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VOORWOORD
Na constatering van ernstige bodemvervuiling in grote delen van de Rozendaalse beek als
gevolg van geregelde riooloverstorten en een lekkend rioleringssysteem, werd in 1996
besloten tot verwijdering van de overstorten, herstel van het rioleringssysteem en een
intensieve bodemsanering. Omdat daarnaast de ernstig bedreigde inheemse rivierkreeft de
laatste tien jaar in de beek sterk was achteruitgang, werden tevens een aantal
kreeftvriendelijke voorzieningen aangebracht. Deze intensieve werkzaamheden zullen in mei
1998 worden voltooid.
In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel en de Provincie Gelderland, kreeg het Instituut
voor Natuurbeheer opdracht om in het voorjaar van 1998 een knelpuntenanalyse uit te voeren
naar aanleiding van de herstelwerkzaamheden in relatie tot de geschiktheid van de beek als
leefgebied voor de rivierkreeft. Inbegrepen was daarbij een inventarisatie naar het voorkomen
van de kreeften.
Dit verslag geeft de bevindingen weer van de inventarisatie naar de geschiktheid van de beek
voor kreeften na de sanering en restauratie. Het geeft de beheerder de gelegenheid om in 1998
nog de noodzakelijk geachte voorzieningen aan te brengen.
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De gewone rivierkreeft (Astacus astacus) komt in ons land nog op twee plaatsen voor: ten
noorden van Arnhem in een vijver op het Landgoed Wamsborn en in een deel van de
Rozendaalse beek met aanliggende vijvers in Rozendaal en Velp. Deze inheemse rivierkreeft
is niet alleen in Nederland een beschermde soort (natuurbeschermingswet), maar in bijna zijn
gehele, inmiddels enorm uitgedunde verspreidingsgebied in Midden Europa.
In verband met verregaande bodemvervuiling o.a. veroorzaakt door een lekkend
rioleringsstelsel en riooloverstorten, is een belangrijk deel van de Rozendaalse beek van
1996-1998 drastisch gesaneerd. Hierbij is niet alleen de bodem uitgegraven en door schoon
zand vervangen, maar zijn ook nieuwe beschoeiingen en andere kunstwerken aangelegd.
Tijdens de uitvoering van het werk zijn bij de langdurige drooglegging 14 kreeften,
waaronder drie?? met eieren, in de vijver van Sjef van de Molen te Velp overgezet. Een
onbekend aantal dieren is echter verloren gegaan.
Tijdens vooronderzoek werd vastgesteld dat met name de noodzakelijke structuurvariatie in
de beek en de plantengroei schaars waren geworden (Niewold & van der Molen 1992;
Verdonschot et al. 1996). Na 1985 werden steeds minder kreeften waargenomen en kreeg de
populatie een versnipperd voorkomen. Daarom werd de sanering van de beek tevens gezien
als een mogelijkheid voor herstel van de structuurvariatie en de aanleg van kreefivriendelijke
passages. Vanwege de voor het waterleven toch wel zeer drastische aanpak, waarbij grote
delen van de beek langdurig droog kwamen te liggen, werd een nader onderzoek naar de
huidige situatie voor de kreeften noodzakelijk geacht.
1.2

Doel

Het voorgestelde onderzoek zal op korte termijn moeten aangeven op welke plaatsen in de
beek nog kreeften aanwezig zijn. Daarnaast zal duidelijkheid verkregen moeten worden
omtrent de maatregelen en voorzieningen, die noodzakelijk worden geacht voor herstel en
verbetering van het leefgebied voor de kreeften.
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2.

WERKZAAMHEDEN

2.1

Knelpuntenanalyse

Op basis van de aanwezige voedselsituatie. structuurvariatie en andere factoren werd de
geschiktheid van de gesaneerde en vernieuwde beek als leefgebied voor kreeften beoordeeld.
Dit gebeurde op basis van ervaring naar aanleiding van vroegere vondsten van kreeften en de
samengevatte literatuur ((Niewold & van der Molen 1992; Schot & Verdonschot 1996;
Verdonschot et al. 1996). Op grond van de ingeschatte situatie ter plekke kon tevens de
mogelijkheid tot verbetering worden besproken. Tevens werd de aanwezigheid en noodzaak
van mogelijke alternatieve opvangvijvers bij het onderzoek betrokken.
2.2

Inventarisatie van de kreeften (nog uit te voeren)

Door middel van handvangsten op geschikte plekken en observaties van nachtactieve kreeften
met behulp van lampen en eventueel met behulp van kooivangsten zal een zo nauwkeurig
mogelijk beeld van het voorkomen van kreeften tot stand moeten komen.
De noodzaak voor herintroductie zal op basis van de resultaten nader worden besproken.
De inventarisatie zal in de periode april-mei 1998 worden uitgevoerd.
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RESULTATEN

Aan de hand van de benamingen uit de bijgevoegde figuur worden een aantal trajecten
afzonderlijk besproken. Daarbij zal de volgende indeling worden aangehouden:
• Park Rozendaal met de sprengen en vijvers
• De beek met vijvers in de gemeente Rozendaal
• Het eerste deel van de beek door Velp
• Het gesplitste beektraject in Velp
• De grote vijvers in Velp
• De beek vanaf de vijvers tot de watermolen
3.1 Park Rozendaal
3.1.1 Beschrijving
De sprengen met hun korte lopen naar de eerste vijver V 1, zijn ongeschikt voor kreeften,
vanwege te weinig voedsel en mineralen en de te lage temperatuur.
Hetzelfde geldt vermoedelijk ook voor vijver V 1. Deze vijver is vrijwel onbeschoeid, maar
ook in het verleden werden hier zelden kreeften aangetroffen.
De smalle beekloop B 2 en B 3 zijn beschoeid met gladde planken, terwijl er nauwelijks tot
geen water- en oeverplanten aanwezig zijn. In het verleden zijn hier geen kreeften
waargenomen.
De kleine eindvijver VI bevat wel veel waterplanten, maar is beschoeid met verticale
paaltjes. Kikkers en salamanders zijn aanwezig.
De bosvijver is in 1985 gerestaureerd. Deze vijver bevat veel waterplanten en is onbeschoeid.
De oevers lopen vrij vlak omhoog. Indien deze vijver met een oppervlak van ca. 1000 m 2 en
diepte in het midden meer dan een meter, in de winter niet bevriest is hij geschikt voor
kreeften. Er ontbreken echter voldoende structuurelementen.
De tussenvijver III is onbeschoeid en lijkt in principe geschikt, maar in het verleden werden
hier geen kreeften aangetroffen.
Vijver V 2 is voor een deel onbeschoeid met vlakke oevers en voor het andere deel beschoeid
met gladde planken, die niet tot op de boden aansluiten. Er is een redelijke hoeveelheid
water- en oeverplanten aanwezig en er liggen losse stenen op de bodem. In de oever bij de
uitmonding naar beek B 4 zijn boomwortels aanwezig. De overgang van vijver III naar vijver
V 2 wordt gevormd door een hoge waterval met veel losse stenen eronder. Hier werden de
laatste kreeften waargenomen. De vijver gold als het bolwerk voor de kreeften.
Beekloop B 4 is een snel stromende niet erg diepe, ruim een meter brede beek. De indertijd
aangebrachte beschoeiing van wilgentenen is verdwenen en er liggen stenen en dakpannen op
de bodem. Er groeien geen waterplanten in de beek en de oevervegetatie bestaat uit kort
gemaaid gazon. Tot 1995 werden hier nog kreeften aangetroffen, samen met grote palingen.
De overgang van deze beek naar de kasteelvijver V 3 bestaat uit een cascade met vaste
stenen, die iets te steil lijkt voor een gemakkelijke migratie van kreeften.
De kasteelvijver V 3 is beschoeid met gladde planken die voor en deel niet geheel tot de
bodem aansluiten. Er zijn enkele plaatsen met waterplanten en boomwortels in de oever.
Eenden, ganzen en grote vissen voorkomen een verdere plantengroei. De overloop van vijver
V 3 bestaat uit een smalle gladde, houten bak met betonvloer, die via een hoge waterval
uitmondt in een kleine vijver VII juist buiten het park. Deze waterval is absoluut
onpasseerbaar voor kreeften.
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Het vijvertje VII is beschoeid met houten paaltjes. Onder de waterval liggen grote stenen en
er is enige begroeiing in het water, dat deels bruin gekleurd is vanwege ijzeroer uit een plastic
pijpje. Van hieruit loopt het water via een grote betonnen buis onder de weg door naar het
traject in Rozendaal.
3.1.3 Geschiktheid en knelpunten
Nog steeds lijken de grote vijvers V 2 en V 3 en de beek B 4 geschikt voor kreeften, wat
betreft oeverstructuren en watereigenschappen.
Het onderlinge verband in dit leefgebied wordt enigszins verstoord door de steile, lange
cascade van B 4 naar V 3. De hoge waterval van de kleine op zich geschikte voorvijver III
naar V 2 is eveneens een barrière, naast de hoge waterval die de verbinding met het verdere
verloop van de beek in Rozendaal vormt. Daardoor is dit potentiële kreeftenleefgebied in het
Park Rozendaal begrensd, enigszins gefragmenteerd en sterk geïsoleerd voor immigrerende
kreeften.
Beekloop B 4 is vanwege de korte oeverbegroeiing en ondiepte zeer goed bereikbaar voor
predatoren als reigers. De in ruime mate aanwezige predatoren onder het visbestand in de
vijvers V 2 en V 3 vormen een andere bedreiging.
De aanwezige grote vissen, zoals karper en brasem en het half tamme waterwild belemmeren
met name in de kasteelvijver V 3 tevens een weelderige plantengroei in het water.
De kleine Bosvijver lijkt een goede kreeftenvij ver, mits meer dekkingsmogelijkheden worden
aangeboden. Deze vijver is verder compleet geïsoleerd van de andere nog geschikte wateren.

3.2 Beek en vijvers in de gemeente Rozendaal
3.2.1 Beschrijving
Traject B 5 loopt vanaf de weg door tuinen en een kleine vijver. Er zijn hier voldoende
oeverstructuren aangebracht in de vorm van dakpannen en keien. Ook is er voldoende
plantengroei in en langs de beek aanwezig. De vijver is te ondiep vanwege een afsluitende
cascade die uit te lichte stenen is samengesteld, waardoor jeugd met deze stenen is gaan
slepen. De vijver is verder voor het grootste deel beschoeid met houten paaltjes.
Traject B 6 wordt aan de westzijde begrensd door een hoog opgaand grastalud met een
beschoeiing van gladde planken. Hier en daar verschijnt in de oever een els. De andere oever
is schuin afgeplagd en daarmee tevens ongeschikt voor kreeften geworden. De aangebrachte
cascaden van losse maaskeien zijn wat licht uitgevoerd, waardoor een groot aantal stenen te
diep zijn verzonken.
Vijver VII is een vrij diepe vijver met een behoorlijke plantengroei, waaronder op dit
moment veel flapgroei. In de vijver wordt door kinderen en honden gezwommen, terwijl er
tevens een drinkplaats voor paarden is aangelegd. Het grootste deel van de vijver is beschoeid
met gladde houten planken, waar een aantal elzen doorheen groeien. Een klein oevertraject is
schuin afgeplagd terwijl het resterende onbeschoeide traject begroeid is met enkele bomen
met wortels tot in de oever.
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In de vijver liggen verspreid op de bodem vrij grote stenen. Voor de restauratie waren er grote
vissen aanwezig, die nu niet meer te zien waren, doch vermoedelijk nog wel aanwezig zijn.
De beek vervolgt zijn loop via een betonnen buis onder een aangrenzend pad, met een korte
vrij steile omloop door een graslandje met kwel. De traditionele loop via een gemetselde
stenen bak en hoge waterval is met een plank afgesloten en dient nog als overloop. Het geheel
is onpasseerbaar voor kreeften.
Het beektraject B 7 vervolgt zijn loop kronkelend met haakse bochten, via tuinen en
begrensd door tuinen. Aan de oostzijde wordt de beek voor een groot deel begrensd door
gras- en weilandjes, die niet meer of matig worden bemest. Hier komt tevens een kleine loop
in de beek die gevoed wordt door een kleine spreng met kwelwater. De oevers van de beek
zijn hier gevarieerd en bestaan uit geplagde flauwe taluds, gevlochten wilgentenen, gladde
betonplaten, gemetselde stenen en half natuurlijke met losse stenen en hier en daar
boomwortels. Een klein traject is onlangs beplant met jonge elzen. Er is voldoende
plantengroei in en langs de beek aanwezig. Het laatste vrij brede deel tussen verhoogde
oeverwallen gelegen, dreigt te verslibben en te verzanden, waardoor overstromingsgevaar
voor de aangrenzende laag gelegen tuinen ontstaat. Twee vrij lange, maar niet te steile
cascaden van vaste stenen besluiten dit traject tot aan de Ringallee in Velp.
Op zeker vijf plaatsen staat de beek via kleine buizen of zelfs een kleine omloop in
verbinding met tuinvijvers. De meeste omlopen en vijvers zijn met gladde planken en zelfs
betonnen platen beschoeid. Er zijn wel stenen en dakpannen geplaatst en er zijn voldoende
water- en oeverplanten aanwezig, soms goudvissen.
3.2.2

Geschiktheid en knelpunten

Het traject in zijn geheel is gevarieerd en biedt op verschillende plaatsen ruimte aan kreeften.
Knelpunten zijn de omloop vanuit vijver XI en de beide cascaden bij de Ringallee.
De cascades na vijver VIII zijn te licht uitgevoerd, waardoor de o.a. het waterpeil in deze
vijver weer op niveau kan komen.
Er dient een oplossing gevonden te worden tegen de verzanding in het traject B 7, tussen de
oeverwallen.
Met de eigenaren van de tuinvijvers kunnen mogelijkheden voor enkele aanpassingen ten
behoeve van de kreeften worden besproken.

3.3 Het eerste beektraject door Velp
3.3.1 Beschrijving
Na de gemetselde duiker onder de Ringallee loopt de beek op de scheidslijn van tuinen door
Velp van B 8 tot en met B 10. In dit hele traject is de loop, inclusief vijver X, aan
weerszijden beschoeid met gladde betonplaten, terwijl er praktisch geen plantengroei
aanwezig is.
In het eerste deel, van de Ringallee tot de vijver X, zijn dakpannen langs de oever geplaatst.

Knelpuntenanalyse rivierkreeft Rozendaalse beek

Afdeling Dierecologie

8

9)

IBN-DLO

Deze dakpannen zijn ook hier en daar in vijver X te vinden. Deze vijver bevatte voor de
restauratie veel grote vissen. Er zijn volgens zeggen een grote karper en enkele blankvoorns
weer teruggeplaatst.
In traject B 10 is ter hoogte van vijver XI, een hoge waterval vanuit een betonnen bak
aanwezig. De geplande omloop langs deze waterval is nog niet gereed. Langs een klein traject
na deze waterval zijn langs de oever dakpannen en stenen gelegd.
De ruim opgezette vijver XI in de tuin van Sjef van der Molen is optimaal ingericht voor
kreeften met veel waterplanten en schuilmogelijkheden. De nog aanwezige kreeften kunnen
niet eenvoudig naar de beek migreren.
3.3.2

Geschiktheid en knelpunten

Dit traject biedt aan kreeften te weinig structuurvariatie, met uitzondering van de vijver XI en
de plekken na de Ringallee en na de waterval, waar dakpannen zijn aangebracht. Er is
daarnaast te weinig plantengroei aanwezig.
De hoge waterval bij vijver XI is voor kreeften onpasseerbaar. De geplande omloop moet
daarin verbetering brengen.

3.4 Het traject met de gesplitste beken in Velp
3.4.1 Beschrijving
Het traject B 12 loopt als een smalle beek langs het trottoir door de voortuinen. Momenteel
worden op een aantal plaatsen verbredingen gemaakt waar een rij gestapelde dakpannen met
daar boven op plagmateriaal met oeverplanten zullen worden aangebracht. Overigens is dit
traject voor een groot deel beschoeid met betonplaten. Op een aantal plaatsen zijn deze platen
kapot en is een oude beschoeiing van planken aanwezig. Dit geldt eveneens voor een aantal
kleine tuinvijvertjes in het laatste deel van dit traject. Hier en daar zijn door de bewoners
oeverplanten, zoals gele Ijs, langs de oever gepoot.
Via een valputje en een vrij smalle buis loopt traject B 12 onder de weg door naar het
voorvijvertje XIV.
Aan de andere zijde van het traject komt de beek via een buis onder de weg uit in voorvijver
XII. Het is onduidelijk of in deze en andere buisverbinding onder wegen nog barrières
verscholen liggen.
Een derde aftakking, B 11, is een smal stroompje dat via een lange buis de verbinding vormt
met twee tuinvijvers. Daarna vervolgt dit beektraject zijn loop door enkele tuinen en
tuinvijvers. De loop is evenals de vijvertjes beschoeid met planken en houten paaltjes. Voor
de verbindingsbuis onder de weg naar vijver V 4, heeft een bewoner gaas gespannen,
vermoedelijk tegen het wegzwemmen van vis. In de vijvertjes zijn waterplanten aangebracht.
3.4.2 Geschiktheid en knelpunten
Het gesplitste beektraject in Velp zal, na afsluiting van de nog in uitvoering zijnde
werkzaamheden, op verschillende plaatsen geschikt zijn als leefgebied voor kreeften.
Het traject B 11 lijkt minder geschikt. Hier is overleg met de bewoners voor het aanbrengen
van kreeftvriendelijke voorzieningen een optie.
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De verbindingen onder de wegen moeten worden nagegaan op het voorkomen van barrières.
Het valputje in de verbinding naar vijver XIV is voor kreeften onpasseerbaar.

3.5

De vijvers in Velp

3.5.1 Beschrijving
De beide voorvijvers XII en XIV zijn in ruime mate voorzien van dakpannen en grote keien,
wat voldoende dekking aan kreeften biedt. De plantengroei is onvoldoende en op de bodem
ligt nog vervuild slib.
De overgangen van deze voorvijvertjes naar de grote vijvers V 4 en V 5 bestaan uit steile
cascades met watervallen en gladde betonvloeren. Vanaf vijver XIV is een nieuwe omloop
met veel losse, gladde keien door het park naar vijver V 5 gemaakt.
De vijvers V 4 en 5 zijn na verwijdering van de vervuilde bodems, voorzien van vele losse en
gestapelde dakpannen. Deze worden in het midden van de vijvers met paaltjes en wilgentenen
bijeengehouden. Daarnaast zijn hier en daar op de bodem langs de oevers, die bestaan uit
gemetselde stenen en gladde planken, dakpannen aangebracht. De aangeplante waterplanten
slaan niet echt aan o.a. vanwege eendenvraat. Na drooglegging is de aanwezige vis niet
teruggezet en deze lijkt nu vervangen te zijn door grote aantallen driedoornige stekelbaarzen,
die ook in het overige beektraject zijn aan te treffen.
De overgang van vijver 4 naar 5 wordt gevormd door een duiker waar veel grote stenen en
tegels op de bodem liggen.
3.5.2

Geschiktheid en knelpunten

Er lijkt voldoende structuurvariatie voor de kreeften aanwezig, maar een groot deel van de
aangebrachte dakpannen is inmiddels onder zand en slib geraakt. Deze zijn onvoldoende op
hoogte gestapeld. Daarnaast is de aanwezigheid van water-, oever- en moerasplanten strikt
onvoldoende.
De cascades van de voorvijvers naar de grote vijvers zijn moeilijk voor kreeften passeerbaar.
Dit werd bij vijver XIV opgelost door de aanleg van een omloop. De keien zijn echter
verdwenen, als gevolg van manipulatie door de jeugd, waardoor de functie van een
kreefivriendelijke passage verloren is gegaan.

3.6 Het traject van de vijvers tot de watermolen
3.6.1 Beschrijving
Via een duiker, voorzien van een grof rooster voor vuilopvang, vervolgt de beek vanaf vijver
V 5 zijn weg door de voortuinen als traject B 13. Dit traject begint met een ruime tuinvijver,
die met betonplaten is beschoeid. Deze vijver is door de bewoner met fijn gaas afgezet
vanwege de aanwezigheid van grote forellen.
Het eerste deel van de beek is aan de tuinzijde beschoeid met betonplaten, die hier en daar
gaten vertonen. De andere zijde wordt gevormd door een gestapelde rij dakpannen,

Knelpuntenanalyse rivierkreeft Rozendaalse beek

Afdeling Dierecologie

10

IBN-DLO

bijeengehouden door paaltjes en wilgentenen. Achter deze oever bevindt zich een ca. een
meter brede moeraszone. die als gevolg van schaduwwerking van bomen slechts spaarzaam is
begroeid. Een tweetal, achter elkaar, dwars in de beek geplaatste houten planken zorgen voor
een bepaalde waterverdeling.
In het tweede deel van traject B 13 is de beschoeiing van betonplaten aan de tuinzijde
verdwenen. Deze oever is hier half natuurlijk en bestaat uit losse stenen, boomwortels en
tuinplanten. Verder zijn er enige water- en moerasplanten aanwezig.
Via een vrij brede en lange duiker onder een kruispunt van wegen, vervolgt de beek zijn
laatste traject B 14 naar de watermolen. Dit is een door oeverwallen verhoogd, recht traject,
beschoeid met oude planken, die hier en daar gaten vertonen. Er is hier veel plantengroei te
vinden, zoals sterrekroos en enige oeverplanten. Het laatste deel voor de molen bestaat uit een
gladde betonbak, die eindigt in een hoge waterval bij het rad van de oude watermolen. Daarna
stroomt het water weg via een ondergronds buizenstelse!.
3.6.2 Geschiktheid en knelpunten
In principe is dit beektraject geschikt voor kreeften.
De tuinvijver vormt met zijn vissen en roosters een barrière, terwijl er weinig oeverstructuren
aanwezig zijn.
De houten planken, die dwars in de beek zijn geplaatst in het eerste traject van B 13, zijn voor
kreeften niet eenvoudig passeerbaar.
In het traject B 14 lijkt te weinig structuurvariatie aanwezig.
3.7

Conclusie

Na de ingrijpende restauratie zijn er in de beek met zijn vijvers nog altijd een aantal geschikte
plekken voor kreeften te vinden. Deze goede leefgebiedjes zijn echter klein, onsamenhangend
en gefragmenteerd door barrières en lange ongeschikte oeverzones. Hoe dan ook zullen
kreeften wel benedenstrooms kunnen geraken, maar stroomopwaarts zijn een aantal
voorzieningen en kunstwerken in de beek niet eenvoudig passeerbaar. Dit betekent, dat er
voor een kleine geïsoleerde restpopulatie van de inheemse rivierkreeft geen veelbelovende
overlevingskansen zijn. Vanwege het toch al kwetsbare leefgebied binnen de bebouwde kom
met veel aanwonenden, geldt dat al het mogelijke moet worden gedaan om de beek met
vijvers zo optimaal mogelijk voor kreeften in te richten.
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4. VOORSTELLEN VOOR VERBETERINGEN
In het kort zullen, waar mogelijk, voorstellen worden gedaan om tot een oplossing van de
gesignaleerde knelpunten te komen. Daarnaast worden een aantal maatregelen besproken, die
tot verbetering van de geschetste situatie kunnen leiden. Als richtlijn zullen daarbij de
bevindingen van Niewold & van der Molen (1992) en Verdonschot et al. (1996) worden
gehanteerd.

4.1 Barrières
Samenvattend zijn de volgende watervallen en steile of gladde cascades niet of moeilijk
passeerbaar voor stroomopwaarts trekkende kreeften:
waterval van II naar V 2;
cascade van B 4 naar V 3;
waterval bij VII;
omloop XI;
cascaden tussen B 7 en B 8;
waterval bij XI;
t)
valputje van B 12 naar XIV;
cascade van XII naar V 4;
cascade en omloop van XIV naar V 5.
Omdat vele voorzieningen in de waterpartijen van het Park Rozendaal van cultuurhistorische
waarde zijn, worden voor de aanwezige barrières hier geen oplossingen aangedragen. Dit zal
in overleg met het Gelders Landschap moeten gebeuren. Voor de hoge waterval, waarmee het
water van de hoog gelegen vijver V 3 het Park verlaat lijkt voorlopig geen oplossing.
Ofschoon deze waterval ook in het verleden reeds aanwezig was, zal het Park voor
stroomopwaarts trekkende kreeften onbereikbaar blijven.
Voor de aangebrachte, onpasseerbare omloop van vijver XI naar traject B 7, dient absoluut
een oplossing te komen. Het meest voor de hand liggend lijkt om de stenen bak onder het
bestaande bruggetje op te vullen en te voorzien van grote keien.
Ook voor de beide gladde cascaden tussen B 7 en B 8 zal een beter passeerbare mogelijkheid
dienen te worden bedacht. Er bestaat hier reeds een kleine omloop via tuinen en vijvertjes. In
overleg met de bewoners zouden in deze omloop een aantal kreefivriendelijke voorzieningen
kunnen worden aangebracht, zoals ruwe buisverbindingen en meer structuurvariatie.
De geplande omloop bij waterval XI dient zo spoedig mogelijk gerealiseerd te worden in
overleg met de bewoner Sjef van der Molen.
De verbindingen onder de wegen in Velp moeten worden nagegaan op eventuele bestaande
barrières en valputjes. De barrière werking zal moeten worden opgeheven, bijvoorbeeld door
valputjes te vullen met stenen.
De cascade van XII naar V 4 zal moeten worden aangepast door het scheppen van een wat
geleidelijker verval en verwijdering van de dwarsprofielen. Dit kan worden gerealiseerd door
het aanbrengen van bijvoorbeeld zware keien als basis.
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De aangebrachte omloop vanaf vijver XIV voldoet in zijn huidige vorm niet. De omloop is
open gelegen, omringd door een korte grasvegetatie, waardoor de predatiekansen op
eventueel passerende kreeften te groot zijn. Een suggestie is om hier een ondergrondse, voor
kreeften passeerbare verbinding te maken.

4.2 Het aanbrengen van meer structuurvariatie
Het voorkomen van kreeften, met name in de aanwezigheid van predatoren, zoals vissen
(paling, snoek, baars en forel), zoogdieren (bunzing, nerts, otter, bruine rat en muskusrat) en
vogels (reigerachtigen), is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van structuurvariatie om
er in weg te kunnen kruipen.
In principe lijken de voorstellen, zoals die zijn gedaan in Niewold & van der Molen (1992:
zie bijgevoegde figuur) om met name ongeschikte oeverstructuren aan te passen, nog steeds
waardevol. In principe kan bij de voorgestelde voorzieningen een deel van de dakpannen
worden vervangen door stenen drainage pijpjes met een doorsnee van 6-8 cm en door grote
bakstenen met gaatjes. Deze laatste materialen worden met name bij de kweek van kreeften
toegepast.
Dergelijke "kreeftenburchten", zoals die momenteel worden aangelegd in traject B 12, zullen
met name langs oost- of noordoevers moeten worden aangelegd. Dit vanwege de voorkeur
van vele oeverbewonende diersoorten, waaronder de kreeften, voor naar de zon geëxponeerde
oevers. Bovendien zal voldoende oeverlengte met geringe, ongeschikte tussenlengten van
dergelijke structuurelementen moeten worden voorzien.
De volgende oevers van beektrajecten en vijvers komen voor aanleg van kreeftenburchten of
andere structuurverbeteringen in aanmerking:
beektraject B 4 in Park Rozendaal;
de beektrajecten B 8 t/m B 10, inclusief de vijvers;
de oostoevers van vijvers V 4 en 5;
alle particuliere tuinvijvers.
Bij de plaats van aanleg moet rekening worden gehouden met de toegankelijkheid in verband
met vernielingen.
In overleg met de bewoners zouden enkele structuurverbeterende voorzieningen kunnen
worden aangebracht in de particuliere vijvers langs de gehele beek.
Voor het beektraject B 8 t/m B 10 is aanleg van kreefienburchten een voorwaarde. Op veel
plaatsen, bij voorkeur waar de beek zich wat verbreed, kunnen langs de noord- en oostoevers
dergelijke constructies worden aangebracht.
Omdat veel dakpannen in de grote vijvers V 4 en V 5 onder het slib of zand zijn komen te
liggen, valt te overwegen om langs de oostoevers een aantal kreeftenburchten te situeren.
Mogelijk kan daarmee tevens een oeverplantenzone worden aangelegd. Het succes hiervan
hangt af van de intensiteit van de vraat door eenden.

Knelpuntenanalyse rivierkreeft Rozendaalse beek

Afdeling Dierecologie

13

4.3 Plantengroei
Het verdient sterke aanbeveling om de water- en oeverplantengroei te bevorderen. Enerzijds
wordt de groei van oever- en moerasplanten reeds door de aanleg van de kreeftenburchten
gestimuleerd. Anderzijds zal moeten worden getracht om de groei van de waterplanten weer
op gang te krijgen.
Het piagmateriaal voor bedekking van de dakpannen kan mogelijk gestoken worden van het
kwelweitje langs de beek in Rozendaal. Geschikte oever- en moerasplanten zijn o.a.: gele ijs,
valeriaan. koninginnekruid, kattestaart, grote wederik, dotterbloem, moerasvergeetmenietje
en beekpunge. De waterplanten zullen in voldoende hoeveelheid onder stenen en dakpannen
zo diep mogelijk op de bodem moeten worden aangeplant. Geschikte soorten zijn
bijvoorbeeld waterpest en fonteinkruid en in de diepere vijvers gele plomp en waterlelie.
Zie verder de samenvatting van de geschiktheid van planten voor natuurwaarden van de
Rozendaalse beek door Sjef van der Molen (1994).
In verband met het overbrengen van vreemde elementen, zoals de Amerikaanse rivierkreeft,
kan het entmateriaal niet zonder meer uit andere wateren worden betrokken. Mogelijk kan
een deel van het materiaal worden verkregen via gerenommeerde kwekerijen.
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5. ANDERE VOORZIENINGEN
De vispopluaties in de vijvers van het Park Rozendaal vormen een ernstige bedreiging voor
kreeften. Met name grote palingen zijn belangrijke predatoren. Het valt te overwegen om met
behulp van elektrisch vissen deze paling en eventueel andere grote roofvissen selectief uit de
vijvers te verwijderen.
De cascaden in het beektraject B 6 zijn te licht uitgevoerd, waardoor met name vijver VIII
te weinig water bevat. Door toepassing van zwaarder materiaal zal moeten worden
voorkomen, dat door versleping van keien het waterpeil in de vijver weer gaat zakken.
Het restant vervuild slib in de voorvijvers XII en XIV in Velp, kan, nu de werkzaamheden
aan traject B 12 nog niet zijn beëindigd, mogelijk eenvoudig worden verwijderd.
In het traject B 7 tussen de oeverwallen zal een oplossing moeten worden gevonden voor de
verzanding. Afgezien van het feit dat dit geen gunstig effect op het voorkomen van kreeften
heeft, dreigt steeds overstromingsgevaar voor de aanwonenden.
Het oeverbeheer, met name in het beektraject in Rozendaal, zal zoveel mogelijk tot rust
moeten komen. De geplagde oevertaluds moeten niet verder worden beheerd, terwijl de groei
van elzen er moet worden getolereerd.
In het Park Rozendaal kan de bosvijver door het aanbrengen van kreeftenburchten en losse
keien geschikt worden gemaakt voor kreeften. Omdat deze vijver geïsoleerd is gelegen van de
overige potentiële leefgebieden, kan worden overwogen om deze vijver als een soort
kweekvijver te laten fungeren.
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Kreeftenburchten

Op de stelconplaat en tegen de sokkel worden dakpannen gestapeld.
De sokkel blijft onder water en is geschikt voor werk van beeldende
kunstenaars. Een kreeftenburcht kan uit meerdere stelconplaten en sokkels
zijn opgebouwd. Ook kunnen er rijen stelconplaten naast elkaar worden
geplaatst of anderszins op kreatieve wijze esthetische vormen worden
bedacht.

- - - - - ,- =- - - -_

Aan een oeverzijde worden dakpannen gestapeld tegen de bestaande

beek- of vijverbeschoeiing tot boven waterniveau. Zowel kromme als rechte
dakpannen door elkaar gebruiken. Tegen vernielingen kunnen de bovenste
dakpannen aan elkaar worden gemetseld. Hierover kan een laag plaggen van
schrale grond worden gebracht.
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Het traject van de Rozendaalse Beek met de verschillende coderingen
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