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DE HTERDENSE BEEK NADER BEKEKEN
verkorte versie

Onderzoek in opdracht van het district Noordwest Veluwe van
Natuurmonumenten naar de voorgestelde maatregelen uit het
concept beheers- en onderhoudsplan van het Waterschap NoordVeluwe en naar de mogelijkheden om de natuurlijkheid van de

Hierdense Beek te versterken.

Het rapport is de eindopdracht voor de studie Natuur en
Milieu aan de Hogeschool Holland.
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VOORWOORD
De afronding van de opleiding Natuur en Milieu aan de
Hogeschool Holland bestaat uit een stage waarin een
zelfstandig onderzoek moet plaatsvinden.
De Keuze om bij Natuurmonumenten een stage te doen, is
ingegeven door de groene afstudeervariant en om ervaring op
te doen bij een grote natuurbeschermingsorganisatie.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van versterking van het
natuurlijke karakter van de Hierdense Beek heeft alle
elementen in zich om te voldoen aan de vierdejaarseis van
onderzoek. Bovendien komen bijna alle aspecten die in de
opleiding geleerd zijn aan bod. De stage bood de
mogelijkheid om vanuit de thuissituatie te werken.
Tijdens het onderzoek bleek er veel
Hierdense Beek te bestaan.

informatie over de

Het meeste onderzoek

buiten het onderzoeksgebied.

lag echter

Belangrijke informatie over de

chemische samenstelling van het water, was pas in latere
fase beschikbaar. Tot het eind toe bleef belangrijke
aanvullende informatie binnenkomen.

Het onderzoek is onder een zekere tijdsdruk afgerond i.v.m
de lopende procedure van het concept beheers- en
onderhoudsplan van het Waterschap Noord-Veluwe.

Ook de

reistijd van huis naar het werkgebied viel achteraf tegen.
De beperking van het alleen werken, komt vooral tot uiting
in het tussentijds niet kunnen doornemen van teksten of
uitwisselen van iÎdeeën.
Zonder de hulp van de mensen in het veld en in het bijzonder
Dhr. M.van de Hoorn,terreinbeheerder, had minder onderzoek
kunnen plaatsvinden. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de
begeleiding van Dhr. A. Kerssies districtsbeheerder, die op
moeilijke momenten als praatpaal en richtinggever fungeerde.
Ook de afdeling hydrologie en anderen van het hoofdkantoor
in 's Gravenland die de conceptteksten hebben doorgeworsteld
en voorzien hebben van nuttig kommentaar, wil ik hierbij
bedanken. Daarnaast wil ik alle mensen waarmee ik informatieve gesprekken voerde en die bereid waren om de plannen
door te nemen bedanken.
Tenslotte gaat mijn bijzondere dank uit naar Foke mijn
vrouw, Wieke en Anne Fleur mijn dochters. Zij hebben 5

maanden de verhalen over de beek aangehoord en zijn voor mij
een hele steun geweest.

SAMENVATTING
De Hierdensche beek

in het Leuvenemsche Bos nabij

Harderwijk

is in 1985 onder beheer gekomen van het waterschap NoordVeluwe,
In januarí 1993 is het concept beheers- en onderhoudsplan
gepresenteerd. Natuurmonumenten heeft in afwachting van dit
onderzoek een slag om de arm gehouden. Vooral rezen er
twijfels over de waterkwaliteit.
Centraal

in dit onderzoek staat de vraagstelling:

Wat betekenen de maatregelen voorgesteld in het concept
beheers- en onderhoudsplan van het waterschap Noord-Veluwe
voor de natuur binnen het terrein van Natuurmonumenten? Wat
voegt het plan toe- of doet het afbreuk aan de huidige
natuurwaarden?
Welke mogelijkheden zijn er in het traject op het terrein
van natuurmonumenten om het natuurlijke karakter van de beek
te versterken en de invloed van de beek in het gebied te
vergroten?
Belangrijke uitgangspunten bij het onderzoek zijn de waterkwaliteitseisen voor natuur, voldoende water voor de ecologischeverbinding en inpasbaarheid van de voorstellen in het
beheers- en onderhoudsplan van het waterschap.
In de vorm van een alternatiefplan is een antwoord gegeven op
de voorstellen. In het plan is geprobeerd om de waterkwaliteit
te verbeteren, het natuurlijke karakter te versterken en
voldoende water in de ecologische verbinding tussen bron en
monding te houden.

Achtergronden
- De Hierdense Beek is een laaglandbeek. Het regenwater
stroomt oppervlakkig af door de aanwezigheid van een

kleiplaat.
~ De huidige vorm van de beek

is bepaald door de aanleg van

papierwatermolens in de periode vanaf +1600 tot 1863. De beek
slijt zich door fors verval en afwezigheid van meanders, in
haar bedding in.
- Hydrologisch is het gebied verdeeld in een kwelzone in de
bovenloop en een wegzijgingsgebied in de middenloop. In de
ondergrond bevindt

zich het aquifer van het

massief en een schijngrondwaterspiegel

grote Veluwe

in het oorspronggebied.

In het gebied zijn plaatselijk verdrogingsverschijnselen
geconstateerd door verbeterde afwatering.

- De samenstelling van het grondwater onder natuurgebied is op
te vatten als

ingedikt

regenwater.

Onder ander terrein

is het

bepaald door bemestingsgebruiken.
- De beek heeft

een grillig afvoerregiem en reageert

snel

neerslag. De oorspronkelijke geleidelijke afvoer is door
ontwatering van het bovenland verdwenen. Er zijn grote
verschillen in peilen tussen zomer en winter.
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— De waterkwaliteit van de beek was oorspronkelijk
voedselarm
en licht zuur van karakter. Nu is de beek voedselrij
k en
neutraal tot licht alkalisch. De beek voldoet aan
de meeste
normen van de milieubasiskwaliteit. De gehaltes aan
tot-P en
tot-N worden ruim overschreden.

Door oppervlakte-afspoeling neemt de vracht aan tot-P
tijdens
regenbuien toe.

De waterkwaliteitsgegevens van de zijbeken zijn ontoe
reikend
om uitspraken over te doen.

- De beek heeft op het grootste deel van het trajec
t geen of
nauwelijks invloed op de vegetatie, beekbegeleidendbos
ontbreekt. De macrofauna van de beek is uniek en
typerend voor
een laaglandbeek.
Plannen
Voor het deel op het terrein van natuurmonumenten
zijn in het
concept beheers- en onderhoudsplan maatregelen beschreven.
In
het kort komen de plannen neer op:

- Vergroting van het profiel, inundatie en inrich
ting
van de graslanden als retentie/vloeivelden.
- Aansluiten van beek 19 door de Roode Spreng
.
~ Bevorderen meandering en stroomremmende maatre
gelen.

~ Opschonen van het traject H10.

~ Aansluiting van het Groote Water realiseren.
- Aanleg brandweerretentie nabij rijksweg A28.
- Deels aansluiten van de Hierdense beek op
het

Zilverbeekje

De voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd met een
onvoldoende waterkwaliteit voor de natuur. T.a.v. de maatre
gelen
geldt dat profielverbetering leidt tot versnelde afvoer
,
inundatie met de huidige waterkwaliteit tot verruiging leidt,
aansluiting van zijbeek 19 op de Roode Spreng afbreuk doet
aan
de ecologische waarde van de spreng, meandering niet mogeli
jk
is bij het huidige verhang en afvoerregiem.
Het alternatieve plan gaat uit van langer gebruik maken van

kwalitatief beter water,

gebruik maken van de aanwezige

structuren om de natuurlijkheid te bevorderen, gebruik van
kwalitatief minder water alleen na passage van een min of
meer
zuiverend systeem en eenvoudig realiseerbaar.

in grote lijnen komt het plan op het volgende neer:

* Afkoppelen van zijbeek 19 en door een slibafvang
leiden.
* Aansluiten van het kwalitatief betere water van de
Koude Beek op zijbeek 19.
* Schonen van de Roode Spreng, het ijzerhoudende water
heeft een gunstig effect op de waterkwaliteit,
* Het water uit de zijbeek en de hoofdbeek gescheiden
houden.

* Om de watervoerendheid in de ecologis
che verbinding te
garanderen is water uit de hoofdbeek nodig
. Dit wordt
aangevoerd via het aanwezige moerassystee
m waardoor tevens
in dit systeem de grondwaterstand zal
stijgen.
* De zijbeek 18 Zwarte Boer afkoppelen en
naar het bos op de
kop van het Weiland de Koekoek leiden.
Na verblijf in
retentieijvers en opmenging met kwel
water,

mondt

uit in de ecologische verbinding.
* Langs de loop van de beek liggen laagt
es en oude

de beek

meanders die opnieuw aangesloten kunn
en worden en zo een

beter uitgangspunt vormen voor een natuurli
jk beekloop.
* De verbeterde waterkwaliteit biedt moge
lijkheden om
grote delen van het

terrein te

inunderen.

De voorgestelde maatregelen kunnen gefa
seerd uitgevoerd

worden.

Maatregelen die gevoelig zijn voor
eutrofiering Kunnen

in later stadium aangelegd worden.

Conclusies
Het onderzoek heeft door de tweeledigheid
van de vraagstelling, de omvang en complexiteit van het
onderwerp en het
ontbreken van gegevens uit het gebied,
vooral indicatieve
waarde.
Het B&O-plan is sterk gericht op de agrarische
activiteiten.

De drooglegging van 20cm.

beneden maaiveld

is

in natuur-

gebieden niet gewenst. Het plan heeft te
weinig aandacht voor
de waterkwaliteit. Met de huidige waterkwaliteit
leiden de

voorgestelde maatregelen binnen het
monumenten tot verruiging.

terrein van Natuur-

Het water voldoet niet aan de milieubasiskwaliteit
en dus de
laagste ecologische kwaliteit. De stikstof
en fosfaatlast
moeten met minstens 80% gereduceerd worden.
De beek zou moeten voldoen aan de normen
gesteld voor
zalmachtigen. Voor ontwikkeling van moerasstroken
is de norm
voor mesotrofe moerasontwikkeling gewenst.
Watervoerendheid is belangrijk om de verbinding
tussen monding
en oorsprong instand te houden. Verdroging
van de ondergrond
geeft aanleiding tot overmatige groei
van braam en brandnetel.

De watervoerendheid in de zomer zal door
het afvlakken van de
piekafvoeren verbeteren.

Aanleg van vluchtplaatsen in trajecte
n die kunnen droogvallen,
heeft prioriteit bij uitvoering. Voorkome
n van aansluiten van
zijbeek 19 op de Roode Spreng en aansluit
en van de Koude Beek
op zijbeek 19 verhoogt de ecologische
waarde in het gebied.
Nader onderzoek is vooral van hydrologisch
e aard. Detaillering
van hoogteliggingen is noodzakelijk.
Per deelgebied moeten natuurdoeltypen aang
egeven worden.
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1. INLEIDING
In het Leuvenumschebos een van de oudste terre
inen van

Natuurmonumenten, stroomt de Hierdense Beek. Tot
1985 is het
beheer van de beek uitgevoerd door de aanliggend
e
grondeigenaren en de diverse gemeentes langs de beek.
Het
waterschap Noord-Veluwe kreeg bij de overname in
1985 de
opdracht mee een integraal beheers- en onderhouds
plan voor
de beek te maken. In 1988 heeft het waterschap
opdracht
gegeven voor een onderzoek en analyse van de beek.
Medio januari 1993 is het concept beheers- en onder
houdsplan
besproken in een laatste inspraakronde. Tijdens
dit overleg
is van de zijde van Natuurmonumenten een slag
om de arm
gehouden in afwachting van een nader onderzoek.
De belangrijkste overweging voor het nader onder
zoek zijn;
meer inzicht krijgen in de voorgestelde maatregele
n en wat
deze voor de aanwezige natuur betekenen.

Het

onduidelijke

beeld over de waterkwaliteit en kwantiteit waarm
ee de
voorgestelde maatregelen gestalte zouden krijgen,
versterkte
deze opvatting.

De voorstellen in het beheers- en onderhouds
plan zijn ten
dele geconcretiseerd. Meer inzicht ín de mogel
ijkheden voor
natte natuurontwikkeling langs de beek was met
de

voorgestelde maatregelen voor de deur dring
end gewenst.

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds
vraagt
het om een beoordeling van de plannen zoals die
door het
Waterschap Noord-Veluwe in het concept beheers-en
onderhoudsplan zijn verwoord.
Anderzijds zijn er vragen naar concretisering van
de plannen
en wat de mogelijkheden binnen het traject op het
terrein
van Natuurmonumenten zijn.
In de centrale vraagstelling van dit rapport is
deze
tweeledigheid getracht te verwoorden,

Centraal

in rapport staat de vraagstelling:

Wat betekenen de maatregelen voorgesteld in het

concept beheers- en onderhoudsplan van het waterschap

Noord-Veluwe voor de natuur binnen het terrein van

Natuurmonumenten? Wat voegt het plan toe- of doet
het
afbreuk aan de huidige natuurwaarden?

Welke mogelijkheden zijn er in het traject op
het
terrein van natuurmonumenten om het natuurlijke
karakter van de beek te verstevigen en de invloed
van
de beek in het gebied te vergroten?

12

Belangrijke uitgangspunten bij het beantwoorden van de
vraagstelling zijn:
* Voldoen aan waterkwaliteitseisen voor natuur
* Genoeg water om de ecologische verbinding te
behouden
* Mogelijkheden en voorstellen moeten inpasbaar
zijn in het conceptplan en zowel financieel als
praktisch uitvoerbaar zijn.

Om een antwoord te vinden op de vragen,

is een

alternatiefplan ontwikkeld dat concretere invulling geeft
aan het concept beheers- en onderhoudsplan maar dat ook een
antwoord probeert te geven op een verbetering van de
waterkwaliteit en de watervoerendheid binnen de ecologische
verbinding,

Als basis van het alternatieve plan is gedacht aan behouden
van natuur, zelfregulatie binnen het systeem en creëren van
uitgangspunten van waaruit de natuur zich kan ontwikkelen.
Voorzieningen buiten- of aan de rand van het beekdalsysteem
om de natuurlijkheid en zelfregulatie te bevorderen passen
in deze opvatting.

Het onderzoek is uitgevoerd op aanvraag van het district
Noordwest-Veluwe van Natuurmonumenten.
Dit rapport is bedoeld om als uitgangspunt te dienen bij het
verder concretiseren van natuurontwikkeling langs de

Hierdense Beek.
In het plan zijn afkortingen zoals H9 of Zijbeek 19, voor de
verschillende trajecten gebruikt. In een overzichtkaart is
aangegeven welke trajecten daarmee bedoeld zijn.
Waar in het plan B&O-plan staat, wordt het concept beheersen onderhoudsplan van het Waterschap Noord-Veluwe bedoeld.

Dit rapport is een verkorte versie van het oorspronkelijke
rapport. Hoofdstuk 2 is beknopt, foto's en tekeningen zijn
niet opgenomen. De bijlagen ontbreken. In de inhoudsopgave
zijn de bijlagen vernoemd. De bijlagen zijn verkrijgbaar na
bestelling bij de schrijver.
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ò, INVENTARISATIE
In dit hoofdstuk volgt een zeer beknopte beschrijving van de
verschillende aspecten die belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van natuur langs de Hierdense Beek.
2.1 Gebiedsbegrenzing

Voor dit onderzoek is uitgegaan van de begrenzing die het
Waterschap in het B&0-plan geeft en de eigendomsbegrenzing
van Natuurmonumenten.
In dit rapport worden voorstellen gedaan die buiten de
begrenzing van het terrein van Natuurmonumenten liggen. De
begrenzing ligt hier bij het aangeven van omleidingen en de
bijbehorende voorzieningen.

2.2 Ligging en afmetingen
Het gebied is gelegen in de driehoek Harderwijk, Nunspe
et en
Leuvenum. (zie kaart 1) De Hierdense Beek wordt ook wel aanged
uid
als Leuvenumse Beek en Staverdense Beek.
De totale lengte van de hoofdbeek in het onderzoeksgebied
bedraagt 5,5 Km en van de Zijbeek + Noodbeek 2,8 Km.
Zowel de hoofdbeek als de zijtak variëren in breedte van
+ 2
tot 5 mtr. (Natuurvisie Heidenij 1990 en veldwaarnening)
De beek ligt bij de Ezelsbrug op een hoogte van 14.42
mtr.
NAP, bij de Zwolsebrug op 13,22 mtr.NAP en op 5.87 mtr.
NAP
bij de passage van de A28. [provincie Gelderland dienst:silieu en water
'87) Het
verval is gemiddeld 1.5 mtr/Km.

2.2

Geologie en geomorfologie

Voor het ontstaan van het gebied zijn ruwweg drie
processen
van belang geweest. Allereerst waren dat de afzet
tingen van
zand en grind door de grote rivieren. Vervolgens
de ijstijden waarin de gletsjervorming en het ontstaan
van de stuwwallen centraal staan en later de vorming van
dekzanden in
het landschap. In het laatste tijdvak zijn de
zandverstuivingen onder invloed van menselijk handelen ontst
aan.
Het gebied is geologisch door verschillende auteu
rs

uitgebreid beschreven.

"de Vallei van de Leuvenussebeek" Y.J.Gaste] 1983,

het Veluwe onderzoek ten Houten de Lange 1977 en de Natuurvisie Heidemij 1990,
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Rapport van

2.3

Beekvorm

De huidige vorm van de beek in het traject door het gebied
van Natuurmonumenten, is ontstaan door de aanleg van watermolens vanaf +1600. In het deel tussen de Zwolsebrug en de
A28 hebben drie papierwatermolens gestaan. Naar de molens
zijn watergangen gegraven. De oorspronkelijke loop werd
gebruikt voor afvoer van teveel water en deels rechtge-

trokken. (Feenstra '81) In het bos naast de beek is de oude bedding

vrijwel volledig terug te vinden.

De beek slijt

zich

in haar huidige trace

in.

Op sommige

delen ligt de beek meer dan 2,50 mtr. beneden het maaiveld.
(kaart lengte en dwarsprofielen dienst water en milieu Prov. Gelderland 1987) De

Noodafvoergang van de molen "het Heiligehuis" ligt 1.20
hoger dan de huidige beekbodemlzie bijlage 2 meting P--Pi] De molen is
in 1823 verbrand en niet meer herbouwd[Feenstra 1981). De noodbeek
diende als afvoer en lag nauwelijks lager dan de beek.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de beek zich sindsdien
heeft ingesleten.
In het erosie en afzettingsdiagram van Hjulstrom (uit Nortier 6 van
de Velde 1969, Higler 1961) passen de stroomsnelheden van de beek
in
het gebied van zowel afzetting, transport en uitschuring.
Het verhang van de beek is voldoende groot om tijdens
winterse afvoeren met stroomsnelheden van >50cm/sec de
balans naar uitschuring te laten doorslaan.

Uit kaarten vanaf 1806 is een reconstructie gemaakt.
blijkt dat er nauwelijks verschil is met de huidige
ligging. leniekaart de man 1806 en topografische kaarten zie bijlage 6)

Hieruit

De beekbodem samenstelling is afhankelijk van de
stroomsnelheid. Er zijn zandbodems al of niet met
detrituspakketten, grindbodems, keien en modder-lagen. (Higler
1961) Tijdens het veldwerk is op verschillende plaatsen met een
grondboor in de beekbodem geboord. Dit bevestigt het
voornoemde beeld, Plaatselijke komen zeer dicht verkitte
ijzerhoudende grindplaten voor.

2.4

Grondwater

Op kaart

3 Hydrologie zijn de

Veluwe pakket,

isohypsen van het

diepere

de schijngrondwaterspiegel boven de kleiplaat

en de hoogtelijnen aangegeven.
Kwelverschijnselen komen voor in vrijwel alle sloten tot
scherpe begrenzing nabij het Roode Koper.

een

In het voedingsgebied van de beek vindt geen grootschalige
waterwinning plaats. Plaatselijk treedt echter verdroging op
door een verbeterde ontwatering voor landbouw gebruik.

(Waterhuishoudingsplan prov.Geld. 1991]
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Gegevens over de grondwaterkwaliteit in het onderzoeksgebied
zijn weergeven in kaart 3 Hydrologie. Meer gegevens zijn

voor dit rapport niet gevonden.
In het gebied ten zuiden van het Roode Koper is in de jaren
1982 t/m/ 1987 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het

grondwater.

(Appelo 1986)

Aangenomen is dat in delen van het

onderzoeksgebied min of meer dezelfde condities gelden als
in het bovenstroomse deel. Nader onderzoek naar de kwaliteit
van het grondwater is nodig.
De samenstelling van het grondwater is bepaald door de
kwaliteit van de neerslag, de verblijfstijd in de bodem, het
materiaal van de bodem en het landgebruik.
De kwaliteit van grondwater onder natuurgebieden verschilt
sterk van cultuurgronden. De samenstelling is op te vatten
als ingedikt regenwater.
‚5

Oppervlaktewater

De Hierdense Beek is een laaglandbeek die haar water
ontvangt uit de regenval in het stroomgebied dat als kwelen oppervlaktewater in de beek komt. De beek heeft een
onregelmatig afvoerpatroon met zeer hoge debieten in de
winter >2000L/sec en zeer lage in de zomer <50L/sec.
Piekafvoeren vinden zowel in de zomer tijdens heftige
onweersbuien en in de winters na vorst en sneeuwval plaats.
Het oorspronkelijke afvoerregiem van de beek is door
ontwatering van het bovenland verdwenen. Hierdoor is het
hectische afvoerregiem toegenomen. (Beken in Gelderland 1989)
Er zijn grote verschillen in de waterhoeveelheid tussen de
zomerperiode mei

t/m oktober en de winterperiode november

t/m april. Voor natte natuurontwikkeling is het belangrijk
te weten hoeveel water beschikbaar is. In afbeelding 6 staan
de minimum debieten voor de zomer en winterperiode op de
aan-, door-, en afvoerende trajecten.
In een aantal zijbeken en de hoofdbeek zijn debietmetingen
gedaan. Hierdoor is het mogelijk om vrij nauwkeurig de
hoeveelheid neerslag die afgevoerd wordt per ha. te
berekenen en vervolgens de grootte van de afvoer te bepalen.
Deze berekeningen vormen o.a. het basisuitgangspunt van het
B&O-plan. De gegevens zijn verwerkt met hoogteligging en
afvoercoëfficienten in het DIWA-programma om de profielen te
bepalen bij verschillende maatgevende afvoeren. Tevens is
uitgegaan van een minimum drooglegging van 20 cm.

beneden

het maaiveld. Maatgevende afvoer is gedefinieerd als de
afvoer die gemiddeld een à twee dagen per

jaar wordt bereikt

of overschreden.
De beek verliest water in het inzijgingsgebied. Dit is over
het hele traject gemeten +16L/sec of 8,0 . 10-4L/sec/M2.

Tenslotte treden op delen van de beek stroomsnelheden op
>50L/sec. Dit is de ondergrens die in het B&O-rapport
gehanteerd is voor uitschuring en sedimenttransport.
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Oppervlaktewater kwaliteit
De waterkwaliteit van de beek wordt bepaald door de
kwaliteit van het regenwater, het grondgebruik in het
stroomgebied en de verblijfstijd van het uittredend grond-

water in de ondergrond. In een artikel van Higler in 1964
komt hij tot de conclusie dat het water zoet is, voedselarm
en lichtzuur. Hij waarschuwt in zijn artikel "De Hierdensche

Beek in gevaar" voor de bemestings-praktijken en de
gierlozingen die het karakter van de beek aantasten.
Nu is de hoofdbeek zoet, voedselrijk en neutraal tot licht
alkalisch van karakter. Vooral de concentraties van fosfaat
en stikstof voldoen niet aan de algemene milieubasiskwaliteit uit de derde nota Waterhuishouding 1989. Enkele
zijbeken benaderen de waterkwaliteit van vroeger. Door
alleen al de atmosferische depositie van stikstof 60kg/ha.

en fosfaat 1-3kg/ha.(Bloemendaal & Roelofs 1968) zal de voedselarme
situatie van vroeger waarschijnlijk nooit meer terugkeren.

Niet alleen de eutrofiëringsparameters maar ook andere
stoffen zoals Cl-, SO2-, Mgt, Cat+, Nat en K+ zijn in
verhoogde concentratie ten opzichte van de natuurlijke

concentraties (Appelo 1966), aanwezig.

Van nature hebben enkele zijbeken een hoog Fe-gehalte wat
veelal zichtbaar is door een roodbruine neerslag. Ijzer
vormt voornamelijk met PO4- slecht oplosbare zouten die op
de bodem neerslaan. Ijzer speelt een belangrijke rol in de
oligotrofiëring van eutrofe wateren.

In bijlage 7 oligo-

trofiéring wordt hier nader op ingegaan.
Bij het vaststellen van de waterkwaliteit is systematische
meting noodzakelijk. De bemonsteringswijzen van de verzamelde gegevens zijn niet eenduidig. Bovendien zijn de meeste
metingen stroomopwaarts van het

onderzoeksgebied uitgevoerd.

In bijlage 8 chemische parameters zijn uit verschillende
onderzoeken gegevens naast elkaar gezet.

De onderlinge ver-

schillen zijn te groot om een conclusie uit te kunnen
trekken. Het geeft een momentopname van de verschillende
beken op verschillende momenten.

Door het zuiveringschap zijn op een aantal punten in de
hoofdbeek regelmatig metingen verricht. Het monsterpunt F17
Vuurkuilweg ligt buiten het onderzoeksgebied na de passage
van de A28. Dit punt mag als representatief verondersteld
worden voor de beek op het terrein van Natuurmonumenten. De
gegevens zijn nader uitgewerkt.
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Konsterpunt FL7

1989

1990

gin.{max. xzoa./xwin.]

debiet L/s} 86

1991

1992

min. (eax. xzom.[/xwin.]

min.Jmax. xzom.|xwin.|

min.bnax. xzon, Axwin.

$630 }216

[348

20 ]>9759108

$533

<9

fads Jie

[246

<45 |>900/288

1522

Kj-N mg/L] 0,4 94,2 11,5

42,0

0,4 92,3 1,4

1,7

0,8 93,0 41,6

[4,7

1,1 13,5 12,3

92d

KB4+ mg/if 0,04f1,20f0,33 70,27

0,08]0,38]0,11 70,29

0,0290,3100,07 10,16

0,05)1,8010,15 40,44

KO2- mg/lf 0,02f0,1240,05 70,06

0,04f0,09f0,06 40,07

0,0240,1340,06 [0,07

0,0310,33}0,09 70,11

NO3- mg/L] 7,2 f10,0f10,2 [12,1

4,0 910,078, 78 [6,93

6,4 710,0)8,50 [8,72

2,2 {10,017,30 48,55

tot-N mg/L} 9,0 f12,5f10,2 fil,1

6,4 11,3)10,3 48,7

9,5 12,9910,1 ]10,5

5,2 112,5/9,7

PO4- ng/L} 0,01f0,36/0,08 40,05

0,01/0,26]0,05 ]0,10

0,0110,3570,07 10,03

0,01/0,3940,13 40,07

tot-P mg/L} 0,0410,7770,24 [0,19

0,09/0,4310,19 0,28

0,0991,0090,28 10,22

0,1210,8740,48 70,29

7,237, 10p7,43 P7,48 | 7,06)7,75]7,52 97,25

6,89]7,7017,45 [7,35

7,35/8.0217,59 17,48

pil

(10,8

Tabel2: Butrofiéringsparameters Vuurkuilweg

Bron:Zuiveringschap Veluwe 1993 zomerperiode april t/m september winterperiode oktober t/m maart

Uit de gegevens over de periode 1989 t/m 1992

is geen toe-

of afname van de gemiddelde waarden gemeten voor monsterpunt

F17 Vuurkuilweg.

Het zuiveringschap Veluwe komt tot de

conclusie over de jaren 1984 t/m/1988 dat de beek aan de
meeste normen van de basiskwaliteit ruimschoots voldoet.
Echter de vracht aan stikstof wordt ruim overschreden en de
gemiddelde fosfaatlast ligt aan de bovengrens. Regelmatig
worden forse pieken waargenomen in de laatste twee
parameters. Inmiddels zijn de normen aangescherpt. De
periode 1989 t/m 1992 laat in deze toestand geen verschillen
zien.

In 1986 en 1987 zijn door het zuiveringschap ook metingen
gedaan bij monsterpunt F19 Koude Beek 17a. Ook deze gegevens
mogen als representatief voor die periode geldenlzie tabel 3}. In
deze metingen komen ook hoge pieken voor van tot-P en tot-N.

In februari en mei 1992 is de Koude Beek 2x bemonsterd door
M.J.Firet. Opvallend zijn hierin de lage waarden voor orthoen totaal

fosfaat.

Ook uit

de metingen van het

rapport van

Appelo blijken de lage waarden voor deze parameters.
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Konster-

1986

punt F19

1987

min.jmax. xzom.j|xwin.|

debiet L/s| 20

180

[40

Kj-N mg/L] 1,1 ]2,7 91,9

min. |max. xzom. |xwin.

[68

60

fP200f103

[117

[1,8

0,5 [2,9 [1,4

[0,9

WHA+ mo/ij 0,02fo,16f0,09 10,06

0,1210,75]0,18 40,42

KO2- mg/if 0,00f0,48f0,02 [0,16

0,01]0,3940,15 10,01

HO3- ng/L] 2,8076,10)4,50 [4,40

5,7 |8,5046,63 96,73

tot-N mg/L] 4,128, 7*16,4* /6,3%

6,5819,4878, 37217, 67

PO4- mg/L} 0,0440,1210,11 |0,07

0,04]0,15}0,08 90,05

tot-P mg/L] 0,12]0,1870,16 ]0,14

0,07/0,4510,20 |0,20

pH

7,10)7,50]7,35 17,25

7,00)7,80}7,40 [7,30

Tabel3: Eutrofiéringsparameters Koude Beek *=berekende waarde

De concentratie van P en N zijn tijdens piekafvoeren
variabel. Bij grote hoeveelheid neerslag neemt de afspoeling
van het fosfaatverzadigde oppervlak toe en dus de fosfaatlast.

Nitraat

daarentegen vertoont

een

lichte verdunning

maar neemt niet significant af. (zie afbeelding 7)
Uit de correlatie coéf. tussen de Cl- concentratie en EGV.
blijken alle ionen te verdunnen en fosfaat toe te nemen. lAppelo

1988)

Water van piekafvoeren

is voor

de grote fosfaatlast.
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Afbeelding 7: Relatie P-tot 6 N-tot en het debiet.

Bron: Bewerkt naar gegevens Knelpunten analyse en zuiveringschap Veluwe.
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Elektrisch geleidingsvermogen
Een veel gebruikte methode om de waterkwaliteit vast te
stellen is het meten van het EGV. (elektrischgeleidingsvermogen uUS/cm). Het geleidingsvermogen zegt iets over de
hoeveelheid opgeloste ionen in het water. Het EGV zegt niets
van de soort ionen, Het gemiddelde EGV van natuurlijk grondwater op de Veluwe ligt meestal tussen de 180 en 280 uS/cm

(Higler 1960). Alle waarden >280 uS/cm zijn ionen afkomstig uit
verhoogde concentraties atmosferische deposities en/of door
bemesting.
Aangenomen kan worden dat verhogingen in landbouw gebied veroorzaakt worden door bemesting. Dit wordt
bevestigd door metingen. (Appelo, Firet, van Dijk, zuiveringschap Veluwe) Vooral
de ionen Nat, Cat+, HCO3- en Cl- leveren de belangrijkste
bijdrage aan de hoogte van het EGV.
Een belangrijk gegeven is het afnemen van het EGV in een
aantal zijbeken en de hoofdbeek. Dit afnemen vindt zijn
oorzaak voornamelijk in opmenging met ionenarm kwelwater,
natuurlijke afbraak processen en opname van voedingsstoffen.
Bovendien worden ionen gebonden aan slibdeeltjes. Ook
tijdens piekafvoeren neemt de EGV-waarde af.
In een onderzoek van J. van Dijk meet hij in 1990 in zijbeek
19 een verloop van de EGV van 985

&uS/cm bij

de bron tot

371uS/cm bij de instroom van H10. Hij constateert een verbetering bij het instromen van het zijbeekje dat van de
Stavohoeve komt. Vanaf hier stroomt de beek door kwelgebied
en neemt de EGV verder af.
Niet alleen is er een groot verschil in EGV waarde tussen
bron en monding maar ook oude lopen, afgezonderde poelen,
sprengen en vijvers vertonen grote verschillen op zelfs zeer
korte afstanden. Het belangrijkste verschil lijkt volledig
bepaald te zijn door de aanwezigheid van ionenarm Kwelwater
of stagnatie van regenwater boven kleilagen.

Biologische waterkwaliteit
De biologische waterkwaliteit van de beek is in verschillende periodes intensief onderzocht. De beek is vooral
bemonsterd op macrofauna gemeenschappen. Deze gemeenschappen
zijn typerend voor verschillende waterkwaliteiten en

verwerkt in indices.

(Higler 1972/'79/'80, van Dijk 1989/'90, Firet 1992] Voor de

beek is gebruik gemaakt van "de Meetlat",

"de Beekkarakter-

index" en "de K-index"', (zie bijlage biologische waterkwaliteit gegevens)
De beek scoort op deze indices een hoge ecologische waarde.
In het bijzonder geldt dit voor o.a. de Koude Beek. (Firet 1992)
In een onderzoek van het Zuiveringschap uit 1992
over de

laatste

10

(Marjolein Roopsans)

jaar blijken er geen grote fluctuaties

de indices waar te nemen. Wel

zijn sommige soorten uit de

beek verdwenen en andere hebben dominante plaatsen
ingenomen.

21

in

2.6

Vegetatie en fauna

Als voornaamste bostype langs de beek wordt landgoedbos van
voor 1800 aangegeven. Daarbij is aangetekend dat het gaat om
zeer oude bossen vermoedelijk uit de middeleeuwen die in
latere tijd ingrijpend zijn gewijzigd. In het zuidelijke
deel komt heideontginningsbos van zowel voor als na 1900

voor. (Rapport van het Veluwe onderzoek)

De vegetatiekartering geeft een grotere variatie. Het
grootste deel langs de beek door het stuifzandgebied is
gekenmerkt door voedselrijk droog bos. Op delen die
vochtiger zijn komt het bosbestype voor. A.van Ingen 1989
konstateert kniehoge bosbesstruiken die duiden op een rijke
ondergrond. In het zuidelijk deel op vochtigere gronden komt
het pijpestrootje type voor. Op droge stukken overheerst het
bochtige smele type.
Opvallend is het ontbreken van een beekbegeleidend bos met
es, els en iep op de hogere gronden. Tijdens het veldwerk
werden langs oude oorspronkelijke delen van de beekloop
essen en elzen aangetroffen. Bijna nergens verjongen deze
soorten zich. Het terrein bij het essenbosje lijkt enigszins
op een beekbegeleidend bos.
Op de nattere delen in het zuiden komen elzenbroekbos jes
voor. De bossen zijn eenvormig en er treedt weinig verjonging op. In de moerasdelen groeit geoorde wilg met

nauwelijks ondergroei. De ondergroei in de elzenbroekbos jes
is deels sterk verruigd. Op plaatsen die in de zomermaanden
een sterke daling van de grondwaterstand ondergaan

overheersen braam en brandnetel.

Waar de beek haar

last

achterlaat tonen de vegetatie opnames een voedselrijktype
ondergroei met o.a. liesgras en gele lis. Zonder

uitzondering zijn de overgangen ook hier scherp tussen nat

en droog.

De beekwanden herbergen op sommige stukken mos- en
korstmosgemeenschappen. Afhankelijk van de ligging komen
delen voor met bosanemoontjes in het voorjaar, dalkruid en
salomonszegel. Op andere delen staan veel grote brandnetels

of overheerst de brede stekelvaren hetgeen duidt
aanwezigheid van stikstof.

op de

In de weilanden langs de beek overheerst op grote delen
geknikte vossestaart een soort van drassige weilanden en
vochtindicator voor regelmatig overstroming. De soort is ook

kenmerkend voor stikstofrijke bodems.
In de beek komt

op delen waar de stroomsnelheid het

toelaat

en de beschaduwing niet te groot is, vegetatie voor. Bij de
Zwolsebrug groeit kransvederkruid. De vijvers en poelen in
het bos zijn volledig gedomineerd door waterviolier een
soort voor matig voedselrijk water (Bloemendaal en Roelofs). Op de
droogvallende delen staat gele lis die kenmerkend is voor
verlanding in voedselrijk water.
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Fauna

De macrofauna van de Hierdense beek is uniek en op grote
delen nog typerend voor een laaglandbeek. Sluipenderwijs
zijn sinds de zestiger jaren soorten verdwenen en niet meer
teruggekeerd. (Marjolein Koopmans!992} Voor de macrofauna zijn
migratieobstakels in de vorm van stuwen en het droogvallen
van de beek
zonder de aanwezigheid van vluchtplekken,
funest. Beken als de Koude Beek en sprengkoppen met water
van hoge kwaliteit doen dienst als broedkamer van waaruit de
organismen als volwassen dier de beek bevolken. (Higler, van Dijk

mondeling 1993)

In de beek leven bermpjes, beekprikken en stekelbaarsjes. (van
Dijk 1990) Tijdens het veldwerk zijn ter hoogte van het Roode
Koper snoeken gesignaleerd. Tot in het midden van de
zestiger

jaren kwam beekforel

nog voor.

In grote getale legde de bruine kikker dit voorjaar in de
kwelsloten haar dril. Opvallend was de afwezigheid van dril
in de moeraswateren. Waarschijnlijk te zuur of teveel
beschaduwd. Gewone pad, groene kikker en sporadisch een
ringslang zijn gesignaleerd. Een populatie ringslangen heeft
zich door o.a.

beek, zich tot
Dijk 1990)

de aanwezigheid van composthopen langs de

in de

jaren zevenetig weten te handhaven. Ivan

Tijdens het veldwerk zijn drie typerende vogelsoorten voor
beken waargenomen. Drie waarnemingen van ijsvogels, de gele
kwikstaart en eenmaal een waterspreeuw. Mogelijk alleen de
gele kwikstaart broedt in de nabijheid van de beek. Een zeer
regelmatige bewoner van overhangende oevers is het winter-

koninkje.

Voor oeverzwaluwen

is de omgeving te gesloten.

Zoogdieren langs de beek zijn voornamelijk muizensoorten als
waterspitsmuis, rosse woelmuis en een enkele waterrat.
Zwijnen gebruiken de beek als modderbadplaats en woelen
grote delen om. Vooral op deze plaatsen groeit massaal
brandnetel. Het omwoelen zorgt voor een humusverrijking in
de bodem waardoor nitraat zich beter kan binden.

‚7 Beleid
Het stroomgebied van de Hierdense Beek is in het beleid van
de overheid van alle kanten in de belangstelling. Vooral is
de aandacht

gericht

op de agrarische enclave en het aanpak-

ken van de mestproblematiek.

Het B&O-plan is een poging de waterhuishouding integraal te
benaderen. Zowel een keuze voor agrarische aktiviteiten
alsook de mogelijkheid voor natuurontwikkeling en inpassing
in het antiverdrogingsbeleid worden nagestreefd. In het
kader van de eutrofiëringsbestrijding lopen programma's in
de enclave om de mestproblematiek aan te pakken.
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PLANNEN

In dit hoofdstuk wordt in grote lijnen het plan van het
waterschap bekeken. Allereerst komen de aanleiding en de
uitgangspunten van het plan aan de orde. In het kort zijn de
maatregelen die gelden voor het terrein van natuurmonumenten
op een rijtje gezet met de belangrijkste bezwaren.
Vervolgens worden de aanleiding en uitgangspunten van het
alternatieve voorstel besproken. In grote lijnen zijn de

voorstellen van het alternatieve plan geschetst.

HET B&0-PLAN
Basis voor het laatste conceptplan van Januari 1993 zijn de
analyse van Knelpunten Oranjewoud 1989 en de analyse van de
Waterstaatkundige werken Oranjewoud 1991 geweest. De analyse
is gemaakt naar berekeningen in het DIWA programma. Door een
begeleidingsgroep van deskundigen zijn op basis van deze
berekeningen uitgangspunten geformuleerd.

Het plan is verder gebaseerd op de door instanties en
belanghebbende toegeleverde informatie. Door een begeleid-

ingsgroep, het Gelderslandschap en Natuurmonumenten zijn
algemene uitgangspunten geformuleerd.

Natuurmonumenten heeft de volgende uitgangspunten
geformuleerd:

* Het natuurlijk karakter van de beek dient gehandhaafd

en zo mogelijk versterkt

te worden.

* In het algemeen is er geen bezwaar tegen het natter

worden van de terreinen
natuurmonumenten.

in eigendom van

*« De bosgebieden dienen zo nat mogelijk gehouden te
worden. 's Winters bestaat er geen bezwaar tegen
inunderen van bospercelen.

* De Graslanden rond het Roode Koper dienen hun
vochtige karakter te houden. Om een ontwikkeling
richting beekbegeleidende graslanden mogelijk te maken,
mogen ze 'szomers niet inunderen.
* Meandering in het bosgedeelte tussen de Zandmolen en
de Poolseweg zou bevorderd moeten worden.
Deze uitgangspunten zijn geformuleerd onder voorbehoud van
een goede waterkwaliteit. De huidige natuurwaarden mogen
niet aangetast worden.

In de laatste inspraak ronde heeft Natuurmonumenten een slag
om de arm gehouden in afwachting van dit rapport. Met name
waren er vraagtekens bij de huidige waterkwaliteit.
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Voorgestelde maatregelen
Voor het deel op het terrein van natuurmonumenten zijn
deelplannen beschreven voor de trajecten H9, Zb.19, H10,
H12, H1l en H13.
In het kort komen de plannen neer op:
- Vergroting van het profiel, inundatie en inrichting van
de graslanden als retentie/vloeivelden.
— Aansluiten van beek 19 door de Roode Spreng.
— Bevorderen meandering en stroomremmende maatregelen.
— Opschonen van het traject H10.
— Aansluiting van het Groote Water realiseren.
— Aanleg brandweerretentie nabij rijksweg A28.
- Deels aansluiten van de Hierdense beek op het

Zilverbeekje
De belangrijkste bezwaren van het plan zijn:
Algemeen

Het plan draagt niet wezenlijk bij tot verbetering van de
waterkwaliteit. Weliswaar worden sterk verontreinigde
zijbeken afgekoppeld van schonere delen maar het water komt
uiteindelijk toch in de hoofdbeek die over het terrein van
Natuurmonumenten stroomt.
De maatregelen geldend voor het terrein van Natuurmonumenten moeten gerealiseerd worden met een waterkwaliteit die niet voldoet aan de laagste ecologische
kwaliteit = de milieubasiskwaliteit.
Prof ielverbetering
« Uitdiepen of verbreden betekent een versnelde afvoer en
dus ontwatering waardoor verdroging kan optreden.
* Opvangen van grote waterhoeveelheden kan door plaatselijke
profielverbreding en tijdelijke inundatie toe te staan.
* Verbreding gaat veelal ten koste van de al kwetsbare nog
aanwezige beekbegeleidende bomen zoals essen en elzen.
* Slibverwijdering heeft als voordeel profielvergroting en
het afnemen van nalevering van nutriënten. Anderzijds
betekent dit verlies van bindingsmogelijkheden voor fosfaat
en afnemen van denitrificatieprocessen door verminderde
hoeveelheid koolstof. (mondeling Gerritsen Zuiveringschap Veluwe)
Inundatie en

inrichting van retentie/vloeivelden op de

weilanden
*Uitgaande van een gemiddelde last in een hoogwaterpiek van
0,4 tot-P/L en 10 mg tot-N/L (gemiddelde waarde Vuurkuilweg periode '89-'YZbetekent

dit bij

inundatie van het

grasland van 36 cm.= de

geschatte retentie capaciteit, een belasting van 1,4 kg/ha P
en 35,7 kg/ha N per afvoerpiek. De N-gift is belangrijk voor
de ontwikkeling van het grasland. Tezamen met de atmosferische deposities en vaker dan 1x bevloeien zal

dit,

botanisch, de natte tot zeer natte associatie van geknikte
vossestaart opleveren en niet leiden tot het gewenste
dotterverbond. [W.Altenburg & B. Wymenga 1991)
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Aansluiten van zijbeek 19
*Het aansluiten van de zijbeek 19 op de Roode Spreng doet
ernstige afbreuk
aan de huidige ecologischewaarde van de
spreng. Anders dan vermeld, is de spreng watervoerend.
Ondanks dat de spreng is verwaarloosd, doet de kop van
spreng dienst als broedkamer voor macrofauna (Higler, van Dijk sondeling
1993) en moet zo gehandhaafd blijven.
Bevorderen meandering
*Meandering van de beek is niet mogelijk zonder het
toepassen van kunstgrepen. Bij het huidige verval en
stroomsnelheden zal de beek niet spontaan gaan meanderen.
Ook bij

het uitgraven zal

de beek zich vastleggen

in het

gegraven patroon. Meandering treedt pas op bij regelmatige
afvoer, een gering verhang en fijn bodem materiaal.
Voorwaarden waar de Hierdense Beek niet meer aan

voldoet. (Bouwknegt en Gelok 1992)
Aansluiting Zilverbeekje
Aansluiting van een deel

van de beek op het

Zilverbeekje

is

bezwaarlijk als dat gebeurt in de kop van de spreng. In het
kader van dit rapport is gekeken naar mogelijkheden voor
aansluiting. De aansluiting zoals aangegeven in het B&O-plan
vraagt om een groot grondverzet door een hoog stuifduin.
Alternatieve mogelijkheden zijn een tracé

langs de snelweg,

tussen de spoorbaan en snelweg of noorderlijker door het
bos. De mogelijkheden moeten nog nader onderzocht worden.

ALTERNATIEVE PLAN
Uitgangspunten van het alternatieveplan zijn het B&O-plan en
de door Natuurmonumenten verwoorde uitgangspunten, in het
bijzonder het versterken van het natuurlijke karakter van de
beek.
Op basis hiervan zijn de mogelijkheden in het veld
onderzocht. Speciaal is gelet op de waterkwaliteit, de
waterkwantiteit en de aanwezige structuren in het veld.
Welke oplossingsrichtingen zoals in het B&0O-plan verwoord
passen in het gebied binnen de gestelde randvoorwaarden.
Omdat de kwaliteit van het water niet voldoet aan de
ecologische basiskwaliteit
voor dit probleem.

is gezocht naar een oplossing

Een ander probleem dat zich de laatste twee jaar heeft
voorgedaan is wegvallen van de ecologische verbinding tussen
monding en oorsprong, door het droogvallen van traject H10.
Dit traject is in de zomermaanden afhankelijk van voeding
vanuit een punt dat gevoelig is voor recreatiedruk.
Bovendien is de

instroomweerstand hoog door het aanwezige

slib. Vluchtplaatsen voor als de beek droogvalt, ontbreken
in het traject. Dit geldt ook voor traject Hil en H13.
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De condities in het stroomgebied van de beek zijn veranderd
van een zwakzure voedselarme situatie in een zwakbasische
voedselrijke situatie. Omdat niet te verwachten is dat het
voedselrijke aanbod binnen afzienbare tijd verandert, is
uitgegaan van een voedselrijk ecosysteem met geleidelijke
overgangen naar het voedselarmere zure bos.
Het plan probeert een oplossing te geven voor verbetering
van de waterkwaliteit, verzekering van voldoende water in de
ecologische verbinding en versterking van de uitgangspunten
voor een natuurlijk beekdalsysteem.

In het alternatieveplan is uitgegaan van vier principes:
Langer gebruik maken van Kwalitatief beter water
Gebruiken van aanwezige structuren om de
natuurlijkheid te vergroten

Gebruik van kwalitatief minder water kan alleen na
passage van een min of meer zuiverend systeem

Eenvoudig realiseerbaar.
Randvoorwaarde blijft,

dat

de voorgestelde maatregelen

binnen het budget van het B&0-plan passen.
Voorgestelde maatregelen
Het alternatieve plan geeft op een aantal punten een ander
oplossingsrichting dan het B&O-plan. Deze oplossingen zijn
gemaakt om een antwoord te vinden op de verbetering van de
waterkwaliteit. In bijlage 7 oligotrofiéring zijn de
mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit op
een rijtje gezet. Waar mogelijk, is geprobeerd verbetering
van de kwaliteit te combineren met het versterken van het
natuurlijke karakter maar ook een oplossing te geven voor de
watervoerendheid in de ecologische verbinding.
Op de overzichtkaart alternatiefplan zijn de voorstellen
aangegeven. In hoofdstuk 4 zijn per deelgebied de
mogelijkheden nader toegelicht.
In grote lijnen komt het voorstel op het volgende neer:
1 Afkoppelen van de zijbeek uit de Grote Kolonie nr.19 voor

het Gagelstruweel en leiden door een slibafvang. Het
Gagelstruweel blijft gevoed volgens het oude voorstel. Bij
piekafvoer blijft de oude loop functioneel. Het afgeleide
en voorbezonken water

infiltreert vervolgens het aanwezige

moerassysteem ten zuiden van de Rode Spreng. Alvorens in
de beek terug te stromen wordt het water in een retentie
vijver opgevangen. De Roode Spreng wordt geschoond en
dient als broedkamer voor macrofauna. De spreng levert
ijzerhoudendgrondwater aan de beek waardoor mogelijk

fosfaat kan neerslaan.

27

2 Het kwalitatief betere water uit de Koudebeek en Frederik
Bernhardbeek 17A en B langer benutten door aankoppelen op
zijbeek 19. Na passage van de vijvers rond Huize Leuvenum
kan het water aan de oostzijde afgeleid worden. De natte
infrastructuur om verbinding met zijbeek 19 te maken is
aanwezig.

3 Het water uit de sprengbeek van de Zwarte Boer nr 18
gebruiken om het bos aan de kop van het weiland de Koekoek
te infiltreren.
De huidige loop kan afgekoppeld worden en via een duiker
onder de Zwolseweg door en langs het beukenlaantje naar
het bos lopen. Dit water vervolgt haar weg door het
huidige slootstelsel en de sifon onder de beek naar het
Achterste Gat. Het weiland mag bij geschikte
waterkwaliteit inunderen met dit water.
4 Om de watervoerenheid van het huidige traject H10 te
garanderen, is het noodzakelijk water van minder goede
kwaliteit uit de hoofdbeek te gebruiken. Dit is mogelijk
door een deel van het water na de Zwolsebrug door het
moerassysteem en een oude bedding op zijbeek 19 te laten
aansluiten. Een groot deel van de infrastructuur is reeds
aanwezig. De kwaliteitsverbetering zal vooral plaatsvinden
door bezinking en mogelijk denitrificatie.

Migratie problemen voor beekorganismen worden voorkomen
door een kleine opening tussen H10 en H9. Een verbinding
aan de noordzijde van het Achterste Gat koppelt traject
H12 en H10.

5 Het kwalitatief betere water in traject H10 kan gebruikt
worden voor het openen van een oude meander en inundatie
van het Grote Water. Bij piekafvoer kunnen door verlaging

van oeverwaldrempels grotere delen langs de beek inunderen
waardoor de invloed van de beek vergroot. Het water

vervolgt

in de molenbeek traject H13 haar weg.

6 Het kwalitatief mindere water uit

traject

Hil opstuwen en

voor de samenloop met H10 gebruiken om de meander langs de
Poolseweg stromend te maken. Omdat de watervoerendheid
niet is gegarandeerd zijn ook andere oplossingen in
hoofdstuk 5 aangegeven

7 In traject H13 liggen na het samenstromen van de twee

waterkwaliteiten nog enkele oude meanders die door
opstuwing en opschonen eenvoudig stromend Zijn te maken.

8 Voor de passage van de A28 kan een poel en brandweer
retentie aangelegd worden. Het terrein kan bij geschikte
waterkwaliteit als vloeiweide ingericht worden.
De voorgestelde maatregelen kunnen gefaseerd ingevoerd
worden. Zo kunnen maatregelen die gevoelig zijn voor
eutrofiëring in een later stadium mogelijk wel aangelegd
worden.
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4, NADERE UITWERKING VOORZIENINGEN EN DEELGEBIEDEN
In de nadere uitwerking van het plan is eerst gekeken naar
de voorzieningen die nodig zijn om de kwaliteit van het
beekwater te verbeteren.
Vervolgens is de beek in 8 deelgebieden verdeeld zoals op de
overzichtskaart is aangegeven. Aan de hand van de
veldgegevens zoals hoogteligging, profiel en aanwezige
vegetatie, is een inschatting gemaakt van de mogelijkheden.
Per deelgebied worden de maatregelen besproken die de
invloed van de beek kunnen vergroten. Maatregelen kunnen
eenvoudig van aard zijn zoals verlagen van een oeverwal of
ingrijpend zoals wijzigen van een loop of opstuwen van
water.

De beoordeling vindt plaats op grond van de hoeveelheden
beschikbaar water in zomer en winter periode. Debieten
<20L/sec zijn aangemerkt als niet meer watervoerend.
Daarnaast is gekeken naar de huidige vegetatie en potentiële
natuurlijke vegetatie gegevens. In sommige gevallen kan een
afweging tussen verschillende maatregelen gemaakt worden,
Van ieder deelgebied

1:2500 gemaakt.

is een schematische computer kaart

4.1 Voorzieningen

Voor verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit
zijn voorzieningen getroffen.

De voorzieningen bestaan uit

een slibafvang, langer benutten van kwalitatief beter water
en een andere aanvoerroute.
Per voorziening

is

in het kort beschreven wat het

is,

welke

maatregelen nodig zijn, hoe de watervoerendheid is, welke
effecten verwacht worden, de alternatieve mogelijkheden en
wat

er nog voor een onderzoek nodig

is.

Slibafvang
Het water uit zijbeek 19 wordt gevoed vanuit de agrarisch
gebied. (zie kaart deelgebied 1 Ezelsbrug) De waterkwaliteit kan een
verbetering ondergaan door het meegevoerde slib af te
vangen. In het B&O-plan is voorzien om de beek door het
Gagelstruweel af te koppelen en voor het weiland richting de

Roode Spreng te leiden. Dit deel heeft een minimaal verval
waardoor aanleg van een slibafvang hier mogelijk is.
Een deel van de grond dat eigendom is van het Gelderslandschap en verpacht is, moet hiervoor vrijgemaakt worden.
Voor de toekomst heeft het Gelderslandschap de intentie het
gebied in te richten voor natuurontwikkeling. (mondeling waterschap Noord
Veluwe]
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Zijbeek 19 is niet 100% watervoerend. In de zomermaand
en
juli en augustus valt de slibafvang droog. Dit heeft
een

gunstig effect op de afbraak van stikstof.
Tijdens heftige
buien vult de slibafvang zich en vangt de
afvoerpiek op. Bij
afvoeren >136 L/sec vindt afvoer van het
overschot plaats
via de oude bedding. Dit kan door de aanle
g van een

duikerstuw voor de oude bedding. Zo is ook een
minimum
basisaanvoer voor het Gagelstruweel gewaarborgd
en blijft
een zekere ecologische verbinding intakt.
Effecten
Gezien de hoeveelheid slibneerslag die optreedt

bij

stroomvertraging tijdens veldwerkzaamheden waargenomen,
mag
zou het effect fors kunnen Zijn. Harde getallen
zijn door
het ontbreken van een aantal gegevens niet te
geven. Het
effect moet vooral in combinatie met de andere
voorzieningen
beoordeeld worden. Bij illegale lozingen werkt
de slibafvang
als een buffer.
Alternatieven
De slibafvang kan in het verlengde van de huidige
beek
aangelegd worden. Ook kan de mogelijkheid van
traject
verlenging van beek 19 door omlegging door
de Grote Kolonie,
nader onderzocht worden. Niet alleen is slibafvang
mogelijk
door overdimensionering maar bestaan er
zeer geavanceerde

slibafvang installaties. Om de natuurlijkheid
van de beek te
handhaven, is dit niet overwogen.

Afvoer van water uit de slibafvang kan ook
door het oude
traject of door andere aanwezige leidingen
plaatsvinden.
Daardoor valt wel het zuiverende effect
van de achtergelegen
moerassen weg maar blijft het huidige karak
ter gehandhaafd.
Onderzoek
De waterkwaliteit van zijbeek 19 is niet
duidelijk. De
hoeveelheden slib en de daaraan gekoppelde
nutriëntenlast
moeten nader onderzocht worden. Pas dan
is het mogelijk het
effect van slibafvang te voorspellen.
Nader onderzoek naar de technische invulling
en dimensionering van de slibafvang is gewenst.
Aansluiten Koude Beek en Fr.Bernhardbeek

Het water uit de Koude Beek en in minder
mate van de
Fr.Bernhardbeek zijn van betere kwaliteit
(zie bijlage 6 biologische
kwaliteit). Dit water kan langer gebruikt worden.
Uit kaarten van
de Gemeente Ermelo, blijkt dat deze beken na
het passeren
van de vijvers van Huize Leuvenum in zijbe
ek 19 stroomde (zie

bijlage 6) .

Aansluiten van dit water op zijbeek 19
is mogelijk door het
vrijmaken van de oude loop en deels opstu
wing van het water

bij huize Leuvenum. (mondeling waterschap Noord-Veluwe) Verbl
i jf van het
water in deze vijvers zal de kwaliteit ten
goede komen.
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De Koude Beek is 100% watervoerend met een minimumdebiet van
20L/sec waardoor het traject van zijbeek 19 over het
beheersgebied van Natuurmonumenten niet meer droogvalt.
effecten
Zijbeek 19 is verzekerd van een jaarlijkse watervoerendheid.
Mineraliserende effecten door droogvallen zullen niet meer
optreden. Ook bij water van mindere kwaliteit heeft
watervoerendheid een gunstige uitwerking. De ecologische
verbinding blijft watervoerend. Traject H1O is niet meer
afhankelijk van de aanvoer via H9.
Water van goede kwaliteit kan gebruikt worden voor
natuurontwikkeling.

Het afkoppelen zorgt voor debietvermindering bij het
Knelpunt Zwolsebrug tijdens piekafvoeren.

Een negatief effect is dat de concentratie van eutrofiërende
stoffen in de hoofdbeek door het wegvallen van opmenging met
het Koude Beek water, zal toenemen. Gezien de debietsbijdrage van de Koude Beek zal het effect gering zijn op het
totaal.
Onderzoek
De waterkwaliteit van de beken 17a/b is beperkt inzicht
gekomen. Het zuiveringschap Veluwe doet momenteel onderzoek
naar de waterkwaliteit en kwantiteit. Bij het afsluiten van
dit onderzoek waren de gegevens nog niet bekend.
Onderzoek naar de exacte aansluiting moet nog gebeuren. Hoe
hoog het water gestuwd moet worden en welke aanpassingen in
de oude loop nodig zijn, is nog niet duidelijk.
Aansluiten sprengbeek Zwarte Boer

De sprengen van de Zwarte Boerbeek 18 worden opgeschoond.
Ook de watergangen en de retentievijvers krijgen volgens het
B&0-plan een opknapbeurt. Hierdoor zal de watervoerendheid
waarschijnlijk toenemen. Het bovenstroomsedeel van de beek
is nu al langer watervoerend dan het benedenstroomse deel.
Verbetering van de waterkwaliteit kan optreden door het
toenemen van het debiet uit de sprengen, afvoerweg
verlenging en verblijf

in de retentievijvers.

In het B&0-plan is voorgesteld de beek na het passeren van
de retentievijver voor huize te Leuvenum in de hoofdbeek te
laten stromen.

Het water uit de sprengbeek kan naar het bos bij het weiland
de Koekoek stromen. Het water mengt met het aanwezige
kwelwater in de sloten. Vervolgens kan het door de sifon
onder traject H1l naar het Achterste Gat stromen. Via een
nieuwe

leiding vervolgt het haar weg naar traject H10.

Door

dit water te stuwen Kunnen de weilanden inunderen. Aanleg
van poelen en opschonen van de vijvers

de retentie kapaciteit.
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in het bos,

verhoogt

De mogelijkheden voor aansluiting zijn in de vorm van een
oude loop nog aanwezig. Aansluiten kan door het aanleggen
van een duiker onder de Zwolseweg en profielverbetering van
het oude traject.

De sprengbeek is in de huidige vorm 0-6 mnd per jaar niet
watervoerend. Delen van het traject zijn O--2mnd niet watervoerend. Met het opschonen en profielaanpassing zal de
watervoerendheid vermoedelijk toenemen. Desondanks kan in de
zomermaanden geen watervoerendheid verwacht worden.
effecten

Door langere aanvoer van water zal het gebied langer nat
blijven. De vijvers in het bos zullen minder snel
droogvallen. Vernatting van het bos op de kop van de
Koekoek, laat de huidige verdroging daar afnemen. Uit de
P.N.V. blijkt het bos zich tot het soortenarm Vogelkersessenbos te kunnen ontwikkelen. Dit is een vrij zeldzaam

bostype in Nederland. (A. van Ingen 1989)

Door afkoppeling zal het debiet bij de Zwolsebrug afnemen.

Een deel

+

50 mtr.

van de huidige beek komt

droog te staan.

De waterkwaliteit zal door traject verlenging en opmenging
met kwelwater stroomafwaarts verbeteren.
Alternatieven
Het traject van de Zwolseweg naar de Koekoek kan op
verschillende manieren zowel ten westen als ten oosten van

de weg aangelegd worden.

Onderzoek
Onderzoek is nodig naar de waterkwaliteit en kwantiteit,
hoogteligging van het nieuwe traject

naar de stuwhoogte,

„2

tot

de

de hoofdbeek en

Deelgebieden

In dit deel worden de 8 deelgebieden beschreven. Per gebied
worden eerst de aanwezige structuren aangegeven, de
verzamelde veldgegevens verwerkt en de plannen van het
waterschap voor het deeltraject besproken. Vervolgens zijn
de mogelijkheden aangegeven en met welke maatregelen die te
realiseren zijn. Daarbij is gelet op watervoerenheid, de
aanwezige structuren en bodemgesteldheid. Aan de hand van de

vegetatie

is een

inschatting gemaakt naar de effecten.

meest voedselrijketype is in de tekst beschreven.

alternatieven zijn,

worden die aangegeven.

Het

Indien er

Tenslotte

is

vermeld welk nader onderzoek nodig is. De gegevens over
hoogteliggingen,

boringen en vegetatieopnames zijn terug te

vinden in de bijlages en op overzichtskaarten getekend.
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4.2.1

Deelgebied 1 Ezelsbrug

In het deelgebied ligt de Roode Spreng en ten zuiden hiervan
een moerassysteem. In het verlengde van het moeras ligt een
depressie. Ten noorden van de spreng ligt een ontwateringsgreppel die in de wintermaanden op de spreng afwaterd.
De spreng is verwaarloosd en bij de monding dichtgeslibd.
In de kop van de spreng stagneert de afvoer van water
waardoor een broedkamer voor macrofauna is ontstaan.
Het moerrassysteem ten zuiden van de spreng wordt gevoed
door ijzerhoudende kwel van stagnerend regenwater boven een
kleiplaat. Het moeras valt zomers droog. In de boringen is
de wisseling van grondwaterstand boven de kleiplaat zichtbaar in de roestverschijnselen.
De vegetatieopname in het bos duidt op een voedselarme zure
situatie. In het moeras laat de vegetatieopname een matig
voedselrijke zure situatie zien.

Het B&0-plan voorziet in de aansluiting van zijbeek 19 op de
Roode Spreng. Dit betekent dat de huidige broedkamer
verdwijnt

en een vluchtplaats voor macrofaune verdwijnt.

Bovendien zal een van de weinige nog aanwezige voedselarme
delen verrijken met beekwater. Het water wordt nog sneller
afgevoerd.

De spreng kan behouden blijven als broedkamer voor
macrofauna. Het moerassysteem kan als beekbegeleidend
moerasbos gaan functioneren.In de depressie voor de beek kan

een retentievijver gemaakt worden.
De waterkwaliteiten blijven gescheiden door de aanwezigheid
van een Kleiplaat in de ondergrond.
De spreng moet geschoond worden. Gezien de kwetsbaarheid van
de aanwezig fauna moet dit gefaseerd gebeuren. De retentie
die is ontstaan door de verstopte duiker kan intakt blijven
door de duiker niet meer te openen. Zo blijft de broedkamer
bestaan en vormt in de droge zomermaanden een refugium. Een
overloop in de dam verzekert de verbinding met de beek.
Om de beek in het moerassysteem te laten infiltreren moet
een nieuwe leiding aangelegd worden. De leiding wordt
aangesloten op de slibafvang en langs het hek naar het
moeras toegeleid.

Het hoogteverschil kan overbrugd worden door een cascadeval.
Het water kan voor het verlaten van de retentie + 50 cm.
opgestuwd worden en zo het laatste verschil overbruggen.
De depressie voor de instroom in zijbeek 19 moet uitgediept
worden. Het uitgegraven zand kan verwerkt als dijk tussen de
spreng en de beek dienst doen.

De spreng is alleen in de kop 100% watervoerend. Grote
hoeveelheden water zijn niet te verwachten, mogelijk precies
genoeg om de verbinding tussen de beek en sprengkop te

waarborgen.
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DEELGEBIED 1 EZELSBRUH
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Het moerassysteem zal gezien de aanvoer uit zijbeek 19, in
de zomermaanden niet of nauwelijks watervoerend zijn.
De aanwezigheid van een kleiplaat in de ondergrond zorgt
voor geringe verliezen ten gevolge van wegzijging naar de
ondergrond.
effecten
De watervoerendheid van de spreng zal vermoedelijk toenemen.
Het beekwater uit de beek zal het moeras en in mindere mate
het bos verrijken. Het milieu zal minder zuur worden door

instromen van het neutraal tot basische water. De langere
aanvoer van water zorgt voor minder snel verdrogen van het

bosdeel. Op den duur bestaat de mogelijk tot de ontwikkel ing
van een ruigt-elzenbroekbos in het moerasdeel en naar de
hogere delen mogelijk een elzen-vogelkersverbond.

De retentie zal volgroeien met planten hetgeen een gunstig
effect heeft op de waterkwaliteit in de zomermaanden,
De waterkwaliteit kan door het verblijf in het moeras en
retentievijver verbeteren. De fluctuatie van de peilen

vergroot mogelijk de afbraak van nitraat. (zie bijl.7 oligotrofiér
ing)

alternatieven
Zijbeek 19 niet door het moeras leiden maar na de slibafvang
door de oude bedding of door bestaand tracé langs het hek
naar de oude bedding voeren. Het bos en moeras zullen dan
minder verrijken en een zuur milieu handhaven. Het water
voert sneller af en een extra buffer in het moeras wordt
gemist. Varianten met verdeling van de water stroom over
andere aanwezige lopen is ook mogelijk. In alle gevallen zal
het forse hoogteverschil opgevangen moeten worden.
Onderzoek
Nader onderzoek is nodig naar: De exacte hoogteliggingen om
de stuwhoogtes en cascadehoogtes te kunnen bepalen.

Mogelijkheden om het debiet van de spreng te vergroten.
De concentratie Fet en Al++ in het grond- en oppervlaktewater om de neerslag hoeveelheden van fosfaat te
voorspellen.
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4.2.2 Deelgebied 2 Zwolsebrug

In dit deelgebied stroomt zowel traject H9 en zijbeek 19.
Naast de beken liggen percelen met elzenbroekbos. In de
moerasstrook liggen oude verbindingen en afwateringsgreppels.
Na inundatie van de moeraskant,
moeras. In de zomermaanden valt

stagneert het water in het
het moeras droog en treedt

mineralisatie op van de humeuze/venige ondergrond. Hogere
delen vertonen tekenen van verdroging door de massale groei

van braam.

De boringen vertonen roestverschijnselen en leem

in de ondergrond.
De vegetatieopnames tonen voedselarme/zure delen maar ook
typen van voedselrijke verlandingssituaties komen voor.
De aanwezige poelen zijn op 2 na niet permanent en sterk
beschaduwd.

De moerasstrook langs zijbeek 19

inundeert

'swinters bij

hoge waterstanden. De vegetatie opname toont hier een
voedselrijke situatie met o.a. gele lis en liesgras,

stikstofindicators.

De beek heeft geen dynamische invloed in

de moerasjes maar deponeert
Het

slechts haar nutriënten.

B&0-plan geeft voor traject H9 deels een prof ielaanpas-

sing aan. Bij de Zwolsebrug ligt een inundatie knelpunt. De
oever langs het weiland bij de Zwolsebrug ligt +25 cm. lager
dan de oever van het

elzenbroekbos en overstroomt

sneller.

Het plan geeft overstroom mogelijkheden aan in het moeras.

elzenbroek
moeras

Aanleg van een instroomkom aan de
kop van het Elzenbroekbos bij de

Zwolsebrug (zie afbeelding 10}

laat een

deel van H9 door de oude
ontwateringsgreppel en een deel
door het moeras stromen.

infiltratie
weiland

S|

a

instroomkom

/

LZ.

Een

instroomkrib dwingt de beek de
kom

in.

Uitdiepen en slib-vri j

maken van de oude greppel, zorgt
voor doorstroming zodat het
moeras kan inunderen.

Na het moeras ligt een oude
bedding. Na uitgraven vormt de
bedding de aansluiting met de
stroomafwaarts gelegen vijvers.
De poelen in het bos moeten vrij
blijven van het beekwater en

dragen bij tot een variatie in
watertypen.

Tnstroonkon

Afzetten van enkele bomen langs
de huidige oeverwal bevorderd
instraling van de zon voor

amfibieén.
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deelgebied 2 Zwolsebrug

All

legenda

NNI droge depressie

natie depressie

weiland

A

In het systeem liggen twee oude verbindingen met H9 en
zijbeek 19.

Om te voorkomen dat het water te snel

in deze

lopen terecht komt, is afsluiten nodig. Bij zijbeek 19 geldt
een absolute scheiding en bij H9 is een drempel voldoende.
Door verlaging van de oeverwal

langs zijbeek 19 wordt

de

moerasstrook langs de beek toegankelijk voor het beekwater.
Stuwing van de oude loop stroomafwaarts, dwingt de beek het
moeras

in.

De oude bedding wordt

een poel

en door het moeras

vormt zich een nieuwe loop die bij geringe peilverhoging het
moeras

inundeert.

Hoofdbeek H9 heeft een minimum debiet in de zomer van
+50L/sec. Een deel zal via de nieuwe aanvoerweg stromen.
Wegzijging in het moeras zal gezien de aanwezigheid van leem
en de vrij hoge grondwaterstand, vermoedelijk klein zijn.
Droogvallen in de zomermaanden is niet uitgesloten. Bij
piekafvoeren in de zomer inundeert het gebied wat nu niet
gebeurt. In de oude meander zal wegzijging optreden ongeveer
0,5 L/sec.

Aansluiting van de Koude Beek zorgt voor voldoende
wateraanvoer in zijbeek 19. Het minimum zomerdebiet is
20L/sec, Aangenomen kan worden dat de beek voor een deel
water verliest door wegzijging in dit traject. Vanaf de
Ezelsbrug tot de aanvoer vanuit de doorstroomvijvers is dat

1,2 L/sec.

effecten

In beide moerasstroken zal de grondwaterstand verhogen.
Hierdoor zullen minder nutriénten in de bodem infiltreren.
Stagnerend inundatiewater kan makkelijker afvloeien.
Het moeras zal zich ontwikkelen tot een ruigt-elzenbroekbos.
Doordat maar een klein deel van het water rechtstreeks door
de moerasstrook stroomt, kunnen de plaatselijke verschillen
naar zuurgraad en voedselrijkdom zich handhaven. Naar de
hogere delen kan een geleidelijke overgang naar typen als

elzen-essen- of essen-vogelkersbos de natuurwaarde verhogen.

Zijbeek 19 en stroomafwaarts H10 zijn voor wateraanvoer niet
meer afhankelijk van de huidige aanvoerroute via H9 naar H10
bij het Roode Koper.
alternatieven
De alternatieve mogelijkheid om zijbeek 19 van voldoende
water te voorzien

brug 84.

is een directe verbinding tussen H9 en

Het zuiverende effect van het moeras valt dan weg.

Uitgraven van de oude meander kan achterwege blijven.

Onderzoek
Nader onderzoek is nodig naar: Het gewenste debiet voor
zijbeek 19 en welke bijdrage vanuit H9 nodig is om dit te
verzekeren.
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4.2.3 Deelgebied 3 De Koekoek

Het deelgebied valt uiteen in een systeem dat gevoed wordt
vanuit de sprengbeek 18 Zwarte Boer en een deel waarin de
Hoofdbeek 9 en zijbeek19 stroomt. Oostelijk van de beek
hoofdbeek H9 liggen tussen de beide beken laagtes, een oude
bedding, begreppelingen en vijvers. Westelijk ligt het
weiland de Koekoek met een ringsloot. Aan de kop van het
weiland ligt een bos met begreppeling en verlandende poelen.
Het gebied oostelijk van de beek maakt een verdroogde
indruk. Door het bos ligt de volgestoven oude bedding van de
beek. In het bos liggen diverse laagtes en oude greppels. De
boringen tonen grondwaterstanden

wisselen.

in de bedding die sterk

Dieper in de ondergrond is leem aanwezig.

De vijvers zijn tot nu toe permanent watervoerend.

Het weiland de Koekoek ligt in een kwelrijke zone. Uit de
boringen blijkt de grond tot vlak onder het maaiveld
gereduceerd te zijn. Het water rondom vertoond overal
kwelverschijnselen en vloeit via een syfon af naar weiland
het Achterste Gat.

Sinds 1990

is een verschral ingsbeheer

toegepast. De vegetatieopname toont een dichte zode die op
grote delen gedomineerd wordt door geknikte vossestaart.
De vegetatie opname van het

bos op de kop geeft

een

gevarieerd beeld door de aanwezigheid van natte depressies.

Het B&O-plan voorziet in de aanleg van een retentie
vloeiweide d.m.v. in- en uitlaatkunstwerk op het weiland de
koekoek. Regelmatige inundatie met de huidige waterkwaliteit
is niet

gewenst.

De vijvers en laagtes aan de oostzijde

kunnen bij hoogwater als retentie dienen.
Aansluiten van de vijvers op het water vanuit het moeras en
zijbeek 19.
Aansluiten van zijbeek 18 in het bos aan de zuidzijde van

"de Koekoek".

Inundatie van het weiland

is alleen toegestaaan tijdens zeer

hoge afvoerpieken.
De oude bedding vanuit het moeras moet uitgegraven worden.
De begreppeling in het bos kan geschoond worden zodat het
bos makkelijker inundeert bij hoge waterstanden, In een van
de laagtes kan een poel gemaakt worden.
De verbinding tussen de vijvers en zijbeek 19 moet hersteld
worden door afgraven van de oeverwal en doorgraven van een

dam in de afvoergreppel.
De sprengbeek Zwarte Boer

infiltreert het bosgebied boven

het weiland de Koekoek. De dammetjes die de doorstroming
verhinderen moeten verwijderd worden. Langs overhoeken en
tegen de zuidkant van de beek kunnen poelen aangelegd

worden. Het uitgegraven materiaal kan de wal tegen de beek
verstevigen. Het weiland blijft hooiland met 1x per jaar
hooien en mogelijk extensieve nabeweiding.
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deelgebied 3 Koekoek
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De wateraanvoer naar de vijvers uit H9 kan in de zomermaanden stagneren. Door de permanente watervoerendheid, zijn
de vijvers een vluchtplaats voor macrofauna . Bij zomerpiekafvoeren lopen de vijvers voller en fungeren dan als een
retentie.
Zijbeek 18 Zwarte Boer

is niet

permanent watervoerend en

valt zeker ín de zomermaanden droog. De aanvoer van water
zal langer duren dan in de huidige situatie. Het water kan
tl mtr. in het Achterste Gat opgezet worden zonder problemen
bij de Koekoek. Een noodoverlaat voorkomt problemen hogerop
en kan als extra beveiliging eenvoudig gerealiseerd worden.
effecten
Het water uit de hoofdbeek verliest

onderweg door het moeras

en vijvers een deel van haar slib en nutriënten.
tussen de twee beken zal

Het bos

een natter karakter krijgen.

De

vijvers zullen meer watervoeren, voedselrijker en minder
zuur worden.

Het bos aan de zuidzijde van het weiland de Koekoek zal
vernatten,

voedselrijker en minder zuur worden.

Het

bos zal

zich meer ontwikkelen tot een eiken-berkenbos met naar de
nattere delen een elzen-vogelkersverbond.De aanwezige poelen
zullen langer watervoeren dan nu het geval is.
Met de hoge waterstand en het

te voeren hooiland beheer zal

het weiland zich ontwikkelen richting dotterverbond. De
aanwezige poelen geven de aanwezige amfibieënpopulatie een
forse opkikker.

alternatieven
Aanvoer van water naar de vijvers door een nieuw te graven

verbinding rechtstreeks vanuit de hoofdbeek bij brug 300.

Onderzoek
-~Onderzoek naar de grondwaterkwaliteit en kwantiteit onder
het weiland de Koekoek om de voedselrijkdom te bepalen. Aan
de hand van gegevens kan o.a.

afgraven van de bouwvoor

overwogen worden.
-Nauwkeurige hoogteligging van het weiland t.o.v het
Achterste Gat om stuwhoogtes vast te stellen.
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4.2.4 Deelgebied 4 Het Achterste Gat
In dit

deelgebied splitst

de hoofdbeek

in traject

Hil en H10

en mondt zijbeek 19 in traject H10 uit. Door het weiland
ligt traject H12. Onder de hoofdbeek ligt een sifon die de
ringsloot van weiland de Koekoek met H12 verbindt. Traject
H12 watert via een duiker bij de Zandmolen af in Hil. Aan de
oostzijde van traject H10 ligt een laagte. Tussen Hil en H12
ligt een oude greppel ter hoogte van brug 301.
Beide beken liggen diep in de bedding ingesleten tot +1 mtr.
beneden het maaiveld van de beide weilanden. Inundatie
vanuit de beek is alleen bij zeer hoge piekafvoeren
mogelijk. Bij stagneren van de aanvoer van water uit zijbeek
19, ís traject H10 afhankelijk van via H11l aangevoerd water.
Het punt is zeer recreatie gevoelig door afdammen van de
instroom. Bovendien is de instroomweerstand van H10 hoog
vanwege de hoeveelheid slib. De laatste twee jaar is traject
H10 drooggevallen doordat traject H1l is geschoond. Traject
H12 loopt vlot af en ontwatert het weiland.
De grondwaterstand onder het weiland Het Achterste Gat
fluctueert sterk. In de ondergrond ligt lemig materiaal. Het
hele profiel is bewerkt.
De vegetatie opname toont een open zode met een verruigende
planten groei. Een groot deel van het weiland ligt
beschaduwd.
De boringen in de oostelijke depressie duiden op een
vroegere aanwezigheid van de beek. Het beukenbos rondom
maakt

een droge

indruk.

Het B&0O-plan voorziet voor het weiland een retentie
vloeiveld met poelen en uitstroom via H12 naar HI1l. Bij

huidige waterkwaliteit
hoofdleiding met

is dit ongewenst.

de

H10 moet de

de ecologische verbinding worden voor de

beek. Het traject moet daarvoor fors geschoond worden en
deels is profielaanpassing nodig. Het laatse betekent
aantasting van de beekbegeleidende vegetatie. De trajecten
mogen vrij meanderen.

Het Achterste Gat kan als moeras of vloeiveld met poelen
ingericht worden. Dit kan met water dat van de sprengbeek 18
afkomstig is.
Traject H10 is de ecologische verbinding van de beek en moet
permanent watervoerend zijn. Door de aanvoer van de Koude
Beek en de inloop vanaf traject H9 is dit mogelijk.
De laagte in het bos kan makkelijker toegankelijk gemaakt
worden voor de beek.

Het traject H12 kan geblokkeerd worden en via een greppel
aan de noordzijde van het weiland afvloeien naar Hil.

drempel

zet het water op.

Bij stuwen van max.1 mtr.

noordzijde treden geen problemen op bij

Een

aan de

het weiland de

Koekoek. flap wetland de koekoek + 19, Olntr.MAP, noordzijde Achterste Gat + 12,75 MAP, Boden

ringsloot ligt tin det hele traject Intr. Jager)
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De sliblaag in traject H10 moet verwijderd worden tot brug
85. De verbeterede aanvoer verzekert de doorstroming. Verder
stroomafwaarts is nauwelijks slib aanwezig. De verbinding
tussen H10 en H9 blijft als migratieopening en noodinlaat
intakt.
Verlagen van de oeverwal over een lengte van 10 mtr. met
0.60 mtr. bij de oostelijke depressie, geeft de beek bij een

debiet van >600L/sec (V:0,2ca/s)toegang. Het verlies door
wegzijging zal bij dit debiet geen probleem geven.
De aanvoer van water uit de sprengbeek stagneert in de
zomermaanden. De waterstand in de weilanden zal minder hard
dalen door aanwezigheid van een afvoerdrempel.
In de trajecten vindt wegzijging plaats. Het hele traject
K10 verliest inclusief de nieuw te openen meander +5L/sec.
Bij minimum aanvoer van de Koude Beek van 20L/sec en aanvoer
via het moeras en vijvers uit H9,

blijft de beek stromen.

In

noodgevallen kan H11l gestuwd worden en via de migratieopening water leveren.
H11 kan door het verminderde debiet droogvallen.
effecten
Door langere toevoer van water vanuit de sprengbeek, verlaat
het verdrogingsseizoen. Aanleg van poelen heeft een positief
effect op de verbetering van de waterkwaliteit. Op schaduwrijke plaatsen zal

een ruderale zoomvegetatie ontstaan.

Bij

hooilandbeheer een ontwikkeling tot de associatie van
geknikte vossestaart en bij ruigtkruidenbeheer mogelijk tot
een ontwikkeling in de richting van het moerasspirea
verbond.
Het bos aan de oostzijde zal plaatselijk vernatten na
inundatie en een vochtiger overgangsbostype opleveren.
alternatieven

Door ruigtkruidenbeheer toe te passen i.p.v. moerasbosstimulatie in het Achterste Gat, blijft het open karakter
van het weiland bestaan. Dit is gunstig voor de insecten.
Gecombineerd met poelen zal dit een toevoeging zijn aan de
verschillende ecotypen in het terrein.
De greppel die HI1l met het Achterste Gat verbind bij brug
301 kan als inlaat gebruikt worden voor H12. Het hoogte
verschil is echter zo gering dat alleen bij zeer lage
waterstand

in H12,

water

ingelaten kan worden.

Een

klepduiker is dan noodzakelijk.
Onderzoek
Nader onderzoek is nodig naar:
„Hoeveel water zal wegzijgen via het weiland.
-Onduidelijk blijft of bij verbeterde wateraanvoer profielaanpassing in traject H10 nog nodig
-Afgraven van de bouwvoor

is.

„Het weglaten van de huidige afrastering met schrikdraad.
Bij hoge waterstand wordt het terrein aantrekkelijk
voor zwijnen. Dit zal aanleiding geven tot verruiging.
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4.2.5 Deelgebied 5 de Zandmolen
Het deelgebied is verdeeld in twee delen. Een deel langs
traject H10 en een deel langs traject H1l. Beide trajecten
zijn gekenmerkt door de ingesleten diepe ligging van de
beek. Er treden hoge stroomsnelheden op. De beekbodem
bestaat uit grindplaten.
Oostelijk van traject H10 liggen 4 laagtes en westelijk een
laagte voor het dekzandplateau. Tussen de twee lopen ligt
een oude verbinding.
350M. stroomafwaarts van de Zandmolen ligt een oude meander
langs traject H11.

In de laagtes zijn boringen gedaan. De laagtes voor het
dekzandplateau bevatten leemhoudend materiaal in de
ondergrond en vertonen roestverschijnselen. De profielen uit

de

laagtes vertonen podzolvorming.

De beek heeft nauwelijks invloed op haar omgeving. Het bos
behoort tot het droge voedselrijkere type. (A.van Ingen 1989) Langs
de beken neemt de vochttoestand toe en groeit dalkruid,

witte klaverzuring en stekelvarens. Delen van de beekwand
zijn begroeid met bosanemoon, salomonszegel en mosgemeenschappen. Andere delen zijn uitsluitend begroeid met

brandnetels.

Het B&O-plan voorziet voor traject H10 in verwijdering van
de sliblaag, profielaanpassing en geeft de ruimte om te
meanderen. Verwijdering van de sliblaag is binnen dit deel
van het traject nauwelijks nodig. Uitdiepen en de verhanglijn aanpassen zal het inslijtingsproces bevorderen en
meandering tegenwerken. Verwijdering van bomen langs dit
deel van het traject zou grote afbreuk doen aan de natuurlijke waarden. Door de aanpassing te beperken tot brug 85
kan de beek stroomafwaarts haar eigen weg vinden.
Voor traject H11 is vrij
verzanding toegestaan.

meanderen aangegeven en

is

De mogelijkheden in het gebied bestaan uit toegankelijk

maken van de

Hii.
Voor het

laagtes en openen van de meander

toegankelijk maken van de

laagtes

is verlagen van de oeverwallen nodig.

langs traject

langs traject

tot 2mtr. Bij een debiet tussen >190 L/sec en
(V=0,25ca/s)

groot

inunderen de laagtes.

H10

Dit varieert van Imtr.

>450L/sec

De debieten zijn dan voldoende

om wateraanvoer stoomafwaarts te garanderen.

De laagte aan de westzijde voor het dekzandplateau inundeert

bij een aanvoer van 450L/sec(V=0,2ca/s). Door uitdiepen van de
toegang met

25

cm.

is

>265L/sec [V=0,25cu/s) .

inundatie mogelijk bij

aanvoer van

De meander in traject H1l inundeert bij een debiet van
>562L/sec.

Doordat

dit

traject minder water zal

voeren

in de

toekomst blijft de meander droog liggen. Uitdiepen van de
meander van +t 0,75 tot 1 mtr. maakt toegang mogelijk bij
alle debieten.
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oost

In de meander ligt een dam die verwijderd moet worden. Een
stroomafwaartsgelegen steenstuw vlak voor de uitmonding van
de meander stuwt het water op.
Zo ontstaat in de huidige bedding een poel en is
doorstroming gegarandeerd. Bij zeer hoge debieten kan het
water ook in de oude verbinding opstuwen.

De watervoerendheid van traject H10 is gegarandeerd door de

aanvoer van minimaal 20L/sec. (zie vorig deelgebied 4)

Traject H11l kan door de gewijzigde aanvoer zomers
droogvallen.
effecten
De natuurlijkheid van de beek neemt toe door overstromingsmogelijkheden te creëren en openen van een oude meander. De
stroomsnelheid in traject Hil wordt geremd en verzanding kan
optreden.
Soorten als eik, iep, es en els krijgen weer een kans in de
vochtige kommen. De schaars aanwezige essen langs de beek
kunnen zich verjongen.
De vernatting in de kommen zal op zwijnen een grote
aantrekkingskracht hebben. Dit kan aanleiding geven tot
plaatselijke verruiging.
Alternatieven
Om verzanding te stimuleren is het mogelijk stroomremmende
richels in traject H11 te plaatsen.
Onderzoek
Nader onderzoek is nodig naar:
-Wegzijging binnen de trajecten als het water gestuwd is.
-In hoeverre verruiging optreedt kan onderzocht worden door
een van de laagtes toegankelijk te maken en de vegetatie
te
volgen. Eenvoudig kan dit gerealiseerd worden door inundatie
van de laagte voor het dekzandplateau. Later kan beslist
worden of de andere laagtes ook voor inundatie in aanmerking
komen.
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4.2.6 deelgebied 6 Essenbos en Het Groote Water

De deelgebieden liggen stroomafwaarts van traject H10.
De beek heeft grotendeels een natuurlijk verloop met lichte
bochten. De beekbodem bestaat uit grindbanken. Aan de
oostzijde van de beek na het passeren van het dekzandplateau
ligt een vlakte met een oude meander,
Voor brug 279 aan de westzijde ligt een laagte die bij
obstructies en hoog water snel inundeert.
Het traject na brug 279 is het meest natuurlijk. Noordelijk
van de aangelegde scherpe westelijke tak ligt het Groote
Water. In het gebied van dit voormalige wasven ligt een
uitgebreide ontwateringsbegreppeling.
De invloed van de beek in het omringende bos is wisselend.
Delen inunderen bij natuurlijk obstructies op plaatsen waar
de beek niet is ingesleten. Andere delen zijn droog zonder
invloed. Het beektraject na de jonge aanplant lijkt nog het

meest

op een beekbegeleidend bos.

Hierin worden essen,

iepen

en esdoorns langs de beek gevonden.

Het Groote Water is oorspronkelijk een wasven geweest voor
de schapen uit Harderwijk. Het terrein is in de zestig
er
jaren met grove den beplant. In het laagste deel van het
gebied ligt een kom van +100 mtr bij 20 mtr. breed. De kom
inundeert bij hoge waterstand van >1440L/sec (zie bijlage 3 berekening
vegzijging) . Het water komt dan tot aan het dijkje van de
voormalige Kastanjelaan. De boringen in de kom laten grind
en leem in de ondergrond zien. Het water zijgt volledig weg
in t+ 1a 2 mnd. tijd. De vegetatie geeft ondanks de aanvoer

van voedselrijkwater geen duidelijke tekenen van verrui
ging.

Het B&0-plan voorziet in de aansluiting van de beek op het
Groote Water en laat vrije meandering toe.
De meander rond de essenaanplant kan geopend worden.
De laagte bij brug 279 kan toegankelijker worden door
verlaging van de oeverwal.
Door verlaging van de drempel kan het Groote Water sneller
inunderen. Het achtergelegen gebied kan bij hoog water
eenvoudig toegankelijk gemaakt worden.
Om de meander rond de essenaanplant

stromend te maken

is

uitdiepen nodig en moet de oude loop afgesloten worden.

Door

de afsluiting enigszins stroomafwaarts van de opening van
de

meander aan te leggen, wordt inundatie van de jonge
essenaanplant bevorderd. Bij lagere waterstanden volgt de
beek haar weg door de meander.
De westelijke oeverwal bij brug 279 moet verlaagd worden om
de beek makkelijker toegang te geven.
Het Groote Water

is toegankelijk te maken door verlaging van

de oeverwal en gering uitdiepen van de aanvoerweg. Door de
dijk achter het grote water te voorzien van een duiker of
door te graven, is inundatie van het achterland mogelijk.
Het Groote Water kan bij een constante aanvoer na inundatie,
van 37L/sec op basis van de inschatting, langer nat blijven.
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Dealgebied 6

Essenbos & Groote Water

N

mnere

MK

Br.279

De watervoerendheid van het traject is gegarandeerd door de
gewijzigde aanvoer stroomopwaarts.
In het hele traject vindt wegzijging plaats, 5L/sec.
Inundatie van het Groote Water is bij een aanvoer <100L/sec
niet meer mogelijk vanwege verliezen stroomafwaarts. Dit
gebied zal in de zomer droogvallen.
effecten
Het belangrijkste effect is een enorme uitbreiding in
oppervlakte dat door de beek beïnvloed wordt. Het openen van
de oude meander bevorderd de natuurlijkheid van de beek.
Er zal een natter bostype ontstaan met overgangen naar de
beek toe. Rondom de essenaanplant lijken hiervoor uitstekende uitgangspunten aanwezig te zijn. Dit is ecologisch een
toevoeging aan het toch al schaarse vochtigere bostype in
het gebied.
De stroomvertraging door de meander kan aanleiding geven tot
verzanding stroomopwaarts.

Het natte gebied zal zwijnen aantrekken en plaatselijk kan
dit tot verruiging leiden.
Afhankelijk van de aangevoerde waterkwaliteit zal in het
groote Water verruiging kunnen optreden.
Alternatieven
Aanvoer naar het Groote Water is ook mogelijk via een nieuwe
leiding vanaf brug 279.
Permanent opstuwen van de beek voor brug 279 zal de
voorliggende laagte zeer vochtig maken met mogelijkheden tot
moerasbosontwikkeling.
Onderzoek :
Nader onderzoek is nodig naar:
=Wegzijgingshoeveelheden en naar de structuur en
samenstelling van de diepere ondergrond onder het Groote
Water.
„Vaststellen van de hoeveelheden water die gewenst zijn.
-Vrijmaken van de percelen met grove den op het Groote Water
zodat

een natter bostype de kans krijgt.
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4.2.7

Deelgebied Meander Poolseweg

Het huidige beektraject H13 is een molenbeek die ten behoeve
van de molen Het Heiligehuis is gegraven. De beek ligt diep
in het bos ingesneden. In de beek liggen enkel kronkels met
steile oeverwanden. In dit traject komen stroomsnelheden
>50cm./sec voor. Westelijk van de beek in het bos ligt de
oude bedding van de beek.
Bij brug 304 liggen twee laagtes en de oude Noodsloot van
het Heilige Huis.
Het B&O-plan voorziet in een retentie nabij de molen het
Heilige Huis en laat meandering toe. De retentie
mogelijkheden bij het Heilige Huis zijn zeer beperkt en doen
teveel afbraak aan de historische waarde. De beek zal niet
gaan meanderen.
Zonder grote ingrepen zijn de mogelijkheden om de
beekinvloed te vergroten in dit traject beperkt tot het
toegankelijk maken van de kommen bij het Heilige Huis.
Voor het

laten meanderen zijn grote

ingrepen als vergraven

en aanleggen van stuwen etc.noodzakelijk. Omdat de oude
leiding inclusief meanders nog aanwezig is, ligt het voor de
hand deze te gebruiken. De oude bedding ligt minder diep
ingesneden en heeft tal van laagtes waarin de beek kan
inunderen.
Er zijn verschillende opties mogelijk:
Voor alle opties; Toegankelijk maken van de westelijke kom
bij

brug 304 door verlagen van de oeverwal.

1.Huidige situatie handhaven en d.m.v. steendammet jes/
richels het water opstuwen. De beide waterkwaliteiten uit
H10 en H11 worden hierbij gemengd.

2.Aanleggen van een harde waterkering na brug 303 en openen
en uitgraven van oude bedding. Het water kan zonder
problemen bij de Zandmolen, 1 mtr. opgestuwd worden. (brug 303 WAP
10,29 en brug 302 NAP 11,3latr.) Bij hogere waterstand loopt het water
over de kering en mengt met het water uit H10.
In de nieuwe aanvoersituatie is dit niet te verwachten. In
de zomer situatie kan traject Hil droogvallen en dus ook de
meander.
3.Aanleggen van een doorlaatbare steendam of duikerstuw na
de samenkomst van beide waterkwaliteiten voor de instroom
van oude bedding op t 300mtr. stroomafwaarts van brug 303.
Openen van de oude meander voor deze dam. Het water stuwt de
oude meander

in en zal

voor een deel

de oude bedding volgen.

Nadeel is het niet langer scheiden van waterkwaliteiten. In
de zomer situatie is de basisafvoer via de oude leiding en
Kan de meander droogvallen.
A.Zelfde situatie als optie 3 maar nu met harde stuw. De
meander blijft zomers stromen. De oude bedding zal droogvallen na de stuw en watervoerend zijn bij voldoende aanbod.
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Het traject is in de huidige situatie het hele jaar
watervoerend. In de voorgestelde situatie is watervoerendheid van een van de beide leidingen niet gegarandeerd. Optie
drie lijkt het meest aanvaardbaar. De oude leiding krijgt
een minimale hoeveelheid water en de ecologische verbinding
blijft bestaan.
effecten
Bij openen van de oude meander neemt de invloed van de beek
toe omdat de meander minder diep ingesneden ligt en makkelijker de aanliggende kommen en het bos inundeert. Het
natuurlijke karakter wordt verstevigd vanwege de aanwezigheid van meanders in de oude bedding. De beek zal weer een
levend element vormen in het landschap.
Een vochtiger bostype met overgangen naar drogere types kan
ontstaan.

De aanleg is een forse ingreep omdat de oude bedding een
meter uitgegraven moet worden.

Dit

zal

niet

zonder schade

aan het bos mogelijk zijn.
Nader onderzoek is nodig naar:
-Wegzijgingshoeveelheden in de oude bedding.
„Nauwkeurige hoogteligging en verhang van de oude meander.
„Vast stellen van de hoeveelheid uit te graven materiaal
-Technische mogelijkheden van de waterkering.
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4.2.8

Deelgebied 8 De Steenenduiker en Het Gellegat

Het traject H13 ligt in dit deel diep ingesleten >2 mtr. bm.
In de beek zijn hoge stroomsnelheden >50cm./sec gemeten. De
beekbodem bestaat grotendeels uit grindplaten.
In de bossen naast de beek ligt fragmentarisch de oude
bedding.
Bij de voormalige molen Het Gellegat is de ligging van de
weyerd goed zichtbaar. In de nabijheid liggen drie watergangen dat vermoedelijk sprengen zijn geweest. Uit de
boringen blijkt dat de watergangen ook water bevatten.
Voor de passage van de A28 ligt aan de westzijde een laagte.
De aanliggende bossen behoren alle tot het droge type van
bochtige smele. Op stukjes oorspronkelijk beekloop groeien
hier en daar langs de oever nog essen en elzen.

Het B&O-plan voorziet in een retentie bij het Gellegat,
aanleg van een brandweerretentie en stroomsnelheidsbeperkende maatregelen. De beek mag vrij meanderen.

de

Invloed vergroting van de beek is zonder forse ingrepen niet
mogelijk. Wel kunnen de meanders na de Steenenduiker en bij
het Gellegat stromend gemaakt worden. Stroomsnelheid
beperkende maatregelen dragen bij tot een natuurlijker
verloop van de beek.
De sprenglopen rondom het Gellegat kunnen mogelijk minimaal
in de winter weer watervoerend worden en d.m.v. een kom met
de beek in verbinding staan. Aanleg van een vloeiweide en
brandweeretentie is mogelijk.
Openen van de meander bij de Stenenduiker kan door uitgraven
van de oude bedding en stuwen van de beek door en steendam.
Het eerste deel aan de westzijde van de beek ligt hoog en
zal met veel verzet te openen zijn. Het tweede deel is veel
toegankelijker en loopt nu al bij hoge waterstanden vol.
Afgraven van de oeverwallen en ligt uitdiepen is al
voldoende. Door de beek bij de uitmonding te stuwen ontstaat
een poel in de huidige loop.
De laagte bij het Gellegat is toegankelijk te maken door
uitgraven van de oeverwal. Het verdient aanbeveling met de
huidige waterkwaliteit om de beek in haar geheel door de kom
te voeren. Dit is mogelijk door het uitgegraven deel voor de
uitlaat als dam

in de beek neer te

leggen.

De sprengen schonen die rondom de laagte liggen. Het
uitgegraven blad en venig materiaal kan als broeihopen langs
de beek gelegd worden. Door de oeverwal af te graven en een
kom aan te leggen in verbinding met de beek ontstaat zowel
een vluchtplaats als broedkamer voor macrofauna.

De meander voor het CJV-kamp kan door afgraven van de
oeverwal

toegankelijk worden.

steendam realiseert een poel

Opstuwen van de beek door een

in de huidige loop.
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Deelgebied 8 Steenenduiker

steenrichels

legenda
PUN droge depressie

ame beekloop

|

rna droge greppel meander

! 4 meander

H1

Steenstuw

volgestoven meander

|

a

Hierderweg

Deelgebied 8 't Gellegat
legenda
NI droge depressie

mmm beekloop
wen droge greppel

oe nieuwe leiding

meander

Hierderweg

|

Br.24

a
tlh

lk |

vloeiveld en brandweerrete ie

ZEN

NET

Voor het vloeiveld en retentiekom is het nodig om de beek
voor de A28 te stuwen. Afgraven van de oeverwal na dr.26
laat het veld bij voldoende wateraanvoer inunderen en de
aanwezige kom vollopen. In het achtergelegen bos is een
complete infrastructuur van greppels aanwezig die bij hoog
water snel

vollopen.

Bij brand blijft de kom goed bereikbaar voor bluswagens.
aanpassing in de beek zorgt dan voor een volledige
opstuwing.
Het

traject

ligt

deels

in een

inzijgingsgebied en deels

Een

in

een kwelzone. Bij opening van alle meanders verliest de beek
volgens berekening 22L/sec over hele traject. Bij zeer lage
waterstanden valt

de beek

in de huidige situatie een enkele

maal droog. Hier zal dit plan geen verandering in brengen.
Retentie en geleidelijke afvoer kan dit mogelijk verbeteren.

effecten
De natuurlijkheid van de beek vergroot door vertragen van de
stroomsnelheid en creëren van natuurlijke uitgangspunten.

Het openen van de meanders zorgt voor vernatten van het
gebied. Dit biedt mogelijkheden voor nattere bostypen.
Het inunderen van de weyerd bij het Gellegat doet recht aan
de aanwezige cultuurhistorie langs de beek en is tevens een
refugium voor macrofauna.
Het herstellen en onderhouden van de aanwezige sprengen is
een aanwinst voor de waterkwaliteit

en een vluchtplaats &

broedkamer voor macrofauna.
alternatieven
Mogelijkheden nader bekijken van het openen van de meander
langs de Hierderweg. Dit zou een flinke toename betekenen
van de invloed van de beek in dit gebied.
De beek door de retentiekom voor de A28 laten stromen.
Onderzoek
Nader onderzoek is nodig naar:
-Wegzijgingshoeveelheden in de te openen meanders en
inudatie plaatsen
-Watervoerendheid van de sprenglopen
-Stuwhoogte van de beek voor de A28
-Welke stroomvertragende middelen op traject tussen Br.305
en Br. 24 het best toegepast kunnen worden.
-Vernatting van bos bij A28
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>. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
5.1 CONCLUSIES
Conclusies over het

onderzoek

De tweeledigheid van de doelstelling vraagt om een evenwichtige aandachtsverdeling. Door het zoeken naar mogel ijkheden in het veld, is het evenwicht verschoven naar de kant
van het vergroten van het natuurlijke karakter van de beek.

Hoe meer het voorjaar vorderde hoe droger de beek werd. Het
beeld veranderde erg sterk in vergelijking met de wintermaanden. Een onderzoek in de zomermaanden had mogelijk
eerder tot andere ideeën aanleiding gegeven over de
beschikbare waterhoeveelheden.

Het onderzoek is verricht in 3,5 maand. De omvang
en
complexiteit van het onderwerp zijn achteraf tegengevalle
n.

Specialistische hydrologische kennis is hiervoor nodig. Het
onderzoek heeft vooral een indicatieve waarde. Daarbij
is

vooral

gelet op vergroting van de

invloedsfeer van de beek

en versterking van het natuurlijke karakter met gebrui
k

making van de aanwezige structuren.

Een grote handicap was het ontbreken van gegevens
die
specifiek over de loop binnen het gebied van Natuur
monumenten gaan. Historici en liefhebbers van macrofauna
hebben zich in dit deel wel bezig gehouden. Hydrologis
ch
zijn de gegevens spaarzaam.

Conclusies
Het

t.a.v het

B&O-plan

B&0-plan

is sterk gericht

op de agrarische aktiviteiten

in het gebied. Dit blijkt vooral uit de droogleggingsei
s van
20cm. beneden maaiveld. Daling van de grondwaterstand
geeft
mineralisatie, verhoogde uitspoeling van nitraat naar
het
grondwater en vergroting van de mogelijkheden
voor fosfaatbinding. Natuurgebieden in een beekdalsysteem
vragen om een

hoge grondwaterstand. Voor natte natuurontwikkeling
zijn de
minimum beschikbare hoeveelheden water van belang
. Profielverbetering ook in de breedte, resulteert in versne
lde
afvoer. Het plan geeft te weinig aandacht aan
minimum
beschikbare hoeveelheden water.

De als knelpunten aangemerkte lokaties binnen het
terrein
van Natuurmonumenten worden bij de Vereniging zelf
niet als
knelpunt ervaren. Drooglegging van 20cm.bm. Zijn
in deze
terreinen volstrekt ongewenst en geven een negat
ief effect
op de aanwezige natuur.
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Het beeksysteem is zeer dynamisch. Het plan is daarentegen
berekend met alleen het statische DIWA-programma met gemiddelde waarde van afvoeren. Doorrekening van de beek met een
meer dynamischer model zoals DUFLOW is zinvol.
Het plan geeft

te weinig aandacht aan de waterkwaliteit.

Het

toepassen van Kwaliteitsbevorderende maatregelen als slibafvang, bezinkputten, trajectverlenging, neerslageffecten of
moerassystemen waarvoor mogelijkheden aanwezig zijn, worden
te weinig gebruikt.
Met de huidige waterkwaliteit geven e voorgestelde maatregelen in het B&O-plan, binnen het terrein van natuurmonumenten, aanleiding tot verruiging en zijn niet gewenst.
De meeste maatregelen

in het

B&O-plan liggen stroomopwaarts

van het gebied van Natuurmonumenten. Het is alsof daardoor
de geldstroom stroomafwaarts opdroogt en de mogelijkheden
ook minder worden.
Aansluiting van zijbeek 19 op de Roode Spreng betekent
ecologische aantasting van het voedselarme systeem van de
spreng en verwoesting van een broedkamer voor macrofauna.

Profielverbetering ten koste van kwetsbare beekbegeleidende
begroeiing

is niet aanvaardbaar.

Conclusies m.b.t

de aanwezige structuren

De huidige beekvorm biedt

onvoldoende mogelijkheden om het

natuurlijk karakter te vergroten. Door het grote verhang en
grillige afvoerregiem slijt de beek zich in en zal niet
meanderen. De beek heeft nauwelijks invloed op haar
omgeving.
Rondom de beek zijn veel mogelijkheden aanwezig om de
invloed van de beek te vergroten en het natuurlijke karakter
te versterken. Op eenvoudige wijze; door verlagen van
oeverwallen, doorgraven van in het verleden aangelegde
dammetjes of ingrijpender; uitgraven van oude meanders en
opstuwen van de beek, kan de natuurlijkheid toenemen.
Tijdens het onderzoek bleek dat er meer vochtige lokaties in
het
bij

gebied geweest zijn. Ter hoogte van de tweede meander
de Steenenduiker verdwijnt zichtbaar een andere meander

in oostelijke richting het bos in. Bij de voormalige
boerderij Beekhuizen heeft een spreng gelegen. Nader
onderzoek naar deze lokaties lijkt zinnig.
Voor natte natuurontwikkeling is het belangrijk om meer
gedetailleerd

inzicht

in de bodemopbouw te Krijgen.

In de

bodem van het wegzijgingsgebied is tijdens de boringen
beekleem aangetroffen. Gezien het feit dat de ondergrond
voor een groot deel is opgebouwd uit fluvio-glaciaal
materiaal, zal dit vermoedelijk op meer plaatsen aanwezig
zijn.
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Conclusies m.b.t

de waterkwaliteit

Natuurontwikkeling kan alleen als aan de voorwaarden van de
milieubasiskwaliteit voldaan is. Dit is ecologisch het
laagste nivo. Om ecologisch het hoogste nivo te bereiken,
biedt alleen fors ingrijpen bij de bron soelaas. Stopzetten
van alle agrarische aktiviteiten halveert de stikstoflast
pas na zeven jaar. Een reductie van 80% is noodzakelijk om
aan de milieubasiskwaliteit van 2,2 mg/L te voldoen. Ook de
fosfaatlast voldoet niet aan de norm. In stromend water met
voldoende zuurstofverzadiging treden in het water geen of
weinig problemen op. Dit is vermoedelijk de reden van de
gemiddeld goede score van de macro-indices. Datzelfde water
geeft op het land verrijkende effecten.

Het water van de Hierdense Beek zou moeten voldoen aan de
normen gesteld voor zalmachtigen. Soorten als beekforel
hebben dan weer een kans. Voor ontwikkeling van moerasstroken langs de beek is een norm, v OF qe ontyakkeling van

mesotrofe moerassystemen gewenst , (zie bijlage waterkual

iteit

De gegevens die beschikbaar zijn om de kwaliteit vast

te

stellen zijn ontoereikend. De onderzoeken staan los van
elkaar, methoden zijn anders, tijdstippen zijn niet altijd
aangegeven of de gegevens zijn verouderd. Gegevens van
zijbeken ontbreken.

Onderzoek naar afvoer van slibdeeltjes

of van slib zijn niet gevonden.

De scenario's uit de "Natuurvisie Hierdensche Beek" duiden
niet in de richting van een verbetering van de water-

kwaliteit,

Slibafvang, denitrificatie en neerslaan van fosfaten zullen
bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. De
bijdrage is beperkt en moeilijk exact aan te geven omdat
ieder natuurlijk systeem anders

is,

De voorgestelde voorzieningen zijn belangrijke buffers bij
illegale lozingen.

Bij aanleg van de voorzieningen zou nader onderzoek naar de
effekten een waardevolle bijdrage leveren aan de kennis over

natuurlijke zuivering van oppervlaktewater.

Watervoerendheid is belangrijk om ernstige verdroging
en
mineralisatie te voorkomen. Verdroging geeft aanleiding
tot

onomkeerbare processen in de bodem door verandering in de

aanwezige microgemeenschappen.

De verruiging

in het moeras

door brandnetel en braam komt door verdroging.
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Conclusies over de waterkwantiteit

Door het zeer grillige afvoerregiem van de beek is het
moeilijk is om water vast te houden. De hoeveelheid in de
zomer is nauwelijks voldoende om de ecologische verbinding
te handhaven. Bij een doorzettende trend van droge winters
en voorjaren kan de beek droogvallen. Om de levensgemeenschap te redden, is aanleg van vluchtplaatsen die permanent
watervoerend zijn noodzakelijk. Deze ontbreken in het
huidige traject.
Het langer vasthouden van water in de wintertijd en inunderen van grote bosgebieden zal het verdrogingsseizoen
uitstellen en een zekere buffer vormen.
Een belangrijke bijdrage aan de watervoerendheid in de
zomermaanden, zal vooral het afvlakken van de afvoerpieken
tijdens zomerse buien zijn. Hiertoe zullen de maatregelen
die voorgesteld zijn in het B&O-plan stroomopwaarts en het
alternatieve plan bijdragen.

Onduidelijk is hoeveel waterverlies optreedt
openen meanders.

De berekening

is gemaakt

in de nieuw te

op basis van

inschatting en de wegzijging in de huidige loop.
de zomermaanden problemen opleveren.

moeten duidelijk maken.

Dit kan in

Nader onderzoek zal

dit

5.2 AANBEVELINGEN
Het verdient aanbeveling om zo spoedig mogelijk te zorgen
voor watervoering in traject H10. De aanvoer kan voorlopig
door opstuwing van traject

Hil gerealiseerd worden.

In het kader van dit onderzoek zijn niet alle aspecten per
deelgebied uitputtend onderzocht. Ondanks deze onzekerheden
verdient het aanbeveling om zoveel mogelijk bij de uitvoering van het B&O0-plan aan te sluiten.
Prioriteit bij uitvoering hebben:

* Aanleg van vluchtplaatsen door inundatie van de Weyerd
het Gellegat, een retentiekom bij de aanwezige
sprengkoppen en mogelijk een kom bij voormalige molen
het Heilige Huis.
* Voorkomen van aansluiten zijbeek 19 op de Roode
Spreng

x Aansluiten van de Koude Beek op zijbeek 19
* Een hogere grondwaterstand creëren door toegankelijk

maken van de moerasstroken
* Zorg voor een tweede verbinding tussen traject H9 en H10
om afhankelijkheid van de recreatie gevoelige instroom
bij het Roode Koper te voorkomen.
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Nadat de voorzieningen gerealiseerd zijn en de waterkwali-

teit is verbeterd, kan overgegaan worden tot
gebieden met relatief beter water.

inundatie van

Aanvullend onderzoek naar de eutrofieringsparameters en de
stoffen gebonden aan de slibdeeltjes, is dringend gewenst om
de kwaliteit van zijbeek 19, de Koude beek 17a, de Frederik
Bernhardbeek 17b en van de sprengbeek De Zwarte Boer vast te
stellen.
Het is zinvol om een inundatieproefvlak aan te leggen en de
vegetatie te volgen. In "Natuurvisie Hierdensche beek" is
aangegeven dat bij nitraat hoeveelheden van <5mgr./L geen
verruiging optreed.

Ook de bindingsmogelijkheden op de arme

zandgrond lijken hierbij een rol te spelen. Het verschil dat
optreed in verruiging tussen doorwoelde plaatsen en niet
doorwoelde plaatsen zoals Het Groote Water laten dit zien.

Onder het de kopje "onderzoek"

is per voorziening en per

deelgebied aangegeven wat nog onduidelijk ís en nader
onderzocht moet worden. Het meeste onderzoek is overwegend
van hydrologische aard. Daarnaast is detaillering van een
aantal hoogtegevens nodig.

Per deelgebied zou een natuurdoeltype aangegeven moeten
worden. Op basis hiervan is aan te geven welke voorzieningen dit

exact vraagt.
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