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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding
Het KRW-waterlichaam de Hierdense Beek is een van de mooiste laaglandbeken van Nederland en is
een belangrijke schakel tussen de Veluwe en de randmeren. De Hierdense Beek heeft een relatief ho-
ge ecologische doelstelling. In het verleden zijn in het stroomgebied van de Hierdense Beek verschil-
lende maatregelen uitgevoerd, die de ecologische en chemische kwaliteit van het waterlichaam aan-
zienlijk hebben verbeterd. De quick wins zijn gehaald. Desondanks voldoet de Hierdense Beek nog niet
aan de KRW doelen. De Hierdense Beek wordt op dit moment beïnvloed door de landbouw in de Agra-
rische Enclave Uddel-Elspeet. Dit heeft een negatieve invloed op de waterkwaliteit en de ecologische
waarden in en langs de beek. In het bijzonder worden te hoge concentraties nutriënten en koper in het
water gevonden. De beek kan bovendien de functie van belangrijke verbinding tussen Veluwemeer en
Veluwe pas goed vervullen als de waterkwaliteit verbetert.

De verwachting is dat met het generieke mestbeleid de nutriëntenbelasting onvoldoende wordt vermin-
derd. En als het landelijk beleid al voldoende effect oplevert, zal het halen van de doelstellingen in ieder
geval nog vele jaren op zich laten wachten. Willen we voor de KRW resultaat boeken op de korte ter-
mijn dan is het nodig om aanvullende, regionale maatregelen (zowel effect- als brongerichte maatre-
gelen) in te zetten in het stroomgebied van de Hierdense Beek.

In 2008 is op initiatief van Waterschap Veluwe in samenwerking met provincie Gelderland, Vereniging
Belangbehartiging Agrarische Enclave (VBAE), LTO Noord afdeling Agrarische Enclave en Programma
bureau Veluwestroom gestart met de voorbereidingen van een gebiedsgericht, integraal project ‘Boeren
voor Schoon Water’. De hoofddoelstelling van dit project is het vinden van maatregelen op bedrijfs- en
gebiedsniveau waarmee de KRW doelstellingen voor nutriënten en koper voor het waterlichaam Hier-
dense Beek worden bereikt (Projectplan Boeren voor Schoon Water, 12 september 2008). Dit project is
opgezet als praktijkpilot en ingediend voor de Regeling Innovatieprogramma KRW. Ter voorbereiding
op de daadwerkelijke uitvoering van de praktijkpilot worden op initiatief van Waterschap Veluwe een
aantal activiteiten uitgevoerd. Een van deze activiteiten betreft het opstellen van een gebiedsanalyse.
Waterschap Veluwe heeft Witteveen+Bos gevraagd deze gebiedsanalyse in samenwerking met het
waterschap op te stellen. In dit document worden gemaakte keuzes die ten grondslag liggen aan het
project benoemd en worden de uitgangspunten voor de pilot beschreven.

1.2. Doelstelling
Om de effectiviteit van te nemen aanvullende maatregelen te kunnen toetsen en te kunnen plaatsen ten
opzichte van de huidige situatie en de gewenste situatie, is het noodzakelijk inzicht te hebben in het
functioneren en knelpunten van het watersysteem. Hiervoor wordt een gebiedsanalyse ingezet. De ge-
biedsanalyse bestaat uit een watersysteemanalyse en bedrijfsanalyse.

Vanuit het project 'Boeren voor Schoon Water' is de deeldoelstelling in relatie tot de watersysteemana-
lyse gedefinieerd als:
- nadere analyse van de knelpunten in het gebied in relatie tot de KRW doelstellingen. Knelpunten

zowel vanuit de landbouw, natuur als waterbeheer kunnen door alle partijen aangedragen worden.
Vervolgens worden deze in een intensief proces tussen de gebiedspartijen gedeeld, toegelicht en
besproken. Het resultaat van de besprekingen is een gemeenschappelijk gedragen analyse van
herkende en erkende knelpunten;

- het uitvoeren van een systeem- en bronanalyse. Het gaat dan onder andere om het vastleggen van
de huidige hydrologische omstandigheden, de nutriëntenbelasting, de bronnen van deze nutriënten
en de onderlinge bijdrage in de totale belasting, grondgebruik, aanwezige teelten en arealen, type
bedrijven en aantallen. Op basis van de beschikbare informatie wordt een systeem- en bronanalyse
uitgevoerd, waarmee het functioneren van het bodem- en watersysteem met de bijbehorende nutri-
enten fluxen in beeld wordt gebracht. De verzamelde gegevens vormen tevens de input voor de
KRW-monitor, monitoringplan en beoogde modelmatige doorrekening.
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Parallel aan de systeemanalyse wordt een bedrijfsanalyse uitgevoerd. De bedrijfsanalyse omvat een
inventarisatie van (agrarische) bedrijfsgegevens in het gebied en wordt uitgevoerd door DLV Rundvee
Advies. Het samenvoegen van systeem- en bedrijfsanalyse vormt de gebiedsanalyse. Dit samenvoe-
gen wordt uitgevoerd in samenspraak met Waterschap Veluwe en DLV Rundvee Advies. Wij zien dit
als een rapportage met daarin opgenomen de bedrijfsinformatie (systeem- en bedrijfsanalyse) aange-
vuld met een meer evaluerend hoofdstuk waarin de belangrijkste bevingen van de systeem en bedrijfs-
analyse worden samengevat en waarin knel- en aandachtspunten worden benoemd. Deze eerste ver-
sie van de gebiedsanalyse wordt gecommuniceerd met alle gebiedspartijen en zal hiermee een bijdra-
ge leveren aan het gebiedsproces voor het herkennen en erkennen van knelpunten.

1.3. Leeswijzer
Onderliggende rapportage vormt de eerste aanzet tot deze watersysteemanalyse op gebiedsniveau.
Het is gebaseerd op beschikbare rapportages, publicaties en recente meetgegevens. Het vormt de ba-
sis voor de beslissing waar welke monitoring zinvol wordt geacht. Bij de tweede stap wordt in meer de-
tail ingezoomd op het functioneren van het watersysteem, in meer detail maar alleen voor de te selecte-
ren pilotgebieden.

Onderliggende rapportage is opgebouwd uit 4 hoofdstukken: hoofdstuk 2: afkadering en landelijke en
regionale ontwikkelingen. Hoofdstuk 3: beknopte beschrijving huidige situatie. Hoofdstuk 4: overzicht
van doelstellingen en het verschil met de huidige situatie. Hoofdstuk 5: aanbevelingen.
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2. AFKADERING

2.1. Inleiding
 In onderliggend hoofdstuk zijn allereerst de geografische grenzen van het onderzoeksgebied gedefini-
eerd en vervolgens is een beknopt overzicht gegeven van het beleidskader waarbinnen deze maatre-
gelen noodzakelijk worden geacht. Tevens zijn gerelateerde (lopende) onderzoeken vermeld.

2.2. Geografische afbakening
De gebiedsanalyse heeft betrekking op het gehele stroomgebied van de Hierdense Beek (hoofdbeek)
en haar zijbeken. Het stroomgebied loopt van net ten zuiden van het Uddelermeer, waar de beek ont-
springt, tot aan de monding van de beek in het Veluwe Randmeer net voorbij Hierden (zie afbeelding
2.1). De zijbeken en ook delen van de hoofdbeek hebben eigen namen. In bijlage I is een kaart opge-
nomen van de positie en namen van de zijbeken en deeltrajecten van de hoofdbeek. In deze rapporta-
ge wordt bedoeld met de ‘Hierdense Beek’ de hoofdbeek met alle zijbeken. Indien zaken enkel van
toepassing zijn op beektrajecten en/of zijbeken wordt gebruik gemaakt van de desbetreffende namen.
De Agrarische Enclave Uddel-Elspeet is het landbouwgebied rond het boventraject van de Hierdense
Beek en haar zijbeken en maakt in zijn geheel dus deel uit van het stroomgebied van de Hierdense
Beek. Voor een uitgebreide beschrijving van het stroomgebied wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

afbeelding 2.1. Stroomgebied Hierdense Beek

2.3. Beleidsmatige afkadering

2.3.1. Autonome (landelijke) ontwikkelingen
De voornaamste aanleiding voor onderhavig onderzoek is de implementatie van de Kader Richtlijn
Water (KRW). Sinds de invoering van de EU Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt er op nationaal en regi-
onaal niveau actief gewerkt aan het realiseren van de KRW doelstellingen. Op dit moment staat een
aantal hardnekkige knelpunten het bereiken van de KRW doelen in de weg. Eén van deze knelpunten
betreft de belasting van grond- en oppervlaktewater vanuit de agrarische sector. Uit de recent uitge-
voerde ‘Ex-ante Evaluatie landbouw en KRW’ (Alterra-rapport 1687) blijkt dat het voorgenomen Mest-
beleid en de regionale KRW-maatregelenpakketten tekortschieten voor een volledig doelbereik van de
KRW. Daarnaast weegt een aantal van deze generieke maatregelen niet op tegen de maatschappelijke
baten ervan. Ook verwachte klimaatontwikkelingen hebben mogelijk invloed op de belasting van het
oppervlaktewater en daarmee op het bereiken van gestelde doelen.
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Deze landelijke signalering is vertaald door de regionale stroomgebiedbeheerders in een stroomge-
biedbeheerplan (concept) met maatregelen die zowel generiek zijn als gebiedsspecifiek. Daarbij zijn
dan zowel emissiereductie maatregelen voorgesteld (brongericht) als maatregelen in het watersysteem
zelf die meer effectgericht zijn.

In het KRW waterlichaam Hierdense Beek komen een aantal knelpunten voor die opgelost dienen te
worden. In 2007 is door de Unie van Waterschappen en LTO Nederland gezamenlijk een project ‘KRW
in agrarische bedrijfsvoering’ uitgevoerd. Met dit project zijn mogelijkheden voor de verbetering van de
waterkwaliteit geïnventariseerd. Een belangrijke conclusie uit het project is dat ‘gebiedsgericht maat-
werk’ nodig is om te komen tot kosteneffectieve doelbereik van de KRW. Om dit gebiedsproces te faci-
literen is samen met agrarische ondernemers een ‘groslijst’ samengesteld van (innovatieve) maatrege-
len op bedrijfsniveau die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit. De
meeste aanvullende maatregelen (bovenop generiek beleid) kunnen zorgen voor extra milieuwinst, mits
specifiek toegesneden op het individuele bedrijf. Voor de succesvolle ontwikkeling en implementatie
van innovatieve maatregelen op bedrijfsniveau is betrokkenheid en draagvlak bij agrarische onderne-
mers cruciaal. Voor het creëren van betrokkenheid en draagvlak bij gebiedspartijen is inzicht in kosten
en baten op bedrijfs- en gebiedsniveau nodig. Het gaat daarbij om kosten van maatregelen en baten
voor de waterkwaliteit, specifiek voor de KRW onderdelen. Heldere communicatie hierover met de part-
ners in het gebied is essentieel.

2.3.2. Beleidsvoornemens (regionaal)
Naast de meer landelijke studies en kaders, zijn ook binnen het waterschap Veluwe en de provincie
Gelderland verschillende beleidsstandpunten geformuleerd waarin maatregelen ter verbetering van de
grond- en oppervlaktewaterkwaliteit worden geïdentificeerd. De provincie heeft in het beleidsproces
voornamelijk kader- en taakstellende rol (aanwijzingen gebieden, vastleggen doelstellingen waterlicha-
men). Het waterschap draagt zorg voor de uitwerking en uitvoering van beleid.

Kader Richtlijn Water
Het waterschap Veluwe heeft haar beleidsvoornemens in relatie tot de KRW in een set rapportages uit-
gewerkt. Dit betreft:
- de KRW nota, met uitwerking van doelstellingen en maatregelenprogramma voor de Europese ka-

der richtlijn water;
- de HEN/SED-nota, met uitwerking van maatregelenprogramma voor wateren met de functie

'Hoogst Ecologisch Niveau (HEN)' en 'Specifiek ecologische Doelstelling (SED)'; en
- het emissiebeheerplan, met uitwerking van maatregelenprogramma ten behoeve van de chemische

waterkwaliteit.

In de KRW gebiedsnota 2007 van waterschap Veluwe (8 februari 2008) zijn de conclusies uit deze drie
studies bestuurlijk samengevat. In deze nota is aangegeven dat een gebiedsproces is doorlopen en dat
samen met het gebied maatregelen zijn bedacht. Deze dienen in plannen van provincie, waterschap en
gemeente te worden opgenomen. In de systeemanalyse is geconstateerd dat monitoring gegevens van
gedetailleerde gebieden veelal ontbreken en dat de voorziene KRW monitoring hierin iets verbetering
zal brengen. Verder is er goede overeenkomst tussen de maatregelen in het emissiebeheersplan en in
het KRW maatregelenplan. Het gebruik van de KRW-Verkenner voor het inschatten van de effecten
van maatregelen wordt als niet betrouwbaar gekenschetst en aanbevolen wordt expert judgement toe
te passen. De aanwezigheid van veel nutriënten die een belemmering vormen voor het bereiken van de
goede ecologische kwaliteit, neemt trendmatig af door maatregelen op het gebied van mestbeleid (ge-
neriek), rwzi’s en riooloverstorten. Aanvullende maatregelen worden alleen voorzien in de nutriëntenpi-
lot voor de Hierdense Beek (onderhavig onderzoek).

Natura 2000
Beschermde gebieden als Natura 2000 gebieden zijn onderdeel van de uitvoering van de KRW. Er lig-
gen verschillende Natura 2000 gebieden langs de Hierdense beek. Waardevolle elementen zijn de
beekbegeleidende vegetatie, die gekenmerkt wordt door soorten van arme gronden.
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Om deze soorten te beschermen of soorten terug te krijgen is het noodzakelijk om de belasting met
fosfaatrijk slib van de inundatiezones te voorkomen. De huidige in het water voorkomende concentra-
ties totaal-fosfaat zijn te hoog voor deze doelstelling. Verdere verlaging is daarom noodzakelijk, maar er
wordt niet verwacht dat die verlaging (op korte tot middellange termijn) behaald kan worden met het
generieke mestbeleid. Aanvullende brongerichte of effectgerichte maatregelen zijn noodzakelijk. De
effectiviteit, haalbaarheid en betaalbaarheid van deze maatregelen zijn echter niet goed bekend.

TOP-gebieden en GGOR
De provincie Gelderland heeft in het Uitvoeringsprogramma Integraal Natuurherstel 2007- 2013 diverse
gebieden aangewezen als TOP-gebieden, waaronder ook de Hierdense beek en Killenbeek. Dit gebied
van circa 450 ha., in eigendom van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap
en enkele landgoederen. De gebieden hebben een beschermingsstatus vanuit de EHS, Natura 2000
Habitatrichtlijn (deels), NB-wet (deels) en de beek zelf is beschermd als HEN-water. Voor deze TOP-
gebieden wordt momenteel gelijktijdig een herstelplan opgesteld en een GGOR-studie uitgevoerd onder
regie van het waterschap en de provincie ('Hydrologisch herstelplan en GGOR TOP-lijstgebieden clus-
ter noord', concept 16 september 2008). Vanuit deze studies worden maatregelen geformuleerd die
primair gericht zijn op de vernatting van waardevolle natte natuur en realisatie van nieuwe natuur, de
mogelijke verbetering van de waterhuishouding voor de functie landbouw en de realisatie van de HEN
en N2000-doelen.

In de studies is een belangrijke beschrijving opgenomen van het stroomgebied die is gebruikt voor de
systeemanalyse zoals beschreven in hoofdstuk 3. Uit deze concept analyse komen knelpunten naar vo-
ren met betrekking tot de grondwaterstand in relatie tot landbouw en natuur. In relatie tot waternatuur
worden knelpunten gesignaleerd in de chemische waterkwaliteit en de droogval. Stikstof en Koper con-
centraties overschrijden de MTR/KRW norm met als voornaamste bronnen landbouw, overstorten en
het wegverkeer. Stikstof is aanvullend ook mogelijk afkomstig van atmosferische depositie, afspoeling
en het ondiepe grondwater.

2.4. Convenant Agrarische Enclave Uddel-Elspeet
In 2004 is door gebiedspartijen (GLTO, Gelderse Milieufederatie, gemeente Apeldoorn, Barneveld, Er-
melo en Nunspeet) een convenant gesloten, waarin de volgende doelstellingen zijn afgesproken:
- het bieden van mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling in de veehouderij, met behoud van het hui-

dige aantal dieren;
- het op gebiedsniveau verminderen van de emissie van ammoniak met 50 % in 12 jaar (2018);
- verbeteren van de landschapskwaliteit;
- verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit;
- realisatie van nieuwe natuur.

Deze doelstellingen zijn opgenomen door Provinciale Staten in het Reconstructieplan Veluwe. De af-
spraak is dat deze doelen voor 2018 worden gerealiseerd. In de planuitwerking (Projectplan Uitvoering
Agrarische Enclave Uddel-Elspeet, 13 maart 2007) is een aantal maatregel opgenomen. De uitvoering
van het projectplan is ondergebracht bij het programmabureau Veluwestroom.

2.5. Selectie wat wel en wat niet in deze studie wordt meegenomen
Voor het vaststellen wat de effectiviteit is van aanvullende maatregelen ter verbetering van de water-
kwaliteit, is voor onderhavige studie op voorhand de volgende afbakening gemaakt:
- het onderzoeksgebied betreft het stroomgebied van de Hierdense Beek, inclusief de zijtakken, met

de nadruk op de agrarische gebieden;
- onderzoek (verdere monitoring) is met name wenselijk in nader te selecteren pilots waar de bijdra-

ge van landbouw op de waterkwaliteit in de Hierdense Beek ofwel groot is of juist niet (als referen-
tie). Op basis van deze detail analyse kan theoretische opschaling plaatsvinden naar de verwachte
effecten voor het gehele stroomgebied bij toepassing van de maatregelen op grotere schaal;

- voor de waterkwaliteit wordt met name stikstof en koper als probleemstof aangegeven. Voorgesteld
wordt in onderhavig onderzoek tevens naar fosfor als voedingstof te kijken, zeker met het oog op
afwenteling naar de Veluwe Randmeren;
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- het onderzoek beperkt zich tot het ondiepe grondwater, als mogelijke beïnvloeding van het opper-
vlaktewater (chemie en ecologie). De eventuele beïnvloeding van het diepe grondwater en eventu-
eel niet voldoen aan de nitraatrichtlijn, valt buiten de scope van deze studie. Met uitzondering van
de vermelding van directe relaties tussen diep en ondiep grondwater natuurlijk.
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3. HUIDIGE SITUATIE

3.1. Inleiding
Om de effectiviteit van maatregelen zoals voorzien in onderhavig onderzoek in beeld te brengen, is het
essentieel de werking van het watersysteem te begrijpen. Dat betreft zowel de huidige toestand van het
systeem (met eventuele trendmatige veranderingen) als ook de eventuele verschillen tussen zijbeken
en beïnvloedingsbronnen (landbouw, natuur, kwel, etc.). In de navolgende paragrafen wordt nader in-
gegaan op de beschrijving van de huidige situatie en bekende bronnen.

3.2. Algemene karakteristieken

3.2.1. Topografie
Het KRW waterlichaam de Hierdense Beek is een typische Nederlandse laaglandbeek en is een
belangrijke schakel tussen de Veluwe en de randmeren. Het stroomgebied van de Hierdense Beek
kan worden onderverdeeld in drie trajecten.

bovenloop
De Hierdense Beek vindt zijn oorsprong ten zuiden van Udel. De bovenloop, ook wel Staverdense beek
genoemd, wordt gevoed door zijtakken welke ontstaan binnen de agrarische enclave Udel, Speuld en
Elspeet. Het gebied wordt gekenmerkt door relatief grote hoogteverschillen en een zandige bodem met
keileem in de ondergrond. Door de lokale bodemopbouw (kleilagen) komen er lokaal hoge grondwater-
standen voor.

middenloop
De middenloop, genaamd de Leuvenumse Beek, stroomt door het Leuvenumse Bos. Het gebied ken-
merkt zich door relatief weinig hoogteverschillen. De beek wordt hier grotendeels gevoed door regen-
water en het water infiltreert naar de ondergrond (wegzijging). Aan de noordzijde van het Leuvenumse
bos bevindt zich de A28.

benedenloop
De benedenloop van de Hierdense Beek bevindt zich ten noorden van de A28 en mondt uit in het Ve-
luwemeer. Het gebied kenmerkt zich door een lage maaiveldligging en hoge kwelintensiteit (dieper kwel
uit het Veluwe massief). Het landgebruik is overwegend grasland. Aan de westzijde bevindt zich het
dorp Hierden.

In afbeelding 3.1 is een schematische weergave opgenomen van drie deeltrajecten middels een
dwarsdoorsnede en bovenaanzicht. In de navolgende hoofdstukken worden de specifieke kenmerken
van drie deelgebieden nader toegelicht. De topografische ligging van de Hierdense Beek en zijbeken is
opgenomen in bijlage I.
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afbeelding 3.1. Schematische weergave van de dwarsdoorsnede en bovenaanzicht van de
Hierdense Beek

1e wvp
basis klei

komklei

A28

Veluwemeer

HB

klei lenzen

benedenloop middenloop bovenloop

3.2.2. Ontstaansgeschiedenis
Tot ver in de twintigste eeuw werd het gebied bewoond door herders en boeren. Op de grens tussen de
natte en droge delen werden kleine nederzettingen gevormd. Delen van de heide werden afgeplagd.
Na het uitmesten van de stallen werd het materiaal gebruikt op de akkers. Hierdoor ontstond na verloop
van tijd verhoogde akkers, ook wel essen genoemd. Het afplaggen en grootschalige houtkap zorgden
in de 19e eeuw voor omvangrijke zandverstuivingen. In de bovenloop van de Hierdense Beek hebben
verschillende watermolens gestaan om het land te bevloeien.

Vergelijking van de huidige situatie met de situatie in circa 1900 laat zien dat de stedelijke gebieden
sterk zijn uitgebreid en dat de dichtheid van de huizen per oppervlak sterk is toegenomen in de kernen.
Het areaal heidegebied op de Veluwe is kleiner geworden. Het oppervlak stuifzand in gebieden als de
Hulshorsterheide en het Beekhuizerzand is sterk afgenomen. In het gebied tussen Hierden en Nun-
speet is het oorspronkelijke landschap nog redelijk intact is gebleven. In het Dal van de Staverdense
Beek hebben wel veel veranderingen plaatsgevonden. In de directe omgeving van de beek is de ont-
watering verbeterd om het land geschikt te maken voor landbouw. De ligging van zijbeken is veranderd.
De ontwatering van Speuld en het Leuvenumse Veld zijn verbeterd door aanleg van een beek. Vroege-
re moeras- en veengebieden tussen de Staverdense Beek (bovenloop) en Elspeet zijn verdwenen.

Tussen 1959 en 1968 is de inpoldering van Zuidelijk Flevoland uitgevoerd. Er zijn randmeren aange-
legd om verdroging van het vasteland te voorkomen. Als gevolg van de inpoldering zijn de grondwater-
standen op de Veluwe gedaald. Deze daling treedt vooral op in het benedenstroomse deel van de
Hierdense Beek, aan de noordwestzijde van de Veluwe. Hier treedt een daling op van circa 1 meter
nabij de kust van de randmeren tot circa 35 cm 14 km landinwaarts (Wikipedia). Tegelijkertijd is ten be-
hoeve van de ontwikkeling van landbouw de Agrarische Enclave sterk ontwaterd. De inpoldering van
Zuidelijk Flevoland en de ontwikkeling van landbouw hebben beiden gezorgd voor daling van de
grondwaterstanden in het stroomgebied van de Hierdense Beek.
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3.2.3. Maaiveld verloop
Binnen het onderzoeksgebied zijn grote hoogteverschillen aanwezig. De bovenloop wordt gekenmerkt
door grote hoogteverschillen en een patroon van insnijding van de waterlopen. De maaiveldhoogten lo-
pen af van circa 34 m+NAP tot 8 m+NAP bij de A28. In de benedenloop is een licht hellend maaiveld
zichtbaar, dat vanaf de A28 met een hoogte van circa 8 m+NAP afloopt naar het Veluwerandmeer met
maaiveldhoogtes rond de -0,5 m+NAP. Op de kaart in bijlage II zijn de maaiveldhoogten volgens de
AHN weergegeven.

3.2.4. Grondgebruik
Op de kaart in bijlage III is het landgebruik (LGN3) van het plangebied weergegeven. Ten noorden van
de A28 (benedenloop) is het landgebruik voornamelijk grasland. Op enkele landbouwpercelen wordt
maïs verbouwd. Ten zuiden van de A28 (middenloop) is veel loof- en naaldbos aanwezig, afgewisseld
met moeras, natte graslanden, broekbos en droge heide. Rond de kernen en rond de Staverdense
Beek (bovenloop) zijn ook veel agrarische activiteiten aanwezig. Hier wordt grasland afgewisseld met
maïs, bieten, graan en overige landbouwgewassen.

3.2.5. Toegekende functies aan wateren
De verschillende functies vanuit het provinciale WaterHuishoudingsPlan 3 (WHP3) zijn weergegeven in
bijlage I. Een aantal wateren in Gelderland heeft een zeer hoge ecologische waarde. In het beleid wor-
den onderscheiden:
- HEN-water: water van het hoogst ecologische niveau. Deze wateren benaderen het meest een na-

tuurlijke situatie en hebben nu al een zeer hoge ecologische waarde. De opgave voor deze wateren
is vooral om die ecologische waarde te beschermen en eventuele negatieve beïnvloeding terug te
dringen;

- SED-water: water met een specifiek ecologische doelstelling. Deze wateren kennen enige menselij-
ke beïnvloeding, maar zijn wateren die een zekere ecologische waarde hebben, of dit door een re-
latief geringe inspanning kunnen krijgen. De meest natuurlijke situatie ligt voor deze wateren echter
niet in het verschiet. De opgave voor deze wateren is vooral het herstel van de natuurwaarden,
maar ook de bescherming daarvan.

Voor deze wateren is er specifiek beleid, gericht op kwaliteitsverbetering en bescherming. De Hierden-
se Beek is over zijn gehele traject, inclusief de bovenloop, een HEN-water. Alleen de omleiding bij
Landgoed Hulshorst, het Zilverbeekje, heeft geen HEN-functie maar een SED-functie. De volgende zij-
takken van de bovenloop: Kroondomein, Bleekermeer, Uddelerveen, en Koude beek, hebben ook een
HEN functie. Enkele andere zijtakken hebben een SED-functie; Bleekemeer, Uddel, Uddelerveen,
Speuld. Het Uddelermeer (een voormalige pingoruïne) heeft een SED-functie. Het bovenstroomse deel
van de zijbeken de Kleine en Grote Kolonie hebben een SED-functie en de benedenstroomse delen
een HEN functie. In bijlage I is een overzicht opgenomen met de positie van alle zijbeken.

3.2.6. Bodemopbouw en geologie
Het onderzoeksgebied bevindt zich voor een deel op de Veluwe en voor een deel op het overgangsge-
bied van de Veluwe naar het Veluwemeer. De Veluwe is gevormd door opstuwing van landijs in het
Saalien circa 150.000 jaar geleden (Berendsen, 1998). Hierbij zijn relatief hoge stuwwallen ontstaan.
De stuwwallen bestaan overwegend uit grofzandige en grindrijke fluviatiele afzettingen van de Rijn en
Maas, die voor de landijsbedekking al aanwezig waren. Aangezien rivierafzettingen vaak bestaan uit
een afwisseling van kleiige (kom)afzettingen en zandige (beding)afzettingen kunnen tussen de grovere
zandige afzettingen scheefgestelde klei of leemlagen voorkomen. De scheefstelling is veroorzaakt door
de stuwing en de hellingsrichting is vrijwel tegengesteld aan de stuwingsrichting. Het dal van de Sta-
verdensebeek is gevormd als smeltwaterdal van het landijs. Tijdens deze periode is er ook een dik
pakket (kom)klei afgezet. Hoe deze afzetting precies heeft plaatsgevonden, is onduidelijk, maar ver-
moed wordt dat er in het dal een meer aanwezig was waardoor kleiig materiaal afgezet kon worden. Dit
meer is tijdens een gedeelte van de ijstijd aanwezig geweest. Bovenop dit kleipakket zijn later door ver-
schillende smeltwaterriviertjes zandige materialen afgezet. Deze afzettingen die gevormd worden door
het smeltwater van het landijs worden ook wel fluvioglaciale afzettingen genoemd.
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Als gevolg van de afzetting in de ijstijd komt onder het gehele bovenstroomse gebied ter hoogte van de
Agrarische Enclave komklei voor. Door de aanwezige komklei is de bovenloop hydrologisch gezien een
geïsoleerd gebied. Dit betekent dat het grondwater niet beïnvloed wordt door grondwater van elders.
Onderstaande afbeelding 3.2 geeft een schematische dwarsdoorsnede van de bovenloop weer van
west naar oost.

afbeelding 3.2. Bodemopbouw stroomgebied bovenloop

Het Uddelermeer is een overblijfsel uit het Weichselien (120.000-10.000 jaar geleden). In deze periode
heeft het landijs Nederland niet bereikt. Door permafrost konden er lokaal ijskernen ontstaan die door
lokale kwelstromen konden aangroeien. Wanneer de bovengrond afspoelt en de ijskern open komt te
liggen kan deze smelten. Hierdoor ontstaat er een meer wat geleidelijk vol groeit met veen. Een derge-
lijk meer wordt een pingoruïne genoemd. Het Uddelermeer is een voorbeeld hiervan. Het overgangs-
gebied van de Veluwe naar het Veluwemeer was in de tijd van het Saalien net als het Dal van de Sta-
verdensebeek onderdeel van het smeltwaterdal. Hier zijn ook grof zandige en grindige materialen afge-
zet. In de perioden na de ijstijd zijn deze afzettingen bedekt met kleiige afzettingen door rivieren en de
toenmalige (Zuider)zee.

In de diepe ondergrond komen verschillende dikke zandpakketten voor die van elkaar gescheiden wor-
den door horizontaal gelegen kleipakketten. In de gestuwde afzettingen komen scheefgestelde zand-
en leemlagen voor. Deze zorgen in verschillende richtingen voor een sterk wisselende doorlatendheid
van de bodem voor grondwaterstroming (anisotropie).

De aan maaiveld voorkomende bodemtypen zijn weergegeven in bijlage IV. Het gebied wordt overwe-
gend gekenmerkt door kalkloze zandgronden. Aan de kust van het Veluwerandmeer zijn enkele gebie-
den met kleiige, venige en moerige gronden aanwezig. Verder worden langs de Staverdense Beek en
de zijbeken verspreid venige of moerige gronden aangetroffen.

3.3. Waterkwantiteit
Een belangrijk aspect voor de chemische en ecologische toestand van het beeksysteem van de Hier-
dense Beek, is de aan- en afvoer van grond- en oppervlaktewater. Het beeksysteem wordt zoals reeds
aangegeven gevoed door zowel direct regenwater als kwel (vertraagd regenwater). In onderstaande
beschrijving wordt eerst ingegaan op het grondwatersysteem en vervolgens op het oppervlaktewater-
systeem. Bij het grondwater systeem wordt onderscheid gemaakt in diep grondwater en ondiep grond-
water.
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3.3.1. Geohydrologie-diepe grondwater
Zoals reeds in de inleiding is aangegeven, maakt het diepe grondwater (2e watervoerende pakket, on-
der de kleilaag van circa 15 m) niet expliciet onderdeel uit van onderhavige studie. Beïnvloeding van
het diepe grondwater door de infiltratie van ondiep grondwater met bijvoorbeeld nitraat kan negatieve
gevolgen hebben voor de drinkwaterwinning. In de omgeving van het onderzoeksgebied liggen twee
drinkwateronttrekkingen van Vitens; Pompstation Garderenseweg te Speuld (0,5 miljoen m3/jaar) en
Pompstation Galgenberg te Harderwijk (4 miljoen m3/jaar). De winning Speuld wordt uit 2011 stopgezet.
Voor onderhavige studie is echter een afbakening gemaakt naar de mogelijke maatregelen ter verbete-
ring van de chemische en ecologische kwaliteit van de beeksystemen. Er vindt daarbij geen beïnvloe-
ding vanuit het diepe grondwater naar de beken plaats. Wel vanuit het ondiepe grondwater (zie volgen-
den paragraaf).

3.3.2. Geohydrologie-ondiepe grondwater
Onder het ondiepe grondwater wordt in onderhavige studie bedoeld de laag tussen het maaiveld en de
eerste afscheidende kleilaag (variërend van 10 tot 20 meter diepte onder maaiveld). Dit water komt
potentieel tot afstroming naar de beken.

De Hierdensche Beek bestaat uit drie trajecten:
- de bovenloop genaamd de Staverdense Beek, welke gevoed wordt door een ondiep grondwater-

systeem boven een kleilaag die zich op een diepte variërend van 10 tot 20 meter bevindt. Regen-
water in dit gebied gaat niet naar het diepe grondwater en voedt dus de beken;

- de middenloop, genaamd de Leuvenumsche beek, waar de kleilaag ontbreekt en het regenwater
naar het diepere Veluwesysteem wegzijgt;

- de benedenloop, genaamd de Hierdense Beek, waar de beek met grondwater van het Veluwe
massief wordt gevoed, aangevuld met regenwater.

In bijlage V is een isohypsenpatroon weergegeven van de grondwaterstanden in het onderzoeksge-
bied. Daaruit blijkt duidelijk de sterk aflopende grondwaterstanden vanaf de bovenloop (maximaal 30
m+NAP) tot aan de benedenloop (circa 0 m+NAP). Dit beeld wordt ook bevestigd door de kwel- en
wegzijgingsgebieden (en hoeveelheden) zoals gepresenteerd in bijlage VI: de bovenloop is een inzij-
gingsgebied, de benedenloop is een kwelgebied waar het grondwater van de Veluwe omhoog komt. Dit
heeft met name invloed op de kleine beken parallel aan de Hierdense Beek bij de uitmonding in het
Veluwemeer.

De aanwezigheid van de kleilaag maakt dat het hydrologische systeem in het stroomgebied van de bo-
venloop onafhankelijk van de diepe ondergrond functioneert. Een deel van het neerslagoverschot zijgt
over de rand van de kleilaag weg naar het diepere Veluwesysteem. De rest van het neerslagoverschot
stroomt boven de kleilaag naar de centraal gelegen Staverdense Beek of naar één van de zijtakken
daarvan (zie afbeelding 3.3). De bovenkant van de kleilaag ligt op 4 tot 9 m+NAP (van Appelo, 1988).
De laag boven de kleilaag is 10 tot 20 meter dik en bestaat vooral uit dekzanden en smeltwaterafzettin-
gen, maar er komen ook kleilagen en soms ook veenlaagjes in voor. In het noordwesten en bij Speuld
hebben deze kleilagen een zodanige omvang en (ondiepe) ligging dat ze de grondwaterstroming sterk
beïnvloeden. In natte perioden treedt de beek hier snel buiten zijn oevers. Dat wordt versterkt omdat in
het verleden het Uddelsche Veen is afgegraven en de zijbeken, die vrijwel allemaal gegraven zijn, voor
een snelle afvoer van water zorgen. In droge perioden echter staat de beek in het zuiden en oosten
meerdere maanden droog [ref. 4 en 5].
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afbeelding 3.3. Schematisering van de grondwaterstroming in de Hierdense Beek (bovenloop,
ten noorden van Udel) en (bron: ref. 4)
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3.3.3. Afvoerkarakteristiek beken
De neerslag komt via het grondwater tot afvoer in de beken. Zoals in voorgaande paragraaf beschreven
is dit afhankelijk van de locatie in het stroomgebied meer of minder gestuurd door wegzijging (boven-
strooms) of kwel (benedenstrooms):
- in de bovenloop (Agrarische Enclave) is de afvoerdynamiek piekerig en snel veroorzaakt door de

aanwezigheid van de kleilagen in de bodem en de aangelegde drainage in het gebied;
- in het middendeel is de afvoer minder piekerig en treedt inundatie in het bosgebied op. Dit ten ge-

volge van de afwezigheid van een kleilaag in de ondergrond waardoor onder normale condities in-
filtratie mogelijk is. Het beperkte verval in het gebied kan resulteren in inundaties;

- de benedenloop: dit vlakke gebied wordt sterk gevoed door een kwelstroom uit het Veluwe Massief
en de afvoer van de beken lijkt daar dan ook op: een redelijke constant debiet met enkele pieken
tijdens neerslag. Dit betreft echter met name de kleinere beken die parallel aan de Hierdense beek
liggen en direct op het Veluwemeer lozen. De benedenloop van de Hierdensebeek zelf wordt daar
maar zeer beperkt door beïnvloed en volgt dan ook meer de dynamiek van de middenloop.

Om de neerslagafvoer in de beek nader te kwantificeren, zijn meetgegevens noodzakelijk. Deze zijn
echter met name van het hoofdsysteem van de Hierdense Beek beschikbaar. In onderstaande afbeel-
ding 3.4 is een meerjarig maandgemiddelde debiet gepresenteerd van de bovenloop van de Hierdense
Beek, de zijbeek Uddelerveen.
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afbeelding 3.4. Meerjarig (2005-2007) maandgemiddelde debiet van de Hierdense Beek bij
Uddelerveen

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

jan feb
r.

maa
rt

ap
ril mei jun

i 
jul

i
au

gt.
se

pt. ok
t.

no
v.

de
c.

de
bi

et
 (m

3/
s)

Uit deze afbeelding blijkt duidelijk de dynamiek van de neerslagafvoer, hoog in het voorjaar en laag in
de zomer en het najaar. Ter vergelijking is in afbeelding 3.5 de afvoer van de Hierdense beek bij Hier-
den (benedenstrooms) gepresenteerd. Een vergelijkbare afvoerdynamiek kan worden gezien: in natte
perioden komt het water uit de bovenloop ook benedenstrooms bij Hierden langs, in droge periode kan
dit deels in de middenloop achterblijven. De absolute hoeveelheid water is natuurlijk aanzienlijk groter
benedenstrooms dan bovenstrooms.

afbeelding 3.5. Meerjarig (2005-2007) maandgemiddelde debiet van de Hierdense Beek bij
Hierden
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Andere meetgegevens zin niet voorhanden of soms incidenteel gemeten. Hierdoor is het op basis van
meetgegevens niet goed mogelijk onderscheid aan te brengen tussen de verschillende zijtakken van de
beken in de deelstroomgebieden van de Hierdense Beek. Op basis van verschil in landgebruik, topo-
grafie en ondiepe grondwaterstroming kan echter wel verschil in dynamiek worden verwacht.

In bijlage XI is een overzicht opgenomen van de aanwezige stuwen in het stroomgebied van de Hier-
dense Beek. Met name in de zijbeken stromend door agrarisch gebied (onder andere Uddelerveentak,
Speuld, Kleine Kolonie) zijn diverse stuwen aanwezig.
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3.4. Waterkwaliteit
De waterkwaliteit van de Hierdense Beek is, de afgelopen jaren, na het nemen van maatregelen, sterk
verbeterd. Onderstaand wordt een beeld geschetst van de historische ontwikkeling van de waterkwali-
teit sinds de jaren ’80 en maatregelen die sindsdien zijn genomen. De actuele situatie (2004-2008) voor
wat betreft de oppervlaktewaterkwaliteit wordt daarna beschreven en er wordt ingegaan op de kwaliteit
van het grondwater. De kaart in bijlage VII geeft de ligging van de meetlocaties weer.

3.4.1. Historische ontwikkelingen
Van de Hierdense Beek zijn waterkwaliteitsgegevens beschikbaar vanaf 1984. Door Arcadis is hiermee
een trendanalyse uitgevoerd (Swenne et. al., 2002). In afbeelding 3.6 en 3.7 wordt het verloop van de
concentraties op het benedenstroomse meetpunt 24354 (zie bijlage VII) weergegeven. Zowel voor stik-
stof als voor fosfaat vertoont het verloop een significant dalende trend. Voor stikstof geldt dit alleen voor
de periode 1984-1995. Na 1995 wordt voor de stikstofconcentraties vooralsnog geen verdere signifi-
cante daling gevonden. De stikstofconcentratie neemt over de hele onderzoeksperiode af met gemid-
deld 0,15 mg N/l,jaar. Dit betekent een daling van ruim 12 mg/l tot gehalten beneden 10 mg/l. Gezien
de hoge gehalten aan stikstof in de beek is deze daling overigens nog niet echt spectaculair. Voor fos-
faat is de daling veel substantiëler. De concentratie daalt over de onderzoeksperiode van circa 0,6 mg/l
in 1984 tot een gemiddelde concentratie beneden 0,15 mg/l in 1999/2000.

afbeelding 3.6. Concentratie totaal-stikstof (mg N/l) meetpunt 24354 in periode 1984-2000

0

5

10

15

20

25

30

 jan-
1984

 dec-
1984

 dec-
1985

 dec-
1986

 dec-
1987

 dec-
1988

 dec-
1989

 dec-
1990

 dec-
1991

 dec-
1992

 dec-
1993

 dec-
1994

 dec-
1995

 dec-
1996

 dec-
1997

 dec-
1998

 dec-
1999

 dec-
2000

m
g 

N
/l

afbeelding 3.7. Concentratie totaal-fosfaat (mg/P/l) meetpunt 24354 in periode 1984-2000
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uitgevoerde maatregelen
In de afgelopen 15 jaar zijn verschillende maatregelen genomen die geleid hebben tot een reductie van
nutriënten in het stroomgebied van de Hierdense Beek. Allereerst is in 1985 een kalvergiervoorzuive-
ringsinstallatie in het stroomgebied in gebruik genomen. In de daarop volgende jaren zijn alle bedrijven
in het stroomgebied hierop aangesloten. Vervolgens zijn in de periode 1993-1995 een enkele maatre-
gelen genomen in het kader van het REGIWA-project 'Eutrofieringsbestrijding Hierdense Beek'.



Witteveen+Bos
AP417-6 Boeren voor schoon water - systeemanalyse definitief d.d. 16 april 2009

15

Bovenstaande trendanalyse laat zien dat de genomen maatregelen significante dalingen van vrachten
en concentraties tot gevolg hebben gehad. De grootste winst is geboekt in de eerste jaren na inge-
bruikname van de kalvergierzuivering. Ook nadien zijn met genomen maatregelen in belangrijke mate
effecten geboekt. Samen hebben zij tot een verdere reductie van 40 % ten opzichte van de situatie
1984 geleid. De vrachten en concentraties vertonen nog steeds een licht dalende trend.

Ondanks de verbeteringen van de waterkwaliteit worden de MTR-normen voor met name stikstof
en zware metalen (koper, nikkel, zink) nog overschreden. In de zijtakken (onder andere de Udde-
lerveentak) binnen de enclave overschrijden de fosfaatconcentraties de MTR-norm nog wel in de
meeste metingen (landbouw).

3.4.2. Huidige oppervlaktewaterkwaliteit en probleemstoffen
In 2007 zijn in het emissiebeheersplan (TAUW, 2007b) de probleemstoffen in de Hierdense Beek be-
paald. Gebaseerd op meetgegevens uit 2004-2006 is vastgesteld dat stikstof, koper en nikkel de pro-
bleemstoffen zijn. In voorliggende inventarisatie naar de chemische oppervlaktewaterkwaliteit is het
metaal nikkel niet meegenomen gezien in de beschikbare meetgegevens uit de periode 2006-2008
geen overschrijding van de MKN-norm (milieukwaliteitsnorm) is aangetoond. Ondanks het feit dat fos-
faat niet direct als probleemstof wordt genoemd is fosfaat wel in beschouwing genomen gezien het be-
lang van fosfaat voor de ecologische kwaliteit van het water en gezien fosfaat door landbouwactiviteiten
beïnvloed wordt.

herkomst van de probleemstoffen
Verschillende kleinere zijbeken komen uit in de hoofdloop van de Hierdense Beek. De zijbeken die in
de Veluwse bossen ontspringen kenmerken zich door een goede waterkwaliteit. Enkele zijbeken echter
ontspringen in gebieden met intensieve veehouderij, waardoor de waterkwaliteit over het algemeen
slecht is en de nutriëntenconcentraties hoog. De Hierdense Beek reageert snel op een bui; direct na
een bui neemt het debiet van de beek snel toe en, vanuit de gebieden met intensieve veehouderij, ook
de vrachten aan fosfaat en stikstof.

analyse van monitoringgegevens
Gedurende de periode 2005-2008 is de Hierdense Beek gemonitoord. De monitoring is vooral gericht
op de hoofdstroom van de Hierdensche beek. De frequentie van de monitoring verschilt per meetpunt.
Tabel 3.1 laat de meetpunten zien waarvan metingen beschikbaar zijn van P en N voor de zomer-
maanden (april-september) in de periode 2005 tot en met 2008. De kaart in bijlage VII geeft de ligging
van de meetlocaties weer.

tabel 3.1. Meetlocaties, omschrijving, coördinaten en aantal metingen in de zomermaanden
(april-september) van 2005-2008

code omschrijving X Y NH4 NKj NO3+NO2 P PO4
243500 Hierdensebeek Staverden 178444 477999 6 6 6 6 6
243510 Hierdendsebeek Staverden 178823 477527 4 4 4 4 4
243520 Hierdensebeek Hierden 175568 486622 20 20 20 20 20
243530 Hierdensebeek Leuvenum 177898 479518 6 6 6 6 6
243590 Hierdensebeek Paleisweg 179980 473466 12 12 12 11 12
243600 Hierdensebeek Hierden t.z.v. spoorlijn 176652 484051 101 101 101 101 101
243610 Hierdensebeek 179371 475951 6 6 6 6 6
243640 Hierdensebeek 176692 481817 4 4 4 4 4
245010 Hierdensebeek zijbeek v.h. Uddelerveen 179951 474996 81 81 81 81 81
246020 Killenbeek Hulshorst 176444 487998 6 6 6 6 6
246510 Koudebeek nabij Leuvenum 177974 478902 68 69 68 68 69
246620 Frederik Bernardbeek 178108 478944 3 3 3 3 3
248760 Staverden pt6 zuid ven in Speulderveld 178873 475637 2 2 2 2 2
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Op basis van deze meetgegevens zijn een aantal figuren gemaakt die de zomergemiddelde gehalten
van (componenten van) P en N laten zien.

afbeelding 3.8. Zomergemiddelde waarden voor stikstofcomponenten op diverse meetlocaties in
het gebied van de Hierdense beek

afbeelding 3.9. Zomergemiddelde waarden voor fosforcomponenten op diverse meetlocaties in
het gebied van de Hierdense beek

De afbeeldingen laten zien dat de kwaliteit lokaal sterk kan afwijken van het ‘gemiddelde’ beeld. Voor
stikstof geldt dit in sterkere mate dan voor fosfaat. Met name de zijbeek Uddelerveen (locatie 245010)
valt in negatieve zin op. Zowel het P-gehalte als het N-gehalte zijn op deze locatie is erg hoog. Ook de
geleidbaarheid (maat voor de hoeveelheid ionen) is op deze locatie duidelijk hoger dan elders. Een en
ander wijst op beïnvloeding door nutriënten en ionen.

Wat betreft de kwaliteit in het algemeen valt op dat met name het stikstofgehalte aan de hoge kant is,
ruim boven de MTR norm van 2,2 mgN/l. Fosfaat is op de meeste locaties rond of onder de MTR (0.15
mgP/l). Verder valt op dat N voor het overgrote deel bestaat uit nitraat (NO3). Ammonium wordt nauwe-
lijks gemeten, beide zijn opgeloste vormen van stikstof. Onder zuurstofrijke condities wordt voorname-
lijk nitraat aangetroffen. Dit komt ook overeen met het zuurstofverzadigingspercentage (hier niet gepre-
senteerd) dat overwegend goed is en voor de meeste locaties rond of boven de 80 % bedraagt.
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afbeelding 3.10. Zomergemiddelde waarden voor geleidbaarheid op diverse meetlocaties in het
gebied van de Hierdense beek

Afbeelding 3.11 laat de kopergehalten op een aantal meetlocaties in het water van de beek zien (be-
perkt gemeten). Te zien is dat het gehalte van bovenstrooms naar benedenstrooms lijkt af te nemen. In
het Uddelermeer (bron van de Hierdense beek) is het gehalte nog laag. In de zijbeek van den Broekeld
is sprake van hogere gehalte, waarna het in de richting van benedenstrooms afneemt. Opgemerkt moet
worden dat het om een beperkt aantal metingen gaat in het oppervlaktewater en dat dus niet bekend is
in hoeverre er daarbij een relatie is met bijvoorbeeld hogere afvoeren (opwervelen sediment). De ver-
hoogde koperconcentratie ter hoogte van het spoor kan mede veroorzaakt zijn door slijtage van bo-
venleidingen.

afbeelding 3.11. Jaargemiddelde waarden voor kopergehalten (totaal) in het oppervlaktewater
op diverse meetlocaties in het gebied van de Hierdense beek

De totaal stikstof concentratie in de Hierdense Beek vertoont een seizoenfluctuatie met hogere con-
centraties in de winter en lagere concentraties in de zomer (afbeelding 3.12). Op locatie 243520 (Hier-
densebeek Hierden) is dit duidelijker dan op locatie 243600 (Hierdensebeek Hierden t.z.v. spoorlijn).
De lagere gehalten in de zomerperiode kunnen worden verklaard door omzetting van nitraat in
luchtstikstof (denitrificatie in het oppervlaktewater van de beken), waardoor N uit het watersysteem ver-
dwijnt. Verder is de aanvoer van N door af- en uitspoeling in de zomer minder.
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afbeelding 3.12. Jaarlijkse fluctuatie in de N-totaal concentratie (mgN/l) in de Hierdense Beek ter
hoogte van Hierden (locatie 243520) en t.z.v. spoorlijn (243600)

Gedurende de meetperiode 2005-2008 is geen trend in N-totaal concentraties zichtbaar. In vergelijking
met de data uit de periode 1984-2000 [ref. 1.] lijkt de dalende trend in N-totaal zich door te zetten (tabel
3.2).

tabel 3.2. Gemiddelde stikstof en fosfaat concentraties in de benedenloop van de Hierdensche
beek (locatie 243600)

periode 1984-1989* 1989-1995* 1995-2000* 2005-2008**
stikstof (totaal) (mg N/l) 11,8 10,6 9,4 7,1
fosfaat (totaal) (mg P/l) 0,49 0,28 0,13 0,15
*  bron: ref. Arcadis
** meetgegevens locatie 243600

De zomergemiddelde P-totaal concentraties per meetpunt zijn weergeven op kaart in bijlage VIII. De P-
totaal concentraties variëren tussen circa 0,09 en 0,16 mg/l in de hoofdstroom van de beek. De zijbe-
ken uit de landbouwgebieden ‘Uddelerveen’ en ‘van den Broekeld’ zijn hoger in fosfaat gehalte, maar
lijken geen significant effect te hebben op de fosfaatconcentratie in de hoofdstroom. De fosfaatgehalten
in de benedenloop van de Hierdense Beek zijn gedurende de periode 1984 tot 2000 sterk afgenomen.

Ook de P-totaal concentratie in de Hierdense Beek vertoont een seizoenspatroon (afbeelding 3.9). De-
ze is tegengesteld aan het patroon van de N-concentratie. Voor P geldt juist dat zomers door proces-
sen juist P vrijkomt. Bijvoorbeeld door afbraakprocessen of het vrijkomen van ijzergebonden P onder
zuurstofloze condities in de waterbodem. Enkele malen zijn sterke uitschieters gemeten, deze kunnen
naast bovengenoemde P-mobilisatie door afbraakprocessen, ook wijzen op pieken als gevolg van hevi-
ge neerslag. Dergelijke pieken bemoeilijken het krijgen van een betrouwbaar (zomer)gemiddelde.
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afbeelding 3.13. Jaarlijkse fluctuatie in P-totaal, Hierdense Beek t.h.v. Hierden (locatie 243520)

3.4.3. Waterbodemkwaliteit
De waterbodemkwaliteit van de bovenloop van de Hierdense Beek en zijbeken is voor een aantal pa-
rameters gemeten. Hoewel koper als probleemstof wordt gezien, is er slechts in 2 gevallen sprake van
een lichte verhoging van de koper gehalten in de waterbodem (locatie Staverdense Beek 1-oorsprong
bij Uddel en locatie Bleeke Meer). Dit betreft geen overschrijding van de MTR norm (klasse 3). Tabel
3.3 laat de resultaten zien van waterbodem analyses uit 2004 waarin de chemisch eindoordeel is ge-
presenteerd plus de klassenbepalende stoffen en een nadere specificatie voor koper.

tabel 3.3. Beoordeling waterbodem door toetsing aan NW4. Monstername 2004, toetsing uitge-
voerd in november 2008

omschrijving trajectlengte klasse klasse beperkende
factor

klasse koper
(data 2004)

(m) (% overschrij-
ding)

Staverdense Beek 1-oorsprong bij Uddel 1.180 1 Cu 2 (19%)
Staverdense Beek 2-thv het Uddelermeer 1.110 0 0
Staverdense Beek 3-thv het Bleeke Meer 800 0 0
Staverdensebeek tot Bleeke Meer 810 0 0
Bleeke Meer 300 3 Ni 2 (11%)
Staverdense Beek 4 1.200 0 0
Staverdense Beek-zijtak 690 3 endosulfan/sulfaat 0
Staverdense Beek 5-bij De Leemkuil 1.162 0 0
Staverdense Beek 6-bij Brug en Bosch 1.580 2 endosulfan/sulfaat 0
Staverdense Beek 7-bij Kasteel Staverden 1.170 0 0
Staverdense Beek-zijtak Speuld 1 1.230 0 0
Staverdense Beek-zijtak Speuld 2 1.150 0 0
Staverdense Beek-zijtak Speuld 3 1.050 2 heptachloor

+epoxide
0

Staverdense Beek-zijtak Kleine Kolonie 1 1.570 2 heptachloor
+epoxide

0

Staverdense Beek-zijtak Kleine Kolonie 2 1.170 1 som PCB6+somHCH 0

Tabel 3.4 laat de nutriëntengehalten en bindingspotenties (P/Fe ratio) zien voor waterbodems in de bo-
venloop van de Hierdense Beek . Hoge nutriëntengehalten en hoge P/Fe ratio’s wijzen op voedselrijke
bodems die slecht P binden. In het gebied valt vooral het Bleeke Meer op. Hier worden organische bo-
dems gevonden met hoge gehalten aan P en N. Overigens is de P/Fe ratio niet heel ongunstig (bena-
derd 0.1). Een waarde van 0.1 kan als goed worden gezien, er is dan voldoende ijzer voor de binding
van P.
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Echter onder zuurstofloze omstandigheden (afbraak van organisch materiaal) zal het ijzergeboden P
weer vrijkomen doordat ijzer wordt gereduceerd. De overige bodems zij overwegend mineraal (zand)
en zijn bodems die in stormend water liggen. Hiervan worden (in tegenstelling tot bodems in meren en
plassen) weinig problemen verwacht voor wat betreft de nalevering van nutriënten. Bodems in stro-
mende wateren zijn namelijk, door de continue waterverversing, veel eerder in evenwicht met het bo-
venstaande water.

tabel 3.4. Nutriënten, organische stof en fosfaat/ijzerrratio’s van waterbodems in de bovenloop
van de Hierdense Beek

organische stof
(%)

N-kj
(g/kg ds)

P-totaal
(g/kg ds)

Ratio P/Fe
(mol/mol)

Omschrijving
Staverdense Beek 1-oorsprong bij Uddel 0,8 0,2 0,09 0,10
Staverdense Beek 2-t.h.v. het Uddelermeer 2,2 0,6 0,30 0,32
Staverdense Beek 3-t.h.v het Bleeke Meer 1,8 0,6 0,16 0,21
Staverdensebeek tot Bleeke Meer 0,9 0,6 0,17 0,20
Bleeke Meer 60,9 25,8 1,60 0,14
Staverdense Beek 4 0,6 0,2 0,20 0,24
Staverdense Beek-zijtak 2,1 0,5 0,31 0,33
Staverdense Beek 5-bij De Leemkuil 0,9 0,2 0,23 0,35
Staverdense Beek 6-bij Brug en Bosch 0,9 0,3 0,17 0,09
Staverdense Beek 7-bij Kasteel Staverden 0,5 0,2 0,14 0,19
Staverdense Beek-zijtak Speuld 1 3,9 0,9 0,55 0,47
Staverdense Beek-zijtak Speuld 2 0,6 0,2 0,13 0,12
Staverdense Beek-zijtak Speuld 3 0,4 0,1 0,11 0,13
Staverdense Beek-zijtak Kleine Kolonie 1 0,6 0,2 0,05 0,07
Staverdense Beek-zijtak Kleine Kolonie 2 1,6 0,5 0,1 0,13

3.4.4. Grondwaterkwaliteit
In het relatieve dunne watervoerende pakket zijn de verblijftijden van het grondwater kort. Van 95 %
van al het water dat in of langs de beek als kwel uittreedt is de verblijftijd minder dan 25 jaar (IWACO,
1994). Ondanks de korte verblijftijd krijgt het grondwater op meerdere plekken toch een lithoclien ofwel
grondwaterachtig karakter. Dat is het geval als de doorstroomde bodemlagen slibhoudend zijn. In bo-
venstroomse gebieden met wegzijging en na het doorstromen van grofzandige bodemlagen houdt het
grondwater veel meer een atmoclien ofwel regenwaterachtig karakter. Deze verschillen komen uitein-
delijk ook tot uiting in de kwelzones langs de beek waar verschillende karakteristieke bodem-, humus-
en vegetatietypen voorkomen (Jansen, 2006)

Afgezien van de verschillen in natuurlijke samenstelling wordt de kwaliteit van het grondwater beïnvloed
door verontreinigd water dat afkomstig is uit de landbouwgebieden die vooral in de omgeving van de
plaatsen Elspeet, Uddel, Meerveld en Speuld te vinden zijn. Hoewel de actuele uitspoeling door ver-
schillende maatregelen is verminderd, is er nog een ‘oude’ hoeveelheid meststoffen onderweg naar het
beekdal. Door vastlegging van fosfaat en denitrificatie zal een gedeelte hiervan het beekdal echter nooit
bereiken. Omdat voor deze processen het voorkomen van slibrijk materiaal en organische stof (veen)
belangrijk zijn, kan de kwaliteit van het grondwater van plaats tot plaats sterk variëren.

Gedurende de periode 1995 tot 2008 is door Alterra een monitoring uitgevoerd naar de grondwater-
kwaliteit in het stroomgebied van de Hierdensche beek. De monitoring bestond uit het jaarlijks bemon-
stering van diverse peilbuizen. Het meetnet omvat drie transecten in de boven en midden loop van de
Hierdensche beek. De kwaliteit van het ondiepe grondwater (tot 5 m-mv) wordt sterk beïnvloed door het
landgebruik. In landbouwgebieden worden hoge nitraatconcentraties gemeten (tot 60 mg N/l) en verto-
nen de jaarlijks gemeten nitraatconcentraties sterke fluctuaties. In het diepere grondwater (> 5 m-mv)
zijn de nitraatconcentraties door denitrificatie lager en vertonen een stabiel patroon. In enkele gevallen
was denitrificatie beperkt en werden hoge nitraatconcentraties tot 10 m-mv aangetoond.
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Benedenstrooms wordt de Hierdensche beek gevoed met kwelwater wat door denitrificatie een laag
stikstof gehalte heeft. Lokale sloten en zijbeken worden gevoed met ondiep grondwater wat hoge ni-
traatconcentraties kan bevatten. In 2003 is geconstateerd dat gemiddeld genomen de kwaliteit van het
grondwater verbetert. In 2004 is deze verbetering op de meeste van deze plekken niet doorgezet, maar
in 2005 en 2006 is op de meeste plekken de dalende tendens van voor 2004 weer zichtbaar. Alleen
voor het meest ondiepe grondwater in met name intrekgebieden geldt dat niet. Daar hangt de kwaliteit
het sterkst samen met eventuele grondbewerking of bemestingsactiviteiten en kan de kwaliteit van jaar
tot jaar wisselen.

3.5. Beheer en onderhoud
Ook het beheer en onderhoud van de watergang en oevers is in het algemeen bepalend voor de ver-
schijningsvorm van de ecologie in de beeksystemen. Specifiek voor de boven en benedenloop van de
Hierdense beek kan worden aangegeven dat deze beken in een zandpakket liggen en lokaal een dun-
ne laag detritus hebben. Dit ten gevolge van bladval en afbraak. Dit is typerend voor een natuurlijke
beek en extra beheer of onderhoud wordt dan ook niet als noodzakelijk en effectieve maatregel gezien.

3.6. Ecologische kwaliteit
De ecologische kwaliteit van de Hierdense Beek is de resultante van alle voorgaande kenmerken. De
samenhang tussen de kenmerken van het watersysteem en de biologische toestand wordt theoretisch
weergegeven door het zogenaamde 5-S model (Verdonschot et. al., 1995). De systeemvoorwaarden
(Topografie en klimaat), stroming (hydrologie), stoffen (waterkwaliteit) en structuren (inrichting) zijn stu-
rend voor de 5e s, de soorten.

In de loop van de tijd is de ecologische toestand van de Hierdense Beek sterk veranderd. De Hierdense
Beek had in het begin van de vorige eeuw nog een brakke monding met soorten als bot en zeedonder-
pad. Na de aanleg van de afsluitdijk zijn deze omstandigheden en soorten verdwenen. In de jaren zes-
tig en zeventig van de vorige eeuw werd de beek sterk aangetast door gierlozingen en overbemesting
van de landbouwgronden. De sterfte van vissen, beekforellen die destijds nog voorkwamen, vestigde
de aandacht op deze problemen. Dit is de aanleiding gewest voor een systematisch onderzoek en het
nemen van maatregelen. Onderzoek leerde dat veel soorten uit de beek verdwenen waren. Na het uit
voeren van herstelmaatregelen is de ecologische kwaliteit van de beek weer sterk verbeterd. Tijdens
monitoring zijn weer een aantal karakteristieke (macrofauna)soorten aangetroffen. Bepaalde soorten
zullen echter niet (spontaan) terugkeren omdat de omstandigheden ontbreken (contact met de Zuider-
zee) of doordat herkolonisatie wordt bemoeilijkt door de grote afstand tot andere beken (Jaarsma en
Verdonschot, 2000).

macrofauna
Analyse van macrofaunagegevens van de Hierdense Beek van 1995 en 1999 liet zien dat de ecologi-
sche kwaliteit op de meeste plekken goed is en dat sinds 1995 een aantal herstelde trajecten zich goed
hebben ontwikkeld (Jaarsma en Verdonschot, 2000). Over het algemeen bestaat de macrofauna uit ka-
rakteristieke soorten van schone laaglandbeken. In negatief opzicht afwijkend is locatie 24361, in de
bovenloop van de beek. Deze locatie wordt op basis van macrofauna gekarakteriseerd als sterk ge-
normaliseerd en organisch belast.

Meer recente gegevens zijn ook beschikbaar. Deze zijn getoetst aan de KRW-maatlat voor macrofauna
(zie hoofdstuk 4).

vis
Tijdens bemonsteringen in 2002, 2003 en 2005 zijn aal, bermpje, kleine modderkruiper, riviergrondel,
snoek, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, baars en ruisvoorn aangetroffen. Dit is niet
een zeer indrukwekkende lijst, de meeste soorten zijn algemeen. Alleen bermpje en riviergrondel (in
mindere mate) zijn gebonden aan stromend water. Het is echter niet duidelijk waar deze gegevens van
afkomstig zijn. Ook valt op dat er in overwegend in het voorjaar, najaar en zelfs in de winter is gevist.
De vis is dan niet homogeen verdeeld en er kan dan geen goed beeld van de visstand worden verkre-
gen.
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In 2007 is een visstandonderzoek uitgevoerd door bureau Waardenburg. Daarbij is op 5 trajecten con-
form de inspanning volgens de KRW bemonsterd (electrovissen, trajectlengte 300 meter, periode half
juli-half september). Op 49 andere locaties is met geringere inspanning en op andere momenten gevist.
Tabel 3.5 laat het samengevatte resultaat van de bemonsteringen zien.

tabel 3.5. Overzicht van de vangsten 2007 (Soes, 2007). De aantallen per soort zijn gegeven voor
de 5 KRW-punten afzonderlijk en de som van alle (FFW) punten. De beschermde soor-
ten zijn vetgedrukt

De meest opmerkelijke waarneming is die van de (waarschijnlijke) beekprik. Deze soort is sinds de ja-
ren zestig niet meer waargenomen. De Hierdense Beek herbergt een belangrijke populatie rivierdon-
derpadden, die in aantal de som van de rivierdonderpadden in de overige Veluwse beken overstijgt. De
grootste aantallen zijn te vinden in de hoofdloop van de Hierdense Beek, met uitzondering van het deel
nabij de uitmonding. In de zijbeken wordt ze ook aangetroffen, echter veelal in lage dichtheden (Soes,
2007). Tabel 3.6 laat het resultaat zien van toetsing van de data aan de KRW-maatlatten.

tabel 3.6. Toetsing aan de KRW-maatlatten voor R4 en R5 (Soes, 2007)

De toetsing is gedaan aan twee maatlatten, namelijk R5 (dit is het type van de Hierdense beek) en R4.
Over de resultaten wordt het volgende opgemerkt (Soes, 2007). ‘De lage score (matig) voor de KRW-
toetsing wanneer wordt getoetst op het type R5 (langzaam stromende middenloop/benedenloop op
zand) wordt veroorzaakt door het lage aantal soorten en dan met name het lage aantal voor R5 typi-
sche rheofiele soorten. Hieronder vallen kopvoorn, riviergrondel en serpeling. Van deze soorten is al-
leen de serpeling recentelijk aangetroffen in de Noord-Veluwse beken (Soes, 2007). Zowel de rivier-
grondel als de kopvoorn hebben geen populaties in het aangrenzende Veluwemeer.



Witteveen+Bos
AP417-6 Boeren voor schoon water - systeemanalyse definitief d.d. 16 april 2009

23

De winde die op basis het verleden als typisch voor de Hierdense Beek kan worden gekenmerkt, is
echter volgens de maatlat geen typische rheofiele vissoort voor dit type beken. De maatlat voor de
Hierdense Beek is dan ook vermoedelijk weinig geschikt; ook bij een verbeterde visfauna zal ze niet
snel hoog scoren. Voor het verkrijgen van een hogere score zal ook op regionaal niveau een grote ver-
andering in de visfauna moeten optreden, zodat kopvoorn, riviergrondel en serpeling in de Hierdense
Beek met enige zekerheid kunnen worden verwacht. Een toetsing op het type R4 pakt wel beter uit:
goed. Echter is dit gezien de dimensies van het grootste deel van de Hierdense Beek niet het meest
toepasselijke type.’

Toetsing aan de maatlat voor natuurlijke wateren levert een matige score op. De Hierdense beek is
echter geen natuurlijk maar een sterk veranderd water, hiervoor geldt als doelstelling het Goed Ecolo-
gisch Potentieel (GEP). Door waterschap Veluwe zijn GEP waarden voor de KRW indicatoren gedefini-
eerd, hieraan wordt in hoofdstuk 4 getoetst.

macrofyten
De beschikbare soortenlijst van waterplanten in de Hierdense Beek is kort. De volgende soorten zijn
gevonden tijdens opnamen in 1995, 1997 en 2006. Haaksterrenkroos, (gewoon) Sterrenkroos, Grof
hoornblad, Klein kroos, Schedefonteinkruid, Duizendknoopfonteinkruid. Met name haaksterrenkroos en
duizendknoopfonteinkruid zijn bijzondere soorten, die een goed waterkwaliteit vereisen. De overige
soorten zijn algemeen. Een groot deel van de beek is overigens ook slecht beperkt geschikt voor plan-
tengroei als gevolg van de beschaduwde condities.

diatomeeën
Van 2 locaties op bodem en vegetatie zijn gegevens bekend van diatomeeën. Deze zijn getoetst aan
de KRW-maatlat (zie hoofdstuk 4).
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4. DOELSTELLING EN KNELPUNTEN

4.1. Inleiding
Voor het waterbeheer is op dit moment de Europese Kaderrichtlijn Water het meest richtinggevend. De
afgelopen jaren is hard gewerkt aan het afleiden van fysisch-chemische en biologische KRW-
doelstellingen. De komende jaren moet hard gewerkt worden aan het uitvoeren van maatregelen om
deze doelstellingen te halen. In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de doelen en de mate
waarin de huidige situatie voor de Hierdense Beek daaraan voldoet. Dit leidt tot een aantal knelpunten,
die worden vertaald naar wat deze betekenen voor de emissiebeperking vanuit de landbouw in het
stroomgebied van de beek.

4.2. KRW doelstellingen (GEP)
De Hierdense Beek is gekarakteriseerd als R5, langzaamstromende midden/benedenloop op zand
(laaglandbeek). Onderstaande kader geeft een beschrijving van de voor de KRW nagestreefde toe-
stand (GEP) in woord en beeld weer. Tabel 4.1 laat de bijbehorende, relevante fysisch-chemische en
ecologische waarden zien.
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tabel 4.1. GEP waarden voor de fysisch-chemische en biologische kwaliteitselementen van de
Hierdense Beek

KRW parameter eenheid GEP

macrofyten EKR
- minimum bedekkings% begroeibaar areaal submers, emers en drijvend 10 %
- maximum bedekkings% begroeibaar areaal draadwier/flab 10 %
- maximum bedekkings% begroeibaar areaal kroos 10 %
- minimum bedekkings% begroeibaar areaal bos 40 %
- minimum relatieve score soortensamenstelling waterplanten 20 %
- minimum absoluut aantal soorten waterplanten 12

macrofauna EKR 0.6

vissen
- aantal kenmerkende reofiele soorten 2
- aantal kenmerkende eurytope soorten 4
- aantal kenmerkende migrerende soorten (regionaal - zee) 2
- aantal kenmerkende habitat gevoelige soorten 6
- minimum aandeel kenmerkende reofiele soorten 65 %
- minimum aandeel kenmerkende eurytope soorten 20 %
- minimum aandeel kenmerkende migrerende soorten (regionaal - zee) 10 %
- minimum aandeel kenmerkende habitat gevoelige soorten 85 %

chemie: ecologie ondersteunend
Fosfor mgP/l 0.14
Stikstof mgN/l 4.5
Zoutgehalte mgCl/l 150
Zuurstof verzadigings% 70
Zuurgraad - 5.5-8.5
Temperatuur maximale dagwaarde (0C) 25

chemie: prioritair
Cu ug/l water 3.8

4.3. Toetsing aan de KRW-doelen
Afbeelding 4.1 geeft de resultaten van de toetsing aan de KRW doelen (GEP) voor de Hierdense Beek.
In de tabel zijn de resultaten van toetsing door TAUW (2007) opgenomen en de toetsing van de be-
schikbare data. Opgemerkt wordt dat de abundantie-data van macrofyten naar verwachting niet ge-
schikt zijn voor toetsing aan de KRW-maatlatten.
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afbeelding 4.1. Toetsing aan de KRW doelen (GEP)

De toetsing laat zien dat problemen/knelpunten liggen bij de stoffen N en koper, P voldoet net aan de
norm. Voor de biologie geldt dat macrofauna (ruimschoots) voldoet aan de KRW normen. Voor de vis
geldt dat niet, met name habitat gevoelige soorten en het aandeel migrerende soorten scoren nog te
laag. Het aantal soorten planten scoort ook onvoldoende, wellicht is dit ook een gevolg van de bemon-
steringsmethode. De KRW vraagt om een grotere inspanning, aanbevolen wordt daarom een vegeta-
tieopname uit te voeren conform de KRW-inspanning.

In bijlage IX zijn de toetsresultaten van de biologische data aan de KRW maatlatten voor de natuurlijke
wateren (watertype: R5) te zien.

4.4. Belangrijkste menselijke beïnvloedingsfactoren

4.4.1. Inleiding
Van de gemeten verhoogde concentraties nutriënten en koper in het grond- en oppervlaktewater moet
worden vastgesteld van welke bron en/of proces deze afhankelijk zijn. Inzicht in de bronnen en proces-
sen is noodzakelijk om de effectiviteit van maatregelen te kunnen inschatten.

Indien voldoende kennis beschikbaar is van de bronnen en processen, kan aan de hand van een (mas-
sa)balans of een waterkwaliteitsmodel worden gepresenteerd wat de bijdrage is en kan het effect van
een maatregelen op de verwachte waterkwaliteit worden voorspeld. In het algemeen is er maar be-
perkte informatie beschikbaar van het hoofdsysteem en de zijbeken van de Hierdense Beek om een
water- en stoffenbalans te vullen, laat staan een waterkwaliteitsmodel te runnen waarbij ook rekening
wordt gehouden met de processen. In onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de beschik-
bare informatie die kan worden gebruikt voor de inschatting van effecten van maatregelen (expert jud-
gement).

4.4.2. Waterkwantiteit
Door de ontwatering ten behoeve van de landbouw is de grondwaterstand in delen van het projectge-
bied kunstmatig verlaagd. Dit heeft directe invloed op de aanvoer van regenwater naar de beken en
daarmee de kwaliteit en ecologie. Dit is echter zeer gebiedsafhankelijk en bij de keuze van pilots kan
worden gekozen uit een gebied met veel landbouw en drainage versus een gebied met minder land-
bouw./meer natuur met minder intensieve drainage. De hoeveelheid water is natuurlijk mede bepalend
voor de optredende concentratie in het oppervlaktewater benedenstrooms.

KRW parameter eenheid GEP

huidige 
situatie 

volgens TAUW 
2007

huidige situatie 
berekend obv 
beschikbare 

data Toelichting
macrofyten EKR nb nb
- minimum bedekkings% begroeibaar areaal submers, emers en drijvend 10% nb nb
- maximum bedekkings% begroeibaar areaal draadwier/flab 10% nb nb
- maximum bedekkings% begroeibaar areaal kroos 10% nb nb
- minimum bedekkings% begroeibaar areaal bos 40% nb nb
- minimum relatieve score soortensamenstelling waterplanten 20% nb nb
- minimum absoluut aantal soorten waterplanten 12 nb 5 data niet conform KRW methodiek verzameld

macrofauna EKR 0.6 0.796 >0.8 diverse locaties, data 2002-2005

vissen ?
- aantal kenmerkende reofiele soorten 2 3 data bureau waardenburg 2007, 5 KRW trajecten
- aantal kenmerkende eurytope soorten 4 6 data bureau waardenburg 2007, 5 KRW trajecten
- aantal kenmerkende migrerende soorten (regionaal - zee) 2 2 data bureau waardenburg 2007, 5 KRW trajecten
- aantal kenmerkende habitat gevoelige soorten 6 5 data bureau waardenburg 2007, 5 KRW trajecten
- minimum aandeel kenmerkende reofiele soorten 65% 71 data bureau waardenburg 2007, 5 KRW trajecten
- minimum aandeel kenmerkende eurytope soorten 20% 29 data bureau waardenburg 2007, 5 KRW trajecten
- minimum aandeel kenmerkende migrerende soorten (regionaal - zee) 10% 2 data bureau waardenburg 2007, 5 KRW trajecten
- minimum aandeel kenmerkende habitat gevoelige soorten 85% 73 data bureau waardenburg 2007, 5 KRW trajecten

chemie: ecologie ondersteunend
zomergemiddelde gehalte aan totaal-P mgP/l 0.14 0.12 0.14 data locatie 243600 Hierden tzv spoorlijn 2005 - 2008
zomergemiddelde gehalte aan totaal-N mgN/l 4.5 5.2 6.7 data locatie 243600 Hierden tzv spoorlijn 2005 - 2008
zomergemiddelde saliniteit mgCl/l 150 31 29 data locatie 243600 Hierden tzv spoorlijn 2005 - 2008
zomergemidelde verzadigingspercentage zuurstof verzadigings% 70 nb 89 data locatie 243600 Hierden tzv spoorlijn 2005 - 2008
zomergemiddelde zuurgraad, range tussen minimum en maximum - 5.5-8.5 7.4 7.4 data locatie 243600 Hierden tzv spoorlijn 2005 - 2008
temperatuur maximale dagwaarde (0C) 25 16 21 data locatie 243600 Hierden tzv spoorlijn 2005 - 2008

Cu (jaargemiddelde) ug/l water 3.8 4 data locatie 243600 Hierden tzv spoorlijn 2005 - 2008
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4.4.3. Waterkwaliteit
De ecologie in de Hierdense beek wordt beïnvloedt door de waterkwaliteit, waterkwantiteit en de hy-
dromorfologie. De chemische waterkwaliteit van de beek wordt bepaald door de lozing (direct of indi-
rect) van stoffen op het systeem, de verdunning dor de waterafvoer en eventuele processen in de beek.
Een belangrijke factor hierbij is de belasting van het systeem met stoffen (vrachten). In het algemeen
kan worden gesteld dat voor de nutriënten P en N de volgende potentiële en mogelijk significante bron-
nen bestaan:
- af- en uitspoeling (van landbouwgronden);
- huishoudelijk afvalwater;
- atmosferische depositie;
- overstorten.

Landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de waterkwaliteit. In afbeelding 4.3 en 4.4 worden voor
respectievelijk stikstof en fosfor de belangrijkste bijdragen op nationaal niveau aan belasting van op-
pervlaktewater van periode 1985 tot 2004 weergegeven (Stowa-rapport 14, 2007). De bijdragen van de
verschillende bronnen zijn vastgesteld op basis van de landelijke emissieregistratie. Uit het overzicht
blijkt duidelijk een dalende trend van totale belasting van oppervlakte water met stikstof en fosfor in de
tijd. Verder valt op dat sinds midden jaren tachtig de relatieve bijdrage vanuit de landbouw ten opzichte
van de totale belasting is toegenomen.

afbeelding 4.3. Bijdrage van bronnen aan belasting oppervlaktewater met stikstof (STOWA-
rapport 14, 2007
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afbeelding 4.4. Bijdrage van bronnen aan belasting oppervlaktewater met fosfor (STOWA-
rapport 14, 2007

In het stroomgebied van de Hierdense Beek, en zeker in het onderzoeksgebied in de bovenloop, zijn
geen rioolwaterzuiveringen gelegen die lozen op het oppervlaktewater. In Uddel is wel een rioolover-
stort aanwezig. Het voornemen is om deze overstort binnen enkele jaren te saneren. Ook in Elspeet is
een riooluitlaat aanwezig. In bijlage X is een overzicht van de aanwezige lozingspunten en overstorten.
Er zijn twee studie beschikbaar waarin de bijdrage van de bronnen aan de belasting van het Hierdense
beeksysteem met P en N te kwantificeren.

De eerste studie is een door het Waterschap Veluwe opgestelde rapportage ‘Mineralen Balans en
trendanalyse Hierdense Beek’ (Arcadis, 2001). Op basis van meetgegevens van waterkwantiteit en
waterkwaliteit is een vrachtenbalans opgesteld voor verschillenden jaren, voor de zomergemiddelde,
wintergemiddelde en jaargemiddelde situatie voor de parameters P en N. Uit die analyse komt een
grote rol voor de uitspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden naar voren. In die studie is echter
de rol van depositie en overstorten in de belasting niet goed duidelijk.

In een tweede studie (Emissiebeheersplan, TAUW 2007b) zijn meerdere bronnen in beeld gebracht en
is ook specifiek ingezoomd op het waterlichaam Hierdense beek. Afbeelding 4.5 laat de belangrijkste
(potentiële) bronnen van normoverschrijding zien voor dit waterlichaam Er is daarbij onderscheid ge-
maakt in twee locaties (midden en benedenloop). In beide gevallen is landbouw de meest waarschijnlij-
ke, belangrijkste bron van normoverschrijding. In het geval van koper betreft het vooral een historische
gebruik van koper als additief in veevoeder. In het verleden is koper op grote schaal gebruikt in vee-
voeder omdat koper de groei van schadelijke bacteriën remt. Op dit moment mag koper maar zeer be-
perkt worden gebruikt als voeradditief. Bij spoorwegen kan koper lokaal ook verhoogd voorkomen als
gevolg van slijtage van bovenleidingen en in riooloverstorten komen verhoogde concentraties voor
(drinkwaterleidingen).
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afbeelding 4.5. Bronnen normoverschrijding waterlichaam (TAUW 2007b)

Meer detail uitwerking voor dit stroomgebied is echter niet voorhanden. Lokaal, in zijtakken van de be-
ken, kunnen namelijk grote verschillen aanwezig zijn in de belasting en de optredende waterkwaliteit
als gevolg van landgebruik, bodemtype, grondwaterstroming en bijvoorbeeld aanwezigheid van een
overstort of hemelwateruitlaat. Om de effectiviteit van maatregelen, ook op kleinere watersystemen te
kunnen vaststellen, is het noodzakelijk in het monitoringplan goede keuzes te maken. Bijvoorbeeld bij
de aanwezigheid van een bovenstroomse beïnvloeding zowel bovenstrooms als benedenstrooms de
voorziene maatregel meten of een pilot kiezen waar geen duidelijke bovenstroomse beïnvloeding is.
Ook bij de meetfrequentie moet rekening worden gehouden met de dynamiek van de mogelijke veront-
reinigingsbronnen (afspoeling en overstorten treden op bij piekbuien en kunnen grote vrachten geven,
uitspoeling is een meer traag en constant proces, maar welke bepaald nu het meeste de chemie en
ecologie van de ontvangende beken of de afwenteling naar het Veluwemeer).
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5. SYNTHESE WATERSYSTEEMANALYSE EN BEDRIJFSANALYSE

In dit hoofdstuk worden de worden belangrijkste fysische, chemische en ecologische kenmerken van
het watersysteem van de Hierdense Beek samengevat en samengevoegd met de belangrijkste resul-
taten van de bedrijfsanalyse (DLV Rundvee Advies). In deze synthese wordt tevens kort ingegaan op
verwachte ontwikkelingen in het gebied.

5.1. Watersysteemanalyse

5.1.1. Bodemopbouw en geohydrologie
Het stroomgebied van de Hierdense Beek is onder te verdelen in drie trajecten met ieder zijn eigen
kenmerken.

bovenloop
De bovenloop, of te wel het stroomgebied van de Staverdense Beek met haar zijbeken, wordt geken-
merkt door een open agrarisch landschap met relatief hoge hoogteverschillen en een zandig bodem
met komklei in de ondergrond. Door de aanwezigheid van komklei in de ondergrond ligt het gebied hy-
drologisch geïsoleerd en worden de beken gevoed door lokaal grondwater. Lokaal komen hoge grond-
waterstanden voor door de aanwezigheid van klei- en leemlaagjes in de ondergrond.

middenloop
De middenloop, genaamd de Leuvenumse Beek, stroomt door het Leuvenumse Bos. Het gebied ken-
merkt zich door relatief weinig hoogteverschillen. De beek wordt hier grotendeels gevoed door water uit
de bovenloop en regenwater en het water infiltreert naar het grondwater.

benedenloop
De benedenloop van de Hierdense Beek bevindt zich ten noorden van de A28 en mondt uit in het Ve-
luwemeer. Het gebied kenmerkt zich door een lage maaiveldligging en hoge kwelintensiteit. De sterke
kwel komt met name tot uiting in de parallel aan de Hierdense beek gelegen beken. Het landgebruik is
overwegend grasland.

5.1.2. Waterkwantiteit
De afvoerdynamiek van de beken is sterk door neerslag gestuurd: een hoge afvoer in het voorjaar en
lage afvoer in zomer en najaar. Mede door het relatief dunne watervoerende pakket en aanwezige af-
watering voor de landbouw reageert de bovenloop van de beek snel op een bui. In de vlakke midden-
loop wordt de piekafvoer wat getemperd (infiltratie en inundatie) hetgeen zich ook voortzet in de bene-
denloop.

5.1.3. Waterkwaliteit
De afgelopen jaren is de waterkwaliteit met name gemonitoord in de hoofdstroom van de Hierdense
Beek en in een viertal zijbeken (Uddelerveentak, Van den Broekeld, Koudebeek en Frederik Bernard
Beek). Uit de jaarlijkse fluctuatie van meetgegevens blijkt dat de concentraties aan stoffen sterk beïn-
vloed wordt door het seizoen.

Uit toetsing van de waterkwaliteitsgegevens blijkt dat stikstof en (incidenteel) koper de GEP-normen
overschrijden. Ondanks het feit dat fosfaat niet direct als probleemstof wordt genoemd is fosfaat wel in
beschouwing genomen gezien het belang van fosfaat voor de ecologische kwaliteit van het water, af-
wenteling naar Veluwe Randmeer en gezien fosfaat door landbouwactiviteiten beïnvloed wordt.

stikstof
De nitraatconcentratie in de hoofdbeek varieert tussen de 3.5 en 9 mg/l. De hoogste nitraat concentra-
ties zijn gemeten in de bovenstrooms gelegen zijbeken ‘Van den Broekeld' en 'Uddelerveen', waar res-
pectievelijk 13 en 14,6 mg/l is gemeten. De nitraatconcentraties nemen benedenstrooms af. Vanuit de
KW is geen GEP/norm gedefinieerd voor nitraat, wel voor totaal stikstof (GEP = 4,5 mgN/l).



Witteveen+Bos
AP417-6 Boeren voor schoon water - systeemanalyse definitief d.d. 16 april 2009

31

koper
De koperconcentratie is slechts op enkele locaties gemeten. De concentraties in de hoofdstroom liggen
tussen 3,4 en 5 µg/l. De concentratie in de zijbeek uit stroomgebiedje ‘van den Broekeld’ is 5,8 µg/l.
Opgemerkt dient te worden dat deze zijbeek slechts eenmaal is bemonsterd. De GEP-norm is 3,8 µg/l.

fosfaat
De P-totaal concentraties variëren tussen circa 0,09 en 0,16 mg/l in de hoofdstroom van de beek. De
GEP-norm is gesteld op 0,14 mgP/l. De zijbeken uit de landbouwgebieden ‘Uddelerveen’ en ‘van den
Broekeld’ hebben echter een veel hoger fosfaat gehalte. Deze verhoogde gehalten in de zijbeken heb-
ben mogelijk lokaal effect hebben op de ecologie, echter deze lijken geen significant effect te hebben
op de fosfaatconcentratie in de hoofdstroom.

5.1.4. Bronnen
Voor de stoffen stikstof en fosfaat is de landbouw de belangrijkste bron. Uit de waterkwaliteitsgegevens
blijken, in de (intensieve) landbouwgebieden ‘Uddelerveen’ en ‘van den Broekeld’, de stikstof en fos-
faatconcentraties in het oppervlaktewater hoog te zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat de water-
kwaliteit niet van alle beken bekend is, onder andere die ontstaan in andere agrarische kernen zoals
Speuld en Elspeet.

Voor koper zijn de belangrijkste bronnen naar verwachting het voormalige gebruik van koper als addi-
tief in veevoeders (en via mest in de bodem opgeslagen), slijtage van bovenleidingen van spoortracés
en uitloging van drinkwaterleidingen (via riooloverstorten).

Er is geen gedetailleerde analyse beschikbaar van de belasting van individuele zijtakken van de Hier-
dense beek. Bij de selectie van de pilots en de monitoring moet hiermee rekening worden ingehouden.

5.1.5. Ontwikkelingen in het gebied
Op dit moment wordt voor de TOP-lijst gebied ‘Hierdense Beek en Killenbeek’ gelijktijdig een herstel-
plan opgesteld en een GGOR-studie uitgevoerd (zie paragraaf 1.2). Vanuit deze studies worden maat-
regelen geformuleerd die primair gericht zijn op de vernatting van waardevolle natte natuur en realisatie
van nieuwe natuur, de mogelijke verbetering van de waterhuishouding voor de functie landbouw en de
realisatie van de HEN en Natura 2000-doelen. De uitvoering van deze maatregelen zullen van grote in-
vloed zijn op de waterkwantiteit en -kwaliteit in het stroomgebied van de Hierdense Beek. Deze veran-
deringen kunnen zowel een positief als een negatief effect hebben op de waterkwaliteit in de Hierdense
Beek. Bij vernatting van (voormalige) landbouwgronden zal de concentratie fosfaat in het ondiep
grondwater toenemen en nitraatconcentratie mogelijk afnemen (zie kader). Het effect van deze maatre-
gelen op de lokale waterkwaliteit zijn op dit moment zeer moeilijk in te schatten. Voor het project ‘Boe-
ren voor Schoon Water’ zijn de consequenties van maatregelen in het kader van de TOP-lijst gebieden
en de GGOR-studie van groot belang. Het is wenselijk om de effecten van deze maatregelen op de
waterkwaliteit inzichtelijk te krijgen. Bij de selectie van de pilots en de monitoring dient een goede keu-
ze te worden gemaakt dat deze ‘achtergrondfactoren’ duidelijk in beeld komen of juist worden uitgeslo-
ten.
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fosfaat en nitraatconcentraties in grondwater bij vernatten
De concentratie fosfaat kan toenemen in het ondiep grondwater bij vernatting van de bodem. Fosfaatmobilisatie bij vernatting komt
enerzijds doordat bij hoge grondwaterstanden het grondwater eerder in aanraking komt met fosfaatrijke bovengronden. Anderzijds
doordat in zuurstofarme condities reductie plaats vindt van Fe3+ naar Fe2+. Fe(OH)2 bindt P minder sterk dan Fe(OH)3 waardoor
fosfaat gebonden aan ijzer(hydr)oxiden in oplossing komt.

Een van de processen die de nitraatconcentratie in het grondwater sterk kan beïnvloeden is denitrificatie. Denitrificatie in natte gronden
(percelen met een hoge grondwaterstand) is over het algemeen hoger dan bij droge gronden (percelen met een lage grondwater-
stand). De hogere denitrificatie wordt enerzijds veroorzaakt doordat in natte gronden ten opzichte van droge gronden hogere organi-
sche stofgehalten aanwezig zijn. Organische stof is een belangrijke energiebron voor de micro-organismen die bij het denitrificatiepro-
ces betrokken zijn. Anderzijds is van belang dat er eerder zuurstofloze omstandigheden optreden als gevolg van dit organisch stof.
Zuurstofloosheid is tevens een voorwaarde voor denitrificatie.

5.2. Bedrijfsanalyse
Parallel aan de systeemanalyse is in het kader van het project Boeren voor Schoon Water is door DLV
Rundvee Advies een analyse gemaakt van de agrarische bedrijven in het gebied. Deze bedrijfsanalyse
was specifiek gericht op het landbouwgebied Agrarische Enclave (bovenloop), waarbij gekeken is naar
ontwikkeling van de bedrijven sinds 2000, de huidige stand van zaken en de toekomstig ontwikkelin-
gen. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste punten uit deze bedrijfsanalyse
(rapportage nog in bewerking).

aantal bedrijven en bedrijfsgrootte 2000-2008
Het totale aantal agrarische bedrijven in de Agrarische Enclave daalt van 299 in 2000 naar plusminus
140 bedrijven in 2008. Dit is een daling van 53 % in 8 jaar tijd. Gemiddeld zijn er in de Agrarische En-
clave dus 20 bedrijven per jaar gestopt.

Voor daling in het aantal bedrijven en het tempo daarvan, zijn een aantal verklaringen te geven:
- de aangescherpte wetgeving, ten aanzien van welzijn, ammoniak en geur, alsmede door de BSE-

crisis in 2000 en de MKZ-crisis in 2001 hebben veel bedrijven de vleeskalverhouderij afgestoten;
- beperkingen die bedrijven ondervinden door de vaststelling van Natura 2000 gebieden en Ecologi-

sche Hoofdstructuur;
- versnelde afbouwen van kleine bedrijven, met name door gunstige arbeidsvoorwaarden buiten de

landbouw, een grote vraag naar grond en productierechten en het lage aandeel bedrijven met een
opvolger.

aantal bedrijven en bedrijfsgrootte in 2008 en toekomstige ontwikkeling
In totaal telt de Agrarische Enclave in 2008 dus 140 agrarische ondernemingen op papier. Hiervan zijn
er een kleine 90 operationeel. Dat wil zeggen dat deze ondernemers er professioneel een inkomen uit
genereren. Naar de toekomst toe zullen maximaal 50 professionele ondernemers overblijven in het ge-
bied, die een volledig inkomen uit hun bedrijfsvoering realiseren.

De kalverensector is van oudsher de grootste sector in het gebied. De verschillen in omvang, onder-
nemerschap en visie zijn groot:
- er zijn een tiental grote ondernemers met minimaal 1000 kalveren per locatie. Deze ondernemers

beschikken vaak over meerdere locaties en hebben de intentie om in dit gebied te blijven onderne-
men;

- op dit moment is de intentie om een zestal kalverenbedrijven te verplaatsen naar een locatie buiten
het gebied;

- een tiental kleinere ondernemers met 200 tot 600 kalveren hebben de intentie op den duur te stop-
pen en deel te nemen met de regeling: functie voor functie;

- de grootste groep onder de kalverenhouders is de parttime ondernemer. Zij houden een paar hon-
derd kalveren en verhuren zich daarnaast veelal als ZZP-er of hebben een baan buiten het bedrijf.
Zij willen dit in de toekomst op deze voet voortzetten.
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Op dit moment zijn circa 17 melkveehouders in het gebied bekend. Hiervan zijn 13 ondernemers be-
zocht in het kader van het project Boeren voor Schoon Water. De gemiddelde bedrijfsomvang van deze
bedrijven bedraagt 420.000 kilogram melk, 57 melkkoeien en 43 stuks jongvee. Zij beschikken gemid-
deld over 30 hectare gras en 10 hectare maïs. De variatie in omvang is relatief groot. Deze varieert
namelijk tussen de 120.000 en een miljoen kilogram melk per bedrijf. Deze ondernemers zijn veelal de
grondgebruikers in het gebied en hebben allen de intentie te blijven ondernemen in de Agrarische En-
clave.

In 2008 opereert één professionele akkerbouwer. Hij beschikt over 75 hectare land, die hij grotendeels
pacht van Domeinen en Geldersch Landschap. Daarnaast zijn er een paar gemengde bedrijven in het
gebied, die naast vee ook akkerbouwproducten telen.

In het gebied zijn veel ondernemers die hobbymatig graasdieren houden. Zij beschikken over grond en
houden daarop wat vleesvee. Zij werken hierbij vaak als ZZP-er of hebben een volledige baan buiten
het bedrijf. Er zijn slechts een of twee ondernemers in het gebied die professioneel vleesvee houden.
Een van die ondernemers houdt zijn vleesvee op de schaarweide van de gemeente Nunspeet.

Naast de kalverenhouders, melkveehouders, en een enkele akkerbouwer is er in het gebied ook nog
een palingkweker, een nertsenhouder en kweker te vinden.
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6.  AANBEVELINGEN VOOR PRAKTIJKPILOT

Uit de systeemanalyse en de bedrijfsanalyse komen een aantal resultaten naar voren die sturend zijn
bij de selectie van pilot locaties en de daaraan gekoppelde monitoring. Onderstaand zijn deze beknopt
samengevat en in een workshop met de verschillende disciplines aan tafel dient een keuze te worden
gemaakt:
- de bovenloop (Agrarische Enclave) is door intensief agrarisch gebruik en de hydrologische omstan-

digheden van grote invloed op de waterkwaliteit in de Hierdense Beek. De pilots dienen dan ook
daar te worden gekozen;

- van de zijbeken van deze bovenloop is echter weinig bekend over de waterkwantiteit en de water-
kwaliteit zodat een onderscheid tussen de beken niet kan worden gemaakt op basis van meetgege-
vens. Wellicht dat een expert oordeel in beeld kan brengen of er verschil valt te verwachten;

- ook is weinig detail informatie bekend van de (bijdrage) van de bronnen in de deelstroomgebie-
den/zijtakken. Bij de selectie van de pilotgebieden moet hier slim mee worden omgegaan en dient
goede monitoring plaats te vinden. Deze kwaliteit kan namelijk sterk afwijken van de kwaliteit in de
wel bekende (hoofd)beken;

- de Agrarische Enclave kenmerkt zich door enkele clusters van kalverhouderij bedrijven met kleine
kavels (kernen Elspeet, Uddel en Speuld) en beperkt aantal melkveehouderij bedrijven (17 in totaal)
die een groot deel van het landbouwareaal innemen, met name langs de hoofdbeek. De verwach-
ting is dat het huidige aantal bedrijven binnen enkele jaren zal afnemen tot ongeveer 50 bedrijven.
De praktijk pilot zal zich vooral op de ‘blijvers’ moeten richten;

- de afvoerdynamiek van de beken en de concentraties aan stoffen in de beek is sterk neerslag ge-
stuurd en is hierdoor sterk fluctuerend. Traditioneel wordt laagfrequent (maandelijks) gemeten aan
nutriënten en zelfs nog minder frequent aan metalen. Steeds duidelijker wordt echter dat de belas-
ting van het ontvangende oppervlaktewater (in het bijzonder fosfaat) sterk door piekbelasting als
gevolg van neerslag wordt beïnvloed. Aanbevolen wordt om aanvullend op de reguliere monitoring
ook deze piekbelasting te gaan meten middels continue-metingen.

- stikstof en fosfaat worden gezien als de belangrijkste probleemstoffen gerelateerd aan het huidige
agrarische gebruik. Stikstof is in de gehele beek een probleem en fosfaat worden alleen lokaal
overschreden;

- de norm voor koper wordt op een aantal meetpunten overschreden. De verhoogde gehalten aan
koper is waarschijnlijk het gevolg van historische gebruik van koper in de landbouw. Met oog op de
praktijk pilot moet het huidige gebruik van koper in de landbouw in kaart worden gebracht;

- in combinatie met de op te stellen KRW Monitor dienen de toetsingsgrootheden te worden vastge-
steld (chemie en ecologie);

- voor de te selecteren pilotlocaties en keuze van maatregelen is noodzakelijk een detail analyse te
maken de bedrijfsvoering en het lokale watersysteem en vooraf aan het nemen van maatregelen
nulmeting uit te voeren.

Voor de selectie van pilots zouden de volgende criteria kunnen worden gehanteerd:
- zowel een gebied met kalverenmesterijen als de melkveehouderij gebieden;
- zowel een gebied dat als brongebied kan worden gekwalificeerd (zonder andere bovenstroomse

beïnvloeding) als een gebied met meerdere bronnen;
- om effect te kunnen meten (in de beperkte looptijd van het onderzoek) eventueel focussen op di-

recte uit- en afspoeling (zoals afspoeling erven);
- als het kan maatregelen nemen op cluster van bedrijven (=meer effect);
- ook één of twee referentie locatie(s) kiezen in de bovenloop (eventueel bovenstrooms zonder beïn-

vloeding;
- gebieden kiezen waar niet ook al andere maatregelen worden getroffen (GGOR, TOPlijst);
- gebieden selecteren waar niet nu al voorgestelde maatregelen worden getroffen in verband met

nulmeting.
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Naast de beoogde praktijk pilot kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan voor nader/verder
onderzoek door het waterschap:
- gebiedsdekkende brede monitoring van de verschillen in waterkwaliteit en kwantiteit tussen de be-

ken;
- overeenkomstig, maar dan een detail analyse van de bronnen;
- onderzoek naar effecten op de waterkwaliteit van andere maatregelen zoals GGOR, TOPlijst, etc.
- onderzoek naar de biobeschikbaarheid en ecotoxicologische risico’s van Cu (en eventueel andere

metalen). Dit om de GEP norm nader te onderbouwen;
- vaststellen verwachte en met name noodzakelijke reductie in afwenteling (van P en N) naar de Ve-

luwe Randmeren.
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BIJLAGE I Ligging watergangen Hierdense Beek
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BIJLAGE II Topografie
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BIJLAGE III Landgebruik
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BIJLAGE VIII  Jaargemiddelde NO3, totaal-P, totaal-N en Cu Hierdense Beek
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BIJLAGE IX  Toetsing biologisch data aan KRW-maatlatten voor R5
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BIJLAGE X Lozingspunten en overstorten
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