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I.

INLEIDING.
Os Heelsumse beek ontspringt in het Natuurmonument "de Wolfhezer beken:i en
vormt reeds jaren een leuk excursiegebied voor onze afdeling.
Oe laatste tijd was er een duidelijke achteruitgang te bespeuren in de
toestand van de beek: naast het snel dalende waterpeil trad er plaatselijk
een sterke algengroei op. Op plaatsen met stilstaand water is het opper
vlak bedekt met een olieachtig vliesje en daar waar het water in beroering
wordt gebracht ontstaan schuimvlokken.
Deze zorgwekkende toestand leidde tot het verzoek van Natuurmonumenten om
een hydrobiologische inventarisatie van de beek uit te voeren en om de mo
gelijkheden voor maatregelen te bestuderen.
Via Dhr. L.G» Kop (afdeling onderzoek van Natuurmonumenten) werd er contact
gemaakt met Drs. J.J.P, Gardeniers van de Landbouwhogeschool (afdeling Na
tuurbeheer, hydrobiologie) die zich bereid verklaarde het onderzoek te
coachen. Veel dank ben ik hem verschuldigd, daar hij veel materiaal zoals
het net, monsterpotjes, profielboor, tabellen, litaratuur en andere benodigd
heden beschikbaar heeft gesteld, veel waardevolle aanwijzingen gaf aangaande
de methode van onderzoek en het uiteindelijke verslag heeft gecorrigeerd.

II.

BESCHRIJVING VAN DE HEELSUMSE BEEK.
In het Natuurmonument der Wolfhezer beken komen twee beekstelsels voor. In
het noordelijk deel, vlak onder de spoorlijn Ede-Arnhem en grotendeels ten
N. van de weg Wolfheze-Doorwerth,ligt het sprengengebied van de Wolfhezer bek
ken, sterk beschaduwde bosbeken net diepe beeklopen, waarvan helaas niet veel
meer dan droge beddingen zijn overgebleven. De beek bij de Wodanseiken, ten
Z.W. van de we» Wolfheze-Doorwerth,behoort tot dit zelfde bosbeektype. Nog
verder naar net Z.W. ontspringt dan pas de Heelsumse beek, die het type van de
de heidebeek vertegenwoordigt.
De beek ontspringt in een 1 à 1,5 meter diepe kom, gelegen aan de voet van een
een in het Riss- en Würmglaciaal gevormde heuvel, die met struikheide en
berkjes begroeid is. Waarschijnlijk dankt de oorsprong haar ontstaan aan de
aanwezigheid van een leembank, die van praeglaciale ouderdom is. Deze is
voor het water ondoordringbaar en doordat boven deze leembank watervoerende
grind-en zandlagen liggen, is er sen natuurlijk bronniveau ontstaan.(Maas,
1959). Bij de bron is duidelijk te zien dat het water niet vanuit de diepte
opwelt, maar vanaf de zijkanten de kom binnendringt.
De beek stroomt naar het Z.W., gaat door de papierfabriek van 'Schut & Zn.:!
aan de weg Arnhem-Wageningen ter hoogte van de Heelsumse bocht, en vervolgt
zijn weg richting Renkum waar hij bij de Noordberg in de Rijn uitmondt.
Het water van de Heelsumse beek is bijzonder zuur. Daardoor heeft deze beek
een zeer eigenaardig karakter dat zich vooral uit in de aanwezige vegetatietypes. Van de bron tot na het kolkje (zie bijgevoegde kaart) bestaat de ve
getatie uit welig tierende veenmossen(Sphagnum craasicladum var. obesum.
Sphagnum cuspidatum) en groenwieren. De laatsten treden vooral in het kolk
je sterk op de voorgrond. De bodem op dit trajekt van de beek is bedekt met
een tot 25 cm. dikke laag half vergaan veemos, vermengd met bladafval en tak
ken. De pH is zeer laag: Maas (1959) vermeldt een pH van 4.0, de door ons
gemeten waarde bedraagt 5.2 (11 juni, 1974).
Van het kolkje tot de grens van het MM met het weiland van de boederij "de
Kabeljauw" (zie kaart) overheerst een plantengemeenschap mat Montia fontana,
Haaksterrekroos, Hoeraswalstro, Waterpinksterbloem (Cardamine pratensis ssp.
hayneana), TeEr vederkruid, Epilobium obscurum, Stellaria alsina, veenmossen,
mossen en algen. Deze plantengemeenschap is volgens Maas te rekenen tot het
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Philonoteto fontanae montietum. De pH heeft een hogere waarde; op
11 Juni 1974 werd een pH van 5.4 gemeten. De bodem is op dit traject
slechts zeer plaatselijk bedekt met rottend veenmos. Elders is een
in dikte tarierende laag detritus (d.i. plantaardige en dierlijke
resten vermengd met grof zand) aanwezig.
In het welland van de Kabeljauw ligt de beek diep weggezonken: de
oevers zijn soms een meter hoog. Hier komt een vegetatietype voor
dat aansluit op het zojuist beschreven type, gekenmerkt door Teer vederkruid, veenmossen, Haaksterrekroos en veel Waterpinksterbloem.
De pH is aanzienlijk hoger dan op het eerste traject: op 11 juni
werd een pH van 5.6 gemeten, terwijl Maas een pH van 6.0 vermeldt.
Op de bodem ligt practisch over het gehele traject een dun laagje de
tritus, er is dus geen rottend veenmos meer aanwezig. De beek is
hier enkele jaren geleden door de boer uitgebaggerd.
Vanaf de boerderij de Kabeljauw tot de papierfabriek stroomt de beek
aan de voet van een beboste helling langs enkele huizen en boerderij
en, met verscheidene koeiedrinkplaatsen. Tijdens de zomer van 1973
heeft dit gedeelte van de beek droog gestaan. Het aanwezige afval
zoals oude enaners, flessen, plastic zakken, etc. wijst op een vrij
ernstig verstoring van het beekmilieu. Het wordt gekenmerkt door
een aan tamelijk
voedselrijke beken gebonden Sparganieto-Glycerietum fluitantis vegetatie met Grote watereppe, Mannagras-en ßrote
egelskop (Maas, 1959). Op dit traject is geen pH meting verricht.
Het veenmos is practisch geheel verdwenen en de bodem is bedekt met
een dun laagje modder.
Hopelijk geeft bovenstaande beschrijving een duidelijk beeld van de
enorme veranderingen die er op treden in het beekmilieu van oorsprong
tot papierfabriek. Zowel de pH als de vegetatietypes en de bodem
samenstelling veranderen sterk over deze vier trajecten.
Het water van de beek bezit een vrij constante temperatuur van 9 à 10
graden celsius. De stroomsnelheid varieert van zeer laag tot 25 cm
per seconde. 0*5 breedte van het stroombed is minimaal een meter,
en maximaal enkele meters. De beek bereikt zijn grootste breedte
tussen monsterpunt 17 en 18. 0e diepte varieert van 10 tot 50 cm.,
met een gemiddelde van rond de 20 cm. De beschaduwing langs de beek
is vrij nauwkeurig af te lezen van de kaart (fig. 1), waarop de bomengroei met stipjes staat aangegeven.
III. ALGEMENE PROBLEMATIEK VAN DE BEEK EM DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK.
Reeds in de inleiding is de algemene problematiek kort sarren.gevat.
Hier volgt een iets uitvoeriger beschrijving.
•e grondslag van alle problemen is ongetwijfeld het sterk dalende water
peil. Het water stroomt aanzienlijk langzamer dan in voorafgaande ja
ren. Daardoor verliest de beek zijn vermogen om het stroombed vrij
te houden van bladeren en takken e.d., het water stroomt gewoon niet
krachtig genoeg meer om dergelijk materiaal weg te spoelen. Op enke
le plaatsen hoopt dit plantaardige afval zich op en ontstaat een roe
tende massa (H2S).
Op plaatsen waar het water stil staat, zoals- in de twee zijarmen, het
kolkje en in sterk verbrede binnenbochten, is het oppervlak bedekt met
een olieachtig vliesje. Daar waar het water in beroering wordt gebracht
zoals bij de versmalling in het stroombed na het kolkje (monsterpunt
8 en 9) en bij het door Natuurmonumenten aangebrachte stuwtje, in de
vorm van enkele trapsgewijs liggende dwarsbalken, op de grens met het
weiland van de Kabeljauw (no 19) ontstaan schuimvlokken en bellen.
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Dit beelrt van de beek, waarin tevens plaatselijk zo'n sterke alpengroei or.'rad dat er zich plakkatenvan algen hebben gevormd (b.v. in
het kolkje), was sterk verontrustend. Natuurmonumenten vroeg zich
dan ook af wat er aan de hand is met de beek en welke maatregelen
er getroffen zouden kunnen worden.
In de eerste plaats wilde men graap weten <ö9t de aard en de oorzaak
van het olievliesje en de schuimvloKvorming zijn. Is het een ge
volg van een bron van vervuiling? Zijn er schadelijke stoffen in
de beek terecht gekomen?
Vervolgens vroeg men zich af of het verantwoord zou zijn bepaalde
beheersmaatregelen te treffen, zoals:
a. Het verwijderen van de dikke laag half verrot Sphagnum tussen
oorsprong en kolkje. De vraag is
in welke mate is de aanwezige
macrofauna gebonden aan deze laag? Wat zijn de gevolgen voor de in
het water levende dieren als deze laag verwijderd wordt?
b. Het aanbrengen van een soort stuw, zoals bij monsterpunt 19, om
zoveel mogelijk water binnen het Mn te houden. Een hoger waterpeil
zou in de eerste instantie gunstig kunnen zijn voor de vegetatie,
maar hoe reageert de macrofauna op een verhoogd waterpeil en een
dientengevolge onvermijdelijke vermind§rinp> van stroomsnelheid?
c. Het graven van een verbinding tussen de beekloop bij de Wodanseiken en de Heelsumse beek, omdat er voor het water in dit bosbeekje
geen afvoermogelijkheid aanwezig is. Is het verantwoord om het water
van een bosbeek te leiden in een heidebeek?
Het onderzoek is dus gericht op vier aspecten;
A. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van chemische ana
lyses en het vaststellen van aard en oorzaak van het olievlies
en schuimvorming.
R. Inventarisatie van de aanwezige macrofauna en verspreiding van
de aanwezige macrofauna over de beek.
C. De relatie tuseen macrofauna en bodemsamenstelling.
D. De relatie tussen macrofauna en stroomsnelheid.
IV.

METHODE VAN ONDERZOEK, ALGEMENE WERKVfIJZE.
Om het verband tussen de methode van onderzoek en het uiteindelijke
doel nog eens te benadrukken, zal per doelstelling, genoemd in III
onder A, B, C en 0, besproken worden welke methode gevolgd is.
A. Op 11 Juni 1974 werden twee watermonsters genomen, bij monsterpunt
2 en 13. In september 1974 werd nog een monster bij de boerderij
de Kabeljauw genomen. Vàn deze watermonsters werd de temperatuur,
pH en het geleidingsvermogen gemeten. Alleen ihet eerste en laatste
monster zijn verder geanalyseerd op aanwezigheid van chloride-,
fosfaat-, nitraat-, en nitrietionen. De analyse gebeurde door
studenten van de Landbouwhogeschool op het practicum hydrobiolo
gie o.l.v. Dhr. Gardeniers. Ve&l dank hiervoor.
0. Om een goed overzicht te krijgen van de aanwezige macrofauna
werd de beek in ëe periode van 23 februari-1 maart éénmaal van
oorsprong tot papierfabriek bemonsterd, in totaal 25 monsters
(zie kaart, fig. 1). Hetzelfde proces werd herhaald tussen 12 en
15 juni. Bij deze monstername heb ik besloten enkele overbodige
monsterpunten te laten vervallen, nl. no 4, 7, 16 en 24.
De bemonstering geschiedde m.b.v. een fijnmazig nylonnet, net
een lange zijde van 30 cm, die tegen de bodem wordt gedrukt en
schoksgewijs wordt voortbewogen over een afstand van een meter.
Verder werden per monsterpunt eventuele takken en steentjes af-
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gezocht. De monsters werden steeds door een zelfde persoon geno
men en in witte bakken uitgezocht.
Het uitwerken en determineren is vnl. door mijzelf gedaan, met hulp
van andere mensen. Dhr. Gardeniers heeft de belangrijkste deter
minaties gecontroleerd.
C. Om meer gegevens over de bodemgesteldheid te verzamelen is in elk
monsterpunt een bodemmonster genomen m.b.v. een glazen profielboor, die in de weke bodem werd gedraaid tot een harde ondoor
dringbare (grind)laag was bereikt. De dikte van de aanwezige la
ren werd genoteerd.
n. De stroomsnelheid werd gemeten d'ioor een met water gevuld monsterspotje, dat bijna geheel onder water ligt, met de stroom mee- te
laten drijven over een afgemeten afstand. De tijd werd opgenomen
met een stopwatch. Per monsterpunt zijn minstens drie metingen
verricht, de reultaten zijn gemiddeld en omgerekend in cm per sec.
•A/.

RESULTATEN VA*! HET ONDERZOEK.
A. Chemische analyse.
1. Verwerking van de gegevens; de analyse gegevens van de water
monsters genomen bij de oorsprong en de Kabeljauw zijn in onder
staande tabel opgenomen. Ter vergelijking ook enkele gegevens
over de Renkumse beek, de Rijn en eBn sloot in de Retuwe. .De
gegevens komen allen van het hydrobiologiepracticum (10 juni- 28
juni 1974).
T(°C) pH
Renkum
10.5
Heelsum 1 10.5
Heelsum 2 12.0
Rijn
18.0
Sloot
17.0
Tabel 1:

E

f|>i

NH*-N N0~-N N0~-N PO^" Cl

5.8 147
7.4
0.13 n.oe
5.2 155
0.23 0.0
5.6 183
8.0
0.0
0.07
7.4
200 3.P
3.84 ••0.04
8.2 400
17.4 0.68 0.0
-

0.21
5.1
7.0
2.70
0.15

0.55
0.0
0.18
3.00
0.44

13.0J
13.0
19.0
246
19.5

chemische analyse watermonsters, Heelsum 1= genomen
bij oorsprong, Heelsum 2 = genomen bij de Kabeljauw.
Het zuurstofgehalte en de ionengehaltes staan in mg/1.

2. Bespreking van de resultaten; uit bovenstaande tabel blijkt
heel duidelijk dat beken een uitzonderlijk milieu vertegenwoor
digen. De Heelsumse beek en de Renkumse beek vallen direkt op
wat de chemische samenstelling van het water betreft. De tempe
ratuur van het water is zeer laag, evenals de pH. In de sterk
vervuilde Rijn is het chloridegehalte maar liefst 246 mg/1., in
de beken is het slechts 13.0 mg/1.. Het fosfaatgehalte van de
Heelsumse beek is 8.0, terwijl het ammoniumgehalte zeer laag is.
De bovenloop van de Heelsumse beek bevat dus zeer zuiver water.
Blijkbaar is er geen enkele bron van verontreiniging aanwezig.
Buiten het fJM zal de situatie iets anders liggen: vele invloe
den van buitenaf (zoals koeiedrinkplaatsen, kunstmest, huishou
delijke afwatering van de boerderijen) zullen de samenstelling
van het water ongetwijfeld veranderd hebben. In tabel 1 blijkt
dit o.a. uit het hoge chloride- en fosfaatgehalte. Voorbij de
fabriek is het water zelfs zeer vuil.
In tabel 1 springt de Heelsumse beek in het oog doo|* het hoge
nitraatgehalte. Aanvankelijk werd dit toegeschreven aan een
fout bij de analyse. Maas echter heeft voor 1959 verscheidene
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chemische analyses van water uit beken op de Veluwezoom uitge
voerd. Enkele resultaten zijn ter vergelijking opgenomen in on
derstaande tabel.
F

OC
O

Renkumse beek
Renkumse beek
Heelsumse beek
Heelsumse beek

pH
4.5
5.5
4.0
6.0

88
109
145
174

0
spoor
3.4
20.0

NO2
0
0
0
0

Omschrijving
bij
bij
bij
bij

Bosbeek
Quadenoord
Wodanseiken
Kabeljauw

Tabel 2; chemische analyses Renkumse beek en Heelsumse
beek, naar Maas (1959).
De door hen gevonden waarde Van het'NO^* gehalte vertoont een op
vallende gelijkenis met de ±fi tfabél 1-vermelde waarden voor het
IMf^-N gehalte. Het feit, dat twee metingen met een tussentijd
van 15 é 16 jaar waarden opleveren, die in dezelfde orde van
grootte liggen, wijst erop dat we te maken hebben met een perma
nente toestand te maken hebben en niet met een tijdelijk ver
schijnsel. Een verklaring voor hat hoge nitraatgehalte kan ik
niet geven. Het is misschien zinvol te vermelden dat Maas nog
hogere nitraatgehaltes heeft gemeten in enkele andere beken van
de Veluwezoom. Voor de Lage oorsprong geeft daas een waarde van
31.6 mg/1, voor de beek op de Peasberg 33.6 en voor de Henelse
berg R7.6 mg/1. De Renkumse beek bevat echter een spoortje, de
beken op de Zijpenberg en bij BeeKhuizen bevatten zelfs niets.
Ook Maas geeft geen verklaring voor deze zeer grote verschillen.
3. Conclusie; vanaf de oorsprong tot de grens van het NM bevat
de Heelsumse beek zeer schoon water. Het in het NU optredende
olievliesje is dus niet t^ wijten aan verontreiniging, evenmin
als de vorming van schuimvlokken.
Oe oorzaak van het olievliesje op het water kan verklaard worden
uit de aanwezigheid van ijzer- en zwavelpurperbacterieën, die op
plaatsen met stilstaand water thuishoren. Het optreden van de
schuimvlokken en zeepachtige bellen kan misschien verklaard wor
den aan de hand van de veenmosvegetaties. Veenmos scheidt orga
nische zuren af, die op grond van hun structuur (lange apolaire
staart met polaire kop) oppervlakte actief zijn. Oppervlakte ac
tieve stoffen (zoals zeep) verlagen de oppervlaktespanning van
water waardoor schuimvlokken en zeepachtige bellen ontstaan als
het water in beroering wordt gebracht. Maar deze verklaring is
slechts een vermoeden. De eigenlijke ooraaak ligt misschien veel
dieper.
In ieder geval is het duidelijk dat fiatuurmonumenten zich geen zor
gen hoeft te maken over de aanwezigheid van zowel de schuimvlokken
als het olieachtige vliesje. De bestaande situatie is natuurlijk.

E. Inventarisatie.
1. Verwerking van de gegevens; de volledige monsterresultaten vindt
men in tabel 3. Verticaal staan alle soorten, gerangschikt naaf
voorkomen in boven-, midden- en benedenloop» Horizontaal staan de
nummers van de monsterpunten, die op de kaart in fig. 1 terug te
vinden zijn. Het aantal gevangen exemplaren is per soort voor
twee of drie monsterpunten samengenomen, in de eerste plaats van
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wege de zeer lage aantallen per monsterpunt, ten tweede om de ta
bel iets overzichtelijker te maken.
Monsterpunt 10 en 14 zi^n naast de hele reeks geplaatst, achter
de dubbele lijn, omdat deze monsters in zijarmen van de beek zijn
genomen, in stilstaand water dus.
In tabel 3 is reeds duidelijk te zien dat bepaalde soorten de voor
keur geven aan de bovenloop, terwijl anderen juist in de beneden
loop voorkomen. Om de verspreiding van de fauna over de gehele
beek beter te laten uitkomen, is per soort het "zwaartepunt" bere
kend (1x aantal exemplaren in monsterpunt 1 + 2x aantal exemplaren
in no 2 + 3x aantal in 3.
.25x aantal in no 25, vervolgenß
delen door het totaal aantal gevangen exemplaren van die soort).
De soorten zijn vervolgens naar opklimmende zwaartepunten ge
rangschikt (dus van 1-25) en de aantallen zijn ingetekend met be
hulp van cirkels. Het resultaat is figuur 2 Cblz. 9).
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2. Bespreking van het resultaat; zowel uit figuur 2 als uit ta
bel 3 blijkt dat de fauna op een speciale manier over de beek ver
deeld is. Deze verdelinr is gebaseerd op de voorkeur van vele
soorten voor een bepaald biotoopstype. Om dit iets te verduide
lijken volgt hier een korte toelichting bij enkele soorten net
wat algemene informatie. De nummers tussen C ) verwijzen naar
fir,uur 2.
Polycelia felina__ is esn platworm, die nog niet bekend was voor
de Heelsumse beek. Deze soort prefereert beken van een hee lan
der gaomorfologisch type. E©n interssante vangst dus.(No 1)
^o^ycelis tenuis treedt naar voren op plaatsen waar het water bij
na stilstaat. Deze soort komt in de Heelsumse beek dan ook voor
al in de benedenloop voor.(No 45)
Cl£ëen_tJ£t£rum_ is een haftelarf (larf van een zgn. eendagsvlieg)
die %terk de voorkeur geeft aan zeer rustig, bijna stilstaand
water. Uit figuur 2 blijkt hee duidelijk hoe dit beest in de
zeer langzaam stromende benedenloop sterk de kop ppsteekt.. >Jo 50)
r1a£r£P£lo_pia_g£ejthg^eb^U£rj: , een muggelarf, is de enige aangetroffen
soort die min of meer karakteristiek te noemsn is voor bronnen
van zure beken. Ik heb deze soort alleen in de eer te twee mon
sterpunten aangetroffen, (No 2)
y£t£0£n^i.eLc£nSP£r£a is bijna over de gehele beek verspreid.
No 13 in figuur 2. Dit is de larve van een kokerjuffer die geBn
huisje bouwt, zoals de meeste kokerjufferlarven doen. Het is
een zgn. naakte kokerjuffer. Deze enorme vraatzuchtige dieren
vangen hun prooi d.m.v. een fuikvormig net, dat bij voorkeur
tussen waterplanten e.d. wordt gesponnen, op plaatsen waar het
water een beetje aardig stroomt. Pletrocnemia is dus voor zijn
voedselvoorziening afhankelijk van stromend water. Dit verklaart
waarom deze soort afwezig is in de benedenloop en in monsterpunt
no 14 en 10.
Een zeer interessante groep vormen de Steenvliegen ofi Oevervliegen
(Plecoptera). Volgens Geijskes (1940) kwamen er voor 1B90 20
soorten in Nederland voor, waarvan er vijftien in de rivieren
leefden. Sinds 1890 zullen er ongetwijfeld vele soorten uit de
pxote rivieren verdwenen zijn door toenemende scheepvaart, ver
vuiling en kanalisatie. Vön de overige dertien soorten zijn er
twaalf aan stromend water gebonden. Vier daarvan komen alleen in
Ziud-Limburg voor, zodat men elders in Nederland in principe acht
soorten steenvligen in bekBn kan aantreffen. Dan is er nog een
soort die zowel stromend als stilstaand water voorkomt, nl
NemouT£ cinerea . Dit is de algemeenste steenvlieg van Nederland.
Nemoura staat in figuur 2 ongeveer op de helft (no 25), waaruit
reeds blijkt dat deze soort, over de hele beek verspreid, in ^rote
aantallen voorkomt.
Veel minder algemeen is Nemurella £i£t£ti(n0 14), die ik in kleine
aantallen (in totaal 52) over de hele beek verspreid heb aangetrofi_
fer
Geijskes vermeldt deze soort voor de beek op de Hemels berg
(Oosterbeek) en voor de Renkumse beek.
nemau_ra £vicularis is eveneens een erg leuke vondst. Deze soort was
alleen bekend van de RBnkumse beek (Geijskes, 1944) en van enkele
beken in Noord Brabant (Gardeniers). Vreemd genosg heb ik deze soort
alleen ih het gedeelte van de beek tussen het NM en de Kabeljauw aanaangetroffen (no 36, figuur 2), in totaal zestien exemplaar.
De vierde soort., Le^ctra Jiipp£pusi hoort in bergbeken thuis. Een
exemplaar werd gevangen bij hetT stuwtje, op de grens van het Mn
(monstsrpunt 19Î. Het water stroomt hier zeer snel en de bodem
bestaat uit los-grof zand met fijn grind. Geijskes vermeldt deze
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soort nog niet voor de nederlandee fauna. Een uitzonderlijke
vangst dus voor de Heelsumse beek.
Dan zijn er nog een aantal soorten waterkevers gevangen die vrij
wel alleen in beken voorkomen, nl. Hydr£p£rus_pla£us (no 10}«
Hy^r£p£r^sj:J^o^e£inpjjs^u2ajtU£ fno 34), Hydr£p£r£s_h£l£nsis (no 39)
Aß£b£s_p£lud£sus (nó11) en AgaDus_didymûs (nO 32).
Dit geldt
ook voor de beekloper. Vel:ia caprai (no 20).
3. £onclusi£: het eigenaardige karakter van de Heelsumse beek
als zure heidebeek komt duidelijker tot uiting in de planten
groei (zie ook onder II) dan in de aangetroffen macrofauna. T
De beek is vrij rijk aan soorten. Waarschijnlijk neemt de
Heelsumse beek e©n uitzonderlijke plaats in t.o.v. alle andere
beken op de Veluwezoom door het voorkomen van vier soorten
steenvliegen, waaronder J^e^cfcra hd£p£pus.
De beek is erg arm aan individuen s in totaal zijn er 803 dieren
veraameld (zie tabel 3), dit is erg weinig voor een bemonstering
van in totaal 47 meter. Het is niet onmogelijk dat de lage pH
een beperkende factor is voor veel soorten.
C. Relatie tussen macrofauna en bodemsamenstelling.
De bodem van de Heelsumse beek bestaat uit grof praeglaciaal
zand vermengd met grind. Slechts hier en daar is deze laag zicht
baar. Meestal is het zand bedekt door een in dikte variërend
laagje organisch materiaal: grof zand, vermengd met afgestorven
plantedelen, veenmosresten, bladresten en stukjes hout, het zgn.
detritus. Van de oorsprong tot het kolkje wordt het zand bedekt
door een laag rottend veenmos. De spreiding van de veenmoslaag
en van het detritus is reeds uitvoerig besproken onder II.
De detritus laag speelt een belangrijke rol in het ecosysteem van
de beek als basis voor de voedselketen. Vele organismen, zoals
haftelarven, steenvlieg- en muggelarven, voeden zich met dit •
mengsel (Hynes, 1970).
1. Verwerking van de gegevens; in elk monsterpunt is de dikte van
de aanwezige laag gemeten met een profielboor. De sphagnumlaag
bij de oorsprong variëert van enkele cm tot een meter (no 5). Ge
middeld is de laag zo'n 25 cm dik. De detrituslaag is niet dikker
dan 15 cm.
2. Bspreking van het resultaat: er is getracht de samenstelling
van de macrofauna te relateren aan de laag organisch afval. Het
bleek echter niet mogelijk te zijn een direkt verband aan te to
nen. De samenstelling van de macrofauna wordt beïnvloedt door
veel factoren, die vaak een belangrijkere rol spelen dan de bo
demgesteldheid, zoals de pH, beschaduwing, aanwezigheid van veger
tatie, etc. Wil men het verband tussen macrofauna en bodem be
studeren, dan zullen alle andere factoren vergelijkbaar moetBn
zijn.
Wel is het zonder meer duidelijk dat de aanwezigheid van de vaak
dikke laag organisch materiaal van essentieel belang is voor
de ontwikkeling van enkele typische faunaelementen, zoals b.v.
Macropelopia goethgebueri en Slalia of, lutaria (Slijkvlieglarve).
3. Conclusies in de uiterste bovenloop van de Heelsumse beek is
een tot 25 cm dikke sphagnumlaag aanwezig. Het bleek niet moge

lijk om aan de hand ven de verzamelde gegevens een direkt ver
band èsn te tonen tussen de samenstelling van fauna en bodem.
Het is dus zeer moeilijk om te voorspellen wat er zal gebeuren
met de huidige macrofauna als deze veenmoslaag wordt verwijderd.
In ieder geval is het ten sterkste af te raden deze laag zonder
meer te verwijderen, aangezien dit een zeer ernstige verstoring
van de huidige situatie zal betekenen.
Nisschien verdient het wel de aanbeveling om een gedeelte van de
sphagnumlaag t§ verwijderen i.v.m. het peil van het water in de
beek. Het is verder niet onmogelijk dat een kleine schoonmaak
ten goede zal komen aan de toevoer van kwelwater.
Daarom zouden wij willen adviseren om bij wijze van proef over
een traject van enkele meters een gedeelte van het rottende
veenmos te verwijderen in het komende najaar* Hopelijk kunnen
dan vanaf het voorjaar '73 de ontwikkelingen in het proefgebied
op de voet gevolgd worden, nisschien is het dan mogelijk om na
dat onderzoek duidelijke voorspellingen te doen over de gevolgen
van het verwijderen van de sphagnumlaag. Het spreekt vanzelf
dat een dergelijke onderneming tot stand moet komen door nauw
overleg tussen NM, afdeling hydrobiologie van de LH en C.J.N.afdeling Ede-Wagsningen (die zich beschikbaar stelt om het nodige
schoonmaakwerk te verrichten 1.
D. Relatie tussen macrofauna en stroomsnelheid.
Stroomsnelheid is een zeer belangrijke component van het oecosysteem van een beek. Bij een hoge stroomsnelheid is het zuur
stofgehalte van het water hoog, zodat er goede levenskansen zijn
voor vele organismen.(zoals b.v. steenvliegen). Vele dieren zijn
voor hun voedselvoorziening afhankelijk van stromend water, zo
als b.v. _Pletrcnemia _co_nspersa die zijn net in de stroomgeul
spint. Voor weer andere "dieren is de stroomsnelheid juist een
beperkende factor, hetgeen vooral geldt voor dieren die geen
speciale organen hebben om weerstand te bieden aan het water (zo
als grijpmechanismen), b.v. _As_elJ.us aquaticus (zoetwaterpissebed).
In erg snel stromende wateren treft men dan ook een fauna aan
die vaak op een meesterlijke wijze is aangepast aan het leven in
continue bewegend water. Deze dieren zijn b.v. sterk afgeplat,
of gestroomlijnd, of ze hebben enorme haken an andere grijpmecha
nismen waarmee ze zich aan het substraat verankeren kunnen, etc.
1 « Verwerking van de gegevens: de resultaten van de gemeten *•
stroomsnelheden zijn samengevat in tabel 4. De snelheid is uit
gedrukt in cm/seconde. Indien er niets ingevuld is, betekent dit
dat de stroomsnelheid onmeetbaar was met de hulpmiddelen die wij
tot onze besfchikking ha'dden. Een vraagteken houdt in dat er geen
metingen zijn verricht op het desbetreffende punt. De weergege
ven waarden zijn afgerond.
Tabel 4 geeft in feite maBr eBn vaag beeld van de werkelijkheid,
want het precies meten van de stroomsnelheid is een moeilijke zaak.
Men dient te bedenken dat de gemiddelde strommsnelheid op 0.6 van
de totale diepte öptreedt (Hynes) en dat deze waarde ongeveer
0.7 keer de gemeten waarde bedraagt (Moller Pillot, 1971). Boven
dien kan men op dwarse doorsnede van een beekbedding verscheidene
gorde-l-fr -onderac-hcitien -met elk e&r> -eigen etroomanelbeitt, zoals de
volgende figuur toont (fig. 3).
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Figuur 3: diagrammen van de verschillende'""strorransnelheidègordels"
in sen beek. A: dwàfse doorsnede op een recht stuk;,
Van de beek, B: in een bocht. De getallen dienen als
voorbeeld en staan b.v. In cm/sec.
De in de tabel 4 vermelde waarden geven een beeld van de aan het
oppervlak tredende component in het midden van de stroomgeul,
die het grootst is. Bovendien is bij de door ons toegepaste me
thode van meten de invloed van de wind niet uit te schakelen.
Het is dus juist om tabel 4 zeer kritisch te benaderen.
monsterpunt no:
1
2
3
5
6
0
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25

stroomsnelheid:
9.4
-

21
0
0
23
18.3
0
6.6
0
10.3
0
0
0
2.5
40 x)

tabel 4:
stroomsnelheden in cm
per seconde
X) : niet gemeten maar
geschat

-

3.3
?

0

2. Bespreking van de resultaten; het is weer zeer moeilijk om uit
het complexe geheel van factoren, die de samenstelling van de ma
crofauna bepalen, een duidelijke relatie tussen macrofauna en
stroomsnelheid te lichten. Incidenteel komt dit verband tot • uiting, zoals zal blijken ujt de bespreking van enkele soorten
die hieronder volgt. Maar als men een verband probeert te leggen
tussen het totale beeld van de faunasamenstelling (zoals fig.2
ons laat zien) en de stroomsnelheden uit tabel 4, dan komt er
niets uit.
Uit de monsterresultaten blijkt dat sommine soorten stromend water
liever vermijden. Zo is Limn£phiJ1us _lunajtus (fig. 2, no 14) aan
getroffen in 10, 12, 14, 20, 22, 23 en 25. In deze monsterpunten
staat het water bijna of geheel stil. Deze kokerjuffer is volgens
Hynes (1970) niet beperkt tot stromend water, d.w.z. dat men ze
zowel in stilstaande als in stromende wateren kan vinden. Uit
deze resultaten blijkt zelfs een voorkeur voor zwakstromend en
stilstaand water.
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Hetzelfde geldt voor Aselljjs £q£ati£us_, een zoetwaterpissebed,
die in monsterpunt 2, 10, 15, 17, 21 en 23 is gevangen. Het
voorkomen van Asellus hangt waarschijnlijk nauwer samen met de
aanwezigheid van dode bladeren, die deze soort als voedsel dienen,
dan met de Stroomsnelheid. Grote stroomsnelheden kan de zoet
waterpissebed niet hebben, want door gebrek aan stevige grijporgenen zal hij meegesleurd worden. Ook vele muggelarven zoeken
liever stilstaand water op, b.v. £hjLr£ncmius [monsterpunt 25),
CHnotanypua (monsterpunt 10), Ap£e£t£ota£ypus trifas£i£ennïs
Cook in 25), Prodiamsa olivacea en Pro£ladius (beiden in no 25).
Andere soorten zijn juist zeer afhankelijk van stromend water,
als voorbeeld is ^letrocnemia_conspersa_al genoemd (IV.B.2),
evenals de soorten steenvliegen, die voor hun zuurstofvoorziening
stromend water nodig hebben.
3. Conclusie: stroomsnelheid is een zeer belangrijke fysische
component in het ecosysteem van een beek. De aanwezige fauna
heeft zich volledig ingesteld op de huidige situatie, soorten
die van stromend water houden (de zgn. rheofiele soorten) hebben
zich op plaatsen met een redelijke stroomsnelheid ontwikkeld,
en daar waar het water stilstaat hebben andere soorten goede le
venskansen.
Wil men een soort stuw aanbrengen , dan dient men zich te reali
seren dat het waterpeil weliswaar zal stijgen, maar dat daarmee
een sterke vermindering van de toch al zo geringe stroomsnelheid
gepaard zal gaan. Het hogere waterpeil zal misschien gunstig zijn
voor de vegetatie in en langs de beek, maar een vermindering van
de stroomsnelheid zal ingrijpende veranderingen teweeg brengen in
de samenstelling van de macrofauna: rheofiele soorten zullen ver
dwijnen anvele soorten, die typerend zijn voor stilstaand-water
kunnen zich dan optimaal ontwikkelen. Kortom: de beek zal na
ver/oop van tijd een slootkarakter krijgen.
CONCLUSIE.
Aangezien de belangrijkste gevolgtrekkingen reeds samengevat zijn in
de conclusies onder elk onderdeel, heeft het weinig zin om nog eens een
een samenvatting van het geheel te geven. Slechts met betrekking tot
de onder III beschreven problemen en beheersmaatregelen zou ik een
t*èsumé willen geven.
1. Oe aanwezigheid van schüimvlökteen en 't olieachtig vliesje be
rusten niet op verontreiniging, het is een vrij natuurlijke
situatie. Dit is dus ti-gen aanleiding om maatregelen te treffen.
2. riet betrekking tot de beheersmaatregelen kan worden gezegd:
a. dat de beek zeker niet zomaar uitgebaggerd mag worden.
Misschien is het interssant om een klein traject van de beek
te ontdoen van de laag rottend veenmos, als een proefobject.
b. dat het aanbrengen van een stuw tot vermindering van de r
stroomsnelheid zal leiden, waardoor de beek zijn typische Ka
rakter kan verliezen.
c. dat het graven van een verbinding tussen het sprengetje bij
de Wodanseiken en de Heelsumse beek sterk af te raden is:
het water van een bosbeek heeft een heel andere samenstelling
van het water dan een zure heidebeek. Komt het water van de
bosbeek in öe Weelsumse^beek, "dèn^zal'dit éen ernstige ver-è&ŒT-îng betekenen voor de Heelsumse beek.
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Tijdens het monsteren in Juli werd ik getroffen door rle enorme re
creatiedruk die op dit unieke gebied staat. Vooral in de weekenden
trekken honderden mensen naar rie Heelsumse beek en omliggende ter
reinen. Een pleidooi voor maatregelen, die deze druk moeten vermin
deren , is dacht ik wel op z'n plaats. Vele recreanten gedragen zich
beestabhtig . Nu het water in de beek zo laag staat, is het b.v. zeer
aantrekkelijk over de beek te springen, met als gevolg dat de kwets
bare oevervegetatie zware schade ondervinden. Door de omvang van het
terrein en de grote aantallen, is één opzichter niet voldoende om alle
mensen in de gaten te houden. Misschien zou Natuurmonumenten kunnen
overwegen maatgelen tetreffen om de recreatiedruk te verlichten, of om
de contrôle te verscherpen?
Dan wil ik nog wijzen op het zeer fraaie gedeelte van de beek tussen
de grens van het NM en de boerderij de Kabeljauw. De beek is op dit
traject landschappelijk zeer fraai door de vele bochten en hoge oe
vers. Bovendien komen hier zeer leuke faunaelementen in redelijke
aantallen voor, zoals Nemoura_avicularis^ De waterpinkbterblöem*
groeit nergens zo massaal als hier. Het zou zeer zeker de moeite
waard zijn om dit stukje van de beek bij het NM'te kunnen trekken.
Tenslotte wil een aantal mensen voor hun hulp en medewerking bedanken.
Vooral Dhr. Gardeniers, Dhr. Kop en Dhr. Aandeweg voor hun hulp en
fijne medewekking en vele C.J.N.-ers voor hun hulp bij het bemonste
ren.
augustus 1974,
Papenpad 20
Wageningen-Hoog tels08370-14335
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