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VOORWOORD
Inhet waterkwaliteitsplanvandeprovincieNoord-Brabant
(juli1985)isvooreenaantalnatuurwetenschappelijkwaardevolle laaglandbeken een voorlopige specifiek-ecologische
(waterkwaliteits-)doelstellingvastgelegd.Dit houdt indat
voordeze waterenvoorshands vanhet"stand-stil1"-beginsel
wordtuitgegaanendat uitonderzoek moetblijken,of enop
welke wijze deze doelstelling gerealiseerdkanworden.De
voorlopige specifiek-ecologische doelstelling geldt onder
meer voor het Chaamsebekenstelsei.gelegeninhetbeheersgebiedvanhetHoogheemraadschapWest-Brabant.
Inoverlegtussenprovincie en hoogheemraadschap ishet
Chaamse bekenstelsel gekozen als proefgebied voor een
integralestudie naar de haalbaarheid van deecologische
waterkwaliteitsdoelstelling. De studie beoogt tevens een
voorbeeldstudietezijnwaarvandete volgenaanpak c.q.de
resultatenoverdraagbaar zijnnaar anderewaardevollelaaglandbekenofvergelijkbaresituaties.Ookdienendeeventueel
tenemen maatregelenopeenredelijketermijnuitvoerbaarte
zijn.
Deopzetisom dehaalbaarheid vande ecologischedoelstellingvast testellen doormiddelvaneenrelatiefkortdurende-endaardoornietuitputtende-studie. Naastbeperkt
aanvullend hydrologisch,
chemisch en hydrobiologisch
onderzoekiszoveelmogelijk gebruik gemaakt vanbestaande
gegevens.
Indeopzetligttevensbesloten,datdeuithetonderzoek
voortvloeiendemaatregelendoor de bij het Chaamsebekengebiedbetrokkeninstantiesgedragenzullenworden.
De begeleidingscommissie is danookbreedsamengesteld.
Naastde provincie als opdrachtgever en definancierende
instanties,hebbenookdedirectbelanghebbende instantiesen
externedeskundigenzittingin dezecommissie. Daardoorkan
eendirect beroepgedaan wordenopdespecifiekedeskundigheidaanwezigbijdeverschillendebetrokkenen. Tevensiszo
eenvroegtijdige toetsingvandetechnischehaalbaarheidvan
uithetonderzoekvoortvloeiendemaatregelenmogelijk,terwijl
ook al een ambtelijke inschatting van de bestuurlijke
haalbaarheidvanmaatregelengemaaktkanworden.

De samenstelling van de begeleidingscommissie wasals
volgt:
ir.A.E.vanGiffen (voorzitter)
HoogheemraadschapWestbrabant
ir.F.L.G.deBruijckere (secretaris)idem
indeeindfasevanhetprojectalssecretarisopgevolgddoor:
ir.P.J.M.Latour
idem
ing.F.Esmeijer
ProvincieNoord-Brabant
DienstWMV

idem
DienstRNV
MinisterieVROM
STORA
idem
idem
Min.L&V
(Landinrichtingsdienst)
Min.L&V (Consulentschap
NMF)
idem
Grontmij, namens het
waterschap de BovenMark
GemeenteNieuw-Ginneken
GemeenteChaam
Gewestelijke Raad van
het Landbouwschapvoor
Noord-Brabant
GTDOost-Brabant
Oecölogisch AdviesbureauMol1er Pillot

drs.D.W.A.Joanknecht
drs.C.Y.I.Bootsma
ir.S.M.Komen
dr.ir.H.H.Tolkamp
ir.P.C.Stamperius
ir.W.vanderMeer
dr.E.vanZadelhoff
ir.M.Mensink
ir.J.A.vanDort

ing.O.H.M,vanDamme
M.J.M.Moelands
ing.A.Boer

drs.F.Kouwe
dr.H.K.M.MollerPillot

Hetonderzoekisgrotendeels uitgevoerddoor deVakgroep
Natuurbeheer van de Landbouwuniversiteit teWageningen.De
berekeningen van de vuiluitworp uit overstortingen zijn
uitgevoerd door de Vakgroep Waterzuivering,terwijl inde
eindfasevanhetprojectenookdaarnadeVakgroepHydraulica
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Hetonderzoekisgestartinjanuari1986en omvattecirca
tweewerkjaren,waarbij doormeerdereonderzoekersgelijktijdigisgewerkt.Het onderzoek is door meerdereinstanties
gefinancierd:doorde ProvincieNoord-Brabantvoor30 %,door
hetMinisterievanVolkshuisvesting, RuimtelijkeOrdeningen
Milieubeheer voor 30 %, door het HoogheemraadschapWest
Brabantvoor22 % endoor deStichting ToegepastOnderzoek
ReinigingAfvalwater (STORA)voor18 %.
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Het is passend hier kort de bovengeschetste opzette
evalueren.Moeilijkdirectconcreet aanwijsbaar,maardaarom
niet minder belangrijk, is het gedurende het onderzoek
gegroeidebeterebegripvooreikaarsproblematiek,begrippenkaderen taalgebruik.Dit geldtzowel voordecommunicatie
tussenonderzoekersen begeleidingscommissie c.q. betrokken
instanties,als voorde communicatietussendeledenvande
begeleidingscommissie,diesomssterk tegengesteldebelangen
vertegenwoordigden. Bij een integrale studie is diteen
onmisbarestap.
Debegeleidingscommissiehadin feite een dubbeletaak,
enerzijdsdie vanbegeleidingscommissie s.s.,anderzijdsdie
van (ambtelijke) werkgroep. Het verdient aanbevelingdit
werkgroep-aspectteversterkenendebegeleidingscommissiein
diezin voort te laten bestaan. Bij een zoveelzijdige
problematiek als de onderhavige, is hetvangrootbelang
zowelbestuurlijkalstechnischsteedsdevingeraan depols
tehouden.
Devoordelenvandenauwebetrokkenheidvanbelanghebbende
instantiesbijdevoortgang van het onderzoek hebbenzich
bewezen in de zinvolle en somspittigediscussiesmetde
onderzoekers tijdens bijeenkomsten van de begeleidingscommissieentijdensdiversebesprekingeninkleinerverband.
Daardoorwashetmogelijkdataltijdenshetonderzoekenkele
acute knelpunten gesignaleerd en opgelost kondenworden.
Genoemdkunnenwordende vroegtijdige onderkenning vaneen
overstortprobleemteChaam,gevolgddoordevoorgenomenaanleg
endegezamenlijke financiering van eenoverstortretentiebekkente ChaamdoorgemeenteChaam,hetwaterschapdeBovenMarkenhetHoogheemraadschapWest-Brabant;het probleemvan
deafvoer vanverontreinigd hemelwaterviabermslotenlangs
deinaanlegverkerende Rijksweg58 opde Chaamsebeek;de
bijdrage aan de planvormingvandeRuilverkavelingBaarleNassau.
Hettijdenshet onderzoek ontwikkelde scenario voorde
invulling van de ecologische doelstellingvanhetChaamse
bekengebied isinfeiteeen"groei-scenario". Deecologische
doelstelling wordt met dit scenario haalbaar geacht.De
daarbijpassendeecologischesituatiekanbereiktwordendoor
eensamenspel vande inhetscenariogenoemdebestuurlijke,
planologischeentechnischemaatregelen.
Steeds zal daarbij ingespeeld moeten worden op de
mogelijkheden die zich de komende jaren in hetChaamse
bekengebiedvoordoen.Hetis irreëelte verwachtendatalle
maatregelen direct genomen kunnen worden. Hetzouechter
eveneens irreëel zijn te veronderstellen, dat aanhooggestemdeverwachtingen tenaanzien vaneenbeterekwaliteit
vanhet milieu -i.e. van- de Chaamse beken- voldaankan
wordenzonder,somspijnlijke,keuzes.
Deresultaten vanhet onderzoekzijn neergelegd intwee
rapporten, een "Werkrapport" en een "Samenvattend eindrapport",dielosvanelkaarverschijnen.
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IV

1INLEIDING.
1.1Eco1ogischewaterkwa1iteitsdoe1ste11ingen.
Hetwaterkwaliteitsbeleid inNederlandheeftzichdeafgelopenjarenverbreed,hetgeen tot uitdrukking komt inhet
IndicatiefMeerjaren Programma(I.M.P.)Water.Lageerderde
nadrukopdesaneringvanlozingen, nuligt hetaccentmeer
ophet bereikenvan eenbepaalde,gewenstetoestandvanhet
oppervlaktewater.Men onderscheidt hierbijgebruiksfunctiegerichteen ecologischewaterkwaliteitsdoelstellingen.Functiegerichtewaterkwaliteitsdoelstellingen zijngericht opde
specifieke bescherming van bepaaldevormenvangebruikvan
hetoppervlaktewater.Ecologischewaterkwaliteitsdoelstellingen vloeien voort uit dewensomlevensgemeenschappenvan
waterorganismentebeschermenen mogelijkhedenvoor deontwikkeling van aquatische ecosystementescheppen.Reedsin
hetI.M.P.1980-1984 worden drie niveau's vanecologische
waterkwaliteitdoelstellingen onderscheiden, waarvan het
laagsteniveaucorrespondeertmet de basiskwaliteit enhet
hoogsteniveau metde natuurlijketoestandperafzonderlijk
water.Vanlaagstenaarhoogsteniveau iser sprakevaneen
toenemende mate van natuurlijkheid, samenhangend meteen
afnemendematevananthropogenebeïnvloeding.
Een verdere uitwerking van bovengenoemde drieniveaus
wordtgegeven indeCUWVO-nota"Ecologischenormdoelstellingenvoor Nederlandseoppervlaktewateren" endaaropaansluitendinhetlaatstverschenenI.M.P.-Water 1985-1989doorper
watertypezowel eenhoogste, eenmiddelste alseenlaagste
niveau aan te geven. Per watertypewordenvoordezedrie
niveau'srichtlijnengegevenmet betrekkingtot demorfologie,dewaterbeheersing,lozingenendeoeverbescherming.
Dezealgemene richtlijnenvormendebasisvoordeprovincialewaterkwaliteitsplannen,waarinuiteen wordtgezetwelk
beleidtenaanzienvandeverminderingvandeverontreiniging
vanoppervlaktewateren zalwordengevoerdin eenperiodevan
10jaar. Inhet WaterkwaliteitsplanvandeprovincieNoordBrabantwordtaanwaterenmetdefunctienatuur voorlopigde
specifiekecologischedoelstellinggekoppeld.HetWaterkwaliteitsplanzegthierover:"Eenspecifiekecologischewaterkwaliteitsdoelstellingkan wordenomschreven alshethandhaven
vanofhetstrevennaarherstel vande 'vannature' ineen
bepaaldwater(type) thuishorende levensgemeenschapvanplantenendieren.In geval van streven naar herstel vande
'natuurlijke' toestand zal de doelstellinggerichtmoeten
zijnopeenuiterste reductie van (negatieve)beïnvloeding
door de mens zodat bestaansmogelijkhedenwordengecreëerd
voorhetbijeenbepaaldwater(type) behorende 'natuurlijke'
ecosysteem."De specifiekecologische doelstellingwijktaf
vanengaatin het algemeen verder dan debasiskwaliteit
(i.e. de Noord-Brabantse Basiskwaliteit,NBBK).Omdatconcretenormen,dieperwaterafzonderlijk moetenwordenvastgesteld,vooralsnog ontbrekenwordtuitgegaanvanhet'stand
still'-beginsel.

Dewaterkwaliteitsbeheerdersdienen,rekening houdendmet
de provinciale waterkwaliteitsplannen,beheersplannenopte
stellen.Indezewaterkwaliteitsbeheersplannen wordtvastgelegd op welke wijze deinhetprovincialeplantoegekende
functies
en waterkwaliteitsdoelstellingen gerealiseerd
kunnen worden. Concretisering vandespecifiekecologische
doelstellingheefttotnu toe niet plaatsgevonden. Inhet
ontwerp-Waterkwaliteitsbeheersplan vanhetHoogheemraadschap
West- Brabant staat dat voor de oppervlaktewateren,die
voorlopigeen specifiekecologischewaterkwaliteitsdoelstellingtoegekend hebben gekregen, onderzocht zal wordenop
welkewijze enopwelkniveaudezedoelstellinggerealiseerd
kanworden.Eendergelijke studie,gericht opéén vandeze
wateren, namelijk het Chaamse bekenstelsel, wordtindit
rapportbeschreven.
1.2Doelenopzetvanhetonderzoek.
Dehaalbaarheidvandespecifiekecologische doelstelling
zalin veelgevallen sterkbepaald wordendoor deaarden
intensiteitvanmenselijke beïnvloedingen van hetbeeksysteem,deeffectenvandezeingrepenophetbeek-ecosysteemen
dematewaarinendewijzewaaropdeze beïnvloedingenkunnen
worden geminimaliseerd (door hetnemenvanmaatregelen)of
geaccepteerd.
HetChaamsebekenstelsel is alsonderzoeksgebiedgekozen,
omdat de beïnvloedingsfactoren zowel naaraardalsomvang
redelijkkwantificeerbaar lijken. Grofweg kunnen alsbeïnvloedende factoren worden onderscheiden:deeffluentlozing
vanderwziChaam,deoverstortenvanhetgemeentelijkrioolstelsel van de kernen Chaam en UIvenhout,dedirecteen
indirectebeïnvloedingdoorde landbouwen deteverwachten
en inmiddels plaatselijk uitgevoerde waterhuishoudkundige
aanpassingen.
Hetbeschrevenonderzoekis eenintegrale studienaarde
haalbaarheidvandespecifiekecologischedoelstellinginhet
Chaamse bekenstelsel. Getracht wordt om de anthropogene
beïnvloedingenvan debeken tebeschrijvenenwaarmogelijk
tekwantificeren (hoofdstuk 2). Aansluitend hieropworden
aanbevelingengeformuleerd tenaanzienvanmaatregeleninde
sfeervandelandbouw, hetwaterkwaliteits- enwaterkwantiteitsbeheer, gemeentelijke riolering(en) endelandinrichting,met eenindicatie vande kostenen deteverwachten
effecten (hoofdstuk 4). Devoorgesteldemaatregelenzullen
uiteindelijkmoetenresulterenin eenmeer natuurlijketoestandindebeken.Despecifiekesamenstellingvandeaquatische levensgemeenschap fungeert als.graadmeter voordeze
natuurlijketoestand (ecologischuitgangspunt).
Destudie iseenvoorbeeldstudie,waarvandeaanpaken/of
deresultaten overdraagbaardienen tezijn naardeoverige
waardevolle laaglandbekenofnaarvergelijkbaresituaties.Er
dientderhalveeen denkkader te worden ontwikkeldvolgens
welkeen dergelijkonderzoek moetwordenuitgevoerd (hoofdstuk3).

Dedoelstellingvanhetonderzoekvalt dusin tweedelen
uiteen:
1) Ontwikkeling van eenonderzoeksmethodiekvoorhaalbaarheidsstudiesnaarde ecologische doelstellingen vanoppervlaktewateren.
2)Hetformulerenvanaanbevelingentenaanzienvanmaatregelen,diemoetenleidentoteenmeernatuurlijkeopbouwvande
aquatischelevensgemeenschap.
1.3Werkwijze.
Voorhetonderzoeknaardehaalbaarheidvandeecologische
doelstellingvoordeChaamse bekenis devolgendewerkwijze
gevolgd.Allereerstiseenbeschrijvingvandeactuelesituatiegemaakt.Hierbijzijnalleaspecten, diedirect danwel
indirect het beekecosysteem kunnenbeïnvloeden,betrokken.
Bijdebeschrijvingvandeactuele situatieis zoveelmogelijkgebruik gemaakt vanreedsbestaandeinformatie.Daardoorkaninrelatiefkortetijd eenaanzienlijkehoeveelheid
gegevensworden vergaard.Wel dientmen errekeningmeete
houdendatdezeinformatiemeestalmet eenander oogmerkis
verzamelden danookveelalnietgedetailleerd is.Daarwaar
essentiële informatie ontbrak of niet nauwkeurig genoeg
voorhandenwasisaanvullendonderzoekverricht.
Alduskunnen deactuelesituatievangrond-enoppervlaktewaterenoverigeaspecten met betrekking tot deChaamse
bekengeschetstworden.Evaluatievandeafzonderlijkeaspectenresulteertindeformuleringvandepotenties. Voorveel
aspecten is in dit stadiumaleengeografischeuitwerking
mogelijk.Vervolgensdienendevanuitdediverseinvalshoeken
geformuleerdepotenties opelkaar afgestemdteworden.Deze
integratieisnoodzakelijkomdatuiteindelijkgestreefdwordt
naar een samenhangend pakket van maatregelen,diemoeten
leidentoteen meer natuurlijke opbouw van deaquatische
levensgemeenschap.De matewaarinmenerinslaagtdeecologischmeestoptimalesituatietebereiken geeftdehaalbaarheidvandeecologischedoelstellingaan.Hetisreëelomaan
tenemendatdemeestnatuurlijketoestand slechts oponderdelenof pasna zeerlange tijdrealiseerbaaris.Infeite
wordtdanooknietnaarmaximalisatiemaarnaaroptimalisatie
van de ecologische ontwikkelingen in hetbeekstelselgestreefd,uitgaandevan de actuele situatie en dedaaruit
geformuleerdepotenties. Integratievandediversepotenties
komtneerophetzoekenvandegrootstgemenedeler.
Uitgaandevanhetdoelvanhet onderzoekkan degewenste
situatiegeformuleerd worden:eensituatie,waarbijmenkomt
totbehoud,herstelenontwikkelingvaneen(voorhetChaamse
bekenstelsel) karakteristieke aquatischelevensgemeenschap.
Aangezienzowelpotentiesalswensenzijnvastgelegdvooreen
situatie,die alleenvoordeChaamsebekengeldigis,ishet
slechtsoponderdelen mogelijk te refereren aansituaties
elders.Zo ishet nietmogelijk omeenbepaaldeaquatische
levensgemeenschapalsreferentiegemeenschapaanteduiden.
Doorafstemmingvanwensen enpotenties ishettenslotte
mogelijkeenpakketvan (haalbare)maatregelenteformuleren.

1.4Gebiedsbeschrijving.
Hetstroomgebied vande Chaamsebeken, grootcirca4800
ha,isgelegeneventen zuidoosten van Breda. Hetstroomgebied ligt ophetgrondgebiedvaneenviertal gemeenten,te
wetenAlphenenRiel,Gilze-Rijen, Nieuw-GinnekenenChaam.
Hetstroomgebied heltgemiddeld1,5%naarhetwesten.Inhet
stroomgebied ligtéénbewoningskern, namelijkChaam. Inhet
uiterstenoordwesten wordthetstroomgebiedbegrensddoorde
kernUlvenhout (gemeenteNieuw-Ginneken). Deoverigebebouwingin hetgebiedbestaatuitverspreidgelegenboerderijen
enenigegehuchten.
Langsdeoost-,noordoost-ennoordgrensvanhetstroomgebied ligteenaaneengeslotenboscomplex,dataansluitbijhet
tussenChaamenUlvenhoutgelegenChaamse bos.Ruim 40%van
hetstroomgebied bestaatuitcultuurgrond.Degrondisvrijwelgeheelalsgraslandenbouwland ingebruik endeagrarischeproductiebetreftvoornamelijkrundveehouderijenintensieveveehouderij.Hetmeeste bouwlandbestaat uitsnijmaispercelenenstaattendienstevanderundveehouderij.
Deoppervlakkige afwateringvanhetgebiedwordtverzorgd
door een zestal voornamelijk in noordwestelijkerichting
stromendebeken,diegezamenlijkhetbeekstelselvormen (zie
figuur 1). Achtereenvolgenswordenonderscheiden:Valkenburgsebeek, deBroeksebeek,deGrooteHeikantsebeek,deLaagheiveldsebeek,deGrooteofRoode beeken deChaamsebeek.
Terhoogte vanhet Chaamseboskomendebeektakkensamenen
vormendeChaamsebeek.Eventen westenvan Ulvenhoutmondt
dezein deMark uit.De genoemdebeken zijnvanregionale
betekenisvoorde waterhuishouding van het gebied.Locaal
zijnde kleinerewatergangen (sloten,greppels),diealleen
innatteperiodenwaterafvoeren,vanbelang.Degezamenlijke
lengtevan debovengenoemde hoofdwatergangenbedraagtcirca
36km.
Ondergrotedelenvanhet gebied is een ondiepgelegen
leemlaagaanwezig, dievangroteinvloedisopdewaterhuishouding.Hetbergendvermogen vande ondergrond ishierdoor
gering en dit verklaart devrijsterkevertakkingvanhet
beekstelsel.De leemlaagisonderandere deoorzaak vaneen
natte voorjaarssituatie en daaraangekoppelderijkefloraontwikkeling.
DeChaamse bekenworden gerekendtot hettypelaaglandbeken.Zebezittengeenbron,maareenoorsprongsgebied,waar
enigegreppeltjessamenkomenen aldus de bovenloop vande
beekvormen.Voordewatervoeringzijndezebekenafhankelijk
van grondwater en oppervlakkige afvoer. Debovenstroomse
delenvan debekenzijninhetverledenrechtgetrokken,maar
opeenaantalplaatsen, metname inde midden-enbenedenloop,is nogeen natuurlijk-min ofmeersterkmeanderendverloopaanwezig.Eenkronkelendebedding (meandering)iséén
vande belangrijkeuiterlijkekenmerkenvaneenlaaglandbeek
inzijnoorspronkelijkevorm.
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Hetwaterkwaliteitsbeheer inhetstroomgebiedwordtuitgevoerddoorhetHoogheemraadschapWest-Brabant.Hetwaterkwantiteitsbeheer isinhanden vanhet WaterschapdeBovenmark,
datde hoofdbeken (behalve deBroekse beek)onderhoudt.De
kleinerewaterlopenwordendoordegemeentenendeingelanden
onderhouden.Inhetbosgebiedvindthetonderhoudplaatsdoor
Staatsbosbeheer.Hetbeekonderhoud bestaat voornamelijkuit
hetjaarlijksmachinaal ofhandmatigmaaien.
Hetbeheer vanderiolering indekernenenhetbuitengebiedberustbijdegemeentenChaamenNieuw-Ginneken.

2 PATRONEN EN PROCESSEN.

2.1Inleiding.
De opbouw en karakteristiek vaneenaquatischelevensgemeenschapwordenbepaald door de fysische, chemischeen
biotischeeigenschappen vanhet milieu,waarindezelevensgemeenschap zich bevindt. Beekmorfologie en de daarvan
afgeleidefactoren zoalsstroming,substraatsamenstellingen
matevanbeschaduwingvormenhierbijdemeerstabiele,structuurbepalendeeigenschappen. Deaquatische levensgemeenschap
wordtinbelangrijkematetevensdirectofindirectbeïnvloed
door een aantal andere variabelen,zoalsfysischeenchemischeeigenschappen van grond- en oppervlaktewater.Deze
variabelenhebben alleeenkwantitatieve eneenkwalitatieve
component.Dekwantitatieveaspectenvandeoppervlaktewaterhuishouding,zoals stroomsnelheid enhetoptredenvandroogvalling, hebben tesamen met kwalitatieve eigenschappen,
zoals zuurstofhuishouding en eutrofiëring,heeldirectinvloedopde samenstelling van de aquatischelevensgemeenschap.Bovendienwordendeeigenschappenvanhetoppervlaktewaterbepaalddooraard,grootteen ruimtelijkeentemporele
variatie van lozingen (bijvoorbeeld effluent, uit- en
afspoelingvanmeststoffen), en door de eigenschappenvan
(diep en ondiep) grondwater, waarmeehetoppervlaktewater
wordtgevoed.Uiteindelijkishetdeneerslag,dieopdominerende wijze de aard en hoeveelheid van het grondwater
bepaald.
Omeenbeekecosysteemgoedtekunnenkarakteriserenishet
noodzakelijkom nate gaanin welkematedediverseeigenschappenvangrond-enoppervlaktewater,lozingenenneerslag
bepalendzijn voordeopbouwensamenstellingvandeaquatischelevensgemeenschap.Metanderewoorden:erwordtgetracht
depatronen enprocessen inhetsysteemnaderaanteduiden
enwaarmogelijktekwantificeren.
Indatkaderis tevens de ruimtelijke indeling vanhet
landschapvan belangvoordemogelijkhedenvoordeontwikkelingvaneenvolwaardigbeekecosysteem.
Inparagraaf2.3wordt de ruimtelijke ordening vanhet
onderzoeksgebiedbeschreven.
Inde volgendeparagraaf (2.4)wordthoofdzakelijkingegaanopdekwantitatieve aspectenmet betrekkingtotgrondenoppervlaktewater. Dekwalitatieveeigenschappenwordenin
paragraaf2.5belicht, terwijl de ecologische aspectenin
paragraaf2.6naarvorenkomen.
2.2Uitvoeringonderzoek.
Terkarakteriseringvanhetecosysteem indeChaamsebeken
zijndevolgendeaspectennaderonderzocht:
— hydrologie:waterbalans, afvoerhydrologie van debeken,
grondwaterstroming opregionaal enlocaalniveau.
— chemie: karakerisering van grond- enoppervlaktewater,
nutriëntenbalans,kwantificering van de diversebronnen

vanverontreiniging.
— hydrobiologie: karakterisering van deopbouwenruimtelijkeverdelingvandeaquatische levensgemeenschap,vaststellingvanstructuurbepalendevariabelen.
— overige aspecten: beschrijving planologisch kader,
cultuurhistorie.
Indeparagrafenhierna zullenin kortbestek deresultatenvan hetuitgevoerde onderzoekwordengepresenteerden
zaldesamenhangtussen de diverse milieuvariabelenworden
beschreven.
2.3Ruimtelijkeordening.
Uitlandelijke nota'svolgt dathet stroomgebiedvande
Chaamsebekengezienwordtalseen afwisselend landschapmet
landbouwen natuurals belangrijkstefuncties.Aandebeken
enbeekdalenwordteen hogenatuurlijke en landschappelijke
waardetoegekend, metname vanwegedemorfologischeintactheidvangrotedelen van de benedenloop en delen vande
middenlopenvandebeken.
Op provinciaal niveau zijnvoorhetonderzoeksgebiedde
volgendestreekplannenvanbelang: hetin 1978vastgestelde
enin 1982en 1986partieel herzieneStreekplanMidden-en
Oost-Brabantenhetin1981vastgesteldeenin 1986partieel
herziene Streekplan West-Brabant. De volgendestreekplanaanduidingenzijnvanbelang:
— Natuurgebied: landgoedHondsdonk.
— Agrarischgebied/bosgebiedmetnatuurwaarde: bosgebiedin
het westen en noordwesten, landgoedValkenburg,gebied
gelegentussenDassemusenCouwelaar.
— Agrarischgebiedmetlandschappelijke en/ofcultuurhistorische waarde: gebied ten zuiden van Snijders-Chaam,
strooktussen Chaamse bos en UIvenhout, strooktussen
Dassemus,ChaamdijkenBleekeHeide.
— Agrarisch gebied: groot gebied rond Chaam,gebiedten
noordoostenvanCouwelaar.
Instreekplannenkrijgenalleen elementenmet eenoppervlaktevan meerdan 25haeenfunctie-aanduiding;deafzonderlijkebekenzijnindegenoemdestreekplannendanookniet
terug te vinden. De beekdalenhebbengeenapartefunctieaanduiding.
De functie-aanduidingen uit de Streekplannen zijn in
figuur2weergegeven.
De bestemmingen, die in debestemmingsplannenvoorhet
buitengebiedvandevier gemeentenaan degebiedsdelenzijn
toegekend,komeningrotelijnenovereenmetdeindestreekplannengenoemdeaanduidingen.
Eengrootdeelvanhetstroomgebied isgelegen binnende
grenzenvan desinds1977invoorbereidingzijnderuilverkavelingBaarle-Nassau.Aanpassingenaandehoofdbekenwordtin
de plannen nauwelijks voorzien. Wel zaldedrainagegraad
vergrootworden,watgevolgenkanhebbenvoordeafvoerhydrologievandebeken.
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Het benedenstroomse deel van het stroomgebied vanaf landgoed Valkenburg l i g t binnen, de voorgestelde grens van het
landinrichtingsproject UIvenhout-Galder, welk onlangs als
herinrichting op het voorbereidingsschema i s geplaatst. Dit
houdt in dat gestart i s met de inventarisaties.
De Relatienota i s op delen van het onderzoeksgebied van
toepassing (zie figuur 3 ) . In deze nota worden maatregelen
genoemd om enerzijds waardevolle cultuurlandschappen voor
aantasting te behoeden en anderzijds de boer in staat te

I
voorgesteld

ED
vastgesteldreservaatgebied

a

vastgesteldbeheersgebied

Pigaar3:Eelatienotagebied.
stellen natuur- en landschapsbeheer tot zijnrecht te laten
komen in het kader van de bedrijfsvoering. Binnen Relatienotagebieden worden beheers- en reservaatsgebieden onderscheiden. In beheersgebieden wordt gestreefd naar handhaving
van de functie landbouw, terwijl tegelijkertijd zoveel
mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de doeleinden van natuuren landschapsbehoud. Door het afsluiten van beheersovereenkomsten neemt de boer vrijwillig de verplichting op zich om
ten behoeve van behoud en verbetering van natuur en landschap
tegen financiële vergoeding bepaalde handelingen te verrichten of na te laten. Reservaatsgebieden zijn gebieden die na
verloop van tijd door vrijwillige aankoop in beheer moeten
komen van natuurbeschermingsorganisaties. In figuur 3 zijn de
voorgestelde en reeds vastgestelde Relatienotagebieden weergegeven. Gezien de mogelijkheden, die de Relatienota biedt om
met name de agrarisch bedrijfsvoering te reguleren is het
Relatienotabeleid een waardevol instrument voor een eerste
aanzet tot realisering van de specifiek ecologische doelstelling.
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Om dezelfde reden kan de Regeling Bodembeschermingsgebieden in de toekomst een handzaam instrument zijn bij realisering van de doelstelling. In het kader van deze regeling
kunnen onder andere bodembeschermende maatregelen genomen
worden ten behoeve van de bescherming van flora en fauna in
beken. Gedacht kan worden aan de regulering van de mestgift
en het tijdstip van mesttoediening. De Regeling Bodembeschermingsgebieden treedt medio 1987 in werking.
Delen van de Chaamse bossen staan op de nominatie om als
Stiltegebied te worden aangewezen. Bevordering van de rust in
het gebied kan er wellicht toe bijdragen dat in en bij beken
behorende (avi)fauna weer terug kan keren.
Ten zuiden van UIvenhout zal het aan te leggen tracé van
rijksweg 58 de Chaamse beek kruisen. De beek zal via een
duiker onder de weg worden doorgeleid. Hemelwater zal via een
stelsel van greppels en drainagebuizen van de weg naar de
beek worden afgevoerd.
2.4 Kwantitatieve eigenschappen van het grond- en oppervlaktewater.
2.4.1 Kwel en wegzijging.
In figuur 4 zijn de voornaamste waterstromen in een beeksysteem schematisch weergegeven. Oppervlakkige afvoer speelt
een geringe rol in de waterbalans en is vaak slechts tijdelijk van aard. In de stoffenbalans kan de oppervlakkige
afvoer echter een grote rol spelen. Een deel van het water
zakt weg naar de diepere grondlagen (wegzijging). Geïnfiltreerd water kan ook via ondiepe grondwaterstromen in het
oppervlaktewater terecht komen (locale kwel). Vanuit de
dieper gelegen watervoerende pakketten kan tenslotte water,
dat buiten het stroomgebied is geïnfiltreerd, opkwellen
(regionale kwel).

1 oppervlakte afvoer
2 oppervlakkigeafvoer
3 wegzijging
4 locale kwel
5 regionalekwel
Figur4:laterstroienineen"beeksysteei.
Met behulp van gegevens over neerslag, verdamping, grondgebruik en uitstroming van oppervlaktewater is de netto kwel
en wegzijging in het stroomgebied van de Chaamse beken berekend. In de relatief natte periode mei '84t/m april '86 was
er een netto wegzijging van 0,3 mm/etmaal. Wegzijging is niet
11

gelijkmatigoverhet gehele gebied verdeeld. Opregionale
schaalbezien iser inde westelijkehelft vanhetgebied
sprakevannettokwel;inde oostelijkehelft nettowegzijging (figuur 5 ) . Plaatselijk echter treedtereensterke
afwisselingvankwelen wegzijgingop. Hetwater dat inde
westelijke helft opkwelt isdeelsgeïnfiltreerdbuitenhet
stroomgebied enviadiep grondwateraangevoerd.Grondgebruik
enwegzijgingsintensiteit, zowelbuitenhetstroomgebiedals
voornamelijk in het oostelijk deel van hetstroomgebied,
beïnvloedende hoeveelheid enkwaliteitvanopkwellendwater
binnenhetstroomgebied.

O
0

regionalekrel
watervoerend intoner

S
droogvallend
Pijnur5:Regionalekielen 'Etoiersdroo&rallende beken.
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2.4.2Grondwaterstroming.
Degrondwaterstromingwordt in belangrijke matebepaald
door de geologische opbouw van het stroomgebied.Inhet
stroomgebiedvan de Chaamse beken wordt deondoorlatende
basisgevormd doorfluviatiele afzettingen,behorendtotde
FormatievanBreda.Bovendezegeologischebasiszijnpakkettenzand vanenigetientallenmetersdikteafgezet,verdeeld
inelkaar afwisselende goed en slecht doorlatendelagen.
Vanafhet maaiveldwordeninhetgebiedvandeChaamsebeken
onderscheiden:eenpakketdekzandenvan0totcirca 10meter
dikte (bevatfreatischgrondwater);deeersteweerstandslaag,
bestaandeuiteenaaneengesloten inhomogeenpakket metvele
kleilagenen kleilenzen;eengoeddoorlatendelaagvanenige
tientallenmetersdik (eerste watervoerende pakket,ondiep
grondwater); een tweede scheidende laag;wederomeengoed
doorlatende laagvanenige tientallen meters dikte(tweede
watervoerende pakket, diep grondwater) en vervolgens de
ondoorlatendebasis.Deeersteweerstandslaag,die vooralin
hetoostelijk deelvan hetstroomgebied nabijhetmaaiveld
ligt,ishydrologischvangrootbelang,omdathij deoorzaak
isvandehogegrondwaterstanden.Hetgrondwaterindediversewatervoerende pakkettenstroomt innoordwestelijkerichting.In denabijheid vande bekenisechterookduidelijk
eenstromingvanfreatisch grondwaternaar debeken toete
onderscheiden.
Grondwaterstroming en -standen in hetfreatischpakket
wordenvooralbeïnvloed door grondwaterwinningen teGilze,
Gilzerbaanen inmindere matetePrinsebosch.Eerderuitgevoerd onderzoek heeft aangetoond dat hierdooroptredende
dalingvan degrondwaterstandvooralinhetnoordelijkedeel
vanhetstroomgebiedtoteenafname vande zeldzaamheidvan
denatuurlijkevegetatiezal leiden.Daarenboven leidtgrondwaterstandsdalingtotverlengingvandeperiodevandroogvallingvaneenaantalbeken.
Degrondwaterstromingoplocaalniveauwordtsterkbepaald
doorhetalofnietoptreden vankwel/wegzijging (zieparagraaf 2.4.1). Het locale grondwaterstromingspatroonwordt
gekenmerktdoorhetfeitdatingevalvanregionalekwelalle
neerslagen kweltussen beeken waterscheidingalsvoeding
voordebeekdient.Ingeval vanregionale wegzijgingwordt
debeek gevoedmet waterafkomstigvanslechtseendeelvan
hetgebiedtussenbeekenwaterscheiding (ziefiguur6 ) .
Hieruitvolgt dat maatregelen ter vermindering vande
nutriëntenbelasting van de beek viaondiepgrondwaterper
deelgebiedverschillendzijn.
Zoalshierbovenreedswerd genoemd wordt degrondwaterstromingin hetfreatischpakketinbelangrijkematebepaald
doordeliggingvandebeken.Hetfreatischgrondwaterstroomt naar de beek toe. Met behulpvangegevensoveronder
anderededoorlaatfactorvandebodem, deeffectieveporositeit en de nuttige neerslag kan deverblijftijdvaneen
grondwaterdeeltje indezone metfreatisch grondwaterbere13

kendworden. Inhet Chaamsebekengebied bedraagtdezeverblijftijd,afhankelijkvande aanwezigheidvan kwelofwegzijging,maximaal 40-60jaar,respectievelijkcirca25jaar.
Daargrondwaterstromenindeze gelijkstaan aannutriëntenstromen, wordt hiermee tevens eenindrukverkregenvande
termijnwaaropbemestingsbeperkingentot eenduidelijkwaarneembare verandering van dekwaliteitvanhetoppervlaktewaterleiden.
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Fifiar 6: De invloedssferen van beiestingsbeperkende
•aatregelen op korte, Middellange en lange

tenijn.

2.4.3Afvoerhydrologie.
Typerendvoordeafvoerhydrologievanhet stroomgebiedis
hetmeestentijds voorkomenvanvrijlagedebieten (lagerdan
500 l/s),terwijlhogeafvoerenrelatief zeldzaam,maarzeer
extreemkunnen zijn.Figuur 7toontgrafischdecumulatieve
frequentieverdelingvandeafvoer voorde meetperiodevan1
mei1984toten met30april1986.Desterkconcavevormvan
degrafiekweerspiegelthetextremeafvoergedrag. Hetoptredenvan afvoerpiekenis ookaftelezenuitfiguur8.Zoals
indezefiguuristezien,reageerthet"beeksysteemzeersnel
op neerslag. Voor dit afvoergedrag vandebekenzijneen
aantaloorzaken.Deondiepgelegenleemlaagisdeoorzaakvan
hogegrondwaterstanden eneengeringbergendvermogenvande
ondergrond.Viaoppervlakkigeafstromingzaleen deelvande
neerslagdirecttotafvoerkomen.Bovendiengeeftdeconfiguratievanhetbeekstelsel aanleidingtot eensteileafvoer-
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curve.De rondevorn vanhetstroomgebied,waarbijoprelatiefkorteafstand veel beektakken samenkomen,veroorzaakt
tentijde vanneerslag extremeafvoerpieken.Alsderdeoorzaak kunnen wellicht cultuurtechnische ingrepen uit het
verleden genoemd worden. Het rechttrekken van debeken,
intensiveringvanbegreppelingen drainage ten behoevevan
agrarischedoeleinden ende ontginningvan deindevorige
eeuwnogop veel plaatsen aanwezige veenmoerassen,hebben
geleidtoteenversneldeafvoervanhetwater.
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Deincidenteel zeerhogeafvoerenveroorzakenzeerplaatselijkinde benedenstroomsetrajecten hogestroomsnelheden
(tot 100 cm/s), inundatiesenzandtransport.Degemiddelde
stroomsnelhedenvariëren tussen de 10-20 cm/s (boven-en
middenlopen)encirca30-40cm/s(benedenloop).
Zoals dat voor alle laaglandbeken geldt, kenmerktde
afvoerhydrologievandeChaamsebekenzichdoorhet feitdat
's zomers de afvoeren hetlaagstzijn.AlleendeChaamse,
RoodeenLaagheiveldsebeek bevattenin dezomerperiodenog
stromendwater. Hetwater inde Laagheiveldsebeekbestaat
danechterhoofdzakelijkuiteffluentvanderwzi Chaam.Het
percentageeffluent terhoogte vanUIvenhout kan 'szomers
incidenteel oplopentotruim40%.ChaamseenRoode beekzijn
'szomers voorhunwatervoeringvoornamelijkafhankelijkvan
regionale kwel. De grens tussen drooggevallen enwatervoerendebeektrajecten indezomerkomtdanookgoedovereen
metdegrens tussen wegzijging en kwel (figuur 5 ) . Hoge
afvoerenen periodiekextremeafvoerpiekentredenhoofdzakelijk 'swintersop,alsdebodemverzadigdisenersprakeis
vaneenhogeneerslagintensiteit.

2.5Kwalitatieveaspectenvanhetgrond-enoppervlaktewater.
2.5.1Nutriëntenba1ans.
Omde bijdragevan dediverse bronnenvanbelastingvan
hetoppervlaktewatertekwantificerenzijnnutriëntenbalansen
opgesteldvoor stikstof (N) enfosfor(P).Gegevensoverde
diversebalansposten konden gedeeltelijk aan metingenuit
1985worden ontleend (effluenttwzi,overstorten,afvoervia
oppervlaktewater).Denatuurlijkebodemuitspoeling isaande
handvanliteratuurgegevensgesteldop3kgN/ha/jaarrespectievelijk0,3kgPha - 1 jaar-1.In1985wasnogcirca10%van
dewoningennietopderioleringaangesloten (inmiddelscirca
1,5%).Dezebalanspostisdanook op10% vandenutriëntenvracht via effluent geschat. Inmiddels zijnvrijwelalle
woningenop de riolering aangesloten. De landbouw isde
sluitpostindezebalans.Intabel 1isderelatievebijdrage
vande diverse posten aan de nutriënëenbelasting vande
Chaamsebeken gekwantificeerd.Uitdetabelvolgtoverduidelijkdatdekwaliteitvanhetoppervlaktewater inbelangrijke
matewordt bepaalddoor delandbouw.Tenaanzienvanfosfor
speeltookderwzieenrolvanbetekenis.
Voorfosfaatisde bijdragevan delandbouw 2,6%vande
totaal aangewende hoeveelheid P. Voor Nisdezebijdrage
9,3%.Ditverschilisteverklarenuithetfeitdatstikstofcomponentenminder eenvoudigin debodemwordenvastgelegd,
zoalsmetfosfaatwelhetgeval is.Nitraat spoeltsneluit
naarhet grondwateren kanaldus gemakkelijkinhetoppervlaktewaterterechtkomen.Deemissievanuitdelandbouwnaar
oppervlaktewater uitgedrukt in kghacultuurgrond"1 jaar-1
bedraagt2,6kgPha--1-jaar-1en59,9kgN ha - 1jaar-1.Deze
waarden komen goed overeen met de resultatenvanandere
16

balansstudies in gebieden met intensieve veehouderij. De hier
gevonden waarde voor de fosfaatemissie indiceert dat oppervlakte- en oppervlakkige afvoer in het stroomgebied een rol
speelt bij de belasting van het oppervlaktewater.

Tabel1:Bet procentiele aaadeel vasdediversebronnen
vanbelastin; van het oppervlakterater vande
Chaaisebeken.

Belastin;(l)
Bron

II nataarlijkebodenitspoelinr;
efflientvandem i Chaai
overstorten
verspreidebeboitin;
landboaw
DITafvoerviaoppervlaktetater
denitrificatie
fixatieindebeekbode.

I

P

10

13
21
0,4
2
64

0,1
0,3
86
82
18

85
15

2.5.2 Grondwater.
Zoals in de vorige paragraaf reeds werd aangetoond speelt
de landbouw een belangrijke rol bij de belasting van oppervlaktewater. Uit figuur 4 is af te leiden dat een groot deel
van deze belasting via het grondwater tot stand komt. Overmatige bemesting van cultuurgrond kan afhankelijk van het al of
niet optreden van fysische en (bio)chemische processen leiden
tot een verhoogde belasting van grond- en oppervlaktewater.
Onderzoek naar de samenstelling van diep grondwater heeft
aangetoond dat dit momenteel nog niet geëutrofiëerd is. De
gegevens uit de nutriëntenbalans tonen echter aan dat het
alleszins aannemelijk is dat de kwaliteit van het ondiepe
grondwater in niet onbelangrijke mate wordt beïnvloed door
het grondgebruik. Op een aantal plaatsen is daarom een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar de kwalitatieve aspecten
van de grondwaterhuishouding. Getracht werd om het grondwater
te classificeren naar herkomst en mate van beïnvloeding. In
figuur 9 zijn de resultaten'van deze classificatie voor een
raai op één van deze plaatsen weergegeven. Uit deze figuur
kan worden afgeleid dat in middenlooptrajecten de kwaliteit
van het naar de beken toestromende grondwater afhankelijk is
van de mate van bemesting. De beken worden vooral gevoed door
atmotroof grondwater. Dit atmotrofe, bovenste grondwater is
van locale oorsprong. Bij afwezigheid van bemesting, zoals in
bosgebied, is dit water relatief arm aan ionen. In agrarische
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Figur 11:Groepen cheiischTermite beionsteriapputen.
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2.6Ecologischeaspecten.
Terkarakterisering van de levensgemeenschap is op25
punteninvoor-ennajaarhydrobiologischonderzoekverricht.
Dehierbij verzameldegegevens zijnop diversewijzenverwerkt.Zo isonder anderedekwaliteitsindexK135berekend.
Dezeindex isontwikkeld voorde beoordelingvanmidden-en
benedenlopenvan laaglandbekenmeteenminimumbreedte van3à
4meter.VoordeChaamsebekenbetekentditdatdeK135index
alleen indebenedenlooptoegepastkanworden.Uitdeberekeningvandeindexvolgtdat delozingvaneffluentdekwaliteit van de aquatische levensgemeenschapbeïnvloed (afname
K135naderwzi).DeK135indexis afgeleidvan hetsysteem
vanMo11er-PiHotvoordebeoordelingvanmidden-enbeneden-
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lopenvanlaaglandbeken. De resultaten van debeoordeling
volgens het systeem vanMo11er-PiHotvoorhetbeektraject
benedenstroomsderwzi zijn in figuur 12 weergegeven.De
invloed van de rwzi opdesamenstellingvandeaquatische
levensgemeenschapis duidelijk: er vindt eenverschuiving
plaats naar de Chironomus-groep, welke sterkeorganische
verontreinigingindiceert. Vermenging met minderorganisch
belastwater (namonsterpunt40)enwaarschijnlijkhetoptredenvanenige zelfreiniging resulteert in eenmacrofaunasamenstelling,die eenmatige waterkwaliteitindiceert.Het
massaalvoorkomenvanvuilwater-en modderindicerendesoorten op punt 25 (benedenloopnabijuitstromingindeMark)
wordtwaarschijnlijk deels veroorzaakt dooroverstortingen
terplaatse, deelsdoordelangzamestromingendefrequente
opstuwingvanhetwaterdoordeMark.
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Fijair 12: Beoordeling nterkraliteit TO1gent het systeei
m Holler Pi1lot. Konsterpantea geografisch
gerangschikt. Gegerens Tan Toorjaar +najaar
opgeteld.
Met behulp van clusterprogramma's z i j n de hydrobiologisch
gegevens verder verwerkt. Het doel van de toepassing van deze
programma's i s om r e l a t i e s tussen levensgemeenschap en omgevingsfactoren t e verduidelijken/aan t e geven. Op v e r s c h i l l e n de punten komen v e r s c h i l l e n d e soortencombinaties voor, die
een indruk geven van het milieu. Een deel van deze s o o r t e n combinaties vertoont een geografische d i f f e r e n t i a t i e (figuur
13).
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Figur13:Geografische ligging ran dei.b.vTIIISPAI
onderscheidenucroiaanaclasters.
foor-ennajaar1986.
De aquatische levensgemeenschap inde beken wordt sterk
gedomineerd door soorten, die organische verontreiniging
en/of een modderig, detritusrijk substraat indiceren.
Restanten van eenvoor natuurlijke laaglandbeken kenmerkende
levensgemeenschap zijn nog te vinden in de morfologisch
intacte benedenloop enmiddenloop van de Chaamse enRoode
beek.Alle watergangen, die gedurende het gehele jaar door
stromend water bevatten, kenmerken zich door soorten,die
aanzienlijke organische verontreiniging kunnen verdragen,
algemeenvoorkomen inmatig tot langzaam stromend water en
weinig eisen stellen aan het beekmilieu. Ook indebovenloop
jes en greppels in weilandgebied, die in het najaar
droogvallen,komen een aantal vervuilingsindicatoren voor.De
bovenlopen inbosgebied kenmerken zich-door de afwezigheid
van een groot aantal opandere puntenvoorkomendevervuilingsindicatoren en de aanwezigheid van soorten, die
periodieke droogvalling indiceren.
Vier geografisch benoembare groepen van soorten kunnen
worden onderscheiden. Deverspreiding van enige kenmerkende
soortenvoor dediverse groepen is inde figuren 14at/m 14d
weergegeven.
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Groep 1 bevat s o o r t e n , d i e kenmerkend z i j n voor weinig
verontreinigde midden- en benedenlopen (figuur 14a).

Pignr 14: Verspreiding van de vederuglarveo Apsctrotanypns (A), Cricotopas (B) en Lianophyes(C)
en vande steekiaglam Aedes (D).
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Groep 2 bevat soorten, die kenmerkend zijn voor sterk
geëutroëiëerdetrajecten (figuur14b).
Groep3bevatsoorten, diekenmerkend zijnvoorstilstaande
enperiodiekopdrogendebeektrajecten (figuur14c).
Groep 4 bevat soorten, diekenmerkend zijnvoorperiodiek
opdrogendeboslopen (figuur14d).
Innatuurlijkebeekecosystemen is deaquatischelevensgemeenschapinhetalgemeenopgebouwdvolgenseenvastpatroon.
Inbovenlopenkomenveel soortenvoor, diezich voedenmet
groforganisch materiaal zoals blad (zogenaamdeshredders).
Door microbiale afbraakprocessen en de activiteiten van
shredders zal in middenlopenmeerfijnorganischmateriaal
beschikbaarzijn. Scrapers,die zichvoeden metfijnorganischmateriaal zullenin middenlopengoedvertegenwoordigd
zijn. Stroomafwaarts gaande zal organisch materiaaldoor
fysischeen(bio)chemischeprocessenverderwordenafgebroken
totfijnenzeerfijnorganischmateriaal,waarvanzogenaamde
collectors leven. Ineennatuurlijkbeeksysteemisdeopbouw
vandelevensgemeenschapindeboven-,midden-enbenedenloop
dan ook verschillend. In deChaamsebekenechterwordtde
opbouwvan de levensgemeenschap voornamelijk bepaalddoor
collectors-gatherers. Deze onevenwichtige opbouw van het
aquatischeecosysteemwordt veroorzaakt door eeneenvormig
substraat (ofdetritusrijkemodderofkaalzand)eninputvan
veelfijnorganischmateriaal.Inde periodiekdroogvallende
bovenlopenin bosgebied,dierelatiefonbeïnvloed zijn,zijn
shredderswelgoedvertegenwoordigd.
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3POTENTIESENWENSEN.
3.1Hetecologischedenkraam.
Zoalsinhoofdstuk1werdaangegeven,wordtvoordeformuleringvandepotentiesteruggegrepenopdebeschrijvingvan
deactuele situatie.Eenindrukvandezesituatie isverkregenmiddels literatuurrechercheen aanvullendveldonderzoek.
Hoofdstuk2 vormtde ondergrondvoordebeschrijvingvande
potenties inhetChaamsebekenstelsel.Zoalsindathoofdstuk
al naar voren kwam, hangen veelvandeonderzochtedeelaspectenvan het beeksysteem nauw met elkaar samen.Een
schematische en vereenvoudigde weergavevandezesamenhang
wordtgegeveninfiguur15.Indezefiguur wordendrieassen
onderscheiden.Deze staanvoordedriehoofdaspectendieeen
rolspelenbijde realisatie van de specifiekecologische
doelstellingen:
1)mateenaardvantenemenmaatregelen
(maatrege1en-as)
2)plaats en grootte van hetgebieddatinbeschouwing
wordtgenomen
(geografischeas)
3)gewensteecologischesituatie
(ecologischeas)

w
o
I
c
<u
.—I

bo
0)

«
«
E

ecologische as

Pifnar 15:Denkscheia.
Elk van deze assen wordt weer bepaald door het samenspel van
meerdere deelaspecten.
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Maatregelen-as.
Dehoogte vaneenpuntopdemaatregelen-aswordtbepaald
door:a)financiële haalbaarheid, b)bestuurlijke/politieke
haalbaarheid en c) technische haalbaarheid.Voorbepaalde
maatregelengeldt datze nietvolgens eenglijdendeschaal
kunnenworden uitgezet,omdat menslechtskankiezentussen
hetaldannietuitvoerenvandemaatregel (bijvoorbeeldhet
saneren van een lozing, het plaatsenvaneenstuw).Voor
anderemaatregelenisdit inzekere zinwel mogelijk (bijvoorbeeldhetterugdringenvanbemestingmetx,5xof25x).
Geografischeas.
Op de geografische askunnendevolgendekeuzemogelijkhedenwordenonderscheiden:a)beektrajecten:bovenloopen/of
middenloopen/of benedenloop,b)deelstroomgebiedjes,c)alleendebeekzelfofbeekplusaangrenzendgebieden d)concentratievan inspanningeninééngebied(sdeel)ofspreiding
overmeerdere.
Enkelevandezekeuzemogelijkhedenhangensamen.Kiestmen
bijvoorbeeld voor het beschermen van een benedenstrooms
beektraject,dan zaldit ooktot maatregeleninbovenlopen
moetenleiden, zelfsalwordendiezelfnietalstebeschermenbeektrajectgenoemd.Voor adequate bescherming vaneen
beektraject en/of deelstroomgebiedje moet meneenbepaald
minimum areaal of minimum beeklengte nemen;gebiedskeuze
gebeurtdanookstapsgewijs.
Ecologischeas.
Deecologische asissamengestelduitzeervelefysische,
chemischeen biologische factoren van het ecosysteem.De
belangrijkste hiervan zijn waterchemie en hydrologie.De
samenstellingvandelevensgemeenschapiseen resultantevan
vooralde invloedvandezetweehoofdfactoren.Hydrologieen
waterchemieworden in belangrijke mate anthropogeenbeïnvloed.Naast dezehoofdfactoren zijnermeerderesecundaire
opdezeasaantegeven,zoalsmate vanmeandering, deaanwezigheid van verschillendemicro-habitatsenbeschaduwing.
Genoemdefactorenkunnenniet losvan elkaargezienworden,
omdatzeelkaarwederzijdsbeïnvloeden.
Vanuitdegewensteidealeecologischesituatiebezien,zou
theoretischheteindevanalledrie deassen bereiktmoeten
worden:eenpuntwaardeidealeecologischesituatieaanwezig
isinhetgehelestroomgebiedenwaarbijdaartoehetmaximale
aanmaatregelenwordtingezet.
Bezienvanuit degegevensituatieinhetgebied,betekent
eenstudienaardehaalbaarheidvaneenecologischedoelstellingin feiteeen studienaar deoptimalisatievanzoveel
mogelijkrelevanteensamenhangende aspecten.Dezeoptimalisatiehoudt indat gestreefdwordtnaareenzovermogelijk
puntopalledriedeassen. Ditbetekent infiguur 15,dat
getrachtwordt zohoog mogelijkin derechterbovenhoekvan
hetbloktekomen.
De concrete uitwerking van dit theoretischdenkschema
vindtplaatsindevolgendeparagrafen.
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3.2Deecologischas.
3.2.1Algemeen.
Opbasis vanverspreidingvanorganismenovergeomorfologischewatertypen kunnen levensgemeenschappen vanbijvoorbeeldvennen,wielen,groterivieren,bergbeken,bronbekenen
laaglandbekenonderscheidenworden.Deze levensgemeenschappen
ordenenzich overdeverschillendegeomorfologischewatertypen,omdatenkele (somsmeerdere)dominante factorenkarakeristiekzijnvooreenwatertypeendeaan-ofafwezigheidvan
organismenbepalen.Zobepaalt bijvoorbeeld de hellingvan
hetterrein destroomsnelheid endezebepaaltweerdesamenstellingvanhet bodemsubstraat. De samenstelling vanhet
substraatis overigensmede afhankelijkvan deaardvande
geologischeondergrond. Deverdeling vanhetbodemmateriaal
overdebeekbeddingisweerafhankelijkvandestroomsnelheid
inrelatietotde breedteen dieptevan debeek, dieweer
afhankelijkzijnvandeafvoer,deaardvanhetstroomgebied.
Iniederindividueel water (bijvoorbeeld een beek ofeen
beekstelsel) zal nooit dezetheoretische levensgemeenschap
voorkomen,maaraltijdeen variant (of meerderevarianten)
afhankelijk van de eigen aard van hetstroomgebied c.q.
beekstelsel in de vorm van bijvoorbeeld specifiekegeologische gesteldheid en afvoerfrequentie. Eenalgemeneof
theoretischereferentiekandaarom alleen fungeren alseen
globaleleidraad.Bijhetformulerenvandereferentielevensgemeenschap of het referentietype dient steeds rekening
gehouden te worden met de specifiekeomstandighedenc.q.
specifieke potenties van een bepaald (hier hetChaamse)
gebied.Steedszalmaareenbepaalddeelvanhettheoretische
watertypeofvande theoretischpotentiële levensgemeenschap
gerealiseerdkunnen worden.Anderzijds kunnendespecifieke
omstandighedenjuistleidentot het ook aanwezig zijnvan
elementen van andere watertypen en vandelenvandaarbij
behorende levensgemeenschappen.Infiguur16wordt ditnader
geïllustreerd.
Weergegevenopdex-as iseenreeksinvijfstappengaande
vangeenenweinigstromingnaarhogerestroomsnelheid ineen
theoretische beek met gegevendimensies.Dezevijfstappen
zijnaangeduidmet verticale stippellijnen. Tot devijfde
verticale stippellijn kan debeekeenlaaglandbeekgenoemd
worden;rechtsdaarvanisheteenbeekvan hetbergbeektype.
Inde reeksstroomsnelhedeniseenaantal levensgemeenschappenmogelijk,weergegevenalsrechthoeken,dereeksA t/mE.
Opde y-as is cumulatiefeen aantal-voor eendeelmetde
stroomsnelheid samenhangende- factorencomplexenweergegeven,
respectievelijk zand +slibbodem, zand+ slib+stenenmet
stroomversnelling en zand + slib + stenen met stroomversnelling+ beschaduwing.Dezeverschillendecomplexenvan
factoren (1t/m 3) leiden tot uitbreiding van hetaantal
mogelijke levensgemeenschappen entotvariantenvanbestaande
levensgemeenschappen.Daarbijkande aanwezigheidvanstenen
metstroomversnelling leidentotuitbreidingmetgemeenschap
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D2engedeeltenvangemeenschapE2enmetdevarianten B2en
C2. Als ook nog de factor beschaduwingwordttoegevoegd
kunnenover degehele stroomsnelheden-reeksook nogdegemeenschappenB3,C3,D3enE3verschijnen.

levensgemeenschap A
I

+

I

schaduw

•stenen

rand+slib

stilstaandwater

Laaglandbeek
toenemende stroming

I Bergbeek
-

>

Fijinr 16:Scheiatische voorstelling vandeordeningvan
levensgemeenschappeno?erfatertypen.

In iedere concrete beek zullen localeomstandigheden,
zowelabiotische alsbiotische,ervoorzorgendatdelevensgemeenschapeigensoortenbevaten/ofelderswelaangetroffen
soorten mist. In de figuur isvoordestroomsnelheids-as
aangegeven welke (delen van) levensgemeenschappen ineen
bepaaldeconcrete beekaanwezigzijn.Degrenzentussendeze
reëelaanwezigegemeenschappenzijnaangeduidmetdeverticaleslingerlijnen ItotenmetV.Zoalsgetekendbestaatdeze
specifieke,aaneen bepaalde beek eigen,levensgemeenschap
uit elementen van de theoretische gemeenschappenBI,B2,
etcetera. Bij toenemende stroomsnelheid en bij gunstige
substraten kunnen in een laaglandbeekooksoortenvaneen
bergbeekverschijnen,terwijlde aanwezigheidvan schaduw+
bladweeranderesoortenkantoevoegen.
In het Chaamse bekenstelsel zullen gegevendegeo-en
hydrologischeomstandighedendelenvan degemeenschappenAl,
BI,2,3 ,Cl,2,3 ,Dl,2,3enE2,3voorkomen,gelegentussende
slingerlijnenI-V. Hetmeest karakteristiek,endominant,
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zijndelevensgemeenschappenvanB,CenDtussendeslingerlijnenIIenIV aangegevenmet arcering.In termenvandit
onderzoek betekent dit een reeksvanaquatischelevensgemeenschappen,dieopvergelijkbarewijzeis opgebouwdalsde
inde Chaamsebeken (somsten dele)gevondenlevensgemeenschappen (ziehoofdstuk 2): een gradiënt van boven-naar
benedenloop,versterktmeteengroterevertegenwoordigingvan
typische laaglandbeek-organismen, en aansluiting tussen
bosbovenlopenen overigebeken,zodatdereekslevensgemeenschappenindebekenééngeheelvormt.
3.2.2Ecologischepotentiesstudiegebied.
Uitdebewerking van de resultaten van demacrofaunabemonstering,zoals besprokenin hoofdstuk2,blijktdater
nogmilieuvariatie indeChaamsebeken aanwezigis. Deaanwezigheidvan plaatselijkeen slappe,modderigebodemen/of
organischebelasting,enplaatselijk vaneen eenvormighard
zanderig substraat staan de ontwikkelingvanmeerdiverse
levensgemeenschappen indeweg.Vanuitecologisch oogpuntis
hetwenselijk deaanwezige milieuvariatietebehoudenente
versterken,teneindedeontwikkeling te bevorderen vaneen
reeks levensgemeenschappen die kenmerkend isvoornatuurlijkerbeeksystemen.Ditkan gerealiseerd worden doorsturingvandebelangrijkstemilieuvariabelen:
Stroomsnelheid.
Beken ontlenen hun specifieke karakter vooralaanhun
stromingen hetdaarmee samenhangendehogezuurstofgehalte.
De stroomsnelheid in natuurlijke laaglandbeken isrelatief
laag,doorgaanstussende20en 40cm/s; plaatselijkenbij
hoogwater kande stroomsnelheidhoger zijn(totcirca100
cm/s).Uitdebiologischeenhydrologischegegevensvolgtdat
ermomenteel weleenvariatieinwatervoeringenstroomsnelheidis,dochdatdezevariatie slechtszwak ontwikkeldis,
endat degemiddelde stroomsnelhedenlaagzijn.Alskenmerkendeelementenvandestromendwater levensgemeenschapzijn
enige soorten aanwezig uit de Eukiefferiellacombinatie,
kenmerkendvooralvoormiddenlopen vannatuurlijkelaaglandbeken.Variatie vandestroomsnelheidbinnenhetbeekprofiel
isgewenstomde ontwikkeling van een natuurlijkelevensgemeenschap te bevorderen. Handhaving,c.q.aanbrengenvan
meandering,zoals door het aanbrengen vanstrekdammetjes,
eenzomer-enwinterbedenhetopkleinschaligewijzevergravenvandebeekloop,wordtdanookvoorgestaan opdemiddenenbenedenstroomsebeektrajecten.
In combinatie met lage-stroomsnelheden(voornamelijk's
zomers)bepaaltdelozingvaneffluent (nutriëntenenorganische stof) de opbouwvandemacrofaunagemeenschapbenedenstroomsde rwzi.Dit blijktuit hetvoorkomen indietrajectenvan diversesoorten,dieeenvoedselrijkesituatieen
eeneenvormigmodderigsubstraatindiceren.Het opheffenvan
de lozingvaneffluentopdeLaagheiveldsebeekzaldewaterkwaliteitaanzienlijkverbeterenendetoevoervanorganische
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stofverminderen,waardoorzichindebenedenstroomsetrajectenvandebeek een meer karakteristieke levensgemeenschap
zalkunnen ontwikkelenmet onderandere soortenuitdeEukiefferiellagemeenschap.
Substraat.
Doorhetontstaanvan stromingsvariatie in hetdwarsprofielontstaat opplaatsenmethogerestroomsnelheiduitschuringenzalhetbodemmateriaal grofkorreligerzijn.Opplaatsenwaardestroomsnelheid geringeriszalhetbodemmateriaal
fijnkorreligerzijnengrotendeelsuitzand enslibbestaan.
Zoontstaat opkorteafstandeenvariatieinmicro-habitats.
Demeeste bodembewonendemacrofauna organismenzijngerelateerdaan bepaaldesubstraattypen. Driehoofdgroepenworden
daarbijonderscheiden,bestaandeuit soorten,die eenvoorkeur nebben voor respectievelijk grof mineraalsubstraat
(grind),fijnmateriaal substraat (zand) en organischsubstraat (blad ofdetritus). Opallepunten,metuitzondering
vandebovenlopen (droogvallendewatergangen)komenvoornamelijksoorten voor,die eenvoorkeur vertonenvooreensubstraatvanzandenfijnedetritus.Eenverderedifferentiatie
van de macrofaunagemeenschap kan bereikt worden doorde
variatieinstroomsnelheidensubstraatin debeken tevergroten.Door middelvan hetaanbrengenvanmeanderingwordt
ditdeelsbereikt.Cultuurtechnische ingrepeninbeken,zoals
normalisatie,leidentoteenverarmingvanaquatischelevensgemeenschappenendienenderhalvetewordenvermeden.
Voedselaanbod.
DeChaamsebekenzijnwatbetrefthundimensiesvergelijkbaar met boven- en middenlopen vananderelaaglandbeken.
Hierinmogenaquatische levensgemeenschappenverwachtworden,
diewat betreftaard ensoort vanvoedingeenevenwichtige
opbouwhebben.Inde onderzochte beken is hetprocentuele
aandeel verzamelaars (collectors-gatherers)groot.Ditzijn
organismendievoornamelijkinbenedenlopenvan laaglandbeken
hun optimum hebben. Deoververtegenwoordigingvanverzamelaarskanverklaardwordendoordeaanwezigheidvanveelfijn
organischmateriaal opdebeekbodem (slib,modderigebodem).
Ditwordtveroorzaaktdooreenrelatiefhogenutriënteninput,
detamelijk lagestroomsnelhedenenhetmedehierdoorveroorzaakteeenvormigesubstraat.Het tegengaanvan defactoren,
diedeze modderigebodemveroorzaken,zaldanookleidentot
eendifferentiatie inde opbouwvan deaquatischelevensgemeenschappen.De resultatenvanditonderzoekwijzenuitdat
metnameindebovenlopeninhetbos dezedifferentiatiewel
aanwezigis inde vormvansubstraatmetveelgroveorganischedetritus,endaardooreengroterevertegenwoordigingvan
anderefunctionelevoedingsgroepen,metnameknippers (shredders).
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Licht.
Beschaduwingiséénvandefactoren,diezal leidentoteen
meer evenwichtige opbouw vandemacrofauna.Bijsemipermanentebeekjesiser eensignificante relatietussen aldan
niet beschaduwing en het voorkomen van bepaaldesoorten
macrofauna. Afwisseling van beschaduwde en onbeschaduwde
beektrajectenverdient devoorkeur.Bijkomendevoordelenvan
beschaduwingdoormiddelvan beekbegeleidendevegetatiezijn
onderandere: verminderdewaterplantengroei,waardoorminder
onderhoudnodig is; vermindering van de hoeveelheidfijn
organischmateriaal, datde modderigebodemveroorzaakt;introductievanorganischmateriaal voor versteviging vande
beekoever; een constanter temperatuur van hetbeekwater.
Veelervaring met de beschaduwing van watergangen isal
opgedaaninDuitslandeninLimburg.
3.3Degeografischeas.
Dekeuzemogelijkheden opdeze aszijnreedsinhoofdstuk
3.1aangegeven.Uitgaandevandeindehoofdstuk2beschreven
actuele situatie is er inhetstroomgebiedvandeChaamse
bekengeografischgezieneenaantalmogelijkhedenomtekomen
totinvullingvandeecologischedoelstelling.Dezemogelijkhedenwordenhiernabesproken.
Debenedenlopenvandebekenter hoogtevansamenvloeiing
liggen in een beschermd gebied.Ditgebiedheeftdeelsde
bestemmingnatuurgebied enis alsRelatienotagebiedaangewezen.De Chaamsebeek heeftin debenedenloop nogeenvrij
natuurlijkkarakterineen overwegendcultuurlijklandschap.
Erzijn dus,gezienvanuithetoogpuntvanruimtelijkeordening,mogelijkheden aanwezigom deecologischedoelstelling
opdezebeektrajectenvantoepassingteverklaren.
Meandering, karakteristiek voornatuurlijkebeken,dient
opdetrajectenwaardeze nog aanwezig is, gehandhaafdte
blijven.Als gevolgvanmeanderingtreedtervariatieopvan
stroomsnelheidbinnenhetbeekprofielendaarmeesamenhangend
in de samenstelling van het bodemmateriaal endelevensgemeenschap.
Deafvoerhydrologiewordtvooreenbelangrijkdeelbepaald
door de vorm van hetstroomgebied eneenondiepeleemlaag
ondergrotedelenvanhetgebied,dieeen snellereactievan
hetbeeksysteem opneerslag veroorzaakt.Doordatmidden-en
bovenlopeninlandbouwgebied grotendeels genormaliseerdzijn
wordtwater innatteperiodensnellerafgevoerd.Inbenedenstroomsetrajecten kan dit periodiek hogestroomsnelheden
veroorzaken, waardoor aquatische organismen kunnenworden
weggespoeld.Voorkomendient te worden datstroomsnelheden
groterdancirca100cm/soptreden.
Inhet oostelijkdeel vanhetstroomgebied issprakevan
regionalewegzijging;inderestvanhetgebiedissprakevan
regionalekwel. Verminderingvan diffuseverontreinigingis
vooralnoodzakelijkenzinvol ingebiedenmetkwel enweinig
of geen puntbronnen. Door kwel isdeaanvoervanrelatief
schoonwaterookindezomerperiode gewaarborgd,terwijlbij
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deafwezigheidvanpuntbronneneenverminderingvanbemesting
snelzal leidentot verbetering van de waterkwaliteit.De
stroomgebiedenvan deChaamse enRoodebeekkomenineerste
instantieinaanmerkingvoormaatregelenterverminderingvan
debemesting. Bijdebeektakkengelegenindewegzijgingsgebiedenkanop korte termijn eenwaterkwaliteitsverbetering
wordenbereikt doorlangsdebekenzonesaantegevenwaarin
beperkingengeldentenaanzienvanhettijdstipen deintensiteitvanbemesting.
Puntbronnenvan verontreinigingzijnbijnaallegeconcentreerdopdeLaagheiveldsebeek.Sanering vandezepuntbronnenzal dewaterkwaliteit inhetgehelebenedenstroomsetrajectverbeteren.
Relictenvanhetoudelandschapzoals houtwallenenbomen
langsbeken zijnop sommigeplaatsennogaanwezig,metname
langsdeBroeksebeeken de middenloop van de Chaamseen
Roode beek. Versterking van de milieufactorbeschaduwing
dientdanooklangsdezebekenplaatstevindendooraanplant
vanbeekbegeleidendevegetatie.
Overgangenvan droognaar nat,in devormvanperiodiek
droogvallendewatergangenmeteenkarakteristiekemacrofaunasamenstelling,worden voornamelijkaangetroffenindebosgebiedentennoordoostenvan Chaam.Handhaving enversterking
vaneen gradiëntinperiodiciteitmoethiernagestreefdworden.
3.4Demaatregelenas.
Indezeparagraaf worden maatregelen besproken dietot
doelhebben deecologischebetekenisvanhetbekenstelselte
verhogen.Demaatregelen zijn gerangschikt in devolgorde
beleid-inrichting-beheer. De inrichtingsmaatregelen zijn
gerangschiktnaarhetprimairbeoogdeeffect.
3.4.1Beleidsmaatregelen.
— Planningstermijn:demaatregelendienen ineersteinstantie aan te sluiten bij debestaandeplanningstermijnvan
localeenregionaleinstanties.Eentermijn van5 à10jaar
wordtin demeestegevallenaangehouden.Hetbereikenvande
optimaleecologischesituatieblijft echterhet doelookop
langeretermijn.
— Ruimtelijke ordening: het bestaandeplanologischekader
dientinsamenhangmetdeplanningstermijn bijhetontwerpen
van een scenario te worden betrokken, hetgeengeenszins
betekentdatwijzigingvan de planologische situatie,desnoodsineenlaterstadium,isuitgesloten.
— Relatienotabeleid:ook debestaande begrenzingenstatus
van Relatienotagebieden dient bij het ontwerpen vaneen
scenario ter invulling van despecifiekecologischedoelstellingtewordenbetrokken, hetgeen evenmin betekentdat
wijzigingenin deaangrenzingvandezegebieden,desnoodsin
eenlaterstadium,zijnuitgesloten.
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— Juridische aspecten: deze zijn kaderstellend voor de
voorgestelde maatregelen. Voorbeelden van de juridische
aspectenzijnde Landinrichtingswet, de Natuurschoonweten
deBoswet. Naast eenkaderstellendefunctiekunnendejuridischeaspectentevenseensturendefunctiehebben.Zokunnen
middels de Regeling Bodembeschermingsgebiedenbemestingsbeperkingenwordenopgelegd.
— Overigebeleidsmatige aspecten:regelingen, dienoggeen
officiëlestatus bezitten,zoalsderegelingvoordeaanwijzingvanStiltegebieden,kunnen, vooruitlopend op devaststellingervan,wordeningepast.
3.4.2 Inrichtingsmaatregelen.
Verbeteringwaterkwaliteit.
— Beperkingvandeinvloedvanlandbouwkundigebemestingen.
*op korte termijn door bemestingsbeperkingen in te
stellenvoorsmallestrokengrondgrenzendaandebeken.
*opmiddellangetermijndoor bemestingsbeperkingen inte
stellenvoorgrondentotaandewaterscheidingtussende
beken (ingebiedenmetregionalekwel)ofvoor eendeel
vandezegronden (ingebiedenmetregionalewegzijging).
*oplange termijndoor bemestingsbeperkingen intestel
lenvoorhetgehelegebiedmetregionalewegzijging.Ook
grondenbuitenhetstroomgebiedkomendaninaanmerking.
*dekans vanslagenvanbemestingsbeperkingenkanworden
vergrootdoorhetopzettenvangoedwerkendemestbanken.
*aanpassingenin wijze en tijdstip vanmesttoediening
leidentot eengeringeverminderingvandebijdragevan
deandbouw aan de nutriëntenbelasting van grond-en
oppervlaktewater.
— Beperkingvandeinvloedvanderwzi.
*optimaliseringvan dezuivering (nitrificatie,zandfilter,beluchtingeffluent).
*rwzidefosfateren.
*afvoervanheteffluentnaardeMarkviaeenpersleiding
*afvoervanhetinfluent naarde rwziBreda(Nieuwveer)
ofBaarle-Nassau.
— Beperkingvandeinvloedvanderiooloverstörten.
*vuiluitworpreducerende maatregelen ten aanzienvande
riooloverstorten (metnamete Chaam),bijvoorbeelddoor
vergroting van de berging in hetstelsel ofdoorde
aanlegvaneenretentiebassin.
— Maatregelentenaanzienvankleinepuntbronnen.
*aansluiting op riolering van nog niet aangesloten
panden.
— Maatregelentenaanzien,vandeonderwaterbodem.
* baggeren,met namevan detrajecten,diegelegenzijnna
eenpuntbron.
Waterkwantiteit
— Verlenging vandeperiodevanwatervoeringvandelangdurigdroogvallendebosbeken.
*beperken dan wel verminderen vandewinningvandiep
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grondwater.
*aanlegvanspaarbekkensinhetbosgebied.
*bufferingvangrondwaterinhetbosgebied.
*afleidenvandebovenlopen van Roode enLaagheiveldse
beeknaardebovenlopenvandeValkenburgsebeek.
*omzettingvannaaldbosinloofbos.
— Demping van afvoerpieken in het benedenstroomsebeektraject.
*aanlegretentiebassins.
*tegengaan van oppervlakkige afspoeling, bijvoorbeeld
doorverlagingvandegreppeldichtheid.
*geenverdereintensiveringvanbegreppelingofdrainage.
Inrichtingvanhetbeeksysteem.
— Aanplantvanbeekbegeleidendevegetatie.
— Beekmorfologie
*aanleg van driehoeksvleugelkribben ingenormaliseerde
beektrajecten.
*aanbrengendanwelaccentuerenvanmeandering.
*waar nodig aanbrengen van natuurtechnische oever
bescherming.
3.4.3Beheersmaatregelen.
De uitvoering van de hiervoorgenoemdemaatregelenmag
nietop zichzelfstaan, maardient samente gaanen/ofte
wordengevolgd dooreenaangepastbeekbeheer.Zoalsinvoorgaandeparagrafenreedswerdverduidelijkt,zijn veelvande
voorgesteldemaatregelen gerichtophetversterkenofscheppenvaneen gevarieerd beekmilieu. Aan de eisen vaneen
dergelijkmilieu wordtzoveelmogelijktegemoetgekomendoor
vormenvanonderhoud,die handkrachtmethoden zo dichtmogelijkbenaderen. Factoren,waarmeerekeninggehoudendientte
wordenbijeenaangepastbeekbeheerzijnonderandere:
— continuïteitin het onderhoud (dezelfde handeling op
dezelfdeplaatsenopdezelfdetijd).
— variatie in maatregelen (afgestemd opplaatselijkaanwezigesituatieterversterkingvanbestaandeverschillen,
bijvoorbeeld inbodem,vegetatieenwaterhuishouding).
— tijdstipenfrequentieonderhoud.
— fasering van onderhoudsmaatregelen (bijvoorbeeld een
A-jaarlijksemaatregelelkjaar in een kwart van het
gebieduitvoeren).
— uitvoering van onderhoudsmaatregelen (alofnietmetde
stroommeewerken,afvoerenvan maaisel,gebruikteapparatuur).
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A SCENARIO,GERICHTOPDEONTWIKKELINGVANDEECOLOGISCHE
KWALITEITVANHETCHAAMSEBEKENSTELSEL.
4.1 Scenarioontwikkeling.
Uitgaandevan deindeling vanhetin hoofdstuk3gepresenteerde denkmodel,zijn de potenties en wensen voorde
ecologische en de geografische as beschreven,alsmedede
beschikbaremaatregelenomte komentot eenhandhavingc.q.
verbeteringvandeecologischekwaliteitvanhetgebied.
De actuele planologische, hydrologische enecologische
situatieendedaaruitvoortvloeiendepotenties leidentotde
conclusiedat despecifiekecologischedoelstellingvoorhet
Chaamsebekengebiedhaalbaargeachtmagworden.Delandschappelijkeopbouwendehydrologischepatronenzijninvergelijking met andere Nederlandse stroomgebieden nog redelijk
intact. Daarbij is met name opmerkelijk datdecultuurtechnischeingrepentotnu toe slechts betrekkelijkkleinschaligzijngeweest,waardoorinverschillendedelenvanhet
stroomgebied nogkarakteristieke,morfologischintacte,licht
meanderende,laaglandbekenaanwezigzijn.Indesamenstelling
vande levensgemeenschappenzijn delandschappelijkeopbouw
ende verschilleninwatervoeringnoggoedherkenbaar,waarbijzelfsnogredelijkgavegradiëntenvanboven- naarbenedenloopaanwezigzijn.
Diverseinvloedeninhetgebiedbedreigendezeecologische
structurenenverhindereneenverdereontwikkeling ervan.In
hoofdstuk2zijndezeinvloedenbeschrevenen,waarmogelijk,
gekwantificeerd. Een scenario gericht op de ecologische
ontwikkelingvan hetChaamsebekengebied zalzowelmaatregelenmoeten bevattenin bestuurlijkeals intechnischezin,
diepositieveinvloedenbehouden,negatieveinvloedenminimaliserenen voorwaardenscheppen voorde realiseringvande
ecologischepotentiesvanhetgebied.
Aande keuzevanhetinhoofdstuk 3.1beschrevendenkmodelendedaaruit voortvloeiendewerkwijze hebbenvooralde
volgendeoverwegingentengrondslaggelegen.
In het Chaamse bekengebied spelenmeerderefunctiesvaak
tegelijkertijd entezelfderplaatse eenrol. Bepaaldedelen
vanhet gebiedhebben inmeer ofmindere mateeennatuurbestemming. Andere delen hebben de bestemming agrarisch
gebied, al dan nietmetlandschappelijkewaarde.Bovendien
ligtde bebouwdekom vande gemeenteChaam inhetgebied.
Ofschoon op de lange termijnmisschieningrijpendewijzigingenvanbestemmingenmogelijkzijn, zal op de korteen
middellangetermijn hethuidige planologischekadergrotendeelseengegevenzijn.Tenaanzienvande mogelijkhedentot
ontwikkelingvan deecologischesituatieinhetstroomgebied
betekentditdatde liggingvaniederebeektakinhetstroomgebieden dedaar geldendebestemmingen medebepalendzijn
voorhet redelijkerwijsbereikbare ecologischeoptimum.Het
strevenis danook nietgerichtophetbereikenopkorteof
middellangetermijnvaneenhistorischgefundeerde ofvergelijkenderwijs-geografisch gefundeerde ecologische referen37

tie-situatie.Denadruk ligt opde ontwikkelingvan inhet
gebiedaanwezige potenties.Daarbij kunneninsommigedelen
vanhetgebiedalopkortetermijnresultaten wordengeboekt
ensoms tegenbetrekkelijk geringekosten. Inanderedelen
daarentegenzullenopkortetermijnslechts geringeecologischeverbeteringenverwachtkunnenworden,zelfsbijgetroostingvanhogeinspanningen.
Ookdegeografisch-hydrologische kenmerken van debeken
gevenhun eigenmogelijkheden enbeperkingen. Zohangende
aardengrootte-ordevan deecologische potentiessamenmet
deliggingendedimensieservan(boven-,midden-ofbenedenloop)enmetdehydrologischesituatie (kwelofwegzijging).
De ecologisch mogelijkheden van bovenlopen (al danniet
droogvallend)liggengeheelandersdandievanbenedenlopen.
Deconsequentievanhet voorgaandeis, datvan hetzeer
groteaantaltheoretischecombinaties,datgevormdkanworden
inhetvlakvandegeografischeenecologische assenvanhet
denkschema (figuur 15),slechtseenbeperktewerkelijkheidswaardeheeft.
Ookdeaanwezige functies en de vigerendebestemmingen
zijnmedebepaalddoordegeografische liggingendegeologischeenhydrologische situatie. De zeer veletheoretische
mogelijkhedenworden daarmeegeordendtoteenbeperktaantal
veelbelovendecombinaties, diegekenmerkt wordendoorzowel
hoge hydrologische en ecologische potenties,alsdoorbestaandeofopkorte termijnte realiserenbeschermingsmogelijkhedenin desfeer vande ruimtelijkeordening.Devele
anderemaatregelen,diekunnenleidentoteenverbeteringvan
deecologische situatie,zoals dereductie vandevuillast
vanheteffluentvanderwzi, hetuitbaggeren vanmodderige
onderwaterbodems,hetdempenvanafvoerpieken,hetaanplanten
van beekbegeleidende vegetatie en beperking van diffuse
verontreiniging, hebben grotendeelsalleenbetekenisbezien
vanuitdezevoorwaardenscheppendecombinaties.
Dehiervoor genoemdeveelbelovende combinatiesvanmogelijkheden resulteren uiteindelijk inhetonderscheidenvan
vierdeelgebieden (ziefiguur 17),teweten:
Deelgebied 1:debeeklopeninhetChaamsebossengebied
Deelgebied2:deRoodeendeChaamsebeek
Deelgebied3:debenedenloopvandeChaamsebeek
Deelgebied4:debekeninhetmiddendeelvanhetgebied.
Degrenzentussendeze deelgebiedenzijn nietsteedsscherp
tetrekken, omdatbijvoorbeeldbovenlopenvanbetekeniszijn
voordemogelijkhedenindebenedenlopen.
De resultaten van de confrontatie van deecologische
potentiesvan dedeelgebieden metde-actueleenpotentiële
situatievan voorwaarden scheppende factoren/aspectenzijn
samengevatintabel3.
Duidelijk isdatdemogelijkhedenvoordeontwikkelingvan
deecologischesituatieindevier deelgebiedenverschillend
liggen.Door intespelenopdespecifiekeomstandighedenin
dedeelgebiedenwordtrechtgedaanaandeecologischever
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Figur17:Lifingdeelgebieden.

scheidenheid in het Chaamse bekengebied en wordt zo veel
mogelijk rekening gehouden met de andere functies en bestemmingen, die aanwezig zijn.
Voor een groot deel loopt de indeling in deelgebieden
parallel met de verschillen in de termijn waarbinnen en in de
schaal waarop maatregelen genomen moeten worden. Ook de
termijn waarop ecologische effecten van de te nemen maatregelen in de deelgebieden zichtbaar zullen worden is per deelgebied verschillend.
Bij het opstellen en uitvoeren van de maatregelen in de
deelgebieden dient steeds voor ogen gehouden te worden, dat
deze maatregelen onderdelen zijn van één scenario, dat zich
richt op de ecologische ontwikkeling van het gehele gebied
van de Chaamse beken. Daarbij wordt met name gestreefd naar
een grotere samenhang tussen de verschillende levensgemeenschappen in gradiënten van periodieke droogvalling tot permanente watervoering en van boven- tot benedenloop. De ecologisch doelstelling moet daarbij niet gezien worden als het
bereiken van een gefixeerde norm, maar als het toewerken naar
de ontwikkeling van meer natuurlijke levensgemeenschappen.
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Tabel 3. Confrontatie van de ecologische potenties aet de
actiele es potentiële sitiatie van voorwaarden
scheppende aspecten voor de vier deelgebieden.

Deelgebied

1

2

3

*

ActieIesitiatie levensgemeenschappen

+

+

•

+

Potentiële sitiatie levensgemeenschappen

++

++

+

t

Hydrologische sitiatie ni

+

++

+

+

Hydrologische potentie

++

++

++

+

Planologische bestelling m

++

+

+

+

Planologische potentie

++

++

+

+

Cnltiirtechnische sitiatie m

+

+

++

+

Cilttirtechnischepotentie

«

++

++

+

Waterkwaliteit m

++

+

+

+

laterkwaliteits-potentie

++

++

+

+

Tenijn

kort

kort

Maatschappelijke kosten

gering •atig •atig/ veel
Teel

losten

gering gering

•iddel lang

Teel teer
veel

Deelgebied 1: beeklopen in het Chaaisebossengebied.
'
2: loode en Chaaise beek.
'
3: benedenloop Chaaise beek.
'
4: beken in het middendeel van het gebied.
++=goed +=redelijk += i a t ig

4 . 2 Scenario.
4 . 2 . 1 Algemeen.
Het woord scenario wordt h i e r gebruikt i n de betekenis
van een i n t e g r a a l pakket van maatregelen. Deze maatregelen
kun n i e t l o s van elkaar g e z i e n worden. Het scenario o n t l e e n t
z i j n kracht aan de combinatie van v o o r g e s t e l d e maatregelen.
Niet a l l e e n de onderlinge samenhang s p e e l t een grote r o l , ook
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de volgorde waarin (combinaties van) maatregelen worden
uitgevoerd kan van belangzijn.Sommigemaatregelenhebben
paszinnauitvoeringvaneenanderemaatregel.
Voordevierdeelgebiedengeldtalsbasis-maatregel:handhavingvan destatus quo (actief stand-stillbeginsel).Op
dezewijzewordtverder gaande (veelal anthropogene)beïnvloedingvanhetaquatischecosysteemverhinderdenblijftde
mogelijkheid voor behoud en herstel van eennatuurlijke
levensgemeenschapaanwezig.
In de volgende paragrafen worden devierdeelgebieden
afzonderlijk beschreven. Nogmaals wordt benadrukt datde
deelgebiedensteeds inonderlingesamenhangbeschouwddienen
teworden;hetgaatimmersom eenvoor hetgehelestroomgebiedgeldendedoelstelling.
A.2.2Deelgebied 1:debeeklopeninhetChaamsebossengebied.
De beeklopen in het Chaamse bossengebiednemeninhet
geheelvandeChaamse bekeneen eigenplaats in.Zowelwat
betreftdewaterhuishoudingalswatbetreftdewaterkwaliteit
bezitten deze waterlopen een geheel eigen karakter.Als
resultantehiervankomtindebosbekeneenaquatischelevensgemeenschapmeteenkarakteristieke samenstellingvoor.Deze
levensgemeenschap wordt gedomineerd door soorten, diein
periodiekdroogvallendebeekjeshun optimumhebben.Gradiëntenvan periodiekedroogvalling totpermanentewatervoering
zijninhetbossengebied echternauwelijks aanwezig,danwel
zeer zwak ontwikkeld. Om dezegradiëntenteverkrijgenis
verlengingvandeperiodevanwatervoeringvoordelen vande
beektrajecten in het bossengebied noodzakelijk. Op twee
manierenkan ditbereikt worden.De grondwaterstand inhet
bosgebiedkan opgezetworden doorbestaande greppelsafte
dammenenerkan,gebruikmakendvanreeds aanwezigelaagten
inhet gebied,eenspaarbekkenwordenaangelegd,vanwaaruit
indrogeperiodeswaterkanwordennageleverd.Iniedergeval
moet voorkomen worden dat eenverderedalingvandediepe
grondwaterstand plaatsvindt door grondwateronttrekking.De
concessies voor de grondwateronttrekkingen 'Prinsebosch',
'Gilze'en 'Gilzerbaan'dienen danook niette wordenuitgebreid. Beperking van de huidige grondwateronttrekking
verdientdevoorkeur.Alsgevolgvandezemaatregelen zalde
aquatische levensgemeenschap in het bossengebied worden
uitgebreidmetsoorten,diekarakteristiekzijnvoorrelatief
onbeïnvloede, permanent watervoerende bosbeken. Bijkomend
voordeelishetfeitdatvandeextra afte voerenhoeveelheidwater eenverdunnendewerkinguitgaatvoorhetbenedenstroomsetraject.
Plaatselijkkande watervoering van afzonderlijkebeekloopjes ook enigszins verlengd worden.Ditgeldtmetname
voorhetbosbeekjestroomafwaarts vande jeugdherberg.Door
hetvolledig afleidenvan debovenloopvandeLaagheiveldse
beeknaardeValkenburgsebeekterhoogtevandejeugdherberg
wordtditbereikt.
Terhandhaving vanhet karaktervaneenbosbeekdienter
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aanplantvanbeekbegeleidendevegetatie langsdeValkenburgse
beek,voor zoverdezedoorlandbouwgebied stroomt,plaatste
vinden.Gezien de dimensies van de watergang kanworden
volstaan met eenzijdige beplanting langsdezuidoevermet
lagebomenenstruiken.
Bemestingsbeperkingen inlandbouwgebied binnen ditdeelgebied zullen, in combinatie methetoptimaliserenvande
stroming (aanbrengen meandering)en/of hetterugdringenvan
de factor licht (beschaduwende vegetatie),leidentoteen
afname van draadalgenbloei en de daarmee gepaardgaande
negatieveeffectenophetbeekecosysteem.Voorberekeningvan
deordevangroottevandebemestingsbeperkingenop delange
termijn is de vanuit milieuhygiënischoogpunttoelaatbare
hoeveelheidmestalsuitgangspunt genomen.Bij dezebenaderingwordtbemestingafgestemd opdiehoeveelheid,waarbijde
gevolgenvoorbodemen grond-en oppervlaktewaterzogering
mogelijkzijn.
Daarerinhetbosgebiedgeenpunt-ofdiffusebronnenvan
verontreinigingaanwezigzijnvoldoet hetbeekwater inzijn
geheelaandeCUWVO-eutrofiëringsnormvan3,0mgN/l.Ingrijpendebemestingsbeperkingen zijndanookop dekortetermijn
nietnoodzakelijk.Opdelangetermijndientechtergestreefd
tewordennaareensituatie,waarinersprake isvan eenzo
geringmogelijkenutriëntentoevoernaardebeek,demilieuhygiënischebenadering.De bemestingsdruk in hetdeelstroomgebiedvan deValkenburgse beekis zeerhoog (528kgN/ha
cultuurgrondmetdierlijkemest,253kgN/hacultuurgrondmet
kunstmest,totaal 781kg N/hacultuurgrond). DevanuitmilieuhygiënischoogpunttoelaatbareN-belasting bedraagtvoor
het deelstroomgebied van de Valkenburgsebeek297kgN/ha
cultuurgrond.Eenbemestingsbeperkingvoor decultuurgronden
indit deelstroomgebied (circa100ha)vanongeveer62%ten
opzichtevanhetbemestingsniveauin1985 isnoodzakelijkom
aande milieuhygiënischebenaderingrechttedoen.Eventueel
kandeze maatregel in eersteinstantie wordentoegepastop
eenbeekbegeleidendebufferzone.
Bevolkingvan debeekoeversmetinenbijbekenbehorende
(avi)faunawordtbevorderd doorintensieve vormenvanterreingebruik,onderanderevoorrecreatieteontmoedigenofte
verbieden.AanwijzingvandeChaamsebossen alsstiltegebied
zouhieraaneenbijdragekunnenleveren.
4.2.3Deelgebied 2:deRoodeenChaamsebeek.
Uitgaandevandegegevengeohydrologischesituatiezijnde
ecologischepotentiesvande stroomgebieden van Chaamseen
Roodebeekhoog.Deaanwezigheidvankwelwaarborgtdecontinuetoevoervan relatief schoon water; eendroogvallingsgradiëntvanboven-naarbenedenloopisaanwezig.Indebeide
stroomgebieden zijn geen puntbronnen van verontreiniging
aanwezig,op éénoverstort na.De trajectenvanChaamseen
RoodebeekbenedenstroomsdeMeerlesewegtotaanhetlandgoed
Hondsdonk genieten al eenzekerebescherming (Relatienotagebied,bestemmingennatuurgebied,bosgebied/agrarischgebied
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metwetenschappelijkeenlandschappelijkewaarde).
Normalisatie van de bovenloop en beïnvloeding vande
waterkwaliteitvanuitdelandbouw weerspiegelen zich inde
samenstelling van de aquatische levensgemeenschap. Maatregelenmoetenzichrichtenopdeverbeteringvandezesituatie.
Terverbetering vanhet beekmilieudienen ineersteinstantiedefysischefactoren teworden geoptimaliseerd.Het
aanbrengenvan meanderingvalt hieronder.Inbeektrajecten,
diemomenteelgeheelrechtgetrokkenzijn,zoals deboven-en
middenloopvan deRoode beekvanaf hetzwembad totaande
Meerleseweg,kanmeanderingwordenaangebrachtdoordeaanleg
vandriehoeksvleugelkribben. Voordeoverigetrajectenwordt
gedachtaanhetplaatselijkenopkleinschaligewijzevergravenvan debeek, zodateen lichtevormvanmeanderingontstaat,waarditnu nogniet hetgeval is. Dooraangepast
beekbeheer, zoals beperking vandeonderhoudsfrequentieen
gebruikvankleinschaligeapparatuurkanindeloop dertijd
eenvariatieinhetbeeksysteemwordenuitgebouwd.
Hetaanbrengen vanmeanderingkanwordengecombineerdmet
deaanplant vanbeekbegeleidende vegetatie.Eenzijdigeaanplantvanvegetatie langsdezuidoevervandemiddenlopenvan
ChaamseenRoodebeekdientplaatstevinden.Afwisselingvan
stukkenwelennietbeschaduwdebeekloop (75/25%)verdientde
voorkeur.Voorde Chaamse beek wordt beschaduwingbepleit
stroomafwaarts vanaf Ginderdoor (grensRelatienotagebied);
voordeRoodebeekhettrajectstroomafwaartsvandebebouwde
komvan Chaam.Doordebeperkingvanhetlichtendebladval
zullendevoorbekenkarakteristieke soorten,behorendtotde
shreddersen scraperstoenemen. Wegenshetopenkarakteren
dewaardealsweidevogelgebied zou in de bovenloop vande
Chaamsebeekvanbeplantingkunnenwordenafgezien.
Indit deelgebied is delandbouwdeenigebronvanbeïnvloeding.Verminderingvanuit-enafspoelingvanmeststoffen
isnodig. Opdekortetermijnkanditbereiktwordendoorde
aanplantvanbeekbegeleidendevegetatie langsdebeken,zodat
met name oppervlakkige afspoelingendirectebemestingvan
oppervlaktewater wordt tegengegaan. Op de middellangeen
langetermijn biedenslechtsbemestingsbeperkingenuitkomst.
Determijnwaaropdit tot aantoonbare resultaten leidtis
aanzienlijk.Voor reductievandenutriëntenbelastingvanuit
delandbouwviagrondwater moetin eenkwelgebied,afhankelijkvanonderanderedekwelintensiteit,aaneenperiodevan
enigetot een tiental jaren gedacht worden.Bemestingsbeperkingen,dieinhetkadervandemeststoffenAMvBgenomen
zullenworden,leidenzelfsopde langetermijn ingeenvan
dedeelstroomgebieden (met'uitzonderingvanhetstroomgebied
vandeValkenburgsebeek) toteenoppervlaktewaterkwaliteit,
die voldoet aan de CUWVO eutrofiëringsnorm.Verdergaande
bemestingsbeperkingen zijn dan ook noodzakelijk.Uitgaande
van de milieuhygiënische benaderingimpliceertditvoorde
deelstroomgebiedenvanChaamseenRoodebeek eenbemestingsbeperkingvancirca57%tenopzichtevanhetbemestingsniveau
in1985.Dezebeperkingheeftbetrekkingopcirca 850-900ha
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cultuurgrond,gelegenbuitenhetRelatienotagebied.Verminderingvandebemesting in het stroomgebied van Chaamseen
Roodebeek leidtook inde benedenloopvandeChaamsebeek
vanafValkenburgtotwaterkwaliteitsverbetering.
Aanwijzingvanhetdeelstroomgebied vanChaamse enRoode
beek, voor zover gelegenbuitenhetRelatienotagebied,als
bodembeschermingsgebied moet plaatsvinden.InRelatienotagebieden moet bij de vaststelling vandebeheersplannende
nadrukkomente liggenopbemestingsbeperingen.
4.2.4 Deelgebied 3:benedenloopChaamsebeek.
Uitgaandevandemorfologische intactheid is deecologischepotentie vandebenedenlopenvandeChaamsebeken,voor
zovergelegeninhetRelatienotagebied,enhetbenedenstroomsetraject vande ChaamsebeektotUlvenhoutredelijkhoog.
Dekwaliteitvanhetbeekwaterwordt,vooral indezomerperiode, in belangrijke mate bepaalddoorheteffluentvande
rwziteChaam.Alsgevolgvandesnelleresponsievandebeek
opneerslagkomenafvoerpiekenenhogestroomsnelhedenregelmatigvoor,somsgevolgd door inundaties. De beeklopenin
het bosgebied rond delandgoederenHondsdonkenValkenburg
genietenreedsplanologischebescherming. Debenedenloopvan
deChaamse beekvanaf Valkenburgtot aanUlvenhoutkomtin
aanmerkingvoordeaanwijzingalsRelatienotagebied.
Voordeontwikkelingvaneenvoor beekbenedenlopenkarakteristieke levensgemeenschap dientdebeekmorfologiegehandhaafdteblijven.Het beleidten aanzienvanRelatienotagebiedendienttoegepastteworden.
Hetis gewenstom devooralindewinterperiodeincidenteelvoorkomendehogeafvoerpieken afte vlakken.Eenmogelijkheiddaartoe biedtde aanlegvaneenretentiebassinter
hoogtevansamenvloeiingvan de beken. Dit bassinbehoeft
vanuitecologisch oogpuntniet groottezijn,omdattehoge
stroomsnelhedenslechtsgedurendekortetijdenzeerplaatselijk optreden. Een grotere afvlakking tenbehoevevande
voorkomingvaninundaties,doormiddelvandeaanleg vaneen
groterbassin,isecologischacceptabel.
Vermindering van de verontreiniging isvooral 'szomers
nodigter voorkoming van het optreden vangeconstateerde
draadalgenbloei, als gevolg van een combinatie vanhoge
nutriëntenconcentratie en lage stroomsnelheid.Maatregelen
ter vermindering van de vuilvracht dienenzichineerste
instantieterichtenopderwzi. Gezienhet hogepercentage
effluent 's zomersin debeek (minimaal6-7%,maximaal4050%)zaloptimaliseringvandezuiveringniettot hetbeoogdedoel leiden.BovendienzalbijuitvoeringvanbemestingsbeperkingeninhetkadervandemeststoffenAMvB hetprocentueleaandeel vaneffluentaandetotaleP-vracht alleennog
maartoenemen (vancirca21%nutot29% ofmeer na2000)en
daarmee het effect van lozing vaneffluentopdelevensgemeenschapbenedenstroomsderwzi versterken.
Afvoervan
heteffluent vande rwzinaar deMark isdaaromnoodzakelijk.Omtevoorkomen dathet benedenstroomsetrajectjaar44

lijksnog enigemaleneenstootbelastingmetriooloverstortwater krijgt te verwerken moeten vuiluitworpreducerende
maatregelen, zoals aanleg van een retentiebassin bijde
overstortengenomenworden.
Alsgevolgvande afkoppeling van het effluent zalde
fosfaatconcentratie inhetbeektrajectbenedenstroomsderwzi
indezomer (nu 7-10 mgP/l) afnementot eenwaarde,die
vergelijkbaar ismetdeP-concentratieinnietdooreffluent
beïnvloede beken (Chaamse en Roode beek,zomergemiddelde
circa0,4mg/lt-P).
Naar verwachting zal desamenstellingvandemacrofauna
vlaknadezuiveringverschuivenvandeChironomus-groepnaar
deHirudinea-groep enzalindebenedenloopeenverschuiving
tengunstevan de Gammarus-groep volgens het systeemvan
Mo11erPiHot plaatsvinden.Na afkoppelingvanheteffluent
vanderwzidienteenbeektrajectvancirca2km lengtenade
rwzi uitgebaggerd te worden ter verwijderingvanachtergeblevenslib.
AlsgevolgvandeafvoervaneffluentnaardeMarkzalhet
debietvan deChaamsebeken 'szomerscirca8,5 l/safnemen,
hetgeenindroge tijden kan leiden tot sterkverminderde
beekafvoer.Ditprobleemkanwellichtwordenondervangendoor
deaanlegvan een spaarbekken en/of de verhoging vande
grondwaterspiegelinhetbosgebied.
Terversterking vanhet functionerenvanhetbeeksysteem
dientbeschaduwing langshet benedenstroomsetraject vande
Chaamsebeek teworden aangebrachtdoor middelvandeaanplantvanbeekbegeleidendevegetatie. Beschaduwingvanbeektrajecten brengt de factor lichtineenminimum,waardoor
draadalgenbloeien plantengroei worden tegengegaan.Tevens
wordenextramicrohabitatsgeschapen.
Deaanleg vanrijksweg 58zaldelandschappelijkewaarde
vanhetbeekdallandschapnegatiefbeïnvloeden.Alsgevolgvan
hemelwaterafvoervan deweg naarde beekkunnengrotehoeveelhedenzware metalen en zouten in hetbenedenstroomse
trajectvan deChaamse beekterechtkomen.Bouwkundigeaanpassingenmoetengetroffen worden om deze extra bronvan
verontreiniging, strijdig met hetstand-stillbeginsel,te
voorkomen.
4.2.5 Deelgebied4:middendeelvanhetgebied.
Vanuit planologisch, landschappelijk, hydrologisch en
ecologischoogpunt hebbende beekjesin ditgebiedslechts
matigepotenties.Deagrarischeinvloedopditgebiedsdeelis
overheersend.Mogelijkheden omop korteofmiddellangetermijnde ecologischewaarde* vanhet beeksysteemteverhogen
zijn in geringe mate aanwezig. Opdelangetermijndient
echteraansluitinggezochtte wordenmet deoverigedeelgebieden.Slechts dankan bereiktwordendathetgehelebeeksysteemzichinzijn totaliteitkan ontwikkelen.Eensamenhang tussen de verschillende levensgemeenschappeningradiëntenvanperiodiekedroogvalling totpermanentewatervoeringenvanboven-totbenedenloopkandantotstandgebracht
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worden.Eenverdereachteruitganginde planologische,landschappelijke,hydrologische enecologischesituatiemoetdan
ookwordentegengegaan.Hetvoerenvaneenactiefstand-still
beleidisminstensnoodzakelijk.
Dithoudt onderandere indat debemestingviademeststoffenAMvB gereguleerddient teworden.Cultuurtechnische
aanpassingen aan beeklopen dienenvermedenteworden.Deze
wordeninhet in voorbereiding zijnderuilverkavelingsplan
overigensook nauwelijksvoorzien.Intensiveringvanbegreppelingofdrainagedientbeperktteworden.
Waarmogelijkdientdenatuurlijkeoeverbegroeiinggehandhaafden uitgebouwdteworden.Aanplantvanbeekbegeleidende
vegetatie langsdeBroeksebeek (stroomafwaarts deSnijderse
Weg) en de Heikantse beek (stroomafwaartsHeikant)dient
plaatstevinden.
Omdathetmiddendeelvanhetgebiedvanbelang isvoorde
opbouwvan eenvolwaardig beekstelsel,dient ookditdeelgebiedeenplanologischebescherming,gerichtopdebeken,te
verkrijgen. Om een planologisch kadertescheppenvoorde
opbouwvaneen karakteristieke levensgemeenschap dienende
bekenen beekdalenvia hetvolgendeStreekplanWest-Brabant
en via het volgende bestemmingsplan buitengebied vande
gemeente Chaam (halverwege jaren '90) een planologische
beschermingteverkrijgen.
De voorgestelde maatregelen zullen resulteren in een
handhavingvandeaquatische levensgemeenschapinhetbetreffendegebiedophethuidige niveau. Als gevolg vanbemestingsbeperkingen in hetkadervandemeststoffenAMvBzalde
belastingvangrond- en oppervlaktewater langzaamafnemen.
Deze kwaliteitsverbetering zal naar verwachtingmarginaal
zijn,daaraanvullende kunstmestdoseringen toegestaanblijven. Effectenopdeaquatische levensgemeenschapzullenpas
naenkeletientallenjarenoptreden.De CUWVOeutrofiëringsnormvan 3,0mgN/l zalechterinditdeelgebiedwaarschijnlijkookopdelangetermijnnietgehaaldworden.
4.3Kostenraming.
Indezeparagraafwordtingrotelijnenaangegeven watde
financiëleconsequenties zijnvandeuitvoeringvanhetvoorgesteldescenario.Daarbijmoet inhet ooggehoudenworden,
dat het scenario gericht isophetscheppenvanlangdurig
geldendevoorwaarden.Determijn waarop en de matewaarin
dezegerealiseerd wordenzal ingepastmoeten wordeninbestaandennogteontwikkelenbeleid, ookop andereverwante
beleidsterreinen.Inanalogieaandevoorgaandeparagrafenis
ook het kostenoverzicht uitgesplitst-naar de vierdeelgebieden.
Gegevens over de reële kostenzijndeelsverkregenuit
informatievandediversebijhetonderzoekbetrokkeninstanties,deels aandeliteratuurontleend.Bijdekostenberekeningisgeenrekeninggehoudenmetdekostenvanmaatregelen,
diebuiten hetkader vandeecologischedoelstellingenvallen,zoals bemestingsbeperkingen in hetkader vandemest46

StoffenAMvB enregulierbeekonderhoud.Alleendemeerkosten
vandevoorgesteldemaatregelen zijnin deberekeningopgenomen.Daar dewerkelijke kosteneerst bijhetbestekklaar
makenvandevoorgesteldemaatregelenkunnen wordengepreciseerd, dienen de genoemde bedragen slechtsalseengrove
indicatiegezienteworden.
Naastdereëlekostenisookeenschatting gegevenvande
maatschappelijke kosten. Hiermee wordt aangegevenhoeveel
bestuurlijkeenjuridische inspanningen noodzakelijkzullen
zijnomdevoorgesteldemaatregeluittevoeren.
Tevens is per voorgestelde maatregel aangegevenwelke
instantiebijde uitvoering ervan betrokken is. Zoalsal
eerdergestelddienendemaatregeleninhunonderlingesamenhanggezienteworden.Dithoudttevensindateenintensieve
samenwerkingtussen degenoemde instantiesnoodzakelijkzal
zijnbijdeuitvoeringvandemaatregelen.
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Deelgebied 1.Beeklopeninhetbossengebied.
Maatregelen.
1.Opzettengrondwaterstandmetcirca50cm,100ha.
2.Spaarbekkenaanleggeninbos,circa15ha.
3.Geenuitbreidingvandiepegrondwaterwinning,ofbeperking
vandevergunningtothethuidigeniveau.
4.Afleiden bovenloop Laagheiveldse beeknaarValkenburgse
beek.
5.Aanplant beekbegeleidende vegetatie langs Valkenburgse
beek,eenzijdig,circa2km.
6.Bemestingsbeperkingen in gebiedZwartlaag, circa62£ten
opzichtevandebemestingin1985.
7.AanwijzingChaamsebossenalsstiltegebied.
8.Aanbrengenvanmeanderinginbekeninlandbouwgebied.
Kosten
Maatregel Reëeléén- Jaarlijks Maatschappelijk
malig(HFL) (HFL)

1
2
3
4
5
6
7
8

30.000,120.000,P.M.
—

50.000,P.M.

10.000,—

P.M.
—

P.M.
P.M.

—

—

P.M.

P.M.

laag
laag
hoog
laag
laag
hoog
laag
laag

Instantie

NMF/SBB/WS
NMF/SBB/WS
Provincie
SBB/WS
LD/WS
Provincie/(Landbouw)
Provincie

WS

Maatregel 1en2 beogenhetzelfde doel;slechts eenvan
dezetweeisnodig.
Degenoemdeoppervlaktevaneenspaarbekkenofteverhogen
grondwaterstand geeftslechtsdeordevangrootteaan.Aan
de absolute waarden mag dan ook geengrotebetekenis
wordentoegekend.Afwijkingenzijnmogelijk.
Indiengrond aangekochtmoet wordenzijn dekostenéénmaligHFL750.000,-hoger.
Éénmaligekosten vooraanplantvanbeekbegeleidendevegetatiebedragencirca30,- tot 60,-/m beektrajectafhankelijk van de hoeveelheid te verwerven grondentype
beplanting.Hierisuitgegaanvan30,-/m daardeaanplant
slechtseenzijdigdienttegebeuren.
Bijdeberekeningvandebemestingsbeperking isgeenrekeninggehoudenmetdeinvoeringvandemeststoffen-AMvB.
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Deelgebied2.RoodeenChaamsebeek.
Maatregelen.
1.Aanlegbeekbegeleidendevegetatie langsmiddenloopChaamse
en Roode beek, eenzijdig,afwisselendwel/niet75/25 %,
circa5km.
2.Bemestingsbeperkingvancirca 57% ten opzichte vanhet
bemestingsniveauvan1985.
3.Aanwijzinggebied ChaamseenRoodebeekalsBodembeschermingsgebied
4.Aangepastbeekbeheer.
5.Aanbrengenmeandering(driehoeksvleugelkribben).

1
1

Kosten

1

MaatReëeléén- Jaarlijks Maatschapregel
pelijk
malig(HFL) (HFL)
1
2
3
4
5

130.000,P.M.
P.M.
P.M.

P.M.
P.M.

laag
hoog
hoog
laag
laag

P.M.
P.M.

Instantie

LD/WS
Provincie
Provincie
WS
WS

Eenmaligekostenvooraanplant vanbeekbegeleidendevegetatiebedraagtafhankelijkvandehoeveelheidteverwerven
grondentypebeplanting tussende 30,-en 60,-/mbeektraject.Bij dezeberekening isuitgegaanvaneenbedrag
van30,-/m, daarde aanplantslechts eenzijdigdientte
gebeuren.
Ingevolge de Meststoffen-AMvB zijnvanaf1991albemestingsbeperkingen tot circa 10% noodzakelijk. Deextra
bemestingsbeperking bedraagt vanaf 1991 dan ookcirca
47%.
Onbekend ishoeveeldeverminderingvan degewasopbrengst
zalzijnalsgevolgvanbemestingsbeperkingen.Waarschijnlijkzullen demeeste kostenontstaan doorafzetbuiten
hetgebied,opslagenverwerkingvanhetmestoverschot.
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Deelgebied3.BenedenloopChaarasebeek.
Maatregelen.
1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.

Optimaliseringrwzi,effluenteisen=NBBK-normenvoorN.
Baggerenbeektrajectdirectnarwzi,circa2km.
AfleideneffluentviapersleidingnaarBoven-Mark.
Vuiluitworpreducerende maatregelen riooloverstorten (1
Roodebeek,2Laagheiveldsebeek).
Aanlegretentiebassin (1groteofmeerdere kleine),circa
30ha.
PlanologischebeschermingvoorbeekdalvanChaamsebostot
U1venhout.
Aangepastbeekbeheer.
Aanpassingwaterhuishoudingrijksweg58.
Aanlegbeekbegeleidendevegetatie,tweezijdig,afwisselend
wel/niet75/25 %,circa2,5km.

Kosten
MaatJaarlijks Maatschapregel Reëeléén(HFL)
pelijk
malig(HFL)

Instantie

i

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.700.000,P.M.
40.000,300.000,150.000,—

P.M.
P.M.
130.000,-

20.000,—

10.500,—

P.M.
—

P.M.
—

P.M.

laag
laag
laag
laag
matig
hoog
laag
matig
laag

HWB
HWB/WS

HWB
HWB/WS/Gemeente
HWB/WS
Provincie/Gemeente

WS
HWB/RWS
LD/WS

Alleende meerkostent.b.v.deoverstortopdeRoodebeek
kunnentenlastevanditproject komen.Verplaatsing/aanlegvan eennieuwe overstortwassowiesoalnodig.Reële
kostenliggeninwerkelijkheiddanookietslager.
Optimaliseringrwzi = zomerinschakeling 2 ebeluchtingscircuitmet slechtsbeperktedenitrificatie,nabeluchting
effluent.
Maatregel3iseenalternatiefvoormaatregel 1.Maatregel
3 dient slechts te wordenoverwogenindienmaatregel1
niethaalbaargeachtwordt.

50

Deelgebied4.Middendeelvanhetgebied.
Maatregelen.
1.Handhavingvan huidigebemestingsniveau,bemestingsbeperkingenvolgensdemeststoffenAMvB.
2.Geencultuurtechnischeaanpassingenaanbeeklopen.
3.Beperkingintensiveringvanbegreppelingendrainage.
4.Planologische bescherming beekdalen via streekplan en
bestemmingsplan.
5.Aanplantbeekbegeleidendevegetatie langs BroekseenHeikantsebeek,eenzijdig langszuidzijde,circa2km.

1•

Kosten
Maatregel Reëeléén- Jaarlijks Maatschappelijk
malig(HFL) (HFL)
1
2
3
4
5

laag
laag
hoog
hoog
matig

P.M.
60.000,-

Instantie

(Landbouw)
LD
LD/(Landbouw)
Provincie/Gemeente
LD/WS

*Verklaringafkortingenbetrokkeninstanties:
NMF:ConsulentschapvoorNatuur,MilieuenFaunabeheer
SBB:Staatsbosbeheer
WS :WaterschapdeBovenmark
LD :Landinrichtingsdienst
HWB:HoogheemraadschapWest-Brabant
RWS:Rijkswaterstaat
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5 CONCLUSIES.
Uitde inditrapportbeschrevenstudienaardehaalbaarheidvandeecologischedoelstellingvolgtdatdeze voorhet
Chaamse bekenstelsel binnen eenredelijketermijnentegen
aanvaardbarereëleenmaatschappelijkekostenhaalbaargeacht
magworden.
Demogelijkheden voorde ontwikkelingvaneenecologisch
optimalesituatiezijnechter niet voor het geheleonderzoeksgebied gelijk. Inhoofdlijnen kunnenvierdeelgebieden
wordenonderscheiden.Voorde invulling van deecologische
doelstelling is een aantal (bestuurlijke,planologischeen
technische)maatregelennoodzakelijk.Ineenscenario datis
uitgewerktvoordevierdeelgebieden,wordendiversecombinatiesvanmaatregelenaangegeven, die tot invulling vande
ecologischedoelstellingzullenleiden.
Bij de voorgestelde maatregelen wordt gestreefd naar
optimalisatieenonderlingeafstemming vande diversefuncties binnen het stroomgebied. Gezien despecifiekedoelstelling ligtdenadruk daarbijop defunctie natuur.Niet
doorafzonderlijke maatregelen,maarveeleerdoormiddelvan
diversecombinatiesvanmaatregelenwordtgekomen totinvullingvandeecologischedoelstelling.
Eengoede samenwerkingtussen dediverseinstanties,die
betrokkenzijn bij de uitvoering van de maatregelen,is
daarbijnoodzakelijk. Deinstelling vaneenstuurgroep,die
dewerkzaamheden coördineert en evalueert, wordt danook
aanbevo1en.
Voor het operationeel maken vandezemaatregelendient
gebruikgemaakttewordenvanbestaandennog teontwikkelen
beleidopdiverserelevantebeleidsterreinen.
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