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SAMENVATTING
MOTIVATIE EN DOELSTELLING:
Sinds 1980 is routinematig onderzoek verricht naar de makrofauna (met het blote oog
zichtbare waterdieren) in de verschillende Veluwse beken.
In het rapport "trends in de levensgemeenschappen in de Hierdense beek en Schuiten
beek" zijn de resultaten uit dit onderzoek voor deze beide beken verwerkt. Bij deze ver
werking heeft het signaleren van trendmatige veranderingen in de makrofauna-levensgemeenschappen in deze beken centraal gestaan.
WERKWIJZE:
In totaal zijn de gegevens gebruikt van 22 monsters uit de benedenloop van de Hierdense
beek en 16 monsters uit de benedenloop van de Schuitenbeek, genomen in de periode
van 1980 tm. 1991.
Voor de verwerking van de gegevens zijn drie verschillende water-kwaliteits-indices ge
bruikt:
- K135-index; deze vormt een maat voor de organische verontreiniging in de beek op
grond van de makrofauna.
- Gelderse meetlat, stromend water; deze geeft een ecologische beoordeling op grond
van de makrofauna.
- Binorma-index; deze index is ontworpen voor de ecologische beoordeling van genorma
liseerde beken, uitgaande van makrofauna in bodemmonsters.
Naast deze indices zijn de ruwe soortenlijsten van de betreffende monsters nader bekeken
om trendmatige veranderingen in de levensgemeenschappen te ontdekken en te interpre
teren.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK IN DE HIERDENSE BEEK:
Van de gebruikte indexen lieten alleen de resultaten van de berekening volgens de Gelder
se meetlat stromend water een trendmatige ontwikkeling zien. De betreffende waardes
lieten een licht dalende trend zien en dus een geringe achteruitgang van de ecologische
waarde van de beek. De resultaten van de binorma-index vielen na 1983 over het alge
meen gunstiger uit dan daarvoor, maar deze resultaten vertonen grote schommelingen.
Uit bestudering van de soortenlijsten bleek dat een aantal karakteristieke makrofaunasoorten van schone, natuurlijke beken, die eerder in de onderzochte periode in de Hierden
se beek gevonden werden, de laatste jaren niet meer zijn aangetroffen. Enkele soorten
met een voorkeur voor slibbige bodems lijken toe te nemen, terwijl een aantal voor or
ganische verontreiniging gevoelige soorten met een voorkeur voor schonere zand- of
grind-bodems lijkt af te nemen. De veranderingen in de levensgemeenschap in de Hier
dense beek zijn echter gering. Een relatie tussen veranderingen in de levensgemeenschap
pen en veranderingen in de belangrijkste fysisch-chemische gegevens bleek met de be
schikbare gegevens niet te leggen.
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK IN DE SCHUITENBEEK:
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Van de gebruikte indexen lieten alleen de resultaten van de berekening van de K135-index
een trendmatige ontwikkeling zien. De uitkomst van deze indexberekening fluctureerde
echter sterk. Ze varieerde van niet of nauwelijks organisch verontreinigd tot zeer sterk
organisch verontreinigd.
De resultaten van de berekeningen volgens de Gelderse meetlat stromend water en die
volgens binorma vertoonden minder fluctuaties dan die van de K135-index. Geen van
deze beide berekeningen liet een trendmatige ontwikkeling zien.
Uit bestudering van de soortenlijsten bleek dat een aantal karakteristieke, voor organische
verontreiniging gevoelige beek-soorten langzaam achteruit gegaan zijn en tenslotte ver
dwenen, terwijl de aantallen Tubificidae, die indicatief zijn voor sterkere organische
verontreiniging een lichte toename vertonen. De levensgemeenschap in de benedenloop
van de Schuitenbeek vertoont echter nogal wat schommelingen, hetgeen op zich een aan
wijzing kan zijn voor een weinig stabiele situatie.
Er was een duidelijke relatie te leggen tussen de beoordeling van de beek qua zuurstofge
haltes in een bepaald jaar, de K135-index en het voorkomen van de vlokreeft Gammarus
pulex; het jaar 1989 is het enige jaar waarin de beek in de I.M.P.-zuurstof-klasse "slecht"
valt (Indicatief Meerjaren Programma Water) en de toetsing aan de zuurstofnorm voor de
A.M.K, negatief uitvalt (Algemene Milieu Kwaliteit, 3e nota waterhuishouding). Dit is een
jaar met zowel in voor- als najaar een lage K135-index-waarde (waarvan die in het voor
jaar zelfs de laagste van de hele reeks is) Tevens is dit het jaar waarin de vlokreeft Gam
marus pulex uit de beek verdwijnt.
EVALUATIE:
Als afsluiting van de rapportage betreffende trendmatige ontwikkelingen in de levensge
meenschappen van de Hierdense beek en Schuitenbeek ckonden een aantal conclusies
getrokken worden, die relevant zijn voor de voortzetting van het routinematig onderzoek.
De belangrijkste hiervan zijn:
De gebruikte reeksen van soortenlijsten geven een goed beeld van de levensgemeen
schappen in de onderzochte beken, gemeten over langere tijd. Deze geven een veel beter
beeld van de waarde van en de ontwikkelingen in betreffende levensgemeenschappen dan
incidentele monsternames.
Om optimaal bruikbare gegevenssets te verkrijgen is verdere standaardisatie van monster
methodes en determinatie-nivo's noodzakelijk.
Bij de interpretatie vn trends bleek het ontbreken van een duidelijk beeld van afvoerfluctuaties en droogstand van de beken een handicap. Aanbevolen wordt een goed registratie
systeem hiervoor op te zetten en de gegevens uit die registratie regelmatig tot een over
zichtelijke weergave te verwerken.
Tevens bleek de beschikbaarheid van een overzichtelijke weergave van fysisch-chemische
gegevens te wensen over te laten. Een vorm van verwerking van deze gegevens waarbij
voor de diverse parameters de verschillende waardes per beek en over meerdere jaren
overzichtelijk staan weergegeven, waardoor trends per beek te bekijken zijn, zal op zo
kort mogelijke termijn gerealiseerd moeten worden.
In wateren met een vrij stabiel milieu en een redelijk stabiele levensgemeenschap kan met
bemonstering eens in de drie jaar volstaan worden, waarbij zowel een voorjaars- als
najaarsmonster genomen moet worden. In wateren waarin meer fluctuaties in milieu
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variabelen optreden en de levensgemeenschap minder stabiel is, veelal genormaliseerde
beken, is een bemonstering van tenminste éénmaal in de twee jaar een voor- én een najaars-monster aan te bevelen.
Voor natuurlijke beken lijkt de meetlat Gelderland stromend water een goed bruikbare
index voor het herkennen van trends.
Voor genormaliseerde beken lijkt de K135-index hiertoe redelijk geschikt, terwijl ook de
binorma-index hier bruikbaar lijkt.
In elk geval is aan te bevelen steeds meer dan één beoordelingssysteem te benutten, en
tevens naar de soortenlijsten zelf te kijken.
Voor natuurlijke beken hoeven de wormen van de familie Tubificidae en de mijten voorlo
pig niet tot op soort gedetermineerd te worden, zolang ze in kleinere aantallen voorko
men.
Hetzelfde geldt voor de larven van Tweevleugeligen (Diptera), behalve de vedermuggen
(Chironomidae) en enkele specifieke soorten.
Voortzetting van het huidige routinematige makrofauna-onderzoek is een goede investe
ring. De efficiëncy en kwaliteit van dit onderzoek kan hierbij nog verbeterd worden.
Uitvoeren van nieuwe trendanalyses met betrekking tot levensgemeenschappen in een
aantal andere beken kan interessante resultaten opleveren en tevens tot een verdere opti
malisering van het routinematig onderzoek bijdragen.
Toepassing van het nieuwe STOWA-systeem voor de beoordeling van stromende wateren
kan hierbij mogelijk een verdere tijdwinst betekenen. Hiermee moet echter nog ervaring
worden opgedaan. Er is nog niet bekend in hoeverre dit beoordelingssysteem bruikbaar is
voor de analyse van trends in levensgemeenschappen.
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING ALGEMEEN
1.1 MOTIVATIE EN DOELSTELLING:
Sinds 1980 heeft het Zuiveringsschap Veluwe routinematig onderzoek verricht naar de
makrofauna (met het blote oog zichtbare waterdieren) in verschillende beken.
Het routinematig onderzoek heeft, in tegenstelling tot het projectmatig onderzoek, gedu
rende 12 jaar op vaste monsterpunten plaatsgevonden, in principe twee maal per jaar. Dit
rapport vormt een verwerking van de resultaten uit betreffend onderzoek in de Hierdense
beek en Schuitenbeek.
Bij deze verwerking is gekozen voor de volgende doelstelling:
- het signaleren van mogelijke trendmatige veranderingen in de makrofauna-levensgemeenschappen in de benedenloop van de Hierdense beek en Schuitenbeek.
In de Hierdense beek is naast routinematig ook projectmatig onderzoek verricht, in de
hoofdbeek en in verschillende zijbeken. Over dit projectmatige onderzoek zal in 1992 een
rapportage verschijnen van mevr. drs. M. Firet van de Dienst Milieu en Water, Provincie
Gelderland.
In verband met een voor het stroomgebied van de Veldbeek opgestart project in het kader
van de regeling Regionaal Integraal Waterbeheer (Regiwa) is recent door de vakgroep
natuurbeheer van de Landbouw Universiteit Wageningen (Ton Engelen) onderzoek verricht
naar de levensgemeenschappen in deze beek. Een rapportage hierover verschijnt nog dit
jaar.
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1.2 LIGGING VAN DE MONSTERPUNTEN
Het routinematig makrofauna onderzoek vond in principe twee maal per jaar plaats op een
vast punt. Het punt in de Hierdense beek (F12) ligt in de benedenloop aan de Waterweg,
stafkaart-coördinaten 175,55/486,62. Het ligt op de grens van een gedeelte van de beek
waar wegzijging plaatsvind (meer bovenstrooms) en een gedeelte waar kwel optreedt
(meer benedenstrooms) (Appelo, 1988).
Het punt in de Schuitenbeek ligt net stroomafwaarts van de provinciale weg PuttenNijkerk, bij het landgoed Oldenaller, stafkaartcoördinaten 165,12/473,45.
1.3 WERKWIJZE:
De monstername werd uitgevoerd met behulp van een standaard-makrofaunanet, over
een lengte van drie tot zes meter. Tevens werden stenen en takken afgezocht. Het mate
riaal werd in het laboratorium verder uitgezocht, de aangetroffen makrofauna organismen
geconserveerd en later gedetermineerd.
De verwerking van de gegevens heeft plaatsgevonden in 1992 met behulp van het
softwarepakket "ecobase".
In totaal zijn de gegevens gebruikt van 22 monsters uit de Hierdense beek en 16 mon
sters uit de Schuitenbeek, genomen in de periode van 1980 tm 1991.
Bij de verwerking van de gegevens moest met een aantal factoren rekening worden
gehouden:
In de loop der jaren zijn nieuwe determinatie-tabellen verschenen, soortsnamen gewijzigd
en nieuwe soorten ontdekt. De methode van bemonstering is in de loop der jaren verfijnd
en de grootte van de monsters waarschijnlijk toegenomen, terwijl ook de opname van
overige veldgegevens zich verder ontwikkeld heeft. De bemonsteringen en determinaties
zijn door verschillende personen uitgevoerd.
Bij de verwerking zijn de door deze factoren ontstane verschillen in de soortenlijsten zo
goed mogelijk uitgefilterd.
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Er zijn vier verschillende verwerkings-methoden gebruikt:
a: berekening van K135-indexen voor alle monsters,
b:
berekening van een index volgens de Gelderse meetlat,
c: berekening van binorma-indexen, tot en met 1988.
d: een evaluatie aan de hand van de aangetroffen soorten
en hun ecologie.
Ad a.
De K135-index is een saprobie-index, d.w.z. ze geeft een indicatie voor de mate van
organische verontreiniging.
Ad b.
De Gelderse meetlat is een ecologische beoordelingsmethode, ontwikkeld door
Provincie Gelderland. Een beschrijving hiervan staat in het desbetreffende rapport
(Provincie Gelderland, 1990).
ad c.
In een verslag van het Zuiveringsschap Veluwe uit 1990 (Migchels, 1990) is een
groot aantal index-berekeningen met behulp van het programma "binorma" uitge
voerd en is de bruikbaarheid van deze index voor Veluwse beken geëvalueerd. De
indertijd verwerkte gegevens besloegen de jaren 1980 tm 1988, dus een iets kortere
periode dan het onderhavige verslag bestrijkt. De met betrekking tot de Hierdense
beek en de Schuitenbeek relevante gegevens uit dit rapport zijn opgenomen in bijlage
9.
Ad d.
Voor de interpretatie van de makrofauna-gegevens van de Hierdense beek is gebruik
gemaakt van het CUWVO- rapport "ecologische normdoelstellingen voor nederlandse
oppervlaktewateren" (CUWVO, 1988) en eigen kennis en ervaring. Er is een selectie
gemaakt van 62 soorten die karakteristiek zijn voor natuurlijke beken in het alge
meen, voor natuurlijke laaglandbeken in het bijzonder, of vrij specifiek voor de Hier
dense beek
(zie bijlage 1). Voornamelijk aan de hand van deze soorten zijn de soortenlijsten ge
screend op toe- resp. afname van aangetroffen aantallen. Daarnaast is ook gekeken
naar wijzigingen in aantallen van enkele indicatoren voor organische verontreiniging
en enkele soorten die waarschijnlijk juist typerend zijn voor genormaliseerde laagland
beken. Met behulp van ecologische gegevens zijn deze veranderingen geïnterpre
teerd.
Aangezien het totale aantal soorten in de Schuitenbeek kleiner was, konden hier alle
soorten in de screening op mogelijke trends worden betrokken.
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HOOFDSTUK 2
INLEIDING HIERDENSE BEEK
2.1 ACHTERGRONDEN STROOMGEBIED HIERDENSE BEEK:
De Hierdense beek is één van de zeer weinige nog grotendeels natuurlijke laaglandbeken
van Nederland. Ze loopt tussen de twee stuwwallen van de noord-Veluwe en mondt bij
Hierden in het Veluwemeer uit. De beek ontspringt boven een kleilaag die op ongeveer
NAP-niveau in de ondergrond ligt. Boven de klei is afwisselend zand, grind en klei aan
wezig (Appelo, 1988).
Het bekenstelsel bevat waardevolle levensgemeenschappen. De waterkwaliteit van de
beek laat de laatste jaren echter steeds meer te wensen over met name als gevolg van
overbemesting in het aangrenzende agrarische gebied. Er is veel intensieve veehouderij.
De laatste jaren vertonen de afvoeren van de bovenlopen van de Hierdense beek een
lichte daling. Er treedt in de bovenlopen vaker c.q. langere droogstand op in de zomerperi
ode dan in het verleden.
Sinds de zestiger jaren zijn een aantal karakteristieke beek-organismen uit het gebied
verdwenen. De beekforel (Salmo trutta), de beekjuffer (Calopteryx sp.), de grote beek
schaatsenrijder (Gerris najas), de beekprik (Lampetra planeri) en verschillende soorten
haften en kokerjuffers zijn sindsdien niet meer aangetroffen (Gelders landschap, jrg. 11,
nr.2, 1989).
De achteruitgang in waterkwaliteit heeft geleid tot diverse onderzoeks-rapporten en
beleidsmaatregelen
(betreffende rapporten zijn opgenomen in de litteratuurlijst, bijlage 2).
Momenteel wordt door het waterschap Noord-Veluwe voor het stroomgebied van de
Hierdense beek een Beheers- en Onderhoudsplan opgesteld. In het provinciale Waterhuis
houdingsplan is de Hierdense beek opgenomen in de lijst van wateren en gebieden waar
voor in de planperiode de belangen-afweging voor de functie "water van het hoogste
ecologische niveau" zal plaatsvinden.
In het Gelders Milieuplan wordt de agrarische enclave Uddel/Elspeet/Speuld/Garderen aan
gegeven als gebied waar extra inspanningen nodig zijn om een goede milieukwaliteit te
realiseren. Rijk en Provincie stellen hiervoor geld beschikbaar. In het kader van de Rijksbij
drageregeling Gegionaal Integraal Waterbeheer (Regiwa) worden diverse deelprojecten in
het stroomgebied van de Hierdense beek uitgevoerd.
Tenslotte valt het stroomgebied van de Hierdense beek binnen het deelplan Uddel-meerveld van het Nationaal Landschap Veluwe.
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HOOFDSTUK 3
RESULTATEN HIERDENSE BEEK:
3.1 DE K135-INDEX:
De resultaten van de berekening van de K135-indexen voor alle monsters uit de Hierdense
beek zijn opgenomen in bijlage 5.
De hoogste waarde voor de K-index werd gevonden in oktober 1988 (497, klasse V, zeer
goede waterkwaliteit), de laagste waarde in mei 1988 ( 286, klasse III, matige waterkwa
liteit), Hoewel de K135- indexberekening dus duidelijk verschillende resultaten laat zien
voor verschillende monsters, is er geen duidelijke trend te onderkennen gedurende de
jaren van onderzoek, 1980 tm. 1991. Ook was er geen structureel verschil tussen index
waarden van voorjaars- en najaarsmonsters.
3.2 DE GELDERSE MEETLAT:
De resultaten van de berekening van de index-waardes van de Gelderse meetlat voor
stromend water staan weergegeven in bijlage 4.
De hoogste waarde voor de meetlat-index werd gevonden in najaar 1984 (368, klasse 4,
hoogste nivo indien de huidige toestand van het ecosysteem als referentie voor de kwali
teit wordt gehanteerd, echter niet gelijk aan de oorspronkelijke toestand), de laagste in
najaar 1986, (310, klasse 3, het middelste kwaliteitsnivo).
Betreffende grafiek (bijlage 4) laat een vrij gelijkmatig beeld met een licht dalende trend
zien. Dit betekent dat de ecologische waarde van de beek gedurende de in het onderzoek
betrokken jaren een lichte achteruitgang vertoont. Verreweg de meeste monsters vallen
binnen klasse 4 (hoogste nivo, niet gelijk aan oorspronkelijk), maar na mei 1990 wordt
dat nivo net niet meer bereikt.
Er is geen structureel verschil tussen voor- en najaarsmonsters.
3.3 DE BINORMA-INDEX:
In een verslag van het Zuiveringsschap Veluwe uit 1990 (Migchels, 1990) is een groot
aantal index-berekeningen met behulp van het programma "binorma" uitgevoerd en is de
bruikbaarheid van deze index voor Veluwse beken geëvalueerd. De indertijd verwerkte
gegevens besloegen de jaren 1980 tm 1988. De met betrekking tot de Hierdense beek en
de Schuitenbeek relevante gegevens uit dit rapport zijn opgenomen in bijlage 9.
De resultaten van de binorma-index-berekening voor de monsters uit de Hierdense beek
laten grote schommelingen zien, grotere schommelingen dan de resultaten met betrekking
tot de K-index en meetlat-index. Ook zijn deze schommelingen van de binorma-index in de
Hierdense beek groter dan die van dezelfde index in de Schuitenbeek. De binorma-index
geeft waarschijnlijk een te instabiel beeld, zie ook Migchels, 1990 (bijlage 9). Deze index
is niet voor natuurlijke beken ontworpen en daarvoor dus ook minder goed bruikbaar.
Het gunstigste resultaat volgens de binorma-index werd bereikt in voorjaar 1985, najaar
1985, najaar 1986 en najaar 1987 (klasse 5A; zeer goed, stroming). Het ongunstigste
resultaat werd bereikt in najaar 1983. (klasse 1a; slecht, stroming). De resultaten vallen
nâ 1983 over het algemeen gunstiger uit dan daarvoor.
3.4

EVALUATIE AAN
HUN ECOLOGIE:

DE

HAND

VAN

DE

AANGETROFFEN

SOORTEN

EN
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Bij het nader bestuderen van de soortenlijsten bleken in de loop van de onderzochte
periode verschuivingen op te treden in de soortensamenstelling van de makrofauna-levensgemeenschappen.
In totaal werden 226 verschillende taxa in de monsters aangetroffen, waaronder zeldzame
soorten.
Te vermelden zijn:
de bloedzuiger Dina lineata,
de steenvlieg Nemoura avicularis,
de kokerjuffers Hydropsyche pellucidula, Glyphotaelius pellucidus, Polycentropus irroratus, Lype reducta, Chaetopteryx villosa, Goera pillosa en Silo nigricornis,
de kevers Elmis aenae, Orectochilus villosus, Limnius volckmari en Stictotarsus duodecimpustulatus,
de muggelarven Brillia modesta, Brillia longifurca, Cory-noneura lobata, Epoicocladius
flavens, Eukiefferiella discoloripes-agg., Pseudosmittia arrenaria, Nanocladius rectinervus, Tribelos intextus, Thienemanniella flaviforceps-agg. en Thienemaniella clavicornis-agg.,
de watergaasvlieg Osmylum fulvicephalum,
de slakjes Ancylus fluviatilis (Phryginische muts) en Marstoniopsis scholtzi,
de mijt Hygrobates fluviatilis
de vissen Cottus gobio (rivierdonderpad) en Noemacheilus barbatula (bermpje).
Een deel van de soorten in de Hierdense beek is gedurende deze jaren constant aanwezig
geweest. Ze werden in (nagenoeg) elk monster aangetroffen (bijvoorbeeld: Gammarus
pulex, Baetis vernus, Velia caprai), of werden niet bij elke bemonstering, maar toch
regelmatig aangetroffen (bijvoorbeeld: Rheocricotopus fuscipes, Nemoura cinerea in het
voorjaar, Nemoura avicularis in het najaar, Cottus gobio, Hydropsyche pellucidula).
De meeste zeldzame soorten werden slechts één of enkele keren aangetroffen. In geen
van deze gevallen was een duidelijke trend te herkennen.
Er was wél een duidelijke trend te ontdekken bij de volgende soorten (zie bijlage 3):
de muggelarve Prodiamesa olivacea: nam vooral de laatste 3 jaren toe.
de muggelarve Brillia modesta: werd na mei 1987 niet meer aangetroffen,
de muggelarve Eukiefferiella discoloripes-agg.: tm. najaar 1985 in behoorlijke aantal
len aanwezig (behalve voorjaar 1985), daarna incidenteel en na najaar 1986 niet
meer aangetroffen.
de muggelarve Micropsectra spec, is vanaf najaar 1986 soms in grote aantallen
(>300 individuen) gevonden.
de kokerjuffer Anabolia nervosa: na voorjaar 1988 niet meer aangetroffen.
de kokerjuffer Limnephilus lunatus: na voorjaar 1986 niet meer aangetroffen.
de haft Ephemera danica: tot oktober 1988 regelmatig in kleine aantallen gevangen,
daarna niet meer.
Bij de interpretatie van deze verschuivingen in de levensgemeenschap moet rekening
gehouden worden met het feit dat de veranderingen relatief klein zijn en verschillen in
bemonstering, toeval en tijdelijke fluctuaties dus een rol kunnen spelen.
Opvallend is dat onder de soorten die in aantal zijn afgenomen en/of de laatste jaren niet
meer aangetroffen werden, zowel enkele zeldzamere, typische beekdieren als twee
algemeen voorkomende kokerjuffersoorten (L. lunatus en A. nervosa) te vinden zijn.
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Opvallend is dat onder de soorten die in aantal zijn afgenomen en/of de laatste jaren niet
meer aangetroffen werden, zowel enkele zeldzamere, typische beekdieren als twee
algemeen voorkomende kokerjuffersoorten (L. lunatus en A. nervosa) te vinden zijn.
Wat betreft de muggelarven (alle van de familie Chironomidae, vedermuggen) worden een
paar karakteristieke beek-soorten de laatste jaren niet meer gevonden, terwijl Prodiamesa
olivacea in aantal is toegenomen. Prodiamesa olivacea is een soort die vrij algemeen
voorkomt, meer organische verontreiniging verdraagt en minder sterk gebonden is aan
grotere stroomsnelheden als de echt karakteristieke beeksoorten. Ze wordt in beken vaak
gevonden op plaatsen waar slib of detritus wordt afgezet.
Ook Micropsectra spec, lijkt talrijker voor te komen na oktober 1986. Helaas zijn deze
larven niet tot op soort gedetermineerd, waardoor over de indicatieve waarde niet vol
doende gezegd kan worden. De meeste Micropsectra-soorten zijn slibbewoners. Microp
sectra "gr. praecox" (een verouderde groepsaanduiding), waartoe de aangetroffen larven
te rekenen zijn, wordt genoemd als "waarschijnlijk typerend voor genormaliseerde laag
landbeken" (Cuwvo, 1988).
Wat betreft de kokerjuffers zijn twee algemeen voorkomende soorten, Limnephilus luna
tus en Anabolia nervosa, de laatste jaren niet meer aangetroffen. Deze twee soorten zijn
gebonden aan relatief schoon, langzaam stromend of stilstaand water, vaak tussen
vegetatie.
Wat betreft de haften is Ephemera danica na oktober 1980 niet meer gevangen. Deze
soort heeft een voorkeur voor laaglandbeken (Moller Pillot, 1971) met een zandige of
grindige bodem waar het dier zich ingraaft. De soort is gevoelig voor organische verontrei
niging.

Resumerend:

Een aantal karakteristieke makrofauna-soorten, gebonden aan schone,
natuurlijke beken lijken de laatste jaren uit de Hierdense beek te zijn verdwenen. Enkele
soorten met een voorkeur voor slibbige bodems lijken toe te nemen, terwijl een aantal
voor organische verontreiniging gevoelige soorten met een voorkeur voor schonere zandof grindbodems lijkt af te nemen. De veranderingen in de levensgemeenschap in de be
nedenloop van de Hierdense beek zijn echter relatief gering.
3.5 RELATIES TUSSEN VERANDERINGEN IN FYSISCH-CHEMISCHE FACTOREN
LEVENSGEMEENSCHAPPEN IN DE HIERDENSE BEEK:

EN

Een relatie tussen de veranderingen in de levensgemeenschappen en de belangrijkste
fysisch-chemische gegevens bleek met de beschikbare gegevens niet goed te leggen. Dit
in tegenstelling tot de gegevens met betrekking tot de Schuitenbeek.
Waarschijnlijk is dit te verklaren uit het feit dat de fysisch-chemische gegevens van de
Hierdense beek een gelijkmatiger en gunstiger beeld vertonen dan die van de Schuiten
beek.
De zuurstofgehaltes zijn steeds goed (I.M.P.- zuurstofklasse 1 of 2), met alleen over 1982
een iets mindere beoordeling (I.M.P.- zuurstofklasse 3), die zich echter niet in de K-indexwaarde weerspiegelt. De totaal-fosfaat-gehaltes vertonen de laatste 2 jaar een verbete
ring. Wat betreft de stikstofgehaltes voldeed de Hierdense beek nooit aan de A.M.K.norm (totaal-N <2,2 mg/l). Verbeteringen in de nutriënten-huishouding van de beek
kunnen hoogstens indirect en op wat langere termijn tot gunstige ontwikkelingen in de
makrofauna-levvensgemeenschap leiden. Dit is nu echter nog niet zichtbaar.
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HOOFDSTUK 4
INLEIDING SCHUITENBEEK
4.1 ACHTERGRONDEN STROOMGEBIED VELDBEEK-SCHUITENBEEK:
Beschrijving van het bekenstelsel:
Het gehele stroomgebied van de Veldbeek en Schuitenbeek ligt in dekzandgebied. De
bodem bestaat uit leemarm, fijn zand. De hoogteverschillen in het gebied zijn relatief
klein. Wel zijn er dekzandruggen, waarop akkerbouwpercelen liggen.
De Veldbeek en Schuitenbeek zijn typische laaglandbeken.
In perioden met veel neerslag-overschot (winter) worden hoge stroomsnelheden bereikt en
komt het tot hoge afvoeren. In droge zomerperioden kan de afvoer stagneren. Veelal
vallen dan de bovenlopen droog. Dat is tijdens de jaren waarop deze rapportage betrek
king heeft diverse malen gebeurd. Ook op het routinematige bemonsteringspunt valt de
beek 's zomers regelmatig droog.
De Veldbeek heeft nog een natuurlijk profiel met deels dynamische meandering. de
Schuitenbeek is genormaliseerd en deels beschoeid.
Verontreiniging:
Op de waterleiding Appelsche Maatschap, een gegraven watergang die in de Schuiten
beek uitkomt, werd tot 1977 ongezuiverd afvalwater van een conservenfabriek geloosd.
Sindsdien is door betreffend bedrijf een eigen zuiveringsinstallatie in bedrijf genomen,
welke discontinu effluent loost. Vanuit Putten wordt via zijwatergangen periodiek overstortwater uit de gemeentelijke riolering geloosd, Dit is echter benedenstrooms van het
hier onderzochte monsterpunt.
De landbouw levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de verontreiniging van de beek,
met name door uit en afspoeling van stikstof en fosfaat. Tevens vinden huishoudelijke
lozingen plaats.
Onderzoek en beleid:
Gezien de grote bijdrage vanuit de landbouw aan de nutriënten-belasting van deze beken,
is een uitgebreid eutrofiëringsonderzoek uitgevoerd door het Zuiveringsschap Veluwe.
In 1981 is een verslag verschenen met betrekking op de makrofauna-levensgemeenschappen op diverse monsterpunten in Veldbeek en Schuitenbeek. De Veldbeek bleek indertijd
op grond van de makrofauna een grote ecologische waarde te bezitten, de Schuitenbeek
als geheel een matige. Het routinematige punt in de Schuitenbeek, waarop dit verslag
betrekking heeft, had op dat moment de meest waardevolle levensgemeenschap in de
Schuitenbeek. Op grond van de makrofauna had dit punt, in tegenstelling tot de rest van
de Schuitenbeek, een goede waterkwaliteit (Oosterloo en Pex, 1981).
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HOOFDSTUK 5
RESULTATEN SCHUITENBEEK
5.1 DE K135-INDEX:
de resultaten van de berekening van de k135-indexen voor alle monsters zijn opgenomen
in bijlage 7.
De K-indexwaardes vertonen zeer grote fluctuaties. De hoogste waarde werd gevonden in
het najaar van 1980 ((466, klasse V, zeer goede waterkwaliteit). De laagste waarde werd
gevonden in voorjaar 1989 (129, klasse 1, zeer slecht). Er is geen systematisch verschil
tussen voor- en najaar.
De grote fluctuaties in de K-index-waarden worden veroorzaakt doordat slechts enkele
taxa die in sterk fluctuerende, maar af en toe grote aantallen, voorkomen deze waarde in
sterke mate bepalen. Het betreft enkele indicatoren voor sterke organische verontreiniging
(wormen van de familie Tubificidae en muggelarven van het geslacht Chironomus) en en
kele indicatoren voor geringe organische verontreiniging (de muggelarve Prodiamesa
olivacea en de vlokreeft Gammarus pulex). (Zie ook bijlage 6 en paragraaf 5.3.).
Ondanks de grote schommelingen toont de grafiek van de K-indexwaardes over de onder
zochte periode een dalende tendens. De lage waardes komen steeds lager uit, de meest
gunstige waardes bereiken na voorjaar 1988 niet meer de hoogste klasse (waarde >421,
klasse V, zeer goede waterkwaliteit).
5.2 DE GELDERSE MEETLAT:
De resultaten van de berekening van de gelderse meetlat-index (stromend water) voor de
Schuitenbeek zijn te vinden in bijlage 8.
De waardes van deze meetlat-index vertonen veel minder fluctuties dan die van de Kindex. Dat komt onder meer door dat in deze berekening niet met absolute aantallen,
maar met abundantie-klassen wordt gerekend. Daardoor zijn taxa die in een groot aantal
aanwezig zijn minder sterk bepalend voor de uitkomst. Bovendien zijn in deze index meer
soorten als indicator opgenomen.
De hoogste waarde is gevonden in oktober 1985 (311, klasse 3, middelste ecologisch
nivo.) De laagste waardes zijn gevonden in oktober 1989 en juni 1981 (263, klasse 2,
laagst aanvaardbare ecologisch kwaliteitsnivo)
In het verloop van de waardes van de meetlat-index is voor de Schuitenbeek geen trend
te herkennen. De gemeten waardes duiden op een vrij laag ecologisch nivo.
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5.3 DE BINORMA-INDEX
In een verslag van het Zuiveringsschap Veluwe uit 1990 (Migchels, 1990) is een groot
aantal index-berekeningen met behulp van het programma "binorma" uitgevoerd en is de
bruikbaarheid van deze index voor Veluwse beken geëvalueerd. De indertijd verwerkte
gegevens besloegen de jaren 1980 tm 1988, dus een iets kortere periode dan het onder
havige verslag bestrijkt. De met betrekking tot de Hierdense beek en de Schuitenbeek
relevante gegevens uit dit rapport zijn opgenomen in bijlage 9.
De resultaten voor de Schuitenbeek volgens de binorma-index-berekening vertoonden
grotere schommelingen dan de meetlat-index, maar niet zoveel als de waardes van de
K135-index. Het gunstigste resultaat werd gevonden in voorjaar 1987 (klasse 3A, matig,
stroming). Het ongunstigste resultaat werd gevonden in voorjaar 1986 (1B, slecht, minder
stroming). Het verloop van de binorma-index-klassen vertoont geen duidelijke trend
gedurende de in beschouwing genomen jaren.
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5.4 EVALUATIE AAN DE HAND VAN DE AANGETROFFEN SOORTEN EN HUN ECOLOGIE
Bij het nader bestuderen van de soortenlijsten bleken in de loop van de onderzochte
periode verschuivingen op te treden in de soortensamenstelling van de makrofauna-levensgenmeenschappen.
In totaal werden 173 verschillende taxa in de monsters aangetroffen, waaronder enkele
voor dit beektype zeldzame soorten.
Te vermelden zijn:
De kevers Haliplus flavicollis, Potamonectus depressus elegans, Rhantus exsoletus,
Limnebius truncatellus, Ochthebius minimus, Agabus paludosus en Agabus didymus,
de keverlarve Dryops,
het visje Noemacheilus barbatulus (bermpje),
de worm Stylodrilus heringianus,
de mijt Arrenurus securiformis,
de vedermuglarven Apsectrotanypus trifascipennis, Xenopelopia spec., Odontamesa
fulva, Acricotopus lucens, Brillia modesta, Diplocladius cultriger, Eukiefferiella discoloripes-agg. en Paracladopelma laminata-agg.,
De soortensamenstelling van de makrofauna-levensgemeenschap in de benedenloop van
de Schuitenbeek is gedurende de jaren van onderzoek nogal wisselend geweest.
Er zijn geen soorten die in (vrijwel) elk monster aanwezig zijn. Veel soorten vertonen een
patroon van verschijnen, verdwijnen en opnieuw opduiken. Sommige soorten vertonen
grote wisselingen in aangetroffen aantallen. (Potamopyrgus jenkinsi, Stagnicola palustris,
Tanytarsus spec. Micropsecra spec., Odontomesa fulva, Macropelopia spec.,Tubificidae,
Chironomus spec. Prodiamesa olivacea
(zie ook bijlage 6)
Bij tien soorten met indicatieve waarde kon een al dan niet duidelijke trendmatige veran
dering in voorkomen worden herkend. Dit betrof de volgende taxa:
Tubificidae: een stijgende tendens. De aangetroffen aantallen wisselen sterk, maar
nemen gemiddeld toch toe.
Chironomus spec.: trad af en toe in grote aantallen op, juist in jaren waar Tubificidae
(nagenoeg) ontbraken. Geen duidelijke trend, maar samen met Tubificidae wel van
grote invloed op de waterkwaliteitsbeoordeling.
Gammarus pulex: een dalende tendens. Deze soort is in elk monster aanwezig, met
dalende aantallen, tot ze in voorjaar 1989 verdwijnt.
Prodiamesa olivacea: nam duidelijk af in talrijkheid. In 1990 en 1991 is ze niet meer
gevonden.
Baetis vernus: is na voorjaar 1990 niet meer aangetroffen.
Dicranota bimaculata: is voor het laatst gevonden in na-jaar 1988.
Diplocladius cultriger: voor het laatst gevonden in najaar 1986.
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Macropelopia spec, en Cf. Conchapelopia: sterk wisselende aantallen, maar globaal
bekeken een dalende tendens.
Naast de trends die hiervoor gesignaleerd zijn is er een toename te zien in het aantal
Mollusken (diverse soorten slakken en mossels) in de beek, waarbij de laatste jaren
soms grote hoeveelheden Potamopyrgus jenkinsi of Pisidium gevonden werden.
De stijgende tendens in de aantallen wormen van de familie Tubificidae, duidt op een
toenemende organische belasting en verslechterende zuurstofhuishouding. Grote aantallen
van de mugge-larve Chironomus duidt eveneens op sterke organische verontreiniging.
Grote aantallen van Chironomus worden op het routinematige punt in de Schuitenbeek
echter vaak gevonden in monsters met kleine aantallen Tubificidae. Tubificidae kunnen
een net iets grotere organische belasting verdragen de Chironomus. Wellicht is de situatie
op het ene moment net optimaal voor Tubificidae en op een ander moment voor Chirono
mus.
Wat betreft de overige muggelarven wordt de karakteristieke beeksoort Dicranota bimaculata, die zuiver water, voldoende stroming en een natuurlijk beek-profiel vereist, de laatste
jaren niet meer gevonden. Een aantal andere algemeen voorkomender en minder gevoelige
beeksoorten (Macropelopia spec, Conchapelopia spec, en Prodiamesa olivacea) vertonen
eveneens een dalende tendens. Diplocladius cultriger is een soort van kleine, langzaam
stromende wateren die ook in temporair (droogvallend) milieu kan voorkomen. Ze komt in
eutroof en hypertroof water voor, maar niet bij een erg slechte zuurstofhuishuiding (Moller
Pillot 1990).
De overige in de Schuitenbeek voorkomende soorten muggelarven zijn typische beeksoor
ten, maar komen zo sporadisch voor dat geen trend te traceren is, óf zijn algemeen voor
komende, nauwelijks indicatieve soorten van langzaam stromend en stilstaand water.
(Moller Pillot, 1990)
De vlokreeft Gammarus pulex is gevoelig voor organische verontreiniging, met name voor
een verslechtering van de zuurstofhuishouding. Dat Gammarus pulex in talrijkheid is
afgenomen en tenslotte verdwenen lijkt, stemt dus overeen met de hiervoor gesignaleerde
toenemende aantallen Tubificidae. (Moller Pillot 1971)
De haft Beatis vernus is een typische beek-soort. Het verdwijnen van deze soort duidt op
een achteruitgang van de beek. Bij toenemende verontreiniging verdwijnt deze soort
ongeveer even snel als de vlokreeft Gammarus pulex (Moller Pillot, 1971). Dit beeld wordt
door de gegevens van de Schuitenbeek bevestigd.
Potamopyrgus jenkinsi komt vooral voor in sneller stromend water en is gebonden aan
harde substraten. In 1990 waren van deze soort grote aantallen aanwezig, ondanks de
droge zomer.

Resumerend kan

worden gesteld dat een aantal karakteristieke, voor organische veront
reiniging gevoelige beek-soorten langzaam achteruit gegaan zijn en tenslotte verdwenen,
terwijl de aantallen Tubificidae, die indicatief zijn voor sterkere organische verontreiniging
een lichte toename vertonen. De levensgemeenschap in de benedenloop van de Schuiten
beek vertoont echter nogal wat schommelingen, hetgeen op zich een aanwijzing kan zijn
voor een weinig stabiele situatie. In tegenstelling tot de levensgemeenschap in de Hier-
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een lichte toename vertonen. De levensgemeenschap in de benedenloop van de Schuiten
beek vertoont echter nogal wat schommelingen, hetgeen op zich een aanwijzing kan zijn
voor een weinig stabiele situatie. In tegenstelling tot de levensgemeenschap in de Hierdense beek is die in de Schuitenbeek niet erg karakteristiek voor beken, wat ook in lagere
meetlatscores is terug te vinden.
5.5
RELATIES TUSSEN VERANDERINGEN IN FYSISCH-CHEMISCHE FACTOREN EN
LEVENSGEMEENSCHAPPEN IN DE SCHUITENBEEK.
Er waren een enkele relatie te leggen tussen veranderingen in de levensgemeenschap en
gegevens uit het routinematig fysisch-chemisch onderzoek.
Zuurstof:
Er is een duidelijke relatie tussen de klasse waarin de beek qua zuurstofgehalte in een
bepaald jaar wordt ingedeeld (I.M.P. O z -klasse), de K135-index en het voorkomen van de
vlokreeft Gammarus pulex;
Het jaar 1989 is het enige jaar waarin de zuurstofklasse "4" is (slecht) en toetsing aan de
A.M.K.-norm een negetief oordeel oplevert (absolute norm voor genormaliseerde beken: 4
mg 0 2 per liter). Dit is een jaar met zowel in voor- als najaar een lage K-index, (waarvan
die in het voorjaar zelfsvde laagste van de hele reeks is) en tevens het jaar waarin de vlo
kreeft Gammarus pulex voor het eerst niet meer aangetroffen werd.
Nutriënten
De belasting met fosfaat (totaal-P-gehalte) en stikstof (totaal-N-gehalte) van de beek is de
laatste jaren iets teruggedrongen. Aangezien dit hoogstens indirect een effect op de
makrofauna kan hebben, hoeft het niet te verbazen dat er (nog) geen eenduidig effect van
deze terugdringing op de makrofauna-levensgemeenschap te onderkennen is. Qua nutrientenbelasting was 1990 een relatief gunstig jaar. Qua stikstof-gehaltes voldoet de Schui
tenbeek nl. alleen in 1990 aan de A.M.K.-norm , qua fosfaatgehalte alleen in 1988, 1989
en 1990 (totaal-P: zomergemiddelde
<0.15 mg/l, totaal-N: zomergemiddelde
< 2.2 mg/l.). In dat gunstige jaar 1990 werden ook relatief hoge index-waardes gevon
den voor zowel K135- als meetlat-index. Er zijn echter eerdere jaren geweest, waarin
hoge indexwaardes voorkwamen, maar de beek noch aan de stikstof, noch aan de fos
faat- A.M.K-norm voldeed.
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HOOFDSTUK 6
EVALUATIE
Als afsluiting van deze rapportage volgen een aantal opmerkingen ten aanzien van de
gebruikte werkwijze en de weergegeven resultaten. Het doel hiervan is het optimaliseren
van het rendement en de kwaliteit van het routinematig onderzoek.
Algemeen:
De gebruikte makrofauna-gegevens uit het routinematig onderzoek vormen een goede
basis om te gebruiken voor de analyse van trends. Voortzetting van deze vorm van onder
zoek is dus een goede investering.
De gebruikte reeksen van opeenvolgende soortenlijsten geven een veel beter beeld van de
waarde van en de ontwikkelingen in betreffende levensgemeenschappen dan incidentele
monsternames.
Ook schaars aanwezige, of tijdelijk aanwezige, soorten komen op deze manier in beeld.
Dit zijn in veel gevallen juist soorten die voor het vormen van een ecologisch waarde-oordeel zeer relevant zijn.
Optimalisering van de gegevensset:
Om een optimaal bruikbare gegevensset te verkrijgen is verdere standaardisering van
monstermethodes en determinatie-nivo's noodzakelijk. Hieraan is de laatste jaren dan ook
veel aandacht besteed. De invoering van een geautomatiseerd systeem, ecobase, heeft
hieraan (tenminste binnen provincie Gelderland) een positieve bijdrage geleverd.
Bij de interpretatie van trends bleek het ontbreken van een duidelijk beeld van afvoerfluctuaties en droogstand van de beken een handicap. Aanbevolen wordt een goed registra
tiesysteem op te zetten voor droogvallen van beken en debiet-fluctuaties en de gegevens
uit die registratie regelmatig tot een overzichtelijke weergave te verwerken.
Tevens bleek de beschikbaarheid van een overzichtelijke weergave van fysisch-chemische
gegevens te wensen over te laten. Een vorm van verwerking van deze gegevens waarbij
de verschillende waardes voor de diverse parameters (niet alleen klasse-indelingen,
toetsresultaten e.d.) per beek en over meerdere jaren overzichtelijk staan weergegeven,
waardoor trends per beek te bekijken zijn, zal op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd
moeten worden.

Planning monsterprogramma:
In wateren met een vrij stabiel milieu en een redelijk stabiele levensgemeenschap, zoals de
Hierdense beek, kan met bemonstering eens in de drie jaar volstaan worden, zonder dat
dit tot verkeerde conclusies aanleiding zal geven. Wel lijkt het aan te bevelen zowel voor
als najaarsmonsters ter beschikking te hebben.
In wateren waarin meer fluctuaties in milieuvariabelen optreden en de levensgemeenschap
minder stabiel is, zal een minder frequente bemonstering eerder tot een vertekend beeld
leiden, aangezien "pieken en dalen" gemist worden.
In deze, veelal genormaliseerde, beken is een bemonstering van tenminste één maal in de
twee jaar een voor- én een najaarsmonster aan te bevelen.
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Indexen:
Voor natuurlijke laaglandbeken (en waarschijnlijk ook sprengen en kwelbeken) lijkt de
meetlat Gelderland-stromend water een goed bruikbare index voor het herkennen van
trends.
Voor genormaliseerde laaglandbeken lijkt de K135-index meer geschikt om kortdurende
fluctuaties weer te geven, alsmede een langere termijn-trend te kunnen traceren. Voor
deze genormaliseerde beken lijkt ook binorma bruikbaar. De meetlatindex geeft voor deze
beken waarschijnlijk een te stabiel beeld, gezien de in de soortenlijsten aanwezige relatief
grote schommelingen.
Het recent door Stowa ontwikkelde index voor stromende wateren is wellicht ook een
goed bruikbaar alternatief. De bruikbaarheid van dit systeem voor trend-analyses is echter
nog niet onderzocht.
In elk geval is aan te bevelen steeds meer dan één beoordelingssysteem te benutten en
tevens naar de soortenlijsten zelf te kijken. Juist de combinatie van deze verschillende ge
zichtspunten geeft een redelijk goed beeld met betrekking tot ontwikkelingen in de levens
gemeenschappen.
Determinatie:
Bij de determinatie hoeven de wormen van de familie Tubificidae voor routinematig
onderzoek in natuurlijke, stromende beken voorlopig niet tot op soort gedetermineerd te
worden zolang ze in kleinere aantallen voorkomen. De Tubificidae komen ook als groep in
de meeste van de te gebruiken indexberekeningen voor. Wél zijn zij als indicatoren opge
nomen in de binorma-index. Voor trend-analyses in genormaliseerde beken, kan determi
natie tot op soort dus wél zinnig zijn. De wormen moeten in elk geval zó geconserveerd
worden dat zij later eventueel alsnog, ten behoeve van anderssoortig onderzoek, gede
termineerd kunnen worden.
De mijten komen vooralsnog in de indicatorlijsten voor de verschillende gebruikte beoorde
lingsmethoden als groep voor. Determinatie tot op soort lijkt op dit moment voor trend
analyses met betrekking tot levensgemeenschappen in natuurlijke beken niet noodzakelijk
wanneer ze in kleine aantallen voorkomen. Er is echter nog onvoldoende zicht op hoe
relevant het determineren van de mijten is. Evenals voor de wormen is tenminste een
goede wijze van conserveren en opslaan voor eventueel latere determinatie tot op soort
aan te bevelen.
Het voor een deel van de monsters niet tot op soort determineren van mijten en/of wor
men betekent tijdwinst.
Ook de slakken zijn als groep voor de waterkwaliteitsbeoordeling in beken minder van
belang. Determineren ervan kost echter weinig tijd en bijvoorbeeld een soort als Potamopyrgus jenkinsi is (als stromingsindicator) voor de analyse van trends wél relevant. De
Diptera, behalve de Chironomidae, hoeven niet tot op soort gedetermineerd te worden. Zij
geven waarschijnlijk weinig extra indicatie. Uitzondering zijn enkele soorten van de familie
Limnobiidae (m.n. Dicranota bimaculata en Pedicia rivosa). Deze moeten wél tot op soort
worden gedetermineerd.
Geconcludeerd kan worden dat voortzetting van het huidige routinematig makrofaunaonderzoek een goede investering is. De efficiëncy en kwaliteit van dit onderzoek kan hier
bij nog verbeterd worden. Toepassing van het nieuwe STOWA-boordelingssysteem voor
routinematig onderzoek in stromende wateren kan een verdere tijdwinst gaan betekenen,
maar hiermee moet nog ervaring worden opgedaan.
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Uitvoeren van nieuwe trendanalyses met betrekking tot de levensgemeenschappen in een
aantal andere beken kan interessante resultaten opleveren en tevens tot een verdere
optimalisering van het routinematig onderzoek bijdragen.

24

1 2 J A A R H I E R D E N S E BEEK EN S C H U I T E N B E E K
Bijlage 1

Aan relatief schone, natuurlijke beken gebonden soorten, aangetroffen in de Hierdense
beek tussen 1980 en 1992.
Deze soorten werden gebruikt voor de evaluatie van de makrofauna-levensgemeenschappen.
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Lype reducta
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Limnephilus flavicornis
Limnephilus rhombicus
Chaetopteryx villosa
Halesus radiatus
Plectrocnemia conspersa

-f-rrrz

'

BLOEDZUIGERS
Dina lineata
i
b-v'icfvo-lk-*-"

(ƒ-)

*' ^

cUA.'^ j

/

^• Lv—

^»

( t1cl >'/

l>-- - v

-r

yk

li

•sU

A~

L u , tU-

T^fy\£-vi-i ) "VYVvww-ft"'''
KEVERS
Deronectus latus
Limnius volckmari
Platambus maculatus (imago en larve)
Elmis aenae
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Stictotarsus duodecimpustulatus (imago en larve)
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1 2 J A A R H I E R D E N S E BEEK EN S C H U I T E N B E E K
Vervolg bijlage 1 :
TWEEVLEUGELIGEN
Thiennemanniella flaviforceps agg., Thienemaniella clavicornis agg.
Apsectrotanypus trifascipennis
Zavrelimyia spec.
Odomtomesa fulva
Potthastia longimanus
Prodiamesa olivacea
Brillia modesta, Brillia longifurca
Epoicocladius flavens
Eukiefferiella brevipennis-agg., Eukiefferiella claripennis-agg., Eukiefferiella discoloripesagg.
Nanocladius rectinervis
Rheocricotopus fuscipes
Paracladopelma laminata
Polypedilum pedestre
Dicranota bimaculata
Limnophila spec.
Corynoneura lobata
Diplocladius cultriger
Limnophyes spec.
Metriocnemus hirticollis-agg.
Pseudosmittia arrenaria
\f fn—
Parachironomus gr. arcuatus
Paracladopelma camptolabis-agg.
Stictochironomus maculipennis
Tribelos intextus
MOLLUSKEN (SLAKKEN EN MOSSELEN)
Marstoniopsis scholtzi
Potamopyrgus jenkinsi
Ancylus fluviatilis
VISSEN:
Noemacheilus barbatulus
Cottus gobio
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Bijlage 3

Enkele makrofauna-soorten met aangetroffen aantallen op monsterpunt F12 (beneden
loop, Waterweg) in de Hierdense beek.

SOORT

PRODOLIV

BRILMODE

EUKIDISA

MIPSECSP

1980 NAJ.

9

0

12

20

1981 VOJ.

10

0

46

2

1982 VOJ.

15

1

70

3

1983 VOJ.

1

1

7

0

1983 NAJ.

14

3

12

43

1983 WIN.

64

0

19

2

1984 VOJ.

9

1

30

5

1984 NAJ.

2

37

83

2

1985 VOJ.

1

1

0

0

1985 NAJ.

19

2

26

51

1986 VOJ.

25

0

0

0

1986 NAJ.

21

2

2

314

1987 VOJ.

4

1

1

1

1987 NAJ.

20

0

1

0

1988 VOJ.

7

0

0

4

1988 NAJ.

5

0

0

0

1989 VOJ.

4

0

0

0

1989 NAJ.

131

0

0

1

1990 VOJ.

64

0

0

3

1990 NAJ.

52

0

0

360

1991 VOJ.

14

0

0

2

1991 NAJ.

155

0

0

540
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SOORT

ANABNERV

LILULUNA

EPREDANI

1980 NAJ.

0

1

0

1981 VOJ.

5

1

0

1982 VOJ.

5

5

2

1983 VOJ.

22

0

0

1983 NAJ.

0

0

0

1983 WIN.

0

0

0

1984 VOJ.

20

3

1

1984 NAJ.

0

0

0

1985 VOJ.

3

0

0

1985 NAJ.

0

0

0

1986 VOJ.

1

8

0

1986 NAJ.

0

0

0

1987 VOJ.

3

0

1

1987 NAJ.

0

0

21

1988 VOJ.

1

0

12

1988 NAJ.

0

0

5

1989 VOJ.

0

0

0

1989 NAJ.

0

0

0

1990 VOJ.

0

0

0

1990 NAJ.

0

0

0

1991 VOJ.

0

0

0

1991 NAJ.

0

0

0

Verklaring van de achtletter-codes voor de soortsnamen:
PRODOLIV Prodiamesa olivacea
EUKIDISA Eukiefferiella discoloripes-agg
MIPSECSP Micropsectra sp.
GLPHPELL Glyphotaelius pellucidus
LILULUNA Limnephilus lunatus
CAENROBU Caenis robusta

BRILMODE Brillia modesta

ANABNERV Anabolia nervosa
EPREDANI Ephemera danica
CAENHORA Caenis horaria
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Bijlage 4
Hierdense beek, meetlat Gelderland stromend water

waardes meet I at. 1 ndex
meetlat, oa Idar land Brtromend watar

450
•400
2D

341

3ÛQ
25Q
ma
150
iaa
3D

BDHJ I 8ZvJ I 03nJ J Mv/ 95vJ BBvJ Q7vJ ÖBvJ B9/ƒ 90vJ B1vJ
B1vJ
B3wl
ŒnJ BbnJ BTVlJ BBnJ B9rü 3JnJ 3 ^
tûcmûKiDt^r I ngatrjdatlp
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Hierdense beek, K135-index

waardes k-i ndex

12 JAAR HIERDENSE BEEK EN SCHUITENBEEK
Bijlage 6
Enkele makrofauna-soorten met aangetroffen aantallen op monsterpunt G10 (Provinciale weg Putten-Nijkerk) in
de Schuitenbeek

Soort

GAMMPULE

TUFICIAE

CHIRONSP

1980 naj.

54

1

1981 voj.

33

0

220

1982 voj.

4

2

1984 naj.

5

1985 voj.

0

PRODOLIV

BAETVERN

22

12

240

25

80

36

0

6

2

2

0

8

81

0

4

0

1985 naj.

44

1

1

1

11

1986 voj.

5

3

0

24

0

1986 naj.

4

7

160

1

0

1987 voj.

1

6

350

14

0

1988 voj.

8

0

24

3

9

1988 naj.

12

0

0

4

0

1989 voj.

0

30

0

0

0

1989 naj.

0

100

44

1

0

1990 voj.

0

24

22

0

0

1990 naj.

0

7

0

0

0

1991 voj.

0

826

3

0

0
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Vervolg bijlage 6

SOORT

DITABIMA

DICLCULT

MALOPISP

CONCARRT

1980 naj.

2

0

2

1981 voj.

12

0

180

36

1982 voj.

11

0

8

22

1984 naj.

2

23

2

8

1985 voj.

1

2

0

14

1985 naj.

2

0

4

8

1986 voj.

12

2

0

0

1986 naj.

1

2

32

0

1987 voj.

10

0

8

0

1988 voj.

17

0

9

15

1988 naj.

1

0

3

0

1989 voj.

0

0

50

0

1989 naj.

0

0

1

1

1990 voj.

0

0

0

0

1990 naj.

0

0

4

19

1991 voj.

0

0

0

0

2

Verklaring van achtlettercodes voor de soortsnamen:
GAMMPULE Gammarus pulex
CHIRONSP Chironomus spec.
BAETVERN Baetis vernus
CONEURSP Corynoneura spec.
DITABIMA Dicranota bimaculata
DIPLCULT Diplocladius cultriger

TUFICIAE Tubificidae
PRODOLIV Prodiamesa olivacea
MALOPISP Macropelopia spec.
CONCARRT Cf. Conchapelopia

12 JAAR HIERDENSE BEEK EN SCHUITENBEEK
Bijlage 7
Schuitenbeek, K135-index

waardes k-index
soa

Kl35-incfex

4DD

330

TJ
E

sdd

1DD

BDhJ | 02VJ [ B&J I Qffg-J I B?*J
QffrU
BBrtf
9unJ
B1Yj
B4nj
B3nJ
BËrO
SvJ
B»/J
BdvJ
3"tvJ
banùnDtiar I ngatrjdatlp
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Bijlage 8
Schuitenbeek, meetlat Gelderland, stromend water

waardes meet I at-index
*4a

maatlat ga I der I Dnd J atromand wtar

32Q

saa
saa
sea
240

saa
saa

iaÜ
•laü

14a
120

iaa
aa
aa
4a
za

a

9DnJ | 92vJ
95vJ
iävjÜnj
BBrgïdnJ
B1vj
B*nJ
B3r\f
BBrU
EB vj
BS/J
Slvf
3h
bcnuKiDtdr I ngatrjdatlp

3 î-i ^ age g

BîNOR^A -1ISJDEX

berekend

met

100

procent c.^.

90

procent"

v^rt

<de

individuen

per

soert-

B1N0RMA code

Hierdensebeek
F12NJ80
F12VJ81
F12VJ82
F12VJ83
F12NJ83S
FI2NJ83I)

F12VJ84
F12NJ84
F12VJ85
F12NJ85
F12VJ86
F12NJ86
F12VJ87
F12NJ87
F12VJ88
F12NJ88

Schuitenbeek
G28NJ80
G28VJ81
G28VJ82
G28NJ84
G28VJ85
G28NJ85
G28VJ86
G28NJ86

G28VJ87

G28VJ88
G28NJ88

Monsterpunt
code

'H'I352
Ul'l352
I14352
414352
414352
'HU352
'•l'l352

waterkwali
teitsklasse

100 %

90 %

2A
2A
3A
3A

2A
3B
2A

414352
414352
414352
414352
414352
414352

1A
5A
5A
5A
5A
3A
5A
2A
5A
3A
2A

454851
454851
454851
454851
454851
454851
454851
451851
454851
454851
454851

2A
2A
1A
1A
2A
2A
1B
2A
3A
2A
1A

'H '1352
414352
'111352

3A
3A
5A
5A
5A
2B
5A
3A
2B

2A
2A
1A
1B
1A
1B
1B
3A
2A

Verklaring waterkwaliteitsklasse

A-s troming
B=minder stroming
1 = slecht
2=zeer matig
3-matig
4=goed
5=zeer goed
6~zeer goed

3?

F 12 Hierdense beek
De grote stroomsnelheid in de Hierdensebeek blijkt ook uit de
resultaten van BINORMA, veel soorten die stroming indiceren.
De Hierdense beek hebben we beschouwd als een niet genormaliseer
de beek, de reden om de beek toch in te voeren is het testen van
BINORMA in dergelijke beken.
De resultaten van BINORMA zijn heel wisselend en lang niet zo
constant als de K-indexen. De vermoedelijke reden, dat de water
kwaliteit een zeer goed (5A) beeld heeft in het ene jaar en
daarna matig (3A) het andere jaar, is dat de *JA groep (goed)
bijna geheel ontbreekt. Als we kijken naar de berekeningen dan
vinden we de meeste soorten in groep 5. 3 en 2. Als er tijdens
een monstername te weinig soorten worden gevangen, met name ver
ontreinigingsindicatoren, vervalt meestal de 'zeer goed' groep
en wordt de beek als matig jpf zelfs slecht geclassificeerd. We
zien dit heel duidelijk in najaar 1986, voorjaar 1987 en najaar
1987 (zie vooral de uitdraaien van de berekeningen).

G 28 Schuitenbeek
Deze genormaliseerde laaglandbeek geeft, als we kijken naar de
resultaten van BINORMA, een vrij constant beeld te zien voor de
waterkwaliteit, slecht tot zeer slecht. Er is slecht in twee
gevallen een overeenkomst tussen de K-index en de BINORMA waarde
gevonden. Hoe het komt dat de K-index zo schommelt, van slecht in
voorjaar 1985 naar zeer goed in najaar 1985, is mij een raadsel.
Het is niet te vergelijken met het beeld dat BINORMA geeft.
Dat de IMP-index constant goed geeft terwijl de macrofauna ge
gevens slecht tot zeer slecht zijn te noemen, heeft wellicht te
maken met de uit- en afspoeling van meststoffen, het periodiek
droogvallen van de beek en het periodiek niet goed werken van een
r.w.z.i., die elders in het gebied ligt. De macrofauna heeft hier
naar alle waarschijnlijkheid veel van te lijden, terwijl deze
slechte waterkwaliteit niet tot uitdrukking komt in de IMP-index.

