula.
Als typische pionierssoort. die in nieuw gegraven/vergraven plekken thuishoort, was het kevertje
Hydroporus planus aanwezig.
Meetpunt 20409, net bovenstrooms van de Molecatenlaan:
Hier werden reeds 19 verschillende soorten aangetroffen. evenals in de sprengkoppen bijna
uitsluitend soorten die een deel van hun leven als vliegend insect doorbrengen.
Ook hier was zich al een echte beek-levensgemeenschap aan het ontwikkelen, met voor kwel en
schoon, stromend water karakteristieke en zeldzame soorten. Genoemd kunnen worden: drie
verschillende kriebelmuglarven (Simulidae) , de vedermuglarven Apsectrotanypus trifascipemis en
Macropelopia spec., Briflia modesta, Eukieferiella brevicalcar, Heterotrissocladius marcidus en cf. Conchapelopia, de
mijt Hygrobates fluviatilis.
Meetpunt 20410. tussen de cascade en de laan van Westenenk
Ook hier was, met 2 1 verschillende soorten, al een echte beeklevensgemeenschap aanwezig.
Evenals in de andere trajecten betrof het bijna uitsluitend soorten die een deel van hun leven als
vliegend insect doorbrengen.
In tegenstelling tot beide vorige punten ligt dit meetpunt in een transporterend beekgedeelte dat
boven het maaiveld stroomt en waar dus geen grondwater (kwel) toetreedt. Toch waren er
enkele typische aan kwel gebonden soorten aanwezig. Te noemen zijn: de langpootmuglarve
Dicranota spec., de kriebelmuglarve Simulium spec., de vedermuglarven Macropelopia spec., Prodiamesa
olivacea, Brillia modesta, Rheocricotopus fuscipes, Polypedilum uncinatum, Micropsectra fusca, M. recurvata, cf.
Conchapelopia.
Op alle meetpunten zijn relatief grote aantallen van de vedermuglarve Macropelopia spec.
aangetroffen. Ook bij aantal andere beekherstelprojecten werd dit verschijnsel kort na beekherstel
gesignaleerd.
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Ecologisch maatweb stromende wateren Veluwe & Vaiiei:
Aangezien nog niet alle soorten die zich naar verwachting zullen vestigen zo kort na aanleg
aanwezig kunnen zijn. kunnen de monsters nog niet goed worden toegedeeld aan een
monstergroep (type levensgemeenschap) uit het ecologische maatweb. Het programma EKOVeluwe-Vallei zal in de toekomst gebruikt worden om dat met een grotere tijdreeks aan monsters
alsnog te doen. Op grond van de beschrijvingen in het ecologisch maatweb-rapport en op grond
van de chemie en morfologie. kan echter al wel een indicatie gegeven worden hoe het ecologisch
streefbeeld voor de beek emit kan gaan zien. Voor bovenstroomse gedeeltes, in elk geval het
drainerende gedeelte tot de scholen (kleischot), kan als streefbeeld worden aangehouden:
levensgemeenschap type "sprengkoppen" ("Eerbeekse beek-typem-0). Tot aan de laan van
Westenenk zijn typerende soorten voor dit type aangetroffen. Benedenstrooms van de laan van
Westenenk zijn nog geen macrofauna-gegevens beschikbaar Mogelijk kan het streefbeeld zijn:
"Bovenlopen en bovenloopjes met constant debiet (" Tongerense beek-opgeleid traject-type."A). en voor de hier aanwezige grindige beekgedeelten "snelstromende bovenlopen van
sprengenbeken" ("Hattemse Molenbeekw-type-P).Dit zal bij de volgende monitoringronde nog
beter bekeken moeten worden.

Geconcludeerd kan worden dat zich in de hernieuwde Winkewijert reeds in het eerste jaar
hebben ontwikkeld.
waardevolle ~at€!~diff~-geIneen~Chappen
2.5.2

Vegetatie
Er is een grote variatie aan plantensoorten langs de Winkewijert. De oevers en bermen vormen 's
zomers een kleurrijk geheel. De aangeplante struiken en boompjes doen het goed. Echt
bijzondere soorten zijn niet aangetroffen.
Langs de sprengkop is de varen dubbelloof, karakteristiek voor kwelsituaties, aangetroffen. maar
later niet meer gezien.

2.5.3

Vissen:
Er is een melding van een beekprik in de benedenloop van de nieuwe beek. Het is echter nog niet
te zeggen of deze soort echt de nieuwe Winkeweijert intrekt.
Bij de laan van Westenenk zijn tientallen stekelbaarzen aangetroffen.

3 Conclusies

0

De Winkewijert vormt na het herstel een waardevol element in woonwijk De Bouwhof en
vormt landschappelijk en morfologisch en cultuurhistorisch een fraaie sprengenbeek.
Reeds in het eerste jaar na herstel van de sprengkoppen en de her-aanleg van de rest van de
beek waren in de beek waardevolle macrofaunalevensgemeenschappen aanwezig. Verwacht
wordt dat deze zich bij een passend onderhoud nog verder zullen ontwikkelen. Veel
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potentiële bewoners hebben de beek nog niet bereikt. maar d e n zich in de toekomst zeker
vestigen. De milieuomstandigheden en migratiemogelijkheden zijn goed.
Chemisch gezien is de Winkewijert een schone beek.
Het pekelen van grote doorgaande wegen in de winter lijkt effect te hebben op de
waterkwaliteit. Het toepassen van open roosters waar onderdoor de beek de grote wegen
kruist lijkt in dit opzicht minder wenselijk. Vervolgonderzoek wordt aanbevolen naar andere
effecten (stoffen als PAK'S en olie) van het autoverkeer over de open roosters. Tevens kan
dan een overall-inschatting van de ecologische gevolgen van het toepassen van zulke roosters
plaatsvinden.
Op grond van de aangetroffen levensgemeenschappen en de chemische waterkwaliteit kan
voorlopig het volgende streefbeeeld worden aangehouden:
Sprengkoppen en bovenloop: "sprengkoppen" (Eerbeekse beek-type). Mogelijk kan dit
type levensgemeenschap zich nog tot de Laan van Westenenk ontwikkelen. De sterke kwel en
constante afvoer zijn hierbij bepalende factoren, evenals de lage fosfaatgehaltes. De
nitraatgehaltes zijn voor dit type levensgemeenschap nog aan de hoge kant.
Ten oosten van de Laan van Westenenk
"Bovenlopen en bovenloopjes met constant debiet" (" Tongerense beek-opgeleid trajecttype."-A). en voor de hier aanwezige grindige beekgedeelten: "snelstromende bovenlopen
van sprengenbeken" ("Hattemse Molenbeekw-type-P)

