\\\L

waterschap
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT
VERZOEK LEGGERWIJZIG I NG
Wijziging status secundaire watergang'2de zijtak Kingbeek'

mer: 2OL8-ZL7 9Og
Documentn u m mer : 2Ot9- D90962
Datum: 12 november 2019
Zaa kn u m

LlL4

il

ilil[il] tililililililil]illlil illl ltilililil ilt

zaakn.20L8-Z!7908
doc.nr. 2019-D90962

\NL

waterschap
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

lnhoudopgave

3
3
5

1.
2.
3.

Aanleiding
Overwegingen

4.

Besluit
Ondertekening.............
Procedure..

5

6.1
5.2

Zienswiizenontwerpbesluitleggerwiizigingiuli2019

7

Conclusie ten aanzien van de zienswijzen

9

5.
6.

Conclusie

7.

Rechtsbescherming.

8.
9.

Afschriften.

2lt4

Bijlagen

6
7

9
10
10

zaakff.2OL8-Z179OB
doc.nr. 2019-D90962

\NL

waterschap
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESTUIT VERZOEK TOT LEGGERAANPASSING

t.

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 27 augustus 2018 een verzoek ontvangen
van IVN 'Land van Swentibolt, werkgroep Kingbeek' te Grevenbicht, voor het wijzigingen van de
legger. Concreet gaat het verzoek over het wijzigen van de status van de watergang '2de zijtak

Kingbeek'van secundair naar primair. Er wordt alleen een statusleggerwijziging gevraagd voor de
vijve raa nvoergedeelten va n 2de zijtak Kingbeek.

Het ontwerpbesluit voor het verzoek tot leggeraanpassing heeft ter inzage gelegen. Naar aanleiding
hiervan heeft de aanvrager een zienswijze ingediend. Dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 6 van het
besluit.

2.

Overuregingen

Conform artikel 5.L, lid 1 van de Waterwet draagt de waterbeheerder zorg voor de vaststelling van
een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en
constructie moeten voldoen.
Conform artikel 78,lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin
de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden
aangewezen.
ln artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2OI4 zijn aanvullende eisen gesteld aan de
legger zoals bedoeld in artikel 5.1van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat
de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.
Op 1 april 2019 is de Legger van Waterschap Límburg 2019 in werking getreden. ln de legger heeft de
2de zijtak Kingbeek de secundaire status behouden.
Het waterschap hanteert criteria b'rj de beantwoording van de vraag of een watergang primair of
secundair op de legger wordt opgenomen. Er is een hoofdcriterium en er zijn nevencriteria benoemd.
Dit is vastgelegd in de Beleidsregels Legger Waterschap Limburg 2019.

Hoofdcriterium
Het hoofdcriterium is de maatgevende aflioer. Als deze afuoer hoger is dan 25 liter per seconde dan
wordt een watergang als primair op de legger genomen. Dit is bepaald in de Beleidsregels
Leggerplicht van Waterschap Limburg. De 2de zijtak Kingbeek voldoet hier niet aan.
De Kingbeek wordt gevoed door een aantal bronnen. Deze bronnen geven een vrij constant debiet.
De Kingbeek heeft voldoende capaciteit om het debiet van de bronnen te verwerken. Dit geldt ook
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voor het gedeelte van de Kingbeek dat is gelegen tussen het begin van de 2de zijtak Kingbeek
(stuwconstructie) en het punt waarop de 2de zijtak Kingbeek weer in de Kingbeek stroomt.
Op basis van het voorgaande speelt de 2de zijtak Kingbeek geen significante rol in het verwerken van
de afuoer van de Kingbeek maar heeft enkel als doel om de onttrekking ten behoeve van de
kasteelvijver te facilitere n.
Nevencriteria
De nevencriteria die een relatie hebben met het ingediende verzoek zijn de volgende

a. Wateraanvoersloten
b. Beken met een hoge ecologische waarde

c.

d.

Bronbeken

Cultuurhistorische beken

Sub a : wateraanvoersloten
Een reden om een watergang als primair op de legger te plaatsen, is het aanvoeren van water voor
landbouw of natuur. De 2de zijtak Kingbeek is in het Beheerplan Waterschap Limburg 2O\6-2O2L niet
aangewezen als natuurbeek of agrarisch beek. De 2de zijtak Kingbeek dient als voeding voor de

kasteelvijver. Ze heeft geen functie in het kader van de aanvoer van water voor landbouw of natuur.
Sub a geeft geen aanleiding om de status te wijzigen van secundair naar primair.
Sub b: beken met een hoge ecologische waarde
De 2de zijtak Kingbeek is in het Beheerplan Waterschap Limburg 2016-2O2L niet aangewezen als

natuurbeek. Sub b geeft geen aanleiding om de status te wijzigen van secundair naar primair.
Sub c: bronbeken
De 2de zijtak Kingbeek staat niet aangegeven als bronbeek op kaart 1 behorende bij de Keur van
Waterschap Limburg 2019. Sub c geeft geen aanleiding om de status te wijzigen van secundair naar
primair.
Sub d: cultuurhistorische beken
De 2de zijtak Kingbeek fungeert als de wateraanvoer voor voeding van de kasteelvijvers van het

kasteel Obbicht. Dit kasteel heeft een cultuurhistorisch waarde.
Vanwege de link met de voedingsvijvers van het kasteel Obbicht voldoet de 2de zijtak Kingbeek aan
het onderdeel 'cultuurhistorische beken' zoals deze is opgenomen in de Beleidsregel Legger 2019.
Door de aanvrager is aangegeven dat de huidige loop van de 2de Zijtak Kingbeek waarschijnlijk in het
verleden de loop van de Kingbeek is geweest. Het tracé dat nu de Kingbeek wordt genoemd, zou
mogelijk rond 1695 zijn gegraven als voeding voor een papiermolen. De wateraanvoer is gerealiseerd
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in de oude bedding van de oorspronkelijke loop van de Kingbeek die fungeert als historisch
landschapselement in het park bij het kasteel Obbicht.
De Kingbeek wordt door het waterschap als sinds lange tijd beschouwd als hoofdloop. Dit is ook
juridisch vastgelegd in de Legger van Waterschap Limburg en in de leggers van haar
rechtsvoorganger, het voormalige waterschap Roer en Overmaas en vormt daarom het uitgangspunt.
3.

Conclusie

Het verzoek van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de
Waterwet en de Legger van Waterschap Limburg 20L9 in combinatie met de Keur van Waterschap
Limburg 2019 en de bíjbehorende uitvoeringsregels en beleidsregels worden beschermd.

Omdat de 2de zijtak Kingbeek voldoet aan de Beleidsregel Legger 2019, te weten een
cultuurhistorische beek, krijgt het vijveraanvoergedeelte van 2de zijtak Kingbeek de primaire status.
Dit statuswijziging geldt niet voor de kasteelvijvers waar de 2de zijtak Kingbeek doorheen stroomt en
voor de afvoergedeelten.
ln de aanvraag wordt alleen een statusleggerwijziging gevraagd voor het vijveraanvoergedeelte van
de 2de zijtak Kingbeek. Dit besluit wijkt niet af van de aanvraag'

dit gedeelte van de 2du ziltak Kingbeek is vastgelegd in de vergunning met
(zie
bijlage 1); de leggerwijziging leidt niet tot een aanpassing van de in deze
het kenmerk 89706
vergunning opgenomen onderhoudsverplichtíng.
De onderhoudsplícht van

De bestaande zoneringen grenzend aan de te wijzigen gedeelte van de 2de zijtak Kingbeek en zijn
aangegeven in de Legger van Waterschap Limburg 2019, blijven gelijk. Enkel de status van deze

gedeelten van watergang wijzigt.
4.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterschapswet,
de Algemene wet bestuursrecht, de Legger van Waterschap Limburg, de Keur van Waterschap
Limburg 2079, de Beleidsregel Leggerplicht van Waterschap Limburg, de ontvangen zienswijze en de
hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur de status van de 2de zijtak Kingbeek,
met uitzondering van de kasteelvijvers, in de legger te wijzigen van secundair naar primair.
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Ondertekening

Het
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irecteur
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6.

Procedure

Overeenkomstig de lnspraakverordening van Waterschap Limburg is bij een leggerwijzigingsbesluit
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet
Bestuursrecht (Awb) van toepassing.

6.1

Zienswijzenontwerpbesluitleggerwijzigingjuli20lg

Het ontwerpbesluit leggerwijziging heeft met de bijbehorende stukken van L augustus 2019 tot en
met 25 september 2019 voor een ieder ter inzage gelegen.
Gedurende de periode van ter inzage legging konden door belanghebbenden schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht bij het waterschap.
Er is gedurende de inzageperiode een zienswijze ontvangen van de indiener van het verzoek tot
statuswijziging van de 2de zijtak Kingbeek, te weten IVN 'Land van Swentibolt, werkgroep Kingbeek'
p/a Aan de Groene Paol 56, 6727 BJ te Grevenbicht.

ln het onderstaande overzicht worden de zienswijzen kort beschreven en is de reactie van het
waterschap hierop weergegeven. Een aantal argumenten hebben geen betrekking op het
leggerwijzigingsbesluit maar op gerelateerde zaken.
NEEEfrIIIN
Toewijzing van primaire status niet alleen
op basis van cultuurhistorie (vullen van
vijvers van het kasteel) maar ook op basis
van natuurbeek en bronbeek.

ln het besluit is aangegeven dat de 2d' zijtak Kingbeek
niet is opgenomen als natuurbeek in het
Waterbeheerpla n (2016-2020)
Er heeft een ecologische waardebepaling van de 2du Ziitak
Kingbeek plaatsgevonden. De conclusie hiervan is dat er
geen aanleiding is om de aanvoerleiding 2du Ziltak
Kingbeek' een hogere ecologische status te geven (zie
bijlage 3 van de vergunning).

De 2de zijtak Kingbeek is de

oorspronkelijk loop van de Kingbeek en
dient ook als zodanig erkend te worden.
Dit is een extra grond om de 2de zijtak
Kingbeek de primaire status te geven.
Rechtsgeldigheid van de

onttrekkingsvergunning wordt betwist:
deze niet meer actueel is (situatie
buiten is aangepast)
de onderhoudsplicht van de
vergunninghouder is onvoldoende

o
o

7lt4

ln de beleidsregels leggerplicht zijn dergelijke
overwegingen niet overgenomen als grond om een
watergang als primair aan te wijzen.
Daarnaast betreft het een situatie uit 1600. Dit is nu niet
meer na te gaan. De Kingbeek is de hoofdloop.
Het eerste punt staat los van het leggerbesluit. Het gaat
over de onttrekkingsvergunning met het kenmerk uit
1968. Het klopt dat de huidige onttrekkingsvoorziening
qua uitvoering afwijkt van de vergunde situatie. De
vergunde onttrekking is ongewijzigd.
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duidelijk.
Als er geen onttrekkings-vergunning
, ligt de onderhoudsplicht bij het
, waterschap omdat de 2de zijtak
Kingbeek een primaire status krijgt.

is,

Het tweede punt heeft wel betrekking op de legger. Zoals
eerder aangegeven is het onderhoud van 2de zijtak
Kingbeek geregeld in de onttrekkingsvergunning met het

kenmerk
B 9706. Dit ligt bij de houder van de vergunning.
Het voorliggende leggerbesluit is, naast een leggerbesluit
op basis van de Waterwet, ook een leggerbesluit op
grond van de Waterschapswet. ln dit leggerbesluit wordt
onder andere de onderhoudsplicht vastgelegd. Op basis
van de onttrekkingsvergunning is, na vaststelling van het
besluit, in de Waterschapslegger aangegeven dat de
vergunninghouder de onderhoudsplichtige is van de
watergang 2de Zijtak Kingbeek.
Bij het waterschap is ook niet anders bekend dan dat het
onderhoud door de vergunninghouder wordt uitgevoerd.
De vergunninghouder heeft een afschrift van het
ontwerp-leggerwijzigingsbesluit gekregen en heeft hier
niet op gereageerd. Aangenomen wordt dat het
onderhoud voldoende duidelijk geregeld is.
Dat de onttrekkingsvergunning wat betreft de
onttrekkings-voorziening niet meer actueel is staat los
van dit leggerbesluit. Het leggerbesluit wordt niet
aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.
Naar aanleiding van deze opmerkingen is het waterschap

voornemens om de onttrekkingsvergunning wat betreft
de onttrekkingsvoorziening ambtshalve te wijzigen zodat
deze in overeenstemming is met de actuele situatie.
Tegen deze geplande ambtshalve aanpassingen staan de
gebruikelijke rechtsmiddelen open.

j Op basis van het bovenstaande dient

de

; vergunning te worden ingetrokken en
moet er een nieuwe overeenkomst
' komen waarin het recht van de
kasteeleigenaar op een bepaald debiet
' water wordt vastgelegd, met als
, oogmerk duurzame instandhouding van
de cultuurhistorische waarden van het

Dit staat los van het leggerbesluit. Het leggerbesluit
wordt niet aangepast naar aanleiding van deze
zienswijze.

, complex Historische Buitenplaats Kasteel
Obbicht.
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ln het ontwerpbesluit is aangegeven dat
de statuswijziging niet geldt voor de
kasteelvijvers waar de 2de zijtak
doorheen stroomt. De suggestie van een
(theoretische) watergang door een

waterpartij niet juist.

Diverse tekstuele aanpassingen m.b.t.
aanschr'rjving, kenmerken van brieven en
de vorm waarin gegevens zijn ontvangen

6.2

Op de huidige legger van Waterschap Limburg is ter
plaatse van de kasteelvijver de 2 zijtak Kingbeek
aangegeven als secundaire watergang. Aan deze situatie
verandert niets door dit leggerbesluit. Zoals verzocht,
krijgt de 2de zijtak Kingbeek de primaire status tot aan de
kasteelvijvers. Vanaf dat punt blijft de huidige situatie
gehandhaafd. Het leggerbesluit wordt niet aangepast
naar aanleiding van deze zienswijze.

Niet relevant voor het leggerbesluit. Het leggerbesluit
wordt niet aangepast naar aanleiding van deze
zienswijze.

Conclusie ten aanzien van de zienswijzen

De zienswijzen geven geen aanleiding om het ontwerpbesluit leggerwijziging van 9
passen.

Rechtsbescherming

7

7.

juli 2019 aan te

lngevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door een ieder tegen dit besluit binnen zes weken
na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank
Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

-

belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluiU
belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de
datum en het nummervan het besluit);
de motivering van het beroep.

a.
b.

c.
d.

Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep
worden overgelegd aan de rechtbank.

2.

is

gericht, te

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de
Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet.
Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn
tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De
voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.
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3.

Het verzoek

tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht

aan de

voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond.
Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder
vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
de motivering van het verzoek;
een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

a.
b.
c.
d.
e.

Voor de behandeling van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank
Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het
griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde
griffierecht moet worden voldaan.
U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nllbestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden
Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus
2207,6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar
info @waterscha pl im burg.

nL

Afschriften

8.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan een

9.

L

tweetal belanghebbenden.

Bijlagen
Vergunning voor het onttrekken van water uit de Kingbeek van 13 mei 1968 (kenmerk 89706);

2. Situatietekening;en
3. Memo ecologische waarde 2de zijtak Kingbeek.
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Bijlage 1:
Vergunning voor het onttrekken van water uit de Kingbeek van 13 mei 1968 (kenmerk 89705f
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Gedepnteerile Staton van Limburg.

ltr.orr,I}Ic

wo.B 9706 (16).

I
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AFSCHR,IFT
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l3 mei 1969.

Ile Gedeputeerde Staten y.m ldmbwg,
Beschikkende op het, adres van r6 oktober 1967
van J.A.Koten, Merker Eyck_
straal zl te crevenbicht, waarbij
wordt
ye.rgunning
gevraagd, ale bedoerd
in artikel 39' lid I sub e'en arti"del 4l van
het Reglement opde waterlogsingerr. in Limburgr voor het onltrekken
van water aan en het behouden van een
Iozing in de waterlossing genaamd Kingsbeek,
voorkomende onder no, B
in legger I crer waterto;ï"g"n
a* !"*u"rrt" óuui"rrt en papenhoven;
""1
Gezien het bericht van de Hoofdingenieur-Directeur
rerstaar van l8 april igó8, no. +t-ot,/oíjwli. rcj. r.van de provinci,ale wa"Overwegendel 0",,-r::ry,"t"
md Reglement in het
onderhavige geval oo"i.UoUigï ordt geacht;
celet op de desbetreffende bepalingen va,, meergenoemd
Reglement;

Besluiten:

Aan J'A. Koten voornoemd, hierna genoemd .de
houder der vergunning,,,
de gevraagde bovenomechreven,re.gtrrning
bij
deze
tot wederopzegging te
verlenen onder de volgend"

"oo"*àrden:

0oob

0dq

u

Aït_ikel l.
a. Aan de waterlossing mag water worden onttrokken
door middel van een
openiag in de damwánd ti', zo x 0,55 m.
r"r"rr*.,
het
,
midden geregen ie
op do e cheiding der percelen, kidastr.lrr
u"r.."j'gl-**r,ru
obbicht en
Papenhoven, elcrie b, oo". iiii,í un 349ir. (voeding
vijvero),
b' In de waterlosaing mag vijverwater worden geloosd
cloor middel van een
open sloot' waarvan het miaden io g_eregen
*"ï"retand
van 43r- m.
-ecfreiding
e troomaíwaaïts gemeten
"'p cte
uit het lru-il"ngiu ,ru.n
der percelen,
kadastraal bekená gemeenre óLli"itt en Ilapenhoven,
eectie B, noe. zlg
en 273 (afvoer vijvà'rs).

Aan
H ec r Hoofdtng enieur-Dirccteur
vrn de provinclelc Waterttast

dc

4Á 1",

ta

Meertricht

v

$"*\

\I
{

\'r

/#bi

''

br

tLg

,it

'|-|'l''-;

t'

íe ín artikel- 1 omschreven
o-ud'erhouden

ten

-?Artikel 2.
r*erken noeten ín een behoorlijke

genoegen van de

[rlaterstaat en v€rr het toezicht

toestond. vord,en

Hoofdingenr."*.-oi"u*t"* .r"r, de provinciare

hebbend. Èestuur.

Art ikel 3.

l' rndien het bepaatde.in het vorige artikel niet vordt nageleefd,, is
de houd.er
d'er vergunning of zijn rechtveririjgenc*
eerste
op
eauschrijving
van de Gedeputeerde staten en binnen ae aaartii
""rpii"rri
bepealcie ternijn in het ontbrekeude te voorzien.
2. wanneer tijdens de duur der vergunning wijziging in plaats,
aflaetingen of sanenstelling va,n de werken in hei befane .rán tet"rràitig verteer
of van d.e uaterafvoer nodig wordt, r'-s de houd.er eei vergunning of zijn rechtverkrijgende
op eerste aanschrijving
van de ceíeputeËroe staten en binnen de
lerr-liehtgestelde
daarbij
ternijn cle "wijiigioíj
schad"evergoed.ing te kunnen rnai<en,
"un-tu-u"-neà", zonder aanspraak op
3. Bij niet vor-doening aan het bepaar<le in d.e r.eden 1 en 2 kan het nod.ige
van
provincievrege worden verricht ip kosten van
d.e houd,er der vergunning of zijn
rechtverlcrijgende.
1.

Ártikel

l+

De

houcler cier vergunning of zijn rechtverkriigende
vrijwaarb de provincie
voor alle oanspraken van of *oÀiriltneaen *ei"a"rá*r,
uo voor a.lle schade, welke het gevolg kunnen zijn van heb aarÈeggen, r,rijzigea,
aanweaig
of op'rimen van krachtene d,eze vergunning aanvezigeonderhor,rden,
3ijnprovincie
r,rerken.
- De
2'
is niet aansprakelijk voor schadé aan l<rechtens d.eze vergurming
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Art i kel 5.
is
eerst
van
ltracht, nadat d.e houd.er daervan,
' ning van
de hierbijgaand'e verklaring ireett Joeiïi;tun, dat d,oor ondertekehij d.e bovenbedoelde voorwaarden aanneernt en zich verbindt die
voon^raard.en te zullen naJ.even' Deze verkraring r.oet d.oor d.e houiler der vergunning
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Bijlage 2: situatietekening
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De víjvervoedingstak kasteel Obbicht van de 2de zijtak Kingbeek (= trajectonderdeel op eigendom

van Waterschap Limburg en trajectonderdeel op eigendom van de familie Van der Ende) krijgen de
primaire status.
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Bijlage 3:

Memo ecologische waarde 2de ziitak Kingbeek
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Ecologische waardebepaling van de 2e zijtak Kingbeek
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Ecologische waardebepaling van de 2" zijtak Kingbeek op basis van de macrofaunalevensgemeenschap
Op vrijdag 16 augustus is een veldbezoek afgelegd naar de 2e zijtak van de Kingbeek (x-y-coórdinaten
182.748-336.674l1, dit is de aanvoerleiding naar het kasteel. Middels een quickscan is een indruk

verkregen van de macrofaunalevensgemeenschap in de zijtak. Als referentie wordt de
levensgemeenschap op het reguliere meetpunt Kingbeek voor uitstroom Kasteel (x-y-coórdinaten
782.668-337, 13 6) ge no

m

en.

Tijdens het veldbezoek is het traject dat in eigendom is van het waterschap (ongeveer 45 m) van de
aanvoerleiding geschoond en staat er nauwelijks vegetatie. Er wordt een redelijke hoeveelheid
ingelaten vanuit de Kingbeek. Het traject daaropvolgend is ver dichtgegroeid met kleine watereppe,
de bodem is lemig en modderig met wat fijne detritus. Ongeveer 150 m stroomafwaarts van de inlaat
zijn organismen verzameld. De waterdiepte is hier ongeveer 20 cm.

Op het reguliere meetpunt OKlNG225 voor uitstroom van het kasteel is het substraat gevarieerd en
natuurlijk met fijn en grof grind, stenen, zand, leem en wat slib, fijne en grove detritus en
overhangende oevers met boomwortels. De levensgemeenschap is dan ook soortenrijk en divers met
kritÍsche vertegenwoordigers uit de hoofdgroepen kokerjuffers, vlokreeften, eendagsvliegen,

platwormen, watermijten, kevers en muggen. Enigszins opmerkelijk is wel dat bloedzuigers
verhoudingsgewijs prominent aanwezig zijn. DÍe kunnen duiden op een lichte organische belasting.
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beek scoort voor uitstroom kasteel o

de maatlat van het KRW-

16

17

t8

19

R13

De kwaliteit op de maatlat voor het KRW type RL3 scoort over het algemeen goed. Metingen van

2000 geven een vertekend beeld vanwege een afwijkende bemonsteringsmethode (AQEM project
iswm met Alterra). Kritische soorten kokerjuffers zoals de vrij zeldzaam voorkomende Agopetus
fuscipes zijn echter ook in 2000 talrijk aanwezig.
Vermeldenswaardige karakteristieke soorten van (bron)beken die een goede kwaliteit indiceren
komen veelvuldig voor. Dit zijn o.a. de platworm Dugesia gonocephalo, de kokerjuffers Lype reductl,

Notidobia ciliaris, Silo nigricornis, Sericostomq personqtum en Choetopteryx villosa, de dansmug
Heterotrissocladius morcidus. Typische watermijten van bronnen en bronmÍlieu's zijn Lebertia
fimbrioto L. stigmotifero en Oxus setosus. Verder de meer algemene vlokreeften Gommorus pulex en
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Echinogammarus berillonf de kever Elmis aenea en Platambus maculatus en de langpootmug
Eloeophilo.
ln de 2" zijtak Kingbeek komen vlokreeften voor, die horen thuis in (bron)beken. Verder het pissebed
Proosellus meridionus, een jonge Erpobdella octoculato en een slingerworm Tubificidae die men ook
wel treft als er afbraak is van planten, bladeren of ander organische materiaal. De vrij algemeen
voorkomende kever Agabus paludosus wordt regelmatig aangetroffen in soms temporaire wateren
met veel vegetatie en ook voor de kokerjuffer Limnephilus lunotus kan prima droge omstandigheden

doorstaan. Wel aardig is de aanwezigheid van een subimago van de haft Centroptilum luteolum maar
karakteristieke soorten van (bron)beken komen er niet voor.
Eindoordeel
Er is geen reden om de slootachtige aanvoerleiding 2" zijtak Kingbeek een hogere ecologische status
te geven.
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Bijlage 1 Soortenlijst Kingbeek referentie punt en Quickscan
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Sooítcnlljí.n mrcrct un. Kingb.rk í98G20í9
Moatpuntaode

ot{ilG226

iloctDumom$nntunq

Klngbcsk voor ultdr. kesa.

KRW.typê

Rí3
ta286a

Í,rtum

337í36
2Ê8.í995

Volqnummar

2ffi4

lxonnaem
Dendrocoelum lacteum
Dugesia
Dugesia gonocephala

RhsoÍiclZeldz

Gcvalldêèr

14274a
3:la37a

24-5.1998
3092

+2Um t2-1í}2lJ)o I't7.É20nL
t3649

4íJ1e

uiol@an
'l
1

Rh

Enchytraeidae
Limnodrilus hofrneisteri
LumbÍiculidae
Oligochaeta
PotamothÍix hammoniensis
Pristina amphibiotica
Psammoryctides baóatus
Rhyacodrilus coccineus
Stylodrilus heringianus

29

280

42

20

80

'l

6

2

22

10

4
2

52

16

2

10

11

1

4

302
48

4

2

Tubifcidae zonder haarchaetae

Hirudins - Bloodzuigw

4
11

'|

58
4

5

4

17

IJ

11

3
Rh
Rh

16

832

181

112

293
475

306
90

6
108

187

2788
'146

5'17

284

óto

4
4

3

X

Hydrchnidia- W.@t ijbn

-

x

1

Asellidae
Asellus aquaticus
Prcasellus
PÍoasellus meridianus

Ortbdt.l.

x

1

Iapocre-Piab(d/dq

Hydrachnidia
Hygrobates
Hygrobates f uviatilis [2]
Hygrcbates nigromaculatus [2]
Hygrobates setosus
Lebêrtia
LebeÍlia fimbriata
Lebertia inaequalis
Lebertia stigmatifera
Oxus
Oxus setosus
Sperchon clupeifer
Wettina podagrica

tea-2014

l/|359

lideoÍ{GoElld..rlG.v.lidcol
4

Otigochsb - tuí&twoman

Alboglossiphonia heteroclita
Erpobdella octoculata
Glossiphonia
Glossiphonia complanata
Helobdella stagnalis
Piscicola geometra
Piscicolidae
Trocheta pseudodina
Amph,pod. - Vtokrclbn
Echinogammarus berilloni
Gammarus
Gammarus pulex
Gammarus roeseli

txolxr4s

3260
rvalidàár GBvr

19+míO lí&É2018

22
1

Rh

6
2

12
92

7

20

14
1

5

1

10

2
22

56

3

31

2
2

4

lrmijbn

3

5

Oribatida
E

phom.rcptan - E6d qryli egon

Baetis
Baetis wrnus
Centroptilum luteolum

5

5'1

lffi.rcpbn-Wiltu

Geris lacustris
HydrometÍa stagnorum
Velia
Velia caprai caprai
Veliidae

x
X

Rh

5

Cot@ptlr.-Ksn
Agabus paludosus
Anacaena globulus

2

Rh

Dryops

Elmis
Elmis aenea

4

2
62

Elodes

19

4

Limnius
Platambus maculatus

s/6

12

18

3

4

24
7

3

10
1

7
1
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niahopbn - Kokeriuí"n
Agapetus
Agapetus fuscipes
AgÍaylea multipunctata
AthÍipsodes aterrimus
Chaetopteryx Íllosa
Enoicyla pusilla

21

7

7
1

244
94

19

65

4

14

1

15

u

o

Goeridae

Halesus radiatus
Hydroptila

I

1

't2

Limnephilidae
Limnephilus lunatus
Lype reducta
Notidobia ciliaris
PlectÍocnemia conspersa
Potamophylax rctundipennis
Sericostoma pe6onatum

8

22
24
2
2
7

'1'10

12

Rh
Rh

'16

1

8

3

54

Rh
Rh
Rh

SeÍicostomatidae
Silo
Silo nigricornis
Trichoptera
L.pi.lopbn - Vtin.lw
Cataclysta lemnata

39
6

2

1

2

5

3

10

2

14
20
24
156

't3

'l

20

12

4

tb

11

1

Diptera
Li moni idn Dicranota
Eloeophila

Lngpoobnuggn
2

14
2

38

2

'12

PtychopteE
Chircnomid& - V.dmugg&
Apsectrotanypus trifu scipennis
Brillia bifda
Brillia longifurca
Chaetocladius piger agg.
Chiíonomidae
Conchapelopia agg.
Conchapelopia melanops
Corynoneura scutellata agg.
CÍicotopus cylindraceus/festiwllus gr.
Cryptochironomus
Eukiefferiella claripennis
Heterotrissocladius marcidus
Limnophyes
Macropelopia
Micropseclra
MicÍopsectra apposita
MicÍopsectra apposits/notescens
MicropsecÍa atrchsciata [2]
l\4icropsectra atrofasciata gr.
Micropsectra notescens
Orthocladiinae
Paracladius conreEus
ParakieffeÍiella
Paratrichociadius ruf wntris
Phaenopsectra
Phaenopsect€ ffaVpes
Stempellina
Tanyta6ini
Tanyta6us

to

12

4

4

4
4
6
12

4
2
1

I

Rh
Rh

4
Rh
Rh
Rh
Rh
Rh

4
24
2
43

2

74

11

4
1
1

4

79

4

216
1

6

176

Thienemanniella
1'l

Thienemanniella claÍcornis agg.
Twtenia discoloripes agg.

C.rtío,pogoni.tfr - Knuíbn
CeÍatopogonidae
Palpomyia
Palpomyia tibialis
S i muliid.e - Kriobat muggen
Simuliidae
Simulium omatum gÍ.

3

5

4

't07

12

4
5

6

'13

1

40
2

Rh
Rh

4

2

Empi.tilla - I)f,netirg.n
2

Chelifera

St

liomyi.tfr - Weponvtiq&
Rh

OxyceÍa pardalina

Tebmidn-Dzq
2

2

Chrysops
Chrysops caecutiens

16

Tabanus

d&opoda-St.kks
GyÍaulus crista
Potamopyrgus antipodarum

1

u7

289

40

242

66

Pisidium
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