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22. LageKavikbeek (40-0-1)
23. Bloemenbeek (42-0-0-1)
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38. Teesink- en Veldbeek (20-8/20-8-1)
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41. Elsbeek (20-0-0-12)
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43. Vanekerbeek (20-13-1-7/20-13-1-8/20-13-1-3)
44. Eschbeek (20-13-1-5/20-13-1)
45. Leutinkbeek (20-13-0-2/20-13-0-4)
46. Hesbeek (20-13-2)
47. Jufferbeek (20-13-3/20-13-3-2)
48. GammeIkerbeek/Hoge Venterinkbeek (15-1-2-6/15-1-2)
49. Stakenbeek (15-1-2-3)
13. Inventarisatie.
Voorbeeld: Bloemenbeek (42-0-0-1).
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BEKEN, ONTSPRINGEND OPDESTUWWAL OOTMARSUM-OLDENZAAL-ENSCHEDE.

1.

Inleiding.

Om inzicht te verkrijgen in de aard en kwaliteit van de beken, die ontspringen
op de oostelijke stuwwal van Twente, is er door de afdeling waterkwaliteit van
het waterschap Regge en Dinkel een inventarisatie verricht in de jaren 19841987. Indeze inventarisatieperiode werden devolgende gegevens verzameld:
- bepaling van de regulatie-index;
- bepaling van de beekkarakterindex voor sommige beken;
- floristische beschrijving van de beek;
- weergave van de bovenloop op schaal 1:5.000;
- eventueel tevolgen beheerswijze van de beek;
- beschrijving enweergave van de brongebieden (1:25.000);
- weergave van de terreinen, die in bezit zijn van natuurbeschermingsinstanties
(1:25.000);
- watervoering van beken in de droge periode van augustus 1986 en tijdens de
zomer van 1987 (1:100.000).

2. Beken in het Twentse

landschap.

In het begin van het tertiair, een periode van vulkanische activiteit, was
Twente vermoedelijk de bodemvan een ondiepe zee;dekust lagwaarschijnlijk bij
Gildehaus en Bentheim. Hoewel de bodem tijdens het tertiair over het algemeen
een dalende beweging vertoonde, moet de afzetting van sedimenten de uitwerking
van deze daling overtroffen hebben, want aan het einde van het tertiair lag de
kust ten westen van Twente. Naarmate de kustlijn zich naar het westen verplaatste, werden de oudere lagen in het oosten niet meer door jongere bedekt.
Als gevolg hiervan vinden we, van oost naar west gaande, steeds jongere afzettingen van het tertiair aan of nabij de oppervlakte en wel in het oosten van
Twente eoceen, daarna oligoceen, vervolgens mioceen en alleen in het westen van
Twente pliaceen. Dit schematische beeld wordt in werkelijkheid gecompliceerd
door allerlei onregelmatigheden, te verklaren uit een samenspel van bodembeweging, klimaatschommelingen, kustverschuiving, erosie en solifluctie. De grenzen
der lagen enhun hoogteligging verlopen daardoor grillig, hundikte loopt uiteen
of het lagenpakket is onvolledig of gestoord. De ecologische betekenis van deze
afwisseling van de tertiaire afzettingen: grove of fijne, lemige en niet lemige
zanden en ook zware leem. Daar de zwaardere gronden ondoorlatend zijn,hebben ze
eengrote invloed opdewaterbeweging; samenmet de later afgezette keileemvormen ze ondoorlatende lagen, waarop het water afstroomt, hetgeen brongebieden
oplevert, waar deze lagen dagzomen. De nadering van de derde ijstijd, die erg
belangrijk zou worden voor de vorming van het Twentse landschap, kondigde zich
aandoor de afzetting van pakketten preglaciale rivierzanden, die in het oosten
van Twente niet, zoals elders inons land, door Rijn enMaas,maar door kleinere
Duitse rivieren werden aangevoerd en door hun hoog percentage kwarts opvallend
wit van kleur zijn.Het fraaie, rijke,afwisselende landschap van Twente,met de
daarbijbehorende rijkdom aan flora en fauna, is te danken aan het samentreffen
van een aantal factoren. Door het landijs van de Riss-ijstijd zijnvier hoge en
een aantal lagere,min of meer evenwijdige stuwwallen gevormd. Na het afsmelten
van het landijs raakten de lagere terreingedeelten grotendeels onder dekzand
bedolven. Het zo ontstane grove reliëf istijdens de laatste ijstijd verfijnd en
gecompliceerd door erosie, solifluctie en verstuiving. Op de hellingen van de
hogere stuwwallen ontstonden erosiedalen als gevolg van een snelle erosie, die
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toen het kouder en droger werd, verminderde de erosie door smeltwater en kreeg
de wind meer invloed, zodat de dalen werden opgevuld met dekzand, vooral inde
vJakte; inhet heuvelland slechts ten dele, omdat de hier krachtiger en sneller
stromende beken hun dal open hielden. De werking van het water, dat in tal van
grote en kleine beken zijn weg zocht door het landschap, verhoogde de diversiteit inmilieu aanzienlijk; de daardoor ontstane beekdalen met hun eigen bodemgesteldheid (beekbezinking: een complex van gevarieerd geheel van grof en fijn
zand en tal van veen- en kleilenzen), reliëf en waterhuishouding leverden hun
bijdrage aan het fijnschalige Twentse landschap, zo rijk aan milieugradiënten.
De beken in Twente behoren tot het laaglandbeektype. Kenmerkend voor laaglandbeken is,dat neerslag de belangrijkste bronvanwateraanvoer is.Als gevolg van
deze afhankelijkheid van de neerslag treden in laaglandbeken sterk fluctuerende
waterstanden op. Beken, die ontspringen in een brongebied (= complex van meerdere helokrene bronnen, veelal bovenin een erosiedal gelegen met een eigen
flora- en faunasamenstelling), zijn echter niet alleen afhankelijk van de neerslag. Zij zullen dan ook, met name in droge perioden, minder snel of in zijn
geheel niet droog vallen, hetgeen voor een beekecosysteem van grote waarde kan
zijn. Voorts wordt de natuurlijke vorm gekenmerkt door een sterke meandering.
Door verschillen in stroomsnelheid, aanslibbing en uitschuring ontstaat een
grote variatie aan biotopen binnen het beekprofiel: van vlakke tot tamelijk
steile, plaatselijk zelfs loodrechte of overhellende oeverhellingen. Het, door
de stroming, dynamische karakter van de bodem leidt tot een open mozaïekpatroon
van devegetatie,datmede door de beschaduwing van oeverbegroeiing van bomen en
struiken wordt veroorzaakt. Het voedselaanbod wordt voor een groot deel bepaald
door het van oeverbegroeiing inde beekvallende blad.
Er zijn steeds kleinschalige menselijke invloeden geweest: waterplanten werden
verwijderd, uitgeholde of afgeslagen oevers weer gerepareerd, zandbanken en
andere obstakels verwijderd. De intensivering van de landbouw heeft gevolgen
voor de eisen, te stellen aan waterstand enwaterafvoer in agrarische gebieden.
De eisen, die gesteld worden aan een gereguleerde beek, gebaseerd op piekafvoeren,zijn:
- een recht verloop met gestandaardiseerde oeverhelling, soms bekleed met nylon
of betonblokken;
- betrekkelijk lage stroomsnelheid, zelfs bij eenhoog debiet tervoorkoming van
zandtransport en ondergraving van deoevers;
- de mogelijkheid om water vast te houden door middel van stuwen in tijden van
droogte;
- verwijdering van oevervegetatie inverband met het aanbrengen van schouwpaden
ommechanisch onderhoud aanwatergang en oevermogelijk temaken.
Het zal duidelijk zijn, dat, als een beek volgens bovenstaande eisen wordt aangepakt, er van het typische karakter van de laaglandbeek niet veel over zal
blijven. Het grootste deel van het jaar zal van stroming nauwelijks sprake
zijn. De daarmee gepaard gaande stabiliteit van de bodem, de grotere hoeveelheid
invallend licht en het constante waterniveau zullen een dicht vegetatiedek veroorzaken. In de zomer leidt dit tot grote zuurstoffluctuaties; gedurende de dag
treedt oververzadiging op, terwijl 's nachts van zuurstofloosheid sprake kan
zijn. Het leidt geen twijfel, dat bij dergelijk grootschalige ingrepen ook de
macrofaunasamenstelling zalveranderen.

3. Regulatiegraad

op grond van fysische

gegevens.

Met behulp van indicatieve parameters verkregen uit verzamelde veldgegevens is
het mogelijk om een "regulatiegraad" op te stellen. Het gewicht van deze parameters is zo goed mogelijk ingepast in een schaal van 1tot 10,waarbij 10 het
meest oorspronkelijk voorstelt. Er is van uitgegaan, dat de verdeling over de
schaal zodanig moest zijn, dat de spreiding van de eindwaarden duidelijk, maar
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niet extreem zou worden en dat elke parameter het waarde-oordeel evenredig zou
beïnvloeden. De parameters zijn echter niet alle onafhankelijk van elkaar. Zo
heeft de breedte en diepte invloed op de stroomsnelheid en isde stroomsnelheid
mede bepalend voor de bodemsamenstelling. De gegevens zijn niet volkomen regelmatig op de schaal geplaatst om nivellering van kleine verschillen tegen te
gaan. De volgende parameters zijn in de bepaling van de regulatiegraad betrokken:
- stroomsnelheid;
-meandering;
- dwarsprofiel;
- beschaduwing;
- bodemgesteldheid.
De stroomsnelheid, van de in het onderzoek (hydrobiologisch onderzoek naar de
invloed van beekregulatie, doctoraal verslag C. v.d. Mark en H. de Vries 1982)
betrokken beken,varieerde van nihil tot circa 60cm/s.De plaatsing van stroomsnelheden opde schaal van 1tot 10 is arbitrair,maar conform de gestelde eis,
dat spreiding inde eindwaarden gewaarborgd moest zijn,hetgeen ookvoor breedte
endiepte geldt.De beschaduwingsgraad isevenredig over de schaal verdeeld. Het
uitdrukken van de bodemgesteldheid in een ordinale reeks is eigenlijk niet goed
mogelijk. De bodemgesteldheid isverdeeld ineen achttal categorieën. Hierbij is
ervan uitgegaan, dat zand + grind demeest natuurlijke bodemgesteldheid bij een
laaglandbeek is. Bij de kwalificatie van "meandering" is de verdeling over de
schaal, hoewel arbitrair, zo evenredig mogelijk gekozen.Dedwarsprofielkwalificatie is samengesteld uit het gemiddelde van breedte en diepte en, afhankelijk
van devormvan de beekbedding, gecorrigeerd met +1 of -1;+1voor een oorspronkelijke bedding, -1 voor een standaardprofiel en geen correctie voor een aangepaste bedding, bijvoorbeeld alleen beschoeiing. Deze geringe correctie voor de
beekbedding is in dit geval gerechtvaardigd, omdat brede en diepe watergangen
steeds samengaan met het standaardprofiel; omgekeerd hangt een smalle en ondiepe
watergang samenmet een natuurlijke bedding. In tabel 1 isde waardering van de
verschillende fysische parameters weergegeven.
Tabel 1: de waardering van indicatieve fysische parameters in relatie tot het
beekecosysteem.
•—___waardering
parameter
"—--—______
stroomsnelheid (cm/s)
breedte (m)
diepte (cm)
recht/meandering
bodemgesteldheid
beschaduwing

1
<1
10
>50

3

4

5

6

7

8

9

10

<3

5

10

15

20

30

40

50

60

8

6

4

3

2

1.5

1

0.75

50

40

35

30

25

20

15

-

zand +

2

recht
modder
geen

10

bochtig

-

zand *
modder
noordzijde

detritus
oost-westzijde

zand *

zand-

detr.

detr.

zand

zand

zuid

Deuiteindelijke "regulatie-index"wordt nugevonden door de afzonderlijkewaarden te sommeren.
Voorbeeld meetpunt 1uit bijlage 13:
stroming +dwarsprofiel +meandering +bodemgesteldheid + beschaduwing
6
+
11
+
10
+
8
+
8
=43
De kwalificatie voor het dwarsprofiel isalsvolgt tot stand gekomen:
(breedte +diepte)gemiddeld +bedding
\ ( 10
+ 10 )
+ 1 - 1 1
Met het bepalenvan de regulatiegraad isgetracht opgrond van fysische gegevens
inzicht te krijgen in milieu-aspecten, die voor beekecosystemen van belang
zijn. Aan elk beektraject is een waardering toegekend. Er ontstaat zo een regulatiebeeld van de gehele beek tot aan het brongebied. Van kleine sloten/greppels

0.50
5
meander
zand *
grind
geheel

in/boven het brongebied is geen regulatiegraad bepaald, evenals van een detailontwateringsstelsel, dat bij samenkomst een duidelijk beekje vormt. Om enige
ordening in deze getallen te kunnen krijgen, is de regulatie-index in tien
gelijke klassen verdeeld. De tien klassen kunnen hierna,voor het verkrijgen van
een duidelijk overzicht,weer verdeeld worden invijf klassen.
Tabel 2: regulatie-index in klassen.

Regulatie-index (punten)

Klasse

4,0 - 8,6

1

8,7 -13,3

2

13,4-18,0

3

18,1-22,7

4

22,8-32,1

5

27,5-32,1

6

32,2-36,8

7

36,9-41,5

8

41,6-46,2

9

46,3-51,0

10

I

II

III

toenemende
natuur1ijkheid

IV

V

Rangschikking van hoge naar lage waardering leidt tot de regulatiegraad. Een
hoge index geeft een hoge mate van natuurlijkheid/oorspronkelijkheid weer. Hoe
lagerde index,des te ingrijpender heeft regulatie plaatsgevonden.

4.

Beekkarakterindex.

Met behulp van de beekkarakterindex is het mogelijk verandering van fysische
factoren te kwantificeren inbijvoorbeeld verschuivingen inde samenstelling van
de levensgemeenschappen. Voor het bepalen van de beekkarakterindex wordt aan de
soorten macrofauna een wegingsfactor 1-5 toegekend, afhankelijk van het voorkomen instilstaand of stromend water.
Wegingsfactoren:
1.macrofauna, die niet of slechts bij uitzondering in stromend water voorkomen;
2.macrofauna, dieminder instromend dan instilstaand water voorkomen;
3.macrofauna, hebben betrekkelijk weinig voorkeur voor stroming;
4.macrofauna, die stromend water prefereren boven stilstaand;
5.macrofauna, die vrijwel uitsluitend instromend water voorkomen.
Het percentage, waarin elke soort per monsterpunt voorkomt, wordt vermenigvuldigd met z'nwegingsfactor. Dezewaarden gesommeerd, leiden tot de beekkarakterindex. De index varieert van 100, 100% organismen met wegingsfactor 1, tot 500,
100% met factor 5, oftewel van een stilstaand kanaal tot eenmeanderend, stromend en beschaduwd beekje.
In de navolgende tabel is de beekkarakterindex in een tiental gelijke klassen
verdeeld.
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Tabel 3: beekindex in klassen verdeeld.
index
100-139
140-179
180-219
220-259
260-299
300-339
340-379
380-419
420-459
460-500

5. Korrelatie

klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

van beekkarakterindex

met

regulatie-index.

Zowel de beekkarakterindex alsde regulatie-index geven eenmaat voor denatuurlijkheid van het beekecosysteem. In monsterpunten met een hoge regulatie-index
komen relatief veel typisch stromendwaterorganismen voor. Omgekeerd gaan monsterpunten met een lage regulatie-index samenmet stilstaandwaterorganismen. Uit
genoemd onderzoeksrapport blijkt, dat er een lineair verband bestaat tussen
regulatie- en beekindex. Een mogelijke verstoring bij de bepaling van de beekkarakterisering is de mate van verontreiniging. Een grote mate van vervuiling
zal de typische beeklevensgemeenschappen nivelleren, waardoor de beekkarakterindex terecht lager uitkomt, dan op grond van de regulatie-index, waarin de
saprobiteit niet wordt verwerkt,verwacht mocht worden. Eenvoorbeeld hiervan is
het voorkomen van Gammarus pulex. Dit organisme komt alleen in zuurstofrijk,
stromend water voor. Indien het zuurstofgehalte ten gevolge van verontreiniging
laag wordt (< 5 mg/l), zal dit organisme niet meer voorkomen, al wordt verder
aan alle typische beekmilieu-eisen voldaan. Het blijft dus gewenst om bij een
beekinventarisatie, naast de regulatie-index, ook de beekkarakterindex te bepalen om zo een eventuele vervuiling endusnivellering van het beekecosysteem uit
te sluiten. Het is hierbij voldoende om de beekkarakterindex te bepalen op een
enkel benedenstrooms punt. Worden beide indices in de hoogste klasse ingedeeld
(klasse 9-10), dan mogen we aannemen, dat we met een waardevol en ongestoord
beekecosysteem temaken hebben.

Resultaten

+ nawoord.

Uit de regulatie-indexkaarten I en II blijkt, dat de beken rondom de stuwwal
ontspringen. Bij de kaarten III en IV valt met name op, dat de brongebieden ten
noorden en noordoosten van Oldenzaal liggen. Beken ten zuiden hiervan zijn dan
ook gevoelig voor droogstand. De korrelatie tussen de regulatie-index en beekkarakterindex gaat in veel gevallen op. Daar waar een afwijking indeze korrelatie optreedt,kan de eventuele oorzaak gevonden worden in:
- snel droogvallen van de beek;
- vervuiling;
- verstoring/verlegging van het stroomgebied.
We zien deze drie oorzaken veelal optreden rondom de beken bij Enschede. De
stippellijn geeft het begin aan van de liggerleiding, hetgeen wil zeggen, dat
het beheer en onderhoud inbenedenstroomse richting gedaanwordt door hetwaterschap Regge en Dinkel. Vanaf het punt, waarop de beek op de ligger staat, is
veeal eenverlaging van de regulatie-index waar te nemen. De niet op de liggerkaart staande bovenlopen bezitten, enigszins afhankelijk van het grondgebruik,

veelal een hoge regulatie-index. Grootschalige ingrepen zijn in het algemeen
hier uitgebleven. Deze weinig of niet verstoorde beken met hun waardevolle en
karakteristieke flora en fauna geven dan ook een goed beeld van de eens aanwezige situatie inde benedenloop en bieden tevens een beeld van de nog potentieel haalbare mogelijkheden. De bovenlopen kunnen, voor wat het beheer ervan
betreft,verdeeld worden over twee groepen,namelijk:
- bovenlopen inbeheer bij een natuurbeschermingsorganisatie:* 11,6 km;
- bovenlopen inbeheer bij een particulier:
57,0 km;
totaal:
68,6 km.
* zie de kaarten V enVI
Voor de beken, behorend tot groep één, zoumen kunnen volstaan met het geven van
algemene richtlijnen, die passen binnen een op te stellen beheersplan voor de
beek. Beheer en onderhoud wordt hier namelijk veelal op een, voor natuurlijke
beken afgestemde wijze, uitgevoerd. Het beheer van de bovenloop, behorend tot
groep twee, isechter afhankelijk van de zienswijze van iedere aanliggende eigenaar afzonderlijk. Er isdan ook niet altijd sprake van een eenduidig beheer van
de gehele bovenloop. Plaatselijk vindt er een aantasting plaats van het natuurlijke beeksysteem door onder reguleren of verleggen van de loop en verkommeren
van karakteristieke beekbegeleidende vegetaties. Een op te stellen beheersplan,
geldend voor de gehele beek, zou hierin echter verandering kunnen brengen.Mogelijkheden hiervoor waren tot nu toe nog niet aanwezig. Wellicht dat dit rapport
hiervoor dan ook een eerste aanzet kan geven. De aan het rapport toegevoegde
bijlagen geven een beeld van de actuele waarde van de beken. In bijlage 12vindt
menverder een korte beschrijving van iedere beek.De gegevens hiervan zijn ontleend aan veldinventarisatie. Bijlage 13 geeft een voorbeeld van de uitwerking
van zo'n inventarisatie.

BIJLAGE 1

Globale

lengte

van op de ligger
de stuwwal

aansluitende
bovenlopen,
die ontspringen
Ootmarsum-0ldenzaal-Enschede.

op

Stuwwal Ootmarsum-01denzaal

naamwatergang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mosbeek
Hazel- enElsenbeek
Roezebeek
Springendalsebeek
Poelbeek
Vlaschbeek
Reutumerbeek
Polbeek
Roelinksbeek
Austibeek
Linder- enVoltherbeek
Weerselerbeek
Rossumerbeek
Roorderheurne
LageKavik
Bloemenbeek

nummer liggerwatergang
6-1-2
6-1-3/6-1-1
14-3-2-5
D 30-0-0-1
34-0-1
34-0-3-2
34-0-4
34-0-5
21-1-1-10
21-1-2-9
34-0-8
34-1-1-7/-6
34-1-1
14-4-4/-5
14-4-3
39-0-2
40-0-0-1
40-0-1
42-0-0-1

lengte (m)

bovenloop

500
1.200
1.800
300
1.200
2.900
2.000
2.500
200
800
3.100
1.700
3.500
2.900
2.800
1.000
1.500
4.500
2.700
37.100km

Stuwwal 01denzaal-Enschede

naamwatergang

nummer liggerwatergang

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

40-0-2
40-0-4
40-0-5
40-2/-1
40-3-1
40-3-2-1
40-3-2-2
20-11-3
20-9-1-1/20-11-/-2/-5
20-0-7/20-9-2
20-13-1-7
20-13-1/-5
20-13-3/-2
15-1-2/-6
15-1-2-3

Luttermolenbeek
Hengelheurne
Snoeyinksbeek
Bethlehemsebeek
Elsbeek
Hoge Boekelerbeek
Heutinkbeek
Brunninksbeek
Houwbeek
Twekkelerbeek
Vanekerbeek
Eschbeek
Jufferbeek
HogeVenterinkbeek
Stakenbeek

lengte (m)bovenloop
4.100
1.600
2.500
400
7.800
400
1.600
50
1.100
2.800
2.000
1.000
600
3.100
800
1.600
31.450km

Totaal: + 68,6 km bovenloop.
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Algemene toelichting opdebeoordeling vandechemische waterkwaliteit.
Er zijn in de week van 2 tot 5november 1987 eenvijftigtal watermonsters genomen van beken, die ontspringen op de stuwwal Ootmarsum-Oldenzaal-Enschede. Tijdens de monsterperiode en enkele weken hieraan voorafgaand was het weerbeeld
vrij rustig, zonder noemenswaardige regenval. De volgende parameters werden
geanalyseerd:
inhetveld:
temperatuur, zuurstofgehalte en zuurstofverzadigingspercentage;
op het laboratorium: calcium, chemisch en biologisch zuurstofverbruik, Kjeldahlstikstof, amoniumstikstof, amoniak, nitriet, nitraat,
orthofosfaat, totaal fosfaat, chloride, zuurgraad en het
electrisch geleidingsvermogen.
De gevonden gehalten zijn vergeleken met de normen, die gesteld zijn aanwater,
geschikt voor zalm- enkarperachtigen en aan de basiskwaliteit. De analyses moeten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, daar het slechts een éénmalige bemonstering betreft. Degevonden waarden worden daarnaast vergeleken met
jaargemiddelden. We kunnen enige algemene opmerkingen maken over de gevonden
waarden.
- De zuurstofgehalten zijn alle vrij hoog. Bij hogere watertemperaturen en
geringe stroomsnelheden (zomer)zullen de zuurstofgehalten lager uitvallen.
- De nitraatgehalten overschrijden veelvuldig de norm. In najaar enwinter worden echter, ten gevolge van uitspoeling, in het algemeen hogere nitraatgehalten gevonden.
- De fosfaatgehalten liggen bij demeeste beken aan de hogekant.
- De chloridegehalten zijn vrij laag, hetgeen wijst op een geringe vervuiling
van hetwater door afvalwater.
normen gesteld

PH
temperatuur "C
BZV
O2mg/l
NH 3 mg/l
NO2mg/l
Clmg/l
NO3 +N 0 2 mg/l
NH 4 mg/l
tot-P mg/l
0 Pmg/l
N O Q mg/l
Ca 2 * mg/l

aanwater
geschikt
voor
zalmachtigen (1)

geschikt
voor
karperachtigen (1)

6,5 -9
1.5
<6
>7
< 0,02
< 0,1

6,5 -9
3
<10
> 6
< 0,02
< 0,3

basiskwaliteit (2)
6,5 -9
< 25
>
<

5
0,02

<200
< 10
<4 *
< 0,2

normaal voor beken (3)

gemiddeld 10-40

maximaal 0,25
maximaal 0 - 0 , 1
maximaal 0 - 1
gemiddeld 10- 100

* bij temperatuur lager dan 10°C
Bronvermelding:(1)Algemene maatregel van bestuur 29 oktober 1982
(2)I.M.P. 1985-1989
(3)CUWOO-nota 1983
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Plaatsvanmonstername voor chemische waterkwaliteitsbeoordeling.
beek

nummer

coördinaten
X-as
Y-as

Mosbeek
Elsenbeek
Roezebeek
Reutumerbeek
Polbeek
Het Vree
Vlaschbeek
Poelbeek
Springendalsebeek
Glanerbeek
Heutinkbeek
Hoge Boekelerbeek
Elsbeek
Elsbeek
Elsbeek
Zoekebeek
Bethlehemsebeek
Snoeyinksbeek
Luttermolenbeek
Arboretumbeek
Bloemenbeek
Lage Kavikbeek
Roorderheurne
Lemselerbeek
HogeVenterinkbeek
Jufferbeek (benedenstrooms)
Jufferbeek (bovenstrooms)
Stakenbeek
Weerselerbeek
Rossumerbeek
Roelinksbeek
Voltherbeek
Austibeek

6-1-2
6-1-1
14-3-2-5
21-1-2
21-1-2-9
35-0-0-1
34-0-7
34-0-7-3
34-0-3-2
34-0-5
34-0-4
34-0-2
34-0-1
34-0-0-1
30-0-0-1
40-3-2
40-3-2-2
40-3-1
40-2-1
—
—
40-0-0-13
40-0-5
40-0-4
40-0-2
—
42-0-0-1
40-0-1
40-0-0-1
39-0-2
14-5-4
15-1-2
20-13-3
20-13-3-2
20-13-3
15-1-2-3
14-4-4
14-4-3
34-0-8-11
34-0-8
34-1-1
34-1-1-6
20-13-0-2
20-13-1-5
20-0-0-13
20-0-0-12
20-0-7
20-7-1
20-5
20-11-4
20-11-3
20-9-1-1

249,5
249, 8
252, 8
253, 5
255 0
256, 4
258, 1
258, 7
259 9
259, 7
259, 9
260 3
260, 4
260 6
258 3
262 7
262 5
261 5
263 2
263 1
263 0
265 6
265 6
266 5
264 4
264 2
265 8
265 8
266 1
265 2
257 1
258 3
257 5
259 7
259 8
261 0
258 6
260 5
261 5
261 9
262 4
262 9
254 3
255 3
252 2
251 0
249 6
250 2
251 7
257 0
255 ,6
251 ,8

Eschbeek
Schoolbeek
Elsbeek
Twekkelerbeek
Boekelerbeek
Hagmolenbeek
Hegebeek
Bruninksbeek
Houwbeek

494,8
494,2
493,0
492,3
488,5
488,8
489,7
490,6
492,1
492,7
493,6
493,9
494,9
495,3
496,0
469,6
470,0
472,1
474,1
474,0
474,1
474,2
477,9
478,6
480,6
480,6
482,4
483,4
484,2
486,3
483,6
480,0
478,9
478,5
478,3
480,9
485,1
484,9
486,6
486,5
487,6
487,8
476,1
475,2
473,5
473,6
472,6
470,2
465,9
264,2
466,8
470,2

10

é
o)

1 E

SL

CM < t

<t co

< t CM c o

-* •* 4-

CO CM CO

NO
CM

O 0 <t
r- r - r~ r - r - r -

CO - H

r- O

ON

ON

r-. r--

NO

r^ N O

NO

CM co
CO

3

r-~ i n
CM si-

ON

co

O

CO

ON —H

r-. vO r-.

5 co
-*
co 0

NO 1-^ ~ *
:

CM CM
0
CM CO CO

CM

.—1

3 ff

co

333

r - co
co c i

co CM r-»

~H N O C l
CM CM - H

~-i O N m
—» 0
—1

O

0

O

O

0

00 co r~ O 0 0 C l
co —1 ^H co 0 ~H
O O O O O O

-t

--4

O
O

»O rO

O

O

ON

P-l
• 1—1

2 ff

m

co - î

0

CO —H

0 O

0

NO

ON

ir>

•—I

P-l

\

0

O

co

-H

O

ff

0

O

O

O

O

O

O

~* m

0

00

CM O

O

h-

1—. 1—.

r--

r~

N

IN

.-H

m

S ff

r-»

^ ^ H

O
* O
2

0
0

--H

NO

»0
0

0

CM vO

ffff

1

co
Cl
S S co
—• O —' - H
0 0 O O O O

CM

O

O

co - H
0 O

m

•r4

X!

1

.-H

5!

I—1

^T

1

^ t - H 00 - H

CM

00

~-i

r-~ - H

00

00
CO - H
~H —H

5 ff

0

-d- m

«
M

u
1—1

^
c^ff

in 0

H

S* C?

O

O

0

O

O

m

—1

CO

«

»

co m

<t
-H

-H

-H

ON
O

m
O

O

O

m

O

CO C l
O

O

0

ro

r- O

O

r-.

co m
O 0
O 0

-H

NO

0
0

O
O

CM
es CM
0 O O O

O

-*

—1 - *

CM

ON

NO

-t

m

<}•

00

-H

CM - H CO

~-t

-H

—H —i ~H

*-H

CM

S

O O O

- * r^
—1 O
O O
Q

NO CM CO

ON

NO

CM

CM

â

CO —1 N O O N
-H -^ O
-H

0

O

O
O

é
0

0 0

S m< t

ON

CM

O

O

O

0

O O O

- * rO
CM CM CO

O

-v-t-

0 0 ro < t O
CM CM CS CM CO

CM r-.
CM - H

-H

0
m
—1 es

co

Cl

CM r »

00

ON

CO 0 0

~H ON

-*

0

Cl

NO

O

00

CO 0
~-1 —i

-H
0
- H ~H

C)

es es

~H - H

O
~H

r-

00

CM —1

-*

O

O

ON

~H

&

O

O

CM CO CM
O

>

O

NO

»O
O

m 00 ~ *
es - H es

O

O

38

CM CM

CM CM co

CM *-i

NO
~H

- H CM CM

CM r o

co
O
O 0

^

00
O
O

vo m
O O

O

-H

r-. NO co -JO O O O

~H

•>
>>
&
«

(U

-H

0

CM

0

ON

ON

NO

CO CO CO

NO

CS CO

00 ON

O
-H

m

CM -<)•

-H

CM CO - *

-H

0

O

O

0

O

S

m 00 CO O N NO m O N - H
co r— O 0 0 0 0 r~. r - ON

O

O

O

<f
O

CO

NO

-3- co CM CM es CM
0
0 O O O O

<!•

m

—H

O

—*

O

O

O

00
O

NO
ON

CM co r »

ro

ON

O

ON

~*

>o es co
CO

0

0

1—1

\

m
co -J- co
CM NO

Ô ff

p
LE4

FH
f/l

u
PJ

tij
f-j
^j

s

w
i^s
H

g

1

1
*&

m
co

NO

co 00 Q 00
00
is B
3

NO ~ î

|S
CM

-H

r-~
00

1

ON
~H

u

•5
g

53
0,

c
CM

8P

f—

in
1
*~^ CM
—1 1
,^-v
1 CO
CM —1 1

1

—(1
vO

1 -*

VO - H

/*-^
CM
1
1

1
CM CM
N - ^

1

M

1

<D <D

üÜ

au

S
ij

—H

2

Si

W

~H

0

1

•U

•-I

Q

CM CO

1

0
1—1

0
PD

st m

^!
eu
Ü
(U

-tf 0
co 1

r^
-^

CO

v_^

i
li
£
(S

1

r-.
1
O
1
<t-

Q) - H
CM

H, *>

^
m
—.

^

ON

~H

S

«U CO CM

pj 1 1
>< r- co
>
1 1

1

M
<u .
Ja <u

•S Ü

m

1—1

rd

•a-

it

ro

es C l - t f

m

1

CO

Äc«;^;

À$ S # 3
> PU

NO

r~- 0 0

O

m

ON

-H

~H

1
O
1

CM

0
X

U l f - O O I O I - O v O O O - J W U l f - U t O I -

>o
I
o
I
t o (D

S

M

tö

r t (D w

I t ID W

a> e»

i
o
I

00p P

E ff 8" 8"8" " ' S

I!<
o
•

Z

H

1

bd £ - CD n>
to
I
o
I

ê i êI

£° ^ ££

o
I
ui

ff

I
p T a> 7?
LO
I
œ M tl
tO
fi h— <D •£-U)
I
w
•O
K TN5
I
to
I

• P - u j u i o * o o ~ j o > > o o o y i u i ( j i ( j o o y i
^ I O K - O ~ J O * O O U > - P - ~ J K - t O C ^ 0 0

^lOOvOvOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
U l N l i O H N l O i f f l i O N ^ I U v l I O s j v j

00

Cra

(u

tS>

>oovovoooœvooooovovoooooa>
4 > ^ - K - * - t O O v O O 0 0 0 0 O O 0 0 H - L n

OOOl—

O O O O O O O v O v O v O O O

do t o

a i t o v i a u f - i x i o i B u i o o a u i u i

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U> U
u
L oU)
cou
Lo<ji.£-4>.p-.£-.p~LOLorocoLo
(Jl o o o •— o t o o o o i — m o o u i »
O
o
to

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

I

—

O

O

I O O J O I — - P - J ^ t O H - * - J > t O O l — »— HM O O f f l O ' 0 > M M ^ I - f ' > O 0 0 l - l -

<W S

IO M H H H h - h - H - t O h - h - t O P O h — l —
i o œ > o v i > o o > u i ^ o 4 > > o f - o o < o ^ j
rt

M U I O M M M M U f - U U U ^ U U )
l i ) N ü ) U l H v l M O O > N f - f - i O U I O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

C

O

O

O

a f ' H M U I U I W t O O ^ v l f ' W M W U

«sa
(g

4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tOt—'I—'O*—'(—'OO^ - »—'•— O O O O

€5
M

2

W O N l O O O O O i O O O I O v I N f - v l

O O O O O O O O O O O O O O O
I ON3NH ) hH- rH - HH HH - P
S3
O H
O - K - * O O t — Ot—
__
^ _ _ _ - o ^ œ NJ >o -sj ui

O O O O O O O O O O O O O O O
L o g j t o t o t o i —
00 P tO LO U) UJ

M o> S ) M M * • H t o
-p* 1— c> H- 1— O 1—*

LOU>LOLOtOLOCOCO-p-LO.£-tOOO-£-LO
(jOh-LOvO~-J-JU>LOLnODOvOOONOO

<B o

\
rt
I—' •

(g o

•a
ê

U U i - f - i ' f - f - U I O J f - U J t O U U
- P - 0 0 . p - < J l - F - - P - O > — sO>— N 3 - J V O - J

a

crue
5TO

Tl
T l

i

co

5
0000

Ö S1

coin

PM

• .—I

NOON
O O

S g»
PM

oi

i

»—i

=f-

S"

i n r - —i I D
c o c o -d- c o

-d- o

in

Is-

-d- o

ir» r-~

ON

O

O

r— N O vO

NO

r-

r-. r -

r-.co
com

H N O M O O N O X O
- d - v J - ^ N O c o c o c o c o c o

-3- -5 -* <t

o>

O

i n r O C M O O - H O O O O ^ O
O r * - r - » O r * « l — N O

NO
CO

N N H O H O H
-4- -j-coco -d-co m

00co
O —"

(M

S

N O N O r*-

00
CO

NO

in

^1-

co vO
o

si-

( O - J c o f o m - H H H
O C N I O H H H M H

00
o

o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

NO O
O -H

i n — I N O C M C O O O O N O N
O C M O - H - H O ^ H O

C O i n c M - ^ C O C N C O C O

o o

o o o o o o o o

óóóóóóööóö

m -<t

co

m

i n N O O N ^ H O O N - H ^ -

~ M . - H 0 0 r - N O O N r ^ 0 0 O N * - H

CO e s

-4- » o

cocMinmoNomco

m o o N C M i n c N j N O O N O r ^

NO NO
O
o

co
O

-*
-H

C N I M O - Ï O N ^ C N I M
0 0 ~ H - H O O ~ H ~ H

§

O O

o

o

o

d o

CO CM

CM NO

H H C O C O « t H f O I / l

i n co NO

m

d o

o d

dddddddd

o d d

ó àóöó ó

r- r-

— I O O N C O - H C O — < 0 0 r - c o

moo
oo

1

IT) CM
CO m

O

co

CM CM

CM CM

o

o

o

o

o

CM c o O

o

—-i v t

—<

o

O

ON

o

o

O

o

r-

ON

O

oS

o o o o o o o o

— i a > o j t N i N f f l s o
-

H

O

~

o

H

o

O

O

o

o

O

O

o

O

o

-

H

o

—i c o i— m

o

m

C M C M - H C O C M C M C M C M ~ H C M

CM CM CO CM CM CM

-H

00

PM
pq

X!

r - co

i n m o o o N O N N O O N r -

i n o o o o c M N O > t O N O N c o ~ d - H - H - H I - ^ C M - H O C M C M — H

—I CM

CM
N- I

§3

^

5 i1

o o
CM

os

(S ?

s<

0s

5 ff

ë

O

o

33

CM co
CM CO co

NO
co

3

co

O

O

O

O

O

O

O

o

O

CM co m CM
- ï CM c o c o

in

o

m
rco co

—I CM ~ *
^ j - -d- cO

co

o o

o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

ON 00
CM CO

r - O O O O O N O c o O
CMCOCOCOCMCOCOCO

O i n O N - ± r - C O C O - d - - d " C M
CM CM — l i n C M C O C O ^ C M C O

om

- 3 - O N o m o — i m ~ ï

o c M c M c M o o m m o o c M

O

O

— i — l O t ~ O N 0 0 O N O O O

o d

1

§o

O O O O

—* CM <$
O
O O o o

N O * ^ m r ^ N O c M v o o
O O O O O O O — i

ON

~H

ON

ON

ON

m

ON

O

N

O

O

N

I

^

O

O

O

CO

co

C M C M r ^ C M N O m O N r ^

O N M - J - r ^ c N i m H o o ^

0 0 I-»

oó 0 0

oooooooooooooooo

r ~ . r ^ r ~ r ~ N O r ^ N O r ^ r ^ N O

CM CO
00 r»

CM 0 0
0 0 t—

m - d - r ^ o o N o c o N o m
o o r ^ o o r ^ m o o o o o o

O N — I O N O O O O N O O N Q Q

oo S

m -4
m oo

vt

$3

m

o o o o m o N O r ^ r ^ o o o o

N O O N c o r — o o r - - — i m c o c M
N o i n r ^ - N O ^ T i n i n N O N O N O

0 0 CO —I - * - *
i n co NO ~ ï i n «o

ON

NO r -

00 ON O

—I CM

ë

H

C

N

l

f

O

^

^

^

^

D

O

^

O

O

- 12-

1. MOSBEEK

(6-1-2).

De Mosbeek ontspringt ten noordoosten van het buurtschap Hezingen. De beek
stroomt naar westelijke richting en vormt samen met de Elsenbeek de Geesterse
Molenbeek. De beek stroomt over grote lengte door een geomorfologisch beekdal en
bezit in de bovenloop vele vertakkingen, die in het hart van de stuwwal doordringen. De belangrijkste hiervan staat bijna in zijn geheel op de ligger. De
overgebleven niet op de ligger voorkomende bovenlopen hebben een totale lengte
van 500m.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie,

Vegetatie,

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

De grond langs deze beek wordt hoofdzakelijk voor agrarische doeleinden gebruikt. De twee belangrijkste brongebieden zijn eigendom van het Overijssels landschap.Verder komen er langs de beek vele houtwallen voor, die de
weilanden inkleine percelen verdelen.
Uit de heuvels van Hezingen ontspringen vele bronnen. Al
of niet in duidelijke, langgerekte erosiedalen, als puntbron of als difuse bron. Verder liggen er kwel-/brongebiedjes inweilanden langs de beek.
Door zijn sterke bronactiviteit valt de beek, in ieder
geval inde bovenloop,niet droog.Mogelijk dat dit bij de
benedenloop wel gebeurt ten gevolge van wegzijging in het
grond morene pakket.
De beek heeft nog een uitgesproken natuurlijk karakter,
waarbij ze eenhecht patroon vormtmet het aanwezige landschap. Tot aan de watermolen van Bels wordt de hoofdtak
door verschillende bronnen en kleinere beekjes gevoed.
Hierna stroomt ze door een smal dal, voorzien van houtbegroeiing en ingesneden inde hoge Mander Esch omvervolgens door het houtwalrijke Mandermatengebied te stromen.
Na de Manderveenseweg is de beek voorzien van een zandvanger en een stuwen ishet profiel enigszins aangepast.
Door het natuurlijke karakter in samenhang met het gevarieerde en nog in goede staat aanwezige oude landschap
bezit de beek een rijkdom aan vegetatiestructuren, namelijk van zware houtgewassen tot blauwgrasland van erosiedal tot begroeide steile esrand envan brongebied tot snel
stromende beek.
In het verleden bevond er zich een verdeelwerk in de Mosbeek na de molen van Bels, waarbij een deel van het water
door de Mander Esch stroomde, richting Elsenbeek. Verder
heeft de Mosbeek ook in verbinding gestaan met de Piasbeek, richting Manderveen.
De beekkarakterindex valt zeer hoog uit, hetgeen overeenkomtmet een ongestoorde natuurlijke beek.
Geen puntlozingen. De kern van Mander is recent voorzien
van een drukrioleringsstelsel.
De Mosbeek heeft hoge zuurstofgehalten en een laag niveau
van eutrofiëring, met uitzondering van het enigszins hoge
totaal-fosfaatgehalte. Voor de rest voldoen de parameters
aan de normen voor zalmachtigen en aande basiskwaliteit.
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Waarde van het beekstelsel.

Bedreiging.

Bescherming•

Vanwege zijn natuurlijk karakter, beginnend als bronbeek
envoortgezet als houtwalbeek, gelegen ineen oud cultuurlandschap, kan de beek als zeer waardevol worden bestempeld.
Kleine lozingen van afvalwater verstoren het brongebied.
Verder bedreigen kleinschalige cultuurtechnische ingrepen
door ingelanden het natuurlijk beekkarakter.
Door grondwaterwinning wordt de waterhuishouding in het
gebied verstoord. Door het recent gereed gekomen onderhoudsbeheersplan, samenmet de totstandkoming van relatienotagebieden en/of eventueel aankoopvanwaardevol gebied,
kan het beekkarakter instand gehouden c.q. verbeterd worden. Beek en landschap dienen hierbij als een eenheid
gezien teworden.
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2. HAZELBEEK-ONDERBEEK-ELSENBEEK

(6-1-3-1/6-1-3/6-1-1).

Dit beekstelsel, dat ontspringt ten oosten van Vasse, uit de Hezinger Esch en
Tutenberg, stroomt nu inwestelijke richting en vormt samen met de Mosbeek de
Geesterse Molenbeek. Delen vande beek liggen ineenbeekdal metsterke vertakkingen totinhethartvande stuwwal.De 6-1-3-1 staat bijna tot aanhet brongebied op de ligger (echter wel slapende schouw), zodat het aantal meters niet
opdeligger voorkomende bovenloop beperkt wordt tot1.200m.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.

Verontreinigingsbronnen.

Het merendeel van de grond heeft een agrarische bestemming. Inde brongebieden treffen we enkele grote boscomplexen aan. In de benedenloop treffen we een houtwalrijk
landschapaan.
Er komen in het gebied een drietal belangrijke bronnen
voor, gelegen in smalle, langgerekte erosiedalen. Verder
bevinden er zich nog enkele kleinere bronnen rond de
Tutenberg entenzuidenvandeHezinger Esch.
De brongebieden zullen zeerwaarschijnlijk niet droog vallen. Daardebeek echter zijn beekdal verlaat (6-1-3),zou
vanaf hier tengevolge vanwegzijging de kans op droogval
vergroot kunnenworden.
Het beekstelsel kent eennagenoeg natuurlijk verloop,met
name de beektrajecten, gelegen in een oud beekdal. De
gegraven afkoppeling (6-1-3) komt danook alsminderbelangrijk uitdebus.Door natuurbouw inhet kader vanhet
onderhoudsbeheersplan Geesterse Molenbeek komt hierin echter verandering. Het plan geldt overigens voor de gehele
beekloop.
Door dehoge graad vannatuurlijkheid samen metde intact
gebleven brongebieden wordt de beek over grote lengte
begeleidt door een kenmerkende deels zeldzame vegetatie.
De beek gaat hierbij vanbronbeek over naar houtwalbeek.
De ligging vande beekis sterk aanwijzigingen onderhevig
geweest. Zo liepen Hazelbeek en Onderbeek richting Markgraven.Hierwerd later eenverdeelwerk gemaakt, zodateen
percentage voordeElsenbeek ging. Zeer recent (1986)gaat
nu echter alhetwater richting de Elsenbeek, waardoorde
watergang door de Hambroekermaten droogvalt. Bij deVasserweg iseennieuw verdeelpunt gemaakt meteenwaterverdeling naar Elsenbeek en Markgraven, waarbij de normale
afvoer naar de Elsenbeek dient te gaan. In 1989 zal er
echter wederom eenpercentage vande afvoer naar de Markgraven gaan. Verder liep de watergang, die ontsprong uit
de Tutenberg, voorheen door het dorp Vasse en door het
gebied "DeMaten".Het laatstgenoemde gebied isnu echter
ernstig verdroogd, mede doordat de aftakking van de Mosbeek naardeElsenbeek nietmeer aanwezigis.
De Elsenbeek bezit,metname de bovenloop, een ongestoord
macrofaunabestand, overeenkomstig datvan een natuurlijke
beek.
Viawatergang 6-1-3-4kaneroverstortend rioolwater opde
Elsenbeek komen, afkomstig vanhetdorp Vasse.Verder zijn
de diep gelegen erosiedalen gevoelig voor oppervlakkige
afstroming van mogelijk vervuild water vanuit de hoger
gelegen essen.
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Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het beekstelsel.

Bedreiging en
bescherming.

De Elsenbeek heeft een lage eutrofiëringsgraad en voldoet
aan de normen voor zalmachtigen en aan de basiskwaliteit.
Het totaal-fosfaatgehalte bereikt bijna het maximum, dat
normaal isvoor beken.
Door zijn natuurlijke bron-/houtwalbeekkarakter is de
beek, zowel natuurwetenschappelijk als landschappelijk en
cultuurhistorisch, zeerwaardevol.
De onbeschermde status van het erosiedal ten noorden van
de Oosteriksweg geeft aanleiding tot het lozen en storten
van afval,hetgeen aanleiding geeft tot een brandnetelverruiging. Verder dienen brongebieden tegen ontwatering en
te sterke bemesting beschermd te worden middels bijvoorbeeld relatienota of aankoop. De waterverdeling bij verdeelpunten dient goed overwogen en beheerd teworden.Verder dient het onderhoudsbeheersplan het beekkarakter van
de beek teversterken c.q. te beschermen.
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3. ROEZEBEEK

(14-3-2-5).

De Roezebeek ontspringt uit de westelijke helling van de Roezeberg inNutter en
stroomt richting Tubbergen. Hier is een verdeelwerk gemaakt naar de Markgraven
en de Fleringer Molenbeek. De beek ligt in een duidelijk beekdal en staat voor
± 1.800 m niet op de ligger van hetwaterschap.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie,

Oude situatie.

Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Bescherming.

De bovenloop ligt voor een belangrijk deel in het natuurgebied Zuidelijke Vasserheide. De liggerloop stroomt door
een agrarisch gebied.
Er komen enkele kleinere bronnen inde bovenloop voor.Eén
ervan ligt in het natuurgebied, de ander ligt meer bovenstrooms inhet cultuurland.
De benedenloop van de beek valt vrij snel droog. Hoelang
de bovenlopen dichtbij de bron nog water blijven afvoeren,
isechter onbekend.
De bovenloop heeft nog een vrij natuurlijk karakter. Door
de geringe waterafvoer is de beek echter niet zo dynamisch. De liggerloop is inzijngeheel gereguleerd met een
veel diepere ontwatering. Bij het verdeelwerk gaat de
grootste afvoer naar een nieuw gegraven watergang, richting Markgraven.
De beek bezit een stikstofrijke vegetatie in het bovenstrooms gelegen cultuurgebied. Hierna stroomt het door een
elsenbroekbos metverruigde vegetatie van brandnetel samen
met moerasplanten. De afvoer wordt hier door de vegetatie
geremd. De liggerloop heeft een kruidenarme taludvegetatie. De bermen langs de weg vertonen een soortenrijke,
voedselarme kruidenvegetatie. Er staan geen houtwallen
langs de liggerloop.
Voor de verbeteringen stroomde de beekdoor de Hambroekermaten en behoorde in zijn geheel tot het stroomgebied van
deMarkgraven.
Geen puntlozingen.
Het zuurstofgehalte is goed. Het zuurstofverbruik is
gering. De fosfaatgehalten liggen duidelijk te hoog, terwijl het nitraatgehalte ook aande hoge kant ligt.
De beek bezit eenwaardevolle bovenloop, stromend door een
gradiëntrijk gebied. De liggerloop is echter gereguleerd.
Door het snelle droogvallen is de waarde van de beek
gering geworden.
Er wordt drinkwater gewonnen in de Vasserheide, hetgeen
aanleiding geeft tot een versneld droogvallen van de
beek. Verder tast de cultuurdruk in het bovenstroomse
gebied de natuurwaarden in het Vasserheidegebied aan,
onder andere door eutrofiëring.
Het stoppen van de drinkwaterwinning zou de beek langer
watervoerend houden.Verder zoude oude loop hersteld kunnenworden, zodat het nuverdrogende Hambroekermatengebied
zijn waarde beter behoud. Eutrofiëring van het brongebied
moet voorkomenworden.
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4. REUTUMERBEEK

(21-1-1-10).

De Reutumerbeek ontspringt op de noordelijke helling van de Steenberg in het
gebied "de Onzoel" en komt uit in het kanaal Almelo-Nordhorn. De beek ligt tot
aan deWeustmaten ineen duidelijk beekdal.De Reutumerbeek heeft een niet opde
ligger staande bovenloop, met een lengte van 200 m met daarnaast nog 800 m
watergang zonder duidelijk beekkarakter, gelegen inhet brongebied.
Grondgebruik.

Bronactiviteit,
Droogstand.
Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Hoofdzakelijk agrarisch met een extensieve cultuurdruk in
het bovenstrooms gelegen gedeelte. Het overgrote deel van
het gebied is ineen ruilverkaveling geweest.
Er liggen een aantal duidelijke bronnen in het gebied de
Onzoel. Een aantal bronnen zijndoor greppels aangesneden.
De bovenloop van de beek viel in de zomer van 1986 niet
droog.
In de bovenloop zijn geen grootschalige werken uitgevoerd. Wel is er in het bos een vijver aangelegd. De liggerloop is, wat dit betreft, nogal variabel. De eerste
60 m zijn nog natuurlijk, met een fraaie meandering en
steile oevers (1986). Daarna is de bodem voorzien van
klinkers en isde beek recht getrokken tot aande verharde
weg. Hierna is natuurbouw gepleegd, waarbij de oevers met
elzen zijn ingeplant, voor zover er al geen houtwal
stond. De beek meandert hier tussendoor. Deze natuurbouw
heeft zich voltrokken tot aan het eerstvolgende huis.
Vanaf hier is de beek weer recht getrokken, waarbij de
bodem beschermd wordt door hout of steen. Vanaf de Snoeymansweg heeft de beek een 2x 1%m brede onderhoudsberm.
Het brongebied heeft nog een zompige vegetatie; echter
deze is enigszins verstoord door grazend vee. De natuurlijke beektrajecten zijn voorzien van een gevarieerde
houtopstand met goede kruidlaag. In de gereguleerde trajecten treedt veeal een verruiging op, mede veroorzaakt,
door het tekenvanmais tot aande beek.
De Reutumerbeek behoorde voor de ruilverkaveling tot het
stroomgebied van de Fleringer Molenbeek en stroomde, waar
nu de 14-3-3 ligt, door de Weustmaten. Nu verzamelt de
beek al het water, afkomstig van de Reutumer Es komt en
"onthoofd" zo de Fleringer Molenbeek, de Vosbeek, de
Haverkampsbeek ende Frontrotsbeek.
P.M..
Geen puntlozingen. Inhet lagere deel een vervuiling vanuit Reutummiddels riooloverstorten.
Het water van de beek bezit een hoog zuurstofgehalte,
vreemd genoeg echter ook eenverhoogd biologisch zuurstofverbruik. Verder zijn de nitraat- en fosfaatgehalten aan
de hoge kant, in relatie tot de basiskwaliteit.
Met name de bovenloop, samenmet de liggerloop inhet oude
beekdal, is van grote waarde. Natuurbouw in gereguleerde
beektrajecten geeft een snelle verhoging van het beekkarakter. Het brongebied is hierbij belangrijk voor de
watervoering.
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Bedreiging.

Bescherming.

Agrarische druk in de bovenloop, bestaande uit drainage
van brongebieden en vertrapping ervan door vee, brengt
veel schade eneutrofiëring met zichmee,evenals hetverbouwen vanmais tot aan de beekoever. Bodembekleding biedt
weinig mogelijkheden voor de macrofauna en is dan ook ongewenst.
-Brongebied extensiveren en afrasteren.
- Houtwallen langs beken bieden bescherming tegen teveel
lichtinval enmestafvloeiing inde beek.
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5. POLBEEK

(21-1-2-9).

De Polbeek ontspringt ten westen van Ootmarsum en ligt ingesloten tussen vier
heuvels, namelijk: Kersberg, Roezeberg, Steenberg en Kuiperberg. De beek komt
uit inde Reutumerbeek. Ze beschikt over een totale lengte van 800m aan niet op
de ligger voorkomende bovenloop. De beek ligt in zijn geheel in een smal beekdal.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.
Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie,

Hydrobiol Dgisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het beekstelsel.

De grond langs de beek wordt voornamelijk voor agrarische
doeleinden, met name weidebouw, gebruikt. Langs de beek
komen enkele grotere bossen envele houtwallenvoor.
De beek ontspringt uit een bron, gelegen in een drassig
elzenbosje. Verder zien we enige kwelverschijnselen bij
de, naar de bron toelopende, perceelssloten. Het brongebied isdeels verruigd.
De beek blijft,ook na langdurige droogte, watervoerend.
De bovenloop wordt door ingelanden uitgediept. Verder
treffen we enkel in het laatste gedeelte van de bovenloop
beekbegeleidend hout aan, zodat de rest van de beek door
onder andere liesgras is dichtgegroeid. De meandering van
de beek is dan ook matig. De liggerleiding is grotendeels
gereguleerd, waarbij de bodem is voorzien van hout of
betonklinkers. Twee in het bos gelegen trajecten, ten
noorden en zuiden van de Weerselosestraat en even na de
Ootmarsumsestraat, zijngespaard gebleven. Hier treffen we
een meanderend, snel stromend beekje aan, waarbij elzen
het talud vasthouden. Tussen beek en houtwal ligt veelal
een 1.00 m breed pad.
De beek ligt ineen erosiedal enwe ziendan ook,met name
bovenin, oude,drogere bossen/houtwallen opde flanken van
het dal.Meer naar beneden toe wordt het dal breder. Hier
lagen en liggen voor een deel nog steeds de oude meden;
natte weilanden door houtwallen begrenst en haaks op de
beek gelegen. Houtwallen en bossen, samen met de natuurlijke beektrajecten, zijnvan goede kwaliteit.Verder gaat
de mate van agrarische extensiteit samen met kruidenrijkere taluds.Voor hetmerendeel treffenwe echter verruigde beekoevers aan.
Voor het graven van de Reutumerbeek sloot de Polbeek,
samen met andere,kleinere beekjes, afkomstig van de Reutumer Es, aan op de Frontrotsbeek. Tijdens de verkaveling
Reutum-Agelo is de beek gereguleerd, waarbij de beek
1.00 meter van de begeleidende houtwal is opgeschoven.
Deze paden worden nu gebruikt door kleine onderhoudsmachines.
P.M..
Geen puntlozingen.
De beek bezit hoge zuurstofgehalten. Met uitzondering van
het totaal-fosfaatgehalte,dat iets aande hoge kant ligt,
voldoen de parameters aan de gestelde norm voor zalmachtigen en basiskwaliteit.
Grote delen van de beek stromen door een landschappelijk
fraai gebied. De betonklinkers, die meandering voorkomen
en aan organismen weinig houvast bieden,vormen echter een
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Bedreiging.

Bescherming.

negatief waarde-oordeel. Gelet echter op de bronactiviteit, blijft de beek een potentieel natuurlijk beekkarakter behouden, dat vrij gemakkelijk door verantwoorde
natuurbouw versterkt zou kunnenworden.
Het wisselvallige onderhoud van de ingelanden vormt een
bedreiging van het natuurlijke beekkarakter van de bovenloop. Verder dienen devele houtwallen beschermd te worden
tegen veevraat, waarbij ecologische infrastructuur en
schaduwwerking verder versterkt kunnenworden.
Brongebied en bovenloop zouden beschermd moeten worden
tegen eutrofiëring. De twee natuurlijke trajecten in de
liggerloop goed beheren.Deze zouden alsvoorbeeld voor de
gehele beek kunnen dienen bij eventuele natuurbouw. Het
gespaarde matenlandschap, met zijn vele houtwallen,
beheren volgens een beleidsplan, waarin de afzetperiode
van de houtwallen vermeld wordt.
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6.

35-0-0-1.

Deze watergang ontspringt ten zuidwesten van Groot-Agelo en mondt uit in het
kanaal Almelo-Nordhorn. De beek ligt in een klein en smal beekdal en staat in
zijn geheel op de ligger.
Grondgebruik.

Bronactiviteit,

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging,

De beek begint aan de rand van het essengebied van Agelo.
Op deze hellingen wordt nu voornamelijk mais verbouwd.
Langs de beek liggen kleine weilanden, veelal begrenst
door houtwallen en afgewisseld door enkele bossen.
In een elzenbos, gelegen langs de bovenloop van de beek,
treffen we enige bronactiviteit aan. De beek is door het
brongebied gegraven en werkt verdrogend door zijn diepere
ligging.
De bronactiviteit iste gering omdegehele beek, indroge
tijden,vanwater tevoorzien. Indergelijke perioden valt
de beek na enige honderden meters droog.
De beek is in het geheel voorzien van een standaardprofiel, waarbij de bodem vanaf het brongebied door betonklinkers is bekleed. Door het gedeeltelijk vergraven van
de beek liggen de aanwezige houtwallen nu op 1.00 m van de
beek. Inde benedenloop iseen zandvanger aangelegd.
Zoals reeds vermeld, bevinden er zich vele houtwallen in
het gebied. Deze zijn van goede kwaliteit, maar liggen
niet direct langs de beek. De aanwezige bossen zijn eveneens van goede kwaliteit en lopen uiteen van elzenbronbos
naar oud eike/beukenbos. Het elzenbos is echter wel met
populieren doorplant. Verder komen er nog stukjes schraal
graslandvegetatie voor inhet talud van de beek.
De eigenlijke ligging van de beek isniet veel veranderd.
Wel is de beek, ten opzichte van de aanwezige houtwallen
en bossen, een meter verlegd. Hierdoor gaat de relatie
houtwalbeek-schaduwwerking gedeeltelijk verloren.
Onbekend.
Geen puntlozingen.
Met uitzondering van de nitraat- en nitrietgehalten voldoen de overige parameters aan de normen, gesteld aan
water voor zalmachtigen. De hoge nitraatgehalten worden
waarschijnlijk veroorzaakt door uitspoeling vanuit de
AgelerEs.
Landschappelijk gezien, ligt de beek in een fraai gebied.
Echter door regulatiewerken,waarbij de bodemmet klinkers
bekleed is en de beek enige meters van de houtwal afligt,
boet de beek veel aan waarde in. Het blijft echter een
potentieel natuurlijke beek.
- Eutrofiëring van hetwater door uitspoeling vannitraat.
- Doorplanten van elzenbronbos met populieren.
- Verruiging van de strook grond tussen beek en houtwal/
bos daar het jaarlijks gemaaid wordt door een klepelmaaier.
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Bescherming.

De aanwezige bos- en houtwalelementen dienen beschermd te
blijven. Door natuurbouw, waarbij klinkers worden verwijderd, kan men veel van de oude waarde herstellen, daar de
uitgangspunten van een natuurlijke beek, namelijk brongebied enhoutwallen, nog aanwezig zijn.
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7. HET VREE

(34-0-7).

Het Vree verzamelt het water, dat ontspringt uit en afstroomt van de essen ten
noorden en oosten van Agelo. De beek komt uit in de Hollandse Graven. De bovengenoemde beekjes ontspringen uit de stuwwal van Ootmarsum en liggen in duidelijke beekdalen. Door de ruilverkaveling in het gebied staan deze nu alle op de
ligger.
Grondgebruik.

Bronactiviteiten.

Droogstand.

Regulatie,

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Het gebied is voornamelijk agrarisch ingericht, met het
open landschap van de es inhetwesten enhet houtwalrijke
beeklandschap in het oosten van Agelo. Voor een deel
stroomt het Vree langs het Agelerbroek; een beschermd
broekbosgebied. Ten oosten van Agelo wordt voornamelijk
weidebouw bedreven.
Er komen geen duidelijke bronnen in het gebied voor. Wel
treffen we op meerdere plekken ijzerrijk water aan, hetgeen duidt op kwelactiviteit (34-0-7-15/-11/-3).
De heuvels van Ootmarsum zijn sterk watervoerend. Zo
vielen de, toch gereguleerde,watergangen 34-0-7-16 en -3
tijdens de droogteperiode van 1986 niet droog, door wegzijging viel een gedeelte van de 34-0-7wel droog.
Het gehele stroomgebied van de 34-0-7 is gereguleerd,
waarbij de liggerleidingen tot aan deAgeler Es lopen.Tot
aan de weg Ootmarsum-Rossum zijn de watergangen voorzien
van een stenen bodem. Verder ligt er tussen de houtwallen
endewatergang veelal een open strook grond, dat gebruikt
kan worden voor onderhoudsmachines. Vanaf het Agelerbroek
heeft dewatergang een 2x 1)£m brede onderhoudsberm.
In het gebied ten oosten van Agelo komen veel kleinere
bosjes en houtwallen voor, die zowel haaks op als evenwijdig aande beek staan.Hierdoor ontstaan ervele kleine
percelen. De houtwallen zijnveelal goed opgebouwd, hoewel
enkele door veevraat worden aangetast. In het gebied de
Steenmaten zijn vele houtwallen echter verdwenen. Verder
ishet beschermde Agelerbroek beroemd om zijnvegetatie.
Het Vree liep rond 1900 door de Steenmaten, richting Hollandse Graven. De Steenmaten was toen een nat en laag
gebied,waarvele watergangen naar toe stroomden.
Zowel beekkarakter als regulatie-index wijzen op een verstoord beekecosysteem.
Geen puntlozingen. Wel is er een potentieel gevaar aanwezig van oppervlakkige afstroming vanmestdelen vanuit de
bolle esgronden naarde lagergelegen watergangen.
De kwaliteit van het water ligt onder de norm van de
basiskwaliteit en met uitzondering van het nitrietgehalte
onderdenormenvoorwatergeschikt voor zalmachtigen.
De waarde van het beekstelsel is na de verkaveling hard
achteruitgegaan. De bodemsvan de bovenlopen zijn namelijk
alle voorzien van betonklinkers. Samen met de nu veel
hogere stroomsnelheden kunnen organismen zich niet meer
handhaven. De houtwalstructuur vormt een belangrijk aandeel in de structuur van het gebied, evenals het Agelerbroek.
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Bedreiging.

Bescherming.

-Potentiële eutrofiëring vanuit hoog gelegen esgronden.
- Aantasting van de houtwalstructuur.
- Ontwatering van de kwelgebieden en broekgebieden door
beekverbeteringen.
Beschermen en versterken van de aanwezige infrastructuur,
bijvoorbeeld richting Agelerbroek. Verder proberen beekkarakter te versterken door meandering langs houtwallen
toe testaan.
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8. ROELINKSBEEK

(34-0-8).

De Roelinksbeek ontspringt uit de noordwest helling van de Paasberg en in het
Roderveld, gelegen in de Hooge Lutte en gaat, voorbij het kanaal Almelo-Nordhorn, samen met de Voltherbeek over inde Hollandse Graven. De beek ligt ineen
sterk vertakt beekdal, dat gedeeltelijk in de stuwwal is doorgedrongen. Op de
Roelinksbeek zijn ± 3.100 m aan niet op de ligger voorkomende beekbovenlopen
aangesloten.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.

Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

Een belangrijk deel van de beek stroomt door bos en/of
natuurgebied. Daarnaast zijn er gedeelten, die gelegen
zijn in intensief cultuurgebied. De Middenloop stroomt
door het oude hoevenlandschap vanVolthe,dat nu intensief
agrarisch gebruikt wordt, maar dat nog veel van zijn
charme behouden heeft. In de benedenloop bepalen de natte
broekbossen van het Voltherbroek het beeld.
Een duidelijke bron ligt bij Dalhuis aan de rand van een
eike-, elzen-, essen-populierenbos en een landbouwperceel. Een minder duidelijke bron ligt in een langgerekt
dal, iets oostelijker hiervan. Verder zien we kwelverschijnselen optreden inhet Roderveld, waar tertiaire klei
aan de oppervlakte komt.
De bronactiviteit istegering om ervoor te zorgen,dat de
beek in droge zomers water blijft voeren. De bovenlopen
vielen dan ook droog in de zomer van 1986, terwijl de
waterafvoer bij geringe droogte al beperkt is.In bepaalde
trajecten van de gestuwde beek blijft het water voor een
langere tijd aanwezig.
De, op de ligger staande, beek is in zijn geheel gereguleerd en opveel plaatsen gestuwd,waarbij de 34-0-8 bijna
over de gehele lengte van een onderhoudsberm is voorzien.
De bovenlopen van de 34-0-8-12,-13 en -14 zijn echter nog
natuurlijk met uitzondering, daar waar de beek door het
landbouwperceel loopt,behorend bij het K.I.-station.
De natuurlijke beektrajecten liggen in of langs bos en
bezitten hierdoor veelal een soortenrijke taludvegetatie.
De gereguleerde beektrajecten liggen voor een deel wel in
of langs bos,maar hebbenveelal een onderhoudsberm, zodat
de vegetatie regelmatig wordt gemaaid. Er komen verder
weinig beekbegeleidende houtwallen voor, een aantal staat
haaks opde beek.
Rond 1900 ging de Linderbeek over in de Roelinksbeek en
deze kwam via de 34-0-8-9 en 34-1-0-1 uit in de Roelinksbeek.
Beekkarakterindex en regulatie-index zijn nauw aan elkaar
gecorreleerd. De bovenloop komt dus overeen met een ongestoorde natuurlijke beek, terwijl de liggerloop overeenkomtmet een potentieel natuurlijke beek.
Geen noemenswaardige puntlozingen.
De gekozen parameters voldoen alle aan de norm, die
gesteld wordt aan water geschikt voor zalmachtigen. De
eutrofiëringsgraad is laag. Met uitzondering van nitraat
liggen de waarden binnen de marge, die normaal zijn voor
beken.
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Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Bescherming.

De beek ontspringt, op de stuwwal van Oldenzaal, uit een
duidelijke bron enheeft vervolgens een aantal natuurlijke
trajecten. In het Roderveld liggen eveneens een tweetal
natuurlijke beekjes. Samen maken ze de Roelinksbeek tot
een (potentieel)natuurlijke beek,waarbij de gereguleerde
beek,met name waar deze door de bosgebieden stroomt,zich
leent voor natuurbouw.
De intensieve landbouw samenmet de onderhoudsbermen langs
de beek endeversnippering van de natuurlijke beektrajecten bovenstrooms verstoren een evenwichtig beekecosysteem. Eutrofiëring van het beekwater, met name door
nitraat tengevolge van uit- en afspoeling vanaf de hogere
landbouwgronden, dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.
De verbeteringen in de bovenloop zouden volgens een
beheersplan uitgevoerd moeten worden. In het toekomstige
landinrichtingsproject Rossum-Oost dienen de natte gebieden inde benedenloop beschermd teworden.Door natuurbouw
zouhet Voltherbroek samenmet de Roelinksbeek één systeem
kunnenvormen,waarin danhoge waterstanden mogelijk zijn.
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9. LINDER- EN VOLTHERBEEK

(34-1-1/34-1).

De Linderbeek, die na de instroming van deAustibeek, Voltherbeek wordt genoemd,
ontspringt op de noordwesthelling van de Hakenberg en de noordhelling van de
Paasberg vormt samen met de Roelinksbeek het begin van de Hollandse Graven. De
beek ligt ineen langgerekt beekdal,dat diep inde stuwwal isdoorgedrongen. Er
is een totale lengte van ± 3.500m aan niet opde ligger staande bovenloop aanwezig.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand,

Regulatie.

Vegetatie,

Oude situatie.

Hydrobiologisch.

Verontreinigingsbronnen.
Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

In de bovenloop liggen grotere boscomplexen, afgewisseld
door kleinere weidepercelen, deels extensief inbeheer.De
middenloop ligt ineen intensief agrarisch gebied met bijna geen bos.De benedenloop stroomt langs grotere bospercelen en intensieve agrarische gronden.
Op de Paasberg en Hakenberg ontspringen een aantal kleinere bronnen, waaruit een aantal snelstromende beekjes
voortkomen.
Gezien de aanwezigheid van de bronnen in het gebied, valt
de beek niet snel droog. Bij langdurige droogte zal dit
echter wel het geval zijn. De gereguleerde beek valt door
het gestuwd zijn niet zo snel droog.
De bovenlopen hebben alle een hoge natuurlijkheid. Vanaf
het punt, waar de beek op de ligger komt, is zij echter
sterk gereguleerd. Eerst door de vele stuwen, later nog
door de aanwezigheid van een onderhoudsberm.
De natuurlijke bovenlopen stromen door grote bossen,deels
bestaande uit naaldhout met een soortenarme vegetatie,
deels bestaande uit loofhout met een soortenrijkere vegetatie-ondergroei. Verder komen er nog enkele fraaie beekbegeleidende houtwallen voor.Na deweg Oldenzaal-Denekamp
stroomt de beek door een agrarisch landschap met vele
ruigtekruiden in het talud. In de benedenloop treffen we
weer meer andere houtwallen en grotere bossen aan met een
rijke kruidenvegetatie. De kruidenvegetatie langs de beek
zelf wordt nu echter regelmatig vanaf de onderhoudsberm
gemaaid.
De Linderbeek ging rond 1900 over in de Roelinksbeek ter
hoogte van de tegenwoordige 34-1-1-8. De Voltherbeek werd
toen enkel door deAustibeek gevoed.
Beekkarakterindex correleert zowel voor bovenloop als liggerleiding met de regulatie-index, hetgeen respectievelijk
het natuurlijke en potentieel natuurlijke beeksysteem
bevestigt.
Geen puntlozingen.
De beek bezit hoge zuurstofgehalten. De nitraatgehalten
liggen echter boven de basiskwaliteit, terwijl de nitrieten fosfaatgehalten aan de hoge kant liggen. Het water is
dus enigszins eutroof.
Gezien zijn fraaie bovenloop, bezit de gereguleerde beek
een hoog potentieel beekkarakter. Verder stroomt de beek
door het dunbevolkte enweinig ontslotene, oude agrarische
gebied Volthe en stroomt het met name in de benedenloop
langs oude,goed ontwikkelde bossen.
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Bedreiging.

Bescherming.

Het sterk gereguleerde karakter, samen met de hoge agrarische activiteit,vormen een belemmering voor het herstel
van het natuurlijke beekkarakter.
De natuurlijke bovenlopen dienen, voor zover ze niet liggen binnen natuurgebied, beheerd te worden door een overkoepelende organisatie, opdat ongewenste verbeteringen of
achterstallig onderhoud achterwege blijft. Verder dient
het besloten karakter van het gebied met zijn zandwegen
behouden te blijven.
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10. AUSTIBEEK

(34-1-1-7/34-1-1-6).

De Austibeek ontspringt zowel op de noordhelling van de Austiberg als op de
noordhelling van de Hakenberg en gaat samen met de Linderbeek (34-1-1) over in
de Voltherbeek. De beek ligt in een duidelijk beekdal en bezit een niet op de
ligger staande bovenloop met een totale lengte van 1.700 m.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie,

Vegetatie.

Oude situatie.
Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

Hydrobiologisch.

Waarde van het
beekstelsel.

De beek stroomt door een intensief bewerkt agrarisch landschap. In de bovenloop ishet oude hoevenlandschap zichtbaar, met fraaie bossen en oude boerderijen. De beek
stroomt voor een klein gedeelte langs het landgoed Singraven.
In de bovenlopen van de beek bevinden zich enkele bron/
kwelgebieden. De mooiste hiervan liggen aan de bovenloop,
die bij de Hakenberg ontspringt. Hier treffen we onder
andere en prachtig klein beekdal aan. Ingesloten door de
sterk glooiende hellingen van deHakenberg komen hier twee
kleine beekjes samen, die elk uit een boven gelegen bronnetje ontspringen. Het beekdal is zeer drassig. Bij Epman
zien we een tweede bron, gelegen in een nat elzen- en
essenbos. Deze isechter danig door vuil en boerderij-uitbreiding verstoord. Bij de Austiberg treffen we geen duidelijke bron aan,wel enige kwel inhet lager gelegen weiland. De grondwaterstand bovenop de berg iswel vrij hoog,
tot aan 0,5 m beneden maaiveld.
De beek viel in de zomer van 1986 in de benedenloop
droog. Het kan zijn, dat het brongebied toen nog water
afvoerde; de liggerleiding is namelijk sterk gereguleerd,
hetgeen droogstand bevorderd.
De op de ligger staande beek isgeheel gereguleerd, voorzien van stuwen en voorbij "het borgbos", van een onderhoudsberm. De bovenlopen zijn,daarwaar zedoor het landbouwgebied lopen, recht getrokken. De overige trajecten
hebben echter nog een fraai natuurlijk beekkarakter.
De verspreid liggende bossen zijn veelal van goede kwaliteit met een soortenrijke kruidenlaag. Hetzelfde geldt
voor het geringe aantal beekbegeleidende houtwallen, die
voor een deel haaks op de beek staan (stroomonderbreking). Het genoemde beekdal heeft een soortenrijke kruidenvegetatie, sterk afwijkend van de overige percelen.
De ligging van de beek isvanaf 1900weinig veranderd.
Geen puntlozingen, behoudens dievan boerderijen.
De zuurstofgehalten van de beek zijnhoog, eveneens alsde
nitriet- en nitraatgehalten, waarbij de laatste boven de
normvoor de basiskwaliteit ligt.
De beekkarakterindex van de bovenloop valt lager uit dan
de regulatie-index. Mogelijke oorzaak hiervoor is de
geringe lengte aan een natuurlijk beeksysteem bovenstrooms hetmonsterpunt.
De beek ontspringt als natuurlijke bronbeek uit de stuwwal
van Oldenzaal,maar stroomt al snel als gereguleerde beek
door het oude hoevenlandschap van Beuningen omdaarna door
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Bedreiging.

Bescherming.

de verkavelde Beuninger meden te stromen. De gereguleerde
beek blijft echter een potentieel natuurlijk beekkarakter
behouden.
Ten gevolge van de intensieve landbouw wordt het natuurlijke beekkarakter verstoord door eutrofiëring, beekverbeteringen en het verwijderen van de houtwallen. Door de
vaak diepe insnijding van de beek door het glooiende landschap is de kans op afspoeling van mest naar de beek toe
vrij groot.
De waardevolle bossen en beekdalen dienen beschermd te
worden tegenvuilstort envermesting. De niet opde ligger
staande bovenlopen dienen beschermd te worden tegen régulâtiewerkzaamheden en zoudenvia een beheersplan onderhouden dienen teworden.
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11.

34-0-3-2.

Dewatergang ontspringt tenwesten van de stadsrand van Ootmarsumuit de Zonnenberg enKuiperberg engaat samen met de 34-0-3-4 over in de 34-0-3, die op zijn
beurt uitmondt in de Hollander Graven. Het aanwezige beekdal is enigszins door
stedebouw verstoord. De beek bezit 2.900 m aan niet op de ligger voorkomende
bovenloop.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.
Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.
Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging,

De bovenloop van de beek ligt voor een belangrijk deel
binnen de stedelijke invloedsfeer. De benedenloop stroomt
door een agrarisch gebied.
Op de beek zitten meerdere belangrijke en sterk watervoerende bronnen,gelegen indiepe,smalle dalen.
Door de aanwezigheid van de bronnen valt de beek niet
droog. Ook niet gedurende langere perioden van droogte
(augustus 1986).
Het deel van de beek, dat op de ligger staat, isgereguleerd, waarbij stuwen de stroomsnelheid onderbreken. De
bovenlopen zijn ook voor een deel ten gevolge van de
stedelijke invloedsfeer gereguleerd. Zo is de beek langs
het zwembad van bodemvallen voorzien en is het talud door
stenen verdedigd. Ingrijpender maatregelen zijn echter de
verduikering van gedeelten van de bovenlopen, het doorvoeren van beekwater door eenvisvijver en het creëren van
stadswater door de beek (inhet uitbreidingsplan) te vervijveren.
De brongebieden liggen in fraaie erosiedalen met een
prachtige, kenmerkende kruidenvegetatie. Verder is het
zuidelijke dal voorzien van een elzenbronbos, deels met
populieren doorplant.Hier treedt ook eutrofiëring op door
de hoger gelegen maisakkers,wat een hoge brandnetelgroei
tot gevolg heeft. De liggerloop is bijna in zijn geheel
ontdaan van beekbegeleidende vegetatie.
In het verleden heeft de beek mogelijk door "het Wiemsel"
gestroomd. Hier isnunog een oude beekloop aanwezig.
P.M..
Op de beek zitten een tweetal riooloverstorten, die met
een afvoerriool naar het begin van de liggerleiding zijn
gelegd. Verder komt het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties op de 34-0-3. Verder kan er vanaf de maisakkers, gelegen opde Zonnenberg,vervuild water afvloeien
naar het beekdal.
De kwaliteit van het beekwater voldoet aan de normen van
de basiskwaliteit. Het BZV-gehalte ligt iets hoger dan bij
de restvan de beken,evenals de nitriet- en amoniakgehalten.
De waarde, die het beekstelsel kan hebben, gezien zijn
bronactiviteit, erosiedalen en onbeperkte watervoering,
gaat enigszins verloren door stedelijke verstoringen en
het gereguleerd zijnvan dewatergang daarna.
De erosiedalen bovenin het stroomgebied worden door afspoeling van vervuild water, afkomstig van de grote maisakkers, geëutrofieerd. Verder ondervinden de dalen hinder
van betreding en het storten van tuinafval vanuit de er-
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Bescherming.

langsgelegenwoonwijken. Bij de laatste uitbreiding isde
beek ineen stadswater veranderd, hetgeen de eigenschappen
van een snelstromende bronbeek teniet doet.
Verdere aantasting van de beekdalen door stadsuitbreiding
vermijden, evenals afvloeiing van voedselrijk water vanuit
de maisakkers naar de beek. Beekdalen verder aan een duidelijk beheer onderwerpen, evenals de liggerloop.
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12. VLASCHBEEK

(34-0-5).

De Vlaschbeek ontspringt uit de noord- en zuidhelling van de Kersberg en mondt
uit in de 34-0-3. De beek heeft een sterk vertakte bovenloop en is diep in de
stuwwal doorgedrongen. Ook hier is stadsuitbreiding debet geweest aan een verstoring van het beekdal. De Vlaschbeek heeft een totale lengte van 2.500 m aan
niet op de liggervoorkomende bovenloop.
Grondgebruik.

Bronactiviteit,

Droogstand.
Regulatie.

Vegetatie,

Oude situatie.
Hydrobiologisch.

Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Het merendeel van de beek ligt in een agrarisch gebied,
met een kleine onderbreking van stads- en industriegebied. Op de Kersberg liggen voornamelijk maisakkers met
afstromingsgevaarnaar de beekdalen.
We treffen hier eendrietal langgerekte, fraaie en belangrijke watervoerende erosiedalen aanmet een eigen brongebied.
De beek blijft sterk watervoerend, ook gedurende droge
zomers.
De liggerleiding isgereguleerd, waarbij de 34-0-5-1 en-2
bekleed zijn met betonplaten en de 34-0-5 sterk gestuwd
is. Recent isde beek bij het industrieterrein van Ootmarsum over een lengte van ± 300m verduikerd. De bovenlopen
zijn nog natuurlijk en liggen voor een belangrijk deel in
een erosiedal met bronactiviteit,gevolgd door eenmeanderende beek.
De brongebieden bezitten een prachtige en kenmerkende
vegetatie,waarbij het brongebied van 'tRibbert enigszins
geëutrofieerd is. De vegetatie langs de liggerleiding is
indit opzicht duidelijk minder, mede veroorzaakt door de
ligging van de beek langs een weg en de stedelijke
invloedsfeer.
De loop van de beek isweinig veranderd.
De bovenloop van de 34-0-5-1 bezit een hoge beekkarakterindex,hetgeen overeenkomt met een ongestoorde natuurlijke
beek. Indergelijke beken komt een soortenrijke macrofauna
samenstelling voor.
We vermeldden reeds de potentiële afvloeiingskansen van
mestdelen vanuit de sterk naar de beek toe hellende gronden van de Kersberg. Verder bevindt er zich een werveloverstort van het rioolstelsel naast de beek.
Er komen hoge zuurstofgehalten inde beek voor,echter ook
enigszins in vergelijk tot de basiskwaliteit te hoge
gehalten voor nitraat en fosfaat, mogelijk veroorzaakt
door difuse lozingenvanuit de landbouw.
Alleen al de prachtige bronnen en langgerekte erosiedalen
maakt de beek van natuurwetenschappelijke betekenis en de
liggerleiding tot eenpotentieel natuurlijke beek.
Eutrofiëring door landbouw en afvalwater van bebouwingen,
samenmet vuilstort door ingelanden,vormen een bedreiging
voor de erosiedalen, evenals een inconsequent beheer van
de bovenlopen. Verder treedt er verstoring vanuit de stad
op,mede veroorzaakt door aanwezige volkstuintjes langsde
beek.

- 34BescherminR.

Een goede bescherming van de beekdalen is het aankopen
door een natuurbeschermingsorganisatie ervan. Verder zouden storende invloeden vanuit stad enweg tegengegaan moetenworden, terwijl natuurbouw het beekkarakter zou kunnen
versterken.
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13. POELBEEK

(34-0-4)

De Poelbeek ontspringt inNutter enmondt uit inde 34-0-3, die al snel overgaat
in de Hollander Graven. De beek ligt in een duidelijk beekdal, dat diep in de
stuwwal is doorgedrongen en beschikt over een lengte van 2.000m aanniet opde
ligger voorkomende bovenloop.
Grondgebruik.

Bronactiviteit,

Droogstand.
Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.
Hydrobiologisch.

Verontreinigingsbronnen.

Chemische waterkwaliteit.
Waarde van het
beekstelsel.

Voor het overgrote deel heeft de grond een agrarische
bestemming. In de bovenloop ligt een camping in het verlengde van het erosiedal.Hier bevindt zich ook het meeste
bos. Op de essenwordt voornamelijk mais verbouwd.
Evenals de andere beken uit het Ootmarsumse heuvelland
bezit ook de Poelbeek een langgerekt erosiedal met sterke
bronactiviteiten.
De beek is sterk watervoerend en komt ook in droge perioden niet droog testaan.
De liggerleiding isgeheel gereguleerd en loopt over grote
afstand langs een weg. De beek is sterk gestuwd, voorzien
van twee zandvangers en bezit weinig beekbegeleidende
houtvegetatie. De bovenloop daarentegen is sterk meanderend en loopt langs een fraaie houtwal, richting erosiedal, dat bestaat uit elzenbos enmoerasmet veel bronlocaties. Het erosiedal splitst zich vervolgens; één tak eindigt ineenweidegebied napassage van nog een brongepasseerd te zijn;de andere zijtak begint bij een vijver/poel
en stroomt door eenweiland.
De brongebieden bezitten een eigen vegetatie met geboomte
opde flanken van de erosiedalen en een soortenrijke kruidengroei in het dal. De liggerloop vormt een schrille
afspiegeling van de bovenloop. Er bevinden zich enkele
kleine bosjes langs de beek. Houtwallen zijn echter nagenoeg afwezig.
De Poelbeek splitste zich in het verleden in twee beken,
waarbij er één richting Postelhoek stroomde.
Het beekkarakter van de bovenloop kwam bij de monstername
in 1984 beduidend lager uit, dan op grond van de regulatie-index te verwachten was. Mogelijk kan dit een gevolg
zijn van de vervuiling, die toen in het erosiedal werd
waargenomen.
In 1984 stonk het water in het erosiedal en hadden aanwezige planten een waas over hun blad, mogelijk veroorzaakt door rioolwater van de camping. De camping is nu
echter op het riool aangesloten. Verder geen puntlozingen. Het bovenstroomse gebied isrecent gerioleerd.
De Poelbeek heeft hoge zuurstofgehalten en voldoet met
uitzondering van hetN03~gehalte aan de basiskwaliteit.
De beek heeft een prachtig, langgerekt erosiedal met
sterke bronactiviteit, waaruit een snelstromend en meanderend beekje ontstaat. Dit gegeven alleen al maakt de
beek zeerwaardevol ende liggerleiding tot een potentieel
natuurlijke beek.
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Bedreiging.

Bescherming.

Het erosiedal is ten dele in particulier bezit en wordt
waarschijnlijk niet volgens de geldende normen onderhouden, hetgeen afbreuk doet aandevegetatie. Op het erosiedal zijn perceelssloten aangesloten, die gelegen zijn in
landbouwgebied, hetgeen eutrofiëring van het dal bevorderd. Verder hebben campinggasten een storende invloed op
het dal,doordat zehet betreden envuil achterlaten.
Het erosiedal zou aangekocht moeten worden, waarbij verstoring vanuit landbouw en recreatie tegengegaan moetworden. Mogelijkheden voor natuurbouw zouden bekeken moeten
worden.
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14. 34-0-0-1

en

34-0-2.

Deze twee beken ontspringen ten noorden van Ootmarsum, dicht tegen de Duitse
grens aan en komen uit in de Hollander Graven. De beekjes liggen nauwelijks in
een beekdal en staan inhet geheel opde ligger.
Grondgebruik.
Bronactiviteit.
Droogstand.

Regulatie,

Vegetatie,

Oude situatie.

Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Bescherming.

De beide beekjes liggen hoofdzakelijk in agrarisch gebied.
Er bevinden zich geen duidelijke bronnen op de beek. We
treffen echterwel kwelverschijnselen aan.
De 34-0-0-1 valt redelijk snel droog. De 34-0-2 echter
niet. Deze blijft, zij het gering, watervoerend, ook tijdens de droge zomervan 1986.
Beide beken zijn geheel gereguleerd. De beide bovenlopen
van de 34-0-0-1 zijnvoorzien van een houten bak.Langsde
Goudkampsweg is de beek gestuwd. De 34-0-2 is eveneens
gestuwd. Toch blijven beide beken,vanwege hun verval en/
ofwatervoering, een potentieel beekkarakter behouden.
Langs de 34-0-0-1 bevinden zich nauwelijks beekbegeleidende houtwallen. Bij de 34-0-2 treffen we een tweetal
houtwallen langs de beek aan, te zamen met twee kleine
bosjes.
De bovenloop van de 34-0-0-1 was waarschijnlijk rond 1900
op de Springendalsebeek aangesloten. In het gebied van de
34-0-2 stroomden toen meerdere beken door een weilandenlandschap.
Geen puntlozingen.
Beide beken hebben hoge zuurstofgehalten en een lage
eutrofiëringsgraad. De gehalten voldoen aan de normen,die
gesteld zijn aanwater voor zalmachtigen.
De beken zijn gereguleerd en liggen ineenverkaveld landschap, hoofdzakelijk voor agrarische doeleinden gebruikt.
Toch blijft de 34-0-2 het gehele jaar watervoerend, hetgeen zeer belangrijk is.Beide beken liggen verder in een
rustig en rijk weidevogelgebied. De waterkwaliteit van
beide beken isgoed.
Intensieve landbouwmetmaisteelt langs de beek geeft aanleiding tot verruiging van de taluds. De aanwezige bodembakjes biedenweinig houvast voor demacrofauna.
Een sterke ontwatering van het gebied moet voorkomen worden. Verder zouden langs de 34-0-2 bosjes en houtwallen
met elkaar verbonden kunnenworden.

15. SPRINGENDALSEBEEK

(34-0-1).

De Springendalsebeek ontspringt ten noorden vanNutter, inhet Onland en stroomt
in oostelijke richting naar de Hollander Graven. Het zich sterk vertakkende
beekdai dringt diep inde stuwwal door.Bijwijze van uitzondering staat de beek
tot aan één van de bronnen op de ligger. Het aantal niet op de ligger staande
meters bovenloop beperkt zich dan ook tot 1.200 m (voornamelijk bestaande uit
een zijtak,die eens de oude loopvan de beekvormde en enkele erosiedalen).
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.

Verontreinigingsbronnen.

Tot aan de zandvanger stroomt de beek voor een groot deel
door het natuurgebied het Springendal. Hierna verdwijnen
de houtwallen en bosjes geleidelijk en stroomt de beek
door een intensiever wordend agrarisch gebied met zelfs
maisteelt tot aan de beek van het eens zo natte Ottershagen. Bovenstrooms het brongebied liggen nog enkele cultuurgronden.
De beek staat alom bekend om zijn prachtige en vele bronnen, gelegen insmalle erosiedalen.Verder komen erprachtige hooi-/blauwgraslanden indeze dalenvoor.
Door zijn sterke bronactiviteit valt de beek niet droog.
In extreem droge zomers blijft de beek zijn sterke watervoering behouden.
Een groot deel van de beek is in het verleden tijdens de
ruilverkaveling gereguleerd, dat wil zeggen recht getrokken en voorzien van een standaardprofiel, beschoeiing,
stuwen en zandvangers,waarbij de benedenloop verlegd is.
Tussen de Laagsestraat en de zandvang zijn nog enkele
houtwallen gespaard gebleven. Bovenstrooms toont de beek,
zij het dat ze nog enigszins door de wasserij wordt beïnvloedt (opstuwing), zich inalhaar schoonheid: meanderend
door en langs bossen enblauwgraslanden en langs steilranden tot aan het brongebied.
De beek kan, voor wat de vegetatie betreft, in twee
gedeelten geknipt worden, namelijk: het gereguleerde
gedeelte dat vegetatiekundig gezien nauwelijks interessant is en het natuurlijke deel, dat een schoolvoorbeeld
geeft van karakteristieke vegetatie-elementen, die langs
een bronbeek voorkomen. Het beekje, dat iets ten noorden
van de wasserij ontspringt uit een zandkop, stroomt na de
weg door de oude loop van de Springendalsebeek. De beek
wordt hierdoor houtwallen begeleid.
In het verleden stroomde de beek, na de wasserij het
Springendal, in noordelijke richting naar de Goudkamp en
kwam ter hoogte van de tegenwoordige 34-0-0-1 uit in de
Hollander Graven.
We treffen hier een nauwe correlatie aan tussen beekkarakterindex en regulatiegraad. Het ongestoorde macrofaunabestand van de bovenloop gaat ten gevolge van cultuurtechnische verbeteringen inde benedenloop verloren.
De wasserij het Springendal loosde zijn afvalwater op de
beek. In 1987 heeft het bedrijf een eigen zuivering in
beheer genomen,waarbij het effluent hiervan nog wel opde
beekwordt geloosd.
Daarnaast hebben bovenstrooms van de bronnen gelegen maisakkers ten gevolge van erosie en afspoeling een eutrofiërende invloed op het beeksysteem.
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Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Bescherming.

Voor een groot aantal parameters voldoet de Springendalse
beek aan de kwaliteit voor zalmachtigen. Enkel het totaal
fosfaatgehalte isnog iets aande hoge kant.
De Springendalsebeek is,mede door zijn sterke bronactiviteit en zijn gedeeltelijk, intact gebleven beekdal, één
van de meest waardevolle beken inhet gebied. Het gereguleerde deel heeft dan ook een hoog potentieel natuurlijk
beekkarakter.
Een grote bedreiging voor de kwaliteit van het natuurlijke
beekdal vormen de maisakkers boven in het gebied, daar de
detailontwatering van deze akkers afwatert op het brongebied, hetgeen tot een sterke eutrofiëring van het beekdal leidt. Verder verstoort het effluent van de wasserij
het natuurlijke beeksysteem.
Het van nature schone bronwater dient niet door afstromend, voedselrijk water vervuild teworden.Verder zouhet
beekkarakter van de benedenloop door natuurbouw versterkt
kunnen worden en dient de nog aanwezige oude loop, met
hierop aangesloten enkele kleinere bronnen, beschermd te
worden.
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16. D

30-0-0-1.

Deze watergang ontspringt op de zuidwestelijke helling van de in Duitsland
gelegen Paas- enLangerberg. Een zijtak van de beek ontspringt ten oosten vande
Paardenslenkte in Nederland. De beek mondt in Duitsland in de Dinkel uit. De
beek stroomt ruim 1km door Nederland, exclusief een 300 m lang traject van een
niet op de ligger staande en opNederlands grondgebied gelegen zijbeek. De beek
ligt in eenduidelijk en sterk vertakt beekdal.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.
Droogstand,

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging-

Bescherming.

Er komen voornamelijk, deels extensief beheerde, weidegronden langs de beek voor, afgewisseld door enkele bossen.
De beek bezit meerdere, sterke en minder sterke bronnen,
waarvan er ook een aantal inDuitsland liggen.
Door het sterke bronkarakter een het grote stroomgebied,
onder andere gelegen in Duitsland, valt de beek niet
droog. Het is één van de sterkst watervoerende beken in
ons gebied.
De beek kent een fraaie meandering. Hier en daar is ze
kleinschalig verbeterd, zoals in het weiland ten noorden
van Brunninkhuis en langs een zandweg. Verder is het een
natuurlijke beek.
De zijtak (niet op de ligger staand) stroomt langs een
steile esrand, begroeid met adelaarsvaren, els en es en
gaat in bovenstroomse richting over in een oud beukebos.
De liggerleiding bezit ook een aantal goede houtwallen. Ze
zijn echter niet allemet elkaar verbonden. De oude structuur van bossen en houtwallen, in samenhang met de sterke
bronactiviteit, bieden voldoende mogelijkheden voor een
rijke kruidenvegetatie.
De loop is niet veranderd. Ook in de povere jaren rond
1900 hoorde dit gebied reeds tot de vruchtbare agrarische
gronden, te midden van het Hezingerveld, hoewel de naam
Schaarsche Eschdegrenssituatie weergeeft.
P.M..
Geen puntlozingen en weinig huishoudelijk afvalwater,
gezien de bebouwingsdichtheid.
Hoge zuurstofgehalten en lage gehalten voor calcium en
zuurstofverbruik. Het nitraatgehalte is iets aan de hoge
kant. De parameters voldoen echter aan de gestelde normen
voor zalmachtigen.
Landschappelijke en natuurwetenschappelijke waardevolle
beek, mede door zijn sterke watervoering en prachtige
brongebieden.
De landbouwactiviteiten in brongebieden vormen veelal een
ernstige bedreiging voor het bronmilieu. Zo ook in Duitsland,waar mais boven op de bron verbouwd wordt en koeien
de bronvegetatie vertrappen.
Vanwege de hoge landschappelijke waarde van het gebied is
bescherming gewenst. Voor een goede bescherming van de
gehele beek tot aande Dinkel ishet echter ook nodig,dat
het buurland hierbij betrokkenwordt.

4117.

ROSSUMERBEEK

(14-4-3).

De Rossumerbeek ontspringt op de noordoosthelling van de Tankenberg, stroomt
vervolgens in noordelijke richting door het dorp Rossum en mondt voor Weerselo
uit inde nieuw gegraven Middensloot. De beek ligt ineen fraai beekdal met vele
vertakkingen opde stuwwal. Ze bezit hierdoor een totale lengte van 2.600m aan
niet op de ligger voorkomende bovenloop.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

De bovenloop stroomt voor eenvrij groot gedeelte door het
natuurgebied Eugeria, met uitzondering van het landbouwgebied rond boerderij de Reuver. De liggerloop gaat voornamelijk door het nu intensief bewerkte oude hoevenlandschap, met als uitzondering het kleinschalige Rossumer
bovenveld enhet natuurgebied de Rossumermeden.
Inhet bovenstroomse gebied bevinden zichmeerdere bronnen
en kwelweilanden die, in tegenstelling tot de extreme
piekafvoeren ten gevolge van het sterke verhang en het
deels gedraineerde cultuurland in de bovenloop, zorgen
voor een redelijk constante afvoer.
De bovenloop valt na een langere periode van geen neerslag
droog. De benedenloop blijft echter effluentwater ontvangen.
De bovenloop bezit een hoge mate van natuurlijkheid, dat
zich voortzet in het liggertraject tot aan de Rossumsestraat. Hierna isde beek gereguleerd, voorzien van stuwen
en inRossum deelsverduikerd. De laatste honderden meters
beek hebben een schouwpad.
Het natuurlijk gedeelte van de beek stroomt vanuit een
fraai brongebied door een natuurlijk bos, beheerd door de
Stichting Natuurmonumenten. Het natuurlijke liggertraject
bezit eveneens een fraaie vegetatie.Langs de gereguleerde
beek komen nog wel bosjes en houtwallen voor, maar de
kruidenvegetatie is dan duidelijk soortenarmer. Een uitzondering hierop vormt het Rossumer medengebied.
Voor de aanleg van de Middensloot verdeelde het water van
de Rossumerbeek zich over de 14-4-0-4 en 14-4-1-3, ofwel
de Stouwe.
P.M..
Het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Rossum
komt na Rossum op de beek. Een zijtak van de bovenloop
ontspringt in een sterk hellend cultuurgebied met onder
andere maisbouw. Verder bevinden er zich 3 riooloverstorten inhet dorp Rossum.
De zuurstofgehalten liggen hoog. De fosfaat- en stikstofgehalten zijn laag, evenals het zuurstofverbruik. De hier
nog niet door effluent beïnvloede watergang voldoet aande
normen, gesteld voor zalmachtigen. Door de lozing van het
effluent vindt er voornamelijk een verhoging van het fosfaatgehalte plaats.
De Rossumerbeek heeft over grote lengte een natuurlijke
loopmet een actief enwaardevol brongebied. De liggerloop
(na de weg Oldenzaal-Rossum) verkrijgt hierdoor de potentievan eennatuurlijke houtwalbeek.
De cultuurgronden, bovenstrooms, dragen bij aan een versnelde afvoer en aan een eutrofiëring van hetwater,doordat de gronden gedraineerd zijn en mais tot aan de beek
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Bescherming.

wordt verbouwd. Verder tast een niet gecoördineerd beheer
het beekkarakter van de bovenloop aan. Dit geldt met name
voor het slapende schouwgedeelte.
De waterkwaliteit beschermen door sanering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Rossum. De gedeelten, die
buiten het beheer vallen van hetwaterschap enNatuurmonumenten, onderwerpen aan een eenduidig beheer en onderhoud. Een extensievere cultuurdruk in het bovenstrooms
gebied nastreven.
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18. WEERSELERBEEK

(14-4-4/14-4-5).

De Weerselerbeek ontspringt op de noordhelling van de Tankenberg en eindigt in
de nieuw gegraven Middensloot. De beek ligt in een duidelijk beekdal. De beek
heeft een niet op de ligger staande bovenloop met een totale lengte van 2.900m.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.
Droogstand,

Regulatie,

Vegetatie.

Oude situatie,

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

De bovenloop ligt in het natuurmonument "het Eugeria". Na
de weg Oldenzaal-Denekamp stroomt de beek door een verkaveld landbouwgebied, herinnerend aan het oude hóevenlandschap. Tot aan de oude Weerselerbeek komen verspreid
liggende bosjes langsde beekvoor.
De beek bezit een aantal zeer fraaie bronnen. Ze zijn
allen gelegen binnen het terrein vanEugeria.
Mede door de duidelijke bronnen valt de bovenloop niet
snel droog. Door het gestuwd zijn van de liggerloop komt
droogstand (niet) voor. De afvoer is dan echter gering
(nihil)endoorwegzijging kan alsnog droogstand optreden.
De niet op de ligger staande bovenloop heeft een natuurlijk karakter, zij het dat er wel enkele kleine verbeteringen door ingelanden zijn uitgevoerd. De liggerloop
(14-4-5) is gereguleerd, evenals de recent verbeterde
14-4-4. Bij de 14-4-4 is bovenstrooms van de watergang
14-4-4-9 inde linkeroever door hetwaterschap een houtwal
aangeplant. De beek is 100 m voor uitstroming van de
14-4-4-12 recent verbeterd en voorzien van een 2 x \ \ m
onderhoudsberm.
Het brongebied bezit een karakteristieke en zeldzamevegetatie. De bovenloop heeft nog enkele mooie beekbegeleidende houtwallen. De 14-4-5 heeft wat dit betreft vrij
weinig te bieden met uitzondering van het eikrababos bij
het gasstation.
Dit 14-4-4 bezit nog enkele fraaie houtwallen en een paar
natte bossen met goede voorjaarsvegetatie. Het laatste
traject van de 14-4-4 iseigenlijk oninteressant,met uitzondering van het natte bosje aan de linkeroever.
Door de aanleg van de Middensloot stroomt de beek nu ten
noorden vanWeerselo inplaats van doorWeerselo.Het zuidelijk beekdal,door deBenneker, isdoor zandwinning vergraven; de bovenloop gaat naar de 14-4-5toe.
P.M..
Behoudens huishoudelijk afvalwater geen grote puntlozingen.
De kwaliteit van het water voldoet aan de normen, die
gesteld zijn aan water voor zalmachtigen. De beek heeft
een lage eutrofiëringsgraad.
Gezien de prachtige bronnen, de deels nog natuurlijke
bovenloop en de natte bossen langs de 14-4-4, kan de beek
in zijn geheel als een (potentieel) natuurlijke beek
gezien worden, stromend door een oud landschap.
Afkoppeling naar de Middensloot maakt de oude loop van de
beek, onder andere door de Lemselermaten, minder waardevol. Verder vormen de kleinschalige ingrepen en het niet
op elkaar afgestemde beheer een aantasting van het beekkarakter inde bovenloop.

44

Bescherming.

-Bovenloop inbeheernemen.
- De liggerloop leent zich voor natuurbouw, afgestemd op
een natuurlijke beek.
- Natte bossen beschermen tegen grondwaterstandsdaling.
- Houtwallen langs essen beschermen tegen veevraat en
afbranden.
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19. LEMSELERBEEK

(14-5-4).

De Lemselerbeek begint ten noordwesten van Oldenzaal met een zich sterk vertakkend stelsel van kleinere waterlopen, ontspringend uit de voormalige essen: de
Thij, Bentheimer Es en de Hooge Esch. De beek staat inzijn geheel op de ligger
en ligt in een duidelijk beekdal. Bij Saasveld gaat de beek over in de Zoekerbeek.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Bescherming,

Het bovenstrooms gelegen gebied is door stadsuitbreiding
behoorlijk aangetast. Hierna vinden er overwegend agrarische activiteiten langs de beek plaats.Na de oudeWeerselosedijk verandert het oude hoevenlandschap ineen beekdallandschap met kleine weilanden haaks op de beek, afgescheiden door eenhoutwal.
Er komen geen bronnen (meer)voor inhet gebied. Wel treffen we enige kwelactiviteit aan in de leidingen 14-5-4-9
en-10.
De beek is gestuwd, hierdoor zal ze waarschijnlijk niet
droogvallen. De afvoer zal echter indroge perioden gering
zijn.
Het gehele beeklopenstelsel isverbeterd en er zijn stuwen
aangebracht. De nog vrij natuurlijke watergang 14-5-4-3
begint met een bergingsvijver. Door de dynamiek van de
beek, samen met het verouderde profiel, is er weer een
aanzet totmeandering zichtbaar.
Langs de beek komen nog vele houtwallen voor, die het
beeld van het beekdallandschap in herinnering roepen.
Delen van houtwallen zijn echter nuverdwenen en er treedt
een ruigtegroei op langs de beek.Verder komen er eenaantal goed ontwikkelde bossen langs de beek voor, waaronder
het Kloppersblok.
Rond 1900verdeelde de Lemselerbeek zich bij hetKloppersblok over twee beken, namelijk de Spriekersbeek (14-5-4)
ende Lemselerbeek (14-5-0-2).
P.M..
De regenweerafvoer van dewoonwijk de Essen wordt via een
bergingsvijver opde 14-5-4-3 geloosd.
De beek bezit hoge zuurstofgehalten en een laag eutrofiëringsniveau. Zo zijn de stikstof- en fosfaatgehalten laag,
evenals het zuurstofverbruik. De beek voldoet aan de normen voor zalmachtigen.
De beek kan vanwege zijn sterke watervoering, goede beekbegeleidende bossen enhet tendele nog intact zijnde oude
landschap alswaardevol betiteld worden.Ondanks zijnverstoorde bovenloop blijft de beek eenpotentieel natuurlijk
karakter behouden.
Een te sterke cultuur- en antropogene druk, samen met de
kans op verontreinigd water vanuit de stad Oldenzaal, kan
het beekkarakter verstoren. Door het oprukken van de
stadswijken valt de kwelactiviteit weg, hetgeen de watervoering van de beek indroge zomers verstoord.
De nog aanwezige natuurwaarden dienen beschermd te worden. Het oude beekdallandschap langsde Smeijersweg en bij
de benedenloop beschermen en versterken, door houtwallen
met elkaar teverbinden.
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20.

39-0-2.

Deze watergang ontspringt ten oosten van de Austiberg en komt uit in de Dinkel
nabij Beuningen. De bovenloop van de beek ligt in een beekdal. De niet op de
ligger staande bovenloop heeft een lengte van ± 1.000 m. Daarnaast heeft het een
sterk vertakt detailontwateringsstelsel, aangesloten opde bovenloop.
Grondgebruik.
Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie•

Oude situatie.

Verontreinigingsbronnen.
Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Bescherming.

Voornamelijk agrarisch en intensief in een verkaveld en
van oudsher vruchtbaar gebied.
In het bovenstroomse deel zien we enige ijzerkwei in een
slootje, gelegen in het geomorfologische beekdal, nabij
boerderij Heupman. Van een duidelijke bron is echter geen
sprake.
Onbekend. Echter gezien de hoge slootbezetting in het
bovenstroomse deel zal de beek wel droogvallen in een
regenarme zomerperiode.
Het begin van de bovenloop ligt ineen openweidegebied en
is recht getrokken. Hierna vertoont de beek, tot aan de
Beuningerstraat, een hoge mate van natuurlijkheid. De beek
isvervolgens nadeze kruising opde ligger geplaatst. Een
gevolg hiervan is, dat bodembakjes zijn aangebracht, de
beek een meter van de houtwal afligt, een zandvanger is
gemaakt enhet laatste gedeelte verduikerd is.
In het weidegebied bezit de beek een soortenarme vegetatie, enigszins verruigd. Het natuurlijke deel van de beek
bezit aan weerszijden een prachtige houtwal met een zeer
dichte ondergroei, zodat hier eengeringe kruidenvegetatie
voorkomt. Het liggerdeel bezit een fraaie houtwal en een
verruigd talud langs eenhogees.
Op de geomorfologische kaart loopt het beekdal geheel
anders. In het veld is deze situatie echter niet te herkennen.
Geen puntlozingen. Dun bevolkt gebied,wel intensief agrarisch.
De zuurstofgehalten liggen iets lager dan die van de
andere beken. De nitraat-, nitriet- en fosfaatgehalten
liggen boven de normenvoor de basiskwaliteit.
De beek ligt in een landschappelijk fraai en historisch
oud gebied. Echter door de geringe lengte van het natuurlijke traject boet de beek aan waarde in. De potenties
voor een natuurlijke beek zijn voor de gereguleerde trajecten echterwel aanwezig.
Drainage en intensieve landbouw in een hellend gebied met
hoge essen langs de beek vormen een bedreiging voor de
waterkwaliteit.
- Huidige natuurlijke bovenloop beschermen.
- Versnelde waterafvoer tegengaan.
- Kans op afspoeling van meststoffen verkleinen, bijvoorbeeld door bomen en/of houtwallen langs beek aan te
planten.
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21. ROORDERHEUBNE

(40-0-0-1).

Deze beek ontspringt ten zuiden van de Hakenberg enmondt uit in de Dinkel. De
beek ligt in een duidelijk beekdal en staat over een lengte van ± 1.500 m niet
opde ligger van hetwaterschap Regge enDinkel.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.
Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging,

Het grondgebruik is hoofdzakelijk agrarisch. In de bovenloop meer bos, afgewisseld met kleinschalige, extensieve
landbouw(landgoedkarakter).
Er komen in het gebied enkele kleine bronnen voor. Verder
is er een ijzerneerslag in kleine toestromende greppels
waar tenemen entreedt er ijzerrijkwater uit de hogees,
gelegen langs de benedenloop. Het zijn echter geen sterke
bronnen.Verder zijn er twee (bron)vijvers aangelegd.
De beek viel in de zomer van 1986 droog. Ook in kortere
droge perioden is dit het geval. In de benedenloop is de
beek echter dan tochweer watervoerend.
De beek bezit een vrij hoge natuurlijkheid. In de bovenloop hebben enkele kleinschalige ingrepen plaatsgevonden,
zoals het verleggen van de beek, profileren en verduikeren. Tevens stroomt de beek door twee vijvers. Door het
dynamisch karakter van de beek, samenmet de kleinschalige
ingrepen, blijft de beek meanderen. De liggerloop bezit
ook een hoge graad vannatuurlijkheid. Er hebben hier echter ook beekverleggingen plaatsgevonden. Na de boerderij
Stuthof isde beek gereguleerd.
De beek wordt over een grote lengte door houtwallen en/of
bos begeleid met hierin een goede vegetatie. Wel zijn er
gaten in deze houtwallen. Het verbeterde deel van de liggerleiding ishierbij vergeleken duidelijk aanveranderingen onderhevig geweest. De weilandjes rond de Hakenberg
(langs de beek) vallen in positieve zin op, door het
extensieve beheer.
Afgezien van de kleine veranderingen, die door verbetering
zijn opgetreden, ligt de beek nog inzijn originele dal.
P.M..
Geen grote puntlozingen. Wel lozingen van afvalwater, zoals onder anderevanweekspoelwater inde bovenloop.
De zuurstofgehalten zijn vrij goed. Het zuurstofverbruik
is gering. De stikstof- en fosfaatgehalten zijn echter
vrij hoog,maar voldoen nog juist aande basiskwaliteit.
Gezien het landschap, bronkarakter enbeekdalligging heeft
de beek een grote waarde. Enigszins wordt deze waarde
negatief beïnvloed door kleine verbeteringen, al of niet
met blijvend karakter.
Een niet op elkaar afgestemd beheer voor de gehele beek
leidt tot versnippering endegradatie, zowel bij bovenloop
en liggerleiding, hetgeen tot uiting komt inslecht onderhouden houtwallen, met open gedeelten, kleine verleggingen, gedeeltelijke beschoeiingen, aantasting van houtwallen en kruidengroei door profilering van het talud met
hout, azobé en puin. Veel van de oorspronkelijke waarde
gaat zoverloren.
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Bescherming.

-Eenduidig beheersplan voor de gehele beek.
- Handhaven van demeandering.
- Nastreven van extensieve landbouwmethoden langs de
bovenloop.
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22.

LAGE KAVIKBEEK

(40-0-1).

De beek ontspringt ten oosten van de Paasberg enmondt uit inde Dinkel.De beek
ligt voor een groot deel in een beekdal en heeft een niet op de ligger staande
bovenloop met een lengte van4.500m.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand,

Regulatie,

Vegetatie,

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Ook hier is het grondgebruik hoofdzakelijk agrarisch, met
mais op de hogere gronden, met name op de essen. Verder
komen er enkele fraaie eike- en beukebossen voor langs de
beek.
Er bevinden zich enkele goed ontwikkelde bronnen in het
gebied. Hieruit ontstaan een aantal beken. Bij de boerderij "de Lage Kavik" zienwe een prachtig erosiedal.
De benedenloop viel indedroge zomervan 1986droog. Voor
de bovenloop is dit echter onbekend. Gezien de sterke
bronactiviteit zal droogstand waarschijnlijk niet snel
optreden.
De beek bezit bijna over de gehele lengte een natuurlijke
loop met fraaie meandering in/langs bosgebied. In open
cultuurland wordt de beekvaker uitgediept. Langs de openbareweg zijn soms beschoeiingen aangebracht.
Mede door zijn natuurlijk karakter bezit de beek eengevarieerde kruidenbegroeiing. Vooral in de bossen en brongebieden komt een rijke voorjaarsvegetatie voor. Langs
cultuurgronden komt een sterkere ruigtekruidengroei tot
ontwikkeling. In de benedenloop bij de Dinkel groeit een
ruigtestruweel met droge ennatte ruigtekruiden.
Er zijn een aantal veranderingen opgetreden met betrekking
tot de ligging van de beek.De beek,die ontspringt bijde
Lage Kavik, boog even voor de weg Beuningen-De Lutte in
noordelijke richting af, richting 40-0-0-1. De beek, die
ontspringt bij Hanhof, kwam uiteindelijk niet in de
40-0-0-1 uit,maar boog naar het zuiden af en stroomde in
een eigen beekdal naar deDinkel.
P.M..
Geen puntlozingen.
Wel gevaar voor afvloeiing van mest vanaf de hogere essen
naar de eronder langs stromende beek.
Het zuurstofgehalte en zuurstofverbruik zijn respectievelijk hoog en laag. De eutrofiëringsgraad ligt te hoog.
Nitraat, nitriet en fosfaat (totaal +ortho)zitten boven
de normen voor de basiskwaliteit.
Zowel landschappelijk, historisch als natuurwetenschappelijk bezien, kan de beek als waardevol aangemerkt worden.
De beek heeft namelijk een prachtig brongebied, een nagenoeg natuurlijke loop en stroomt door een oud, nog goed
ontwikkeld hoevenlandschap, begeleid door fraaie houtwallen.
Het weinig op elkaar afgestemde beheer in de bovenloop
vormt een bedreiging voor de beek. Zo zijn bijvoorbeeld
het verleggen en het uitdiepen van de beek en het storten
van vuil langs de beek en in het erosiedal aan de orde.
Door eutrofiëring gaat dewaterkwaliteit achteruit.

50

Bescherming.

Met name het brongebied bij de Lage Kavik dient beschermd
te worden, waarbij aankoop het meest gewenst is. Verder
dient meandering in het cultuurland in stand te worden
gehouden. Een goed beheersplan voor de gehele beek is
gewenst.
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23. BLOEMENBEEK

(42-0-0-1).

De Bloemenbeek ontspringt ten zuidoosten van de Paasberg en mondt uit in de
Kramerswatergang. De beek ligt in een belangrijk en duidelijk beekdal en heeft
een fraaie,niet op de ligger staande bovenloop met een lengte van ±2.700m.
Grondgebruik.

Bronactiviteit,

Droogstand.
Regulatie.

Vegetatie,

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Het grondgebruik is hoofdzakelijk agrarisch met weidebouw
in het beekdal en maisteelt op de hoge essen. Verder
bevinden er zich enkele fraaie bossen langs de beek. De
agrarische bedrijfsvoering is intensief. Een deel van de
bovenloop wordt/is als reservaat bestemt.
Er liggen een aantal sterke bronnen in langgerekte erosiedalen.Verder bevinden er zichkleinere bronnen inweilanden enkomen erkwelverschijnselen voor bij de steile randenvan deessen.
Door de vele bronnen in het gebied voert de beek het
gehele jaar doorwater,ook inzeer droge perioden.
De beek bezit bijna over de gehele lengte een natuurlijk
meanderende loop. Een aantal trajecten zijn verbeterd of
verlegd en zelfs voorzien van houten bodenbakjes. Het
laatste traject is door aanleg van de Kramerswatergang
verlegd, voorzien van bodemvallen en een zandvanger. De
detailontwatering in het bovenstroomse gebied is wel verbeterd (boerderij Dalkott).
De beek bezit een goede beekbegeleidende vegetatie, waaronder enkele oude houtwallen. In de bovenloop is een
prachtige bronvegetatie aanwezig. De gehele vegetatie is
kenmerkend voor een natuurlijke,goed ontwikkelde beek.
De ligging van de beek is bijna niet veranderd. In de
"lage hoek" lag de beek rond 1900 iets zuidelijker. De
beek kwam vroeger uit indeDinkel.
P.M..
Geenpuntlozingen.
Wel kans op afvloeiing van mest vanuit de hoge essen naar
het lager gelegenbeekdal.
De zuurstofgehalten van de beek lagen vrij hoog. De fosfaat- en stikstofgehalten daarentegen ook, waarbij het
nitraatgehalte denormvoor de basiskwaliteit overschreed.
De nog bijna ongestoorde loop van de beek en het aantal
duidelijke en sterke bronnen, geheel gelegen in een nog
duidelijk aanwezig oud hoevenlandschap, maakt de beek zeer
waardevol. Verder komen er langs de beekwaardevolle kwelweilanden voor met een prachtige karakteristieke vegetatie.
Het voornaamste erosiedal wordt nu ten dele door een
natuurorganisatie beschermd. De overige brongebieden zijn
echter nog in eigendom bij particulieren. Het bovenstroomse gebied is sterk agrarisch ingericht. Verder zijn
er in de benedenloop een aantal, voor een beeksysteem
ongewenste werken uitgevoerd. Kortom er treden een aantal
ongewenste activiteiten op inditwaardevolle beekdal.
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Bescherming•

Een goed onderhouds-beheersplan voor de gehele beek zou
een zekere bescherming voor de beek bieden, waarbij de
waardevolle kwelweilanden langs de beek niet vergeten moeten worden. Verder dient er aandacht uit te gaan naar het
intensieve agrarische gebied, gelegen in de bovenloop van
de beek, opdat de bedrijfsvoering hier geen schade toebrengt aan het benedenstrooms gelegen erosiedal, bijvoorbeeld door afspoeling van mest vanuit de hoger gelegen
essen of door lozingenvan afvalwater.
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24. LUTTEEMOLENBEEK

(40-0-2).

De Luttermolenbeek ontspringt op de langzaam aflopende zuidoost- en oosthelling
van de Tankenberg (ten westen van De Lutte) en komt uit in de Dinkel. De beek
iigl'in een omvangrijk en zich sterk vertakkend geomorfologisch dal en bezit een
totale lengte van 4.100 m aanniet op de ligger staande bovenloop.
Grondgebruik.

Bronactiviteit•

Droogstand,

Regulatie,

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemische waterkwaliteit.

Voor een belangrijk deel wordt de belendende grond voor
agrarische doeleinden gebruikt. Verder bevinden er zich
een aantal goed ontwikkelde bossen langs de beek en ligt
het dorp DeLutte inde bovenloop van de beek.
Er bevinden zich een aantal duidelijke brongebieden in de
bovenloop van de beek.Eendrietal belangrijke beken komen
hieruit voort, die zich dan verenigen tot de Luttermolenbeek. Het brongebied van de 40-0-2-3 ligt in een fraai
dal. De zijtak, afkomstig uit de richting van Oldenzaal,
de Arboretumbeek ontvangt voor een belangrijk deel zijn
water via een drainbuis. Deze afwateringswijze is een
gevolg van dediepe doorsnijding vande spoorlijn door het
stuwwalpakket. Verder komen er nog kleine brongebieden
langs de beekvoor.
Inde zomer van 1986viel demidden- en benedenloop vande
beek droog. Of toen de bovenlopen water bleven afvoeren,
is niet bekend. De beek zal echter, gezien zijn sterke
bronactiviteit, niet snel droogvallen.
De bovenlopen verkeren, behoudens kleinschalige ingrepen,
ineen natuurlijke staat.Deuitstroomopening van deArboretumbeek isvoor ongeveer 50m verduikerd. Van de liggerleiding kan dit niet meer gezegd worden. Twee trajecten
zijnnamelijk dusdanig verbeterd, dat ze een onnatuurlijke
aanblik geven. Ze zijn verlegd en voorzien van bodembakjes. Er komen hier nu veel hoge ruigtekruiden voor. De
rest van de beek bezit nog een hoge graad van natuurlijkheid.
Door het deels ongeschonden karakter en zijn intacte brongebied komen er langsde beek, over grote lengte,houtwallenen/of bosjes voor,voorzien van een goede kruidenvegetatie. De verbeterde trajecten zijn echter veelal verruigd. De uitstroomopening staat onder duidelijke invloed
van de Dinkeldynamiek, met zandbanken, zware meanders,
stekel- en ruigtevegetatie.
De Arboretumbeek stroomde vroeger door het Arboretum en
door de daar aanwezige vijver. Bij de Denekamperdijk
stroomde de beek rechtdoor, richting Dinkel. De nu verbeterde trajectenmeanderden voorheen door hetbos.
P.M..
Er bevindt zich een rioolnoodoverstort op de watergang
40-0-2-3. De watergang 40-0-2-2 begint bij het dorp De
Lutte en ontvangt mogelijk vervuild straatwater van het
dorp. Verdere puntlozingen, behoudens huishoudelijke,
komen nietvoor.
De zuurstofgehalten zijn voor beide beken goed. De eutrofiëringsgraad van denoordelijke beek isechter groter.De
nitraat- ennitrietgehalten voldeden hier niet aande norm
voor de basiskwaliteit.
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Waarde van het
beekstelsel•

Bedreiging.

Bescherming.

Vanwege het zich sterk vertakkende beekstelsel met bronnen
in de bovenloop en de fraaie meandering, met name in de
kruidenrijke bosgebieden, kan de beek als zeer waardevol
beschouwd worden. Deverbeterde trajecten doen hier echter
wel afbreuk aan.
De aanleg van de Al doorsnijdt de beek, waarbij de bovenlopen waarschijnlijk met lange duikers onder de weg doorgaan en een barrière gaan vormenvoor waterorganismen.
- De onbeschermde brongebieden worden door huisvuil verstoord.
- Onsamenhangend beheer van de gehele beek, inclusief de
bovenlopen.
-Creëren van verbindingszônes,met name bij de verbeterde
trajecten door natuurbouw.
- Meandering in cultuurland toestaan in overleg met eigenaar.
- Aankoop en/of goed beheervan de brongebieden.
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25.

BEEKJE AFKOMSTIG

VAN HENGELHEURNE.

Dit beekje ontspringt bij boerderij Duivelshof ten noorden van de Snoeyinksbeek
enmondt uit inde Dinkel.De beek ligt niet ineen geomorfologisch beekdal (afgezien van de laatse paar honderd meter). De beek staat in zijn geheel niet op
de ligger enheeft een lengte van ± 1.600 m.
Grondgebruik.

Bronactiviteit,
DrooRstand.
Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.
Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.
Waarde vanhet
beekstelsel.

Bedreiging.

Bescherming.

Langs de bovenloop voornamelijk bosgebied in combinatie
met biologische landbouwmethoden; langs de benedenloop
intensieve landbouw ineen gradiëntrijk landschap.
Geen.
Onbekend, waarschijnlijk zal de beek in drogere perioden
geenwatermeer afvoeren.
De beek staat inzijngeheel niet opde ligger.De loop is
vrij natuurlijk, afgezien van kleine ingrepen in het cultuurlandschap.
Inde bovenloop bevinden zich fraaie bossen, houtwallen en
heideterreinen met zeldzame kruidenvegetaties. De benedenloop gaat door een cultuurlandschap. Voorbij de Losserdijk
zien we het Dinkeldallandschap ontstaan met zijn kleine
essen endalen.
Onveranderd, behoudens kleinschaligewerken.
Onbekend.
Geen puntlozingen. Dun bevolkt gebied.
Onbekend.
De beek stroomt door een afwisselend, kleinschalig landschap met hoge natuurwaarden en is als onderdeel daarvan
zeer belangrijk.
De beek staat niet op de ligger. Er is dus geen eenduidig
beheer voor de gehele beek.Verder vormt een diepere sloot
naast het beekje een bedreiging voor de waterhuishouding
van het natte heide-/broekbosterrein.
- Beheersafspraken overeenkomen met de eigenaren langs de
beek.
- Ontwatering natuurgebied tegengaan.
- Het recht getrokken traject, door het maisland vormt de
zwakste schakel inhet gehele beeksysteem.
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26. SNOEYINKSBEEK

(40-0-4).

De Snoeyinksbeek ontspringt ten zuidoosten van Oldenzaal,Boerskotten genaamd en
mondt uit in de Dinkel. De beek ligt in een duidelijk, zich sterk vertakkend
beekdal en bezit een totale lengte van 2.500 m aan niet op de ligger staande
bovenlopen.
Grondgebruik.

Bronactiviteit,

Droogstand.
Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.
Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging,

De langs de beek gelegen gronden worden voor een groot
deel voor agrarische doeleinden gebruikt.Verder liggen er
langs de beek ook grote bosgebieden, afgewisseld door
fraaie houtwallen. Op de hogere gronden wordt mais verbouwd. In de benedenloop zienwe het oude hoevenlandschap
ontstaan.
Er bevinden zich geen duidelijke bronnen binnen het
gebied. Het landgoed Boerskotten bezit vele kleine greppels, die samen met de klei-achtige bodem zorgen voor een
snelle afvoer van het hemelwater.
De beek valt, door de afwezigheid van naleverend bronwater, snel droog.
De beek bezit een nagenoeg natuurlijk karakter over bijna
de gehele lengte,met uitzondering van de bovenloop in de
Fleerderhoek. Recent isde beek natuurtechnisch verbeterd,
waarbij natuurlijke beschoeiingen zijn aangebracht en
houtwallen aangelegd zijn. De beek kan nu over grote
lengte binnen beekbegeleidende houtwallen/bossen meanderen.
Zoals reeds vermeld, bevinden er zich over grote lengte
bossen en/of houtwallen langs de beek.Deze bezitten veelal eenuitzonderlijk fraaie en zeldzame kruidenvegetatie.
De loop isnagenoeg niet veranderd. Bij Hamshorst heeft de
beekmogelijk meer door het bos gestroomd.
P.M..
Er bevinden zichgeen puntlozingen opde beek.Wel komt er
inde bovenloop regelmatig een afvalwaterstroom, afkomstig
van een stierenmesterij, opde beekuit,hetgeen een dikke
sublaag op de beekbodem tot gevolg had. Naar een oplossing voor dit probleem wordt momenteel gezocht.
De zuurstofgehalten lagen hoog en de eutrofiëringsgraad
was ten tijde van de monstername laag en voldeed aan de
normenvoor de basiskwaliteit. De normen,die gesteld zijn
aanwater geschikt voor zalmachtigen,werden eveneens niet
overschreden.
Door de hoge mate van natuurlijkheid, samen met de goed
ontwikkelde vegetatie langs de beek, bezit deze watergang
en zijn kleinere zijtakken een hoge natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde.De snelle droogval vormt
echter een nadeel, met name voor de beekgebonden macrofauna-organismen.
De aanwezige houtwallen worden door veevraat aangetast.
Verder is het gewenst de eigenaren van de, langs de beek
gelegen,gronden voor te lichten over het natuurtechnische
onderhoud/inrichting, opdat deze beheersvisie door hun
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Bescherming.

gedragen wordt. De cultuurgronden, gelegen langs de bovenlopen, zorgen voor een versnelde afvoer en een vervroegde
droogval.
Houtwallen beschermen tegen veevraat. Meandering, voorbij
een houtwal, inhet erachter gelegen cultuurland voorkomen
door op tijd voorzieningen te treffen. Een goed beheers-/
onderhoudsplan vormt een belangrijke bijdrage voor de
instandhouding/verbetering van het karakter voor de gehele
beek.

27.

BETHLEHEMSEBEEK

(40-0-5).

De Bethlehemsebeek ontspringt in een landgoederengebied tussen Oldenzaal en
Losser en mondt uit in de Dinkel. Deze beek ligt in een duidelijk beekdal en
ontspringt aande rand van de stuwwal.Buiten de ligger ombezit de beek ±400m
aan bovenloop, waarop vervolgens nog een, hoofdzakelijk in het bos gelegen,
greppelsysteem is aangesloten. Het tussenliggende beektraject tot aan de weg
Oldenzaal-Losser staat op slapende schouw.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.
Droogstand.

Regulatie,

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

De grond is voornamelijk voor, deels extensief, agrarisch
gebruik ingericht. In afwijking hiervan komen inde bovenloop enige grote bosgebieden voor met een landgoedachtig
karakter. De landbouwpercelen liggenvoornamelijk haaks op
de beek en zijn bereikbaar vanaf de evenwijdig lopende
Honingloweg (beekdallandschap). Benedenstrooms verschijnt
danweer het fraaie oudehoevenlandschap.
Er komen geen bronnen langs de beekvoor.
Door het ontbreken van naleverend bronwater en het onttrekken van drinkwater in de bovenloop valt de beek snel
droog. Door de lozing van het koelwater van de steenfabriekwordt dit enigszins vertraagd.
Deze beek vertoont over de gehele lengte een nagenoeg
natuurlijk karakter. Door de veelal geringe watervoering
isdedynamiek echter verminderd. De beek vertoont dan ook
niet meer zo'n sterke meandering en veel van de perceelsgebonden houtwallen zijn verdwenen, met name in het reeds
genoemde beekdallandschap. Hier komen nu nog veel sollitaire bomen langsde beekvoor.
De bovenloop en het slapende schouwtrajeet bezitten nog
enkele fraaie houtwallen of bossen met overeenkomstige
kruidenvegetatie. Langs de liggerloop komen echter veel
minder houtwallen voor zodat,door de agrarische bedrijfsvoering tot aan de beek, hier de kruidenvegetatie dan ook
minder isontwikkeld. Benedenstrooms de Lutterstraat ende
Denekamperstraat treffenwe echternog een fraai beeld van
de oorspronkelijkevegetatie aan.
De ligging van de beek isweinig veranderd. Rond 1900 was
het landbouwkundig interessante medenlandschap duidelijk
aanwezig met in de naaste omgeving het heideveld en de
sollitaire essen. In het verleden stroomde er vanaf het
Oldenzaalse veen een beek naar deBethlehemsebeek toe.
P.M..
Geen puntlozingen aanwezig.
Wel wordt erwater (afgekoeld?)vanuit de steenfabriek op
de beek geloosd.
De zuurstofgehalten van de beek liggen vrij hoog. Verder
valt de eutrofiëringsgraad binnen de normen van de basiskwaliteit.Het calciumgehalte isvrij hoog.
Vanuit landschappelijk en historisch oogpunt bezien isde
beek zeer waardevol. Door de agrarische bedrijfsvoering,
waarbij veel houtwallen verdwenen zijn en de onttrekking
van drinkwater, waardoor de beek snel droogvalt, boet de
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Bedreiging.

Bescherming.

beek aan waarde in. De beek bezit echter nog enkele
afspiegelingenvan de oude situatie.
-Drinkwateronttrekking inde bovenloop.
- Aanplant van snelgroeiend hout op natte plaatsen, hetgeen aanleiding geeft tot kruidenarme en brandnetelrijke
vegetaties.
- Aftakeling van het beekdallandschap,mede door aanwezigheid van enkele moestuintjes.
- Het zelfstandig beheer onderhoud van de ingelanden aan
het op slapende schouw staande beektraject, hetgeen aanleiding geeft tot ongewenste beekverbeteringen of
achterstallig onderhoud.
- Het riooloverstortwater, dat via watergang 40-0-5-2 op
de beek komt, veroorzaakt een verslechtering van de
waterkwaliteit.
Een onderhouds- en beheersplan voor de gehele beek zou
voldoende bescherming bieden, waarbij aandacht dient uit
te gaan naar het karakteristieke beekdal.
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28. ZOEKEBEEK

(40-0-0-13).

De watergang ontspringt in het gebied "de Kranengoor, gelegen ten westen van
Losser en komt uit inde Dinkel. Inde benedenloop zienwe een beekdal verschijnen. De bovenloop ligt in een dekzandgebied. De beek staat in zijn geheel opde
ligger.
Grondgebruik.
Bronactiviteit,
Droogstand.
Regulatie.

Vegetatie,

Oude situatie.

Verontreinigingsbronnen.
Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Hoofdzakelijk agrarisch met zowel mais als weidebouw. In
de benedenloop stroomt de beek langs stedelijk gebied.
Geen bronactiviteiten.
De beekvalt vrij snel droog. Inmei 1987 bijvoorbeeld was
de beek bij deHoge Boekelerweg reeds droog gevallen.
De bovenloop van de beek vertoont weinig beekkaraktereigenschappen, gaande weg wordt dit echter beter. We zien
dan een natuurlijker profiel met meer beekbegeleidend
hout. Na deHoge Boekelerweg zienwe eenduidelijker beekdal ontstaan, met zelfs enkele fraaie trajecten (houtwallen + bos).In de benedenloop wordt de beek echter verstoord door de stedelijke invloed (industrieterreinen,
volkstuinen, bebouwing). Langs de Glanerbruggeweg zien we
echter weer een duidelijk beekdal. In zijn geheel gezien
zijn erweinig grootschalige werken uitgevoerd.
Langs de beek staan veel sollitaire bomen, daarnaast
enkele fraaie houtwallen met een goede vegetatie en een
fraai eikbedrijfsbos. Verder komt er ruigte-ontwikkeling
langs de beek voor ten gevolge van specieberging op het
talud, door zware mestgift van belendende maispercelen of
door afval van volkstuintjes. Vegetatiekundig gezien vertoont de beek een enigszins onsamenhangend geheel.
De ligging van de beek is weinig veranderd. Wel is er in
de benedenloop een oud beekdal,mogelijk afkomstig van de
Elsbeek, aanwezig.
Erkomen geen puntlozingen opde beekvoor.
De zuurstofgehalten zijn normaal.De stikstof- en fosfaatgehalten liggen echter aan de hoge kant. Het totaal fosfaat- en nitraatgehalte komt duidelijk boven de maximumwaarde uit, die normaal isvoor beken. Alle geanalyseerde
parameters voldoen echter aande basiskwaliteit.
Door de snelle droogval enhet ontbreken van een duidelijk
beekkarakter in de bovenloop boet de beek aan waarde in.
Landschappelijk bezien bezit de beek enkele waardevolle
trajecten, die het rechtvaardigen om de gehele beek als
een landschappelijk fraaie beek te betitelen.
Het snelle droogvallen zal voor een deel veroorzaakt worden door de drinkwaterwinning in het bovenstroomse
gebied. Verdervormt het telen vanmais tot aan de beek en
het inrasteren vanhoutwallen, zodat veevraatmogelijk is,
een aantasting van het beekecosysteem. Doordat de beek
langs het dorp Losser stroomt,komt er eenverstoring voor
door vuilstort en betreding.
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Bescherming.

-Houtwallen beschermen tegen veevraat en met elkaar verbinden.
- Beheer van de beek onderbouwen door een doelgericht
plan.
- Bemesting van het talud vanuit maisakkers voorkomen,
evenals het storten van groente-afval vanuit moestuintjes.
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29. ELSBEEK

(40-2/40-2-1).

De Elsbeek ontspringt ten oosten van Lonneker en mondt uit in de Dinkel. De
gehele beek ligt ineen duidelijk beekdal met meerdere belangrijke vertakkingen,
die tot in het eigenlijke stuwwalcomplex doorlopen. De beek bezit hierdoor dan
ook een totale lengte van ±7.800m aanniet op de ligger geplaatste bovenloop.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie,

Oude situatie.
Hydrobiologisch.

Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

De grond langs de beken wordt voor een belangrijk deel
voor agrarische doeleinden gebruikt. In de bovenstroomse
gebieden is deze activiteit intensief, terwijl meer naar
de benedenloop het oude hoevenlandschap ontstaat met verspreid liggende bosjes, houtwallen en kleine percelen,
hetgeen een extensiever beheer met zich meebrengt. Verder
komen er nog enkele landgoederen met uitgestrekte bossen
langs de beekvoor.
Er komen geen duidelijke bronnen in het gebied voor. Wel
treden enige kwelactiviteiten op, daar waar de beek langs
hogere essen stroomt, bijvoorbeeld bij de toekomstige
40-2-1-5 en bij de 40-2-1 in de Lindermaten. Verder zien
we enige bronactiviteit bij het landgoed Wallenbeek.
Grote trajecten van de beek vielen in augustus 1986
droog. Enkel het beektraject door de Lindermaten was toen
nog watervoerend. In de benedenloop zijgt het water dus
weg inde zandige bodem. De bovenlopen vallen nog sneller
droog.
Bijna het gehele beekstelsel heeft een nagenoeg natuurlijk
karakter. Uitzondering hierop vormen trajecten in het
intensievere landbouwgebied rondom de 40-2-1-1, 40-2-1-2,
40-2-0-1 en40-2-1-5.Hier zijn de houtwallen verdwenen en
ishet profiel geprofileerd,waarbij de beek recht getrokken is.Voor de restmeandert de beek echter door eenbosof houtwalrijk landschap.
De meeste trajecten van de beek beschikken over soortenrijke houtwallenmet overeenkomstige kruidenvegetaties. De
landgoedbossen bestaan voor een groot deel uit naaldhout.
De overige, kleinere bossen zijn daarentegen soortenrijker. Bij de kwellocaties treffenwe een soortenrijke hooilandvegetatie aan,terwijl langs deverbeterde beektrajecten een meer eutrofe plantengemeenschap aangetroffen
wordt.
De loop van de beek is,vergeleken met die van rond 1900,
nagenoeg niet veranderd.
Het beekkarakter komt overeen met de regulatie-index, met
name bij de drie hoofdtakken. Het beekkarakter van de
benedenloop valt lager uit,hetgeen hier mogelijk veroorzaakt wordt door eenversneld droogvallen van de beek.
Geen puntlozingen.
De zuurstofgehalten zijn,voor wat betreft de drie hoofdtakkenvan deElsbeek,vrij goed. De fosfaat-,nitraat-en
nitrietwaarden zijn echter aan de hoge kant,maar voldoen
nog wel aande normvoor de basiskwaliteit.
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Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Bescherming.

Vanwege zijn wijdvertakte en nagenoeg natuurlijke beeklopenstelsel, verrijkt door prachtige houtwallen en landgoederen, kan de beek als zeerwaardevol beschouwd worden.
In het plan Elsbeek worden een aantal zijtakken en bovenlopen verbeterd en op de ligger geplaatst. De verbeteringen mogen echter niet ten koste gaan van het natuurlijke beekecosysteem. Tevens dient een eventuele ontwatering geen versnelde droogval tot gevolg tehebben.
Het natuurlijk karakter van de beek,ook dat van de bovenlopen,dient behouden te blijven en,waar nodig, versterkt
te worden door bijvoorbeeld het creëren van houtwallen op
het zuidtalud,met name daarwaar ze eenverbinding kunnen
vormen tussen twee groenstroken. De natte weilanden, door
kwelactiviteit beïnvloedt, dienen niet extra ontwaterd te
worden, daar ze een belangrijke bijdrage leveren aan de
watervoering van de beek indrogere perioden.
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30. HOGE BOEKELERBEEK

(40-3-1).

De Hoge Boekelerbeek ontspringt ten oosten van Enschede en mondt uit in de
Glanerbeek. Deze beek ligt in een duidelijk beekdal, maar is door stedelijke
beïnvloeding enigszins verstoord. De beek bezit een ongeveer 400rnlange niet op
de ligger staande bovenloop.
Grondgebruik.
Bronactiviteit.
Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwa1iteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging,

Bescherming.

Het gebruik van de grond is hier voornamelijk niet agrarisch,maarmeer stedelijk en landgoedachtig.
Er bevinden zichgeen bronnen in het gebied. Wel komen er
meerdere vijversvoormet een kleibodem.
Door het ontbreken van bronactiviteiten en het voorkomen
van klei inde bovenlaag, waarbij er een versnelde afvoer
van het hemelwater plaatsvindt, valt de beek in de bovenloop vrij snel droog.
In het landgoed de Hooge Boekei vertoont de beek een hoge
mate van natuurlijkheid. Hierna wordt de beek aan steeds
ingrijpender regulatiewerken onderworpen. Een belangrijk
deel is zelfs verduikerd tengevolge van de inrichting van
het industrieterrein de Slank. Bij het spoor komt de beek
weer tevoorschijn en vervolgt zijn weg als spoorsloot,
richting Glanerbeek.
In het landgoed stroomt de beek voornamelijk door bos,
bestaande uit produktiehout, afgewisseld door kruidenarme
beukebossen met rododendrons. Daar waar eikebomen het
beeld bepalen, zien we nog wel een enigszins natuurlijke
kruidenvegetatie. In het gereguleerde deel wordt de vegetatie echter ruiger.
In vergelijk met het beeld van de beek rond 1900 is er
weinig aan de loop van de beek veranderd. De beek isechter bij de Buitsweg (de Slank)verduikerd.
P.M..
In de benedenloop van de beek bevindt zich de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Glanerbrug. Deze loost zijn
effluent op de Hoge Boekelerbeek, die na enkele honderden
meters in de Glanerbeek uitkomt. Verder bevindt er zich
een bergingsvijver in de bovenloop van de 40-3-1-7 voor
het regenwater van de wijken van Oost-Enschede en bevindt
er zicheen riooloverstort op de beek langs het spoor.
De beek voldoet met uitzondering van het fosfaatgehalte,
dat beduidend hoger is,aan de normen, die gesteld worden
aan water geschikt voor zalmachtigen. Het ammoniakgehalte
isechter veel hoger dandatvan de andere beken.
Gezien de fraaie meandering van de beek door het landgoed
de Hooge Boekei bezit de beek toch nog enige waarde. Verder ondervindt de beek duidelijk hinder van de antropogene
druk vanuit de stad Enschede en Glanerbrug.
De beek is in het verleden al door het nodige aangetast.
Het nog intact gebleven traject ligt hoofdzakelijk in een
bosgebied, zodat het onderhoud endeverstoring gering zal
zijn.
Het is eigenlijk alleen zinvol om het beekkarakter in het
landgoed te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen ineen
beheersplan van het landgoed deHoogeBoekei.
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31. GLANERBEEK

(40-3-1/40-3).

De Glanerbeek ontspringt in het grensgebied van Duitsland en mondt uit in de
Dinkel. Ze ligt ineen duidelijk beekdal,enigszins schuin aflopend van de stuwwal. Uit deze stuwwal komen verscheidene beekjes, die naar de Glanerbeek toestromen. De gehele Glanerbeek staat op de ligger, dat wil zeggen tot aan de
Duitse grens. In Duitsland beperkt het stroomgebied zich tot een aantal kleine,
nauwelijks waterafvoerende slootjes.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.

Verontreinigingsbronnen.

Langs de verbeterde trajecten komt intensieve landbouw
voor met onder andere maisteelt. Verder treffen we langs
de beek aan:natuurgebied, extensieve landbouwactiviteiten
en stadsuitbreiding (wijken).
Erkomen geen bronnen inhet gebied voor. De beekmet zijn
zijtakken ontspringt dan ook niet uit een stuwwalpakket,
maar uit eengrondmorenerug.
Het bovenstroomse gebied valt inperiodenmetweinig neerslag al snel droog, daar waar de beek gestuwd wordt enna
de effluentinlaat zal dit nauwelijks (nietmeer)het geval
zijn.
De bovenloop van de beek tot aan de instroom van de
40-3-2-1 isvrij natuurlijk,met namewaar zedoor het bos
stroomt. Hierna isde beek recent verbeterd, onder andere
door: beschoeiing van het talud, verbreding van de bodem
en verwijdering van de houtvegetatie. Bij Schipholt zien
we weer het natuurlijke profiel,ondanks dat de beek deels
verlegd is.De oude beekloop bevindt zich namelijk nog in
prachtig bos.Hierna lijkt de beek op een kanaal en vormt
zede grensmet Duitsland. Bij deweg Glanerbrug-Gronau is
nog een natuurlijke linkeroever aanwezig. Tot evenvoorde
instroom van de 40-3-0-2 is de beek vergraven om hierna
weer als een prachtige natuurlijke beek, met fraaie meandering en oude meanders, door een gradiëntrijk landschap
te stromen. Na de Glanergrensweg is ze weer verbeterd,
waarbij de rechteroever isverbreed. Het laatste traject,
na de weg Losser-Glane, is weer natuurlijk met kleine
beekbegeleidende bosjes, steile oevers en snelstromend
water.
Door het grote verschil in regulatiegraad verkrijgen we
een overeenkomstig vegetatiebeeld. De natuurlijke trajecten bezitten veel beekbegeleidende houtwallen, afgewisseld
door droge of natte bossen met een gevarieerde kruidenbegroeiing. Bij de verbeterde trajecten is het geboomte
veelal verwijderd en de kruidenvegetatie verruigd of vanuit het aanwezige schouwpad kort gehouden.
Voor deverbetering en stadsuitbreiding vormde de beek een
natuurlijke watergang en ten dele de natuurlijke grensmet
Duitsland. Ook in de bovenloop kwam toen water vanuit
Duitsland opde beek.
De macrofaunasamenstelling wordt door het effluent beïnvloedt. Bovenstrooms de effluentinlaat zal het zure veenwater van invloed zijn opdemacrofaunasamenstelling.
De rioolwaterzuiveringsinstallatie Glanerbrug loost zijn
effluentwater via de Hoge Boekelerbeek op de Glanerbeek,
evenals de riooloverstort bij Glanerbrug. Verder zit er
een riooloverstort van Glane opde Glanerbeek.
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Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging,

Bescherming.

Bovenstrooms de effluentinlaat voldoet de beek aan de
basiskwaliteit. De nitraat- en fosfaatgehalten zijn iets
verhoogd. Bij de uitstroomopening voldoet de beek niet
meer aan de basiskwaliteit. De gehalten aan nitriet,
nitraat, fosfaat en chloride zijn dan te hoog om aan de
basiskwaliteit te voldoen. De beek vertoont met name
bovenstrooms Glanerbrug kenmerkende veeneigenschappen,
zoals eendonkerbruine kleurvan hetwater.
De beek heeft een belangrijke waterafvoerende functie en
bezit daarnaast nog enkelewaardevolle natuurlijke trajectenmet overeenkomstige vegetatie. Dewaterkwaliteit wordt
door het effluent nadelig beïnvloedt.
Recente verbeteringen in het Glanerbeekstroomgebied zorgdenvoor eenversnelde afvoer,waardoor tevens verbeteringen aan de Glanerbeek noodzakelijk werden. Evenals het
grenskarakter van de beek, dat noopte tot rechtlijnigheid. Door het effluent ontstaat er benedenstrooms een
verruiging bij inundaties inde lage bossen.
De nog natuurlijke trajecten beschermen en de ontwatering
van het aamsveen door de beek tegengaan. De stedelijke
verstoring vermijden. Het beekkarakter, met name in het
extensieve landbouwgebied, versterken.
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32.

40-3-2-1.

Deze watergang ontspringt ten oosten van Enschede, in Zuid-Eschmarke, en mondt
uit inde Glanerbeek. De beek ligt in een duidelijk beekdal met een aantal zijtakken, die alle ontspringen uit degrondmorenerug. De totale lengte aan niet op
de ligger staande bovenloop bedraagt 1.600 m. Recent zijn er in dit gebied werken uitgevoerd, waarbij een aantal watergangen op de ligger zijn gekomen.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.
Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging,

Het grondgebruik is voornamelijk agrarisch en intensief,
waarbij beekverbetering heeft geleid tot een intensivering. Verder komen er een aantal goede bossen met een
rijke ondergroei voor inhet gebied.
Er komen geen bronnen voor in het gebied. Er treedt kwelwater uit de hoge esgronden. Verder bevindt er zich klei
inde bovenlaag van het gebied, waardoor er oppervlakkige
afstroming plaatsvindt en de gronden hierdoor drassig
zijn.
Onbekend. Gezien echter andere beken, als bijvoorbeeld
Glanerbeek, ende aard van het gebied zal ookdeze beek in
droge perioden niet langwatervoeren.
Recent zijn in het stroomgebied verbeteringswerken uitgevoerd, waarbij watergangen op de ligger zijn gekomen en
waarbij de regulatie-index is afgenomen. De bovenloopjes
van deze leidingen zijn nog enigszins, en dan met name in
bosgebieden, natuurlijk. De watervoering is echter te
gering omnog voor eendynamische meandering te zorgen.De
40-3-2-1 is eveneens verbeterd en verbreed, omdat het
bovenstroomse gebied beter is ontwaterd.
Door de vele verbeteringen is de vegetatie verruigd.
Gezien de landbouwkundige activiteiten op de belendende
percelen zal dit ook wel zo blijven. Er komen enkele bosjes langs de watergangen voor. In de bovenloop gaat de
beek nog door een bosmet een rijke kruidenvegetatie.
Rond 1900 bestond het gehele gebied uit heidevelden. Door
het absorptievermogen van dergelijke gronden zijn beekjes
hierin moeilijk te onderscheiden. De uitstroomopening van
de 40-3-2-1 is recent verlegd. De beek stroomt nu ± 200 m
bovenstroomsvan het oude punt inde Glanerbeek.
Onbekend.
Erkomengeenpuntlozingen opde beekvoor.
Onbekend.
Door de toenemende druk in het Zuid-Eschmarkegebied neemt
de natuurwaarde van het gebied af.Beken zijnverbeterd en
de landbouw wordt intensiever. Het beekkarakter wordt
hierdoor verslechterd. De actuele waarde van de gehele
beek is dan ook gering en beperkt zich tot kleine gebieden,voornamelijk gelegen ineenbos.
Door de verbeteringen wordt het water sneller afgevoerd.
Dit leidt tot een versnelde droogval. Verder worden de
houtwallen slecht onderhouden en vormt de aanleg van de
rijksweg 35eenverdere aantasting van het gebied.
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Bescherming.

Gezien de achteruitgang van het gebied en de geringe
waarde van de gehele beek loont het zich waarschijnlijk
meer om de goede bosgebieden te beschermen, inclusief de
beek.
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33. HEUTINKBEEK

(40-3-2-2)

De Heutinkbeek ontspringt ten oosten van Enschede, in de Derkinksmaten enmondt
uit inde Glanerbeek. De beek ligt ineen beekdal.Bijna degehele beek staat op
de ligger,met uitzondering van de laatste 50m.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.
Droogstand.

ReRulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch•
Verontreinigingsbronnen.
Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging,

Bescherming,

Het gebruik van de grond is voornamelijk voor agrarische
doeleinden ingericht. In het begin van de beek ligt een
belangrijkbos.
Er komen geen bronnen inhet gebied voor.
De beek begintmet een detailontwateringsstelsel.
De beek valt redelijk snel droog. Bij een droogteperiode
van twee weken in de zomer, voert de beek al nauwelijks
watermeer af.
Twee kleine trajecten van de beek zijn nog enigszins
natuurlijk. De overige trajecten zijnvergraven engereguleerd. Langs de Keppeldijk is de beek recent verbreed en
achter een houtwal gelegd. De uitstroomopening isverduikerd.
Het meest bovenstrooms gelegen traject ligt in een bos,
met een goede en rijke opbouw (veel soorten). Verder komen
er langs de beek verspreid liggende bosjes voor en een
aantal fraaie houtwallen.
De beek kwam vroeger meer noordelijker uit op de Glanerbeek, via de nog aanwezige watergang 40-3-2-3. Vanaf deze
watergang is de beek nu echter verduikerd en stroomt in
zuidelijke richting naar de Glanerbeek.
Onbekend.
Geen puntlozingen bekend.
De beek heeft een goede waterkwaliteit en voldoet over de
gehele linie aan de normen, die gesteld zijn aan water,
geschikt voor zalmachtigen.
Er komen een aantal natuurlijke trajecten langs de beek
voor, met overeenkomstige vegetatie. Voor het overige is
de beek echter gereguleerd. Verder valt de beek vrij snel
droog. De actuelewaarde van de beek isdan ook gering.
Regulatie van de beek enversnippering van de houtelementen. De recent vergraven beek heeft nu een veel grotere
ontwateringsdiepte, hetgeen aanleiding kan geven tot verdroging of eenvermelde afvoer.
Verbinding van de aanwezige houtelementen zou de beek als
lint door het landschap versterken. Het in de bovenloop
gelegen bos dient beschermd te worden tegen verstoring
vanuit de zandweg.
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34. BRUNNINKSBEEK

(20-11-3)

De Bruninksbeek ontspringt opde grensmet Duitsland. Het stroomgebied inDuitsland isgewijzigd. Voorheen ging erwater vanuit Duitsland naar de 20-11-3-2,nu
gaat dit water via eenp.v.c.-buis richting Hegebeek.
De beek eindigt indenieuwgegraven Usselerstroom. De Bruninksbeek,met zijtakken, lig in een duidelijk beekdal dat zich voortzet in het dal van de Veldbeek.
De beek bezit 1.100 m aan niet opde liggervoorkomende bovenlopen.
Grondgebruik.

Bronactiviteit•
Droogstand.

Regulatie,

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

De langs de beek gelegen gronden bestaan voor een deel uit
agrarische gronden en ten delen uit bosgebied, zoals hof
Brunink en Smalenbroek. Het Usselerveen isverkaveld ennu
landbouwkundig intensief ingebruik.
Geen bronactiviteit inhet gebied.
De Bruninksbeek zelf valt niet droog. De bovenlopen
(20-11-3-1 en 2) vielen in de zomer van 1986 wel droog.
Waarschijnlijk vindt er eennalevering vanwater vanuit de
Bruninkesplaats.
De twee zijtakken 20-11-3-1 en 20-11-3-2 zijn beide gereguleerd en gedeeltelijk voorzien van bodembakjes. De
bovenloop van de 20-11-3-1 isten dele nog natuurlijk maar
haar stroomgebied is afgetopt. Het deel van de Bruninksbeek dat door Broekheurne en Hof Brunink stroomt is nog
vrij natuurlijk. Het talud van de beek is echter wel soms
van een azobé-beschoeiing voorzien. Het laatste gedeelte
van de beek isverbeterd en voorzien van schouwpad, zandvanger en normprofiel. Hier komen nu ook de oude bovenlopenvan deHouwbeek samen,afkomstig van de Stroïnkslanden.
De twee landgoederen hebben een belangrijk aandeel in het
beeld van de beek. Zokomen erover grote lengteshoutwallen en bossen langs de beek voor, veelal van een goede
kwaliteit. Met name daar waar de beek een natuurlijk
karakter bezit,zienwe een fraaie oevervegetatie.
Voor het graven van de Usselerstroom ging de Bruninksbeek
over in de Veldbeek-Teesinkbeek en stroomden de watergangen 20-11-5-1 en-2 richting Houwbeek.
P.M..
Geen puntlozingen op de beek. Via de 20-11-5 komt er bergingsvijverwater op de beek, afkomstig van de gescheiden
gerioleerde wijkenvan Enschede-Zuid.
De beek voldoet, voor wat betreft de gekozen parameters,
aan de normen die zijn gesteld aan water, geschikt voor
zalmachtigen. Het nitraatgehalte is echter aan de hoge
kant.
Het grootste gedeelte van de beek is nog bijna ongestoord
en stroomt door het gradient rijke, oude hoevenlandschap
van Broekheurne. Ook het stroomgebied van de bovenlopen is
nog in takt met uitzondering van de 20-11-3-2. De beek
blijft hier potentieel natuurlijk.
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Bedreiging.

Bescherming.

De eigenaren van de volkstuintjes bij Broekheurne verstoren het beeksysteem door vertrapping van het talud en het
storten van afval inde beek.
De 20-11-3-1 zou door verwijdering van de bodembakjes
gevolgd door een enigszins vrije meandering in het
Smalenbroek, een hogere natuurwaarde verkrijgen. Een verdeelwerk bij de Duitse grens zou de watervoering van de
20-11-3-2 kunnen regelen, met name in droge periodes.
Verder dient het bestaande "goede" beekkarakter beschermd
te blijven.
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35. HEGEBEEK

(20-11-4/20-5-1/20-5)

De Hegebeek vindt zijn oorsprong in Duitsland, uit een gereguleerd slotenstelsel. In Nederland splitst zich de beek na 5 km in de Rutbeek en de Hagmolenbeek. De waterverdeling wordt hier geregeld door een tweetal stuwen. De beek
ligt ineenduidelijk beekdal.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.
Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Bescherming.

De eerste 700 m zijn grotendeels gelegen binnen natuurbeschermingsterrein. Vanaf instroming van de 20-11-4-1 tot
evenvoorbij deMeddelerweg treffenwe het verkaveld Buurserveen aan, waar weidebouw afgewisseld wordt door maïsteelt. Hierna stroomt de beek door het natuurgebied Buurserveld; een droog heide/dennengebied dat zich uitstrekt
tot bijna aande Rutbeek.
Geen bronactiviteit inNederland.
De 20-11-4 valt niet droog. Het eerste pand van de gestuwde 20-11-5 valt wel snel droog doordat in hoofdzaak
hetwatervan deHegebeek via deUsselerstroom wordt afgevoerd.
Tot aan de instroom van de 20-11-4 heeft de beek nog een
natuurlijke loop. Hierna is de beek gereguleerd, waarbij
de basisafvoer naar de nieuw gegraven Usselerstroom gaat.
Na het verlaten vande zandweg isde beek voorzien van een
2x \ \ m breed onderhoudspad.
Het natuurlijk traject bezit een prachtige varen- enmossenvegetatie op het talud, met onder andere zeldzame
levermossen. De naastgelegen natuur- en bosgebieden bezitten eveneens een rijke vegetatie. De gereguleerde beek
heeft een soortenarme, en door veel maaien kort gehouden,
vegetatie. Wel komt bosbies in het talud voor. De beek
stroomt hier door een produktienaaldbos.
De beek zelf is niet noemenswaardig verlegd. De Usselerstroom was echter niet aanwezig zodat de gehele afvoer
door deHegebeek ging.
Het natuurlijke traject van de Hegebeek heeft een goede
beekkarakterindex, overeenkomstig de regulatie-index.
In Nederland komen geen puntlozingen voor. De beek wordt
doorweinig huishoudelijk afvalwater vervuild.
De zuurstofgehalten van de beek liggen goed. De geanalyseerde parameters voldoen, met uitzondering van het
nitraatgehalte, aande normenvoor zalmachtigen.
Gezien het dynamisch karakter nabij de grens en de mogelijk te veranderen waterverdeling bij de IJsselstroom kan
de Hegebeek als een natuurlijke en potentieel natuurlijke
beek beschouwd worden.
Door het ontspringen van de beek in Duitsland is het
noodzakelijk om kwantiteits- en kwaliteitsmaatregelen met
beide landen te overleggen.
- Internationale zorg.
- Vastgestelde waterverdeling met basisafvoer naar Hegebeek enRutbeek.
- Natuurbouw inBuurserveld, waarbij meandering inhet bos
(Buurserveld)mogelijk moet zijn.
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36. RUTBEEK

(20-7-2)

De Rutbeek ontvangt, via een verdeelwerk, water van de Hegebeek en gaat bij
samenkomst met de beek van de Slagersmaten (20-7-3) over in de Boekelerbeek
(20-7-1). De beek ligt ineenduidelijk beekdal.
Grondgebruik.
Bronactiviteit.
Droogstand.
Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.
Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.
Bedreiging,

Bescherming.

Voornamelijk weidegrond met gedeeltes inextensief beheer;
daarnaast nog landgoed.
Geen directe bronactiviteit, wel enige kwel uit de hogere
gronden(Haaksbergerstraat).
Door gebrekkig onderhoud aan het verdeelwerk valt de beek
snel droog. De afvoer isnamelijk tegering.
De beek bezit over de gehele lengte een natuurlijk profiel,met een fraaiemeandering en steile esranden.
Er bevinden zichwel enkele stuwen inde beek.
Door de extensieve druk vanuit de landbouw, de hoge mate
van natuurlijkheid, de fraaie houtwallen en enige kwelactiviteit, bezit de beek een fraaie afwisselende vegetatiestructuur met karakteristieke soorten.
Behoudens eengewijzigde verdeling van de waterhoeveelheid
over de Rutbeek en Hagmolenbeek is de ligging van de beek
P.M..
Geen puntlozingen. De beek isenigszins afhankelijk vande
waterkwaliteitvan deHegebeek.
(Watermonster isgenomen inHagmolenbeek. Na verdeelpunt.)
De waterkwaliteit voldoet aan de normen voor zalmachtigen. Het fosfaatgehalte is vrij laag, het nitraatgehalte
daarentegen is ietsverhoogd.
Waardevolle beek zowel landschappelijk als ecologisch. Het
oude hoevenlandschap isnog duidelijk zichtbaar.
Dewateraanvoer isafhankelijk van dewerking van hetverdeelpunt. Het ten dele open beekdal maakt, dat de beek
kwetsbaar isvoor eutrofiëring, bijvoorbeeld door afvloeiing.
- Beekdal en steilranden zijn kwetsbaar, deze beschermen
door goed beheer.
- Aanwezige stuwen vormen een drempel voor een doorlopend
beeksysteem, deze verwijderen of toepasbaar maken voor
migratie.
- Wateraanvoer waarborgen, zodat de beek niet snel droog
valt.
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37. BOEKELERBEEK

(20-7-1/20-7)

De Boekelerbeek begint bij de samenstroraing van de Rutbeek met de beek van de
Slagersmaten en gaat na de instroming van de 20-9 over in de Oelerbeek. De beek
ligt in een duidelijk beekdal en staat in zijn geheel op de ligger van het
waterschap.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.
Droogstand.

Regulatie,

Vegetatie,

Oude situatie.

Hydrobiologisch.

Verontreinigingsbronnen.

Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Rond Boekelo wordt intensieve landbouw bedreven met maïsteelt op de essen. In benedenstroomse richting, wordt
kleinschalige landbouw bedreven en komen meerdere bosgebieden (landgoed)voor.
Geen bronaktiviteit,wel lokale kwel in beektalud.
Doordat de recreatiepias Het Rutbeek water loost, via de
20-7-3, op de Boekelerbeek (20-7-1) en door de constante
effluent afvoer via 20-8valt de beek niet droog (augustus
1986).
Behoudens enkele stuwen heeft de beek een natuurlijk
karakter. Door de geringe wateraanvoer vanuit de Rutbeek
is de dynamiek in de bovenloop enigszins verloren gegaan.
De benedenloop vertoont echter nog fraaie meanders envele
dode armen. Vanaf de instroming van de 20-9 is de beek
gereguleerd.
De beek bezit over grote lengte begeleidende houtwallen en
bossen. Door het grote aanbod indiversiteit bezit de been
een rijke flora. Vervuild water, met name in de benedenloop vormt echter de aanleiding voor het ontstaan van
brandnetelhaarden opdetaluds.
Voor de aanleg van de Usselerstroom had de beek een veel
groter stroomgebied. Hierdoor ontstond er een breed
stroombed. Nu is het profiel in de bovenloop te ruim voor
de soms geringe afvoer.
Het beekkarakter valt lager uit dan dat men op grond van
de regulatie-index zou verwachten. Een mogelijke verklaring hiervoor isdegeringewatervoering indrogere periodes en de watervervuiling door de riooloverstorten van
Boekelo.
Boekelo heeft een aantal riooloverstorten op de beek.Verder komt het vuile water van de Teesinkbeek op de
Boekelerbeek en wordt er water vanuit de recreatie plas
Het Hulsbeek opde beek geloosd (kwaliteit?).
Het zuurstofgehalte is iets lager dan dat van de andere
beken. Daarentegen heeft de Boekelerbeek een laag stikstof- en fosfaatgehalte. De beek voldoet aan de norm voor
zalmachtigen (monsterpunt voor instroomvan 20-8).
Zowel landschappelijk, historisch als ecologisch gezien,
een waardevolle beek daar de beek over een grote lengte
meandert door een oud landschap, begeleid door fraaie bossen enhoutwallen.
- De slechte waterkwaliteit leidt tot verruiging van de
benedenloop.
- Geringe afvoer indroge perioden.
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Bescherming.

Het natuurlijk beekkaratker in stand houden. De dode
armen betrekken inhet beekonderhoud. Verder aandacht voor
de waterkwaliteit door bijvoorbeeld het effluentwater van
de Teesinkbeek langs de Rijksweg 35 te leiden en de
basisafvoer van de Houwbeek naar de Teesinkbeek over te
brengen.
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38. TEESINKBEEK-VELDBEEK

(20-8/20-8-1)

DeTeesinkbeek begint als effluentleiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Enschede-Zuid enmondt na 2.500rauit in de Boekelerbeek. De beek staat in zijn
geheel op de ligger van het waterschap. De beek ligt niet over de gehele lengte
ineen beekdal.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.
Droogstand.
Regulatie,

Vegetatie,

Oude situatie,

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging.

Bescherming.

Het grondgebruik is sterk wisselend en loopt van recreatiegebied via landbouw-,natuur-, enwoongebied naar landbouw- en bosgebied.
Geen bronactiviteiten.
Door het continue lozen van effluent water valt de beek
niet droog maar bereikt zelfs hoge stroomsnelheden.
De beek vertoont over de gehele lengte een hoge graad van
natuurlijkheid, met als uitzondering het beginpunt en de
herkomst van hetwater.
De beek wordt bijna over de gehele lengte door houtwallen
en bos begeleid, voorzien van een rijke kruidengroei, met
name bij het crematorium, Teesinkbos en nabij Keizersbrug
bij de uitmonding. De watervegetatie ontbeekt echter in
zijngeheel.
In de situatie voor aanleg van de Usselerstroom ging de
Bruninkbeek over in de Veldbeek. Bij Teesinklanden was er
een splitsing naar deHouwbeek.
P.M..
Het stroomgebied van de beek begint met de effluentafvoer
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede-Zuid. In
Boekelo ontvangt de beek gezuiverd bedrijfsafvalwater van
Texoprint en effluentwater van de zuivering van Boekelo.
De lozing vanTexoprint kleurt hetwater grijs/blauw, hetgeenvisueel onaantrekkelijk is.
Het water van de beek bestaat voor een groot percentage
uit effluent, afkomstig van drie zuiveringen.De kwaliteit
zal dusvrij slecht zijn.
De waterkwaliteit drukt een negatief stempel op de waarde
van de beek.Landschappelijk ishet echter een zeer fraaie
beek (meandering,veel houtwallen en bossen). Om de waarde
van de beek te verhogen, moet dan ook met name de waterkwaliteit verbeterd worden.
Inde bovenloop vormen devele zomerhuisjes en tuinen, een
bedreiging voor dewaarde van het bosmet zijn oorspronkelijke vegetatie. Verder vormen de military en de stedelijke invloedssfeer eenverstoring. Met name de houtwallen
inde bovenloop worden doorveevraat aangetast.
- Saneren van de vuilwaterbronnen en opschoning van de
bodem.
- Basisafvoer vanBruninkbeek voor Veldbeek.
- Handhaven natuurlijk karakter.
Mogelijk kanhetwater vandeHouwbeek verruild wordenmet
dat van de Teesinkbeek zodat de dan goede waterkwaliteit
ook positieve gevolgen heeft voor de Boekelerbeek.
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39. HOUWBEEK

(20-9-1-1/20-11-2/20-22-5-5)

DeHouwbeek begint nuten zuidwesten van Enschede.Het ontvangt een geringe hoeveelheid water vanuit de Usselerstroom via een p.v.c.-buis in het talud, en
mondt uit in de snelstromende en bodembeschermende watergang langs de snelweg
(20-9). Voorheen ontsprong deHouwbeek inZuid-Eschmarke. De beek ligt gedeeltelijk in een beekdal (geomorfologisch gezien). De voormalige, niet op de ligger
staande, bovenloop heeft nunog een totale lengte van ±2800m.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

De oude bovenloop bij Horstkamp en Stroïnk, stroomt samen
met de beek bij de Helmerhoek, door een landgoed. Verder
is het grondgebruik hoofdzakelijk agrarisch ingericht,
naast stedelijk bij de 20-11-5 en 20-11-2.
Enige bronactiviteit zien we bij de oude bovenloop in
Zuid-Eschmarke. Hier bevinden zich twee vijvers met overstort en een zompige laagte bij een bosrand.
De Houwbeek valt in de zomer bij lage waterstand van de
Usselerstroom droog doordat de p.v.c.-buis dan boven het
water uitsteekt. Of de bovenlooop droogvalt, is mij
onbekend, maar volgens een terreinbeheerder zou de beek
bij Horstkamp water blijvenvoeren tijdens droge zomers.
DeHouwbeek samenmet zijn oude bovenloop bij Horstkamp en
de 20-11-5-5 voor de bergingsvijver hebben alle nog een
natuurlijke loop. In de benedenloop is de Houwbeek, daar
waar zij grenst aan cultuurland breder gemaakt. De
20-11-2, eens nog de oude loopvan de beek, bezit ooknog
een natuurlijk profiel maar wordt door stadsafval en
geringe waterafvoer verstoord. De 20-11-5-1 en 2 ondergaan
hetzelfde. Zij worden tevens door bergingsvijvers ontregeld. De 20-11-5 tenslotte is een deels nieuwe en deels
vergraven watergang, zonder natuurlijk profiel en voorzienvan een 2x i\ m brede onderhoudsberm.
De ongestoorde trajecten zoals bij Horstkamp, Stroïnk en
Heimer bieden nog een prachtige vegetatie. In benedenstroomse richting bezit de Houwbeek ook nog vele houtwallen en bossen, deze zijn echter ten dele verruigd of verstoord. Ook langs de 20-11-5-1-2 en 20-11-2 komen nog
fraaie houtopstanden voor die het oorspronkelijke beeld in
herinnering roepen.
Evenals bij de Veldbeek is bij de Houwbeek het bovenstroomse gebied door de aanleg van de Usselerstroom afgekapt geworden. De beek ontsprong toen in het Horsterveld
ennabij Zuid-Eschmarke en stroomde tennoorden van Broekheurne, richting deHeimer omdaarnanaar het zuiden afte
dalen, richting Veldbeek waarna ze bij Teesinkbos zich
weer splitsten. De Houwbeek ging daarna bij de Boekelerhoek over inde Twekkelerbeek.
De Houwbeek bezit een makrofauna bestand dat overeenkomst
met dat van een natuurlijke beek.
Geen puntlozingen, wel komt het regenwater via het
gescheiden rioolstelsel van Enschede-Zuid in de bergingsvijvers. Dit water komt nu echter in de Bruninkbeek en
vervolgens de Usselerstroom.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het
beekstelsel.

Bedreiging,

Bescherming.

De zuurstofgehaltes liggen hoog enhet zuurstofverbruik is
laag. De overige parameters voldoen aan de kwaliteit die
gesteld wordt aan water voor zalmachtigen. Nitraat en
nitriet zijn lichtelijk verhoogd.
De nu nog aanwezige Houwbeek kan nog steeds als een waardevolle beek gezien worden, met name de bovenloop bij de
Heimer en de oude bovenloop bij Horstkamp. Over grote
lengte wordt de beek door houtwallen begeleid en heeft ze
een natuurlijk karakter.
Intensieve landbouw, dicht aan de beek, zorgt voorverruiging en aantasting van het beekmilieu. Het inrasteren van
houtwallen,waardoor veevraat ontstaat, iseveneens slecht
voor het beeksysteem. De oude beeklopen van de Houwbeek
degenereren door gebrekkige waterafvoer en stadsuitbreiding,waardoor veel vuil inde beek terecht komt en oevers
vertrapt worden. Verder vormt de wateraanvoer naar de
Houwbeek door middel van een p.v.c.-buis een onzekere
garantie.
- Waarborgen dat basisafvoer van het oude bovenstroomse
stelsel naar deHouwbeekgaat.
- Houtwallen beschermen tegenveevraat.
- Stadswater regelmatig blijven doorspoelen.
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40. TWEKKELERBEEK (20-0-7)

(20-9-2).

De Twekkelerbeek ontspringt nu ten westen van Enschede en mondt uit in het
Twentekanaal. De oorspronkelijke loop van de beek ligt in een duidelijk beekdal. De beek heeft nu geen bovenloop meer. In het verleden echter ontsprong de
beek rond Wilmink in Zuid-Enschede. Deze loop is nu nog in een gedeeltelijke
natuurlijke staat aanwezig en is±2.000m lang.
Grondgebruik.

Bronactiviteit,
Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie,

Oude situatie.

Hydrobiologisch.

Verontreinigingsbronnen.

Het agrarisch gebruik van de grond is beperkt. In de
bovenloop bevindt zich een landgoed terwijl bij Hengelo
het industriegebied zich uitbreidt. Het grondgebruik rond
de oude bovenloop bij Wilmink is hoofdzakelijk agrarisch
ingesteld. De beek eindigt ineen stedelijk gebied.
Er komen geen bronnen voor inhet gebied.
Gezien de stroomgebiedswijzigingen zal de beek droogvallen, met name de bovenloop. De benedenloop is namelijk
gestuwd.
De oude bovenloop is nog vrij natuurlijk en stroomt door
het oude en fraaie hoevenlandschap van Zuid-Eschmarke. Bij
de Knalhutteweg wordt de beek met een duiker naar een
bergingsvijver geleid. Een deel van de oude loop richting
Twekkelerbeek isechter nog aanwezig.De leidingen 20-11-1
en 20-9-2-3, eens de oude loop van de beek, zijn gereguleerd of vervallen. De 20-9-2 ontvangt water vanuit een
bergingsvijver en stroomt enigszins als natuurlijke beek
door het bosgebied de Boekelerhoek. De 20-0-7 ontvangt via
een verdeelwerk weer water van de 20-9-2. De beek heeft
hier met name in het begin een te ruim profiel, daar ze
voorheen zowel het water van de Houwbeek als de 20-9-2
ontving. Het traject tot aan de rijksweg is wederom vrij
natuurlijk maar heeft soms een te lage stroomsnelheid vanwege deverdeelsleutel bij het kunstwerk. Het laatste traject is nieuw gegraven en loopt langs de snelweg richting
Twentekanaal. Het heeft nauwelijks nog beekkaraktereigenschappen
De oude bovenloop wordt doorweinig houtwallen begeleid en
stroomt door een intensief agrarisch ingericht gebied. De
20-9-2 ligt voor een belangrijk deel in bosgebied,
bestaande uit naaldhout. De 20-0-7 stroomt door een agrarisch gebied met veel bosjes en houtwallen, deels van
goede kwaliteit, gelegen in een opvallend dun bevolkt
gebied.
Zoals reeds gezegd ontsprong de beek in Zuid-Esmarke uit
een grondmorenerug. Daarna stroomde ze langs het tuindorp
Broekheurne ten noorden van de Usseler es, richting Boeldershoek. Hier voegde zich de Houwbeek samen tot de Twekkelerbeek om vervolgens naar de Oelerbeek te stromen, die
dan samenmet de Boekelerbeek gevormd werd.
De hydrobiologische kwaliteiten stroken niet met de regulatie-index en tonen aan, dat het beeksysteem verstoord
is.
Op de beek zit een bergingsvijver die ten dele regenwater
van het industriegebied ontvangt. Het water wordt via een
gemaal opde 20-9-2gepompt.
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Chemische waterkwaliteit.
Waarde van het beekstelsel^

Bedreiging.

Bescherming.

Dewaterkwaliteit isgoed te noemen.De parameters voldoen
zelfs aan de kwaliteit voor zalmachtigen.
Door de vele stroomgebiedswijzigingen en verdeelwerken
heeft de Twekkelerbeek behoorlijk aan waarde ingeboet. De
bovenloop bij Wilmink en de loop te noorden van de RW 35
zijn nunog enigszinswaardevol.
Het onbekend functioneren van het verdeelwerk en de verlegging van de beek ten gevolge van de uitbreiding van de
vuilstort de Boeldershoek, waarbij de beek over de gehele
lengte langs deRW 35wordt gelegd. Verder loopt het tracé
van de nieuwe RW 35waarschijnlijk over de oude bovenloop.
Door al deze werken zowel in het verleden als in de toekomst blijft ervan de natuurlijke Twekkelerbeek niet veel
over.

41. ELSBEEK

(20-0-0-12).

De Elsbeek begint bij de bergingsvijver ten westen van Enschede enmondt uit in
het Twentekanaal.De beek ligt ineenduidelijk herkenbaar geomorfologisch beekdal. De beek staat inzijngeheel opde ligger.
Grondgebruik.

Bronactiviteit,
Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het beekstelsel.

Bedreiging.

het bovenstroomse gebied bestaat voornamelijk uit bos en
kleine agrarische percelen in extensief beheer (landgoed
Het Stroot). Na Twekkelo is de grond hoofdzakelijk in
agrarisch gebruik. Een deel van de beek wordt mogelijk
verlegd in verband met de vuilstort Boeldershoek. Terwijl
de benedenloop van de beek door het bedrijfsterrein van
AKZO loopt.
Geen, wel enige ijzerkwei in bovenloop met een overstromende pvc.-pijp inhet talud.
Daar de beek enkel bij hoge waterstanden van de bergingsvijver water via een overstort ontvangt,valt de beek vrij
snel droog.
De beek heeft bijna over de gehele lengte een natuurlijke
loop met uitzondering van een klein stukje van de bergingsvijver. De beek begint echter hiermee.
Inde bovenloop bevindt zichhet landgoed "Het Stroot"met
fraaie eike-en beukebossen enproductie-naaldhout. Hierna
stroomt de beek ten zuiden van het esdorp Twekkelo, hier
komenmeer houtwallen langsde beekvoor, afgewisseld door
oude sollitairen. Inde benedenloop ontstaat dan een kaal
en intensief bewerkt agrarisch landschap met verspreid
liggende populierenbosjes. Hier is het talud dan ook weer
verruigd.
In het verleden ontsprong de beek ten zuiden van de grote
Twekkeler es en stroomde richting Hengelo om samen met
andere beken over tegaan inde Berflobeek. De loop vande
tegenwoordige Elsbeek is dus weinig veranderd. Binnenkort
zal echter ten gevolge van de vuilstort Boeldershoek de
beek iets naar hetwestenverlegd worden.
P.m..
Er kan water vanuit de bergingsvijver op de beek gelaten
worden. Het pompgemaal bevindt zich echter op watergang
20-9-2. Verder komen er geen puntlozingen in het gebied
voor.
Het zuurstofgehalte van de beek isbeduidend lager dan dat
van de overige beken, hetgeen in relatie staat met hoge
BZV-cijfers. Verder zijn de fosfaat- en nitraatgehalten
laag,daarentegen isde concentratie aannitriet hoog.Het
cloridegehalte isextreem hoog,hetgeen verklaard kanworden door het voorkomen van zoutlagen inde bodem.
Zowel landschappelijk als historisch is het een waardevolle beek. De beek bezit tevens een natuurlijke loop.
Enkel de watervoering door het gehele jaar heen is een
probleem evenals de kwaliteit van hetwater.
De komst van de vuilstort verstoort het landschap terwijl
de beek hierdoor mogelijk verlegd wordt.Langs de benedenloop zien we de intensieve landbouw tot aan de beek, hetgeen aanleiding geeft tot verruiging van de taluds. De
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Bescherming.

slechte waterkwaliteit vormt eveneens een bedreiging voor
de beek.
Het natuurlijk karakter van de beek zoveel mogelijk
beschermen. Het bergingsvijverwater, indien de kwaliteit
redelijk goed is, op de Elsbeek pompen, daar de Elsbeek
een hogere waarde heeft dan de 20-9-2. De vervuiling van
hetwater,waardoor hoge BZV-gehaltenvoorkomen, opheffen.

42. SCHOOLBEEK

(20-0-0-13).

De Schoolbeek ontspringt tenwesten van Enschede uit een drietal essen van Twekkelo enmondt uit in het Twentekanaal. De beek ligt in een duidelijk beekdal en
staat inhet geheel op de ligger van hetwaterschap.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.
Droogstand.

Regulatie,

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het beekstelsel.

De grond heeft voornamelijk een agrarische bestemming. Er
liggen vele hoge essen langs de beek afgewisseld met de
lage weilanden van het beekdal.Verder komen er verspreid
liggende bosjes langs de beek voor deels verbonden door
oude houtwallen. Een groot gedeelte van het gebied is
nauwelijks doorwegen ontsloten en stroomt door eenprachtig oud landschap.
Geen bronaktiviteit. Wel mogelijk kwelaktiviteit uit de
grote essen.
In de droge zomer van 1986 viel de beek, met uitzondering
van de bovenloop, niet droog. De beek ontvangt dus voor
langere tijd een nalevering van water vanuit de grote
essen rond Twekkelo.
De beek heeft tot aan de Twekkelerweg een natuurlijk profiel. De watervoering in de bovenloop is echter gering.
Meer benedenstrooms wordt het een klein snelstromend
beekje langs steile essen en lage weilanden begeleid door
natte bosjes endroge houtwallen.Het gereguleerde traject
begint na de instroom van de 20-0-9-2 (een kwelwatergang
van het Twentekanaal). Gedeelten van de beekbodem zijn nu
verhard en het landschap is veranderd in een industrieterrein.
Door het over grote lengte voorkomende natuurlijke karakter samenmet het oude besloten landschap treffen we langs
de Schoolbeek prachtige vegetatie-elementen aan van natte
bosjesmet rijkevoorjaarsbloei en oude houtwallen met een
goede kruidlaag. Verder staan er ook sollitaire eiken,
wilgen enelzen langsde beek.De gereguleerde benedenloop
biedt niet veelmeer.
Ook in het verleden ontsprong de Schoolbeek uit de essen
van Twekkelo. Ze ging echter bij Hengelo over in de
Berflobeek.
P.m..
Geen puntlozingen. Wel kan er vanaf de grote bolle essen
mest afspoelen naar de beek,met name daar waar mais verbouwd wordt en de houtwal tussen maisakker en beek ontbreekt.
De zuurstofgehalten voldoen aande norm die gesteld isaan
water geschikt voor zalmachtigen. De fosfaatgehalten liggen laag.De nitraat ennitrietgehalten liggen echter vrij
hoog en tegen de grensvan de basiskwaliteit aan.
De beek kan als waardevol betiteld worden daar ze als
natuurlijke beek, begeleid door karakteristieke beekvegetaties door een oud en besloten landschap stroomt terwijl
zeook indroge perioden water blijft afvoeren.
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Bedreiging.

Bescherming.

De toenemenderaaisteeltmet kans op afspoeling van meststoffen vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het
water en beekmilieu. Verder zouden de kleine natteweilanden langs de beek niet ontwatert mogen worden door drainage of verbetering van het detailontwateringssysteem.
Er zou een beheersplan moeten komenwaarin de kleine landschapselementen als: steile esranden, natte lage weilanden, houtwallen, kleine bosjes en sollitairen beschermd
worden en waarbij tevens de infrastructuur van beek, bos
en houtwal verbeterd wordt door dezemet elkaar teverbinden. Het besloten landschap tot aan de Twekkelerweg dient
gehandhaafd te blijven.
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43. VANEKERBEEK (20-131-7)

(20-13-1-8)

(20-13-1-3).

DeVanekerbeek ontspringt ten noorden van Enschede inde landgoederen "DeWelle"
en "Welna" en komt via riolen uit op de 20-13-1-3 die weer in de Eschbeek uitmondt. De beek ligt ineen,enigszins door stadsuitbreiding verstoord beekdal en
heeft een niet op de ligger staande bovenloop met een totale lengte van
± 1.000 m.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand,

Regulatie.

Vegetatie,

Oude situatie.

Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.
Hydrobiologisch.
Waarde van het beekstelsel.
Bedreiging.

Bescherming.

De beek ontspringt in een landgoed, stroomt langs de
stadswijken van Enschede en de drinkwatervijvers om vervolgens lang deWitbreukweg door het bosgebied van Driene
ende Eschbeek te stromen.Geringe landbouwkundige aktiviteiten treffenwe aan inde Vanekerhoek.
De namen van de twee landgoederen "De Welle" en "Welna"
verraden reeds de aanwezigheid van enige bronaktiviteiten. Dewellen zijn hiervergraven totvijvers.
DeVanekerbeek viel inde zomervan 1986droog. Of dit ook
in de bovenloop het geval was, is niet bekend. De
20-13-1-3 viel in deze zomer niet droog. Dit komt echter
door het lozen van water door de drinkwaterleidingmaatschappij.
De gehele liggerleiding is gereguleerd en sterk gestuwd.
Een deel van de beek is verduikerd en binnenkort (1988)
wordt er een bergingsvijver gegraven. De laatste 50m van
de 20-13-1-3 zijn voorzien van een houten bak. De niet op
de ligger staande bovenloop heeft echter nog een natuurlijk karakter. Ze stroomt wel evendoor eenvijver van een
kinderboerderij, terwijl het brongebied in een vijver is
veranderd. De 20-13-1-8 is ook op meerdere plaatsen verduikerd. Waarschijnlijk zit de vijver aan de overkant van
deweg middels een overstort opde beek.
Het liggerdeel is nauwelijks interessant, daar het onder
sterke druk staat van de stadswijken (betreding, vervuiling) langs de bovenloop komen echter nog enkele fraaie
oude bossen voor. De bossen langs de 20-13-1-3 zijn eveneenswaardevol.
Rond 1900 stroomde de Vanekerbeek door een gevarieerd
landschap van kleine essen en heidevelden, richting
Hengelo.
Op de Vanekerbeek zitten meerdere riooloverstorten van de
stadswijken van Enschede. Verder wordt er water door het
drinkwaterleidingbedrijfopde beek geloosd.
Onbekend.
Onbekend.
De liggerleiding heeft eigenlijk als beeksysteem geen
waarde meer. De bovenlopen echter nogwel.
Vervuiling door riooloverstorten en stadsvuil, samen met
verstoring vanuit de stad vormen een grote bedreiging. De
beek heeft hierdoor veel, zo niet alles, aan waarde ingeboet. Door het landgoedkarakter inde bovenloop zijn hier
niet veel bedreigingen teverwachten.
Het beekkarakter samenmet het landgoed kan als één geheel
beheerd worden. Verder dient de vervuiling door stadsvuil
voorkomen teworden evenals de betreding van de beek.
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44. ESCHBEEK (20-13-1-5

-

20-13-1).

De Eschbeek ontspringt ten noorden van Lonneker enmondt uit inde nieuwgegraven Koppelleiding. De beek ligt in een duidelijk beekdal en bezit ± 600 m aan
niet op ligger staande bovenloop.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand,

Vegetatie,

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde vanhet beekstelsel.

Tot aan de drinkwatervijvers van Enschede wordt de grond
voornamelijk voor agrarische doeleinden gebruikt. Er komen
hier veel houtwallen langs de beek voor. Hierna wordt het
beeld bepaald door het bosrijke buurtschap Driene waarin
landbouw van ondergeschikt belang is.De beek eindigt met
een golfbaancomplex.
Er komen geen duidelijke bronnen in het gebied voor. De
beek ontspringt echter ineenkwelweilandje.Uit desteilranden ten gevolge van de diepe doorsnijding van de beek
door de essen, ten noorden van Lonneker komt kwelwater te
voorschijn.
De benedenloop van de 20-13-1-5 viel tijdens de zomer van
1986droog.Mogelijk wordt dit veroorzaakt door wegzijging
inde ondergrond,daar de beek tennoorden vanLonneker op
meerdere plekken nogwater afvoerde.Vanaf de instroommet
de 20-13-1-3 staat de beek niet meer droog. Op deze beek
wordt namelijk pompwater van de drinkwatermaatschappij
geloosd.
Zoals reeds eerder vermeld, wordt de beek over grotere
lengte door bossen of houtwallen begeleid. De bossen
bestaan voor een deel uit naaldhout of uit eik en beuk.
Verder meandert de beek langs de aanwezige houtwallen met
veelal eengoede kruidenvegetatie.
Vergeleken met de situatie rond 1900 is er weinig veranderd wat betreft de ligging van de beek, met uitzondering van de watergang 20-13-0-1. Deze ligt echter wel in
een geomorfologisch beekdal, toebehorend aan de Eschbeek.
Voor het graven van de Koppelleiding kwam de beek uit in
de Drienerbeek, die door de stad Hengelo stroomde.
De beek bezit eenhoge beekkarakterindex, hetgeen overeenkomt met de regulatiegraad.
Lonneker heeft waarschijnlijk een riooloverstort op de
beek. Verder komen er geen grote puntlozingen op de beek
voormet uitzondering van het overtollige pompwater van de
drinkwatermaatschappij,dat opde 20-13-1-3 wordt geloosd,
vermengd met hetwatervan de Vanekerbeek.
De zuurstofgehalten van de beek liggen vrij hoog en voldoen aande normen,die gesteld zijnvoor zalmachtigen. De
nitraat- en nitrietgehalten voldoen als enige parameters
aan de normen van de basiskwaliteit. Dit wordt mogelijk
veroorzaakt door de landbouwkundige aktiviteiten op de
hoger gelegen essen langs de bovenloop.
Gezien de hoge natuurlijkheid, over grote lengte, samen
met veel beekbegeleidend hout enkwelverschijnselen kan de
beek als zeerwaardevol bestempeld worden.
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Bedreiging.

Bescherming.

De agrarische intensiteit, ten noorden van Lonneker, leidt
tot eutroof (kwel)water. Verder treedt hier veevraat aan
de houtwallen op. In de benedenloop komen deze bedreigingen niet voor, gezien het extensieve landbouwbeleid in
dit gebied (hof Espelo, Driene).
Een goed beheersplan, met name voor de bovenloop, zou de
waarde van de beek versterken, waarbij aandacht besteed
moet worden aan de steile oevers langs de beek samen met
de aanwezige struik/hout-begroeiingen. Daar waar de beek
langs een recreatieterrein stroomt, dient eveneens een
goed beeksysteem nagestreefd teworden (golfbaan)

45. LEUTINKBEEK

(20-13-0-2/'20-13-0-4).

De Leutinkbeek begint ten noorden van Lonneker, inde Roolvinkershoek en eindigt
indeKoppelleiding. De beek ligt nog voor een belangrijk deel ineen beekdal en
staat in zijn geheel op de ligger.
Grondgebruik.

Bronactiviteit,
Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie,

Oude situatie.

Hydrobiologisch.

Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.

In de bovenloop van de 20-13-0-2 en -4 komen nog enige
landbouwkundige aktiviteiten voor, evenals bijde benedenloop. Voor het grootste deel ligt de beek echter in het
bos deels van het oude boerenerve "Het Leutink" deels op
het terrein van hetvliegveld "Twente".
Er komen geen bronnen in het gebied voor. Wel ligt er
langs de 20-13-0-2-1 een bloemrijk natweilandje.
De bovenlopen vallen snel droog. De beek ontspringt dan
ook niet direct uit de stuwwal maar uit in een gordeldekzandpakket. Verder bestaat de grond rondom de bovenloop
voor een deel uit verhard oppervlak of uit gedraineerde
weilanden. De benedenloop houdt nog wel lang water vast.
Mogelijk wordt dit veroorzaakt door opstuwing in de Koppelleiding.
De waterlopen gelegen in het landbouwgebied zijn gereguleerd en hebben dientengevolge een lage regulatie-index.
Komen ze echter in het bosgebied dan gaan ze meanderen.
Enkele honderden meters voor de Koppelleiding is de beek
weer gereguleerd en voorzien van een onderhoudsberm en
zandvanger.
Devegetatie volgt ongeveer het beeld van de regulatie: in
het landbouwgebied soortenarm met weinig/geen beekbegeleidend hout, in het bosgebied gevarieerder en daardoor
soortenrijker. De bossen bestaan voor een deel uit naaldhout met daarnaast ook eiken en beuken. In de benedenloop
komen enkele fraaie houtwallenvoor.
Rond 1900 ging de 20-13-0-4 al bij het bos over in de
20-13-0-2. De overgebleven loopvan de 20-13-0-4werd toen
de "kleine Haverrietbeek" genoemd. Bij Hengelo werd de
20-13-0-2 de Drienerbeek genoemd. Deze ging door het centrum van Hengelo. De bovenloop van de 20-13-0-4 is recent
verlegd en stroomt nu langs de oude Deventerweg. Een deel
van de 20-13-0-4 is van de ligger af. Ten noorden van de
Leutinkbeek stroomde, voor de komst van het vliegveld en
het Lonnekermeer, de Blankenbellingsbeek. Deze beek ontsprong uit de Lonnekerberg en is nu nog gedeeltelijk aanwezig alsde 15-0-2.
De beekkarakterindex scoort hoog hetgeen overeen komt met
een soortenrijke macrofauna, kenmerkend voor een natuurlijke beek.
Op de 20-13-0-4wordt het zwembadwater van het tot zwembad
vergraven vijver/ven van hetvliegveld Twente geloosd.
De kwaliteit van het water voldoet aan de normen die gesteld zijn aanwatervoor zalmachtigen.
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Waarde van het beekstelsel.

Bedreiging.

Bescherming.

De beek begint eigenlijk paswaardevol teworden, nadat ze
de Deurningerstraat is gepasseerd. Vanaf hier stroomt
namelijk een natuurlijke, meanderende beek door een landgoedachtig gebied.
Verstoringen in de bovenloop door de landbouw of vanuit
hetmilitair terrein kunnen eennadelige invloed hebben op
de benedenloop. Verder is een landurige droogval nadelig
voor een beekecosysteem en dienen de houtwallen in de
benedenloop goed beheerd teworden.
- bescherming van dewaterkwaliteit inde bovenloop;
- een beheersplan voor het bosgebied in samenhang met de
beek.
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46. HESBEEK

(20-13-2).

De Hesbeek zorgt voor de afwatering vanhet vliegveld Twente,dat over een groot
percentage verhard oppervlak beschikt enmondt uit in de Koppelleiding. De beek
heeft dan ook een geringe lengte en staat in zijn geheel op de ligger. Ze
stroomt door een duidelijk beekdal.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

DrooRstand.
Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.
Chemische waterkwaliteit.
Waarde van het beekstelsel.
Bedreiging,

Bescherming,

Het agrarische aandeel in het grondgebruik is gering en
beperkt zich tot één groot weiland bovenstrooms en één
agrarisch perceel langs de Koppelleiding. Het bosrijke
landgoed "Oosterveld" bepaald voor een belangrijk deel het
beeld van de beek evenals de afvoer van het vliegveldterrein.
Geen bronaktiviteiten. De twee beekdalen die op de Lonnekerberg aanwezig zijn, slotenvroeger aan opde nuverdwenen Blankenbellingsbeek.
Onbekend.
De beek bezit over de gehele lengte een natuurlijk profiel
met een fraaie meandering door het bos en een diepe ligging door het bovenstrooms gelegen weiland. De beek begint
echter met een kunstmatig ontwateringsstelsel, zodat er
een versnelde afvoer optreedt van het hemelwater. Dit
wordt nu echter opgelost door de aanleg van een bergingsvijver. Door de vrije instroom van de beek in de sterk
gestuwde Koppelleiding treedt er een stroomvertragend
effect op inde benedenloop van deHesbeek.
Het vegetatiebeeld wordt in hoge mate bepaald door het
bosrijke (eik, beuk, els)landgoed "Oosterveld". Samen met
de vrije meandering die hierin wordt toegestaan. De meandering door het weiland vormt hierop een welkome afwisseling.
Voor de aanleg van het vliegveld en naderhand de Koppelleiding ontsprong de Hesbeek in het uit heide bestaande
Ooster- en knollenveld naar de oude buurtschap Hasselo om
hierna indeHasselerbeek uit temonden.
Onbekend.
Het afvoerwater van het vliegveld Twente kan een potentiële vervuilingsbronvormen.
Onbekend.
Landschappelijk gezien is de beek zeer fraai. Zij begint
echtervrij onnatuurlijk eneindigt ineen kanaalbeek.
Een vermelde afvoer van het bovenstroomse gebied zal zijn
effect hebben opdewatervoering van de beek. Dit zal door
een bergingsvijver enigszins opgevangen kunnen worden. De
kwaliteit van het water kan echter door calamiteiten op
het vliegveld beïnvloed worden.
Het afvlakken van de afvoerpieken, zodat in drogere
periodes de beek ook nogwater afgevoerd, kan gunstig voor
het beekecosysteem zijn.Voor demeandering inhet weiland
dienen afspraken gemaakt tewordenmet de beheerder, opdat
de steile oevers die hiervoorkomen gehandhaafd blijven.
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47. JUFFERBEEK (20-13-3

-

20-13-3-2),

De Jufferbeek ontspringt ten zuiden van Oldenzaal aan de noordoost en oosthelling van de Lonnekerberg engaat voorbij deKoppelleiding over inde Deurningerbeek.Hier iseenverdeelpunt gemaakt,waarbij de hoofdstroom naar deKoppelleiding gaat.De beek ligt in een wijd vertakt beekdal,dat tot diep in de stuwwal
is doorgedrongen. Zij beschikt dan ook over een totale lengte van 3.100 m aan
niet opde ligger voorkomende beekbovenlopen.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie,

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

De bosgebieden vormen een belangrijk aandeel inde gronden
langs de Jufferbeek. Langs de 20-13-3-2 komen echter veel
agrarische grondenvoor.Verder ligt ernog een belangrijk
gebied ten noorden van de Landweerweg, dat voor een
belangrijk deel afwatert opde beek,die door het landgoed
"Gampelhof" stroomt.
Langs de bovenloop van de 20-13-3-2 valt enige kwelaktiviteit waar te nemen in de vorm van ijzerneerslag in drassige laagtes of bij een drinkput. Het uittreden van kwelwater komt eveneens voor bij de steile oevers langs de
20-13-3, bij de gemeentegrens Oldenzaal-Weerselo. Van
echte bronnen kanmen echter niet spreken.
In de droge zomer van 1986 viel de watergang 20-13-3-2 en
de bovenloop van de 20-13-3 droog. Op Weerselo's gebied
werd de beek echter watervoerend.
De gehele beek beschikt over een nagenoeg natuurlijke loop
met zowel fraaiemeanderingen inde bosgebieden als ook in
het cultuurland. Dit laatste heeft dan ook tot gevolg
gehad, dat er puinstortingen in het talud hebben plaatsgevonden onder andere ter hoogte van de eerder genoemde
gemeentegrens. De bovenstrooms gelegen detailontwatering
heeft geen/nauwelijks een beekkarakter. Het verdeelpunt
vormt een belangrijke wijziging in de watervoering van de
Deurningerbeek. Het overgebleven natuurlijke traject ontvangt teweinig watervoor zijn te grote profiel.
Langs de 20-13-3 komen uitgestekte bosgebieden voor,veelal voorzien van een uitzonderlijk fraaie kruidenvegetatie. In de benedenloop van de 20-13-3 komt een prachtig
beekbegeleidend bos voor, gelegen inde volle breedte van
het beekdal, begrenst door hoge gronden en met vele
actieve en dode meanders. Langs de 20-13-3-2 komt veel
minder houtgewas voor. Percelen en bosjes liggen hier
haaks op de beek (medenlandschap). In de bovenloop van
deze beek is een rij beplanting van wilg en els aanwezig
met voor drassige plekken specifieke vegetaties.
Inhetverleden (1900)kwam de bovenloop van de Jufferbeek
uit opdeGammelkerbeek, doordat er inde Elsmors eenverbinding was naarde 15-1-2. Denugenoemde Jufferbeek ontsprong toen inhet Schaddenveld. Verder ging tot voor kort
de gehele afvoer naar de Deurningerbeek.
De beekkarakterindex valt evenals de regulatie-index zeer
goed uit en iskenmerkend voor eennatuurlijke beek.
Op de beek komen geen noemenswaardige puntlozingen voor.
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Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het beekstelsel.

Bedreiging,

Bescherming,

De zuurstofgehalten liggen hoog. De 20-13-3 voldoet aande
normen voor zalmachtigen. De 20-13-3-2 heeft een hogere
eutrofiëringsgraad dan de 20-13-3 hetgeen te onderbouwen
valt door het hoge percentage bos langs de20-13-3.
Gezien de hoge natuurlijkheid van de bovenlopen en de
Jufferbeek samenmet de rijkevegetatie enhet dun bevolkte gebied, het oude agrarische landschap en zijn fraaie
landgoederen kan de beek tot een waardevol en weinig verstoord beeksysteeragerekend worden.
De komst van de Al samen met een gepland bedrijvenpark in
het beekdallandschap van de 20-13-3-2 bedreigen het ongestoorde beeksysteem. Verder wordt de houtvt»getatie langs
de 20-13-3-2 door veevraat, ondeskundig beheer en vuilstort aangetast. De onjuiste verdeling van het water naar
de 15-2-1 vormt aanleiding tot het dicht slibben van het
profiel van deze watergang. Het tegengaan van meandering
door puinstorting moet worden voorkomen.
Voor deze waardevolle beek dient zo gauw mogelijk een
beheersplan gemaakt teworden.Verder dient het ongestoorde en goede beekkarkater niet door bedrijfsuitbreiding of
recreatie-ontwikkelingen verstoord teworden.
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48. GAMMELKERBEEK/HOGE VENTERINKBEEK (15-1-2-6

-

15-1-2).

De Hoge Venterinkbeek ontspringt ten zuiden van Oldenzaal en gaat over in de
Gamraelkerbeek,waarbij de Stakenbeek en de 15-1-1 aan het stroomgebied van deze
laatste beek toegevoegd worden. Gedeelten van de beek met name de boven- en
benedenloop liggen ineenbeekdal.
De Hoge Venterinkbeek bezit een niet op de ligger staande bovenloop met een
lengte van 800m.
Grondgebruik.

Bronactiviteit,

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie.

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemischewaterkwaliteit.

Waarde van het beekstelsel.

De naaste omgeving van de beek bestaat voornamelijk uit
natuurgebied, stedelijke (+ industrie)gebied en natuurrecreatiegebied. Er wordt weinig landbouw bedreven en dan
nog voornamelijk extensief.
Nabij de boerderij Hoge Venterink ligt de beek in een
prachtig erosiedal met een sterke bronaktiviteit. Bovenin
bevindt zich een hooiland. In het bos komt uit de steile
randen van het dal ijzerrijk water over blauwe klei naar
de oppervlakte.
De beek viel in augustus 1986 droog ter hoogte van het
Hazewinkel. De drinkwateronttrekking heeft hier waarschijnlijk eveneens een aandeel in. Het brongebied zal
waarschijnlijk minder snel droog vallen.
Het grootste gedeelte van de beek heeft nog een natuurlijke loop. Er zijn echter wel gedeelten verlegd,
beschoeid of gestuwd, bijvoorbeeld 15-1-2-6. Verder
stroomt de beek door een recreatiepias.
Er komen langs de beek fraaie houtopstanden voor met een
goede vegetatie. Zoals het brongebied van de Hoge Venderink, Het Hazewinkel, bij het spoor en het Hulsbeek langs
de overige trajecten staan veelal sollitaire eisen of
elsensingels.
Rond 1900 stroomde de Hoge Venterinkbeek naar de tegenwoordige 20-13-3-2,door het gebied de Elsmors, waarna ze
samen met de bovenloop van de Jufferbeek (20-13-3) als
Jufferbeek naar Gammelke stroomden.Nu isde bovenloop van
deHoge Venterinkbeek verlegd en ligt langs het industrieterrein Oldenzaal-Zuid. De Jufferbeek stroomt nu richting
Deurningen.
P.m..
Op de bovenloop bevinden zich geen puntlozingen, wel
regenafleidersvan het industrieterrein. De instroming van
de Stakenbeek zorgt voor de inbreng van riooloverstortwater. Bij het Hulsbeek komt het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Oldenzaal op de Gammelkerbeek.
Alle geanalyseerde parameters voldoen aan de normen die
gesteld zijn aan water geschikt voor zalmachtigen. De
stikstof- en fosfaatgehalten liggen vrij laag.Het watermonster isvoor de instroming van de Stakenbeek genomen.
Gezien het bronkarakter, de hoge mate van natuurlijkheid
en de vele houtopstanden heeft de beek een hoge waarde.
Dezewaarde wordt verder nog door eengoede waterkwaliteit
onderstreept.
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Bedreiging•

Bescherming.

Calamiteiten vanuit het industrieterrein en stedelijke +
recreatieve verstoring vormen een bedreiging voor het
beeksysteem. Verder zorgt de drinkwaterwinning voor een
versneld droogvallen van de beek.
Versterken van het natuurlijk beekkarakter,met name inde
meer open gebieden.Het brongebied iseigendom vanNatuurmonumenten.
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49. STAKENBEEK

(15-1-2-3).

De Stakenbeek ontspringt uit de zuidhelling van de Tankenberg en komt voorbij
het spoor uit inde 15-1-2.
De beek ligt ineen duidelijk beekdal.
De Stakenbeek heeft een,niet opde ligger staande,bovenloopmet een lengte van
± 1.600 m met daarnaast nog 800m aan kleinere zijbeekjes.
Grondgebruik.

Bronactiviteit.

Droogstand.

Regulatie.

Vegetatie,

Oude situatie.

Hydrobiologisch.
Verontreinigingsbronnen.

Chemische waterkwaliteit.

Waarde van het beekstelsel.

Bedreiging.

De bovenloop van de beek ligt in een gebied van Natuurmonumenten. Bovenstrooms de wijk Boerskotten wordt er
extensieve landbouw bedreven. Hierna stroomt de beek als
stadswater door Oldenzaal. In het laatste traject na de
stad komen extensieve landbouwgronden langs de beekvoor.
In het bovenstroomse gebied liggen een aantal duidelijke
bronnen enmeerdere, inhooilandbeheer zijnde,kwelweilanden.
Op 3 augustus van de droge zomer van 1986 stond de beek
ter hoogte van de spoorlijn droog. Gezien de bronaktiviteit zal de bovenloop niet snel droogvallen. Het stadswater valt niet droog.
De beek heeft tot aan de wijk Boerskotten een natuurlijk
karakter.Als stadswater ishetvolledig aangepast,waarna
het enigszins gehavend de laatstemeters aflegt.
Door de bronaktiviteit in de bovenloop bezit de beek hier
een kenmerkende vegetatie. De weilanden zijn in hooilandbeheer en dus soortenrijk. Verder komen er mooie bossen
voor. Na de terreinen van Natuurmonumenten stroomt de
bovenloop gedeeltelijk door cultuurland. Langs en in het
water komen veel eutroof minnende planten voor en ook
enkelemoerasplanten. Na de stad isdevegetatieve rijkdom
gering. Het laatste deel ligt open inhet landschap.
De loop van de beek is nauwelijks gewijzigd. De wijk
Boerskotten heeft echter een belangrijke stempel op de
beekgedrukt.
P.m..
Op de beek zitten meerdere riooloverstorten van de wijk
Boerskotten. In de bovenloop wordt een beekdal van een
zijtak ernstig vervuild door de septictanklozing van het
hotel de Tankenberg.
De zuurstofgehalten zijn normaal voor de tijd van het
jaar. Verder komen er lage stikstofgehalten voor (NO3,
NO2, NH4). De fosfaatgehalten liggen echter aan de hoge
kant. Alle parameters voldoen aande basiskwaliteit.
De bovenloop van de beek is door zijn bronkarakter en
natuurlijke loop (voor een belangrijk deel gelegen in
beschermd natuurgebied)van grote waarde. De liggerleiding
wordt danig in zijn beekkarakter verstoord doordat een
groot deel als stadswater is aangelegd.
De buiten het beheer van Natuurmonumenten vallende bovenloopwordt niet eenduidig beheerd. Gebrek aan onderhoud en
verstoring vanuit de stad tasten het beekkarakter aan.
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BescherminR.

De winning van drinkwater in de benedenloop heeft een nadelige invloed op de watervoering van de beek. Het deel
van de beek, dat niet op de ligger staat en buiten het
beheer van Natuurmonumenten valt, verdient een eenduidig
onderhoud evenals de nog natuurlijke loop voorbij de stad.
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Beschrijving vandegenummerde trajecten vandebovenloopvandeBloemenbeek.
BLOEMENBEEK (42-0-0-1)

BOVENLOOP (D.D. 28 APRIL

1987).

Tr.= traject

Tr.

Inventarisatie gegevens

Gewenst beheer

Beek doorweiland (±25m)met bosanemoon enspeenkrui
speenkruid

Handhaven.

Beek langs een fraaie eikwal aan linkeroever met
zware eik, klimop, speenkruid,els.
Rechteroever populierenaanplant enruigte.

Populier te zijner
tijd vervangen
doorels.

Beek langsweggetje omdaarna doorweiland testromen,
bij beide sterke meandering. Inweiland langs beek een
geringe opslag van els intalud. Inhetweiland bevinden zich enkele duidelijke bronnen,terwijl de rest
van hetweiland kwelactiviteiten vertoont.Er groeien
veel dotters enpinksterbloemen. Verder kalejonker,
enkele zeggesoorten en boterbloem.

Meandering langs
weg voorkomen.
Rechteroever inplanten. Inweiland meandering
toestaan. Bronkoppen en eventueel
weiland veilig
stellen.

Beek stroomt door een smal dal,begrensd aanweerszijden door steile randen,waarop veelal els enhazelaarmet braam groeit.Langs de beek zelf afwisselend
els enhogerop elzenbosmet opde flanken eike-/beukebos. Het dal begintmet een eikebosje met drogere
kruiden alsdalkruid, klaverzuring, klimop engroot
bloemmuur. Inde oude bedding dotterbloem, speenkruid
engele dovenetel.Even laterkomt ervanuit een ander
dal een stroompje opde beek (zie 8.).Hierna aan
weerszijden van de beek groepjes elzen enwilgen langs
eenklein, smalweilandje,gelegen inhet dal.Hier
vele bronplekken met onder andere goudveil, speenkruid
liesgras, kalejonker, zevenblad, dotterbloem, gele lis
brandnetel, riet en bosanemoon. Overgaand in elzenbos
met dichte struweelvegetatie van brandnetel,braam en
zwarte bes.Hier bestaat het gehele dal uit een soppig
organisch pakketmet vele dotters en speenkruid. We
vinden hier ook de zeldzame schedegeelster enverder
moerasviooltje. Dit drassige beekdal eindigt bijhet
fietspad.

Handhaven +veilig
stellen.

Hierna begint eigenlijk een tweede dal;een smal dal
met aan de rechterkant een steile helling, begroeid
met els/hazelaar. Van links komen twee kleine stroompjes, ontspringend uit een steilrand, opde beekuit.
Bij het eindpunt van het bovenste stroompje,met de
hoofdbeek, ligt een bron ineenweiland. Inhet midden
iseenput geslagen.Het weiland wordt doorkoeienbetreden en er isopslag vanwilg en els.Verder komen
voor:musicuskruid,dotterbloem, kalejonker, engelwor-

Kwel-/brongebieden
veiligstellen.Extensieve beweiding
ismogelijk. Te
sterke druk vanuit
cultuurland vermijden.
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Tr.

Inventarisatie gegevens

Gewenst beheer

tel, gele dovenetel, zwarte bes,speenkruid, moerasspirea,wilgeroosje enbrandnetel.
Beek gaat hierna door eenweiland, dat intensiever
beheerd wordt,geen houtvegetatie aanwezig. Dit geeft
aanleiding tot het inzakkenvan de taluds eneen
dichtgroeien met grassen van de beekbodem. Er ishier
nog eenduidelijk beekdal te onderscheiden. Toch is
de beek vergraven en enigszins recht getrokken, echter
door het verval en dewatervoering iser alweer snel
een aanzet totmeandering.

Strookweiland aan
weerszijden inbeheer: vrijemeandering + eventuele
begrazing.

Boven de Hanhofsweg gaat de beek over ineen zich
vertakkend detailontwateringsstelsel. Er iswel enige
kwelactiviteit inhet sloottalud merkbaar,doch van
een echt brongebied ishier geen sprakemeer. Debedrijfsvoering ishier intensiever. Bij dehoutwal nog
klein stukjemeandering. De sloot valt niet zosnel
droog. Ervindt een lozing,vanuit de boerderij, van
waterplaats.

Lozingen opheffen.

De zijtak van de beek stroomt door een diep dalmet in
de taluds eik, els,wilg, knotes,hazelaar,vlier,
hulst, braam, klimop,gele dovenetel enwijfjesvaren.
Fraaiemeandering van beekje insmal, steil dal.Naar
boven toeminder hout intaluds.Gevolg:meerafkalving en afvalstort van hooi, plastic ensnoeihout.
Voorbij houtwal einde van het diepe dal.Het beekje
gaat verder doorweiland en ontvangt na ± 200m water
via een niet te achterhalen drainagebuis.Opde beek
zit een (niet)toelaatbare lozing van afvalwater.

Lozing stoppen.
Dal veilig stellenmet name tegen
antropogene druk.
Oevers inplanten.
Afvalstort opruimen.

Nog zuidelijker ontspringt bij DeLutte een ander
beekje, dat onderhevig is aanveel kwel. De trajecten
9, 10en 11kenmerken zichhierdoor. Traject 9ligt
ineenweiland. Het beekje isnog weinig watervoerend,
wel veel ijzerkwei.

Aandacht voor
overbemesting.
Extensief beheer
nastreven.

10

Beek gaat hier door een elzenbosmet veel speenkruid
endotterbloem. Op de hoger gelegen helling eikebos
met adelaarsvaren.

Handhaven.

11

Hierna door open gebied (enkele els).Linkeroever
iets hogere esrand op 10m. Rechteroever laaggelegenweiland met veel dotters enpinksterbloem. Inde
laagte aan linkeroever ruigtekruiden en ook dotters
enveldkers.

Handhaven. Weiland verschralen
en inbeheernemen. Ruigtestrook
handhaven.

12

Beek stroomt uit in,watmogelijk de oude loop is
van de bovenloop van de Bloemenbeek. Ook hierweer
een steile rand aande rechteroever en aande linkeroever eenweiland. Inde steile rand houtbegroeiing
met onder andere els enwilg.

Handhaven onderhoud linkeroever.

13

Hier ontvangt de beek een betrekkelijk grotewaterstroom vanuit een p.v.c.-pijp, afkomstig uit een
hoge kop aan de rechteroever. Ook indroge zomers

Handhaven.
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Tr.

Inventarisatiegegevens

Gewenstbeheer

komthiernogveelwateruit (augustus 1986).Hiernakomtdezebeekuit indereedsbeschrevenbovenloopvandeBloemenbeek.

Algemeen.
Gehele stroomgebied vande Bloemenbeek veilig stellen,met name debron-/kwelgebieden in de dalen, weilanden en beekbegeleidende houtopstanden door een
onderhouds/inrichtingsbeheersplan. Zonzijde van debeekversterkenmetschaduwleverendhout.
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Beschrijving vandegenummerde trajecten vandeliggerloop vandeBloemenbeek.
BLOEMENBEEK(42-0-0-1)

LIGGERLOOP (D.D. MEI

1987).

Tr.=traject

Inventarisatie gegevens

Gewenst beheer

1

Beek langs Beuningerstraat. Rechteroever ingeplant.
Linkeroever berm: verspreid bladig goudveil intalud.

Meandering rechteroever toestaan.

2

Langs linkeroever goede houtwal met zware eiken en
dichte ondergroei intalud staat verspreid bladig
goudveil. Rechteroever staan enkelewilgen.

Linkeroever handhaven. Rechteroever onderhoud
wilgen knotten.

3

Sterke meandering,met name bij haakse bocht,houtwal
linkeroever deels uitgespoeld. Rechteroever goed ontwikkelde houtwal,echtermet afrastering aan bomen,
houtwal vrij smal.

Linkeroevermeandering in beperkte
mate toestaan.
Rechteroevermeandering toestaan,
houtwal in beheer
en afrastering
terugzetten.

4

Linkeroever esrand met 2m brede verlaagde bermmet
veel ruigtekruiden. Rechteroever oude houtwal met
mossen,varens enklimop op aardenwalmet eik als
overstaander.

Ruigtekruiden
linkeroever laat
inseizoenmaaien.
Houtwal in beheer
en afrastering
terugzetten.

5

Beek inverleden recht getrokken envoorzien van een
houten bakje,echterweer aanzet totmeandering, daar
houten bak de stroomdraad verlegt.Linkeroever ruigteophoping vanmateriaal uit beek.

Rechteroever inplanten, zodat
doorlopende schaduwgevende houtwal
ontstaat.Linkeroever onderhoud
bakjesverwijderen.

6

Beekweer meanderend endoor enkele els/wilg begeleidt.

Beschaduwing versterken rechteroever.

7

Deel van de beekweermet een bakje.Linkeroever rij
wilgen lxgeknot.

Beschaduwing versterken.Rechteroeverwilgen knotten.

8

Beek afwisselend met hout begeleid,meanderend, bochten zijn beschoeid.

Rechteroever versterkenmet hout,
wilgen knotten.

Tr.
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Inventarisatie gegevens

Gewenst beheer

Beekmet aan linkeroever fraaie houtwal. Rechteroever
houtwal door kap/veevraat aangetast.Nu nog enkele
bomen inhet talud.

Linkeroever handhaven. Rechteroever versterken.

10

Beek rechteroever met goede houtwal tot aanhelft van
het perceel,rest van dewal weggeschoven, uitgezonderd enkele zware eiken.Linkeroever enkele elzen.

Rechteroever houtwal handhaven
laatste stukmet
wal versterken.
Linkeroever onderhoud meandering in
weiland beperken.

11

Beek rechteroever met fraaie,oude,steilehoutwal,
waartegen de beekmeandert. Rechteroever els-eikhoutopstand overgaand in larixbos,veel kruiden inbeektalud en aardenwal,waaronder enkele zeldzameverderop fraai eik-beukebos.

Handhaving,houtwal inbeheer,
door meandering
ingevallen bomen
verwijderen.

12

Beek verbeterd, gereguleerd engedeeltelijk tot de
Kramerswatergang vergraven. Hierdoor komt beek niet
meer rechtstreeks uit inde Dinkel.Veel bodemvallen,
veel ruigtekruiden inbeschoeid talud.Van deoorspronkelijke rijkdom isveel verdwenen.

Beek bereikbaar
maken/laten vanuit
Dinkel voor allerleidieren, bijvoorbeeld macrofauna eventueel
infrastructuur
vanuit Dinkel naar
bosverbeteren.
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Bepaling beekregulatie-index Bloemenbeek (watergang 42-0-0-1).
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