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Het voor uliggende boekje is een
uitgewerkte weergave vaneen
aantallezingen over de Veluwse
sprengen enbeken. Eris bij de
samenstelling zeker niet naarvolledigheid gestreefd.
De studie omtrent de Veluwse
sprengen en beken kan opverschillende manieren worden aangepakt. Men kanhet vandenatuurwetenschappelijke, de cultuurhistorische, dejuridische of
de landschappelijke kant bekijken.
Indit boekje wordt voornamelijk
het eerste belicht.
Deinventarisatie vande levensgemeenschappen inde Veluwse
sprengen en beken krijgt pas de
laatstejaren meer aandacht.Er
moet nog veel werk gedaanworden omeen diepgaand inzicht te
krijgen in de natuurwetenschappelijke waarde vande Veluwse
sprengen en beken.

inleiding

drs. Wim Oosterloo
hydrobioloog.
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Inleiding
Wanneer men aan de Veluwe
denkt,brengt men hetveelal direct
inverband met uitgestrekte bossen
en heidevelden, maar ook met
hoge zandgronden en zandverstuivingen. Inhetalgemeen met
droge gronden. Bekijkt mende
landelijke neerslaggegevens, dan
blijktechter,datertweevrij grote
gebieden inons land zijn, namelijk
deVeluwe en Drente,waar de
gemiddelde neerslag meer isdan
800 mm per jaar.
Doordat de neerslag snel inde
zandige gronden wegzakt, komter
op deVeluwe inderdaad nietveel
oppervlaktewater voor. Alleen op
plaatsen,waar ondoorlaatbare
lagen indebodem aanwezig zijn,
kan zich oppervlaktewater vormen.
De meeste vennen op de Veluwe
danken hieraan hun bestaan.De
overtollige neerslag bevindt zich
alseen grote waterbel inhet
Veluwemassief enwordt ondergronds geleidelijk naar de randen
van het massief afgevoerd.Op een
laaggelegen plaats inhet landschap komen deze grondwaterstromen aan de oppervlakte en
vormen dan een beek. Zeontspringen rondom het heleVeluwemassief. Ook voor de andere
zandgronden inhetoosten en
zuiden van ons landzijn beken de
karakteristieke watergangen Het
kenmerkende van beken isde
stroming,die ontstaat als gevolg
vande zwakke glooiing indeze
zandgronden.
Debeken hebben over het
algemeen een grote natuurweten-

schappelijke, cultuurhistorische en
landschappelijke waarde.Ze zorgen voor afwisseling indeaan de
oppervlakte vrij drogeVeluwe.
Beken zijnveelal van natuurlijke
oorsprong. Met name op deOostenZuid-Veluwekomen echter
beken voor,dieenkeletot vele
eeuwen geleden zijn gegraven
voor de energievoorziening van
kleine bedrijven.Dezezogenaamde sprengenbeken zijn overeenkomstig de mogelijkheden in
dietijd opeenvoudige wijze
gegraven.Ze zijn,evenals bijvoorbeeld heide,als halfnatuurlijke
landschappen tebeschouwen.
Het ingrijpen van de mens,zoals
bij beekaanleg en beekonderhoud,
gebeurde op kleine schaal. Dit had
een landschappelijke en natuurwetenschappelijke verrijkingtot
gevolg.

Veluwse beektypen
Algemeen
Vanwege verschillen inontstaanswijze,wateraanvoer, verhang,
grondsoort envegetatie inen langs
de beek kan men een aantal beektypen onderscheiden.
Eenbeek kanqua ontstaanswijze
enerzijds natuurlijk zijn, maar
anderzijds ook geheel often dele
zijngegraven.
Uitgaande vandehuidige situatieis
hetsoms moeilijk tezien,of een
beek een natuurlijke ofeen kunstmatige oorsprong heeft. De beken
inde Gelderse Vallei hebben een
natuurlijker karakter dan de
(sprengen-)beken opde Oost-en
Zuid-Veluwe,terwijl ogenschijnlijk
hetomgekeerde hetgevalis.
Beken,die door hetdiepegrondwater gevoed worden, hebben een
vrijconstante afvoer. Deschommelingen inde neerslagoverschotten
komen nietzosterk totuiting inde
beekafvoeren door de bufferende
werking van de "waterbel" inhet
Veluwemassief. Andere beken,die
slechts oppervlakkig afstromend
grondwater afvoeren endus
directer vande neerslag afhankelijk zijn,hebben een sterk wisselende afvoer.

de nijmolense beek bij vaassen
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Op basis van de ontstaanswijze en
voeding deelt men de Veluwse
beken in vier typen in:
1. laaglandbeken
-laaglandbeken in de Gelderse
Vallei
-laaglandbeken in de IJsselvallei
-overige laaglandbeken
2. kwelbeken
3. sprengenbeken
4. bronbeken.

Laaglandbeken inde
GelderseVallei.
Bij laaglandbeken is geen sprake
van een bron maar van een
oorsprongsgebied. De toevoer
bestaat voornamelijk uit via sloten
en greppels afvloeiende neerslag
en het oppervlakkig uittredende
grondwater. De waterafvoer is sterk
afhankelijk van de neerslag in het
stroomgebied. Aangezien vele
bovenlopen in wegzijgingsgebieden liggen, kunnen deze in
zomers met weinig of geen neerslag droogvallen. Het periodiek
opdrogen van bovenlopen hoort bij
dit beektype. Er heeft zich een voor
deze toestand karakteristieke
levensgemeenschap ontwikkeld.
De flora en met name de fauna is
aangepast aan het vrijwel jaarlijks
droogvallen van de beek.
De midden- en benedenlopen
liggen veelal in kwelgebieden en
worden daarom ook met grondwater afkomstig uit diepere lagen
gevoed.
Tot dit type behoren onder andere
de beken in de Gelderse Vallei,
zoals de Barneveldse beek en de
Lunterse beek. Van de beken in de
Gelderse Vallei is echter alleen een
aantal bovenlopen nog min of
meer in takt gebleven. De middenen benedenlopen zijn vrijwel alle
gereguleerd.
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Laaglandbeken inde
IJsselvallei.
Tussen de Ussel en het
Apeldoornskanaal voeren zogenaamde weteringen het overtollige
water (=neerslagoverschot) af.
Deze weteringen zijn als een soort
laaglandbeken te beschouwen.
Hier geldt dat men ze als een
aparte groep kan beschouwen,
doordat ze dicht bij elkaar liggen,
onderling sterk overeenkomen,
maar op een aantal facetten van de
andere Veluwse laaglandbeken
zijn te onderscheiden.
Weteringen zijn van nature aanwezige veelal vergraven watergangen. Alleen de Oude IJssel, in
het geval men die ook tot deze
groep van beken rekent, en de
Flierl hebben de natuurlijke loop
nog grotendeels behouden. In ruilverkavelingsverband dreigt ook dit
laatste restant aangetast te gaan
worden. De watertoevoer van de
weteringen bestaat grotendeels uit
regen- en drainagewater. De
stroomsnelheid is nooit groot. In
droge perioden houden de vele
stuwen de waterstand op peil. Dit is
in de zomer vaak niet voldoende,
zodat men water van buiten het
gebied (IJsselwater) moet inlaten.
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Overige laaglandbeken.
Verspreid over de Veluwe komen
diverse laaglandbeken voor, die
men niet bij de bovengenoemde
laaglandbeken kan indelen. Deze
beken kunnen onbeschaduwd of
beschaduwd zijn (respectievelijk
weide- en bosbeken). Tot deze
categorie behoren o.a. de
Hierdense beek, Schuitenbeek,
Veldbeek op de West-Veluwe en de
Papegaaibeek op de Oost-Veluwe.
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Kwelbeken.
OpdeOost-Veluwe, voornamelijk
tussen EpeenApeldoorn,en opde
West-Veluwe,tussen Elburgen
Harderwijk, komen bekenvoor die
quavoedingspatroon en afvoerregimeeenovergang vormen
tussen de laaglandbeken enerzijds
ende bron-en sprengenbeken
anderzijds. Deze beken worden
kwelbeken genoemd.
Zeworden gevoed door relatief
diep grondwater. Daardoor isde
afvoer vrij constant. Destroming is
groter enveel regelmatiger dan die
van laaglandbeken. Door die aanvoer van relatief diep grondwater
vallen de bovenlopen,zoals bij
laaglandbeken,vrijwel nietdroog.
Eris bij kwelbeken geen duidelijke
bron aanwezig zoals bijbronbeken;wel laagtes inhetterrein
waar voortdurend grondwater
opkwelt.
Voorbeelden vankwelbeken opde
Oost-Veluwe zijnde Egelbeek,
Rode beek,Smallertsbeek en
Verlorenbeek (allegemeente Epe)
enopdeWest-Veluwe onder
andere de Modbeek, Bijsselsebeek en Killebeek.
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Sprengenbeken.
Deze beken worden gevoed door
grondwater, afkomstig uitdezogenaamde sprengen.Debeken zijn
gegraven voor hetverkrijgen van
energie. Deeerste zijn reeds inde
11eeeuw gegraven,maar het
merendeel inde 16e en17e eeuw.
De meeste zijnveelaltevinden in
de erosiedalen,ofsmeltwaterdalen,gevormd indeSalien-of
Riss-ijstijd (ca.200.000jaar
geleden) engemodelleerd ino.a.
deWurm-ofWeichsel-ijstijd (ca.
25.000jaar geleden). Men buitte de
hoge grondwaterstand aande
randen van hetVeluwemassief uit
door hetgraven vansprengen.
Dezesprengen werdenzodiepen
ver hetVeluwemassief ingegraven,
dathetgrondwater bereiktwerd.
Hetuitgegraven zand deponeerde
menals eenwal ronddesprengen.
Hetkunstmatige karakter blijkt ook
uithetfeit,datop sommige plaatsendewaterspiegel inde beek
hoger ligtdan het maaiveld.Ten
behoeve vandewaterkracht voor
de bedrijfjes invroegere eeuwen
werd hetverhang,datinhet landschap slechts geleidelijk ontstaat,
op één plaats overwonnen. Hiervoor waren dijken nodig.Inzo'n
geval plaatste meneenzogenaamd bovenslagrad,waarbij
hetwater op het radstroomde.
Onderslagraderen (die alstype
ouder zijndan bovenslagraderen)
werden alleen gebouwd in beken
met een grote waterafvoer. Voor de
plaatsing vanonderslagmolens
was hetniet nodig,datmen dijken
bouwde,omdat hetverval nietop
M

één plaats overwonnen behoefde
teworden.De meeste Veluwse
watermolens hadden bovenslagraderen.
Eenkarakteristiek element in
sprengenbeken is de zogenaamde
wijerd, een stuw- of molenvijver
vlak voor dewatermolen. Deze
wijerd hadeentweeledige taak,
namelijk voor bezinking vanmeegevoerde materialen als bladeren,
takken,ijzervlokken en dergelijke
envoor de buffering van hetwater.
Ineerste instantie werden de
sprengen vaak gegraven voor de
aandrijving van onder andere olieofgraanmolens. Later,tegen het
eind van de 16e eeuw,kwam hier
depapierfabricage bijen rond
1900dewasserijen. In de17e
eeuw waren alleen al inde
omgeving van Apeldoorn 96 watermolens, waarvan 59 papiermolens,
inbedrijf. Vande roem vanweleer
is nog maar weinig over.
Hetwater van de sprengen vormt
zowel voor watbetreft de waterafvoer alsvoor de natuurlijke en
chemische gesteldheid een
constant milieu.Hetsteeds lage
mineralengehalte ende constant
vrij lagetemperatuur, die nog extra
vastgehouden wordt door devaak
diepeenbeboste liggingvanvele
sprengen,heeftgeleidtoteen voor
Nederland uniek milieutype. De
meeste sprengenbeken zijnte
vinden op de oostelijke enzuidelijkeVeluwezoom.
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Bronbeken.
Bronbeken worden gevoed door
grondwater, dat lokaal van nature
aan de oppervlakte uittreedt. De
wateraanvoer, de temperatuur en
de fysisch-chemische samenstelling van het water zijn zeer
constant.
De lage temperatuur wordt vaak
extra vastgehouden door de bossages op de oevers. Op de Veluwe
kunnen wij bronbeken vinden aan
de zuidkant van de Veluwezoom.
De Duno en de Seelbeek zijn
enkele voorbeelden van dit type.
Het zijn vaak kleine beken, zowel
qua lengte als qua breedte en
diepte.
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t9(1 Ißßm ,n9Vß1Q9gWU999 f t
.WU999Yr n9 9 3 1 9b ni Iggbngigm
ni n9bniv 9f Ißl99v njis 9ta99m gO
-i9tßwtl9ma to ,n9lßb9ieoi9 9b
to -ngilß8 9b ni brmovgg ,n9ißb
ißßj OOO.OOS ßo) bjitaji-aaiFI
.ß.o ni biggllgbomgg n9 (n9b9l9g
.ßo) bjiîaji-learioieW to -rmuW 9b
9b 9ttiud n9M .(n9b9l9g ißßj 000.öS
9b nßß bnßtai9tßwbnoig ggori
tiu t9iaaßm9wul9V terl nßv ngbnßi
.nggngiqa nßv ngvßig terl l o o b
n9 qgib oi ngbigw nggngiqa gxgQ
,n9VßiQ9Q ni t9iaaßm9wul9V tsrl igv
.bi9w t>li9i9d lglßwbnoig tsri tßb
gbiggnoqgb bnßs ngvßigggtiu t9H
nggn9iqa 9b bnoi Ißw n99 alß ngm
>1ooWiildistHsiB^ 9gilEmtanu>) t9H
-tBßlq 9Qimmoa qo tßb ,tigttgrl tiu
H99d 9b ni l9Q9iqai9tßw 9b nga
n9T bl9vißßm Jerl nßb tgil iggori
-loov trbßi>hgtßw 9b nßv 9V9orl9d
09WU99 919g901V ni a9(tjiib9d 9b
-bnsl tsri nitßb .gnßrhgv t9ri bi9w
.tßßtatno ><iil9bi9l9g atrl09la qßrioa
-igiH .ngnnowigvo atßßlq nèè qo
n'os nl .gibon nsHjib ngißw ïoov
-os n99 n9m 9tatßßlq lßV9g
jidißßw .bßigßlangvod bmßßn9g
.gbmooita bßi t9ri qo igtßw tsrl
gqyl alß 9ib) ngigbßigßlaigbnO
(n9i9bßiQßlan9vod nßb njix igbuo
ng>lgd ni bwuod9g n99llß ngbigw
9b "îooV .igovtßigtßw gtoig n99 t9m
anglomgßlaigbno nßv gniatßßlq
ng>1(ib n9m tßb ,gibon tsin tsrt aßw
qo t9in Ißvi9v tgrltßbmo ,9bwuod
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deseelbeek bij heveadorp
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stroming inde bijsselsebeek (nunspeet)

Natuurlijke
kenmerken

Qnil9>lnoi^

Indeniet tot weinig beïnvloede
beekdalen vormen degrote
verscheidenheid en zeldzaamheid
van demilieufactoren debasis van
de grote natuurwetenschappelijke
waarde van dit type landschap.

\

9b nev (gnil9>lnoi>0 Qnii9bnß9m eO
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to qo dois 9ib ,n9tiooai9ib 9b IOOV

n9nnu>) m9bod 9bnev 199btibni
n9buor1qo
-mooita 9b ißßw ,)rloodn9tiud 9bnl
9b tßßta9d ,aitatooig tsrl bi9rll9na
bnng) Ißßh9tßm toig tiu m9bod
n99llß dois n9nnu>li9iH .(.b.9
taßq9Qnßß 9ib ,n9Vßdbnßd n9i9ib
9Sloobißßw ,9itßutia 9S9b nßß njis
bi90V9Q99m mooita 9b t9m t9in
-totaiuus t9d isirl ai>loO .n9biow
9Q9wnßV .tagoort t9d >lßßv9tlßrl9Q

Stroming
Het belangrijkste natuurlijke
kenmerk van (sprengen)beken is
de stroming van het water. Hierdoor komen ervoornamelijk dieren
voor, die niet in stilstaand water
aanwezig zijn. Deze dieren
(stroomminnende soorten) hebben
vaak aanpassingen ontwikkeld,
waardoor zij niet door het
stromende water afgevoerd
worden; bijvoorbeeld gestroomlijnd oflichaamsdelen om zich mee
vast te hechten aan debodem,
stenen, en dergelijke, ofverzwaring
van het huisje van kokerjuffers met
steentjes.
Sommige dieren, zoals enkele
kokerjuffersoorten, filtreren met zelf
gesponnen netjes voedsel uit het
stromende water, terwijl andere
dieren ditmet omgevormde monddelen doen (bijvoorbeeld delarven
van kriebelmuggen). Andere
dieren missen bijvoorbeeldhet
vermogen omzelf hun omgevingswater te verversen. Zij hebben
daarom continu stromend water
met zuurstof als levensvoorwaarde
nodig.

bi9dl9namooita 9i9gori >)BBV 9b

njit
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tOIQ

tßßitadua
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gon tbiow tiO t9S9gtß Ißßhßtßm
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319V909bn9Qnßdl9V0 lOOblßßW
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bl99dioovjid 100V atßßlqliurtoa
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Kronkeling
Demeandering (kronkeling) van de
beek endedaarmee samenhangende verschillen instroomsnelheden inbinnen-enbuitenbocht(ziefiguur) brengt metzich
mee,datereenvariatie ontstaat in
dekorrelgrootte van het bodemmateriaal. Ditisweer bepalend
voor dediersoorten,diezichopof
inditdeelvande bodem kunnen
ophouden.
Inde buitenbocht, waar de stroomsnelheid hetgrootst is,bestaat de
bodem uitgrof materiaal (grind
e.d.).Hier kunnen zich alleen
dieren handhaven,die aangepast
zijnaandeze situatie,waardoor ze
niet metde stroom meegevoerd
worden.Ook ishier het zuurstofgehaltevaak hethoogst. Vanwege
devaak hogere stroomsnelheid
krijgen planten weinig kans in
buitenbochten tegroeien.
Inde binnenbocht, waar destroomsnelheid hetlaagst is,wordtfijn
materiaal afgezet. Ditwordt nog
bevorderd doordat de vegetatie
hier,vanwege degeringe stroomsnelheid,meer mogelijkheidtot
groeien krijgt. Door deaanwezigheidvan meer organisch materiaal
inde binnenbocht ishet zuurstofverbruik hier hoger endaarom het
zuurstofgehalte lager.
Door de meandering ontstaan
plaatselijk stroomversnellingen,
waardoor overhangende oevers
en plaatselijk verdiepingen voorkomen. Deze kunnen dienen als
schuilplaats voor bijvoorbeeld
vissen.
Yt

9beolvnÏ9d gini9wtottein9bnl
9toig9b n9rmovn9lßb>(99d
bi9(1m6ßsbl9s n9bi9rin9bi9ri08i9v
nßvaiaed9b n9iotoßtu9ilim 9bnev
9^iil9qq6rlo8n9t9wiuut6n 9toig9b
qerioebnel9qyttib nsv9bißßw

QnimoilS

fijn
substraat
substraat
doorsnede a-b

toename:
stroomsnelheid
korrelgrootte bodemfractie
zuurstofgehalte
Bovenaanzicht en verticale
doorsnede vooreen kronkelende
beek.

9>)jihuut6n9te^ihen6l9dteH
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t9m8i9ttuji9>lo>lnßv9[2iuriJsrfnßv
.89(fn99te
9l9>ln9alßos .neieib9Qimmo3
tl9s t9m nei9iflit ,nel"ioo2i9ttuii9>)o>t
t9rltiul92b90v 29jt9n09nnoq29Q
9i9bnß I(iwi9f ,i9tßw 9bn9moit2
-bnom 9bmiov9Qmo t9m tib n9i9ib
n9\nßl 9b bl99dioov[id) n9ob n9l9b
9i9bnA (n9QQuml9d9h>lnßv
Î9ribl99dioov[id 0922im n9i9ib
-2Qniv9Qmo nurlties mo n9Qomi9v
H9dd9rljQ .H9219V19V9Î19tßW
i9tßw bn9moit2 unitnoo moißßb
9blßßWI00V2n9V9l 2lßÏOt21UUSÎ9m
gibon
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larenbeek (doornspijk)
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Temperatuur

Oeverbegroeiing

Grondwater heeft een temperatuur
dieslechts binnen de nauwe
grenzen van ca.9 en 14Cvarieert.
Hetzuurstofgehalte,dat onder
andere afhankelijk isvan de
temperatuur van hetwater, wisselt
daardoor ook slechts in geringe
mate.Ook bij strenge vorstbevriezen de door het grondwater
gevoede bovenlopen niet. Bebossing en houtwallen beperken de
lichttoetreding,waardoor hetwater
minder snelverwarmd wordt.In
beken metkoel stromend water,
waarindetemperatuur binnen
nauwe grenzen schommelt, voelen
bepaalde organismen zichthuis,
maar zeverdwijnen zogauw de
temperatuur sterk afwijkt.
Devliegtijd vano.a. muggen en
vliegen, die als larve inde bronnen
verblijven, is relatief vroeg inhet
voorjaar. Dankzij het relatief vrij
warme bronwater inde winter isde
ontwikkeling van larve naar
volwassen individu eerdervoltooid.

Door de oeverbegroeiing wordt
ook defotosythese (vorming van
organische stoffen door groene
planten onder invloedvan licht)
beperkt endus de groei vande
watervegetatie. Ditbetekent,dat
ook onderhoud indevorm van
maaien minder vaak behoeft plaats
tevinden,danwanneer er geen
schaduw is.Hier endaar worden
zelfs op nietbeschaduwde beektrajecten bomen aangeplant om
hetonderhoud tebeperken.
Opgemerkt zij,dathet beslist niet
juist islangs allebeken bomen en
struiken aanteplanten.
Ook niet-beschaduwde beken
kunnen eenevengrote waarde als
beschaduwde hebben.
Slechts deskundigen kunnen,
eventueel naonderzoek, beoordelen of aanplant van bomen en
struiken langs beken toelaatbaar
enwenselijk is.
Deafbraak vande bladeren (met
namevanbeukebladeren) endergelijke vindt langzaam plaats en
hetzuurstofverbuik isdanook laag.
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buorti9bnO
-en9V9l9M9iteh9M6iß^i99sgQ
n9>)9dn9Qn9iq3 nev qßrtoen99m9Q
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gnorloen99ioov moMßßsboonßQ
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9tq9ib qo n9Qn9iqe 9b n9 n9i9bjiw
9Q9wi9trloßJsrlji8 ,n9Qn9id9f
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t9H .H9bnßS19V9SHßßQ n9QH9iq8
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loob nßb uos9ilßhßv9^jil9tmiuT
.nßßgIOOI 9ïgnibnßhgv
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Onderhoud
De zeer karakteristieke levensgemeenschap van sprengenbeken
heeft zich door de tijd heen goed
kunnen handhaven, ondanks en
voor een belangrijk deel juist door
voortdurend onderhoud.
De beek- en moleneigenaren
moesten voor de aandrijving van
hun molens onafgebroken een
minimale hoeveelheid stromend
water hebben. Zij waren dus wel
genoodzaakt om voor een schone
beek te zorgen en takken, omgevallen bomen, bladeren,
massale plantengroei te verwijderen en de sprengen op diepte
te brengen. Bij het achterwege
blijven van onderhoud van de
sprengen gaan ze verzanden. Het
typische beekkarakter met zijn
ruimtelijke variatie zou dan door
verlanding te loor gaan.
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t6b ,Jn9>l9Î9dîiO gitßt9g9VigJßW
nev rmov 9b ni buorhgbno >loo
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Florainen
langsbeken
Algen enwieren
Omtrent het voorkomen van lagere
planten (algen enwieren) in beken
isnietzo veel bekend.Metlagere
planten bedoelt men eenvoudig
gebouwde planten zonder vee
uiteenlopende soortencellen en
zonder bloemen.Algen kunnen
vastzitten aan debodem,stenen,
planten endergelijke ofvrijinhet
water zweven. De laatste groep
wofdt phyto-plankton(phyton(G)
=plant,plankton (G)- drijvend)
genoemd.Naast phyto-plankton
de organismen dietothet planten
rijk gerekendworden,iser ook
zoöplankton (zoon (G)=-dier),dat
tot hetdierenrijk behoort,zoal
bijvoorbeeld dewatervlo.E
essentieelverschil is,datphyto
plankton met behulpvanzonft
en kooldioxide zelf organische
kan maken en zoöplankton niet
Hettotaal aan pJankton wor<
gevormd door de inhetwater
zwevende organismen,die pass
door hetwater worden meegevoerdof slechtseefi/gerirrgerfeT
beweging bezitten.Inbeken
komen daarom r^rMSrgeen
grote concentraraffrflankton voo
Wel algen,die vastzitten op sten
planten,zand endergelijke.
Hoewel hetaantal algen inbek
gewoonlijk nietgroot is,kun
welveel soorten inzitten.Uit
onderzoek indeTongerense beek
bij Epebleek dat ereen grootaan
5S

talkiezelwieren voorkwam.
Instilstaande wateren,alsvennen,
meren,kanalen endergelijke,is
meer onderzoek naar plank
gedaan.
/t
Opde bodem van vele bekentref!
men lagere planten aan,zoals
kranswieren,diezonder meer met
hetblote oog zichtbaar zijn,in
tegenstellingtotdealgen.
Nabijde oeversvan sommige
beken op deVeluwe komt nogee
zeldzaam inhetvoorjaar groeiene
paddestoeltje voor, namelijk het
mijtertje ofnachtlichtje. Hetgroeit
op rottende bladerer

e\6neo-\Q
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Waterplanten
Integenstelling totde nog vrij
geringe kennisover deaanwezigheidvan lagere planten iser meer
bekend over deverspreiding van
hogere waterplanten indeVeluwse
beken,ofschoon nog lang nietalle
beken voldoende geïnventariseerd
zijn.
De meest zeldzame flora envegetatie komtvoorinweinig verstoorde
milieus, die men op de Veluwe nog
met name indeboven-en middenlopen vande bron-ensprengenbeken aantreft Plaatselijk,zoalsV
nabij Vaassen,komt inhetbos de
zgn. bronbosvegetatievoor met
kenmerkende soorten,als paarbladig goudvefl en bittere veldkers.
Goudveil isgenkleinplantje,datop
vochtige beschaduwde plaatsen
groeit. Bijvoorkeurgroeit het op
plaatsen,waarhetgrondwater i £ ^
de oevers treedt Bittere veldkers
lijkt sterk op pmksterbloem, maar is
daarvan gemakkelijk te onderscheiden doortdepaarse helmknoppen. Inloofbossen langs
beken groeien verlier onder
andere de zeldzame smalle en
gebogen beukfart nen het meer
algemene dubbeiloof Het laatste
is,metname irfdejtijdwaarin de
vorming vansi
(gelijk aan de
bloeitijdvanh
planten)
optreedt, gem
ijk te herkennen
aanzijntwee
n bladeren;de
onvruchtbare
en meer horizontaal groei
de vruchtbare
verticaal.
Inhetbosen
outwallen is
door beschaduwing de vegetatie
nooit uitbundig,maar wel sterk
8S

karakteristiek enwaardevol.De
beschaduwing isessentieel voor
hethandhaven van defloristische
rijkdom.
Inniet-beschaduwde beken met
voedselarm water treft men plaatselijk de zgn. bronkruidassociatie
als meest karakteristieke plantengemeenschap aan,waarvoor
waterbronkruid (ook wel montia
genoemd)kenmerkend is(onder
andere inde Egelbeek bij
Vaassen). Het iseenklein plantje,
datincompacte kussens in ondiep
water groeit.
Floristisch interessant zijnde kwelstroken en moerasgebieden langs
de beken.Door ontginningen zijn
dezegebieden,met name de
moerasgebieden, steeds zeldzamer geworden endaardoor ook
de hiervoor karakteristieke planten.
Openkele plaatsen,zoals onder
andere langsde Hierdense beek,
komen gelukkig nog restanten voor
met planten alsde tegenwoordig
zeldzamemaar vroeger algemene
beenbreek en verschillende
orchideeën.Bekendvan firnverontreinigde beken isde op
ondiepe plaatsen groeiende
klimopwaterranonkel. Meer
algemeen,maar niet minder van
schoonheid,isdegewone waterranonkel.
>
Een interessant feit is.dat de
gewone waterranonkeltwee bladvormen heeft;onder vreter zeerfijn
verdaettiebladeren en boven
wat&bladeren met eengroter
jrvlak.
Inongestoorde bekenJiunnenwij
nog een grootaantai f S e r e waterplanten aantrefferTTorwer naar
n8"\9*w\9s.e\>\

enige volledigheidtestreven,
dienen defonteinkruidachtigen,
vederkruid,beekpunge ende zeer
moeilijk tedetermineren sterrekroossoorten genoemd teworden.
Inde aande zon blootgestelde
beektrajecten isdevegetatie vaak
uitbundiger. Hetfotosyntheseproces wordt hier nietdoor
beschaduwing geremd.Met name
alsenige verontreiniging,die het
water voedselrijker maakt,
optreedt,kan de groei enormtoenemen Debeekbodemkan dan
geheel dichtgroeien meto.a.een
vandetwee soorten waterpest.
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Faunainen
langsbeken
Platwormen en insekten
De meest karakteristieke organismenvoor beken behorentotde
macrofauna. Onder macrofauna
verstaat men de met het blote oog
zichtbare dieren (langer dan
1 mm). De dierlijke levensgemeenschap instromend water issterk
afwijkend vandie van stilstaand
water.Veelwaterdieren hebben
eenvoortdurende waterstroming
meteenvrij hoog zuurstofgehalte
langs hunlichaam nodig om aan
voldoende zuurstof tekomen.
Kenmerkend voor de nietverontreinigde beken zijn onder
andere diverse soorten steenvlieglarven,libellelarven, haftelarven
(=eendagsvliegen), kokerjuffers
(- larven vande schietmot), platwormen envissen.Vande eerste
vier groepen,dietotde insekten
behoren, brengen vrijwel alle
soorten hunontwikkeling als larve
inhetwater door. Bij aldeze
insektenvarieert de duur van het
larvestadium sterk.
Platwormen zijn platte,kleine
wormachtige dieren,die zich kruipendvoortbewegen.
Hetkruipen geschiedt door het
slaan mettrilharen.Deze beweging
kunnen zeversnellen door spiersamentrekkingen.
Dedierenvoeden zich met
wormen,vlokreeften en aas.Als
meneen stukje rauwvlees ineen
door platwormen bevolkte beek

legt,worden zij aangetrokken door
devleessappen inhetwater en
bewegen zich stroomopwaarts
naar hetvoedseltoe.
Platwormen hebben geen speciaal
ademhalingssysteem. Deuitwisselingvan gassen gebeurt voornamelijk door de huid. Vandaar dat
platwormen inhet algemeen
weinig verontreiniging verdragen.
Inons landzijndrie soorten kenmerkend voor stromend zuurstofrijk water,waarin de temperatuur
slechts zeer weinig schommelt.
Deze platwormen komen dan ook
voor inbronnen en bovenlopen
van beken.
Ook de meeste kokerjufferlarven
vereisen schoon en stromend
water,terwijl veel soorten tevens
stroming prefereren.Veel soorten
bouwen een huisje vanzand,
stenen, blad, stokjes, slakkehuisjes
of plantedelen om hun weke
lichaam tebeschermen. Het
materiaal wordt met behulp van
een kleverige stof, afgescheiden
door een klier bijde monddelen,
zeer stevig aan elkaar gekit,
ledere soort heeft een quavorm en
materiaal karakteristiek huisje.Het
huisje heefttwee openingen,waardoor hetwater in-en uitstroomt. De
achterste opening isvaak klein.
Aan hetachterlijf heeft de kokerjuffer twee haken,waarmee zijzich
inde koker kanterugtrekken.
Beweegt hetdier zichvoort dan
steken de kop en het borststuk met
de drie paar poten uithet kokertje.
Een aantal soorten heeft geen
transportabel huisje. Hun lichaam
isdanook minder zwak.
Insterke stroming treffen wij koker-

juffers aan,die aanpassingen
hebben,om niet met de stroom
weggevoerd teworden,zoals:
-soorten,die hun koker zijdelings
verzwaren metgrotere steentjes;
-soorten,die methunvlakke onderkant op stenen zitten;de bovenkant isbolvormig en daardoor
sterk gestroomlijnd;
-soorten met min of meer
afgeplatte lichamen.
Sommige soorten kokerjufferlarven
bouwen netjes of een soort fuiken
om voedseltevangen.Hetstromende water voertvoedsel mee,
dat op de netjes of indefuiken
achterblijft. Deze soorten zijn dus
door hunwijze vanvoedselverzamelengebonden aan stromend
water.
Vande inons land voorkomende
kokerjufferlarven leeft slechts één
soort buiten hetwater. De larven
van steenvliegen hebben een vrij
afgeplat lichaam.
De larvenvan haften of eendagsvliegen leven,afhankelijk van de
soort, inverschillende watertypen,
wat inde lichaamsbouw en levenswijze duidelijk totuitdrukking komt.
Instilstaand plantenrijk water
komen zwemmende haftelarven
voor, instromend water gestroomlijnde soorten en gravende soorten,terwijl kruipende larvesoorten
inallerlei watertypen voorkomen.
Delibellen inons landzijnteverdelen intwee groepen (orden), namelijkwaterjuffers en glazenmakers.
Devolwassen waterjuffers zijn
klein, slank en hebben gelijkvormige vleugels. Deglazenmakers zijngroter, metachtervleugels die groter zijndan de
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voorvleugels. Ook de larven van
waterjuffers zijnover het algemeen
dunner en langer dande larvenvan
glazenmakers.
Delarven van de waterjuffers
hebben aan het achterlijf drie
kieuwbladen,diedeels voor de
ademhaling dienen endeels voor
devoortbeweging. De larven van
deglazenmakers hebben geen
kieuwbladen, maar halen adem op
een zeer bijzondere wijze, namelijk
via de darm.Delarven zijnzeer
roofzuchtig. Kenmerkend zijn de
naar voren uitklapbare monddelen,
waarmee de prooi gevangen
wordt.
Eenaantal soorten is karakteristiek
voor stromend niet-verontreinigd
water (zoals o.a.de beekjuffer).
Inweinigtot niet-verontreinigde
beken komt een aantal op het
wateroppervlak levende insekten
voor. Zijzijn hiertoe instaatdank zij
de oppervlaktespanning van het
water endoor waterafstotende
haartjes op de poten.Totdeze
groep behoren de oppervlaktewantsen enenkele keversoorten.
Bekend zijn deschrijvertjes of
draaitorretjes (kevers) en beekschaatsenrijders en beeklopers
(wantsen). Bij lozing vanhuishoudelijk afvalwater (wasmiddelen)
wordt de oppervlaktespanning verlaagd,waardoor deze dieren hier
niet meer kunnenvoorkomen.
Bijdeze korte opsomming van
diersoorten uitbeken dienen ook
de mugge- envliegelarven te
worden genoemd. Het aantal soorten inons land isvrijgroot. Zo zijn
er soorten,die alleen in bronnen
voorkomen,terwijl er ook soorten

zijn,waarvan wij de larven massaal
insterk verontreinigd water
aantreffen.
Inde richting vande monding van
eenbeek doet zich inhet algemeen
een aantal veranderingen voor.Er
treedtvaak eenverandering op in
de stroomsnelheid;benedenstrooms neemt de stroomsnelheid
door hetgroter wordende profiel af.
Deverstoring door menselijk toedoen neemt inhetalgemeen toe.
Hetbeekmilieu verandert en daarmeeook de levensgemeenschap.
Bijenige verstoringsinvloeden
komen bloedzuigers meer op de
voorgrond.Vrijwel allebloedzuigersoorten wijzen op een
matige verontreiniging.Slakken
geven minder een aanwijzing voor
dewaterkwaliteit. Openkele soorten nakomen vrijwel alle slakken
voor inlangzaam stromend tot stilstaand plantenrijk water.
Totde kreeftachtigen behoren
enkele van de meest algemene
bewoners van beken. De bekende
en zeer algemene gewone vlokreeft komtvoor inniet-totzeer
licht verontreinigde beken.Grote
aantallen komen vooral voor indien
erenig bladafval op de bodem ligt.
Met name inde sprengenbeken op
de Oost-Veluwekomt de vlokreeft
plaatselijk zeer massaal voor. De
soort eetvan de bladeren en speelt
zoeen nuttige rol inde afbraak
ervan.

kunnen verdragen dan de vlokreeft.

Andere vertegenwoordigers der
kreeftachtigen zijn detweewaterpissebedden,die echter weinig
voorkeur hebben wat betreft stroming enwat meer verontreiniging
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Vissen
Typische beekvissen zijn onder
andere hetbermpjeende kaakloze
beekprik. Debeekforel komt, door
waterverontreiniging enbeekregulatie,op deVeluwe niet meer
voor, tenzij ontsnapt uitviskwekerijen. Inhetverleden was de beektorelvrijalgemeen op de Veluwe
(getuige onder andere de volgende
mededeling inhet "Vaassens
Weekblad"vanfebruari 1929:"De
gesloten tijdvoor hetvangen van
beekforel isgeëindigd op
14februari jl").
Volgens de indeling van hetdierenrijk behoort de beekprik tot een
aparte groep naastde kraakbeenen beenvissen. De beekprik lijkt op
een paling, maar is veel primitiever
gebouwd (een paling iseenhoogontwikkelde beenvis). De beekprik
heefteen week lichaam en heeft
geen schubben;beenderen ontbreken en er isslechts eenklein,
kraakbenig skelet. Erzijn geen
gepaarde vinnen. Het meest karakteristieke is echter, dat kaken volledig ontbreken.
Hetgrootste deel van zijnleven,
ongeveer drie àvierjaar, brengt het
als larve door inde iets slibrijke
beekbodem,waar hetkleine
bodemdieren eet. In het najaar van
het derde àvierde jaar voltrekt zich
een gedaanteverwisseling enhet
daarop volgende voorjaar ishet
dier geslachtsrijp. De larven hebben eengoed ontwikkelde maag
en een slecht ontwikkeld
geslachtsapparaat, terwijl dit bijde
volwassen individuen juist andersom is.

Kortetijd nade paring endeeiafzetting door de vrouwtjes sterven
de volwassen dieren.
Het bermpje komt voor inniet-tot
zeer weinig verontreinigde beken
meteen kalezand-,grind-ofsteenbodem. Hetvoedsel bestaat onder
andere uitvlokreeften,larven van
eendagsvliegen, steenvliegen en
kokerjuffers.
Zeer algemeen inde Veluwse
beken, maarook in stilstaand
water,zijnde drie-entiendoornige
stekelbaarsjes.

handig weer opgevangen.
Andere karakteristieke "beek"vogels zijn de grote gele kwikstaart
endezeer zeldzame waterspreeuw. Andere vogels,die inons
land in en langs beken voorkomen,
zijngeentypische "beek"-vogels,
alhoewel hetweltypische watervogels kunnen zijn (bijvoorbeeld
snippen,eenden, rallen).Weer
andere vogels,dievrijwel geen binding met hetwater hebben,zijn
veelal "toevallig"aanwezig en
hebben veeleer binding met
bijvoorbeeld een houtwal langs de
beek (broedgelegenheid).

Vogels
De meest karakteristieke "beek"vogel inons land isde bijzonder
mooi gekleurde ijsvogel. Hijis
echter inde loop derjaren een
schaarse broedvogel geworden.
Devogel issterk afhankelijk van
beken. Hetvergaren van voedsel
vindt plaats inde beek,terwijl het
nest inde oevers wordtgegraven.
Ditomdat bovenlopen van beken
'swinters nietsneldichtvriezen.
Dichtvriezen endroogvallen van de
beken kunnen ernstige gevolgen
hebben voor de ijsvogelstand,die
toch alsterk verminderd isdoor
onder andere beekregulatie en
watervervuiling.
Uitgesproken schitterend omte
zien ishethoedevogel eengevangen vis behandelt; zittend op een
tak,die inde beek ligt,slaat hijde
schubben endoornen (stekelbaarsjes) vandevis.Om de
andere kantvan devistebehandelen,wordt deze afentoe
omhoog gegooid,gekeerd en
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regulatiewerkzaamheden

Verstoringenin
enomde beken
Dekarakteristieke levensgemeenschappen van beken worden in
ons land steeds schaarser door het
optreden vande mens. Regulatie,
vervuiling en onderhoud op grote
schaalzijnwelde belangrijkste
oorzaken.

Regulatie
Eenvande meest kwalijke invloeden opde beeklevensgemeenschap is regulatie of ook wel -zeer
onterecht -normalisatie genoemd.
Onder beekregulatie verstaat men
hetrechttrekken vande beek
(afsnijden van de bochten), het
onder "genormeerd" profiel
brengen om versnelde waterafvoer
innatte perioden mogelijk te
maken en het aanbrengen van
kunstwerken (stuwen) om versnelde waterafvoer indroge periodentegen tegaan.Deop deze
wijze verkregen waterhuishouding
istegengesteld aan de natuurlijke.
Naregulatie streeft men naar een
lagewinterstand en relatief hoge
zomerstand.
Door ontginning vanwoeste grond
treedt grondwaterstandsverlaging
in een groot gebied op. Noodzakelijkerwijs worden ontginningen
vaak gevolgd door beekregulaties
omdat dezogenaamde "sponswerking" die dewoeste grond
bezat verloren isgegaan en het
0*

regenwater sneller naar de beek
afgevoerd wordt.
Deflora enfaunavan het hele
stroomgebied ondervinden hiervan
een negatieve invloed. Door beekregulatie wordtde stroming gelijkmatig over hetprofiel verdeeld en
desortering van het afgezette
materiaal op de bodem wordt zeer
uniform. Hetoorspronkelijke gevarieerde bodemmozaïek maakt
plaats voor een eentoniggeheel.
Hetgevolg hiervan is,datveel voor
beken karakteristieke organismen
verdwijnen.De verscheidenheid
aan soorten neemt sterk af;er
treedt nivellering op.Juist de meer
zeldzame soorten verdwijnen en
maken plaats voor meer algemene
soorten.
Naregulatiewordtde afvoer ende
stroomsnelheid door middel van
stuwen beheerst. Dit leidt ertoe,dat
hetwater over langeretijd indroge
perioden niet meer stroomt. Deaan
stromend enzuurstofrijk water aangepaste soorten verdwijnen,zoals
bepaalde soorten kokerjuffers,
larvenvansteenvliegen,eendagsvliegen (haften),libellelarven,
wantsen en vissen (alsde zeldzame beekforel,beekprik, rivierdonderpad en bermpje).
Bij regulatie kapt menvaak beekbegeleidende struiken enbomen,
omdat ze plaats moeten maken
voor degereguleerde en verbrede
beek of omdat ze het mechanisch
onderhoud belemmeren.
Inperioden,dat hetwater langzaam stroomt ofstilstaat neemtde
algengroei toe,doordat de beschaduwing isweggenomen.Dit
gebeurt metname als hetwater iets

voedselrijk is.Het voorheen
heldere water krijgt daneen groene
kleur. Ook de hogere waterplanten
krijgen door meer lichttoetreding
nahetkappen de kans zich uitte
breiden,wat leidttoteen toename
van hetonderhoud.
Regulatie van beken isjuist omdat
het nietterugtedraaien iseen
desastreuze ingreep indefloraen
fauna. Nietalleende natuurwetenschappelijke waarde wordt door
regulatie sterk verlaagd,ook de
landschappelijke waarde endus
belevingswaarde ondervinden
sterk nadelige gevolgen.
Inenkele gevallen heeft mende
regulatie van bepaalde beekgedeelten weten tevermijden door
de aanleg vaneenomleidings-of
lateraal kanaal,zoals bijde Dinkel,
de Beerze ende Kleine
Barneveldse beek.

Waterverontreiniging
Waterverontreiniging heeft op
beken, maar vanzelfsprekend ook
op andere watergangen een negatieve invloed.De levensgemeenschapwijzigt zich bij lozing van
afvalwater; meer zeldzame soorten
maken plaats voor meer algemeen
voorkomende soorten.Ook hier
treedteen nivellering op.
Bijwaterverontreiniging iseen
terugkeer naar de oorspronkelijke
toestand echter mogelijk. Hetis
van een aantal factoren afhankelijk,
hoe de natuur zich, nadat de verontreiniging is opgeheven, herstelt.
Diefactoren zijnonder andere:
stroomsnelheid enverbinding met
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andere nietverontreinigde watergangen.
Hoe sneller de stroming,deste
sneller deverontreinigde stoffen
afgevoerd worden,des te beter de
zuurstofhuishouding wordt en des
teeerder gevoeliger organismen
die ertentijde vandeverontreiniging nietkonden leven,zicher
(weer) kunnen vestigen.Door verplaatsing van organismen uit
bovenlopen naar devoorheen verontreinigde benedenlopen,zalde
levensgemeenschap inbeken zich
redelijk snel kunnen herstellen.
Ditisonder andere gebleken inde
Dorpsbeek Vaassen,die inde
middenloop totongeveer 1973
zeer sterk verontreinigd werd.Aangenomen magworden,dater,
zolang de lozing plaatsvond,geen
of slechts enkele macrofaunasoorten leefden.In 1977bleek,dat
de levensgemeenschap zich goed
hersteld had.Erwerden 34 soorten
macrofauna aangetroffen, waaronder 6soorten kokerjuffers met
veel individuen,oppervlaktewantsen en larven vansteenvliegen.
Globaal kan men stellen:hoe
groter deverversing vaneen voorheenverontreinigd oppervlaktewater, hoesneller de levensgemeenschap zich herstelt.

Onderhoud
Hetonderhoud heeft de laatste
tientallenjaren een ontwikkeling
doorgemaakt, die de levensgemeenschappen in het water, met
name de meer zeldzame, nietten

11

goede isgekomen. Invroegere
jaren behoorde onderhoud nietin
hetrijtjevan bedreigingen thuis.
Door toename van dearbeidskosten heeft onderhoud metde
hand plaatsgemaakt voor
mechanisch en chemisch onderhoud op grote schaal.Om mechanisch onderhoud mogelijk te
maken,kapt men nogal eens houtwallen.Schouwpaden nemen dan
de plaats vande houtwallenin.
Denegatieve invloeden hiervan
zijnreeds eerder genoemd.
Degevolgen van chemisch onderhoud zijnuiterst negatief voor de
beeklevensgemeenschap en voor
defloraenfaunaopdeoevers.
Chemische middelen zijn niet
selectief. Toepassing van het
meest selectieve middel zal
verdergaande effecten hebben,
dan eigenlijk noodzakelijk is.De
faunawordt sterk aangetast bij
gebruik van onkruidverdelgingsmiddelen. Eenander nadeel van
hetgebruik van verdelgingsmiddelen is,dat de dode planten in
hetwater blijven,terwijl ook de
bacteriën,diede dode planten
moetenverteren,worden gedood.
Mechanische verwijdering vande
afgestorven plantenresten blijft dus
noodzakelijk.
Voor de handhaving vande oorspronkelijke levensgemeenschap
zijntwee begrippen belangrijk,
namelijk variatie en continuïteit.
Vroeger wasdevariatie groot;
doordat metde handgewerktwerd,
was het onderhoud efficiënt.Er
werd niet meer gedaan dannoodzakelijk was.Endeze noodzaak
verschilde van plaats totplaats,

zelfs op korte afstand.Tegenwoordig isdevariatie uiterst
beperkt: overal dezelfde handeling.
Evenzo ishet metde continuïteit.
Vroeger werdtelkens op dezelfde
plaats op dezelfde tijd onderhoud
gepleegd,waardoor de levensgemeenschap zich daaraan had
aangepast. Door het periodieke
onderhoud behoefden de ingrepen
niette rigoreustezijnenwas de
verstoring minimaal.
Tegenwoordig blijft het onderhoud
uittotdatdevegetatie inde beek
zichflink heeft uitgebreid enveel
materiaal afgezet is.Danwordt met
groot materieel de beek totop het
oorspronkelijke profiel uitgediept.
Dezeforse ingreep is desastreus
voor vele soorten planten en
dieren.
Bijde sprengenbeken isdeverandering inhetonderhoud mede
beïnvloed doordat defunctie van
hetwater grotendeels verloren is
gegaan. Water wordt niet meer als
energiebron gebruik. Hooguit
wordt een waterrad aangedreven
om zijnesthetische waarde enals
cultuurhistorisch object
Ineen aantal gevallen dient het
water nog als proces- en koelwater
en als voedingswater (bijvoorbeeld
voor hetzwembad tussen Epeen
Heerde) envoor viskwekerijen
(Apeldoorn enVaassen).
Metname hetonderhoud aande
sprengenbeken dient,omdat zijin
de huidige vorm van kunstmatige
oorsprong zijn, uithetoogpunt van
natuur- en landschapsbehoud,te
worden voortgezet op eenwijze,
zoals hetvroeger plaatsvond.
Met hetoog op de ontwikkelings43

leg vanriolering zorgt er voor dat de neerslag direct wordt afgevoerd

mogelijkheden voor verschillende
levensgemeenschappen ishet
gewenst, dat ineen aantal gevallen
de onderhoudsmaatregelen
worden afgestemd op de plaatselijkesituatie. Inditverband dienen
onder anderen genoemdte
worden libellelarven ende
beekprik.
Sommige libellelarven hebben een
2- à3-jarige cyclus,zodat jaarlijks
rigoreus onderhoud funest isvoor
de libellen.De beekprik heeft een
3-à4-jarige cyclus,zodat het
onderhoud ook hieraan aangepast
moetworden.

Verlaging vande
grondwaterstand
Het neerslagoverschot (=neerslag
minus verdamping) komtten
goede aan hetgrondwater. Het
grondwater bevindt zichals een
grote bel inhetVeluwemassief.Op
hethoogste puntvan het massief
(ca. 100m+N.A.P.)isdegrondwaterstand ca.45 m+N.A.P.Via
ondergrondse stromingen envia
beken wordt hetwater meerof
minder geleidelijk naar buiten het
gebied afgevoerd.
Hetneerslagoverschot kansterk
afnemen door minder neerslag of
door toedoen vande mens.Dit
heeft weer gevolgen voor de afvoer
inbeken.
Klimatologische omstandigheden,
onttrekking van grondwater,
bebossing vandeVeluwe,bebouwing en verstedelijking en ontwateringvande randgebieden zoals
bijvoorbeeld de aanleg van de
8*

IJsselmeerpolders zijn oorzaken
vaneendalende grondwaterstand.
Enkeledroge jaren achtereen,
zoals bijvoorbeeld midden inde
jaren zeventig hetgevalwas,doen
de grondwaterspiegel sterk dalen.
Honderd millimeter minder neerslagdan normaal,wat regelmatig
voorkomt, betekent bijeen oppervlakte van hetVeluwemassief van
50.000 ha,500 miljoen m3 perjaar
minder.
Degrondwateronttrekkingen door
waterleidingbedrijven enparticulieren (tenbehoeve van industrie,
bronbemaling en beregening) zijn
erg plaatselijk. Opde hele Veluwe
onttrekt men gemiddeld 18%van
de nuttige neerslag,voor dezuidelijkeVeluwezoom isditzelfs72%.
Tussen 1800en 1900ging men de
woeste grond,heidevelden en
dergelijke,bebossen met voornamelijk loofhout. De verdamping
ishierdoor aanzienlijk toegenomen.Woeste grond heeft een
gemiddelde verdamping van 400
mm perjaar, loofhout van475 mm
perjaar en naaldhout van650 mm
per jaar.
Deverstedelijking van de Veluwe
zorgt ervoor dat de neerslag direct,
viade rioolstelsels, naar buiten het
gebied wordt afgevoerd.Ineen
plaats alsApeldoorn verdwijnt
gemiddeld 3miljoen m3 neerslag
perjaar inhetrioolenkomtdus niet
aan hetgrondwater tengoede.
Door cultuurtechnische ingrepen in
de randgebieden van deVeluwe,
waardoor de grondwaterspiegel
hier daalt,neemt dedruk op het
grondwater inhet Veluwemassief
toeendaaltdaar. Deaanleg vande

IJsselmeerpolders zou mogelijk
ook van invloed zijnop degrondwaterstand inhet Veluwemassief.
Desnelheid waarmee de afvoer
vaneen beek reageert op degewijzigde omstandigheden isafhankelijk van de aardvandevoeding.In
hetgeval,datdiep grondwater als
voeding dient,zalde reactie op
veranderde neerslagoverschotten
later plaatsvinden enzullen de
schommelingen nietzosterk zijn.
Bovenlopen van laaglandbeken,
diegevoed worden door het oppervlakkige grondwater, vallen snel
droog.Sommige zelfs iedere
zomerperiode. Delevensgemeenschap ishieraan aangepast.Er
komen alleen soorten voor,die in
dewinterperiode afhankelijk zijn
vandewaterfase. Deze beken zijn
inhetalgemeen veel minder soortenrijk dan beken,die altijd water
bevatten.
Erger ishetalseen beek,die normaalaltijdwater afvoert, plotseling
droogvalt. Ditheeft desastreuze
gevolgen voor dieren enplanten,
die aan hetwater gebonden zijn.
Degevolgen vandroogvallen zijn
natuurlijk nog erger dan de overgang van stromend naar stilstaand
water.
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Nabeschouwing
Inhetvoorgaande isgetracht een
indruk tegeven van deverscheidenheid van Veluwse beektypen
en de natuurwetenschappelijke
waarde ervan. De landschappelijke
waarde van beken is indit kader
nietter sprake gekomen. Duidelijk
is,dat natuurlijke beken ensprengenbeken vanwege de meandering, stroming en ligging een grote
landschappelijke waarde hebben.
Deunieke levensgemeenschap in
en langs beken wordt (niet alleen
op de Veluwe maar ook daarbuiten) bedreigd door de mens,
zoals beekregulaties, waterverontreiniging,onderhoud op grote
schaal en grondwateronttrekkingen.
Metde invoering van deWet verontreiniging oppervlaktewateren in
december 1970isde waterverontreiniging daadwerkelijk aangepakt.
Deuitvoering vandewet berust
voor deVeluwe bij hetzuiveringsschap Veluwe.
Sedertde oprichting van hetzuiveringsschap in 1971zijner vele
ontoelaatbare lozingen op oppervlaktewater, waaronder beken,
beëindigd.Om toteen optimale
bescherming van de watergangen
te komen,iseengroot aantal
beken, die bijzondere planten en
dieren herbergen,door het schap
aangemerkt als zijnde van natuurwetenschappelijke waarde. Dit
houdt in,datde ecologische functie
hetbelangrijkste is.Om de waarde
tebeschermen,mag geen enkele
lozing van overtollig water op deze

oppervlaktewateren plaatsvinden.
Dezewaardebestemming isgebaseerd op hydrobiologisch onderzoek door de Landbouwhogeschool, het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer en hetzuiveringsschap Veluwe.Voor de onttrekking
vangrondwater is vergunning
nodig van de provincie in het kader
vande grondwaterverordening
voor de provincie Gelderland.
Naast het neerslagoverschot
hebben grondwateronttrekkingen
invloed op de afvoer vanbeken,
watweer invloed op de beeklevensgemeenschap heeft.Tot
dusver isechter weinig bekend
omtrent de relatie tussen onttrekking en afvoer.
Hetonderhoud isvoor een deel
van de watergangen geregeld in
verordeningen van de waterkwantiteitsbeheerders, zoals waterschappen en polderdistricten. Dit onderhoud isduidelijk gericht op de
ontwateringsfunctie.
Voor eengroot deel isdewijze,
waarop ditonderhoud wordt uitgevoerd, strijdig metde ecologische
functie van hetwater. Voornamelijk
door hetsterk stijgen van de
arbeidskosten wordt mechanisch
en chemisch onderhoud op grote
schaal gepleegd.
Beekregulaties zijnveelal vanuit
een eenzijdige benadering
uitgevoerd,waarbij men vaak
voorbijging aan het behoud van de
landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde.
Resumerend kan men stellen,dat
erdus maar èènwet(Wetverontreiniging oppervlaktewateren) voorhanden isom de ecologische

functie van hetwater te beschermentegen de invloed van nadelig
menselijk handelen.Enalleen nog
maar als hetgaat om waterverontreiniging.
Andere bedreigingen van het
beekmilieu kunnen over het
algemeen totop heden minder
doeltreffend worden aangepakt. Dit
isde reden geweest om vanuit het
particulier initiatief twee stichtingen
op te richten om deze leemte opte
vullen. In1978 isdoor de dorpsraad Ugchelen de"Stichting tot
behoud van Ugchelse sprengen en
beken" opgericht en in 1979de
"Stichting tot behoudvan de
Veluwse sprengen en beken".De
laatste stichting opereert op de
gehele Veluwe,uitgezonderd de
regio Ugchelen. De beidestichtingentrachten de Veluwse sprengen
en beken instandte houden,zo
mogelijk terug tebrengen inde
oorspronkelijke vorm,metals
belangrijkste kenmerk de loop en
dezuiverheid van hetwater,de
rijkdom vanflora enfauna inhet
water en langs de oever en het
beeklandschap. Ditalles door een
goed beheer. De stichtingen
trachten hun doel te verwezenlijken
door het plegen vangoed overleg
metde eigenaren van de sprengen
en beken over de inhoud van de
maatregelen.Voorts door tegen
aantasting teageren of te proberen
dittevoorkomen.
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Hetzuiveringsschap Veluweheeft
dezorg voorde kwaliteit vanhet
oppervlaktewater (beken, sloten,
kanalen) op deVeluwe.
Het werkterrein - ongeveer
200.000 hectare -omvat de hele
Veluwemet uitzondering vande
gemeenten Arnhem, Rheden en
Rozendaal.De Rijn,de IJssel en
de Veluwerandmerenzijn in
beheer bij hetrijk.
Hetzuiveringsschap Veluwe is
een overheidsorgaan (lager
publiek-rechtelijk lichaam) waarin
zijn vertegenwoordigd de
Veluwsegemeenten, waterschappen enkamers vankoophandel enfabrieken. Het schap
verricht onder andere de
volgende werkzaamheden:
-het voorkomen van waterverontreiniging door lozingen te
verbieden, ofhetstellen van
voorwaarden waaronder geloosd
mag worden,
-controle op de naleving vande
lozingsverboden endevoorwaarden vande lozingsvergunningen,
-controle vande waterkwaliteit en
het opsporen van overtreders
vande Wet verontreiniging
oppervlaktewateren,
-het bouwen enbeheren van
rioolwaterzuiveringsinstallaties
(de25 r.w.z.i.'sop de Veluwe
zuiveren hetafvalwater van65
woonkernen en enkele grote
recreatieprojecten),
-het doen van hydrobiologisch
onderzoek,
-het beoordelen van gemeentelijke rioleringsplannen,
-het geven van voorlichting.

Hetschap krijgt het benodigde
geld door hetheffen vaneen
belasting (de zuiveringslasten)
volgens het beginsel: "de
vervuiler betaalt".

zuiveringsschap Veluwe,
Brinklaan 268,
postbus 9030,
7300EN Apeldoorn,
telefoon 055-788420.

uitgave:
afdelingvoorlichting zuiveringsschap Veluwe
tekst:
Wim Oosterloo, hydrobioloog bij
het zuiveringsschap
ontwerp:
Vormvisie, Apeldoorn
druk:
drukkerij Boeijinga bv, Apeldoorn
5000.8.1984,3eherziene druk
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WaterenopdeVeluwe
vallendonder hetzuiveringsschapVeluwe

bestemmingsklasse
indeling
kwaliteitsklasse a
(bijzondere floraenfauna)

kwaliteitsklasseb
(zwemwater)
kwaliteitsklasse c
(overig water)
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Wateren op de Veluwe
vallend onder hetzuiveringsschap Veluwe

bestemrr
indeling

•
kwaliteitsklasse «

(ovfig water-

A .
••

A

u

'i

