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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
Het gebied Voorstonden – Oekense Beek – Leusveld (VOL) is vanwege het type bodem 
heel gevoelig voor droogte. Klimaatverandering zorgt voor verdroging van de natuur en 
het verlies van belangrijke natuurwaarden. Het leidt ook tot meer droogte in de landbouw. 
Op andere momenten zorgt de klimaatverandering voor meer wateroverlast op het land 
en rond bebouwing.  

 
Voor het gebied, dat grotendeels is aangewezen als Natura 2000-gebied gelden vanuit 
Natura 2000-beheerplan Landgoederen Brummen en het Natuurbeheerplan van de 
provincie diverse natuurdoelstellingen. Om hier integraal invulling aan te geven is het 
samenwerkingsproject WaardeVOL Brummen opgezet.  
 

De klimaatopgave voorziet in het realiseren van een robuust watersysteem om de gevolgen 
van de klimaatverandering voor bewoners, natuur en landbouw te beperken. De provinciale 
opgave voor klimaat zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie.  
 
De initiatiefnemers van het project zijn de Provincie Gelderland, gemeente Brummen en 
Waterschap Vallei en Veluwe. Waterschap Vallei en Veluwe is de regievoerder. Samen met 
partner Vereniging Natuurmonumenten, eigenaar van meerdere natuurgronden in dit 

gebied en terreinbeherende organisatie, werken deze partijen samen aan maatregelen 
gericht op het verbeteren van de leefomgeving, het opvangen van gevolgen van 
klimaatverandering en het versterken van de natuur.  
 
In het kader van het project WaardeVOL Brummen wordt de waterkwaliteit Oekense Beek 
gemonitord. Het voorliggend document betreft een tussenrapportage, ofwel een 
tussenrapportage waarin de meetresultaten zijn beschreven (tot en met juli 2022). 

 

1.2. Doelstelling 
Het voorliggende document dient als tussenrapportage waarin de meetresultaten tot en 

met juli 2022 zijn beschreven. De rapportage is opgesteld voor zowel: 
• De communicatie naar stakeholders (inwoners,  bedrijven en andere 

belanghebbenden); 
• En ook informatie voor de verdere uitwerking van het schetsontwerp naar 

inrichtingsvoorstel. 
 

1.3. Ligging projectgebied 
Onderstaande kaart toont het projectgebied WaardeVOL Brummen. De Oekense Beek 
begint ten noorden van Hall en zorgt voor de afwatering naar de IJssel. 
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Figuur 1-1: Ligging van de Oekense Beek en projectgebied WaardeVOL Brummen  
 

De Oekense Beek vormt in het landschap een kaarsrechte, diepe, gegraven beekloop die 
dwars door de natuurlijke slenken- en ruggenstructuren heenloopt. Door de ruime 
dimensies en de diepte van de beek voert deze een groot deel van het jaar grondwater af. 

Dit noemen we de drainerende werking. Deze drainerende werking versterkt dat het 
(natuur)gebied verdroogt. 
 

1.4. Scope 
Dit rapport is beperkt tot de beschrijving van de gemeten waterkwaliteit Oekense Beek. 
 

1.5. Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op de meetstrategie en de waterkwaliteitsnormen. Hoofdstuk 3 gaat 
in op de gemeten watersamenstelling van de Oekense Beek en de toetsing aan de 
waterkwaliteitsnormen. Ook volgt een toelichting van de aspecten die invloed hebben op 
de watersamenstelling. Bijlage 4 sluit af met conclusies en aandachtspunten. 
  



 
 

Titel  Monitoring waterkwaliteit Oekense Beek 
 

   
 

Pagina  5 van 13 

 
 

 

2. Meetstrategie 
 

2.1. Strategie op hoofdlijnen 
Inzicht verkrijgen in de samenstelling van het water dat door de Oekense Beek stroomt bij 
de normale en extreme piekbuien (boven 15 mm).  Toetsing van de watersamenstelling 
voor zover mogelijk aan de waterkwaliteitsnormen. 
 

2.2. Bemonsteringslocaties en frequentie 
Meetlocaties: In de Oekense Beek hebben we twee meetlocaties uitgekozen (zie figuur 

2-1). 
 
Locatie 224550, Buurtweg, betreft een regulier meetpunt van Waterschap Vallei en Veluwe. 
Sinds 2005 wordt 1x/3 jaar bemonsterd.  

Kenmerken meetpunt: Het bodemtype is rivierklei, grondwatertrap V (GHG <40 cm en 
GLG <120 cm), infiltratie gebied op basis van kwelkaart. [Bijlage 2a en 2b] 

 
Locatie 224591, Hallsedijk, is toegevoegd aan het meetnet vanwege het project 
WaardeVOL Brummen en wordt sinds 2021 bemonsterd. 

Kenmerken meetpunt: Het bodemtype is lage kalkloze zandgronden, grondwatertrap IIb 
(GHG 25-40 cm en GLG 50-80 cm), de plek waar kwel optreed volgens de kwelkaart. 
[Bijlage 2a en 2b] 

 

Figuur 2-1: Situering van de bemonsteringslocaties. 
 
Meetperiode: 2021-2022 

Meetstrategie: 12 monsters per jaar (1 monster per maand) bij de meetlocaties 224550 
en 224591 (bovenstrooms en benedenstrooms) en maximaal 4 keer bemonstering bij de 
extreme piekbuien (boven 15 mm). 
We volgen tweedaagse neerslagvoorspelling via deze link: 
https://embed.hydronet.com/embed.ashx?id=9626&h=e10489aa53 

 

  

Natura-2000 

https://embed.hydronet.com/embed.ashx?id=9626&h=e10489aa53
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2.3. Parameters 
 
Tabel 2-1: Parameters 

Chemische parameter Eenheid Reden 

Chloride mg/l Karakterisering soort water 

Sulfaat mg/l 
Karakterisering soort water, heeft veel invloed op de 
nutriëntenhuishouding van water en bodem en heeft ook 
een relatie met eutrofiëring 

Ammonium mg/l Maat voor eutrofiering 

Fosfor totaal totaal mg/l Maat voor eutrofiering 

Nitraat mg/l Maat voor eutrofiering 

Nitriet mg/l Maat voor eutrofiering 

Orthofosfaat mg/l Maat voor eutrofiering 

Som nitraat en nitriet mg/l Maat voor eutrofiering 

Stikstof Kjeldahl mg/l Maat voor eutrofiering 

Stikstof totaal mg/l Maat voor eutrofiering 

Onopgeloste stoffen mg/l Risico voor particulair fosfor totaal verspreiding 

Veldparameter Eenheid Reden 

Diepte dm Algemeen beeld 

Doorzicht cm Algemeen beeld 

Geleidendheid  mS/m Algemeen beeld 

Stroomsnelheid m/s Algemeen beeld 

Temperatuur oC Algemeen beeld 

Zuurgraad DIMSLS Maat voor natuurlijkheid van het watersysteem 

 

 

2.4. Normering 
De Oekense Beek is een langzaam stromende boven- of middenloop (A-water). Hij valt in 

de categorie overige wateren - type natuurwater (vastgesteld beleid Waterschap Vallei en 
Veluwe). In het waterbeleid van de Provincie Gelderland is de beek aangewezen als 
Natuurwater. Deze kennen enige menselijke beïnvloeding, maar hebben een ecologische 
waarde of kunnen die door een relatief geringe inspanning krijgen. Daarnaast heeft de 
Oekense Beek kenmerken van een temporaire beek1, vanwege de vaak voorkomende 

droogval in de zomer.   
 
Tabel 2-2: Doelstellingen overige wateren type Natuurwater (bron: Waterbeheerplan). 

Parameter Eenheid Norm 

Fosfor totaal  mg/l (ZGM) < 0,11 

Stikstof totaal mg/l (ZGM) < 2,30 

Chloride mg/l (ZGM) < 40 

Temperatuur oC <18 

Zuurgraad DIMSLS 4,5-8 

 
  

 
1 Een temporaire of droogvallende beek is een subtype van de langzaam 

stromende beek en komt van nature voor in situaties met ondiepe tot zeer 

ondiepe stagnerende lagen. 
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Tabel 2-3: Streefwaarden voor een temporaire beek (bron: Waterwijzers, die horen bij het 
Regionaal Waterprogramma van de Provincie Gelderland) 

Parameter Eenheid Temporaire beek 

Fosfor totaal Mg P/l (ZGM) <0,05 

Stikstof totaal mg N/l (ZGM) < 2 

Chloride Mg Cl/l (ZGM) < 20 

Temperatuur  oC < 23 

Zuurgraad PH 4,50 – 7,50 

Zuurstofverzadiging % 70 – 110 

 
 

De Waterwijzer geeft de streefdoelen wee voor de ecologisch waardevolle natuurwateren 
in Gelderland. Vooralsnog is alleen getoetst op de geldende normen van doelen overige 

wateren van type natuurwater. Er is niet getoetst op de streefdoelen uit de Waterwijzer. 
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3. Beschrijving meetresultaten 
 

3.1. Algemeen 
De Oekense Beek stroomt door Natura 2000 gebied [Bijlage 1] en ligt bovenstrooms op 
lage kalkloze zandgronden en benedenstrooms op rivierkleigronden [Bijlage 2a]. Het 
watersysteem van de Oekense Beek reageert snel op meteorologische condities. 
 
Waterdiepte op 27 mei 2021 was 90 cm      Droogval in de week  

Neerslag van ca. 15 mm in paar dagen                                     van 1 augustus 2022 
Het was wel een natte periode daarvoor. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3-1: Foto’s Oekense Beek (bron: Foto Waterschap Vallei en Veluwe) 
 
 

3.2. Samenstelling van het water van de Oekense Beek 
In bijlage 3 tot en met bijlage 12 zijn de resultaten opgenomen. 
 
De waterkwaliteit in Oekense Beek wordt beïnvloed door een aantal factoren: 

• Afspoeling vanaf de naastliggende percelen door hevige regenbuien; 
• Uitspoeling nutriëntenrijk grondwater; 
• Overstorten van bergbezinkbassin in Hall; 
• Sedimentatie en bezinking; 
• Interne eutrofiëring; 
• Klimaatverandering. 

 

De bovengenoemde aspecten worden hieronder toegelicht. 
 
Afspoeling van de naastliggende percelen door hevige regenbuien 
Door hevige regen kan regenwater van percelen grenzend aan de Oekense Beek 
oppervlakkig afstromen naar de Oekense Beek. Bij het afstromen kunnen 
verontreinigingen tot afstroming komen. In de metingen zijn verhoogde concentraties te 

zien van fosfaat, stikstof en ammonium [Bijlagen 3b, 5b en 5d en bijlage 9]. Tijdens het 

veldbezoek op 21 juni 2021 zijn injectiesporen van mestgift in de richting loodrecht op de 
watergang waargenomen. 
 
Uitspoeling nutriëntenrijk grondwater 
Een kenmerk van het watersysteem is dat al het water, dat wordt afgevoerd, direct of 
indirect uitkomt in de Oekense Beek. Dit vormt daarmee het laagste punt in het 

watersysteem. Water stroomt immers van nature van hoog naar laag. De grondwaterstand 
is doorgaans hoger dan de waterstand in het hoofdwatersysteem, waardoor het grondwater 
richting het hoofdwatersysteem stroomt.  
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Door het huidige en historische grondgebruik is de bodem en het grondwater opgeladen 
met onder andere nutriënten, dit wil zeggen er zijn veel nutriënten aanwezig. Door 

uitspoeling komen de nutriënten in de winterperiode vrij in het oppervlaktewater  [Bijlage 
13b]. 
 
Overstorten van bergbezinkbassin in Hall  
De inhoud van rioolstelsel wordt standaard ontworpen op kortdurende piekbuien. Bij 
extreme buien met grote neerslagvolumes treedt de calamiteitenoverstort in werking. 

Bijlage 14 geeft een overzicht van de overstortgebeurtenissen. De gemeten waterkwaliteit 
van de Oekense Beek toont ook op de momenten dat geen overstortgebeurtenis heeft 
plaatsgevonden overschrijdingen van de normen van doelen overige wateren. 
 
Sedimentatie en bezinking 
Bij het bovenstroomse gelegen meetpunt 224591 zijn de gemeten concentraties fosfaat 

veel hoger dan de gemeten concentratie bij het benedenstroomse gelegen meetpunt 

224550 [Bijlage 8]. De afstand tussen de meetpunten is 2.760 m. Totaal fosfaat is 
opgebouwd uit vrij fosfaat (PO4) en particulair fosfaat. Dit laatste is het fosfaat dat is 
gebonden aan bodemdeeltjes en algen. Door sedimentatie en bezinking kan het particulair 
fosfaat in het gebied achterblijven in de vorm van slib, vandaar zijn de concentraties op 
het benedenstrooms gelegen meetpunt lager. 
 
Interne eutrofiëring 

Door plantengroei, algen en slibvorming worden nutriënten vastgelegd. Bij interne 
eutrofiëring komen de opgeslagen nutriënten weer vrij. De vrijkomende nutriënten leiden 
tot verhoogde nutriëntenconcentraties, ofwel voedselrijke milieus waar vegetatie snel kan 
ontwikkelen. De samenstelling van de vegetatie in de beek wijst ook duidelijk op die 
voedselrijke omstandigheden: soorten als liesgras, grote egelskop en riet komen in de 
halfbeschaduwde en open trajecten massaal voor. Dit wijst op een (zeer) voedselrijke 

waterbodem. De moerasplant rode waterereprijs en de waterplanten stomphoekig 
sterrenkroos en glanzig fonteinkruid indiceren op voedsel- en carbonaatrijk (hard), maar 
wel helder water.  

 
 

Stomphoekig sterrenkroos             Oekense Beek augustus 2021 

 
Figuur 3-2: Foto’s van de Oekense Beek (Waterschap Vallei en Veluwe, opname augustus 
2021). 
 
Klimaatverandering 
Droogte zorgt in het algemeen voor een lage waterstand en daarmee het op kunnen 
warmen van oppervlaktewater. Opwarming van oppervlaktewater heeft invloed op het 

ecologische potentieel en de kwaliteit van het water. Zo daalt de oplosbaarheid van 
zuurstof in water, terwijl de consumptie van zuurstof vaak toeneemt.  
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Daarnaast zorgt droogte voor het indampen van oppervlaktewater én minder verversing 
van het oppervlaktewater. Door beiden aspecten stijgt de concentratie aan 

verontreinigingen omdat minder verdunning kan optreden. 
 
 

3.3. Voldoet de samenstelling van het water van de Oekense Beek aan 

de doelen? 
 
Fosfor totaal 
Fosfor totaal voldoet in de meetjaren 2005, 2008, 2015, 2018 en 2021 aan de norm van 

doelen overige wateren. In de jaren 2012 en 2022 overschrijdt fosfaat de norm van 
maximaal 0,11 mg P/l [Bijlage 3a]. 
 
Stikstof totaal  

Stikstof totaal voldoet in de meetjaren 2005, 2008, 2012, 2015, 2018 en 2021 aan de 
norm van doelen overige wateren. In het jaar 2022 overschrijdt stikstof de norm van 
maximaal 2,30 mg N/l [Bijlage 3a]. 

 
  



 
 

Titel  Monitoring waterkwaliteit Oekense Beek 
 

   
 

Pagina  11 van 13 

 
 

 

Chloride 
Chloride voldoet in alle meetjaren aan de norm van doelen overige wateren [Bijlage 7]. 

 
Zuurgraad 
De zuurgraad voldoet in alle meetjaren aan de norm van de doelen overige wateren. In de 
afgelopen twee jaar 2021 en 2022 is de zuurgraad gedaald van 7,6 naar 7,3 [Bijlage 7]. 
Dat kan wijzen naar lichte verzuring van de bodem. Het gaat bij verzuring dan ook niet 
alleen om het zuurder worden van ons milieu in termen van pH daling, maar ook om 

effecten die daaraan voorafgaan zoals een afname van de buffercapaciteit van de bodem. 
 
Watertemperatuur 
De watertemperatuur overschrijdt in alle meetjaren de norm van maximaal 18 graden 
[Bijlage 7]. 
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4. Conclusies en aandachtspunten 
In het kader van het project WaardeVOL Brummen wordt de waterkwaliteit Oekense 
Beek op twee meetlocaties gemonitord: 

• Meetlocatie 224550, gelegen aan de Buurtweg, wordt sinds 2005 een keer per 3 
jaar bemonsterd; 

• Meetlocatie 224591, gelegen aan het Hallsedijk, wordt sinds 2021 bemonsterd. 
 

De meetwaarden van de Oekense Beek alleen getoetst op de geldende normen, namelijk 
de normen die gelden voor doelen overige wateren van type natuurwater. 
 
De Oekense Beek voldeed voor fosfaat en stikstof in de jaren 2012 en 2022 niet aan de 
normen. De watertemperatuur overschrijdt in alle meetjaren de norm. 
 

In paragraaf 3.4 zijn factoren toegelicht die invloed hebben op de samenstelling van het 

water van de Oekense Beek, namelijk: 
• Afspoeling vanaf de naastliggende percelen door hevige regenbuien; 
• Uitspoeling nutriëntenrijk grondwater (winterperiode); 
• Overstorten van bergbezinkbassin in Hall; 
• Sedimentatie en bezinking; 
• Interne eutrofiëring; 

• Klimaatverandering. 
Afspoeling en uitspoeling vanuit de huidige en voormalige agrarische percelen zijn de 
grootste bronnen van fosfaat en stikstof. 
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