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SAMENVATTING 

Het waterschap Rijn & IJssel heeft aan AquaTerra - KuiperBurger gevraagd de visstand en 
macrofyten in 19 beken in het beheersgebied te bemonsteren respectievelijk te inventarise-
ren en te beoordelen met de beschikbare maatlatten.  
 
Het doel van het onderzoek is als volgt omschreven: 

- enerzijds inzicht krijgen in de visstand en de samenstelling en abundantie van aan-
wezige macrofyten in de te onderzoeken watergangen; 

- anderzijds de kwaliteit van de visstand en de aanwezige macrofyten te beoordelen 
op de KRW-maatlatten. 

 
Om de verschillen tussen de beken te typeren zijn deze ingedeeld naar watertype. Een aan-
tal beken (9 stuks) worden omschreven als HEN/SED-watergangen. Hoogste Ecologische 
Niveau/Specifieke Ecologische Doelstelling. De overige beken (10 stuks) worden omschre-
ven als KRW-watergangen.  
De HEN/SED-watergangen zijn getoetst aan de referentie voor watertype R4, de KRW-
watergangen aan die voor watertype R5. Waar mogelijk is de visstand in de watergangen 
nog beoordeeld met de afgeleide maatlat voor R5, waarbij gecorrigeerd kan worden voor ka-
nalisatie en mate van verstuwing. De visstand in de watergangen is tevens beoordeeld met 
EFI (European Fish Index; een Europees beoordelingssysteem voor de visstand in stromen-
de wateren). 
 
In de onderstaande tabellen staan de belangrijkste resultaten en toetsingsgegevens weer-
gegeven. 
 
1. Samenvattende resultaten KRW-watergangen 
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kg/ha 16,0 105,0 6,9 64,7 249,6 42,8 122,6 93,7 73,3 101,7

aantal/ha 1.472 4.351 1.661 2.655 3.400 1.097 1.755 1.517 252 10.456

rheofiel aantal% 14% 13% 0% 13% 0% 2% 7% 6% 0% 81%

KRW beoordeling ontoer. ontoer. slecht matig ontoer. ontoer. ontoer. ontoer. slecht matig

EFI ontoer. slecht slecht ontoer. slecht slecht matig ontoer. slecht ontoer.

default ontoer. GEP ontoer. matig ontoer. ontoer. matig matig GEP GEP

Macrofyten

KRW score 0,61 0,77 0,69 0,61 0,53 0,84 0,75 0,61 0,63 0,62

KRW beoordeling GET GET GET GET matig ZGET GET GET GET GET  
 
De visstand in de KRW-watergangen loopt sterk uiteen. Het aandeel rheofiele vis varieert 
van 0 tot 81%. In geen van de beken voldoet de visstand aan de natuurlijke maatlatten. De 
beoordelingen van zowel de KRW-maatlat R5 als EFI variëren van slecht tot matig. De vis-
stand voldoet in drie van de tien beken aan de default-MEP 
De macrofyten worden in de Dortherbeek-Oost als matig, in de Oosterwijksevloed als Zeer 
Goed en in de overige KRW-watergangen als goed beoordeeld.  
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2. Samenvattende resultaten HEN/SED-watergangen 
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aantal/ha 25.405 1.167 681 3.706 15.918 4.302 0 464 1.209

rheofiel aantal% 23% 10% 0% 0% 90% 38% 0% 12% 33%
KRW beoordeling slecht slecht slecht matig matig slecht slecht ontoer. ontoer.
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Macrofyten

KRW score 0,45 0,39 0,44 0,46 0,47 0,65 0,34 0,71 0,68

KRW beoordeling matig ontoer. matig matig matig GET ontoer. GET GET

 
Ook in de HEN/SED-watergangen loopt de visstand sterk uiteen. Het aandeel rheofiele soor-
ten varieert hier van 0 tot 90%. Eveneens in deze beken voldoet de visstand slecht tot matig 
aan de referenties voor R4 en de Europese Index (EFI). 
De macrofyten worden in de Schaarsbeek, Visserijbeek en Zilverbeek als GET beoordeeld. 
In de overige watergangen komen de macrofyten slechts ontoereikend of matig overeen met 
het streefbeeld. 
 
De visstand in de watergangen voldoet niet aan de referentiewaarden zoals gesteld in KRW-
maatlatten en EFI. De beide beoordelingsmethoden vullen elkaar aan en geven zo een vol-
lediger beoordeling van de visstand. 
 
De macrofyten in de KRW-watergangen voldoen matig tot zeer goed aan de referentiemaat-
latten. In de HEN/SED-watergangen variëren de beoordelingen van ontoereikend tot GET. 
 
De toetsing aan de default-MEP/GEP’s geeft een positiever en reëler beeld van de water-
gangen dan de beoordeling met de natuurlijke maatlatten. Het afleiden van specifieke MEP’s 
voor het beheersgebied, zal het effect van de toekomstige werkzaamheden beter beoorde-
len. 
 
Het belangrijkste knelpunt voor de visstand blijft de afwezigheid van echte, karakteristieke 
stromende watergangen. De onderzochte watergangen zijn in meer of mindere mate geka-
naliseerd en sterk verstuwd, waardoor stroming en de bijbehorende morfologische kenmer-
ken niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn.  
 
De aanwezige macrofyten en de visstand in de beken wijzen op voedselrijke systemen. Be-
ken en kleine rivieren zijn in hun natuurlijke staat meestal voedselarm. Om de oorspronkelij-
ke vegetatie en visstand terug te krijgen dient de eutrofiëring te worden aangepakt. 
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 
Het nationale waterbeheer is continue aan veranderingen onderhevig. Volgens de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW), die momenteel wordt ingevoerd, moeten alle oppervlaktewateren 
in 2015 aan de gestelde chemische en ecologische doelen voldoen. Het achterliggende doel 
is om aquatische ecosystemen (en de daarmee verband houdende ecosystemen en gebie-
den) voor eventuele achteruitgang te behoeden. Om de watergangen te kunnen toetsen aan 
de gestelde doelen is monitoring voorgeschreven. Het waterschap Rijn en IJssel heeft Aqua-
Terra – KuiperBurger gevraagd van 19 beken in haar beheersgebied de visstand te bemon-
steren volgens de KRW-methodiek en te toetsen aan de betreffende KRW-maatlatten. In de-
zelfde beken dient tevens een inventarisatie van macrofyten en toetsing aan de KRW-
maatlatten plaats te vinden.  
In deze rapportage worden de resultaten hiervan gepresenteerd, waarbij een onderscheid is 
gemaakt in visstandonderzoek en macrofytenonderzoek. Bij de watergangen is door het wa-
terschap onderscheid gemaakt tussen KRW-watergangen en HEN/SED-watergangen (Hoog-
ste Ecologische Niveau/Specifieke Ecologische Doelstelling).  

1.2. Doel en onderzoeksvragen 
Het doel van het onderzoek is tweeledig: 

- enerzijds om inzicht te krijgen in de visstand en de samenstelling en abundantie van 
aanwezige macrofyten in de te onderzoeken watergangen; 

- anderzijds is het doel om de kwaliteit van de visstand en de aanwezige macrofyten te 
beoordelen op de KRW-maatlatten. 

 
Om deze doelen te realiseren wordt een antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvra-
gen: 
 
Visstand 

• Wat is de soortensamenstelling van de visstand (welke soorten komen er voor)? 

• Wat is het bestand per soort en lengtegroep (abundantie), zowel in aantallen per hec-
tare als in biomassa per hectare? 

• Hoe is de lengtesamenstelling (leeftijdsopbouw) voor de aangetroffen soorten? 

• Wat is de score van de visstand op de KRW-maatlatten? 
 
Macrofyten 

• Wat is de soortensamenstelling van de aanwezige waterplanten en oevergebonden 
planten? 

• In welke dichtheden komen de aangetroffen soorten voor? 

• Wat is de score van de macrofytengemeenschap op de KRW-maatlatten? 

1.3. Leeswijzer 
Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de locaties en de werkwijze van 
het onderzoek. Daarna worden in hoofdstuk 3 de resultaten van het visstandonderzoek be-
handeld. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de resultaten van het macrofytenonderzoek be-
sproken. De conclusies volgen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 worden de conclusies bediscus-
sieerd en worden aanbevelingen gegeven. 
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2. LOCATIE EN BEMONSTERINGSMETHODE PER PARAMETER 

In dit hoofdstuk worden het onderzoeksgebied en de wijze van bemonsteren besproken. In pa-
ragraaf 2.1 worden de onderzochte beken kort weergegeven. De uitgevoerde werkzaamheden 
omvatten de visstand (§ 2.2) en de macrofyten (§2.3). 

2.1. Onderzoeksgebieden 
Het onderzoeksgebied bevindt zich aan de oostzijde van de IJssel tot de Duitse grens. Het 
gebied is grofweg 40x50 km groot (2.000 km²). Binnen het gebied zijn 19 beken door het wa-
terschap geselecteerd. De totale lengte van de beken is circa 101 km, hiervan is ongeveer 13 
km bevist. Hiermee is de norm voor een representatieve bemonstering (10% van de lengte) 
ruimschoots gehaald. 
In figuur 2.1 wordt het gebied met de bemonsterde beken weergegeven. In tabel 2.1 worden 
enkele karakteristieken van de beken vermeld. Vervolgens worden de beken kort besproken. 
In het bijlagenrapport zijn de veldparameters weergegeven. 
 
Tabel 2.1. Overzicht van de bemonsterde beken 

Waterloop Lengte (km) Type Trajecten visstand Locaties macrofyten 

Oosterwijksevloed 15 R5 5 6 

Waalse Water 5 R5 2 6 

Bergerslagbeek 9 R5 3 6 

Dommerbeek 3 R5 2 6 

Dortherbeek 8 R5 3 6 

Vierakkerselaak 5 R5 2 6 

Dortherbeek-Oost 5 R5 2 6 

Zoddebeek 3 R5 2 6 

Beurzerbeek 10 R5 4 6 

Oude Schipbeek 10 R5 4 6 

Beek op de Vijverberg 1 SED 1 3 

Beek op de Paasberg 2 SED 2 6 

Haartse Waterleiding 6 HEN 2 6 

Heksenlaak 2 SED 2 6 

t Peeske 0,2 SED 1 2 

Schaarsbeek 8 HEN/SED 3 6 

Visserijbeek 2 SED 2 6 

Beek op Warnsborn 1 SED 1 3 

Zilverbeek 6 SED 2 6 

Totaal 101,2  45 104 

 
Oosterwijksevloed 
De Oosterwijksevloed loopt vanaf gemaal Bakerwaard (IJssel) 15 kilometer naar het zuidoos-
ten richting Hengelo (GLD). De beek is bij het gemaal Bakerwaard circa 7 meter breed, en 
verloopt stroomopwaarts langzaam naar een stroompje van nauwelijks 2 meter breed. De 
diepte van de beek is circa 1,5 m bij de monding. Het doorzicht is overal >0,7 meter. De beek 
is niet beschoeid en heeft een steil talud. De beek is voor het grootste gedeelte genormali-
seerd en sterk verstuwd (zie figuur 2.1).  
 
Waalse Water 
Het Waalse water begint ten noorden van Azewijn ter hoogte van de stortplaats en mondt na 
5 km ten zuiden van Doetinchem uit in de Oude IJssel. De breedte van het water varieert van 
2 m bovenstrooms tot circa 25 meter benedenstrooms. De diepte varieert tussen de 0,2 en 
1,2 meter. Het talud is matig steil tot steil en varieert sterk.  
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Het water is grotendeels genormaliseerd met in de benedenloop flauwe moerasachtige oevers 
met veel overhangende takken en struiken. In de beek staan een aantal kleinere stuwen. Het 
water in het benedenstrooms gelegen gedeelte had ten tijde van de visstandbemonstering een 
witte kleur wat duidt op kwelwater. 
 
Bergerslagbeek 
De Bergerslagbeek is circa 9 kilometer lang. Het onderzochte gedeelte begint ten zuidoosten 
van Varsseveld aan de Rademakersbroek/Brassendijk en mondt bij Ulft uit in de Oude IJssel. 
De breedte van de beek varieert van 2 tot circa 5 meter. De diepte varieert van 0,2 tot 0,6 me-
ter. Bijna overal in de beek is bodemzicht, de beek was enkele dagen voorafgaand aan de 
visstandbemonstering geschoond De beek is voor het grootste gedeelte genormaliseerd en 
nauwelijks verstuwd. De beek is grotendeels rechtgetrokken en heeft een flauw tot matig steil 
talud, met slechts een enkele boom of struik langs het water. 
 

  
Figuur 2.1: Voorbeeld van genormaliseerde beek Figuur 2.2: Voorbeeld deels meanderende beek 

 
Dommerbeek 
De Dommerbeek begint net ten noorden van ’t Joppe en mondt na circa 3 á 4 kilometer ten 
noorden van Gorssel uit in de IJssel. De waterbreedte van de beek varieert tussen de 3 en 
5 meter. De diepte van de beek ligt tussen de 0,2 en 0,6 meter met een doorzicht tot op de 
bodem. Het onderzochte gedeelte is grotendeels genormaliseerd. De beek is niet of nauwe-
lijks verstuwd. Het steile talud van de oevers bevat geen noemenswaardige begroeiing met 
struiken of bomen. 
 
Dortherbeek 
Het onderzochte gedeelte van de Dortherbeek begint ten oosten van Harfsen, hier heet het 
Haarbeek, en mondt ten zuiden van Deventer bij gemaal Ter Hunnepe uit in de Schipbeek. De 
beek is circa 8 kilometer lang en heeft benedenstrooms een breedte van 3 meter. Bij het ge-
maal is de breedte circa 7 meter. De beek heeft weinig variatie in de waterdiepte, deze loopt 
langzaam op van 0,4 meter benedenstrooms naar circa 1 meter bij de stuw. Het doorzicht is 
overal tot op de bodem. De beek is sterk genormaliseerd en matig tot sterk verstuwd. Er staan 
weinig overhangende bomen of struiken op het steile talud.  
 
Vierakkerselaak 
De Vierakkerselaak begint ten zuidwesten van Zutphen en mondt uit bij gemaal Helbergen in 
de IJssel. De beek is circa 5 kilometer lang en heeft een breedte van circa 5,5 meter. De bo-
dem bestaat uit een zandgrond met minder dan 10 cm slib. De diepte is circa 0,6 meter en op 
de bemonsterde plaatsen was het zicht tot op de bodem. De beek is grotendeels recht, sterk 
verstuwd en heeft een steil talud die op de waterlijn flauw wordt.  
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De submerse begroeiing bedekt meer dan 30% van de waterbodem. Langs de oevers zijn niet 
of nauwelijks overhangende bomen en struiken aanwezig. 
 
Dortherbeek-Oost 
De beek begint als Voorste Beek. Het onderzochte gedeelte van de beek loopt vanaf de Hol-
terweg naar het noorden waar het na circa 5 km via een stuw in de Schipbeek mondt. De beek 
heeft een waterdiepte variërend van 0,2 meter stroomopwaarts tot 1,5 meter benedenstrooms 
bij de stuw. Op de bodem ligt een laag slib van circa 20 tot 40 centimeter, de beek heeft bo-
demzicht. De diepte in de beek ligt tussen de 0,2 en 1,5 meter en kan plaatselijk variëren. Het 
talud is overal steil en bevat geen overhangende bomen of struiken. Plaatselijk komen er wel 
kragen met egelskop, riet en dergelijke voor (0,5-1,0 m breed). De submerse vegetatie bedekt 
een groot gedeelte van de waterbodem. 
 
Zoddebeek 
De Zoddebeek is een beek van circa 3 kilometer lang. Het onderzochte gedeelte loopt vanaf 
de Duitse grens en mondt uit in de Buursebeek. De dieptes op de onderzochte locaties vari-
eerde van 0,3 tot 1 meter. In de beek werd geen sliblaag aangetroffen, het doorzicht was dan 
ook tot op de bodem. De beek is deels meanderend (zie figuur 2.2), heeft een flauw tot matig 
steil talud en is matig verstuwd. De beek is gedeeltelijk begroeid met submerse vegetatie. 
 
Beurzerbeek 
De Beurzerbeek is een beek van circa 10 kilometer lang. Er is een duidelijk onderscheidt tus-
sen de bovenloop, circa 7 kilometer tot aan de Greunweg, en het benedenstrooms gedeelte 
tot aan de monding in de Groenlose Slinge.  
Het benedenstrooms gedeelte lijkt op een snelstromende beek met relatief flauwe oevers en 
een ondergrond van zand en steen (ook grind). Het water is helder en de diepte varieert tus-
sen de 0,3 en 1 meter. De submerse vegetatie bedekt slechts maximaal 10% van het water. 
De beek kan hier een klein beetje meanderen, en is nauwelijks verstuwd.  
In het bovenstroomse, brede(7 tot 10 m, zie figuur 2.3) gedeelte is nauwelijks stroming. De 
beek heeft hier rechte steile oevers met over een groot gedeelte overhangende bomen en 
struiken. De beek is sterk verstuwd en heeft een diepte van maximaal 1 meter (nauwelijks va-
riatie in de diepte). Het doorzicht ligt rond de 0,7 meter en de slibdikte is ongeveer 20 centime-
ter. 
 
Oude Schipbeek 
Het onderzochte gedeelte van de beek is ongeveer 10 km lang en begint bij Roudaalterweg 
(Markelo) en loopt door tot de monding in het Schipbeek ten oosten van Bathmen. De beek is 
maximaal 70 centimeter diep en heeft een sliblaag van ongeveer 30-40 centimeter. Het door-
zicht is 30 tot 40 cm. De beek is sterk genormaliseerd, verstuwd en heeft nauwelijks stroming. 
De oevers zijn steil en hebben geen overhangende takken/struiken. De beek is voor meer dan 
50% dichtgegroeid. Een gedeelte van de watergang is voorafgaand aan de visstandbemonste-
ring geschoond. 
 
Beek op de Vijverberg 
De beek ligt op de Vijverberg (Arnhem), stroomt tussen de Amsterdamse weg naar een meer-
tje bij Boslust en is circa 1 km lang. De beek is deels meanderend, niet verstuwd en loopt voor 
een groot gedeelte door het bos. In de beek staat redelijk wat stroming. De beek heeft redelij-
ke variatie in diepte en stroomsnelheid. De diepte in de beek is slechts 20 cm en het doorzicht 
is tot op de bodem. De bodem bestaat uit een laag van 0 tot 20 cm met voornamelijk blad op 
zand/grind. Er zijn in de beek geen submerse planten aanwezig. 



 
 

 

12 ATKB Geldermalsen 

 KRW bemonstering 19 beken waterschap Rijn & IJssel 2007 

 

Beek op de Paasberg 
De beek ligt in Arnhem parallel aan de Rosendaalseweg en begint op de Paasberg. Het beek-
je is circa 2 kilometer lang en heeft een maximale diepte van 20 á 30 cm. In de beek is weinig 
variatie in stroming en waterdiepte. De beek is deels meanderend, maar wel sterk verstuwd. 
Overal in de beek is bodemzicht. De matig tot steile oevers zijn voor ongeveer een kwart be-
schoeid en langs een deel van de beek staan overhangende bomen of struiken. In de beek is 
nauwelijks vegetatie aanwezig. 
 
Haartse Waterleiding 
De Haartse Waterleiding is circa 6 kilometer lang en loopt nabij Bredevoort tussen de Duitse 
grens en de Keyzersbeek. De watergang is 20 tot 70 cm diep (fig 2.4) en het water heeft een 
matige constante stroomsnelheid. Het doorzicht is overal tot op de bodem. De bodem bestaat 
uit stenen en zand. Het matig flauwe talud is voor de helft beschoeid. In het water is nauwe-
lijks submerse vegetatie aanwezig. Er zijn enkele overhangende struiken en bomen aanwezig. 
 

  
Figuur 2.3: Voorbeeld brede watergang Figuur 2.4: Voorbeeld smalle watergang 

 
Heksenlaak  
De Heksenlaak is een 2 kilometer lange watergang nabij het plaatsje Zwiep (gem. Lochem). 
Het water is maximaal 40 centimeter diep en heeft bodemzicht. De Heksenlaak is grotendeels 
recht, sterk verstuwd en heeft nauwelijks variatie in stroomsnelheid of diepte. De watergang 
heeft een steil talud, dat voor ongeveer een kwart beschoeid is. Er is nauwelijks beschadu-
wing door bomen of struiken. De beek wordt voor 20 á 30% bedekt met submerse vegetatie. 
 
’t Peeske 
Dit beekje (bij Beek) loopt tussen twee vijvers en is ongeveer 200 meter lang. De beek is een 
smalle watergang (0,5 tot 1m breed) en er staat ongeveer 5 cm water. De ondergrond in de 
beek bestaat uit grind. Het beekje is niet verstuwd. De oevers zijn flauw tot matig steil en zijn 
deels begroeid met overhangende bomen en struiken.  
 
Schaarsbeek 
Het onderzochte gedeelte van de beek begint op het Meddoseveen en eindigt bij Bredevoort 
waar de beek uitloopt in de Keyzersbeek. De Schaarsbeek is circa 8 kilometer lang. De breed-
te is 2 meter bovenstrooms tot 6,5 meter benedenstrooms. De waterdiepte in de beek varieert 
van 0,2 tot 1,2 meter. De Schaarsbeek is grotendeels recht, matig verstuwd en heeft matig 
steile tot steile oevers. Langs de oevers zijn geen bomen of struiken aanwezig waardoor er 
geen beschaduwing is. Een gedeelte van de waterbodem is begroeid met submerse water-
planten. 
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Visserijbeek 
De beek is circa 2 km lang en loopt vanaf de Huttenweg/Flierdijk ten oosten van Lichtenvoor-
de naar de Vragenderbeek. De beek is circa 10 tot 40 cm diep en heeft een breedte van 
± 1 meter. De beek was ten tijde van de visstandbemonstering net gemaaid/geschoond en 
heeft op dat moment geen bodemzicht. De beek heeft een redelijk harde stroming met variatie 
in stroomsnelheid De loop van de beek is deels meanderend. De watergang is matig verstuwd 
en heeft matig steile tot steile oevers. In de beek is weinig submerse vegetatie aanwezig, op 
de oever zorgen enkele overhangende bomen en struiken voor enige mate van schaduw in de 
beek. 
 
Beek op Warnsborn 
Deze beek is circa 1 kilometer lang en loopt ten noorden van Groot Warnsborn (gemeente 
Arnhem). De beek heeft een diepte van ongeveer 40 centimeter met nauwelijks stroming in 
het water. De beek heeft enige mate van verstuwing en is deels meanderend. Op het gedeel-
telijk beschoeide, steile talud staan enkele overhangende bomen en struiken. De beek heeft 
een doorzicht tot op de bodem, waar ongeveer 20 cm slib ligt. Slechts een zeer klein gedeelte 
van de bodem is bedekt met submerse vegetatie.  
 
Zilverbeek 
Het onderzochte deel van de beek begint aan de Hoeninkdijk en loopt westwaarts over 6 kilo-
meter en mondt uit in de Veengoot. De beek is 1 tot 4 meter breed en heeft een weinig varië-
rende diepte van 0,2 tot 0,6 meter. In de beek is nauwelijks stroming of variatie in stroming 
aanwezig. De beek is grotendeels recht en nauwelijks verstuwd. Het talud is steil zonder be-
schaduwing van bomen en struiken. De ondergrond van de beek is ijzerhoudend zand. Ten 
tijde van de vegetatieopnames waren de oevers deels gemaaid. 

2.2. Materiaal en methode van het visstandonderzoek 

2.2.1. Vangtuigen en wijze van bemonsteren 
De uitvoering van de visstandbemonstering is gebaseerd op de Bevist-Oppervlak-Methode 
(BOM) uit het STOWA-handboek (Klinge et al., 2003). Met deze methode wordt een bepaald 
oppervlak op standaardwijze bevist met een vangtuig waarvan het vangstrendement bekend 
is. Uit de vangsten en de beviste oppervlaktes wordt met behulp van de rendementen een 
schatting van de omvang en samenstelling van de visstand berekend. De wijze van bemonste-
ren en de gehanteerde vangtuigen verschillen voor de diverse waterlichamen in het beheers-
gebied van Waterschap Rijn en IJssel. 
 
Samengevat worden voor de watergangen de volgende strategieën toegepast: 

• Voor beken tot 4 tot 7 meter breed is aan het begin van een traject een keernet over-
dwars geplaatst. Vervolgens werd een stuk van 300 meter uitgemeten (GPS) en met 
het elektrovisapparaat afgevist. Smalle watergangen (tot 4 meter) werden wadend met 
een draagbaar accugevoed apparaat bevist, bredere en diepere trajecten werden van-
uit een boot met een generator met één of twee anodes (positief geladen schepnetten) 
bevist.  

• In beken met een breedte van 7 tot circa 20 meter werd een traject van 300 meter aan 
weerszijden met keernetten afgezet. Indien de stroming en/of begroeiing het toeliet 
werd het traject eerst met een zegen afgevist door het net over de volledige breedte en 
gehele lengte van het traject door het water te slepen (zie figuur 2.5). Daarna werd de 
visstand in de oeverzone bemonsterd met het elektrovisapparaat. Als de begroeiing of 
stroming het niet toeliet om een traject. Indien het niet mogelijk was om met zegen het 
gehele traject te bemonsteren is ervoor gekozen om op één of twee plaatsen binnen 
het traject door middel van een rondgooi toch de zegenvisserij uit te voeren.  
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Elektrovisapparaat 
Voor de bemonstering is gebruik gemaakt van een 5 kW elektrovisapparaat van het type 
Looman. Het rendement van dit vangtuig is voor oeverzones vastgesteld op 30% voor snoek 
en 20% voor de overige vissoorten. Wanneer in één keer de gehele waterbreedte werd afge-
vist met het elektrovisapparaat is een rendement van 60% voor alle vissen gebruikt.  
Voor het wadend vissen is een DEKA elektrovisapparaat gebruikt. Deze wordt gevoed door 
een 12 Volt accu en geeft een pulsstroom van 400 Volt en 4 Ampère. Het rendement voor dit 
vangtuig is tevens 60%. 
 
Zegen 
De zegen is een staand net dat over de gehele breedte in de watergang uitgelegd wordt. De 
aanwezige vis wordt door dit staande net omsloten. Bij het binnenhalen wordt de vis naar een 
zak geleid (zie figuur 2.5). De lengte van de zegen die gebruikt is bij deze bemonstering be-
draagt 75 meter. De maaswijdte van de zegen is 40 mm hele maas in de vleugels en neemt 
naar de zak toe af tot 12 mm. Bij een combinatie van zegen- en elektrovisserij in een lijnvor-
mig water waarbij een traject van 300 meter wordt afgevist, wordt met een rendement van 
100% voor de zegen gerekend. Men gaat ervan uit dat de vis die niet met de zegen wordt ge-
vangen in de oever vlucht en met het elektrovisapparaat wordt gevangen. Het rendement van 
het elektrovisapparaat is 30% voor snoek en 20% voor de overige vis. 
Als het niet mogelijk was om de zegen over een traject van 300 meter voort te trekken, is de 
zegen ‘rondgevist’. Dit houdt in dat de zegen langs één oever (in de lengte) is uitgevaren en 
vervolgens naar de andere oever is toegetrokken. Bij deze aanpak is de beviste oppervlakte 
afhankelijk van de lengte van de zegen en kan afwijken van de oppervlakte bij een standaard 
trajectlengte van 300 meter.  
 
Bij de het rondvissen van de zegen wordt met een rendement van 80% voor de zegen gere-
kend. Het rendement van de elektrovisserij blijft 30% voor snoek en 20% voor overige vis. 

2.2.2. Tijdstip en periode van bemonstering 
Volgens de STOWA richtlijn (Klinge et al., 2003) dient de bemonstering uitgevoerd te worden 
in de zomermaanden in verband met de homogene verspreiding van vis in de watergang. De 
bemonstering van de 19 beken is uitgevoerd tussen 1 en 15 oktober 2007. 

  

Figuur 2.5: Voorbeeld zegenvisserij Figuur 2.6: Verwerken van de vangst  



 
   

 

ATKB Geldermalsen 15 
KRW bemonstering 19 beken waterschap Rijn & IJssel 2007  

 

2.2.3. Verwerken van de gegevens 
Verwerking van de vangsten 
De gevangen vissen zijn op soort gesorteerd, gemeten en geteld. Bij grote vangsten is eerst 
gesorteerd in functionele lengtegroepen, waarna van de kleine vis (<20 cm) op gewichtsbasis 
monsters zijn genomen. De vissen in de monsters zijn vervolgens gesorteerd, gemeten (zie fi-
guur 2.6) en geteld. 
 
De vangstgegevens zijn per traject/trek ingevoerd in het databeheerprogramma Piscaria. Dit 
programma is in opdracht van de STOWA ontwikkeld voor het beheer en de opslag van gege-
vens van visstandbemonsteringen. Piscaria bevat standaard lengte-gewicht relaties van alle 
vissoorten voor het omrekenen van aantallen vissen naar biomassa. Met deze relatie is voor 
elke soort het aantal vissen per cm-klasse omgerekend naar biomassa. 
 
Berekening van het visbestand 
Met behulp van Piscaria zijn de vangsten omgerekend naar één bestandschatting per beek. 
Bij het gebruik van meerdere schattingsmethodes zijn de beken ingedeeld in deelgebieden. 
De bestanden zijn conform de beschrijving in het STOWA-handboek (Klinge et al., 2003) op 
de volgende wijze berekend: 
1. per deelgebied van een beek is de vangst van de afzonderlijke trajecten/trekken per vang-

tuig gesommeerd; 
2. de som per vangtuig is gedeeld door het beviste oppervlak van het betreffende deelge-

bied; 
3. de resultaten verkregen onder stap 2 zijn gedeeld door de rendementen van de betreffen-

de vangtuigen, dat resulteert in een schatting per deelgebied; 
4. het totale bestand per beek is berekend door het naar oppervlak gewogen gemiddelde te 

nemen van de schattingen per deelgebied. 
 
Voor het maken van de bestandschatting is de oppervlakte van de watergang benodigd. De 
oppervlakte is bepaald door de lengte van de beek, beschikbaar gesteld door het waterschap, 
en de waarnemingen van de waterbreedtes ten tijde van de bemonstering te vermenigvuldi-
gen. Met de GIS-bestanden geleverd door het waterschap is het niet mogelijk om de breedte 
van de beek te bepalen. 
 
Naast bestandschattingen zijn met Piscaria tevens lengte-frequentieverdelingen (LF’s) van de 
gevangen vissen gegenereerd. De verdelingen van de acht (maximaal) meest voorkomende 
soorten worden weergegeven in bijlage 7. 

2.2.4. Toetsing aan KRW-maatlatten 
De visstand in de 19 onderzochte beken in het beheersgebied van het waterschap Rijn en 
IJssel, is beoordeeld met behulp van de maatlatten zoals die zijn opgesteld voor de KRW (Van 
der Molen en Pot, 2006). De maatlatten en bijbehorende parameters zijn afhankelijk van het 
type water dat onderzocht wordt.  
De beken die behoren tot de KRW-watergangen zijn getoetst aan het R5, langzaam stromen-
de middenloop/benedenloop op zand, zoals deze is uitgewerkt in het programma QBWat, ver-
sie 3.20 (Pot, 2007).  
De visstand van de KRW-watergangen wordt tevens aan de default maatlat R5 getoetst, waar-
bij gecorrigeerd wordt voor kanalisering en verstuwing. 
De visstand in de HEN/SED-watergangen zijn getoetst aan type R4, permanent langzaam-
stromende bovenloop op zand, ook deze berekening is uitgevoerd in het QBWat programma. 
De maatlatten werken volgens het principe van de index voor biotische integriteit. De score op 
de maatlat is een waarde tussen de 0,00 en 1,00. Bij score 0,00 vertoont deze een slechte 
overeenkomst en bij score 1,00 komt deze volledig met het streefbeeld overeen. 
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Het onderstaande tekstkader behandelt de opbouw van de toegepaste maatlatten. Figuur 2.7 
geeft een overzicht van de klassen die op de natuurlijke en afgeleide maatlat worden onder-
scheiden.  
 

Opbouw natuurlijke maatlatten 
De opbouw en samenstelling van de gehanteerde maatlat wordt gegeven in bijlage 9 
Voor de indeling in gilden naar bijlage 4. 
R4  Permanent watervoerende bovenloop op zand 
R5 Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand 
Voor het beoordelen van de visstand in natuurlijke wateren van dit type worden voor soortensamenstel-
ling de volgende deelmaatlatten gehanteerd: 
- Aantal kenmerkende rheofiele soorten 
- Aantal kenmerkende eurytope soorten 
- Aantal kenmerkende soorten met migratie regionaal/zee 
- Aantal kenmerkende soorten gevoelig voor habitatverstoring 
 
En voor abundantie de deelmaatlatten: 
- Aantalspercentage rheofiele soorten 
- Aantalspercentage eurytope soorten 
- Aantalspercentage soorten met migratie regionaal/zee 
- Aantalspercentage soorten gevoelig voor habitatverstoring 
 

Opbouw default-MEP/GEP  
De opbouw en samenstelling van de gehanteerde maatlat wordt gegeven in bijlage 9. Voor de indeling 
in gilden wordt verwezen naar bijlage 4. 
 
R5 Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand 
Ten opzichte van de natuurlijke maatlat zijn de deelmaatlatten voor soortensamenstelling samenge-
voegd tot één deelmaatlat, omdat het aantal kenmerkende soorten in sterk veranderde wateren veel la-
ger is. Verder blijken de abundantie-deelmaatlatten voor eurytope soorten en soorten gevoelig voor ha-
bitatverstoring minder goed te voldoen voor sterk veranderde wateren. Daarom zijn drie nieuwe deel-
maatlatten geïntroduceerd, wat leidt tot de volgende opbouw voor de afgeleide maatlat (Pot, 2005): 
- Aantal kenmerkende soorten (samenvoeging van natuurlijke maatlat) 
- Aantalspercentage limnofiele soorten 
- Aantalspercentage rheofiele soorten 
- Aantalspercentage migrerende soorten 
- Aantalspercentage omnivore soorten 
- Aantalspercentage bermpje en riviergrondel van alle rheofiele soorten 
De deelmaatlatten limnofiele en rheofiele soorten tellen samen even zwaar mee als de andere deel-
maatlatten. 
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Figuur 2.1. Figuur 2.7 De klassen van de natuurlijke en afgeleide maatlat met bijbehorende kleurcodering 
(voor de afgeleide maatlat geldt dat het MEP gelijk is aan 1,00 de bovengrens van het GEP). 

2.2.5. EFI-score 
Het visbestand wordt tevens getoetst aan de EFI (European Fish Index). Deze index wordt in 
Europees verband gebruikt om de visstand van stromende wateren te toetsen en de verschil-
lende wateren met elkaar te vergelijken. Bij deze index wordt aan de hand van een aantal hy-
drologische kenmerken van de watergang (zie bijlage 6) een referentiebeeld voor de visstand 
opgesteld, waaraan de werkelijke visstand wordt getoetst. 
 
Net als de KRW score geeft de EFI score een waarde tussen 0 en 1 weer, waarbij de klas-
sengrenzen van de beoordeling worden weergegeven in Tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2. Beoordeling van het visbestand volgens EFI. 

score 0.000-0.187 0.187-0.279 0.279-0.449 0.449-0.669 0.669-1.000

beoordeling slecht ontoereikend matig goed zeer goed

kleurcode  

2.3. Materiaal en methode van het macrofytenonderzoek 

2.3.1. Inventarisatie macrofyten 
In en langs de 19 beken is de oever- en watervegetatie geïnventariseerd, waarbij over het al-
gemeen zes opnamelocaties per beek genomen zijn. Van het wateroppervlak werd over een 
lengte van 100 meter (bepaald m.b.v. GPS) en over de volle breedte van het water een totaal-
opname gemaakt binnen de gemiddelde hoogwaterlijn (inclusief beide oevers). 
 
Op elke locatie zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
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Groeivormen 

• De totale bedekkingspercentages van de submerse, drijfblad- en emerse vegetatie, 
draadwier/flab en kroos zijn bepaald (figuur 2.8). 

 
Soortensamenstelling 

• Alle plantensoorten, inclusief mossen, veenmossen en kranswieren, in het water en 
langs de oever tot de gemiddelde hoogwaterlijn zijn geïnventariseerd en (voor zover 
mogelijk) gedetermineerd tot op soortniveau. Hierbij is de mate van voorkomen met de 
Tansley-schaal uitgedrukt (bijlage 10). Indien mogelijk heeft de inventarisatie op basis 
van zicht plaats gevonden. Waar dit niet mogelijk was werd de vegetatie middels een 
dubbelzijdige werphark met een minimum van drie worpen per locatie ‘opgeharkt’.  

 
Beschrijving van de structuur van de watergang  
De volgende gegevens zijn minimaal genoteerd: 

• Breedte van de watergang; 

• steilte en hoogte van het talud; 

• stroming; 

• landgebruik aan de beide zijden van de oever; 

• datum van de opname; 

• eventuele bijzonderheden. 
 
Verder zijn de coördinaten van het begin- en eindpunt van het opnametraject vastgelegd en is 
er per locatie een digitale foto gemaakt. 

Figuur 2.1. Figuur 2.8 Verschillende groeivormen 

De volgende materialen zijn gebruikt bij de inventarisatie: 

• Relevante determinatieliteratuur (zie literatuurlijst). 

• Een dubbelzijdige werphark voor het bepalen van de vegetatie welke niet vanuit de 
oever herkenbaar is. 

• Handheld GPS-apparaat voor de bepaling van coördinaten en de lengte van de trajec-
ten. 

• Digitale camera. 

• Loupe om plantdeterminatie op locatie mogelijk te maken. 

2.3.2. Periode van de inventarisatie 
De vegetatie inventarisatie heeft plaatsgevonden tussen 1 en 15 augustus 2007, conform de 
tijdsbepaling van de KRW-richtlijnen.  

Oever 
vegetatie 

Submerse 
vegetatie 

Drijfblad vegetatie 
Emerse 
vegetatie 
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2.3.3. Verwerken van de gegevens  
Alle inventarisatiegegevens zijn ingevoerd in en uitgewerkt met MS Excel. Per locatie zijn de 
groeivormen met bedekkingspercentages en de aangetroffen soorten met de mate van voor-
komen volgens de vegetatieschaal van Tansley gepresenteerd.  

2.3.4. Toetsing aan KRW maatlatten  
De beoordeling aan de KRW-maatlatten vindt plaats op het niveau van het waterlichaam. Voor 
de toetsing aan de maatlatten zijn de monitoringsrichtlijnen voor KRW bemonstering gehan-
teerd zoals beschreven in Van Splunder et al. (2006). Deze richtlijnen schrijven voor dat voor 
een waterlichaam <100 hectare 6 meetpunten van 100 m oeverlengte zijn vereist. Bij Beek op 
de Vijverberg, ’t Peeske en Beek op Warnsborn zijn respectievelijk 3, 2 en 3 locaties genomen 
omdat de totale lengte van de watergang één kilometer of minder bedraagt. Aangenomen 
wordt dat met deze mindere inspanning toch een goed beeld verkregen wordt van de aanwe-
zige macrofyten soortensamenstelling en abundantie van de groeivormen.  
 
Het veldwerk is op basis van de methodiek van de maatlatversie van februari 2007 uitgevoerd. 
In december van hetzelfde jaar kwam een vernieuwde versie van de maatlat voor natuurlijke 
wateren van het type R5 (langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand) in omloop. 
In deze versie is de definitie voor oeverbegroeiing (op de deelmaatlat abundantie groeivor-
men) aangepast. In de oude versie moest de kruidlaag van de oever worden geïnventariseerd. 
In de nieuwe versie moet het percentage beschaduwing op het water veroorzaakt door de 
boomlaag op de oever worden bepaald. Verschillen tussen beide versies zijn inzichtelijk ge-
maakt in bijlage 11.  
 
KRW-watergangen 
De KRW-watergangen zijn getoetst aan de meest recente maatlatten (december 2007) voor 
natuurlijke wateren van het type R5 (langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand).  
 
De R5-maatlat voor macrofyten is opgedeeld in de volgende deelmaatlatten (Van der Molen 
en Pot, 2007): 
- Abundantie groeivormen 
- Soortensamenstelling macrofyten 
Voor de toetsing op de maatlat is gebruik gemaakt van QBWat versie 4.00 (februari 2008). De 
toetsing aan de default-MEP/GEP voor sterk veranderde wateren van het type R5 (kanalisatie 
met sterke verstuwing) is achterwege gelaten vanwege het ontbreken van een beschikbare 
afgeleide maatlat. 
 
HEN/SED-watergangen 
De HEN/SED-watergangen zijn getoetst aan de KRW-maatlat voor natuurlijke wateren van het 
type R4 (permanent langzaamstromende bovenloop op zand). Ten tijde van de goedkeuring 
van de offerte werd overeengekomen om te toetsen aan het R5-type. Om deze reden is geen 
rekening gehouden met de methodiek in de veldinventarisatie om te kunnen toetsen op R4. 
Het knelpunt om hier wel aan te kunnen toetsen was de definitie van de oeverbegroeiing. In 
het veld is gekeken naar de soortensamenstelling en het bedekkingspercentage van de kruid-
laag (volgens oude R5 maatlat) terwijl het percentage beschaduwing op het water veroorzaakt 
door de boomlaag op de oever nodig was. Het waterschap heeft deze gegevens aangeleverd 
waardoor toetsing aan R4 mogelijk was.  
Toetsing aan de maatlat voor natuurlijke wateren van het type R4 is uitgevoerd met het pro-
gramma QBWat, versie 4.00. Voor R4 zijn in de vernieuwde versie van de maatlatten geen 
veranderingen doorgevoerd.  
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3. RESULTATEN VISSTANDONDERZOEK 

In het onderstaande hoofdstuk worden de bestandschattingen van de bemonsterde beken 
weergegeven. Ten behoeve van de overzichtelijkheid worden in de tabellen alleen de be-
standschattingen per soort gegeven. De bestandschattingen van de KRW- en HEN/SED-
watergangen worden gegeven in paragraaf 3.2 en 3.3. De volledige bestandschattingen van 
alle beken ingedeeld in lengteklassen worden gegeven in bijlage 8. 

3.1. Algemene opmerkingen 
De bemonsteringen zijn uitgevoerd van 1 tot en met 15 oktober en zijn goed verlopen. Bijna 
alle beken zijn één of enkele dagen voorafgaand aan de bemonstering geheel of gedeeltelijk 
gemaaid/geschoond. Dit kan een enigszins vertekend beeld geven omdat de vis dan mogelijk 
niet meer homogeen over het water verspreid is. Van winterclustering was tijdens de bemon-
steringsperiode nog geen sprake. De bemonsterde locaties worden weergegeven in bijlage 1. 

3.2. Bestandschattingen KRW-watergangen 
In tabel 3.1 en 3.2 worden de bestandschattingen van de KRW-watergangen gegeven (res-
pectievelijk in kilogram en aantallen per hectare). Aansluitend worden de bestandschattingen 
kort besproken.  
 
Tabel 3.1. Visbestand (kg/ha) van de KRW-watergangen 
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Eurytoop Aal/Paling               0,5 1,2 1,3 7,8

Alver                    0,1

Baars                    0,7 5,1 0,4 8,5 0,0 3,3 12,5 0,4 1,1

Blankvoorn               2,0 2,5 7,8 0,6 14,7 5,2 0,1 8,4

Brasem                   0,0 77,4 22,9 0,5 39,9 24,3

Driedoornige Stekelbaars 1,1 0,6 0,2 0,0

Giebel                   0,7

Karper                   4,1 23,5 32,3

Kleine Modderkruiper     0,0 0,1 0,0

Kolblei                  0,3 0,0 0,9 0,3

Pos                      0,0

Snoek 13,1 28,0 6,1 53,5 43,8 17,9 35,3 71,1 13,5 5,0

Hybride                  0,0 0,0

Rheofiel Beekforel                6,0

Bermpje                  0,8 1,1 0,6 0,0 0,4 0,1 4,5

Riviergrondel            1,9 0,9 0,0 0,1 0,2 0,4 11,9

Serpeling                1,5

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      0,4 6,1 0,4 11,7 0,1 1,6 0,5 1,2

Tiendoornige Stekelbaars 0,5 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0

Vetje                    0,5 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Zeelt                    49,6 4,7 99,5 0,1 41,9 2,8 19,4 2,2

Exoot Blauwband                0,8

Eindtotaal 16,0 105,0 6,9 64,7 249,6 42,8 122,6 93,7 73,3 101,7  
NB 0,0 – vissoort is wel aangetroffen, bestand < 0,05 kg/ha 
 

De bestandschattingen lopen uiteen van 6,9 tot 249,6 kg/ha, met een gewogen gemiddelde 
van 85,5 kg/ha. Snoek wordt op alle locaties gevangen en is op 4 van de 10 locaties de domi-
nante vissoort op basis van biomassa. Gemiddeld 78% van de biomassa van de vissen be-
hoort tot het eurytope (algemene soorten) gilde.  
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De rheofiele (stroomminnende) vissoorten bepalen tussen de 0 en 18% van het visbestand 
(kg/ha) in deze watergangen (gem. 3%). Het totale aantal soorten varieert tussen de 3 (Dom-
merbeek) en 15 (Zoddebeek), met een gemiddelde van 10 soorten per beek. In de watergan-
gen zijn in totaal 5 soorten met speciale bescherming gevangen namelijk; kleine modderkrui-
per (Flora- en faunawet – FF-wet-, habitatrichtlijn –HR-), beekforel (rode lijst –RL-), bermpje 
(FF-wet), serpeling (RL) en vetje (RL). De verspreiding van deze soorten wordt weergegeven 
in bijlage 3. 
 
Tabel 3.2. Visbestand (n/ha) van de KRW-watergangen 

gilde vissoort B
e

rg
e

rs
la

g
b

e
e

k

B
e

u
rz

e
rb

e
e

k

D
o

m
m

e
rb

e
e

k

D
o

rt
h

e
rb

e
e

k

D
o

rt
h

e
rb

e
e

k
-O

o
s

t

O
o

s
te

rw
ij

k
s

e
v

lo
e

d

O
u

d
e

 S
c

h
ip

b
e

e
k

V
ie

ra
k

k
e

rs
e

la
a

k

W
a

a
ls

e
 w

a
te

r

Z
o

d
d

e
b

e
e

k

Eurytoop Aal/Paling               5 4 4 10

Alver                    5

Baars                    20 167 109 261 5 107 362 54 10

Blankvoorn               901 34 420 55 690 178 86 813

Brasem                   8 45 53 10 32 10

Driedoornige Stekelbaars 1626 1266 386 20

Giebel                   73

Karper                   1 2 51

Kleine Modderkruiper     4 13 10

Kolblei                  20 2 31 10

Pos                      6

Snoek 144 266 70 314 70 25 53 241 22 21

Hybride                  2 4

Rheofiel Beekforel                128

Bermpje                  204 249 214 2 107 19 3406

Riviergrondel            187 140 5 17 16 77 4875

Serpeling                219

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      5 421 4 667 10 58 15 52

Tiendoornige Stekelbaars 1094 43 325 48 570 6 10

Vetje                    1697 1042 17 91 435 8 83

Zeelt                    354 87 870 5 528 155 18 20

Exoot Blauwband                803

Eindtotaal 1472 4351 1661 2655 3400 1098 1755 1517 252 10456  
 
De schattingen van het aantal vis per hectare lopen uiteen van 252 tot 10.456 stuks/ha, het 
gewogen gemiddelde wordt berekend op 1985 stuks/ha. Op drie van de tien locaties is het 
vetje de dominante soort in aantallen. Drie- en tiendoornige stekelbaars zijn beide dominant 
op twee van de tien locaties. De meeste vissen (gem. 45%) behoren tot het eurytope gilde. 
Daarnaast behoort gemiddeld 41% van de vissoorten tot het limnofiele (plantminnende) gilde. 
Gemiddeld 14% van het visbestand (in aantallen) wordt bepaald door het rheofiele gilde. De 
meest dominante rheofiele soort is de riviergrondel.  

3.3. Bestandschattingen HEN/SED-watergangen 
In Tabel 3.3 en Tabel 3.4 worden de bestandschattingen van de HEN/SED-watergangen res-
pectievelijk in kilogram en aantal per hectare gegeven. Vervolgens worden in het kort de 
schattingen en eventuele bijzonderheden besproken. 
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Tabel 3.3. Visbestand (kg/ha) van de HEN/SED-watergangen 
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Eurytoop Aal/Paling               20,0 11,6 6,7

Baars                    5,3 2,3 0,2 2,6

Blankvoorn               16,6 29,0 19,1
Brasem                   0,1

Driedoornige Stekelbaars 7,4 0,5 0,3 0,1 0,0

Karper                   38,5

Kleine Modderkruiper     0,1 0,0

Kolblei                  8,8

Pos                      1,0

Snoek 1,0 1,3 35,4 9,2

Hybride                  0,0

Rheofiel Beekforel                0,6

Bermpje                  15,0 23,7

Riviergrondel            7,5 0,7 0,0 4,5

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      1,0

Tiendoornige Stekelbaars 6,3 0,2 0,0

Vetje                    1,4 0,0 0,0

Zeelt                    2,5 19,0 0,5

Eindtotaal 75,3 20,5 3,6 28,0 34,5 104,0 0,8 33,3  
 
De bestandschattingen in de beken lopen uiteen van 0,8 tot 104,0 kg/ha. Er is geen vissoort 
die op alle locaties wordt aangetroffen. De driedoornige stekelbaars wordt op 5 van de 9 loca-
ties aangetroffen. Het bermpje is op basis van biomassa op 2 van de 9 locaties de dominante 
soort. De meeste vissen (gemiddeld 60%) behoren tot het eurytope gilde. Het rheofiele gilde 
bepaald tussen de 0 en 75% (gem. 28%) van het visbestand in de beken. In ’t Peeske werd 
geen vis aangetroffen. Het aantal vissoorten varieert van 3 soorten in de beek op de 
Warnsborn tot 11 soorten in de Schaarsbeek met een gemiddelde van 5 soorten per beek. 
Bestand (n/ha) van de HEN/SED--watergangen. 
 
Er zijn in de HEN/SED-watergangen vier soorten met speciale bescherming gevangen name-
lijk kleine modderkruiper (FF-wet, RL), beekforel (RL), bermpje (FF-wet) en vetje (RL). De ver-
spreiding van de bijzondere soorten wordt weergegeven in bijlage 3. 
 
Schattingen van de visaantallen lopen uiteen van 681 tot ruim 25.400 stuks per hectare (tabel 
3.4). Op 3 van de 9 locaties is de driedoornige stekelbaars dominant op basis van aantallen. 
Daarnaast is de tiendoornige stekelbaars dominant op 2 van de 9 locaties. De meeste vissen 
op basis van aantallen behoren tot het eurytope gilde (gem. 52%). Het aantal gevangen vis-
sen behorend tot het rheofiele gilde varieert per beek van 0 tot 90%. Het gemiddelde percen-
tage gevangen rheofiele vis is 23%. 
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Tabel 3.4. Visbestand (n/ha) van de HEN/SED-watergangen 
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Eurytoop Aal/Paling               112 19 11

Baars                    90 14 93 66

Blankvoorn               721 1111 431
Brasem                   23

Driedoornige Stekelbaars 21892 1055 653 204 83

Karper                   90

Kleine Modderkruiper     19 6

Kolblei                  1150

Pos                      167

Snoek 19 56 156 125

Hybride                  11

Rheofiel Beekforel                27

Bermpje                  3352 6000

Riviergrondel            2612 84 27 403

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      14

Tiendoornige Stekelbaars 9750 383 42

Vetje                    1567 27 97

Zeelt                    28 34 28

Eindtotaal 25405 1167 681 3706 15918 4302 464 1209  

3.4. Lengtesamenstelling 
In bijlage 7 staan de lengtefrequentieverdelingen (in aantallen) van de vissoorten per beek 
weergegeven. In deze paragraaf wordt in het kort de lengtesamenstelling van de vissoorten 
besproken die in de meeste beken zijn aangetroffen. 

3.4.1. Baars 
Op 13 van de 19 locaties werd baars aangetroffen. De gevangen aantallen varieerden sterk 
van 1 tot 75 stuks. Het broed van deze soort was ten tijde van de bemonstering circa 6 tot 
10 cm groot. De lengteklasse tot 15 cm bestond alleen uit éénjarige vis. Daarnaast werden 
nog een aantal baarzen in de lengteklasse tot 25 cm gevangen. Bij deze laatste groep vissen 
lopen de jaarklassen in elkaar over en is op basis van de grafieken geen duidelijk onderscheid 
in leeftijd meer te maken. Baars groter dan 25 cm werd niet aangetroffen. 

3.4.2. Blankvoorn 
Blankvoorn werd op 11 van de 19 locaties gevangen. De gevangen aantallen varieerden van 8 
tot 310 stuks. Het broed was ten tijde van de bemonstering circa 3 tot 8 cm groot. De éénjari-
ge vis bereikte een lengte van circa 12 cm. De opvolgende jaarklassen lopen sterk in elkaar 
over waardoor geen duidelijke lengtegrens te stellen is. In totaal zijn er 5 tot 6 jaarklassen te 
onderscheiden. De grootste gevangen blankvoorn was 27 centimeter lang. 

3.4.3. Driedoornige stekelbaars 
De driedoornige stekelbaars werd op 9 van de 19 locaties gevangen. Het aantal gevangen in-
dividuen varieert van 6 tot 570 stuks. De lengte van het gevangen broed was 4 centimeter. 
Van het broed van driedoornige stekelbaars werden de grootste aantallen aangetroffen. De 
lengte van de gevangen vissen loopt uiteen van 3 tot 8 cm. 
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3.4.4. Snoek 
Op 14 van de 19 locaties werd snoek gevangen. Het aantal gevangen exemplaren van snoek 
varieerde van 1 tot 74 stuks per locatie. De lengte van de 0+ klasse van snoek varieerde van 
12 tot 27 centimeter. Wanneer snoek in voedselvoorkeur overschakelt van planktivoor (plank-
tonetend) naar piscivoor (visetend) maakt de vis een groeispurt door, waardoor er een groot 
verschil in lengte kan ontstaan. De gevangen snoeken variëren in lengte van 12 tot 90 cm. 
Van de verschillende lengteklassen zijn te weinig individuen gevangen om de individuele jaar-
klassen te onderscheiden. 

3.4.5. Bermpje 
Het bermpje werd op 9 locaties gevangen. Het aantal gevangen vissen varieert van 1 tot 323 
stuks per locatie. De bovenste klassegrens voor broed is gesteld op 6 cm. Eenjarige vis had 
een lengte van 7 tot 9 centimeter. Tweejarige bermpjes waren 10 á 11 centimeter. 

3.4.6. Riviergrondel 
De riviergrondel werd op 11 van de 19 locaties gevangen. Het aantal gevangen vissen varieert 
van 1 tot 437 stuks. De klassegrens van de 0+ vissen is gesteld op 5 cm. De lengte van de 
gevangen vissen varieert van 2 tot 14 centimeter. En zijn 4-5 jaarklassen te onderscheiden 
waarbij de 0+ en 1+ vis in elkaar groeien, vandaar de piek bij 6 centimeter. 

3.4.7. Ruisvoorn  
Op 9 van de 19 locaties werd ruisvoorn aangetroffen. Het aantal gevangen vissen varieert van 
1 tot 139 stuks. De lengtes van de gevangen vissen lopen uiteen van 4 tot 20 cm. Het broed 
heeft een lengte van 4 á 5 centimeter. De meeste aantallen worden gevangen in de lengte-
klasse >0+-15 wat overeenkomt met de jaarklasse 1 tot en met 3. Van de overige lengteklas-
sen zijn te weinig individuen gevangen om een uitspraak te doen over de verdeling van de 
jaarklassen. 

3.4.8. Tiendoornige stekelbaars 
De tiendoornige stekelbaars wordt gevangen op 10 van de 19 locaties. De lengtes van de ge-
vangen vissen lopen uiteen van 2 tot 6 cm. De grens tussen 0+ en meerjarig is waarschijnlijk 4 
cm, maar bij deze kleine vissoort overlappen de jaarklassen sterk. 

3.4.9. Vetje 
Het vetje wordt gevangen op 10 van de 19 locaties. De lengte van de gevangen vissen vari-
eert van 3 tot 8 centimeter. De grens voor het broed wordt gesteld op 4 centimeter, maar ook 
overlappen de jaarklassen van 0+ en 1+ vis elkaar. De vissen bestaan zeer waarschijnlijk uit 3 
jaarklassen waarbij de oudste jaarklasse (2+) een lengte heeft van 6-8 centimeter  

3.4.10. Zeelt 
De zeelt wordt gevangen op 10 van de 19 locaties. De lengte van de gevangen vissen varieert 
van 4 tot 56 centimeter. De grens voor 0+ vissen wordt gesteld op 6 centimeter. De overige 
lengteklassen overlappen elkaar te sterk om de verschillende jaarklassen te onderscheiden. 
De grootste vissen hebben waarschijnlijk een leeftijd tussen de 15 en 20 jaar. 

3.5. Score van de KRW-maatlatten en EFI 
In deze paragraaf worden de scores van de verschillende maatlatten (natuurlijk R4/R5, default 
R5 en EFI) gegeven. Voor de berekening van EFI scores zijn de trajecten met een nul vangst 
niet meegenomen in de berekening. In tabel 3.5 worden de maatlatscores van de beken 
weergegeven. Voor de individuele berekening van de scores per beek wordt verwezen naar 
de bijgeleverde cd rom.  
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Tabel 3.5. Score op de KRW-deelmaatlat van onderzochte 19 beken 

KRW- watergang Scores Natuurlijke maatlat R5 Score default R5 EFI-scores *

Bergerslagbeek 0,408 0,282 0,216

Beurzerbeek 0,241 0,682 0,175

Dommerbeek 0,106 0,366 0,124

Dortherbeek 0,471 0,408 0,242
Dortherbeek-Oost 0,234 0,318 0,163

Oosterwijksevloed 0,268 0,254 0,142

Oude Schipbeek 0,348 0,483 0,291

Vierakkerselaak 0,276 0,450 0,250

Waalse water 0,169 0,723 0,116

Zoddebeek 0,521 0,656 0,235

HEN/SED-watergang Scores Natuurlijke maatlat R4

Beek op de Paasberg 0,160 0,115

Beek op de Vijverberg ** 0,147 0,190

Beek op Warnsborn 0,083 0,029
Haartse W aterleiding 0,420 0,256

Heksenlaak 0,478 0,277

Schaarsbeek 0,072 0,180

t Peeske *** nvt nvt

Visserijbeek ** 0,376 0,157

Zilverbeek 0,521 0,074  
* EFI scores berekend met de gemiddelde vangst per traject 
** EFI scores berekend met minder dan 30 gevangen vissen 
*** ’t Peeske geen vis gevangen in de beek, dus geen beoordeling 

3.6. Samenvattend per beek 
In de onderstaande subparagraven worden puntsgewijs de bovenstaande resultaten per beek 
samengevat. Als eerste worden de 10 KRW-watergangen besproken met direct aansluitend 
de 9 HEN/SED-watergangen. 

3.6.1. Bergerslagbeek 
Het bestand in de Bergerslagbeek wordt geraamd op 16 kg/ha respectievelijk 1.472 stuks/ha. 
Er zijn 6 vissoorten aangetroffen waarvan het bermpje bescherming geniet middels de FF-wet. 
De meest voorkomende vissoort in biomassa is de snoek, in aantallen de tiendoornige stekel-
baars. De scores op de verschillende maatlatten (KRW - 0,408; default 0,282; EFI – 0,216) 
wijzen op een visstand die ontoereikend of matig overeenkomt met het streefbeeld. 

3.6.2. Beurzerbeek 
Het visbestand in de Beurzerbeek wordt geschat op 105 kg/ha en 4.351 stuks/ha. Er zijn 12 
vissoorten aangetroffen, waarvan het bermpje (FF-wet) en de beekforel (RL) beschermt zijn. 
Het voorkomen van de beekforel is opvallend, de gevangen exemplaren zijn zeer waarschijn-
lijk uitgezet. De meest voorkomende soort is de zeelt (biomassa) en de driedoornige stekel-
baars (aantal). De scores op de verschillende maatlatten (KRW - 0,241; default 0,682; EFI – 
0,175) geven aan dat de visstand slecht of ontoereikend overeenkomt met het natuurlijke 
streefbeeld, maar dat deze een GEP geeft op de default maatlat R5.  

3.6.3. Dommerbeek 
De visstand in de Dommerbeek wordt geraamd op 6,9 kg/ha en 1.661 stuks/ha. In de beek 
zijn 3 vissoorten aangetroffen welke geen bescherming genieten. De meest voorkomende 
soort in biomassa is snoek. In aantallen is driedoornige stekelbaars het meest voorkomend. 
De scores op de maatlatten (KRW - 0,106; default 0,366; EFI – 0,124) wijzen erop dat de vis-
stand slecht of ontoereikend overeenkomt met het streefbeeld. 
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3.6.4. Dortherbeek 
In de Dortherbeek worden per hectare 64,7 kilogram ofwel 2.655 individuen gevangen. In de 
beek zijn 11 vissoorten gevangen, waarvan de kleine modderkruiper (FF-wet, HR), bermpje 
(FF-wet) en het vetje (RL) bescherming genieten. De meest voorkomende soort is snoek in 
biomassa en het vetje in aantallen. De scores op de maatlatten (KRW - 0,471; default 0,408; 
EFI – 0,242) geven aan dat de visstand als ontoereikend wordt beoordeeld op alle drie maat-
latten. 

3.6.5. Dortherbeek-Oost 
De visstand in Dortherbeek-Oost wordt geraamd op bijna 250 kg/ha en 3.400 stuks/ha. In de-
ze beek zijn 9 vissoorten aangetroffen, waarvan het vetje op de Rode Lijst wordt vermeld. De 
dominante soort op basis van biomassa is de zeelt. Op basis van aantallen is het vetje de 
meest voorkomende soort. De visstand voldoet slecht aan het streefbeeld (KRW - 0,234; de-
fault 0,318; EFI – 0,163) volgens de EFI en is ontoereikend volgens de natuurlijke en default 
maatlat R5. 

3.6.6. Oosterwijksevloed 
Het visbestand in de Oosterwijksevloed wordt geschat op 42,8 kilogram en 1.097 stuks per 
hectare. In de watergang zijn 12 vissoorten en 1 hybride aangetroffen. Van deze soorten ge-
nieten het bermpje (FF-wet) en het vetje (RL) bescherming. De dominante soort is karper (bi-
omassa) en tiendoornige stekelbaars (aantal). De visstand komt slecht overeen met het 
streefbeeld volgens EFI en wordt als ontoereikend beoordeeld met de natuurlijke en default 
maatlat R5 (KRW - 0,268; default 0,254; EFI – 0,142). 

3.6.7. Oude Schipbeek 
Het visbestand in de Oude Schipbeek wordt geraamd op 123 kg en 1.755 stuks per hectare. 
Er zijn 12 vissoorten en 1 hybride aangetroffen. Van deze soorten zijn de kleine modderkrui-
per en het vetje beschermd middels FF-wet, HR en RL. In de Oude Schipbeek is de zeelt do-
minant op basis van biomassa en blankvoorn op basis van aantal. De visstand wordt als on-
toereikend beoordeeld op basis van de natuurlijke maatlat (0,348). De beoordeling volgens 
EFI (0,291) en default R5 (0,483) wijst op een visstand die matig overeenkomt met het streef-
beeld. 

3.6.8. Vierakkerselaak 
In de Vierakkerselaak wordt het visbestand geraamd op 94 kilogram en 1.517 stuks per hecta-
re. In de watergang zijn 12 vissoorten gevangen. Waarvan de kleine modderkruiper, bermpje 
en het vetje op de verschillende lijsten worden vermeld als speciale of beschermde soorten. 
De dominerende soort is snoek op basis van biomassa en het vetje op basis van aantal. De 
visstand in de beek wordt beoordeeld met ontoereikend op basis van natuurlijke maatlat R5 en 
EFI (0,276 resp. 0,250). Op de default maatlat R5 wordt de visstand beoordeeld als matig 
(0,450). 

3.6.9. Waalse water 
Het bestand in het Waalse water wordt geraamd op 73,3 kg/ha en 252 stuks/ha. Het aantal 
gevangen soorten is 9, waarvan het vetje op de Rode Lijst vermeld staat. De meest voorko-
mende soort op basis van biomassa is brasem, de blankvoorn is in aantallen dominant. De 
visstand wordt beoordeeld met slecht op de natuurlijke maatlatten R5 (0,169) en EFI (0,116) 
en GEP op de default maatlat R5 (0,723). 

3.6.10. Zoddebeek 
Het visbestand in de Zoddebeek wordt geschat op 102 kg en 10.456 stuks per hectare. In de 
beek komen 15 soorten voor, waarvan serpeling en vetje (RL) en het bermpje (FF-wet) be-
scherming genieten. De meest voorkomende soort is karper (biomassa) en riviergrondel (aan-
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tallen). In de Zoddebeek is een populatie van de exoot blauwband aangetroffen. Deze popula-
tie wordt geraamd op 0,8 kg/ha wat overeenkomt met circa 800 stuks per hectare. De beoor-
deling van de Zoddebeek is ontoereikend voor EFI (0,235), matig voor de natuurlijke maatlat 
(0,521) en GEP voor de default maatlat (0,656). 

3.6.11. Beek op de Paasberg 
Het visbestand in deze beek wordt geraamd op 75,3 kg/ha en 25.405 stuks per hectare. In de 
beek komen 5 soorten voor. De dominante soort op basis van biomassa is karper, op basis 
van aantallen is de driedoornige stekelbaars meest voorkomend. In de beek komen geen 
soorten voor die speciale bescherming genieten of de Rode Lijst vermeldt staan. Het visbe-
stand wordt op beide maatlatten (EFI 0,115; KRW 0,160) als slecht beoordeeld. 

3.6.12. Beek op de Vijverberg 
Het visbestand in deze beek wordt geraamd op 20,5 kg en 1.167 stuks per hectare. In de beek 
zijn slechts 2 soorten aangetroffen. De paling is de belangrijkste soort in biomassa en de drie-
doornige stekelbaars is de belangrijkste soort in aantallen. Beide soorten genieten geen spe-
ciale bescherming. Het visbestand wordt als slecht beoordeeld bij de natuurlijke maatlat R4 
(0,147) en krijgt de beoordeling ontoereikend bij de EFI (0,190). Hierbij moet opgemerkt wor-
den dat de beoordeling is berekend met slecht 20 vissen. Het minimum voor een betrouwbare 
score is voor EFI 30 vissen en voor KRW 25 vissen. 

3.6.13. Beek op de Warnsborn 
Het visbestand in deze beek wordt geraamd op 3,6 kg en 681 stuks per hectare. In de beek 
zijn 3 soorten aangetroffen, waarvan er géén speciale bescherming geniet. De dominante 
soort op basis van biomassa is de baars en op basis van aantal de driedoornige stekelbaars. 
De visstand in deze beek wordt bij zowel de KRW maatlat als bij de EFI beoordeeld als slecht 
overeenkomend met het streefbeeld (0,083 resp. 0,029). 

3.6.14. Haartse Waterleiding 
In deze watergang wordt de visstand geraamd op 28 kg/ha en 3.706 stuks/ha. Er zijn 6 vis-
soorten aangetroffen, waarvan het bermpje beschermd is door de FF-wet. Dit is ook de soort 
die dominant is in biomassa en aantal. De watergang wordt als matig beoordeeld met de KRW 
maatlat (0,420) en krijgt de beoordeling ontoereikend middels de EFI (0,256). 

3.6.15. Heksenlaak 
Het visbestand in deze beek wordt geraamd op 34,5 kg en 15.918 stuks per hectare. In de 
beek zijn 5 vissoorten gevangen waarbij bermpje in biomassa en tiendoornige stekelbaars in 
aantal dominant is. Het bermpje wordt beschermd middels de FF-wet. De visstand wordt als 
ontoereikend beoordeeld bij de EFI (0,277) en als matig bij de maatlat R4 (0,478). 

3.6.16. Schaarsbeek 
In deze watergang wordt het visbestand geraamd op 104 kg/ha. In aantallen komt dit neer op 
4.302 stuks per hectare. Deze beek is met 11 soorten verreweg het meest soortenrijk van de 
onderzochte HEN/SED-watergangen. Opvallend is de afwezigheid van rheofiele soorten. In de 
beek komen 2 soorten voor die bescherming genieten te weten kleine modderkruiper (FF-wet, 
HR) en het vetje (RL). De visstand wordt door de EFI en KRW-maatlat beoordeeld als slecht 
overeenkomend met het streefbeeld(KRW – 0,072; EFI – 0,180)).  

3.6.17. ’t Peeske 
In ’t Peeske zijn geen vissen aangetroffen. De beek had een waterstand van circa 2 cm en 
een lengte van 200 meter. De vijvers (vallen buiten de onderzoeksvraag) bij ’t Peeske zijn be-
vist in de oeverzone. Hierbij zijn alleen ruisvoorn, blankvoorn, brasem en karper/koikarper 
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aangetroffen. Geen van deze soorten geniet speciale bescherming. Van de beek kon geen 
beoordeling gemaakt worden omdat er geen vissoorten zijn aangetroffen.  

3.6.18. Visserijbeek 
In deze watergang wordt het visbestand geraamd op 0,8 kg/ha. Dit komt overeen met 464 
stuks/ha. In de visserijbeek komen 4 vissoorten voor. Hiervan staan de beekforel en het vetje 
op de Rode Lijst vermeld. De dominante soort op basis van biomassa is de beekforel. In aan-
tallen is de tiendoornige stekelbaars dominant. De herkomst van de beekforellen is niet duide-
lijk, zeer waarschijnlijk gaat het om enkele uitgezet exemplaar. De beoordeling van de visse-
rijbeek is slecht volgens de EFI (0,157) en ontoereikend volgens KRW maatlattype R4 (0,376). 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de EFI beoordeling is berekend met 17 gevangen vissen 
en niet voldoet aan de minimale vangsthoeveelheid van 30 individuen. 

3.6.19. Zilverbeek 
Het visbestand in de Zilverbeek wordt geraamd op 33,3 kg/ha en 1.209 stuks/ha. In de beek 
worden 7 vissoorten aangetroffen, waarvan het vetje op de Rode Lijst vermeldt staat. De 
blankvoorn is in biomassa en aantal de meest voorkomende soort in de beek. Het visbestand 
in de beek wordt beoordeeld als slecht met de EFI (0,074) en als matig met de KRW maatlat 
type R4 (0,521).  
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4. RESULTATEN MACROFYTENONDERZOEK 

4.1. Algemene opmerkingen 
De inventarisatie van de macrofyten is tussen 1 en 15 augustus 2007 uitgevoerd. Deze da-
tums van bemonstering vallen binnen de voorgeschreven periode (1 juni tot 15 augustus). 
Aangezien de inventarisatie aan het einde van de periode heeft plaatsgevonden, is het moge-
lijk dat bepaalde planten reeds verdwenen waren. Tevens waren enkele exemplaren niet meer 
tot soortniveau te determineren bijvoorbeeld het ontbreken van de bloeiwijze wat zich heeft 
voorgedaan bij sommige zegge-soorten.  
Bij de Haartse Waterleiding waren de oevers deels gemaaid waardoor de determinatie van 
oevervegetatie bemoeilijkt werd. Ook bij de Zilverbeek en Bergerslagbeek waren delen reeds 
gemaaid. In tabel 4.1 is aangegeven welke trajecten gemaaid zijn. De meetlocaties waren 
langs alle beken goed bereikbaar. Bijlage 2 presenteert kaarten met de locaties van de be-
monsterde trajecten per beek. In bijlage 13 is een volledige lijst opgenomen van alle aange-
troffen soorten in alle onderzochte beken. 
  
Tabel 4.1. Gemaaide trajecten in de verschillende beken 

Beek Trajectnummers

Vierakkerselaak Traject 5 (noordzijde)

Zilverbeek Traject 5

Bergerslagbeek Traject 2

Haartse waterleiding Traject 1 t/m 4 deels gemaaid  

4.2. Abundantie en soortensamenstelling macrofyten KRW-watergangen 
In deze paragraaf worden de KRW-watergangen van het type R5 besproken. Binnen de KRW-
watergangen zijn de wateren in twee clusters onderverdeeld. Deze onderverdeling heeft 
plaatsgevonden op basis van ligging. In de subparagrafen wordt elke beek apart behandeld. 

4.2.1. Eerste cluster KRW-watergangen 
 
Groeivormen 
In bijlage 12a worden de bedekkingspercentages van de groeivormen in de KRW-
watergangen van het eerste cluster gegeven. Het gaat hier om de Dommerbeek, Dortherbeek, 
Dortherbeek-Oost, Oude Schipbeek en Vierakkerselaak.  
De beschaduwing van de boomlaag op het water is op vrijwel alle locaties 0%. Op de twee lo-
caties in de Vierakkerselaak is de oever voorzien van beschoeiing. Submerse vegetatie is op 
bijna alle locaties aangetroffen met een bedekkingspercentage variërend tussen 2 en 90%. Al-
leen op de laatste opnamelocatie in de Dommerbeek is van deze groeivorm niets aangetrof-
fen. Drijfbladvegetatie wordt niet veel aangetroffen en komt bij de beken niet boven een be-
dekkingspercentage van 15% uit. In de meeste watergangen is geen kroos aangetroffen. Al-
leen bij twee locaties in de Dortherbeek is 10% kroosbedekking aangetroffen. Draadwier is 
ook weinig aangetroffen en blijft onder de 15%. De emerse groeivorm toont een zeer uiteenlo-
pend beeld tussen de verschillende opnamelocaties. De Dortherbeek, Dortherbeek-Oost en 
de Oude Schipbeek variëren tussen 10 en 50% in bedekking van emerse vegetatie. De be-
dekkingspercentages op de Vierakkerselaak zijn op alle locaties laag (gemiddeld 5%) ten op-
zichte van de overige beken. Verder lijkt het erop dat de Dommerbeek in een beginnend ver-
landingsproces verkeert met een bedekking van minimaal 70% op elke locatie. 
 
In tabel 4.2 worden de resultaten van de vegetatie-inventarisatie gepresenteerd voor de 
Dommerbeek, Dortherbeek, Dortherbeek-Oost, Oude Schipbeek en Vierakkerselaak.  
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Tabel 4.2. Soortensamenstelling en abundantie macrofyten uitgedrukt in de Tansley-schaal in 
het water en op de oevers van de onderzochte KRW beken in augustus 2007.  
  Dommerbeek Dortherbeek Dortherbeek-Oost Oude Schipbeek Vierakkerselaak 

Locatienr. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Aarvederkruid                                                 3           

Akkerdistel               2       2 2                       2 3        

Bijvoet                                             1     2        

Blauw glidkruid                         3   3 4                           

Bochtige smele       1                                                     

Bosbies                                           4   2             

Dagkoekoeksbloem             2 2 3                                         

Doorgroeid fonteinkruid                                               3           3 

Dotterbloem (FF) 2                                     1   2               

Draadwier           5             5 5         5           3   1       

Drijvend fonteinkruid                     3 6             2 3     2             

Echte valeriaan                         2 1       2             2           

Fioringras                                                         5 

Fluitenkruid                       2             2       3 3             

Frans raaigras               2                     3   2   2             

Geknikte vossestaart                                                  2           

Gekroesd fonteinkruid                                       2                   

Gele lis   3     3   2   3 2 2 2 2 2 2 3 3 3   3         2 2     3 3 

Gele plomp             3     4       2             3 3 5     3   5 3   

Geoorde wilg                                                   1        

Gestreepte witbol       3               3 2 3 5     4                         

Gewone berenklauw       2       2   2 2 2   1     2   1 4         2 2        

Gewone braam               2       3               3                     

Gewone engelwortel                                       2                     

Gewone waterbies 4 4     5                                                   

Gewoon kransblad 2 5                                                       

Gewoon sterrenkroos 5 3 6 5     4 8 7 5 2 3                         2 2 2   3 3 

Glanzig fonteinkruid   8 3                                                     

Grof hoornblad                                               3    3 2 2   

Grote brandnetel       4 2     4 3 5 3 4 5 4 6 5 5 5 4   4   5   3 3         

Grote Egelskop             5 3 5 4 2 2 7 2 3 7 2 3   4         4 4   5 4   

Grote kaardebol (FF)                                                   3         

Grote kattestaart                   2 1 2 2       2     1                   

Grote lisdodde                                                   3 2       

Grote watereppe                               1                           

Grote Waterweegbree 3 3 3 2 3 5       2 5 2               3         2         2 

Grote wederik                         2     1       2   4               

Haagwinde         2   2 2 2 3 3 2 3   2 3   2       2                 

Harig wilgeroosje                 3         4             5 2                 

Heermoes 3                     1                 2               4 

Hoge cyperzegge   2                     2   2                               

Holpijp                                       4                   

Hondsdraf                                 3           4               

Hop                                           3               

Jakobskruiskruid                                                   5         

Kantig hertshooi   1 1                                                     

Kleefkruid                         2 2 3 2                           

Klein kroos                             3                       2       

Kleine egelskop 5 3 4                                 7   5                 

Kleine teunisbloem                                                   3        

Kleine watereppe                     2 2                                 3 2 

Koninginnekruid             2 2                           2                 

Kropaar       3               2   3           2 2       2         3 

Kruipende boterbloem                                               2           

Krulzuring                                                           2 

Kweek                                                 4         

Late guldenroede                                                 5           

Liesgras 4 4 7 6   7   6 5 5 3 4 4 7 7 5 5 5 7 3 7 5 7 4 6 5   2 6 4 

Mannagras                       2                                   

Mattenbies         2                                                   
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  Dommerbeek Dortherbeek Dortherbeek-Oost Oude Schipbeek Vierakkerselaak 

Locatienr. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Moerasandoorn                                             2               

Moerasrolklaver   2                   1 2                                   

Moerasspirea       2     2 3     2   5 2 4   1 2   5 4             2   

Moerasvergeet-mij-nietje   4 3 6   3 2     2 3 2               2       2 4 3         

Moeraswalstro                               1               2           

Moeraszuring 2                                             1 3 3     3   

Naaldwaterbies 6 6                                                       

Pastinaak                                                         3   

Peen                                                   2        

Penningkruid 2 2   3                                                     

Perzikkruid                             1                   2         

Pijlkruid             4 3 5                 2 1 3   5 5 6             

Pijptorkruid   6                                                       

Pitrus   2                     2   2         1       2 2 4     3 4 

Puntig fonteinkruid                                                 4     3   

Puntkroos                         2 2 3 5 3 5             3   2   4 6 

Ridderzuring                                 1                         

Riet     4   3   6     7           3   4     4 7   7     5       

Rietgras 3 2 5 6 7 6 4 4 5 5 6 6 5 5 6 6 7 7 7 5 6 5 6 4   3    5 5 

Rode klaver                                                   2         

Rode kornoeltje                                                     2      

Rode waterereprijs   2 2   2                                                   

Ruige zegge                                                 1         

Schede fonteinkruid                                               2 2  4      

Scherpe boterbloem                                               3             

Scherpe zegge 4 4   2 3   5 4 5 3                                       

Slanke waterkers     5       2   3 2 2         1                 6 4        

Smalle waterpest (Ex) 6 6         2 2     2 3 7 5 7 7 6 7   6 5 2 3 3 2       6 6 

Smeerwortel 2 3 2 2 3   2 3 3 3 2 3                   3     3 3         

Tenger fonteinkruid                                 7                         

Timotheegras    3   2                 2                         2         

Valse voszegge                                                 2 2      3 

Veelwortelig kroos                         1   1                       1       

Veenwortel           5   2   2 3 2     3   3 3     4     3 4 3 2  3 3 

Veldrus                                                           5 

Viltige basterdwederik                   2                                         

Vogelwikke   3     2   2 3   3 2   2   4 2   3           2           

Watermunt   4 3 6 4 5 2                                   6 4 2  4 3 

Waterpeper                   2 3                                       

Waterviolier 2 3                                                         

Wilde bertram                                       3                   

Wolfspoot                         2   2           1         3 3      

Zachte duizendknoop                               2 3                           

Zevenblad     3 2                                                     

Zompvergeet-mij-nietje             2                                             

Zwanenbloem (FF) 5 7 3 3   2       2 4 3 1         2                         

Zwart tandzaad (Ex)                         1   2 2                           

Zwarte els                         1                       2           

FF = Beschermde soort onder de Fora- en Faunawet 
Ex = Exoot 

 
Wateroppervlak en oever 

• Dommerbeek 
In de Dommerbeek zijn in het water en op de oever in totaal 42 plantensoorten aangetroffen. 
Liesgras en rietgras domineren de beek aan de oever waarbij grote waterweegbree, water-
munt, gewoon sterrenkroos en zwanenbloem veel voorkomen in het water. Naast gewoon 
sterrenkroos zijn glanzig fonteinkruid, gewoon kransblad, smalle waterpest en waterviolier in 
het water aangetroffen.  



 
 

 

34 ATKB Geldermalsen 

 KRW bemonstering 19 beken waterschap Rijn & IJssel 2007 

 

• Dortherbeek 
In totaal zijn er 40 soorten planten in en langs de Dortherbeek waargenomen. Rietgras domi-
neerde de oevers van deze beek. Grote egelskop, smeerwortel, haagwinde en gewoon ster-
renkroos werden op elke opnamelocatie aangetroffen. Hiernaast kwamen liesgras, gele lis en 
grote brandnetel ook veel voor. Naast gewoon sterrenkroos is alleen smalle waterpest onder 
water aangetroffen.  

• Dortherbeek-Oost 
In de Dortherbeek-Oost werden 43 plantensoorten onderscheiden. Liesgras, rietgras, grote 
brandnetel, smalle waterpest en grote egelskop domineren in deze beek. Draadwier werd op 
twee locaties verspreid aangetroffen en tenger fonteinkruid domineerde op één locatie.  

• Oude Schipbeek 
In de Oude Schipbeek zijn 47 soorten planten aangetroffen. De dominerende soorten liesgras 
en rietgras kwam op elke locatie voor. Onderwater werd smalle waterpest als het meest talrijk 
gevonden waarbij doorgaans doorgroeid fonteinkruid, gekroesd fonteinkruid, grof hoornblad 
en schedefonteinkruid werd gevonden.  

• Vierakkerselaak 
Met 55 opgemerkte plantensoorten is de Vierakkerselaak de meest soortenrijke beek in deze 
cluster van KRW-watergangen. Ook onder water telt deze beek de meeste plantensoorten in 
deze cluster, namelijk zes in totaal: doorgroeid fonteinkruid, gewoon sterrenkroos, grof hoorn-
blad, puntig fonteinkruid, schede fonteinkruid en smalle waterpest. Geen van allen heeft een 
dominerend karakter. Liesgras, grote egelskop, watermunt en veenwortel kwamen als water-
gebonden planten het meest voor.  
 
Beschermde planten en exoten 
De aangetroffen beschermde plantensoorten en exoten zijn weergegeven in tabel 4.2. 
In deze eerste cluster van KRW-watergangen is een aantal plantensoorten aangetroffen die 
bescherming genieten onder de Flora- en faunawet, namelijk dotterbloem (Dommerbeek en 
Oude Schipbeek), grote kaardebol (Vierakkerselaak) en zwanenbloem (Dommerbeek, 
Dortherbeek en Dortherbeek-Oost). Smalle waterpest (alle beken) en zwart tandzaad 
(Dortherbeek-Oost) zijn exoten.  
 
Score op de Maatlat 
Onderstaande tabel geeft de maatlatscores weer voor de watergangen van cluster 1.  
 
Tabel 4.3. Score KRW-watergangen cluster 1 op de KRW Maatlat voor het type R5 

  Dommerbeek Dortherbeek Dortherbeek- Oude Schipbeek Vierakkerse- 
Totaal     Oost    laak  

Score  0,69 0,61 0,53 0,75 0,61 
Beoordelingsklasse 4 4 3 4 4 
Beoordeling  goed goed matig goed goed 

Deelmaatlatten           

1) Abundantie groeivormen eqr: 0,67 0,50 0,50 0,77 0,49 
1.1 Submers, drijf & emers 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 
1.2 Flab 0,78 1,00 0,85 0,80 1,00 
1.3 Kroos 1,00 0,77 1,00 1,00 1,00 
1.4 Oever 0,33 0,00 0,00 0,53 0,20 
2) Macrofyten soorten eqr: 0,71 0,72 0,57 0,72 0,72 
2.1 Waterplanten telwaarde 23 24 15 24 24 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Dortherbeek-Oost als enig water matig scoort op de na-
tuurlijke KRW maatlat voor het type R5. De overige vier beken behalen de Goede Ecologische 
Toestand (GET).  
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De deelmaatlat abundantie groeivormen scoort voor de Dortherbeek, Dortherbeek-Oost en 
Vierakkerselaak matig en voor Dommerbeek en Oude Schipbeek goed. Dit komt met name 
door de lage score op de submaatlat oever. Op de deelmaatlat macrofyten soorten scoort de 
Dortherbeek-Oost als enige beek matig terwijl de overige vier beken allen goed scoren.  

4.2.2. Tweede cluster KRW-watergangen 
 
Groeivormen 
In bijlage 12b worden de bedekkingspercentages van de groeivormen in de KRW-
watergangen van het tweede cluster gegeven. Het gaat hier om de Bergerslagbeek, Beurzer-
beek, Oosterwijksevloed, Waalse Water en Zoddebeek.  
Bij één derde van de locaties was er sprake van beschaduwing op het water veroorzaakt door 
de boomlaag. De mate van beschaduwing liep uiteen van 10 tot 100%. De bedekkingspercen-
tages voor drijfbladvegetatie varieerde tussen 0 en 15% met een uitschieter van 45% op één 
onderzoekslocatie in de Bergerslagbeek. Kroos is in vergelijking met drijfbladvegetatie minder 
aangetroffen waarbij het bedekkingspercentage tussen 0 en 5% ligt. Het Waalse water is met 
25% een uitschieter. Draadwier is bijna niet aangetroffen (maximum 5%).  
De emerse groeivorm toont een zeer uiteenlopend beeld tussen de verschillende opnameloca-
ties met een variatie in bedekking tussen 0 en 90%. In geen van de vijf beken is op alle loca-
ties een hoog bedekkingspercentage aangetroffen.  
 
In tabel 4.4 zijn de resultaten weergegeven van de overige KRW-watergangen; Bergerslag-
beek, Beurzerbeek, Oosterwijksevloed, Waalse Water en Zoddebeek.  
 
Tabel 4.4. Soortensamenstelling en abundantie macrofyten uitgedrukt in de Tansley-schaal in 
het water en langs de oevers van de onderzochte KRW beken in augustus 2007.  
  Bergerslagbeek Beurzerbeek Oosterwijksevloed Waalse Water Zoddebeek 

Locatienr. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Aarvederkruid                         3 2             3 2   3             

Akkerdistel                           2               2         

Akkermelkdistel                               1                             

Akkermunt                           5                         

Beklierde basterdwederik                   2                                         

Bijvoet              2                                      

Bitterzoet                   3   6             4                       

Blauw glidkruid                        2                       2 1 3 

Boerenwormkruid             2              2                         

Bosbies               2 4                     5 6 4     2 6 3 2     

Dagkoekoeksbloem                                                   1 

Draadwier       3 3       2       2 3   2 2                 2         

Drijvend fonteinkruid                     3    2               5 6 5 5 4 6   

Echte valeriaan                           2         2 2         2 2       3 

Fioringras                 2                   2           2   

Fluitenkruid                               4       4                     

Frans raaigras 4     3 3    4        2                              

Gele lis       2     4 3 3 2   2 3 2 2   2         3     3 4 4 2 2 2 

Gele plomp           4 3        2 4        4 1 4 4 4           3 

Gele waterkers           2                       3                         

Geoorde wilg           5 2   1                                     

Gestreepte witbol               4 3 3       2 2     2     3                   

Gewone berenklauw           2  2 4 2   3           3            1      

Gewone braam                   1   5                                     

Gewone brunel                        4                            

Gewone engelwortel                   2                                         

Gewone hennepnetel                                             1        

Gewone paardenbloem                                         2 2                 

Gewone vlier                   2                                 

Gewone waterbies         2                       5 7                         
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   Bergerslagbeek Beurzerbeek Oosterwijksevloed Waalse Water Zoddebeek 

Locatienr. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Gewoon sterrenkroos 3 4 5   4     2 2 2 5   3 2 4 6 2 3 5 8 5 7 3 5   4 3 2 2 2 

Grauwe wilg                                     2                       

Grof hoornblad                        5 2               3 1 3    4   

Grote brandnetel 2 2     3 2     5 1   7     3         3 5   5   2           

Grote Egelskop           7 7 6 3 5     2    5 5 3     5 2   2 2    7 5 

Grote kattestaart           1  2            3 3 2           4 4 1 3 4 4 

Grote lisdodde                                                 2     1     

Grote watereppe                                     3               

Grote Waterweegbree   3 4     3 3 4     4         3 6 6             4 4 6 4 4 4 

Grote wederik                           4               2 2 2 3   1 

Haagwinde   2 2     2 3 4 3 6 2 6     2       3   2 2 3 3   1         

Halvemaantjesmos                                           1         

Harig wilgeroosje                   2 3             3 3                     2 

Heermoes    2            2      2            2   2           

Holpijp           2     2                         1 2        

Hondsdraf                 2         2 2         2 2                 1 

Hop                   2                                 

Kikkerbeet               2     2                                       

Klein kroos               2         2 2 2     3             3 3 2 2 2 2 

Klein springzaad                   3                                 

Kleine egelskop       6   3         3         3                 1 4 6 6 6 5 

Kleine watereppe   5                     6 6 3 5 4 4                         

Klimop                        2                            

Koninginnekruid                   3 2       2               2             1 

Kranswier      3 3                                   2  2      

Kropaar                 3 2         2 3                             

Kruipende boterbloem                2                   2 2             2 

Krulzuring   1                                                         

Kweek              2            3       2                 

Lidsteng 4                                                   

Liesgras 3 4 3   3         2     5 5 5   4   7 5   5 2 4   2       4 

Mannagras   4              4     3 6  4               4 3   3   4 

Melganzevoet                           4                         

Moerasandoorn               1                 2 2               1         

Moeraslathyrus                                     2               

Moerasrolklaver             4 3                 3                     4 4 3 

Moerasspirea         2 3 2 4 2     5  3  3     2       3 2 3        

Moerasvergeet-mij-nietje 2 2 2   3   4 3               6 4 3   2   4       1   4   4 

Moeraswalstro           5     4         2 5 3     2     3    2   4 

Moeraszuring                                     3   1                   

Naaldwaterbies                                                 1   

Penningkruid     2               2 4     2 4   3 2   2 2                 

Perzikkruid                          4                           

Pijlkruid                         7 7   4         3     3           3 

Pitrus             6 5 3   3           4 2       2     5 4   3 4 5 

Puntkroos                         6 5   3 2   2   6 3 3 4             

Ridderzuring                2                                     

Riet     6   4   5 4       3   2     2   6   5 2 7 6     7 2   2 

Rietgras 6 6 7 6 6 7 4 3 5 5 4   6 5 4 3 5 5   5   3   4 3 3 2 5 4 2 

Rode klaver             2                                               

Rode waterereprijs                     1                                       

Ruige zegge             3                                        

Ruwe smele                             2                               

Scherpe boterbloem                   1 3                                       

Schietwilg                       1             2                       

Slanke waterkers 2 3 2 7 2 3 2 4    5   3 3   2 3     2 2 4 3   6 5 4 6 3 4 

Smalle waterpest (Ex)   2         7   2   6       6 5 3   3       2 4 2 5 5 6 4 4 

Smalle weegbree                           2                         

Smeerwortel 3 2   2 2 3     2   2     3   3 2     5       2           1 

Tenger fonteinkruid 2                                                   
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  Bergerslagbeek Beurzerbeek Oosterwijksevloed Waalse Water Zoddebeek 

Locatienr. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Timotheegras                  3               2     3                     

Veelwortelig kroos                                           3 3 3             

Veenwortel   5 3  5   5 4              4 3               1        

Veldrus               3     3                     3           1   2 

Veldzuring                3                                     

Vogelwikke           2 2    2     3                      1      2 

Watergentiaan         6                                                   

Watermunt           6 4   4 6   5 3 3 3 3 4 4     4       2 2    3 

Waterpeper                                       2                     

Waterscheerling                           3 4                   2   

Waterviolier                             4       2                       

Wilde bertram             2                                 1      

Witte waterlelie   3                                                         

Wolfspoot   2        3    1        3  3 3 4           4 2 3 4   2 

Zachte duizendknoop                                                 5 3 4 4 4 2 

Zegge           6                     6                   

Zomereik                                   1                 

Zomprus   1 1                                   3                   

Zwanenbloem (FF)                                                 7 3 4 1 3   

Zwart tandzaad (Ex)       2   4 2   2 2 2           2           3 4   1     

Zwarte els                   3 1 3           2 4                       
Ex = Exoot 
FF = Beschermde soort onder de Flora- en faunawet 

 
Wateroppervlak en oever 

• Bergerslagbeek 
In- en langs de Bergerslagbeek werden in totaal 31 plantensoorten gevonden. Rietgras domi-
neerde de oevers van de beek. Verder werd slanke waterkers vaak aangetroffen. In de water-
gang kwamen gewoon sterrenkroos, kranswier, smalle waterpest en tenger fonteinkruid mond-
jesmaat voor.  

• Beurzerbeek 
De Beurzerbeek telt 66 plantensoorten, waarmee deze beek het meest soortenrijk is vergele-
ken met alle KRW-watergangen. Geen enkele plantensoort is als dominant aan te merken. 
Gewoon sterrenkroos, gele lis, haagwinde, moerasspirea, pitrus, rietgras, watermunt en zwart 
tandzaad kwamen regelmatig voor. Als onderwater vegetatie werd naast gewoon sterrenkroos 
alleen smalle waterpest aangetroffen.  

• Oosterwijksevloed 
In de Oosterwijksevloed zijn 64 soorten planten aangetroffen. Kleine watereppe en rietgras 
kwamen over de gehele lengte van de oever van de beek voor. In de watergang zelf werd ge-
woon sterrenkroos in de gehele beek aangetroffen. Naast de laatst genoemde soort werd aar-
vederkruid, grof hoornblad, smalle waterpest en waterviolier in de watergang gevonden. 
Draadwier kwam voor op vier locaties, echter in kleine hoeveelheden.  

• Waalse Water 
In totaal zijn er 54 plantensoorten opgemerkt in en langs het Waalse Water. Op de meeste lo-
caties domineren riet en liesgras langs de watergang. Gewoon sterrenkroos is veruit het 
meest dominant in de watergang waarbij gele plomp en puntkroos ook regelmatig voorkomen. 
Verder zijn aarvederkruid, grof hoornblad, smalle waterpest en waterviolier gevonden. 

• Zoddebeek 
De Zoddebeek is 55 plantensoorten rijk, in en langs de watergang. Slanke waterkers, smalle 
waterpest, kleine egelskop en grote waterweegbree kwamen globaal gezien op elke locatie 
verspreid voor. Ook kwamen drijvend fonteinkruid, gele lis, gewoon sterrenkroos, grote kat-
tenstaart, pitrus, rietgras en zwanenbloem veel voor. Naast deze genoemde soorten werden 
grof hoornblad en kranswier ook opgemerkt op de opnamelocaties.  
Kroos werd hier en daar aangetroffen in de Zoddebeek, echter wel op alle locaties.  
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Beschermde planten en exoten 
De aangetroffen beschermde plantensoorten en exoten zijn weergegeven in tabel 4.4. 
In deze tweede cluster van KRW-watergangen is één plantensoort aangetroffen die be-
schermd wordt onder de Flora- en faunawet, namelijk de zwanenbloem (Zoddebeek). Verder 
zijn de exoten zwart tandzaad (Bergerslagbeek, Beurzerbeek, Waalse Water en Zoddebeek) 
en smalle waterpest (alle beken) waargenomen.  
 
Score op de maatlatten 
Onderstaande tabel geeft de maatlatscores weer voor de watergangen van cluster 2.  
 
Tabel 4.5. Score KRW-watergangen cluster 2 op de KRW maatlat voor het type R5 
  Bergerslagbeek Beurzerbeek Oosterwijksevloed Waalse Water Zoddebeek 

Totaal           

Score  0,61 0,77 0,84 0,63 0,62 
Beoordelingsklasse 4 4 5 4 4 
Beoordeling  goed goed zeer goed goed goed 

Deelmaatlatten           
1) Abundantie groeivormen eqr: 0,58 0,81 0,84 0,52 0,50 
1.1 Submers, drijf & emers 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 
1.2 Flab 1,00 1,00 0,97 1,00 0,97 
1.3 Kroos 1,00 1,00 0,90 0,67 0,93 
1.4 Oever 0,17 0,67 0,68 0,03 0,00 
2) Macrofyten soorten eqr: 0,64 0,72 0,84 0,74 0,74 
2.1 Waterplanten telwaarde 19 24 31 25 25 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Oosterwijksevloed een Zeer Goede Ecologische Toestand 
behaald op de natuurlijke KRW maatlat voor het type R5. De overige vier beken behalen de 
Goede Ecologische Toestand (GET).  
De deelmaatlat abundantie groeivormen scoort voor de Bergerslagbeek, Waalse Water en 
Zoddebeek matig, terwijl de Beurzerbeek en Oosterwijksevloed zeer goed scoren. Dit is toe te 
schrijven aan de scores op de submaatlat oever. Op de deelmaatlat aantal soorten macrofyten 
scoort de Oosterwijksevloed zeer goed en overige vier beken scoren goed.  

4.3. Abundantie en soortensamenstelling macrofyten HEN/SED-watergangen 
In deze paragraaf worden de HEN/SED-watergangen van het type R4 (permanent langzaam 
stromende bovenloop op zand) besproken worden. Binnen de HEN/SED-watergangen zijn de 
wateren in twee clusters onderverdeeld. Deze onderverdeling heeft plaatsgevonden op basis 
van ligging. In de subparagrafen wordt elke beek apart behandeld.  

4.3.1. Eerste cluster HEN/SED-watergangen 
 
Groeivormen  
In bijlage 12c worden de bedekkingspercentages van de groeivormen in de HEN/SED-
watergangen van het eerste cluster gegeven. Het gaat hier om ’t Peeske, Beek op de Paas-
berg, Beek op de Vijverberg en Beek op Warnsborn.  
Op alle locaties bij deze watergangen is sprake van schaduwval, variërend van 20 tot 100%. 
Het bedekkingspercentage macrofyten op de oevers is niet hoog. Op basis van waarnemingen 
in het veld lijken deze beken een hogere recreatieve waarde te hebben waarbij veel beschoei-
ing aanwezig is. Submerse groeivormen zijn weinig aangetroffen waarbij het bedekkingsper-
centage veelal onder de 20% blijft. Op één opnamelocatie in de Schaarsbeek (80%) en in de 
Zilverbeek (100%) is wel veel aangetroffen onder het wateroppervlak. Drijfbladvegetatie komt 
slechts op twee locaties voor. 
De op de meeste opnamepunten is geen kroos aanwezig. Op één locatie in Beek op de Paas-
berg was de kroosbedekking 20%. Flab werd slechts op één locatie in Beek op Warnsborn 
aangetroffen (bedekkingspercentage 30%).  



 
   

 

ATKB Geldermalsen 39 
KRW bemonstering 19 beken waterschap Rijn & IJssel 2007  

 

De bedekking van de emerse groeivorm varieerde tussen 0 en 5%. In tabel 4.6 worden de re-
sultaten van de vegetatie-inventarisatie gepresenteerd voor ’t Peeske, Beek op de Paasberg, 
Beek op de Vijverberg en Beek op Warnsborn.  
 
Tabel 4.6. Soortensamenstelling en abundantie macrofyten uitgedrukt in de Tansley-schaal in 
het water en langs de oevers van de HEN/SED beken in augustus 2007.  

 
’t Peeske 

 
Beek op de Paasberg 

 
Beek op de Vijverberg 

 
Beek op Warnsborn 

 

Locatienr. 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 

Acacia 2 2             

Akkerdistel    3           

Beklierde basterdwederik 2              
Berk      2         

Beuk           1    

Bitterzoet  2       1      

Blaartrekkende boter-
bloem    1           
Blauw glidkruid          3  5 3  

Bosbies         4     3 

Dagkoekoeksbloem            2 1  

Draadwier  3             

Eenstijlige meidoorn  2             

Fioringras      3         
Fluitenkruid            2  2 

Gele lis  2     2     6 3  

Gele plomp         6      

Geoorde wilg 4 2  1           

Gestreepte witbol            4 3 3 
Gewone braam 2 6    2 2 1 4 4  5 6 5 

Gewone vlier  2       1    3 5 

Gewoon sterrenkroos   3 2  3         

Gewoon wilgenroosje              5 

Grof hoornblad         4      

Groot hoefblad            3   
Grote brandnetel 3 4   3 3 2   3  3 2 3 

Grote kattestaart 3              

Grote klit              1 

Grote wederik       2       2 

Haagbeuk            6   

Halvemaantjesmos       3        
Harig wilgeroosje    2           

Hoge cyperzegge  2             

IJle zegge  2  5   6 1       

Klein kroos   3 2 3    2     4 

Klein springzaad       3   4     

Klimop 2 2             

Koninginnekruid 2 2             

Kruipende boterbloem 3     2    2     

Liesgras    2  3      4 3 5 

Lijsterbes 3      2 1 2    2 2 

Mannagras      2         
Moerasrolklaver     2          

Moeraswalstro          2     

Mos           4    

Paarbladig goudveil (RL)       6        

Pitrus 3 2   2 2    2  4 4 2 

Reuzenbalsemien (Ex)  2             
Ridderzuring 2 2  2        2   

Schietwilg  2    1         

Smalle waterpest (Ex)     5        6 6 

Varen           3 4 5  

Veelwortelig kroos         2      

Veenwortel    2  4         
Watermunt 2 5             
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’t Peeske 

 
Beek op de Paasberg 

 
Beek op de Vijverberg 

 
Beek op Warnsborn 

 

Locatienr. 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 

Waterpeper       4        

Wijdarige zegge  2        2     

Witte waterlelie            3   

Wolfspoot 2 2  3  2      3 4 3 
Zachte duizendknoop 2 5  2          2 

Zegge      3         

Zomprus 2              

Zwart tandzaad (Ex)  2  3           

Zwarte els 4 5 1    4 1 3    3  

Ex = Exoot RL = Rode Lijst soort 

 
Wateroppervlak en oever 

• ’t Peeske 
’t Peeske telt 28 plantensoorten in en langs de watergang. Geen enkele soort is als dominant 
aan te merken. Gewone braam, grote brandnetel, watermunt, zachte duizendknoop en zwarte 
els werden hier en daar aangetroffen. In het water werd alleen draadwier gevonden.  

• Beek op de Paasberg 
In en langs Beek op de Paasberg zijn in totaal 32 plantensoorten waargenomen. Ook hier zijn 
geen dominerende soorten aan te wijzen. In de watergang zelf werd af en toe wat sterren-
kroos en smalle waterpest gevonden. Locatie nr 5 betrof een klein moerasgebied waar de ro-
de lijst soort paarbladig goudveil is ontdekt die daar met ijle zegge veel voorkomt.  

• Beek op de Vijverberg 
Met 20 plantensoorten is Beek op de Vijverberg het minst soortenrijk vergeleken met de ande-
re HEN/SED-watergangen. In de watergang zelf is op één locatie grof hoornblad verspreid 
aangetroffen.  

• Beek op Warnsborn 
In Beek op Warnsborn zijn 25 verschillende plantensoorten aangetroffen. Gewone braam 
kwam op de oever veel voor en smalle waterpest in het water. Naast smalle waterpest kwa-
men er onder het wateroppervlak geen andere plantensoorten voor, ook geen draadwier. Ge-
streepte witbol, grote brandnetel, liesgras, pitrus en wolfspoot werden verspreid langs de beek 
waargenomen.  
 
Beschermde soorten en exoten 
In het eerste cluster HEN/SED-watergangen werd één rode lijst soort aangetroffen, paarbladig 
goudveil in Beek op de Paasberg (zie figuur 2.8). Hiernaast werden de exoten reuzenbalse-
mien, smalle waterpest en zwart tandzaad waargenomen. 
 
Score op de maatlat 
Tabel 4.7 geeft de maatlatscores weer voor de watergangen van cluster 1. 
 
Tabel 4.7. Score HEN/SED-watergangen cluster 1 op de KRW Maatlat voor het type R4 

  t Peeske Beek op de Paasberg Beek op de Vijverberg Beek op Warnsborn 
Totaal         

Score  0,34 0,45 0,39 0,44 
Beoordelingsklasse 2 3 2 3 
Beoordeling  ontoereikend matig ontoereikend matig 
Deelmaatlatten         

1) Abundantie groeivormen eqr: 0,53 0,65 0,78 0,78 
1.1 Submers, drijf & emers 0,06 0,41 0,56 0,67 
1.2 Flab 1,00 1,00 1,00 0,60 
1.3 Kroos 1,00 0,55 1,00 1,00 
1.4 Oever 1,00 1,00 1,00 0,88 
2) Macrofyten soorten eqr: 0,15 0,24 0,00 0,10 
2.1 Waterplanten telwaarde 3 5 0 2 
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Uit tabel 4.7 blijkt dat ’t Peeske en Beek op de Vijverberg ontoereikend scoren op de maatlat 
voor het type R5. Beek op de Paasberg en Beek op Warnsborn scoren matig. De Goede Eco-
logische Toestand wordt nergens behaald. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de scores 
voor aantal soorten macrofyten.  
Op de deelmaatlat abundantie groeivormen scoort ’t Peeske matig en de overige drie beken 
goed. Op de deelmaatlat macrofyten soorten scoort alleen Beek op de Paasberg ontoerei-
kend, terwijl ’t Peeske, Beek op de Vijverberg en Beek op Warnsborn slecht scoren.  

4.3.2. Tweede cluster HEN/SED--watergangen 
 
Groeivormen  
In bijlage 12d worden de bedekkingspercentages van de groeivormen van de overige 
HEN/SED-watergangen gegeven. Het gaat hier om de volgende watergangen: Haartse Water-
leiding, Heksenlaak, Schaarsbeek, Visserijbeek en Zilverbeek.  
 
De oevers van deze beken zijn rijkelijk bedekt met macrofyten. Bij de helft van de locaties 
zorgde de boomlaag voor beschaduwing op het water variërend tussen 10 en 100%. Submer-
se vegetatie werd bij het merendeel van de locaties weinig aangetroffen (<11%). In de 
Schaarsbeek werden op twee locaties bedekkingspercentages van respectievelijk 20 en 80% 
gevonden. In de Zilverbeek werd op vier locaties submerse vegetatie aangetroffen (respectie-
velijk 20, 40, 40 en 100%). De bedekking met drijfblad is nagenoeg overal 0% met twee uit-
schieters van 10 en 30% in de Schaarsbeek. Kroos werd zeer weinig aangetroffen met een 
maximum bedekkingspercentage van 5%. Flab werd op slechts drie locaties aangetroffen. 
Bedekking van de emerse groeivorm varieerde sterk op de verschillende locaties (tussen 0 en 
50%). Eén locatie (Schaarsbeek) had 90% emerse bedekking. 
 
In tabel 4.8 zijn de resultaten weergegeven van de volgende HEN/SED--watergangen: Haart-
se Waterleiding, Heksenlaak, Schaarsbeek, Visserijbeek en Zilverbeek.  
 
Tabel 4.8. Soortensamenstelling en abundantie macrofyten uitgedrukt in de Tansley-schaal in 
het water en langs de oevers van de HEN/SED beken in augustus 2007.  

 
Haartse  

Waterleiding Heksenlaak Schaarsbeek Visserijbeek Zilverbeek 

Locatienr. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Akkerdistel   4 3   4 2 3             3                   1 3           

Blaartr. boterbloem                 2                                           

Bosbies   6         2 2             4 1 3 4               6         

Bronmos       3                                                     

Dagkoekoeksbloem       1                 2   2                             3 

Dotterbloem (FF)                   3 5 3     1   1                 1         

Draadwier 4                         5           3       5             

Drijvend fonteinkruid         4                 3 2 2                 4           

Echte koekoeksbloem   1   2               3               2         2           

Echte valeriaan   2                         1                   1           

Egelboterbloem                           2                               5 

Fioringras       2                                                     

Fluitenkruid   2   2                                 1                   

Frans raaigras             2                                               

Gekroesd fonteinkruid                                                   6         

Gele lis 2           2 2 2     3     5 2 2               2           

Gele plomp                                 7 6                         

Geoorde wilg               2                                             

Gestreepte witbol 2   4       2     3         5         4     7 7         5 5 

Gewone berenklauw                             2                   2 3 2       

Gewone braam       4   2                                           7     

Gewone hennepnetel                                         1     1             

Gewone rolklaver                       2                                     

Gewone vlier                         4         2                   2     
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Haartse  

Waterleiding Heksenlaak Schaarsbeek Visserijbeek Zilverbeek 

Locatienr. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Gewone waternavel                                             3             6 

Gewoon sterrenkroos               3 3             2 4 5   4 3   3 4 3 2         

Gewoon wilgenroosje                                                 1           

Grof hoornblad                                                 2           

Groot hoefblad       2                                                 3   

Grote brandnetel 3   2 5 4 4 4 4 2 3     4 2 3 4   3         3               

Grote kattestaart 4 4 2 1 1 2   2             1 1 1                           

Grote Waterweegbree   2   1 4 1     2     3   3 2     2 4         1   6       5 

Grote wederik   1                     3     1                             

Haagwinde 6 5 4   3 4     2 4             2   6 3     4   3 3         

Halvemaantjesmos                           2                                 

Hangende zegge (RL)               4                                             

Heermoes 2     2 2       2   3                 2       2             

Holpijp 2 2 2   2                 7 5 6 5     2         4 4 3       

Hondsdraf     1 4   5             4 5 2 3 2                           

Kleefkruid                           2                                 

Klein kroos             1 2     1 2 3 2   1 3                           

Kleine egelskop                               4   3                       2 

Kleine ooievaarsbek                           1                                 

Klimop                                                       5     

Koninginnekruid       4                 3   1                               

Kruipende boterbloem 2 2 2 2 3 4               5       3 5   4   4 5             

Lidsteng                       4                                     

Liesgras     3 2                 2 2 7   2 6 6 5 7   3 5 7 7 2 2   2 

Lijsterbes           1                                                 

Mannagras       2   2       5 6 5                                     

Moerasandoorn                                     2                       

Moerasrolklaver 2                           3 3 2           3             4 

Moerasspirea   3   2     3 2     3 3     5 3 3                 3         

Moerasvergeet-mij-nietje 2                   3     2 2         2           2       3 

Moeraswalstro       2                     3 5   3 3                     4 

Moeraszuring             1                                               

Penningkruid 2     3   2                                                 

Perzikkruid             5                                               

Pijlkruid                                 6                           

Pitrus   2     1       2   3 5   7 2 1 3 3 5 3 6   4       3   3 6 

Reuzenberenklauw     3 4 3 2                                                 

Ridderzuring 3 2 3 3 2                   2       3 3 4   4   3           

Riet 3     2   6 4 7 2 4 6   7 3 4 2 6   3 3     2   7   6       

Rietgras 7 7 7 4 7 6 7 7 7 6 7 4     4 7 7   4 7 7   3     5 5 3 5 4 

Rode klaver                                 2                           

Schede fonteinkruid                                         2                   

Scherpe boterbloem       1             2           2                   3   2 4 

Slanke waterkers         2 1   2   2       3 6     2             3 4         

Smalle waterpest (Ex)                       3     7 2 1               4 2         

Smeerwortel 2           4 4   4 4 4           5 1 2                     

Varen                                           4           3     

Veenwortel                           3 3 2 2   5 5         2 4 4   2   

Veldrus 2 2                                 4 5     5             6 

Veldzuring 2 3   3                                 3   4           4   

Vogelwikke 6 5   3                         3                 2         

Watermunt 3 3       3         3     2 5     2                         

Wijdarige zegge                   2       1 2 2                           2 

Wolfspoot 3   3 2                     2     2 4                 3 2 4 

Zachte duizendknoop 2   5 2   4                         2       6 6             

Zevenblad 2   2 4 3                       3 5                 3   4   

Zilverschoon                           1                                 

Zomprus                     2                                       

Zwanenbloem (FF)                           5                                 

Zwarte els               2                                             

FF = Beschermde soort onder de Flora- en faunawet 
RL = Rode Lijst soort Ex = Exoot 
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Wateroppervlak en oever 

• Haartse Waterleiding 
In de Haartse Waterleiding werden 48 verschillende plantensoorten aangetroffen in en langs 
de watergang. Van deze soorten domineerde rietgras de lagere gedeelten van de oevers en 
op de hogere gedeelten kwamen grote kattenstaart, haagwinde en grote brandnetel regelma-
tig voor. Op andere locaties was de watergang onder het wateroppervlak onbegroeid.  

• Heksenlaak 
In beek de Heksenlaak zijn 35 plantensoorten aangetroffen waarbij rietgras en riet de oevers 
domineren. Smeerwortel komt verspreid voor langs de beek. In de watergang werd op één lo-
catie smalle waterpest waargenomen en op twee andere locaties gewoon sterrenkroos. Op-
vallend in de Heksenlaak is dat hier de meeste dotterbloemen zijn aangetroffen met op drie 
locaties zo hier en daar een exemplaar.  

• Schaarsbeek 
In de Schaarsbeek waren de plantensoorten talrijk met 52 verschillende soorten. Dominante 
soorten zijn niet aan te wijzen. Wel kwamen holpijp, rietgras en riet veel voor ten opzichte van 
de andere soorten. Onderwater werd smalle waterpest en gewoon sterrenkroos waargeno-
men. Drijvend fonteinkruid werd op drie locaties aangetroffen.  

• Visserijbeek 
In en langs de Visserijbeek werden 31 plantensoorten ontdekt. Dominante soorten zijn niet 
aan te wijzen. De meest voorkomende soorten waren liesgras, rietgras en pitrus. In de nattere 
delen van de watergang werd gewoon sterrenkroos het meest aangetroffen, echter niet op alle 
locaties van de beek. Hiernaast werd op één locatie schedefonteinkruid aangetroffen en 
draadwier op twee locaties.  

• Zilverbeek 
In en langs de Zilverbeek zijn 46 plantensoorten aangetroffen. Van dominantie van één of 
meerdere soorten is wederom geen sprake bij deze beek. Liesgras en rietgras kwamen in re-
delijke aantallen verspreid over bijna alle locaties voor. In de watergang werden gekroesd fon-
teinkruid, gewoon sterrenkroos, grof hoornblad en smalle waterpest gevonden.  
 
Beschermde plantensoorten en exoten 
De dotterbloem is in drie beken en in totaal op zes locaties van dit tweede cluster HEN/SED--
watergangen aangetroffen. De dotterbloem is beschermd onder de Flora- en faunawet (ta-
bel 1), net als de zwanenbloem die in de Schaarsbeek op één locatie frequent voorkwam. Te-
vens is er op één locatie in de Heksenlaak een Rode Lijst soort aangetroffen: hangende zeg-
ge. Deze zegge-soort heeft de status van zeer zeldzaam en kwetsbaar. Deze soort is niet op-
genomen in de Flora- en faunawet. 
 
Score op de maatlat 
Onderstaande tabel geeft de maatlatscores weer voor de watergangen van cluster 2. 
 
Tabel 4.9. Score HEN/SED-watergangen cluster 2 op de KRW maatlat voor het type R4 
 Haartse Waterleiding Heksenlaak Schaarsbeek Visserijbeek Zilverbeek 

Totaal           

Score  0,46 0,47 0,65 0,71 0,68 
Beoordelingsklasse 3 3 4 4 4 
Beoordeling  matig matig goed goed goed 
Deelmaatlatten           

1) Abundantie groeivormen eqr: 0,48 0,54 0,74 0,88 0,83 
1.1 Submers, drijf & emers 0,43 0,55 0,82 0,77 0,96 
1.2 Flab 1,00 1,00 1,00 0,97 0,79 
1.3 Kroos 1,00 0,90 0,90 1,00 1,00 
1.4 Oever 0,53 0,53 0,67 0,99 0,69 
2) Macrofyten soorten eqr: 0,44 0,39 0,57 0,54 0,54 
2.1 Waterplanten telwaarde 10 8 15 14 14 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Haartse Waterleiding en Heksenlaak matig scoren op de 
maatlat voor het type R5. De Schaarsbeek, Visserijbeek en de Zilverbeek krijgen beiden de 
score goed.  
Op de deelmaatlat abundantie groeivormen scoren de Haartse Waterleiding en de Heksenlaak 
matig, terwijl de Schaarsbeek goed en de Visserijbeek en Zilverbeek zeer goed scoren. Op de 
deelmaatlat aantal soorten macrofyten scoort de Heksenlaak ontoereikend en de rest van de 
beken scoort matig. 
 

 
Figuur 2.1 Paarbladig goudveil 

 
Figuur 2.2 Kleine egelskop 
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5. CONCLUSIES 

5.1. Algemeen 
Volledig intacte, meanderende beken bestaan nauwelijks meer in Nederland, onder andere 
door verstuwing en kanalisering. Het vóórkomen van karakteristieke soorten (zoals de beek-
prik bij de R4-maatlat) voor beken neemt af door, onder andere de afname of het ontbreken 
van wisselende stroomsnelheden in de beek. In het biotische milieu zijn de effecten van bij-
voorbeeld vermesting en plaatselijk soms ook verzuring goed zichtbaar. Algemene soorten 
nemen hierdoor een steeds groter aandeel in en kritische beeksoorten zijn verdwenen.  

5.2. KRW-watergangen  
In de onderstaande tabel worden samengevat de locaties, bestanden en beoordelingen van 
de onderzochte locaties weergegeven. Hierna volgen de conclusies met betrekking tot de vis-
stand en macrofyten voor de KRW-watergangen. 
 
Tabel 5.1. Samenvattende resultaten KRW-watergangen 
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kg/ha 16,0 105,0 6,9 64,7 249,6 42,8 122,6 93,7 73,3 101,7

aantal/ha 1472 4351 1661 2655 3400 1097 1755 1517 252 10456

rheofiel aantal% 14% 13% 0% 13% 0% 2% 7% 6% 0% 81%

KRW  beoordeling ontoer. ontoer. slecht matig ontoer. ontoer. ontoer. ontoer. slecht matig

EFI ontoer. slecht slecht ontoer. slecht slecht matig ontoer. slecht ontoer.

default ontoer. GEP ontoer. matig ontoer. ontoer. matig matig GEP GEP

Macrofyten

KRW  score 0,61 0,77 0,69 0,61 0,53 0,84 0,75 0,61 0,63 0,62

KRW  beoordeling GET GET GET GET matig ZGET GET GET GET GET  
ontoer. = ontoereikend; ZGET = Zeer Goede Ecologische Toestand; GEP = Goed Ecologisch Potentieel 

5.2.1. Conclusies visstand 
In totaal zijn er 22 soorten, incl. hybride, aangetroffen in de KRW-watergangen (variërend van 
3 tot 15 soorten per beek). De vissoorten die speciale bescherming genieten of vermeld staan 
op de Rode Lijst zijn: kleine modderkruiper (FF-wet, HR), beekforel (RL), bermpje (FF-wet), 
serpeling (RL) en vetje (RL). 
In de Zoddebeek is een populatie blauwband aangetroffen. Deze exoot gedijt goed in voedsel-
rijke wateren met een geringe stroming. 
 
Het gewogen gemiddelde van het visbestand in de KRW-watergangen is 85,5 kg/ha en 
1985 stuks/ha. De beek met het laagste bestand in biomassa is de Dommerbeek (6,9 kg/ha). 
De hoogste biomassa wordt aangetroffen in de Dortherbeek-Oost (249,6 kg/ha) 
In aantallen wordt het laagste bestand aangetroffen in het Waalse water (252 stuks/ha), hoog-
ste bestand in aantallen wordt aangetroffen in de Zoddebeek (10.456 stuks/ha). 
 
Geen van de onderzochte beken voldoet aan het streefbeeld voor natuurlijke wateren. De be-
oordeling met EFI en natuurlijke maatlat R5 geven slechte tot matige overeenkomsten met het 
streefbeeld van natuurlijke stromende wateren.  
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Grootste knelpunten bij de visstand zijn het onvoldoende voorkomen van kenmerkende rheo-
fiele en migrerende soorten. Dit is typerend voor genormaliseerde, verstuwde beken (met een 
matige stroming en rechtgetrokken oevers). Bij toetsing aan de default-MEP voor R5, waarbij 
er gecorrigeerd wordt voor verstuwing en kanalisatie, krijgt de visstand in de meeste beken 
een hogere beoordeling, ofschoon verstuwing één van de belangrijkste knelpunten blijft. 
 
De visstand van de beken wordt in biomassa gedomineerd door de eurytope soorten (gemid-
deld 78%). Dit is typerend voor voedselrijke wateren met geen of weinig stroming. In aantallen 
wordt alleen de Zoddebeek gedomineerd door rheofiele soorten. Dit komt door de vangst van 
grote hoeveelheden bermpjes en riviergrondels. Deze soorten komen in voedselrijke, stro-
mende wateren veelvuldig voor en kunnen zich ook bij een beperkt leefgebied, zoals in ver-
stuwde wateren, goed handhaven.  

5.2.2. Conclusies macrofyten 
In de KRW-watergangen zijn in totaal 137 soorten aangetroffen. De vegetatie in de beken van 
het type R5 bestaat voornamelijk uit snelgroeiende plantensoorten. Zo domineren liesgras en 
rietgras de oevers. Door hun hoge groeisnelheid nemen zij veel plaats in, zodat er weinig 
ruimte overblijft voor andere plantensoorten. 
 
Smeerwortel en grote brandnetel komen zo hier en daar op de oevers voor. Dit impliceert een 
instabiel milieu en een grote voedselrijkdom. Het voorkomen van gewoon sterrenkroos en 
smalle waterpest onder het wateroppervlak én grote egelskop en slanke waterkers die boven 
het water uitgroeien, indiceert een grote voedselrijkdom van het water.  
 
Slanke waterkers is een soort die het best gedijt in kalkarm water met ondiepe, lokale kwel. 
Deze soort werd op vele locaties aangetroffen. In zeer beperkte mate worden kwelindicatoren 
als bosbies, dotterbloem, holpijp, veldrus en waterviolier in de beken aangetroffen. In de 
Vierakkerselaak (veldrus) en de Oosterwijksevloed (waterviolier) wordt één van deze soorten 
aangetroffen. In de Dommerbeek zijn de dotterbloem en de waterviolier gevonden. De Oude 
Schipbeek, Beurzerbeek, Waalse Water en Zoddebeek tellen alle eerder genoemde kwelindi-
catoren (zij het in beperkte mate). De Zoddebeek lijkt het kwelrijkst van de KRW-watergangen. 
 
Er zijn drie beschermde planten aangetroffen. De dotterbloem komt voor in de Dommerbeek 
en de Oude Schipbeek. De grote kaardebol is aangetroffen in de Vierakkerselaak en de zwa-
nenbloem werd gevonden in de Dommerbeek, Dortherbeek, Dortherbeek-Oost en Zoddebeek. 
Daarnaast zijn exoten aangetroffen. Smalle waterpest is een (ingeburgerde) exoot en is in alle 
KRW-watergangen gevonden. Verder kwam zwart tandzaad voor in de Dortherbeek–Oost, 
Bergerslagbeek, Beurzerbeek, Waalse Water en Zoddebeek. 
 
Op de natuurlijke maatlat wordt de toestand van de macrofyten alleen in de Dortherbeek-Oost 
als matig aangeduid. De Oosterwijksevloed behaalt de Zeer Goede Ecologische Toestand. De 
overige KRW-watergangen krijgen de beoordeling Goede Ecologische Toestand. Deze scores 
worden voornamelijk verhoogd door de goede toestand van de groeivormen; er is weinig flab 
en kroos en de submerse, drijvende en emerse vegetatie is voldoende aanwezig. De groei-
vorm oever scoort in het algemeen niet zo goed waardoor de scores verlaagd worden. De 
soortensamenstelling van de macrofyten in de waterlichamen geeft met uitzondering van de 
Dortherbeek-Oost een Goede Ecologische Toestand aan.  
 

5.3. HEN/SED-watergangen 
In tabel 6.2 worden de resultaten van het onderzoek in de onderzochte HEN/SED beken sa-
mengevat. Vervolgens worden de conclusies met betrekking tot de visstand en macrofyten 
voor de watergangen gegeven.  
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Tabel 5.2. Samenvattende resultaten HEN/SED--watergangen 
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kg/ha 75,3 20,5 3,6 28,0 34,5 104,0 0,0 0,8 33,3

aantal/ha 25405 1167 681 3706 15918 4302 0 464 1209

rheofiel aantal% 23% 10% 0% 0% 90% 38% 0% 12% 33%

KRW  beoordeling slecht slecht slecht matig matig slecht slecht ontoer. ontoer.

EFI slecht ontoer. slecht ontoer. matig slecht slecht slecht slecht

Macrofyten

KRW  score 0,45 0,39 0,44 0,46 0,47 0,65 0,34 0,71 0,68

KRW  beoordeling matig ontoer. matig matig matig GET ontoer. GET GET
 

ontoer. = ontoereikend; GET = Goede Ecologische Toestand   

5.3.1. Conclusies visstand 
Er zijn in totaal 18 soorten, incl. hybride, aangetroffen in de HEN/SED--watergangen (varië-
rend van 3 tot 11 soorten per beek). De vissoorten die speciale bescherming genieten middels 
de FF-wet of op de Rode Lijst vermeldt staan zijn: kleine modderkruiper (FF-wet, RL), beekfo-
rel (RL), bermpje (FF-wet) en vetje (RL). 
 
Het gewogen gemiddelde van de visstand in de beken wordt geschat op 69,2kg/ha en 3.683 
stuks/ha. In ’t Peeske is geen vis aangetroffen. De visserijbeek heeft een zéér lage visbiomas-
sa met 0,8 kg/ha. Het hoogste bestand in biomassa wordt aangetroffen in de Schaarsbeek 
(104 kg/ha). De hoogste biomassa in aantallen per hectare worden aangetroffen in de beek op 
de Paasberg (25.405 n/ha). 
 
Geen van de onderzochte beken voldoet aan de natuurlijke referentie. De Heksenlaak scoort 
met een matige beoordeling het hoogste van alle onderzochte HEN/SED-watergangen. De 
grootste knelpunten in de beken zijn het aantal en de aandelen rheofiele en migrerende soor-
ten. Ook hier geldt als oorzaak dat veel beken zijn verstuwd en grotendeels zijn genormali-
seerd.  
 
De meeste HEN/SED--watergangen worden in biomassa gedomineerd door eurytope soorten. 
Het aandeel rheofiele soorten wordt eveneens als in de KRW-watergangen gedomineerd door 
bermpje en riviergrondel, vissoorten die weinig specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving.  

5.3.2. Conclusies macrofyten 
In de HEN/SED-watergangen zijn 163 soorten aangetroffen, voornamelijk bestaande uit snel-
groeiende planten en ruigtekruiden. Verruiging heeft bij deze beken plaatsgevonden, waarbij 
het aandeel van de algemene soorten toeneemt.  
 
Stikstofminnende soorten als pitrus, grote brandnetel en wolfspoot komen verspreid over de 
beken voor. De sprengenbeken bij Arnhem worden als soortenarm aangemerkt ten opzichte 
van de overige HEN/SED-watergangen.  
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De oevers worden veelal gedomineerd door soorten als liesgras, riet en rietgras wat duidt op 
voedselrijk water.  
 
Kwelindicatoren worden in de sprengenbeken bij Arnhem amper aangetroffen. Een uitzonde-
ring hierop is locatie vijf bij Beek op de Paasberg. Hier is paarbladig goudveil (de kenmerken-
de soort voor bronmilieus) massaal aangetroffen. Bij de overige HEN/SED-watergangen wor-
den de kwelminnende planten bosbies, dotterbloem, holpijp, en veldrus veelvuldiger aange-
troffen dan in de KRW-watergangen.  
 
Er zijn vier beschermde soorten aangetroffen in deze beken; paarbladig goudveil (Beek op de 
Paasberg), hangende zegge (Heksenlaak), dotterbloem (Heksenlaak, Schaarsbeek en Zilver-
beek) en de zwanenbloem (Schaarsbeek). Smalle waterpest is een (ingeburgerde) exoot en is 
aangetroffen in Beek op de Paasberg, Beek op Warnsborn, Heksenlaak, Schaarsbeek en Zil-
verbeek. Hiernaast zijn de exoten zwart tandzaad (’t Peeske en Beek op de Paasberg) en 
reuzenbalsemien (’t Peeske) waargenomen.  
 
Op de natuurlijke maatlat wordt de toestand van de macrofyten beoordeeld als goed voor de 
Schaarsbeek, Visserijbeek en Zilverbeek. De Goede Ecologische Toestand wordt niet behaald 
door de overige HEN/SED-watergangen. De scores worden met name verhoogd door de goe-
de toestand van de groeivormen; er is weinig flab en kroos en de oevers zijn sterk begroeid, 
wat gewenst is. De soortensamenstelling van de macrofyten in de waterlichamen geven de 
beoordelingen slecht, ontoereikend of matig.  
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6. DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 

- Aanleveren kaartmateriaal locaties beken op kleinere schaal  
Bij het opgeven van de te bemonsteren watergangen en het aanleveren van de GIS-kaarten 
met de ligging is er enige discrepantie ontstaan tussen zowel de naamgeving op de kaarten 
(GIS en Topografische kaarten) onderling alsmede met de werkelijke naamgeving van de be-
ken ter plaatse. Hierdoor is één vegetatieopname in de Zilverbeek (locatie nummer zes) bij 
een zijstroom bemonsterd in plaats van in de beek zelf. De vegetatiekartering vertoonde geen 
vreemde afwijkingen met de overige vijf opnamelocaties, gekeken naar de aangetroffen soor-
ten. Om deze reden is deze opname wel meegenomen in de beoordeling van de Zilverbeek.  
Aanbevolen wordt om bij volgende karteringen en bemonsteringen kaartmateriaal van beek-
locaties op kleinere schaal aan te leveren of, net zoals in 2006, RD coördinaten als richtlijn 
mee te leveren om dergelijke situaties te voorkomen. 
 
- Tijdstip bemonstering van parameters afstemmen op onderhoud van de watergangen 
Verschillende oevers en watergangen waren voor het onderzoek recent gemaaid of ge-
schoond waardoor het mogelijk is dat een vergelijkbaar onderzoek vroeger in het jaar een an-
der beeld zou tonen. Het uitgevoerde onderzoek blijft immers een momentopname. Het is aan 
te bevelen om de planning van het onderhoud van de watergangen beter af te stemmen met 
de planning van bemonsteringen van biologische parameters. 
 
- De mate van kanalisatie en verstuwing per beek in kaart brengen en indien mogelijk de be-
ken herinrichten 
De grootste knelpunten bij de visstand zijn het onvoldoende voorkomen van de kenmerkende 
rheofiele en migrerende soorten. De visstand en de soortensamenstelling macrofyten wijzen 
bij de meeste beken op een hoge mate van kanalisatie en verstuwing. De visstand wordt 
overheerst door eurytope soorten en vissoorten die niet of nauwelijks migreren. De aangetrof-
fen rheofiele soorten bermpje en riviergrondel kunnen zich goed handhaven in verstuwde en 
gekanaliseerde wateren. De soortensamenstelling macrofyten wordt overheerst door soorten 
die goed gedijen in stilstaande of langzaamstromende wateren. Aanbevolen wordt om verstu-
wing en kanalisatie in kaart te brengen en de mate hiervan vast te stellen. De beek zijn natuur-
lijke, meanderende karakter en de bijbehorende dynamiek teruggeven zal ten goede komen 
aan de gewenste soortensamenstelling van vis en macrofyten (referentie). Door terugkeer van 
karakteristieke soorten zal de score op de maatlatten toenemen. 
 
- Eutrofiëring terugdringen 
Naast kanalisatie en verstuwing zijn de beken sterk geëutrofieerd. De visstand en de vegetatie 
zijn dan ook kenmerkend voor voedselrijk water. Deze situatie wijkt af van de referentiesituatie 
en daarom wordt aanbevolen de eutrofiëring terug te dringen. Verlaging van de voedselrijk-
dom komt het natuurlijke karakter van de beek ten goede. Wanneer eutrofiëring wordt terug-
gedrongen, is het aan te raden de ontwikkelingen te volgen door middel van het monitoren 
van diatomeeën. Fytobenthos reageert het snelst wanneer de nutriëntensamenstelling veran-
derd (Van Splunder et al., 2006). 
 
- Gebiedsspecifieke MEP/GEP’s ontwikkelen 
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de beken over het algemeen niet overeenkomen met 
de referenties (natuurlijke situatie) voor vis en macrofyten. De getoetste beken waren vrijwel 
allen volledig gekanaliseerd en ook was er sprake van verstuwing. Het is lastig om normalisa-
tie en verstuwing van een beek terug te dringen. Aangeraden wordt om de onderzochte beken 
ook te toetsen aan de default MEP/GEP van R5 voor macrofyten. Daarnaast verdient het aan-
beveling gebiedsspecifieke MEP/GEP’s af te leiden. Naar verwachting geven gebiedsspecifie-
ke, afgeleide maatlatten een beter beeld van de ecologische toestand in de beken en effecten 
van eventuele maatregelen.  
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De beoordeling voor soortensamenstelling is op de maatlat van R4 voor vis sterk afhankelijk 
van het voorkomen van de beekprik. Deze soort wordt momenteel maar op enkele plaatsen in 
Nederland aangetroffen. Een afgeleide maatlat voor R4 waarbij de beekprik vervangen wordt 
door één of meer vissoort(en) -met vergelijkbare voorkeuren- die wel in het gebied kunnen 
voorkomen zal een beter beeld geven van de toestand in de bovenlopen. 
 
- Verspreiding van bijzondere en ongewenste soorten. 
De bijzondere en ongewenste vissoorten die in dit onderzoek en het onderzoek van 2006 
werden aangetroffen, zijn in kaart gebracht. Door de gegevens van de onderzoeksjaren bij te 
houden kunnen bepaalde trends in de verspreiding van soorten bijgehouden worden. Door 
overleg en uitwisseling van gegevens met aanliggende waterschappen kunnen de ontwikke-
lingen gevolgd worden. 
 
- Bemonsteringen uitvoeren volgens de STOWA-richtlijnen, uitzonderingen onderbouwen 
Tijdens het visstandonderzoek kon op vrijwel alle locaties de bemonstering volgens de stan-
daard STOWA-richtlijn worden uitgevoerd. Bij het benedenstroomse, brede gedeelte van het 
Waalse water is hiervan afgeweken, omdat de oevers op deze locatie te moerasachtig waren 
om de zegen over een aangesloten stuk van 300 meter voort te trekken. In dit gedeelte van 
het water is daarom een aantal rondgooien uitgevoerd op plaatsen waar de oever geschikt 
was om de zegen binnen te halen. Buiten deze locaties is het water smal en dichtbegroeid 
met waterplanten waardoor het Waalse water niet geschikt is om met een zegen te vissen. 
Toch is een representatief beeld van de visstand verkregen.  
 
- Toetsing van de beken met meerdere beoordelingmethoden geeft beter inzicht in de werke-
lijke situatie 
De bemonsteringen die uitgevoerd zijn met het elektrovisapparaat zijn tevens beoordeeld met 
een Europese methode (EFI). Bij deze methode wordt per traject een referentievisstand bere-
kend aan de hand van beekkarakteristieken. EFI geeft een overeenkomstig beeld in vergelij-
king met de beoordeling met de natuurlijke KRW-maatlatten. Geconcludeerd mag worden dat 
beide beoordelingsmethodes een representatieve beoordeling geven van de visstand in de 
beken. Het trekt tot aanbeveling beide methoden in de toekomst te blijven toepassen om een 
zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de werkelijke situatie.  
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