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1. Inleiding

1.1 Historie van het bedrijf
Alterra is een kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Het instituut is ontstaan op | januari 2000 uit een
fusie tussen het Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO), het Instituut
voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)en een deel van hetInstituut voor Agrobiologisch en
Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO). Dankzij die samensmelting bundelt Alterra alle expertise op het
gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, bos,
milieu, bodem, landschap, klimaat, recreatie en allerlei andere aspecten die van belang zijn bij de ontwikkeling
en het beheer van onze leefomgeving.
Alterra verricht strategisch en toegepast onderzoek ten behoeve van beleid en beheer op lokale, nationale en
internationale schaal.

1.2. Organisatie v/h bedrijf:
Het bedrijf bestaat uit verschillende afdelingen, om het overzichtelijk te houden, staat het beschreven in het
volgende organigram.

1.3. Informatie over het bedrijf

Alterra heeft zeven onderzoeksafdelingen die meestal onderverdeeld zijn in ‘basisteams’. Hieronder een kort
profiel van de onderzoeksafdelingen en een opsomming van de betreffende basisteams Ook vindt u informatie
over de Group Software Engineering. Daar waar een afdeling of team een eigen internetpagina heeft, kunt u
rechtstreeks doorklikken. Informatie over de personele samenstelling van de afdelingen vindt u via het
organigram.
Ecologie en Milieu
De afdeling Ecologie en Milieu doet onderzoek voor het Nederlandse, Europese en mondiale natuurbeleid en
natuurbeheer. Het onderzoek strekt zich uit van lokale adviezen voor het beheer van plant- en diersoorten tot
onderzoek naar de mondiale effecten van klimaatverandering en CO2-uitstoot. Het werk van de afdeling
kenmerkt zich door een gedegen procesgerichte aanpak, waarbij wetenschappelijke kwaliteit wordt gekoppeld
aan toepasbaarheid. Tot de klanten behoren o.a. de ministeries van LNV, VROM, V&W, VWS en BuZa,
alsmede grote terreinbeherende organisaties, provincies, gemeenten en waterschappen. Internationaal werkt de
afdeling voor de Europese Unie, Wereldbank en grote natuurbeschermingsorganisaties.
De afdeling bestaat uit zeven teams: Zoetwaterecosystemen, Ecotoxicologie, Functionele biodiversiteit,
Genetische biodiversiteit en populatie-ecologie, Vegetatie-, fauna- en landschapsbeheer, Bosecosystemen,

Internationaal natuurbeheer.
Centrum voor Geo-informatie
Het Centrum voor Geo-informatie (cgi) is hèt centrum voor de geo-informatievoorziening voor de groene ruimte.
Het cgi treedt faciliterend op binnen Wageningen UR. Bovendien wordt er wetenschappelijke kennis ontwikkeld
en overgedragen, zowel nationaal als internationaal. De belangrijkste onderzoekthema's zijn monitoring van de
omgeving, scenariostudies zoals integratie GIS, remote sensing en procesmodellen, en het visualiseren van geoinformatie. Daarnaast wordt onderwijs verzorgd voor Wageningen Universiteit. Voor Nederlandse studenten is
er een tweejarig vak Interspecialisatie Geo-informatiekunde, voor buitenlandse studenten wordt er een MSc-

cursus Geo Information Sciences van 17 maanden verzorgd. Het CGI is dienstverlenend wat betreft inwinning,
beheer en verstrekking van geografische bestanden. Deze activiteiten zijn ondergebracht bij de Geodesk, die
onder meer een meta-informatiesysteem beheert.
Ecologie en Samenleving
De afdeling Ecologie en Samenleving doet onderzoek naar de relatie tussen natuur en samenleving in al haar

aspecten. De verworven inzichten worden toepasbaar gemaakt voor hen die in de uitoefening van hun
verantwoordelijkheden te maken krijgen met beslissingen waarbij ecologische principes een rol spelen of waarbij
de natuur door die beslissingen wordt beïnvloed. De afdeling integreert daartoe ecologische en
maatschappijwetenschappelijke kennis. Deze kennis wordt toegepast in praktijksituaties. Onderzoekers nemen
deel aan de maatschappelijke processen van de opdrachtgever om te kunnen oordelen welke kennis het beste
ingebracht kan worden gezien de problematiek, de context en de achtergrond van de opdrachtgever. Daarnaast
wordt de opdrachtgever betrokken bij de uitvoering van het onderzoek, zodat het juiste probleem wordt opgelost
en er draagvlak ontstaat voor de gevonden oplossing.
Binnen de afdeling zijn zeven teams werkzaam: Recreatie, natuur en samenleving, Ecologie-economie,
Multifunctioneel gebruik zee, kust en delta, Stad en land, Bedrijfsvoering bos en natuur, Stedelijk Groen,
Beleidsprocessen groene ruimte.
Ecologie en Ruimte
Deafdeling Ecologie en Ruimte ontwikkelt kennis van ruimtelijke voorwaarden van soorten en ecosystemen, en
integreert die tot ruimtelijke beelden voor duurzame natuur binnen de context van multifunctioneel
ruimtegebruik. De beelden worden op elke gewenste ruimtelijke schaal ontwikkeld ten behoeve van
probleemsignalering, probleemoplossing, effectvoorspelling, beleidsevaluatie en toekomstverkenning. Het gaat
hier om beelden van duurzame natuur, alsmede om voorwaarden die aan de ruimtelijke configuratie van
natuurelementen binnen het landschap en aan het ruimtegebruik moeten worden gesteld teneinde een gewenste
natuurkwaliteit duurzaam te realiseren. Bij het ontwikkelen ervan wordt rekening gehouden metrisico's die
voortkomen uit ecologische en maatschappelijke processen. De producten worden samen met de gebruikers
ontwikkeld voor het lokale, regionale, nationale, Europese en internationale schaalniveau, en toegepast in
stadslandschappen, multifunctionele landschappen, agrarische landschappen en natuurlandschappen.

Wetenschappelijk profileert de afdeling zich als Kenniscentrum Landschapsecologie, met als sterk punt de op
patroonkennis gebaseerde kennisintegratie en toepassing. Daarmee verwerft de afdeling een kwaliteitsstempel
dat haar strategische positie bevestigt.
De afdeling bestaat uit zeven teams: Stad en infrastructuur, Biodiversiteit en milieu, Biodiversiteit en
versnippering, Multifunctionele landschappen, Natuur en landschap Europa, Toekomstverkenningen,
Ruimtelijke modellen.
Bodem en Landgebruik
De afdeling Bodem en Landgebruik onderzoekt ruimtelijke kenmerken zoals bodem en grondwaterin relatie tot

de gebruiksmogelijkheden en de kwetsbaarheid van het landelijk gebied. Zij ontwikkelt daartoe methoden en
past deze toe in de praktijk. Zo worden bijvoorbeeld bodempatronen en variabiliteit van het freatisch
grondwaterniveau onderzocht, beschreven en in informatiesystemen vastgelegd. Door toegepast bodemfysisch
onderzoek wordt kennis ontwikkeld voor de bescherming en verbetering van het functioneren van het fysisch
bodemmilieu in relatie tot landbouw, waterbeheer, milieubeheer en natuurbeheer. Daarnaast integreert de
afdeling bestaande en nieuwe kennis van bodem, land en water in onderzoek ten behoeve van

ontwikkelingslanden. Zij richt zich in deze landen speciaal op het duurzame gebruik en beheer van de natuurlijke
hulpbronnen en op rurale en peri-urbane participatieve geïntegreerde landgebruiksplanning.
De afdeling bestaat uit vijf teams: Bodem, water en natuur, Geo-informatie, statistiek en toepassing,
Landgebruik en bodemprocessen, Landinventarisatie en ruimtelijke systeemanalyse, Internationale
samenwerking.
Water en Milieu
De afdeling Water en Milieu onderzoekt het transport van water in de onverzadigde en de verzadigde zone van
de bodem op lokale en regionale schaal, in relatie tot oppervlaktewater en klimatologische omstandigheden.
Deze kennis wordt gebruikt om de interacties tussen waterbeheer, landgebruik en klimaat vast te stellen voor een
duurzaam waterbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende sectorale belangen en de eisen
vanuit natuur en milieu. Daarnaast wordt bestudeerd wat de invloed is van agrarische activiteiten op de kwaliteit
van bodem, grondwater, oppervlaktewater en lucht, en wat de effecten daarvan zijn op landbouw, natuurlijke
vegetatie en aquatische ecosystemen. Tevens word gekeken naar de invloed van niet-agrarische verontreinigende
stoffen op de kwaliteit van natuur en milieu. Zowel het gedrag van nutriënten (vooral nitraat en fosfaat) en de
effecten van het mestbeleid, als het gedrag en de effecten van bestrijdingsmiddelen worden bestudeerd. Voorts
richt het onderzoek zich op verzuring, zware metalen en biologische bodemreiniging in relatie met actief
bodembeheer.
Landschap en Ruimtegebruik

De afdeling Landschap en Ruimtegebruik houdt zich bezig met het landschap in de meest brede zin van het
woord. Hoofdterreinen van onderzoek zijn geomorfologie, historische geografie, landschapsecologie en
gedragswetenschappen, alsmede fysiognomie, dynamiek van het ruimtegebruik, landschapseconomie,
openluchtrecreatie en ruimtelijke planvorming. Bovendien worden technieken ontwikkeld op het gebied van
monitoring, scenario-ontwikkeling, planvorming, integratie en evaluatie voor diverse functies op regionaal,
landelijk en internationaal niveau en voorde functies landbouw,verstedelijking, natuur en openluchtrecreatie.
Deafdeling bestaat uit vijf teams: Innovatie management, Landschap, Mens en ruimte, Dynamiek ruimtegebruik,
Ruimtelijke planning.
Group Software Engineering is een dienst van Alterra die zich richt op professionele IT dienstverlening ten
behoeve van kennisintensieve systemen zoals simulatiemodellen, besluitvormingsondersteunende systemen,

expert systemen, databases, informatiesystemen en informatie-visualisatie. GSE stelt zich tot doel om met
deskundigheid, betrouwbaarheid en innovativiteit een bijdrage te leveren aan de instandhouding en verbetering
van onderzoeksprocessen en onderzoeksproducten. Daartoe heeft GSE een strategische samenwerking methet
agro-softwarehuis Q-Ray. GSE onderscheid zich van andere softwarehuizen door de grote kennis van het
onderzoek van Wageningen UR enin het bijzonder van het onderzoek van de groene ruimte. De software
producten van GSEbestrijken een groot deel van het veld van de technisch wetenschappelijke applicaties
waarbij gebruik gemaakt wordt van databases, internet technologie, grafische user-interfaces, en GIS. GSE is een
IT dienstverlener voor zowel de 'interne' markt van de kenniseenheid Groene Ruimte als voor de markt
daarbuiten en mag derhalve ook onder andere de kenniseenheden van Wageningen UR, RIZA, RIVM,diensten
van het ministerie van LNV, waterschappen, Stowa, het Joint Research Centre van de Europese Commissie en
verschillende bedrijven tot haar klantenkring rekenen. Naast software levert GSE ook dienstverlening op het
gebied van analyses, beheer en onderhoud, informatielogistiek en strategische IT-planvorming. GSE werkt actief
aan het eigen procesmanagement met behulp van het Capability Maturity Model.
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1.3.1. Team zoetwaterecosystemen
Het team zoetwaterecosystemen is één van de zeven teams van de afdeling Ecologie en Milieu van Alterra. Het
team vormt binnen Alterra de basiskenniseenheid voor de aquatische ecologie. Het onderzoek van hetteam
zoetwaterecosystemen is vooral gericht op het vergroten van de kennis van de ecologische relaties in en het
ecologisch functioneren van oppervlaktewateren. Het team verricht hiertoe onderzoek aan macrofauna, algen,
waterplanten, zooplankton, vissen en milieuvariabelen en hun onderlingerelaties in ruimte en tijd. De
zwaartepunten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende toepassing en advisering zijn schematisch
weergegeven in figuur |.
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Aquatisch ecologisch onderzoek
Aquatische ecologisch onderzoek wil zeggen datin het water relaties worden bestudeerd die bestaan tussen
milieuomstandigheden (bijvoorbeeld nutriëntengehalte, stroomsnelheid of een combinatie van milieufactoren) en
soorten en gemeenschappen (bijvoorbeeld macrofauna, waterplanten en hun onderlinge relaties). Het team doet
onderzoek in verschillende watertypen (zoals rivieren, beken, sloten, kanalen, vennen en laagveenwateren) en
richt zich op verschillende organismegroepen (zoals waterplanten, macrofauna, zoöplankton en algen).
Opgedane verdiepende kennis uit onderzoek naar relaties tussen milieuvariabelen en gemeenschappen biedt
mogelijkheden en instrumenten (bijvoorbeeld een beoordelingssysteem, graadmeter of model) om het water- en
natuurbeheeren —beleid te ondersteunen ente optimaliseren (bijvoorbeeld in gebiedsgerichte projecten of
invulling van referenties).

Opdrachtgevers en samenwerking
Het team werkt aan aquatisch ecologische onderwerpen voor verschillende (inter)nationale opdrachtgevers van
de (semi-)overheid en het bedrijfsleven, zoals de Europese Unie, het Ministerie van LNV, het Expertisecentrum

LNV, Rijkswaterstaat, STOWA, regionale waterbeheerders en Bayer. De uitvoering van het onderzoek vindt
plaats door deskundigen van het team, vaak ook in samenwerking met andere afdelingen binnen Alterra of
collega-kennisinstituten en universiteiten in Europa.

LI

Middellange termijn onderzoek
De onderzoeksaanpak ontwikkelt zich de laatste jaren van het beschrijvende waar en wat van ecologische
kenmerken naar het verklarende waarom en hoe van ecologische relaties en processen. Het team doet onderzoek
dat op korte of lange termijn toepasbaar is en waarbij kennisontwikkeling en inhoudelijke verdieping steeds
centraal staan. Het onderzoek richt zich op de oorzaken van het al dan niet, veel of weinig voorkomen van
bepaalde soorten en soortgroepen en de achterliggende processen en stuurfactoren. Kennis van relaties tussen
abiotische milieuvariabelen (stuurvariabelen) en soorten(groepen) (volgvariabelen) biedt mogelijkheden en
instrumenten om ecologische en maatschappelijke functies in het water- en natuurbeleid en -beheer, onder meer
of minder beïnvloede omstandigheden, te optimaliseren. De resultaten van het onderzoek worden daarom ook

vertaald in ecologische toepassingen die zich richten op dit beheer en beleid.
Verdiepend onderzoek: Processen onder water.
De basis voor alle eventueel meer toegepaste onderzoeken is het verdiepend onderzoek naar processen en
relaties in het aquatisch ecosysteem. Een goed voorbeeld hiervanis het project Keylinks, waarbij sleutelfactoren
en soorten worden geïdentificeerd als basis voor degradatie en herstel van aquatische ecosystemen. Inmiddels
beschikt het team hiervoor over een keten van kunstbeken in het laboratorium, modelecosystemen in de open
lucht en mogelijk binnenkort ook veldexperimentele voorzieningen.
Toegepast onderzoek: Aquatisch natuurherstel
In verschillende gebieden zijn we betrokken bij herstelprojecten, voorbereiding van monitoring en de evaluatie.
Zo wordt al jarenlang het herstel gevolgd van het enkele bronnen en bovenlopen in Springendal (Twente). De
jaarreeksen van meetgegevens worden behalve voor het project zelf ook weer gebruikt bij
instrumentontwikkeling. Een ander voorbeeld van aquatisch natuurherstel is de ontwikkeling van een
moerasgebied in Groningen (Leinwijk) in de buurt van het Zuidlaardermeer. In overleg met de terreinbeheerders
is nagedacht met de inrichting van het gebied en de mogelijkheden die er zijn voor natuurherstel. De monitoring
en de jaarlijkse evaluatie leiden tot inzicht en verbetering.
Implementatie: Instrumentontwikkeling
Het team zoetwaterecosystemen ontwikkelt verschillende typen instrumenten ten behoeve van beoordeling,
diagnose, voorspelling en evaluatie van de toestand van oppervlaktewateren. Voorbeelden zijn het Europese
project AQEM (ontwikkeling van een Europees beoordelingssysteem voor stromende wateren), STAR
(Europese Standaardisatie van klassificaties van stromende wateren), EKOO (Ecologische karakterisering van
oppervlaktewateren in Overijssel en diagnose), Waternood (effectvoorspelling van waterbeheersmaatregelen op
de aquatische ecologie), RISTORI(risico-inschatting van de effecten van ingrepen), PAEQANN (de
Europabrede ontwikkeling van nieuwe ecologische analyse- en voorspellingstechnieken) en de gedifferentieerde
normstelling voor nutriënten in oppervlaktewateren. De basis voor de instrumentontwikkeling wordt altijd
gevormd door de resultaten van daaraan voorafgaand verdiepend onderzoek.
Advisering
Op het gebied van de genoemde werkvelden vindt advisering plaats naar water-, natuurbeheer en —beleid van
gemeenten, provincies, waterbeheerders en rijk. Kennis en expertise wordt gegenereerd en vertaald in adviezen
(zoals relaties tussen water en ziekten, muggenplagen, algenbloei en recreatie).
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1.3.1.1 Teamexpertises
Naam

Expertise

Dr. ir. P.F.M. Verdonschot (Piet)

Macrofauna,

(regionaal)
En

OO

Email en telefoonnummer
macrofyten,

waterbeheer,

vissen,

analyse,

ecologisch

beoordeling,

0317 4787 37

P.F.M.Verdonschot @alterra. wag-ur.nl

diagnose en voorspelling

Dr. L.W.G. Higler (Bert)

Macrofauna,

vissen,

Drs. R.C Nijboer (Rebi)

Systeemecologie,

|
graadmeters,

algemene

L.W.G.Higler @alterra. wag-ur.nl

aquatische ecologie, stroomgebiedsbeheer
macrofauna,

0317 4787 33

macrofyten,

0317 4787 28

nutriënten, referenties, analyse

R.C.Nijboer @alterra. wag-ur.nl

Ir. J.W.H. Elbersen-van der Straten (Jeanine)

Algemene aquatische ecologie, waterbeheer en —

0317478752

beleid, ecologische beoordeling, graadmeters

J.W.H.Elbersen @alterra.wag-ur.nl

Dr. ir. J. van der Molen (Johan)

Waterkwaliteit, diatomeeën, standaardisatie

0317 4787 80

Ir. H. Vlek (Hanneke)

Ecologische data-analyse, standaardisatie

0317 4787 27

J.S.vander Molen @alterra. wag-ur.nl

H.E. Vlek @alterra. wag-ur.nl

0317 4787 25

Ing. Tj.H. van den Hoek (Tjeerd-Harm)

Macrofauna, monstername, taxonomie

Ing. M.W. van den Hoorn (Martin)

Laboratorium- en veldwerk, databewerking

0317 4787 34

Ing. R. Wiggers (Rink)

Macrofauna, monstername, taxonomie

0317 4787 23

Ing. J.A. Sinkeldam (Jos)

Diatomeeën, fyto- en zoöplankton

J.A.Sinkeldam@alterra. wag-ur.nl

T.H. vandenHoek @alterra. wag-ur.nl

M.W. vandenHoorn @alterra.wag-ur.nl

R. Wiggers @alterra. wag-ur.nl
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1.4. Onderzoek. Agapetus fuscipes: Een zeldzame soort in kleine grindige beekjes.
Agapetus fuscipes is een insect die tot de groep van de kokerjuffers behoort. De larve leeft in een half bolvormig huisje op
stenen in beekjes. Vandaar de naam: bolvormig kokkerjuffertje. Het diertje eet algen en kleine stukjes blad. De soort komt in
Nederland voor in Twente, Limburg, het Rijk van Nijmegen en op de Veluwe.
Het bolvormig kokerjuffertje is in Nederland vrij zeldzaam. Uit een aantal beekjes waarin de larve vroeger voorkwam is ze
nu geheel verdwenen. De oorzaken hiervoor zijn meestal niet duidelijk. Er zijn veel beken die zo op het oog een geschikte
woonplaats aan het diertje bieden maar waarin ze niet meer voorkomen.
Het bolvormig kokerjuffertje heeft verschillende levensstadia. De larve vervelt acht keer. Na elke vervelling bouwt het
diertje een nieuw huisje, iets groter dan het vorige. De larve en de pop leven beiden in het water. De volwassen vrouwtjes, die
ook wel schietmotten worden genoemd, vliegen langs de beek en zetten onder waterhun eitjes af. Hierbij plakken ze de eitjes
op een grote steen en dekken ze af met een klein afdeksteentje.
De vraag van het onderzoek is nu: waarom komt het bolvormig kokerjuffertje in sommige beken wel voor en in andere niet?
Waarom is het diertje uit vele beken verdwenen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is onderzoek nodig. Vooral voor
het herstel van beken is het goed om te weten wat er precies hersteld moet worden. Om deze en andere zeldzame soorten in
het Nederlandse beekmilieu te kunnen beschermen is het nodig te weten welke factoren van belang zijn voor het diertje.

Fig. 1. Pop Agapetus fuscipes. (foto anonymous)

Fig. 2. Larve Agapetus fuscipes. (foto anonymous)

1.4.1. Onderzoek
Bij het opstellen van het onderzoek moet rekening worden gehouden met alle levensstadia van het diertje. Wat zijn nu de
kwetsbare momenten?Is er in sommige beekjes misschien te weinig zuurstof? Daalt het waterpeil te veelals het
kokerjuffertje zich als pop vlak onder het water-oppervlak bevindt? Kan het volwassen vrouwtje geen eitjes in de beek
afzetten omdat er geen stenen of planten zijn waarlangs het diertje het water kan inlopen?

1.4.2. Veld
Het onderzoek wordt in het veld en in kunstbeken verricht. Op de Veluwe en in Limburg worden reeksen van ieder drie
beekjes onderzocht. In iedere reeks zit een beekje waarin veellarven van het bolvormig kokerjuffertje voorkomen, een beekje
waarin weinig larven voorkomen en een beekje waarin helemaal geen larven meer voorkomen. De beken zijn wat betreft hun
milieu-omstandigheden onderling vergelijkbaar. Ze bevatten allen grind en ze zijn nauwelijks vervuild. In deze beekjes
worden de grindbedden nauwkeurig in de gaten gehouden. Daarnaast worden milieufactoren zoals de stroomsnelheid, het
zuurstofgehalte en de waterafvoer gemeten.

1.4.3. Kunstbeken
In kunstbeken worden experimenten uitgevoerd met het bolvormig kokerjuffertje. Het voordeel van het laboratorium is dat
één factor kan worden onderzocht terwijl alle andere
milieu-omstandigheden constant gehouden kunnen worden. Een voorbeeld van een experiment is een onderzoek naar het
effect van het verlagen van de waterstand als het diertje gaat verpoppen.

1.4.4. Conclusie
De combinatie van veld- en laboratoriumexperimenten zal uiteindelijk leiden tot meer kennis over de factoren die belangrijk
zijn voor het overleven van het bolvormig kokerjuffertje. Deze kennis dient als voorbeeld voor hele beeksystemen en wordt
later gebruikt bij het herstellen van beken en de bescherming van andere zeldzame beeksoorten.
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2 Uitgevoerde werkzaamheden
2.1 Nieuwe technieken
In de vijf maanden dat ik met het team heb meegelopen, zijn er veel nieuwe technieken de revue gepasseerd.
Hieronder staan de meest voorkomend en belangrijkste genoemd. De rest van de uitgevoerde werkzaamheden
staat beschreven in bijlage bij het dagboek en in het bpv- document.

2.1.1. Veldwerk
Maandags (i.v.m. feestdagen soms ook op dinsdag) was de dag van het veldwerk. De ene week was dit in
Limburg de andere week op de Veluwe. Bij deze dagen werd door vier mensen gegevens verzameld in het veld.
Mijn taak was meestal het uitlezen van de continuümeters met de gemeten gegevens van de afgelopen twee
weken. Hierbij wordt dan de waterniveau, het zuurstofgehalte en de temperatuur gemeten. Daarna werd er een
uitgezet dwarsprofiel nagemeten op waterhoogte (iedere 10 cm) en de stroomsnelheid (iedere 20 cm). Verder
werd zo dicht mogelijk bij de continuümeters het zuurstof gehalte gemeten van de beek. Als laatste meting werd
dan ook nog de afstand van een ijk oog tot aan de waterspiegel gemeten. Hierna werden de monsters in de beek
genomen voor de A. fuscipes en bepaald op de kaart waar in de beek ze geschept werden. Op deze plaats werd
tenslotte ook de diepte en stroomsnelheid gemeten. Ondertussen werd door de twee andere veldwerkers de beek
opgenomen, d.w.z. het in kaart brengen van de bodembedekking van een vast stuk van vijf meterin de beek.
Voor mijn eigen onderzoek werd er twee maal per week veldwerk uitgevoerd. Voor tekst en uitleg hierover
verwijs ik u door naar paragraaf 2.2 en hoofdstuk drie.
2.1.2. Kunstbeken
Bij de kunstbeken was het zeer belangrijk dat de natuurlijke situatie zoveel mogelijk nagebootst wordt aan de
buitensituatie. Hier zijn dan ook een aantalfactoren zeer belangrijk. Dit was bijvoorbeeld de lichtintensiteit in de
beken. Zie hiervoor bijlage II-C
Ook heb ik bij de kunstbeken wekelijkse watermetingen uitgevoerd. (bijlage I-B) Ik heb hier bij iedere beek
vervolgens de Egv, het zuurstofgehalte, de pH, het waterniveau, de temperatuur en de stroomsnelheid gemeten
en monsters genomen. En indien nodig is het waterniveau aangevuld, zodat de pompen geen lucht aan kunnen
zuigen, dit zou nl. funest zijn voor de pompen.

2.2. Substraat dynamiek, eigen onderzoek
Als extra opdracht binnen de stage is er voor en door mij een klein onderzoek opgezet. Dit project doet
onderzoek naar de substraat dynamiek in de beken. In het volgende hoofdstuk zal hier uitgebreid op worden
ingegaan.

7

Fig.3 seelbeekte Heveadorp. (foto Jasper Wijkamp)
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3 Stage opdracht — eigen onderzoek
3.1 Inleiding
In beken vindt hydrologische dynamiek plaats op grindbedden. Door deze dynamiek verplaatsen de
grindsteentjes, waarop de kokerjuffers leven, zich in de beek. In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van de
stroming in de beken op het grind. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende factoren; de grootte van de
stenen, het gewicht en hun vorm.In de beek zelf is de stroomsnelheid, de diepte op het meetpunt en de
weersomstandigheden (meer neerslag is meer transport) gevolgd.

3.2 Doel
Het onderzoeken van het effect van stroming in beken op het grind.

3.3 Toepassingsgebied
Het was mogelijk om in totaal 6 beken in twee reeksen te toetsen op hun dynamiek, reeks 1 ligt in Limburg en de
tweede reeks in de Veluwe. In Limburg zijn dit de Bunderbosbeek, Strabekervloedgraaf en de Platsbeek. Op de
Veluwe zijn dit de Seelbeek, de Oude beek slechte tak en de Oude beek goede tak. In deze reeksen zijn telkens 3
toestanden te onderscheiden; 1 beek met veel A.fuscipes, | met weinig en 1 met geen A.fuscipes. Ook zijn er, als
controle, in de kunstbeken steentjes geplaatst.
In de beken op de Veluwe is met het experiment gestart.

3.4 Materialen
(Kunst)beken met voldoende stroming en diepte
Grindsteentjes in verschillende gewichtsklassen
Kleisteentjes, zelfgemaakt.
Knikkers, zoals te koop in de winkel.
Waarnemingsformulieren (zie bijlage [I-A)
Meetlat
Pen en papier
Paaltjes om het startpunt van de steentjes te bepalen
Meetlat voor dwarsprofiel met 10 cm verdeling.
Handdoek
Spuitverf om steentjes mee te kleuren.
eentjes
tm 5g

Rood-groen

tm 10g

Oranje-groen

groen

11 tm 15g

Rood — oranje

oranje

16 tm 20g
1 tm 25g

Oranje-wit
Rood-wit

tm 30g

Groen-wit

Tabel 1. Gewicht-, kleur- en diameterklassen verschillende substraten.
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3.5 Werkwijze
Voorbereiding van het veldwerk

3.5.1 Bereiding grindsteentjes
de grindsteentjes zijn verzameld en verdeeld naar gewicht. Er zijn er 6 gewichtsklassen onderscheiden, deze
staan vermeld in tabel 1. De steentjes zijn allen gekleurd met een kleur algelang de gewichtklasse.

3.5.2 Bereiding mallen
Dekleisteentjes zijn gemaakt van klei, in een mal van snelcement. De mallen zijn gemaakt door een bakje te
vullen met snelcement waarin een knikker gehuld in een vinger van een latex handschoen in het bakje te plaatsen
tot halve hoogte, om een halve bol te verkrijgen. Nadat het cement gedroogd is, is de knikker met omhulsel
verwijderd en de mal is klaar.

3.5.3 Bereiding kleisteentjes
De kleisteentjes zijn van bakklei gemaakt. De klei is in de mal gedrukt zodat het de vorm van mal aannam en
vervolgens aan de bovenkant glad afgestreken. Na harding is de klei eruit getikt, dit gebeurt voorzichtig anders
raakt de mal beschadigd (ze vallen er dan zo uit). Hiermee zijn er identieke kleisteentjes ontstaan. De steentjes
zijn vervolgens aan de lucht gedroogd, wat het bakken vereenvoudigd. Als de steentjes eenmaal volledig
gedroogd zijn is gezocht naar een oven waar het geheel op 973 graden Celsius kon worden gebakken. De mallen
hebben verschillende diameters, waardoor er dus ook verschillende groottes aan steentjes ontstaan.

3.5.4 Bereiding Knikkers
De knikkers zijn al klaar voor gebruik en hoeven alleen nog maar uitgezocht te worden op grootte en
herkenbaarheid (voor het terugzoeken in de beek).

3.5.5 Werkwijze veld
Alle steentjes zijn op een onderlinge afstand van plus minus 5 cm over de dwarsrichting geplaatst. De
verschillenderijtjes zijn ongeveer 50 cm van elkaar af geplaatst; iedere rij is in de oever gemarkeerd.

3.5.5.1 Steentjes
De steentjes zijn op volgorde van oplopend gewicht in rijen over de dwarsrichting geplaatst. Per beek zijn 2
rijen geplaatst. Bijvoorbeeld : je meet 6 klassen van 1, 2, 3, 4, 5 en 6 gram zijn ze als volgt neergelegd in de beek
1, 4, 2, 5, 3, 6. Dit om dan een mooi gemiddelde verdeling te krijgen van gewicht per plek. Deze volgorde
aanhouden tot de overkant van de beek is bereikt. Een dergelijke reeks wordt aangegeven met een markering in
de oever.

3.5.5.2Kleisteentjes
Dekleisteentjes zijn op basis van hun gewichtklasse neergelegd in de beek. Ze zijn in volgorde geplaatst zoals
de steentjes ook zijn geplaatst, dwz. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Ook hier zijn de steentjes over de totale breedte van de beek
geplaatst.

3.5.5.3 Knikkers
Omdat er maar drie groottes zijn, zijn deze over de volle breedte van de beek om en om neergelegd.
Het beginpunt is gemarkeerd met de daarvoor bestemde paaltjes in de oever, aan beide kanten van de beek.

3.5.5.4 Meten
De afgelegde weg is steeds na 3 dagen gemeten, hierbij is ook de waterdiepte gemeten. Dit over de gehele
breedte van de beek op iedere 10 cm. Voor deze dwarsprofielen is de stok gebruikt met een
centimeterschaalverdeling.
Vervolgens is de stroomsnelheid, die er op dat moment aanwezig is, gemeten. Deze is minimaalin triplo
gemeten, opnieuw over de gehele breedte van de beek op iedere 20 cm. De waarden zijn op het formulier
stroomsnelheid beek aangegeven. Er is minimaal twee keer per week gekeken en gemeten naarde afgelegde
afstand, de kleur die op dat moment boven ligt, de richting plus hoek en of er eventueel bedekking door
meegestroomd zand plaatsvindt. Dit alles is op het formulier substraatdynamiek ingevuld.
Na metingzijn de steentjes weer op dezelfde plek op dezelfde manier weerin de beek teruggelegd op de
beginlijn (ze zijn gereset).
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4. Resultaten
Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het veldonderzoek in Beekbergen (Oude beek) en in Doorwerth (Seelbeek)

met betrekkingtot de omdraaiingen van het substraat, de afgelegde weg, het aantal graden, de zandbedekking, de
waterafvoerin relatie tot de waterdiepte en de stroomsnelheid. Bij iedere grafiek is een beknopte uitleg gegeven.

4.1 Dynamiek van de verschillende substraten
In deze paragraaf worden de volgende resultaten weergegeven:
Aantal omdraaiingen per gewichtsklasse Oude beek.
Aantal omdraaiingen per gewichtsklasse Seelbeek.

Gemiddelde afgelegde weg grindsteentjes Oude beek.
Gemiddelde afgelegde weg grindsteentjes Seelbeek.

Gemiddelde afgelegde weg kleisteentjes Oude beek.
Gemiddelde afgelegde weg kleisteentjes Seelbeek.
Gemiddelde afgelegde weg knikkers Oude beek.
Aantal graden afwijking van recht stroomafwaarts Oude beek.
Aantal graden afwijking van recht stroomafwaarts Seelbeek.
4.1.1. Aantal omdraaiingen per gewichtsklasse Oude beek.
Erzijn in totaal 6 klassen grindsteentjes onderscheiden, te weten 0 t/m 5 gram,6 t/m 10 gram, 11t/m15 gram, 16
t/m 20 gram, 21 t/m 25 gram en 26 t/m 30 gram.In figuur 4.1 is te zien dat vooral de klasse 6 t/m 10 gram het
meeste omgedraaid is in de Oude beek. Bij de Seelbeek (figuur 4.2) is te zien dat vooral de kleinere klassen zich
omdraaien in de beek.

aantal omdraaingen grindsteentjes per

A

O

oo

16
14
12
10

oN

aantal omdraaingen

gewichtsklasse Oude beek

Otm5g

6tm 10g 11 tm 15g 16 tm 20g 21 tm 25g 26 tm 30g

gewichtsklasse(g)
Figuur 4.1.1.1: Aantal omdraaiingen per gewichtsklasse Oude beek.
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aantal omdraaingen

aantal omdraaingen per gewichtsklasse
Seelbeek

Otm
5g

6tm
10g

11tm
15g

16tm
20g

21tm
25g

26 tm
30g

gewichtklasse (g)

Figuur 4.1.1.2: Aantal omdraaiingen per gewichtsklasse Seelbeek.

4.1.2 Gemiddelde afgelegde weg verschillende substraten
In de figuren 4.1.2.1 tm 4.1.2.5 is te zien hoe de verschillende substraten, met verschillende vormen, gewichten
en volumes reageren op de stroming in de beek. Hierbij is iedere keer gekeken naar de afstand die de substraten

afgelegd hebbenin detijd. Er is te zien dat de kleinere substraten sneller en verder worden meegenomen dan de
wat grotere en zwaardere. Behalve bij de kleisteentjes, hier telt blijkbaar het oppervlak meer mee dan bij de wat
zwaardere, qua oppervlakte ongeveer even grote steentjes.

gemiddelde afgelegde weg grindsteentjes

a

N

N
oO

=

a
a

oS

Oo

gem. Afstand (cm)

Oude beek

0-5

6-10g

11-15

16-20

21-25

26-30

gewichtsklasse (g)

Figuur 4.1.2.1: Gemiddelde afgelegde weg grindsteentjes Oude beek.
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afstand (cm)

gemiddelde afgelegde weg grindsteentjes
Seelbeek

Otm5g

6tm10g

11tm15g 16tm20g 21 tm 25g 26 tm 30g

gewichtsklasse (g)
Figuur 4.1.2.2: Gemiddelde afgelegde weg grindsteentjes Seelbeek.

2,5

(cm)

gem.afgelegde weg

gemiddelde afgelegde weg kleisteentjes

1,7 rood

2,5
groen

3 oranje

3,5
groen

4,3 rood

gewichtsklasse met kleur
Figuur 4.1.2.3: Gemiddelde afgelegde weg kleisteentjes Oude beek.

gemiddelde afgelegde wegkleisteentjes

afstand (cm)

Seelbeek

gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde
1,7rood
2,5 groen
3 oranje
3,5 groen
4,3 rood
diameter (cm)
Figuur 4.1.2.4: Gemiddelde afgelegde weg kleisteentjes Seelbeek.
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gem. afstand

gemiddelde afgelegde weg knikkers Oude
beek

1,7 cm

2,5 cm

4,5 cm

diameter

Figuur 4.1.2.5: Gemiddelde afgelegde weg knikkers Oude beek.

4.1.3 Aantal graden afwijking van recht stroomafwaarts.
In de figuur is te zien in hoeverre de verschillende substraten zich m.b.t. de stroomrichting bewegen. Dit wil

zeggen, of ze recht stroomafwaarts bewegen of dat ze dit met een afwijking t.o.v. de stroomrichting van de beek
doen.
Deze afwijking is onderverdeeld in vier klassen; 0 graden (is dus recht stroomafwaarts), 1 tot 30 graden, 30 tot
60 graden en de klasse groter dan 60 graden (zie tekening). Er is duidelijk te zien dat het overgrote deel recht
stroomafwaarts beweegt en slechts een klein percentage afwijkt van deze lijn.

stroomrichtine

me
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aantal graden afwijking van recht
stroomafwaarts Oude beek

=
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oO
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aantal waarnemingen

200

50
O

+

=,

0 graden
grindsteentjes

1-30 graden
aantal
ga klei

30-60 graden

>60

Figuur 4.1.3.1: Aantal graden afwijking van recht stroomafwaarts Oude beek.

aantal graden afwijking van recht
stroomafwaarts Seelbeek

aantal waarnemingen

150

0

:

0 graden

7

:

1-30 graden

T

30-60 graden ma grindsteentjes

aantal graden

mi kleisteentjes

Figuur 4.1.3.2: Aantal graden afwijking van recht stroomafwaarts Seelbeek.
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4.2 Factoren die invloed hebben op de substraatdynamiek.
In deze paragraaf worden de volgende resultaten besproken;

Relatieve zandbedekking Oude beek.
Relatieve zandbedekking Seelbeek.
Gemiddelde waterhoogte tegen gemeten waterdiepte Oude beek.
Gemiddelde waterhoogte tegen gemeten waterdiepte Seelbeek.

Relatie tussen afgelegde afstand en gemiddelde waterhoogte Oude beek.
Relatie tussen afgelegde afstand en gemiddelde waterhoogte Seelbeek.
Gemiddelde stroomsnelheid per dag tegen gemiddelde afvoer per dag Oude beek.
Gemiddelde stroomsnelheid per dag tegen gemiddelde afvoer per dag Seelbeek.
Gemiddelde stroomsnelheid tegen de gemiddelde afgelegde afstand Oude beek.

Gemiddelde stroomsnelheid tegen de gemiddelde afgelegde afstand Seelbeek.
4.2.1 Relatieve zandbedekking.
Figuren 4.2.1.1 en 4.2.1.2 laten zien in hoeverre de verschillende substraten, procentueel gezien, bedekt worden
door het meegevoerde zand in de beken. Over het algemeen weten de substraten hun hoofd aardig boven het
zand te houden, Hierdoor zullen ze ook sneller zullen worden opgepikt en meegenomen door de stroming.

relatieve zandbedekking Oude beek

@ grindsteentjes
fakleisteentjes

80
waarnemingen

percentage aantal

100

Elknikkers

60

<5%

5-10%

10-50%

50-100%

bedekkingspercentage
Figuur:4.2.1.1: Relatieve zandbedekking Oude beek.
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relatieve zandbedekking Seelbeek
percentage aantal
waarnemingen

100
80

Eigrindsteentjes

60

Egkleisteenties

40
20
<5%

5-10%

10-50%

50-100%

bedekkingspercentage
Figuur:4.2.1.2: Relatieve zandbedekking Seelbeek.
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4.2.2. Gemiddelde waterhoogte tegen gemeten waterdiepte.

De figuren 4.2.2.1 en 4.2.2.2 laten de eventueel aanwezige relatie zien tussen de gemeten
waterdiepte en de gemiddelde waterhoogte verkregen uit de continu meters die geplaatst
zijn in het veld. Er is te zien dat de richtingscoëfficiënt erg klein is en er dus weinig
verband zal zijn aan te tonen.

gemiddelde waterhoogte tegen gemeten
waterdiepte Oude beek
0,2650
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ge 0,2400
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ed
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y =0,0177x + 0,1215
R2 =0,132

6,00

6,20
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6,60
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7,00
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gemeten diepte (cm)

Figuur 4.2.2.1: Gemiddelde waterhoogte tegen gemeten waterdiepte Oude beek.
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Figuur 4.2.2.2: Gemiddelde waterhoogte tegen gemeten waterdiepte Seelbeek.
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4.2.3 gemiddelde stroomsnelheid per dag tegen gemiddelde afvoer per dag.
De figuren 4.2.3.1 en 4.2.3.2 laten de relatie zien tussen gemiddelde stroomsnelheid en de gemiddelde afvoer. Er
is te zien dat de punten te verspreid liggen om te zeggen dat er een rechtlijnig verband aanwezig is tussen deze
twee factoren.

gemiddelde stroomsnelheid per dag tegen
gemiddelde afvoer per dag Oude beek

6

0,22
0

0,05

0,1

y =-0,0693x + 0,2596

R2 = 0,0346

0,15

0,2

0,25

ee
0,3

0,35

stroomsnelheid (m/s)

Figuur 4.2.3.1: Gemiddelde stroomsnelheid per dag uitgezet tegen de gemiddelde afvoer per dag Oude
beek.

gemiddelde stroomsnelheid per dag
tegengemiddelde afvoer per dag Seelbeek

waterhoogte (m)

0,31
0,308
0,306
0,304

0,296
0

7
0,05

y = 0,0053x +0,3023

7
0,1

7
0,15

0,2

7
0,25

0,3

0,35

stroomsnelheid (m/s)

R2 = 0,0047

Figuur 4.2.3.2: Gemiddelde stroomsnelheid per dag uitgezet tegen de gemiddelde afvoer per dag Seelbeek.
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4.2.4 Gemiddelde afgelegde afstand tegen de gemiddelde waterhoogte en de gemiddelde stroomsnelheid.
In de figuren 4.2.4.1 t/m 4.2.4.4 is te zien of er een relatie is tussen de waterhoogte (=bijna evenredig aan de
afvoer) op de afgelegde afstand van het substraat. Aangezien er zich een stijgende lijn in de figuren te vinden is,
kan daaruit worden opgemaakt dat naarmate er meer afvoer aanwezig is, dat dan de afgelegde weg van het
substraat ook groter wordt.

afgelegde weg (cm)

relatie tussen afgelegde afstand en
gemiddelde waterhoogte Oude beek

y =28. 78229, 9:2300
R2 = 0,1892

0,2400 0,2500

0,2600

0,2700

waterhoogte (m)

Figuur 4.2.4.1: Relatie tussen de afgelegde afstand en gemiddelde waterhoogte Oude beek.

relatie tussen afgelegde afstand en gemiddelde

waterhoogte Seelbeek

5
5
%

°
0

T

T

T

T

T

0,3

0,302

0,304

0,306

0,308

y = 366,33x- 105,42

0,31

waterhoogte (m)

R?=0,1031
Figuur 4.2.4.2: Relatie tussen de afgelegde afstand en gemiddelde waterhoogte Seelbeek.
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gemiddelde stroomsnelheid tegen de

gemiddelde afgelegde afstand Oude beek
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y = 0,0066x + 0,2343
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Figuur 4.2.4.3: Gemiddelde stroomsnelheid tegen de gemiddelde afgelegde weg Oude beek.
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Figuur 4.2.4.4: Gemiddelde stroomsnelheid tegen de gemiddelde afgelegde weg Seelbeek.
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5. Discussie en Conclusie.
Omdraaiingen.
Het aantal omdraaiingen laat zien dat de lichtere substraten sneller omdraaien dan de zwaardere. Hieruit is op te
maken dat er bij verder onderzoek rekening gehouden dient te worden met het gewicht van de substraten en niet
zozeer met het oppervlak, aangezien de kleisteentjes, die een stuk lichter zijn, nauwelijks tot niet zijn
omgedraaid. Dit is ook een gevolg van het feit dat de kleisteentjes veel ronder zijn en dus minder weerstand
hebben op de stroming in de beek.
Afgelegde weg.
De afgelegde weg van de verschillende substraten geven aan dat voor grindsteentjes met de lagere gewichten de
afstand het grootst is. Een opvallende piek laat de klasse van zes tot 10 gram zien. Bij deze klasse is zeer
waarschijnlijk de oppervlakte-gewicht verhouding het meest optimaal. D.w.z. hier is de oppervlakte groot
genoeg om te bewegen terwijl het gewicht klein genoeg is om niet te blijven liggen in de beek.
Bij de kleisteentjes blijkt dat naarmate de oppervlakte, en dus het gewicht, groter wordt de afstand die het aflegt
kleiner. Bij deze reeks, vooral bij de Seelbeek, is een duidelijk verloop te zien tussen de diameter en de
afgelegde weg van de steentjes.
Bij de knikkers is waarschijnlijk de verhouding gewicht-oppervlakte maximaal voor de klasse 2,5 cm. De grotere
klasse is waarschijnlijk te zwaar en het oppervlakte weer te klein. Maar deze klasse (1,7 cm) is toch weer
dynamischerals de klasse met diameter 4,5 cm.

Graden afgelegde weg.
De substraten in beide beken nauwelijks wijken uit hun rechte lijn (94,4 %), maar vooral recht stroomafwaarts
bewegen.
Zandbedekking.
Tegen de verwachtingen in blijkt dat de substraten nauwelijks bedekt worden door het zand wat wordt
meegevoerd in de beken. Slechts de kleinere klassen (niet te zien in de grafiek) graven zich makkelijk in het
zand, maar alleen als ze ook echt op een zandbank liggen, ze worden dan namelijk ingegraven doordat er zich
een stroming ontwikkeld vlak om het steentje heen. Deze stroming graaft als het ware het zand onder de steentjes
weg, waardoor deze lager komen te liggen om uiteindelijk volledig onder het zand te verdwijnen. Misschien als
de tussenpozen tussen de verschillende velddagen groter zou zijn dat er een hoger percentage zou zijn waar te

nemen.
Waterhoogte Vs. waterdiepte.
In de beken is middels een continu meter één maal per kwartier de waterhoogte gemeten. Tijdens het veldwerk is
nauwlettend de waterdiepte opgenomen en deze is ook ter hoogte van ieder steentje gemeten. Aangezien de
waterhoogte evenredig met de diepte verloopt zou je in deze grafiek ook een rechte lijn verwachten. Vreemd
genoeg is dit niet het geval. Waarschijnlijk is dit verklaren doordat bij de beken de bodembedekking continu
verandert. Hierdooris de beek dieper zonder dat het water hoger is komen te staan. De diepte lijkt dan evenredig
aan de waterhoogte maar dit is dan niet het geval omdat de beek wel dieper is geworden maar de waterhoogteis
dan gelijk aan de vorige meting gebleven (als de afvoerfictief even gelijk zou blijven).
Waterhoogte Vs. afgelegde afstand
De invloed van de waterhoogte op de substraten is duidelijk uit de grafiek te halen. Er is te zien dat er naarmate
de waterhoogte toeneemt dat de substraten dan ook meerafstand afleggen. Aangezien de waterhoogte ongeveer
evenredig is aan de afvoer van water in de beek is dit de verklaring voor de grotere afstand bij een grotere
waterhoogte. Dit is beter te zien bij de Oude beek omdat hier de gemiddelde afvoer groter is dan bij de Seelbeek
(grotere richtingscoëfficiënt).
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Stroomsnelheid Vs. waterhoogte.
In deze figuur zou duidelijk moeten worden dat er een verband is tussen de stroomsnelheid en de waterhoogte,
dit is echter niet echt het geval. Er is namelijk bij beide figuren een te kleine richtingscoëfficiënt om te zeggen
dat er een relatie is tussen de twee factoren. Bij een volgend onderzoek is het dan ook aan te raden om langer te
meten om een constanter en beter gemiddelde te verkrijgen. De andere reden voor de grote afwijking is
waarschijnlijk dat ook hier de beek dieper is geworden zonder dat het water hoger is komen te staan. De diepte
lijkt dan evenredig aan de waterhoogte maar dit is dan niet het geval omdat de beek wel dieper is geworden maar
de waterhoogte is dan gelijk aan de vorige meting gebleven.
Stroomsnelheid Vs. afgelegde weg.
Bij deze figuren is ook een duidelijke stijgendelijn te ontdekken. Hieruit is op te maken dat naarmate er een
hogere stroomsnelheid is, er ook een grotere afgelegde weg waar te nemen is. Dit is duidelijker te zien bij de
figuur van de Oude beek dan bij die van de Seelbeek (grotere richtingscoëfficiënt), omdat hier over het algemeen
de stroomsnelheid wat hoger lag en dus de substraten eerder van hun plek afkomen, en hierdoor een grotere
afstand af hebben gelegd.
Algemeen advies.
Bij verder onderzoek in deze richting is het advies om sowieso langer te onderzoek om een beter gemiddelde te
krijgen. Wat betreft de substraten waren de kleisteentjes het meest constant, (zie gemiddelde afgelegde weg
kleisteentjes Seelbeek) maar zou het toch beter zijn als ze symmetrisch zouden zijn zodat men dan beter naar het
omdraaien kunt kijken terwijl je toch overal een identieke vorm hebt. Nu kon er namelijk alleen bij de
grindsteentjes worden gekeken naar de omdraaiingen, maar omdat deze slechts geselecteerd waren op gewicht en
niet op vorm gaven deze geen constante waarnemingen. De grindsteentjes hadden per klasse nog te grote
verschillen qua oppervlak waardoor er hier onnauwkeurigheden in ontstonden. De knikkers tenslotte toonden te
weinig dynamiek om daar een duidelijke conclusie uit te kunnen trekken. Omdat dit substraat rond van vorm is,
was hier wel de gewenste symmetrische vorm aanwezig, maar hier was de ronde vorm ook gelijk weer factor die
storend was omdat de ronde vorm te weinig weerstand bood zodat deze makkelijk van hun plek kwamen.

Seelbeek met experiment substraten. (foto Jasper Wijkamp)
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Bijlage 1. tabellen
gewicht

aantal omgerolde steentjes

0 tm 5g
oranje
oranje

6 tm 10g
11
16
1
26

tm 15
tm 2
tm 25g
tm 30g

Tabel A: Aantal omdraaingen per gewichtsklasse Oude beek
aantal

Ide

es

10

0 tm 5g
6 tm 10g
11
16
21
26

tm
tm
tm
tm

15g
20g
25g
30g

Tabel B: Aantal omdraaiingen per gewichtsklasse Seelbeek.
gewicht
oranje
oranje
je/wit

gem. Afstand

0-5

0,77

6-1
11-15

1,96

0
0,19
0,56
0,26

16-20
21-25
26-30

Tabel C: Gemiddelde afgelegde weg grindsteentjes Oude beek.
klasse
gemiddelde groen/rood

gewicht
0 tm 5g

gem.afstand
3,368421053

gemiddelde groen/oranje

6 tm 10g

6,736842105

gemiddelde rood/oranje
gemiddelde oranje/wit

11 tm 15g
16 tm 20g

3,117647059
1,23076923 1

gemiddelde rood/wit

21 tm 25g

3.71

gemiddelde groen/wit

26 tm 30g

5,368421053

Tabel D: Gemiddelde afgelegde weg grindsteentjes Seelbeek.
diameter

gem. Afstand

1,7 rood

1,89

2,5 groen

2,06

3 oranje

0,26

3,5 groen

0,27

4,3 rood

1,87

Tabel E: Gemiddelde afgelegde weg kleisteentjes Oude beek.
klasse

gem. Afstand

gemiddelde 1,7 rood
gemiddelde 2,5 groen

11
6,595238095

gemiddelde 3 oranje
gemiddelde 3,5 groen
gemiddelde 4,3 rood

5,904761905
1,547619048
1,523809524

diameter

_[gem. Afstand

1,7 cm

1,09

2,5 cm
4,5 cm

1,78
0,79

Tabel G: Gemiddelde afgelegde weg knikkers Oude beek.
aantal graden
grind

klei

aantal

0 graden
1-30 graden

134
4

30-60 graden

2

>60

2

0 graden

111

1-30 graden

8

30-60 graden

1

>60

0

Tabel H: Aantal graden afwijking van recht stroomafwaarts Seelbeek.
aantal graden

aantal

0

165

1-30 graden

30-60
i=> 0 graden
1-30 graden
30-60 graden
>0
1-30 graden
30-60 graden
Tabel I: Aantal graden afwijking van recht stroomafwaarts Oude beek.
bedekkingspercentage

<5%
5-10%
10-50%
50-100%

in procenten

{grind

94,65648855
1,717557252
1,526717557
2,099236641

klei

496
9
8
11

in procenten

285
16}
16}
11]

[knikkers

86,8902439
4,87804878
4,87804878
3,353658537

Tabel J: Relatieve zandbedekking Oude beek.
percentage bedekking

<5%
5-10%
10-50%
50-100%

[aantal grind

130}
3}
5}
5}

|inprocenten

90,90909091
2,097902098
3,496503497
3,496503497

Tabel K: Relatieve zandbedekking Seelbeek.

{Aantal klei fin procenten

117]
5}
2
3}

92,12598425
3,937007874
1,57480315
2,362204724

118]
3)
10}
8}

jin procenten

84,89208633
2,158273381
7,194244604
5,755395683

datum

diepte

waterhoogte

18-apr
22-apr
25-apr

5,99
6,46
6,84

0,2353
0,2464
0,2587

2-mei

6,94

0,2527

6-mei
10-mei
14-mei
17-mei
21-mei

6,64
6,53
6,66
6,85
6,97

0,2347
0,2219
0,2223
0,2237
0,2566

Tabel L: Gemiddelde waterhoogte tegen gemeten waterdiepte Oude beek.
datum

_|waterhoogte

waterdiepte

22-apr
0,30896875
26-apr|0,302862847
2-mei
0,30425
6-mei
0,303677083
10-mei
0,3055625
14-mei
0303635417
17-mei
0,298260417
21-mei
0,301791667

2,43
2,81
2,78
2,48
2,04
2,74
2,88
2,46

Tabel M: Gemiddelde waterhoogte tegen gemeten waterdiepte.

datum

waterhoogte (m)
18-apr
22-apr
25-apr

afstand (cm)
0,2353
0,2464
0,2587

0,94
1
0,31

2-mei

0,2527

0,93

6-mei
10-mei
17-mei
21-mei

0,2347
0,2219
0,2237
0,2566

1,63
0
0,6
3,09

TabelN: Relatie tussen afgelegde afstand en gemiddelde waterhoogte Oude beek.

datum
22-apr|
26-apr|
2-mei
6-mei}
10-mei
21-mei]

waterhoogte (m) [Afstand (cm)
0,30896875
0,302862847
0,30425
0,303677083
0,3055625
0,301791667

10,4
6,41
5,76
3,6
2,56
8,1

Tabel O: Relatie tussen afgelegde afstand en gemiddelde waterhoogte Seelbeek.

datum

{stroomsnelheid (m/s)

waterhoogte (m)

18-apr
22-apr
25-apr
2-mei
6-mei
10-mei
17-mei

0,196
0,295
0,27
0,24
0,289
0,323
0,25

0,235302083
0,246416667
0,25865625
0,2526875
0,234729167
0,221885417
0,223731959

21-mei

0,26

0,256615385

Tabel P: Gemiddelde stroomsnelheid per dag tegen gemiddelde afvoer per dag Oude beek.
datum

stroomsnelheid (m/s)

22-apr
26-apr
2-mei
6-mei
10-mei
17-mei
21-mei

0,252
0,29
0,16
0,27
0,273
0,23
0,26

|waterhoogte (m)
0,30896875
0,302862847
0,30425
0,303677083
0,3055625
0,298260417
0,301791667

Tabel Q: Gemiddelde stroomsnelheid per dag tegen gemiddelde afvoer per dag Seelbeek.

datum

afstand (cm)

[stroomsnelheid (m/s)

18-apr
22-apr

0,94
1

0,235302083
0,246416667

25-apr

0,31

0,25865625

2-mei
6-mei
10-mei
17-mei

0,93
1,63
0
0,6

0,2526875
0,234729167
0,221885417
0,223731959

21-mei

3,09

0,256615385

Tabel R: Gemiddelde stroomsnelheid tegen de gemiddelde afgelegde afstand Oude beek.

datum

stroomsnelheid (m/s)

afstand (cm

22-apr
26-apr
2-mei
6-mei
10-mei
21-mei

0,30896875
0,302862847
0,30425
0,303677083
0,3055625
0,301791667

10,4
6,41
5,76
3,6
2,56
8,1

Tabel S: Gemiddelde stroomsnelheid tegen de gemiddelde afgelegde afstand Seelbeek.

Bijlage Ill. Dagboek
Vanaf 15-3 is een nauwkeurig dagboek bijgehouden.

15-3 vrijdag
foto’s kunstbeken mailen
beken schoonmaken, inrichten
beken optimaliseren (isoleren, stroomsnelheid verhogen)

steentjes sorteren na kleuring
rondom beken schoonmaken
18-3 maandag
veldwerk Limburg
19-3 dinsdag
uitzoeken monsters
posters ophangen
universiteit Wageningen naar dompelpomp kijken

kunstbeken inrichten voor rondleiding directie Alterra
20-3 woensdag

wekelijkse monsters kunstbeken nemen
vergadering team
lichtmetingen beek 6
mapjes halen

foto's selecteren
21-3 donderdag
Oven kleibakken regelen
werkvoorschrift substraat dynamiek aanpassen
projectplan lichtintensiteitmetingen aanpassen
tekst schrijven bij metingen diver
afspraak maken voor terugbrengen multiparameter

22-3 vrijdag
e

bellen, afspreken, retournatie multiparameter
testen slijtvastheid van verf op steentjes
ophalen gebakken steentjes
projectplan lichtintensiteitmetingen aanpassen
tekst schrijven bij metingen diver

25-3 maandag
veldwerk Veluwe

26-3 dinsdag

terugkomdag school
27-3
wekelijkse monsters kunstbeken
kleisteentjes verven
schrijven stukjes bij metingen kunstbeken
lichtintensiteit meten

28-3 donderdag
e lichtintensiteit meten
e

grote pompen voor beken opgehaald

29-3 vrijdag
e goeie vrijdag
1-4 maandag
e

tweede paasdag

2-4 dinsdag

e

veldwerk Limburg

3-4 woensdag
e multiparameter terug brengen naar Den Haag
4-4 donderdag
e wekelijkse monsters kunstbeken
e stukje schrijven differentiaties thermostaten kunstbeken
5-4 vrijdag
e wekelijkse monsters afmaken
e stukje schrijven differentiaties thermostaten kunstbeken
e taart uitdelen

8-4 maandag
e

veldwerk Veluwe

9-4 dinsdag
e school
10-4 woensdag
e school
11-4 donderdag

e

wekelijkse monsters kunstbeken

e
e

veld experiment voorbereiden
checklist maken

e

spullen klaarleggen

e

auto ophalen

12-4 vrijdag
e veldwerk eigen proef

15-4 maandag
e differentiaties kunstbeken bijstellen
e auto reserveren

e

beken bijvullen

e

_watermonsters nemen

e

metingen invoeren

14-4 dinsdag
e uitzoeken monsters veldwerk

e

wekelijkse monsters kunstbeken

15-4 woensdag
e school bijspijkeren wiskunde
16-4 donderdag
e formulieren aanpassen
e auto reserveren rest veldwerk
e veldwerk
17-4 vrijdag
e resultaten verwerken

22-4 maandag
e

veldwerk

23-4 dinsdag
e gegevens uitwerken
e veldwerk spullen klaarzetten
24-4 woensdag
e school
25-4 donderdag
e veldwerk
e gegevens uitwerken
26-4 vrijdag
e veldwerk
e nieuwe meterinstalleren in Limburg
29-4 maandag
e verlichte Atv

30-4 dinsdag
e

koninginnedag

1-5 woensdag
e uitzoeken monsters
2-5 donderdag
e veldwerk
3-5 vrijdag
e gegevens uitwerken
6-5 maandag
e veldwerk
7-5 dinsdag

e

uitzoeken monsters

8-5 woensdag
e

gegevens uitwerken

9-5 donderdag
e hemelvaart
10-5 vrijdag
e veldwerk
13-5 maandag
e veldwerk Veluwe

14-5 dinsdag
e
e

veldwerk
rapport

15-5 woensdag
e school
16-5 donderdag
e

tentamen wiskunde

17-5 vrijdag
e veldwerk
20-5 maandag
e pinksteren

21-5 dinsdag
e

veldwerk

22-5 woensdag
e uitwerken gegevens

23-5 donderdag
e metingen kunstbeek
e overleg Piet
e gegevens plakken

e

begin verslag

24-5 vrijdag - tot einde
e verslag schrijven

klei

Beek:
weer:
Temp:
Datum:

stroomsnelheid
rootte/gewicht

7
3,5 groen
3 oran
4,3 rood
2,5 groen
1,7 rood
3,5 groen
3 oran
4,3 rood
2,5 groen
1,7 rood
3,5 groen
4 oran
4,3 rood
2,5 groen
1,7 rood
3,5 groen
4 oran

4,3 rood
2,5 groen
1,7 rood
3,5 groen
5 oran
4,3 rood
2,5

kleur boven

frichting

diepte

1

grind

Beek:
weer:
Temp:
Datum:

stroomsnelheid

kleur boven

roen/rood
roen/oran
rood/wit
rood/oran
oran
roen/wit
roen/
oran
rood/wit
rood/oran
oranj
roen/wit
roen/oran
rood/wit
rood/oran
oran
roen/wit
roen//
roen/oran
rood/wit
rood/oran
oran
roen/wit
roen/oran
rood/wit
rood/oran
oran
roen/wit

[richting

|graden

diepte

1

knikkers
Beek:

weer:
Temp:
Datum:
stroomsnelheid
kleur boven

7
2,5cm/154.5cm/1
1.7
2,5cm/15-2
4.5cm/1
1.
2,5cm/15-2
4.5cm/1
1.7
2,5cm/154.5cm/1
1.7
2,5cm/15-2
4.5cm/1
7
2,5cm/154.5cm/1
of
2,5cm/154.5cm/1

richting [graden

diepte

4

wekelijkse metingen kunstbeek nr. …

5

8
5
z
3

Wattage

