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VOORWOORD
Dit proefschrift heeft betrekking opdemorfologie vandebeekdalen in
de Nederlandse zandgebieden. Binnen dezandgebieden zijn debeekdalen landschappelijke eenheden meteeneigen karakter waardoor zezich
onderscheiden vanhunomgeving. Omdeze reden wordt inditproefschrift danookdeterm 'beekdallandschap' gehanteerd. Beekdalen zijn
fascinerend enkunnen worden beschouwd alsdelevensaders van de
zandgebieden. Deaanwezigheid vanstromend water heeft ervoor
gezorgd datmensen alineenververleden werden aangetroken doorde
beekdalen. Daarnaast heeft stromend water door deeeuwen heen ontwerpers enlandschapsarchitecten geinspireerd.Hetzijn de architectonische
kwaliteiten vanwater diemij ertoehebben gebracht ommetijdens mijn
studie teverdiepen indetoepassingsmogelijkheden vanhydrologische
aspecten indelandschapsarchitectuur. Toen mijvervolgens demogelijkheid werd geboden omalsAssistent inOpleiding onderzoek te verrichten naar beekdalen hoefde ikdanookniet langnatedenken.Dathet
onderzoek uiteindelijk achtjaar zouduren koniktoen nogniet vermoeden.Hetwaren echter prachtige eninspirerendejaren. Metname delaatstevierjaar waren echter ooktropenjaren aangezien iknaast eenbaan
hetproefschrift moest afronden.
Het schrijven vaneenproefschrift isniet uitsluitend hetwerk van de
promovendus. Bijdeze wilikiedereen bedanken dieeenbijdrage heeft
geleverd aandetotstandkoming vandit proefschrift.
In deeerste plaats betreft ditmijn promotor, prof, irKlaas Kerkstra.
Daarnaast hebben inhetbijzonder Peter Vrijlandt, Michael vanBuuren
en Meto Vroom middels hunbruikbare commentaar enaanwijzingeneen
belangrijke bijdrage geleverd. Eenbijzondere inspanning hebbenook
Adri van 't VeerenGerrit Kleinrensink geleverd door zorg tedragen
voorhetvele kartografische werk datmoest worden verzet. Tevenswil
ik mijn familie envrienden bedanken diemijdeafgelopen jaren hebben
gesteund.
Tot slotwilikjou, Hanny, speciaal bedanken voor deenorme steundie
je aldiejaren voor mij bent geweest. Ikbesef datvanwege hetproefschrift ervaak weinig tijd wasvoor andere leuke dingen.Degelegenheid
hiervoor lijkt nu aangebroken.

BARKERS *

j&lZ-Zr'n,-T

a. Eenfragment van de topografische kaart uit 1898 (de omgevingvan Eersel inNoordBrabant) toont een duidelijk gestructureerd landschap. Het beekdal vandeAaofRun (van
rechtsboven naar linksonder) iseen belangrijkedrager vandelandschapsstructuur encontrasteert inruimtemaat, grondgebruik en percelering met de heidevelden aandeoostzijde en de
akkers aan de westzijde.

b. Eenfragment van detopografische kaart van hetzelfde gebied uit1996 laat zien dat de oorspronkelijke landschappelijke structuur grotendeels isvervaagd. Deverschillen inruimtemaat,
grondgebruik en percelering zijn grotendeelsverdwenen.

Figuur 1.1.1
Topografischekaarten illustrerende veranderingen die sinds het begin van deze eeuwhebbenplaatsgevonden indeNederlandse zandgebieden.
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1 INLEIDING
1.1 Problematiekvande beekdallandschappen
Topografische kaarten van de Nederlandse zandgebieden laten zien dat
het landschap aan het begin van deze eeuw een duidelijke ordening had
(figuur 1.1.1a).Grote oppervlakten heide en veen werden afgewisseld
door akkercomplexen en wei- of hooilanden. De wijze waarop de verschillende landschappelijke eenheden ten opzichte van elkaar waren
gespreid was in sterke mate een afspiegeling van de aanwezige abiotische verschillen. De hogergelegen gronden met goede hydrologische
eigenschappen -niet te nat en niet te droog -dienden als akker. De lagergelegen drassige beekdalen1 waren veelal in gebruik als wei- of hooiland. De heide- en veengebieden waren tenat, te droog of te onvruchtbaar om in cultuur te nemen.
Topografische kaarten laten tevens zien dat debeekdalen aan het begin
van deze eeuw konden worden beschouwd als de dragers van de landschappelijke structuur. De beekdalen vormden netwerken van minof
meer continue zones die de zandgebieden dooraderden. Deze zones werden gekenmerkt door meanderende beken, fijnmazig verkavelde wei-of
hooilanden en een groterijkdom aan beplantingselementen (m.n.kavelgrensbeplantingen en broekbossen). De beplantingselementen vormden
een samenhangend patroon en gaven debeekdallandschappen een besloten karakter (kleine ruimtematen) dat sterk contrasteerde met de grote
open heidevelden.
Ten opzichte van de omgeving waren de beekdalen relatief voedselrijk
en nat en op de overgang van beekdal naar omgeving kwamen vele
hydrologische enbodemkundige gradienten voor. Als gevolg hiervan
hadden de beekdalen een karakteristieke flora en fauna (zie o.a. Westhoff
et al., 1970;Bink et al., 1984;Everts &De Vries, 1991).
Sinds het begin van deze eeuw is de oorspronkelijke landschappelijke
structuur grotendeels vervaagd (figuur 1.1.1b).De grote open heidevelden zijn inproductie genomen en verdicht door de aanleg van beplantingen en de bouw van boerderijen. De beekdallandschappen zijn daarentegen steeds opener geworden door het rooien van beplantingselementen.
Tevens zijn de verschillen in grondgebruik tussen beekdal en omgeving
sterk afgenomen en hebben stedelijke gebieden zich sterk uitgebreid. Als
gevolg van dit proces zijn de oorspronkelijke samenhangende landschapspatronen gefragmenteerd en is de differentiatie in ruimtematen
sterk genivelleerd (Kerkstra &Vrijlandt 1988;Van Noorden, 1988;De
Jonge, 1988;Hazendonk &Veen, 1988;VanBuuren et al., 1991).
Topografische kaarten illustreren deze veranderingen en laten tevens zien
dat de beekdalen binnen het huidige landschap nauwelijks nog herkenbaar zijn als afzonderlijke landschappelijke eenheid.
De geschetste problematiek is echter niet uitsluitend ruimtelijk van aard,
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Figuur 1.1.2
De ecologisch waardevollebeken en beekdalen inNederland (bron:Ministerie vanLenV &Ministerie van VROM, 1986).
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maar gaat gepaard met een scalaaan ecologische en milieuproblemen2
(zie o.a.: Westhoff et al., 1970;De Molenaar, 1980;Vissers et al., 1985;
Buitenhuis et al., 1986;DeWit &Bleuten, 1988;Van Buuren, 1997).
Door sterkebemesting van de voedselarmeheidevelden, ontwatering van
de nattebeekdalen en kanalisatie van de meanderende beken zijn de eerder genoemde abiotische verschillen (vochttoestand, voedselrijkdom,
micro-relief) tussen de beekdalen en het omringende landschap in sterke
mate genivelleerd. Als gevolg van de nivellering van de abiotische verschillen en de fragmentatie en isolatie van biotopen is ook de karakteristieke flora en fauna in de beekdalen sterk in kwaliteit achteruit gegaan
(zie o.a. Westhoff et al., 1970;De Moolenaar, 1980;Van der Straaten &
VonMeijenfeldt, 1983).Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat
tegenwoordig nog maar een beperkt aantal beekdalen vanuit ecologisch
oogpunt als waardevol is aan te merken (figuur 1.1.2).
Bij het zoeken naar oplossingen voor de complexe ruimtelijke problematiek van de zandgebieden blijken beekdalen grotepotenties te hebben,
zowel landschapsarchitectonisch als ecologisch gezien.
Vanuit landschapsarchitectonisch oogpunt kunnen de beekdalen een
belangrijk aanknopingspunt vormen bij de totstandkoming van een duurzaam landschappelijk raamwerk of casco3 dat kan dienen als drager van
de toekomstige landschapsstructuur (De Bruin, et al., 1987; Kerkstra &
Vrijlandt, 1988;Jongman,1993). Debeekdalen zijn hiervoor van belang
aangezien de beken en beekdalen een relatief stabiele factor zijn binnen
de snel veranderende zandgebieden. Dezebeken en beekdalen zijn ondanks alle ingrepen die hebben plaatsgevonden -nog steeds continue
zones die de zandgebieden dooraderen. Daarnaast vormen de beekdalen
een belangrijk onderdeel van het watersysteem van de zandgebieden. In
debeekdalen treedt grondwater uit en verzamelt zich oppervlaktewater,
waarna de beken zorgen voor de afvoer van het water. Viade stroming
van grond-en oppervlaktewater staan de beken en beekdalen in verbinding met de overige delen van de zandgebieden (Farjon et al., 1991; Van
Buuren, 1991;VanBuuren, 1997). Het watersysteem is daarom te
beschouwen als de 'bloedsomloop' van de zandgebieden en de beekdalen als de zichtbare 'aders'. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het
van belang omde situering van het raamwerk af te stemmen op deze
hydrologische relaties (Van Buuren, 1997).
Vanuit ecologisch oogpunt zijn de beekdalen elementen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het herstel van natte ecosystemen.
Door de aanwezigheid van bodemkundige en hydrologische gradienten
hebben debeekdalen hiervoor grote potenties. Beekdalen kunnen tevens
een bijdrage leveren aan de realisering van de Ecologische
Hoofdstructuur4 (Ministerie van LNV, 1990).Binnen de Ecologische
Hoofdstructuur dienen debeekdalen veelal een functie te gaan vervullen
als ecologische verbindingszone. Door het aanleggen van beekbegeleidendebeplantingen enbossen moeteen verbinding ontstaan tussen de
ecologische kernen in de dekzandgebieden en de (aan te leggen) groot13

schalige boselementen in het rivierensysteem (Ministerie vanLNV,
1990).
De laatstejaren zijn opbasis van de genoemde landschapsarchitectonische en ecologische potenties en gesteund door het natuur- en landschapsbeleid een groot aantal natuurbouw- of natuurontwikkelingsprojecten in de beekdalen uitgevoerd of invoorbereiding genomen (o.a.
Buchem et al., 1992;Hermens &Wassink, 1992;De Kwaadsteniet,
1993; Verdonschot, 1995;Zonderwijk, 1995;Stoutjesdijk, 1997).De uitvoering van dergelijke projecten gaat veelal gepaard met fysieke ingrepen in de beekdalen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van beekbegeleidende beplantingen en natuurvriendelijke oevers en het opnieuw laten
meanderen van gekanaliseerde beeklopen. Daarnaast wordt in toenemende mate hetbeheer van de beekdalen geextensiveerd.

1.2Orientatievanhetonderzoek
In ditproefschrift worden de beekdallandschappen vanuit een landschapsarchitectonische invalshoek onderzocht. Hierbij staan de vormaspecten van de beekdallandschappen centraal. Onder invloed van de hiervoor beschreven ontwikkelingen zullen debeekdallandschappen in de
nabije toekomst grote vormveranderingen ondergaan. Omde consequenties van dit veranderingsproces vanuit een landschapsarchitectonische
invalshoek te kunnen beoordelen is het van belang om meer inzicht te
hebben in devormverschillen binnen en tussen beekdallandschappen en
in welke mate de verschillende beekdallandschappen aan vormveranderingen onderhevig zijn geweest. Inzicht in de vormveranderingen die tot
dusver hebben plaatsgevonden in debeekdallandschappen kan mogelijk
ook aanknopingspunten bieden hoe vanuit een landschapsarchitectonische optiek in de toekomst met de beekdallandschappen kan worden
omgegaan. Tot op heden is er echter weinig systematisch onderzoek verricht naar de vormaspecten van de beekdallandschappen in de Nederlandse zandgebieden. Weiis vanuit een ecologische en hydrologische
invalshoek recentelijk veel wetenschappelijk onderzoek verricht dat
betrekking heeft op debeekdalen (o.a. Bijlmakers et al., 1987;Van Dort
en Kemmers, 1988;Everts &De Vries, 1991;Vander Hoek &Higler,
1993;Jalink en Jansen, 1995).
Inzicht in de vormveranderingen van de beekdallandschappen kan ook
leiden tot een verdere aanscherping van het casco-concept. Een belangrijk punt van discussie in dit verband is of toepassing van het casco-concept zal leiden tot een toe- of afname van de landschappelijke diversiteit.
Daar waar de opstellers van het casco-concept een vergroting van de
diversiteit van het landschap beogen (Kerkstra, 1991a), leeft bij anderen
de vrees dat toepassing van het casco-conceptjuist zal leiden tot nivellering van de landschappelijke diversiteit (Dauvellier, 1991;Schotman,
1991). Aangezien beekdalen belangrijke dragers zijn van het raamwerk
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kan meer inzicht in de ontwikkeling van debeekdallandschappen mogelijk een bijdrage leveren aan deze discussie.
Op grond van de problematiek en potenties van de beekdallandschappen
en op basis van de orientatie van het onderzoek is de volgende centrale
onderzoeksvraag geformuleerd:
Centrale onderzoeksvraag:
Welke vormveranderingenhebbenplaatsgevonden en vindenplaats inde
beekdallandschappen enkunnen deze vormveranderingen wordengerelateerdaan de hieraan tengrondslag liggendefactoren enprocessen?
Het beantwoorden van deze centrale onderzoeksvraag vereist een
beschrijvingsinstrumentarium waarmee de vormaspecten van de beekdallandschappen kunnen worden geanalyseerd in het licht van de landschapsvormende factoren en processen die hieraan ten grondslag liggen.
Alhoewel voor het analyseren van het landschap reeds verschillende
beschrijvingsmethoden voorhanden zijn (zie voor een overzicht o.a. De
Veeret al., 1977;Smardon et al., 1986;Dijkstra, 1991) hebben slechts
enkele van deze methoden betrekking op de vorm van het landschap.
Kenmerkend voor een groot aantal methoden is dat deze uitsluitend
bruikbaar zijn voor het analyseren van deelaspecten van de vorm van het
landschap zoalsbijvoobeeld de geomorfologie, de percelering of demaat
van de ruimte. Methoden die wel betrekking hebben op de totale vorm
van het landschap zijn vooral bruikbaar om de vorm van het landschap
te ontleden in kleine homogene eenheden, maar zijn minder geschikt om
op een systematische wijze de vorm van het landschap als geheel te
onderzoeken. Daarnaast is het met de bestaande methoden nauwelijks
mogelijk om een relatie te leggen tussen de vorm van het landschap en
de achterliggende factoren en processen. Op grond van deze kenmerken
kan worden gesteld dat bestaande beschrijvingsmethoden onvoldoende
bruikbaar zijn voor het specifieke doel van dit onderzoek en dathet derhalve noodzakelijk is om een beschrijvingsinstrumentarium te ontwikkelen waarmee de vormaspecten van de beekdallandschappen kunnen worden geanalyseerd.
De methode die in dit onderzoek is ontwikkeld voor de analyse van de
beekdallandschappen hangt nauw samen met de wijze waarop het begrip
'landschap' is gehanteerd. In dit onderzoek wordt het landschap
beschouwd als een complex systeem met zowel uiterlijke kenmerken als
een (interne) werking. De uiterlijke kenmerken van het landschap zijn
bepalend voor hetgeen we waarnemen van het landschap 5 . Met de werking worden de factoren en processen bedoeld die ten grondslag liggen
aan het landschap. Deze landschapsvormende factoren en processen en
de uiterlijke kenmerken van het landschap zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Dit impliceert dat voor inzicht inhet veranderingsproces
zoals zich dat in de beekdallandschappen voltrekt en heeft voltrokken
inzicht in deze factoren en processen van cruciaal belang is.
15

Tevens is het van belang om de vormaspecten van beekdallandschappen
uit verschillende tijden en van verschillende plaatsen opeen wetenschappelijke en systematische wijze onderling tekunnen vergelijken. Een
typologie van de beekdallandschappen kan hierbij een bruikbaar hulpmiddel zijn. Vanwege het dynamische karakter van het landschap dient
een dergelijke typologie niet alleen toepasbaar te zijn voor het typeren
van de huidige vorm van debeekdallandschappen, maar dient deze ook
toepasbaar te zijn voor detypering van historische entoekomstige beekdallandschappen.
Vanwege het ontbreken van een bruikbaar beschrijvingsinstrumentarium
waarmee de vormaspecten van de beekdallandschappen op een systematische wijze kunnen worden geanalyseerd en getypeerd is de volgende
afgeleide onderzoeksvraag geformuleerd:
Afgeleide onderzoeksvraag:
Is hetmogelijkom een beschrijvingsinstrumentarium teontwikkelen
waarmee de vormaspecten vanbeekdallandschappen kunnenworden
geanalyseerd engetypeerd inhet licht vande hieraan tengrondslagliggende landschapsvormendefactoren enprocessen?
Alhoewel deze onderzoeksvraag is afgeleid van de centrale onderzoeksvraag kan het beantwoorden van deze vraag worden beschouwd alseen
voorwaarde voor hetbeantwoorden van de centrale onderzoeksvraag.

1.3Opzetvandedissertatie
Hoofdstuk 2vormt een verkenning van het onderzoeksobject: de beekdallandschappen van deNederlandse zandgebieden. Opbasis van literatuurgegevens wordt ingegaan op de genese en ontwikkeling van de beekdallandschappen. Naast een algemene verkenning heeft dithoofdstuk tot
doel om inzicht te krijgen in de landschapsvormende processen dieten
grondslag liggen aan de opbouw van de beekdallandschappen.
In de volgende hoofdstukken (H3t/mH5) wordt ingegaan ophet
beschrijvingsinstrumentarium dat isontwikkeld voor de analyse van de
vormaspecten van de beekdallandschappen. Dit beschrijvingsinstrumentarium bestaat uit drie nauw met elkaar samenhangende componenten:
1)een landschapsmorfologische taal;
2) een landschapsmorfologisch model;
3) een landschapsmorfologische typologie.
Met de landschapsmorfologische taal wordt het stelsel van begrippen
bedoeld waarmee de vormaspecten van debeekdallandschappen kunnen
worden geduid. Deze taal zalin de hoofdstukken 3t/m 5 stapsgewijs
worden ontwikkeld.
Het model dat is ontwikkeld voor het beschrijven en analyseren van de
vormaspecten staat inhoofdstuk 3centraal. Dit model ishet 'landschapsmorfologisch model' genoemd.
16

In hoofdstuk 4 worden de beekdallandschappen met behulp van het landschapsmorfologisch model geanalyseerd. Door gebruik te maken van
empirisch materiaal is het tevens mogelijk om het landschapsmorfologisch model verder te verfijnen6.
De resultaten van dehoofdstukken 3 en 4 vormen de basis voor een morfologische typologie van de beekdallandschappen. In hoofdstuk 5 wordt
op deze typologie ingegaan. Met behulp van de typologie is het mogelijk
om de beekdallandschappen in te delen op basis van overeenkomsten en
vormverschillen.
In hoofdstuk 6 wordt aan de hand van de typologie aangegeven hoe de
vorm van de beekdallandschappen sinds het begin van deze eeuw is veranderd. Tevens wordt een relatie gelegd tussen deze veranderingen en de
hieraan ten grondslag liggende landschapsvormende processen.
Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de onderzoeksresultaten geevalueerd en
wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van de onderzoeksresultaten.

Noten
1

2

3

4

5

6

In dit onderzoek wordt de term 'beekdal' gehanteerd als het gaat over de
abiotische vorm of opbouw en de term 'beekdallandschap' als het gaat over
het geheel van landschappelijke kenmerken.
Voor een overzicht van deze ecologische en milieuproblemen wordt bijvoorbeeld verwezen naar Van Buuren (1997).
Het casco-concept gaat uit van een scheiding van hoogdynamische functies
(o.a. landbouw en verstedelijking) en laagdynamische functies (natuurontwikkeling en -behoud, bosbouw, drinkwaterwinning en extensieve vormen
van recreatie).Hoogdynamische functies zijn intensief van aard, maken
snelle ontwikkelingen door en vereisen in demeeste gevallen een flexibele
ruimtelijke indenting. Laagdynamische functies hebben een extensief karakter en hebben behoefte aan een stabiele ruimtelijke inrichting (Kerkstra,
1991b).
De basisgedachte achter de casco-benadering en de ruimtelijke uitwerking
hiervan vertoont grote overeenkomsten met de ecologische hoofdstructuur
(Kerkstra, 1991b).Een groot verschil is dat de casco-benadering naast landschapsecologische voorwaarden ook pretendeert in economisch en esthetisch opzicht voorwaarden te scheppen. Dit uit zich in een multifunctionele
invulling van hetraamwerk, met naast natuurontwikkeling ook ruimte voor
waterwinning en -bergingen extensieve vormen van recreatie en bosbouw.
Hierbij spelen psychologische processen, zoals kennis, emotieen behoeften
een belangrijke rol (Gardner, 1985;Lang, 1987).
De opbouw van de dissertatie suggereert een scheiding tussen de totstandkoming van het landschapsmorfologisch model (H 3) en de uitwerking en
toepassing van het landschapsmorfologisch model (H4) In werkelijkheid is
erechter geen strikte scheiding geweest, maarwas er sprake van een
cyclisch proces,waarbij op basis van empirisch materiaal het landschapsmorfologisch model meerdere malen is bijgesteld.
Omwille van een logische presentatie is er echter voor gekozen om bij de
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verslaglegging een tweedeling te maken in een theoretisch hoofdstuk waarin
het landschapsmorfologisch model centraal (H3) staat en een empirisch
hoofdstuk waarin het landschapsmorfologisch model wordt toegepast voor
debeekdallandschappen (H4).
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2 GENESE EN ONTWIKKELING

2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk vormt een verkenning van de genese en ontwikkeling van
de beekdallandschappen in de Nederlandse zandgebieden. Het doel van
dit hoofdstuk is het verkrijgen van inzicht in de factoren en processen
die ten grondslag liggen aan devorm van de beekdallandschappen.
Uiteraard komen uitsluitend de hoofdlijnen aan de orde, waarbij de
nadruk is gelegd op die factoren en processen die vrij direct hebben
geresulteerd in vormveranderingen.Dit betekent dat bijvoorbeeld juridische en bestuurlijke processen grotendeels buiten beschouwing worden
gelaten.
Allereerst wordt ingegaan opde natuurlijke ordening van de beekdallandschappen (§2.2) en vervolgens op de wijze waarop de mens deze
natuurlijke ordening heeft omgevormd tot het huidige cultuurlandschap
(§2.3).

2.2 De natuurlijke ordening
2.2.1 Geologie
Het Saalien
Tijdens het Saalien (200.000 - 100.000jaar geleden) ontstonden de
hoofdvormen van het huidige landschap van de zandgebieden. Van grote
invloed hierop waren de koude perioden waarin gletsjers vanuit het
noorden Nederland binnendrongen. Tijdens de maximale uitbreiding van
het landijs werd het noordelijke deel van Nederland bedekt tot aan de
lijn Vogelzand-Utrecht-Nijmegen (figuur 2.2.1).

stuwwal
ijstong
-«r
Figuur2.2.1
De maximale ijsuitbreidingtijdens hetSaalien: De
noordelijkezandgebieden warentijdensdezeperiodegeheel bedektmet landijs.In het centraledeel
ontstonden stuwwallendoor de stuwendewerking
van het landijs.De zuidelijkezandgebiedenwerden
nietbedekt met landijs(bron: TerWee, 1962).

Inhet noordelijke deel werden de tot dan toe aanwezige beekdalen grotendeels opgeruimd door de verwoestende kracht van het landijs. Hierbij
werd de ondergrond afgeschuurd tot een vlak plateau: het Fries-Drents
Plateau (figuur 2.2.2a).Door de schurende werking van het landijs werd
het onderliggende bodemmateriaal fijngewreven tot keileem. Dit keileem
ligt op het gehele Fries-Drents Plateau dicht aan de oppervlakte. Verder
komt keileem ook in enkele delen van Twente en de Achterhoek dicht
aan de oppervlakte voor.
In het centrale deel van de zandgebieden stuwden de gletsjertongen het
bodemmateriaal optot hoge stuwwallen (figuur 2.2.2b). Hierbij volgden
de gletsjertongen veelal de bestaande rivierdalen die hierdoor werden
uitgediept.
In het zuiden van Nederland was er geen landijsbedekking gedurende het
Saalien. Hierdoor werden de aanwezige beekdalen -in tegenstelling tot
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Figuur 2.2.2
De hoofdvormenvan het landschap van de
Nederlandse zandgebieden.
a. Inde noordelijke zandgebieden werdde ondergrond afgeschuurdtot een vlak plateau: het FriesDrents Plateau (grijs raster). Door de schurende werkingvan het landijs werd het onderliggende bodemmateriaalfijngewreven tot keileem (bron: Haans&
Maarleveld, 1965).
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keileem meestal bedekt door een dunnere of dikkere laagdekzand;
plaatselijk isde keileen geerodeerd
0
beekdalen
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de beekdalen inhet noorden en midden van Nederland -niet opgeruimd
door landijs. Weivond door het ontbreken van een vegetatiebedekking
een sterke erosie plaats en sneden debeekdalen zich diep in (Buiks&
Geerts, 1981).De hoofdvormen inhet zuidelijk deel van Nederland worden voor een belangrijk deel bepaald door tectonische bewegingen. Als
gevolg van bodembewegingen langsbreuken in de aardkorst ontstonden
de lagergelegen Centrale Slenk en dehogergelegen Peelhorst en het
Kempisch Plateau (figuur 2.2.2c). Debeekdalen volgen globaal de terreinhellingen zoalsdie door de tectoniek zijn ontstaan. Dit betekent dat
debeekdalen op de Peelhorst zijdelings afstromen naar het Maasdal in
het oosten en de Centrale Slenk in het westen. De beekdalen op het
Kempisch Plateau stromen globaal van zuid naar noord, terwijl de beekdalen in de Centrale Slenk de hoofdrichting van de Slenk volgen en bij
Den Bosch in de Maas uitmonden.
Aan het einde van het Saalien begon het landijs zich naar het noorden en
oosten terug te trekken. Hierbij kwamen grote hoeveelheden smeltwater
vrij. Op het Fries-Drents Plateau kon als gevolg van de ondoorlatende
keileemlaag het water moeilijk naar dediepte wegzakken en moest
zodoende wel oppervlakkig afstromen. Als gevolg hiervan ontstond een
fijnmazig patroon van smeltwaterbeken. Dezebeken schuurden brede
diepe beekdalen uit waarbij de geulen tot in de zandige ondergrond reikten (De Roo, 1952).
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b. Inhet centrale deel van dezandgebieden stuwden
de gletsjertongen het bodemmateriaalop tot hoge
stuwwallen. Hierbijvolgden de gletsjertongen veelal
de bestaande rivierdalen die hierdoor werden uitgediept (bran: Maarleveld, 1953).

c. De hootdvormenvan het landschap van de zuidelijkezandgebieden hangensamen met de invloed van
tectonische krachten: Door bodembewegingen langs
breuken inde aardkorst ontstonden de lager gelegen
Centrale Slenken de hoger gelegen Peelhorst en het
Kempisch Plateau. De beekdalen volgen globaal de
terreinhellingen zoalsdie door detectoniek zijn ontstaan (naar: Haanse& Maarleveld, 1965).

KempischPlateau

Peelhorst

7P V

schematische doorsnede
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In het centrale deel van dezandgebieden nam dehoogte van de stuwwallen door erosie af en raakten de diepe bekkens tussen de stuwwallen
opgevuld met erosiemateriaal en met rivier- of zeeafzettingen.
Het Eemien
Tijdens het warmere klimaat van het Eemien (100.000 -70.000jaar
geleden) keerde de vegetatie terug, waardoor de erosie afnam en de
hoofdvormen uit het Saalien werden vastgelegd.
Het Weichselien
In het Weichselien (70.000 - 10.000jaar geleden) werden de hoofdvormen uithet Saalien verder gemodelleerd. De huidige vorm van de beekdalen is voor een belangrijk deel in deze periode tot stand gekomen
(Maarleveld, 1951).Tijdens het Weichselien was het koud en droog
waardoor Nederland het karakter van een poolwoestijn had. De diepere
bodemlagen waren in deze periode permanent bevroren (= permafrost),
waardoor regen- en smeltwater gedwongen waren omoppervlakkig af te
stromen. Alleen in de zomer ontdooide het bovenste gedeelte van de
bodem en vormde een papperige en met water doordrenkte bovenlaag.
Deze laag was dermate onstabiel dat dezebij zelfs maar geringe terreinhellingen hellingafwaarts begon te stromen (Visscher, 1972; Zonneveld,
1985). De meeste van de huidige beekdalen zijn door dit proces van gelifluctie1 ontstaan aan het begin van het Weichselien (Maarleveld, 1951;
Maarleveld, 1953;Vander Hammen, 1961;Zonneveld, 1985).
In gebieden met een relatief sterke terreinhelling, zoals de stuwwallen in
het centrale deel van de zandgebieden, vond een veel sterkere erosie
plaats en hebben debeekdalen zich dieper ingesneden.
In de zuidelijke zandgebieden vond er tijdens de koude perioden van het
Weichselien een hernieuwde insnijding van de beekdalen plaats.Deze
insnijdingen werden afgewisseld met perioden van sedimentatie in de
tussenliggende warmere perioden (Van Huissteden, et al., 1986;Bohncke
& Vandenberghe, 1991).

ontdooide bovenlaag

ijslens

permafrost

water

Figuur 2.2.3
De ontwikkeling van eenpingo-rui'ne: Een pingo
ontstaat door het aangroeienvan een ijslens inde
bodem (a),waarbijhet bodemijszichheuvelvormig
ontwikkelt (b). Hierbij wordthet bodemmateriaal
naar boven geduwd englijdt vervolgens hellingafwaarts(c).Na het afsmelten van de ijskern blijven
minofmeer rondemeertjes over, omgeven door een
wal(d) (naar: TenCate &Maarleveld, 1977).
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Het einde van het Wechselien wordt gekarakteriseerd door een extreem
koude en droge periode.Hierdoor had de wind vrij spel en werden grote
hoeveelheden dekzand verplaatst en afgezet alsdekzandruggen. De overheersende windrichting was westelijk tot zuidwestelijk en derhalve
komen ifide zandgebieden veel dekzandruggen voor die globaal een
zuidwest-noordoost richting hebben (Maarleveld & Vander Schans,
1961; Heijnens &Tijssen, 1982).Voorbeelden hiervan zijn de paraboolduinen in de Gelderse Vallei en deMidden-Brabantse ruggen. Op diverse
plaatsen werden door het stuivende zand beekdalen afgesnoerd en moesten de beeklopen zich verleggen of ontstonden grote overstromingsvlakten (Buiks &Geerts, 1981; Heijnens &Tijssen, 1982).InTwente en de
Achterhoek komen verschillende beekdalen voor diebegeleid worden
door langgerekte dekzandruggen. Dezeruggen begeleiden de beekdalen
somsover een lengte van velekilometers. Aangenomen wordt dat de
ruggen zijn ontstaan doordat de schaarse vegetatie langs de randen van

debeekdalen het dekzand heeft vastgelegd (Van der Hammen, 1961).
Tijdens het Weichselien ontstonden ook de voor het Fries-Drents Plateau
kenmerkende pingorui'nes.Depingo's ontstonden door het aangroeien
van ijslenzen indebodem, waarbij het bodemijs zich heuvelvormig ontwikkelde. Hierbij werd het bodemmateriaal naar boven geduwd en gleed
vervolgens hellingafwaarts (figuur 2.2.3).Nadat het klimaat warmer
werd en het ijs van deze heuvels smolt, bleven min of meer ronde meertjes over, pingorui'nes of dobben genoemd (Ten Cate & Maarleveld,
1977).Aangezien pingo-ruines vooral voorkomen in gebieden met een
ondoorlatende ondergrond worden deze hoofdzakelijk op het FriesDrents keileemplateau aangetroffen (Westhoff, et. al.,1970). In dit gebied
hebben een groot aantal beekdalen een pingorui'ne als oorsprongsgebied.
Aan het einde van het Weichselien was het grootste deel van de beekdalstelsels opgevuld en afgesnoerd door dekzand. Alleen door de grotere
beeklopen stroomde voldoende water omer voor te zorgen dat ze niet
opgevuld raakten met dekzand (Van der Hammen, 1961; DeVries,
1974). Aan het einde van het Weichselien verdween ook de permafrost.
Hierdoor was het regenwater niet langer gedwongen om oppervlakkig af
te stromen. Dit samengevoegd met de relatief goede doorlatendheid van
de bodem van de zandgebieden zorgde er voor dat het neerslagoverschot
grotendeels via het grondwater werd afgevoerd (De Vries, 1974).
Hierdoor werd een groot aantal beekdalen niet watervoerend en ontstonden de zogenoemde 'droge dalen'. Deze droge dalen komen met name
voor op de flanken van de stuwwallen.
Het Holoceen
Aan het begin van het Holoceen (ca. 10.000jaar geleden) werd het klimaat geleidelijk warmer en vochtiger en keerde de vegetatie terug. Met
deterugkomst van de vegetatie werden de glaciale landschapsvormen en
dus ook debeekdalen min of meer gefixeerd (Van der Hammen, 1961).
In de loop van het Holoceen heeft zich echter wel een dichter stelsel van
beekdalen ontwikkeld. Deze ontwikkeling vond plaats door terugschreidende erosie vanuit de aanwezige grotere beeklopen (De Vries, 1980)
Daarnaast wordt ermomenteel vanuit gegaan dat de mens actief heeft
deelgenomen aan de ontwikkeling van de beekdalstelsels door het graven van sloten enhet verbinden van afvoerloze laagtes (De Vries, 1974;
De Vries, 1980;VandeWesteringh, 1984;Vanden Berg &De Lange,
1984; Gorter, 1986).Doordat deze gegraven waterlopen na verloop van
tijd begonnen te meanderen zijn veelvan de inhet verleden gegraven
beken nauwelijks te onderscheiden van wat tegenwoordig "natuurlijke"
beken worden genoemd (Hagens, 1978).
Opde vlakke hooggelegen plateaus, op dewaterscheidingen tussen de
beekdalen, was de afwatering dikwijls gestremd. Hier ontwikkelde zich
op grote schaal hoogveen (Vande Ven, 1993). Grote hoogveengebieden
ontstonden op het Fries-Drents Plateau, in Noordwest Twente,in West23

Brabant en in het Peelgebied op de grens tussen Brabant enLimburg
(Keuning, 1979).Deze hoogveengebieden gaven hun water vanwege de
dempende werking geleidelijk af aan de beekdalen. Ook in dedelen van
de zandgebieden waar nauwelijks hoogveengebieden voorkwamen was
vanwege de beperkte drainage sprake van een tamelijk constante toevoer
van water in de richting van de beekdalen.
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2.2.2 Hydrologie

Figuur2.2.4
De opbouw van hetstroomgebied van een beekdalstelsel:De grens van het stroomgebied wordtgevormd door degrond- enoppervlaktewaterscheiding.
Waterbereikteen beekdalstelsel door deafstroming
vanoppervlaktewater (a), via het uittredenvan
ondiependiep grondwater(resp.b enc) of inde
vormvan neerslag (d).

Figuur 2.2.5
De Slinge bij WinterswijkindeAchterhoek; een
voorbeeld van eenlaaglandbeek.
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Beekdalstelsels vormen het min of meernatuurlijke drainagesysteem van
de zandgebieden. Viadebeekdalstelsels worden de neerslagoverschotten
afgevoerd. Water bereikt een beekdalstelsel in de vorm van neerslag,
door de afstroming van oppervlaktewater of via het uittreden van grondwater (figuur 2.2.4).Het gehele stelsel van relaties van grond- en oppervlakte waterstroming kan worden beschouwd als de 'bloedsomloop' van
het landschap. Binnen deze bloedsomloop zijn debeekdalstelsels de
zichtbare aders.
De gebieden van waaruit een beekdalstelsel water ontvangt, vormen
samenhet stroomgebied (Hooghart, 1986;Van der Hoek & Higler,
1993). Viade stroming van grond- en oppervlaktewater staathet beekdalstelsel in relatie met het gehele stroomgebied. Als gevolg hiervan is
zowel kwantiteit als kwaliteit van het water dat zich in een beekdalstelsel verzamelt afhankelijk van de eigenschappen van en ingrepen in het
gehele stroomgebied (VanBuuren, 1997).
Het type beek dat karakteristiek is voor debeekdalstelsels in de zandgebieden is de laaglandbeek (figuur 2.2.5).Een laaglandbeek wordt gekenmerkt door een gering verhang, een lage stroomsnelheid (minder dan
0.5m/sec), een grofzandig totmodderige bodem en een meanderende
vorm (Moller-Pillot, 1971; De Molenaar, 1980;Higler, 1983;Bink et al.,
1984).Alhoewel laaglandbeken in deNederlandse zandgebieden algemeen voorkomen, zijn laaglandbeken buiten Nederland vrij zeldzaam en
komen alleen voor in de Noordwesteuropese laagvlakte (Van der
Straaten &VonMeijenfeldt, 1983).
Het begin van een laaglandbeek wordt meestal gevormd door enkele
slootjes die zich samenvoegen tot een beek. Het water verzamelt zich in
de oorsprongsgebieden door oppervlakkige afstroming of ondiepe grondwaterstroming.
Sommige oorsprongsgebieden worden gevoed door diep grondwater dat
diffuus, over een groot gebied uittreedt. Deze beken vallen zelden droog
en worden ook wel kwelbeken genoemd (CUWVO, 1988). Kwelbeken
worden aangetroffen langs de oostrand van de Veluwe (Higler, 1983).
Tot aan het begin van deze eeuw ontsprong een groot aantal beken in
moerasachtige laagten of hoogveengebieden. Beken diehun oorsprong
vonden in een hoogveengebied worden ook wel veenbeken genoemd.
Het hoogveen fungeerde als een spons waarin grote hoeveelheden water
konden worden geborgen en waaruit een regelmatige afvoer van water

At= atmotroof
Li= lithotroof
1= bovenloop
2= middenloop
3= benedenloop

Figuur2.2.6
Overhetalgemeen neemt vande bovenloop naarde
benedenloop de voedingdoor hetdiepegrondwater
geleidelijk toe.Hiermee samengaandneemtde hoeveelheidopgeloste stoffen toe, waardoorde samenstellingvan het beekwaterverschuift vanatmotroof
naar lithotroof(bron: Van denAart etal, 1988).

plaatsvond (Buruma &Van Dalen, 1986).Tot aan de grootschalige hoogveenontginningen (± vanaf de 16eeeuw) kwam dittype beek veelvuldig
voor. Voorbeelden van vroegere veenbeken zijn onder andere de Reest,
Boorne,Westerwoldse Aa en Hunze. Doordat de oorsprongsgebieden
van de veenbeken zijn verveend hebben deze beken steeds meer het
karakter van een laaglandbeek gekregen ("regenbeken"). De Reest op de
grens van Overijssel en Drente is nog een van debest bewaarde restanten van een veenbeek.
Inenkele oorsprongsgebieden van beekdalen komen echte bronsituaties
voor.Een bron is een plaats waar een geconcentreerde, natuurlijke uitvloeiing van grondwater optreedt (Pannekoek &Van Straaten, 1984).De
meestebronnen worden gevoed door diep grondwater en zijn daardoor
hethelejaar watervoerend. Het type beek dat wordt gevoed door water
uit een of meerdere bronnen wordt een bronbeek genoemd (CUWVO,
1988).Bronbeken worden aangetroffen langs derand van de Veluwe, de
Twentse stuwwallen en langs de rand van de stuwwal van Nijmegen
(Maas, 1959;Colaris, 1983;Zonderwijk, et al., 1988).In de benedenloop
gaan bronbeken meestal over in een laaglandbeek.
De midden- en benedenlopen van laaglandbeken worden gevoed door
zowel oppervlakkig afstromend water en ondiep grondwater als door
diep grondwater (figuur 2.2.6). De stroming van het diepere grondwater
volgt globaal de terreinhelling, van hoog naar laag (Engelen etal.,
1989). Over het algemeen is dit dezelfde richting diehet beekdal volgt.
Het diepe grondwater stroomtrelatief langzaam en heeft verblijftijden
van soms duizendenjaren (Engelen et al., 1989).Tijdens deze lange weg
lossen allerlei stoffen op.Hierdoor krijgt het grondwater een samenstelling die doorgaans als lithotroof wordt aangeduid (VanWirdum, 1980).
Dit integenstelling tot het ondiepe grondwater dat veel kortere verblijftijden heeft en daardoor over het algemeen een geringe hoeveelheid
opgeloste stoffen bevat. Deze samenstelling wordt doorgaans als atmotroof aangeduid (Van Wirdum, 1980).Of en waar het diepe grondwater
indemidden- en benedenlopen uittreedt hangt onder andere af van de
hoogte van het maaiveld, de kweldruk en het al dan niet voorkomen van
slechtdoorlatende lagen (Altenburg &Wildschut, 1983).Over het algemeen neemt van bovenloop naar benedenloop de voeding door het diepe
grondwater geleidelijk toe.Vanwege de constante toevoer van diep
grondwater vallen de midden- en benedenlopen slechts zelden droog. De
grondwaterstand is hierdoor in de benedenlopen permanent dicht bij het
maaiveld. Tevens kunnen in natteperioden overstromingen optreden.
Opde hogere delen buiten debeekdalen overheerst deinfiltratie en
komen voornamelijk lage grondwaterstanden voor, terwijl op de overgang van debeekdalen naar de hogere gronden kwelen infiltratie elkaar
veelal afwisselen.
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2.2.3 Bodem
De stroming van grond-enoppervlaktewater isinbelangrijke mate
bepalend voor de bodemkundige omstandigheden inde beekdalen
(Roelofs etal., 1982; Kemmers, 1990).Processen alskwel, infiltratie,
meandering, overstroming en verlanding hebben geleid tot een grote
variatie aan ruimtelijke patronen inde bodemsamenstelling.
In de beekdalen komen vooral beekeerd- en madeveengronden voor
(figuur 2.2.7). Beekeerdgronden komen met name vooringebieden waar
kwel eninfiltratie elkaar afwisselen, terwijl demadeveengronden voorkomen opplekken met permanente kwel (Everts &De Vries, 1991). Als
gevolg hiervan worden beekeerdgronden voornamelijk inde bovenlopen
van de beekdalstelsels aangetroffen, terwijl de madeveengronden vrijwel
uitsluitend inde benedenlopen voorkomen. Langs derand van de beekdalen, op de overgang van infiltratie naar kwel komen vooral gooreerdgronden voor (Van der Hoek &Higler, 1993). Op de hogere delen buiten
de beekdalen worden bodems uitgeloogd waardoor hier hoofdzakelijk
podzolgronden worden aangetroffen. Daar waar stagnatie van water
optreedt is veen totontwikkeling gekomen.
De indeling van bovenloop, middenloop en benedenloop hangt tevens
samenmet een overgang van erosie naar sedimentatie (DVWK, 1984;
Newson, 1984).Inde bovenloop waar de erosie overheerst komen voor-

bovenloop •*-

-»• middenloop •*-

-*• benedenloop

ondiepe kwel/oppervlakkige afstroming
wisselende waterstanden,somsdroog •
erosie -«
voedselarm
beekeerdgronden
zand -«

— • • diepe kwel
•• permanenent nat,soms overstroming

*- evenwichterosie/sedimentatie •*

•• sedimentatie
»• voedselrijk
-•• madeveengronden
•- kleienveen

Figuur 2.2.7
Overzicht van debelangrijkste hydrologische en bodemkundige gradienten indelengterichtingvan een beekdalstelsel(naar:Altenburg & Wildschut,1983; Van denAart etal, 1988;
DVWK, 1984;Grootjans,1980).
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al zandige bodems voor. In de benedenloop overheerst de sedimentatie
waardoor hier naast veenbodems ook kleibodems voorkomen. In de middenloop is er een evenwicht tussen erosie en sedimentatie.
Samenhangend met de overgang van erosie naar sedimentatie en de
overgang van ondiepe naar diepekwel is er ook een gradient van voedselarmnaar voedselrijk. Deze gradient doet zich zowel voor van bovenloopnaar benedenloop als dwars ophet beekdal (Grootjans, 1980). Deze
gradient wordt nog versterkt door de overstromingen met relatief voedselrijk water die met name stroomafwaarts plaatsvinden (Schimmel,
1955).
In figuur 2.2.7 zijn de belangrijkste hydrologische en bodemkundige
gradienten samengevat.

2.2.4 Vegetatie
Devegetatie is een afspiegeling van de verschillen of gradienten in
milieucondities. Hierbij spelen hydrologische en bodemkundige omstandigheden een belangrijke rol2 (Roelofs et al., 1982;Grootjans, 1985;De
Wit et al., 1988;Everts &De Vries, 1991; Vander Werf, 1991).
Onder antropogeen weinig bei'nvloede omstandigheden bestaat de vegetatie in de beekdalen en beekoverstromingsvlakten hoofdzakelijk uit
elzenbroekbos (figuur 2.2.8a) (Westhof et al., 1970;Van der Werf, 1991;
Sortelder et al., 1998).In voedselrijke situaties komt in de beekdalen
naast elzenbroekbos onder andere ook vogelkers-essenbos voor en op de
overgang naar de hogere gronden het essen-iepenbos (figuur 2.2.8b).
(Westhof et al., 1970;Van den Brand et al., 1983;Van derWerf, 1991).
Inbeekdalen met zeer natte omstandigheden treedt hoofdzakelijk veengroei op.Deze laatste omstandigheden komen van nature op grote schaal
voor in debenedenlopen van de Drentse beekdalstelsels (Ringenaldus,
1983;Everts &De Vries, 1991).Deze venige benedenlopen zijn vermoedelijk grotendeels boomloos geweest, waardoor het broekbos zich
hier beperkt tot de dalflanken en de bovenlopen van de beekdalstelsels
(Ringenaldus, 1983).
Opdehogere delen buiten debeekdalen bestaat de natuurlijke vegetatie
in voedselarme situaties voornamelijk uit eiken-berkenbossen (Bakker &
De Vries, 1983;Everts &De Vries, 1991).In meer voedselrijkere situaties komen tevens eiken-beukenbossen en eiken-haagbeukenbossen voor
(Westhof et al., 1970;Van den Brand et al., 1983;VanderWerf, 1991).
Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat onder antropogeen weinig
bei'nvloede omstandigheden een min of meer gesloten bosvegetatie ontstaat. Recent onderzoek van Vera (1997) laat echter zien dat bij deze
aanname de nodige vraagtekens kunnen worden geplaatst. Genoemde
auteur komt tot de conclusie dat er door toedoen van grote grazers veel
meer sprake moet zijn geweest van een half-open landschap.
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a. Vegetatiekundige gradient van een Drents beekdal met een mineraal-arme ondergrond.
(bron:Bakker&DeVries, 1983).

b. Vegetatiekundige gradient van een beekdal indeAchterhoek meteen minraalrijkere
ondergrond (bron:Van den Brandetal., 1983).
Figuur 2.2.8
Vegetatiekundigegradienten dwarsop het beekdal zoals die onderantropogeenweinig
beinvloedeomstandigheden kunnen wordenaangetroffen.

2.3 Hetoccupatieproces
2.3.1 Inleiding
Al eeuwen lang oefent de mens invloed uit op devorm van de beekdallandschappen. Vande hiervoor beschreven minofmeer natuurlijke beekdallandschappen isdan ook allang geen sprake meer.Indeze paragraaf
wordt ingegaan op de wijze waarop de mens de beekdallandschappen
heeft geoccupeerd. Hierbij iseen onderscheid gemaakt inde periodetot
aan 1900 (§2.3.2) endeperiode na 1900 (§2.3.3).Deze tweedeling hangt
samen met de kaartstudie die inhoofdstuk vier aan de orde komt. In
dezekaartstudie staat deperiode na1900centraal, aangezien ervanaf
dezeperiode voldoende gedetailleerd en betrouwbaar topografisch kaartmateriaal beschikbaar is omde vormaspecten van de beekdallandschappenteanalyseren.
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2.3.2 Deperiodetotaan1900
Ontbossing van de hogere gronden
Al ver voor het eind van denegentiende eeuw is de mens in de weer
geweest methet manipuleren van debeekdallandschappen in de
Nederlandse zandgebieden. In paragraaf 2.2.1is reeds aangegeven dat de
mens mogelijkerwijs zelf een actieve bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van de beekdalen. De eerste min of meer grootschalige ingrepen
dievaninvloed zijn geweest opdebeekdallandschappen vonden plaats
vanaf ongeveer de achtste eeuw na Christus en bestonden uit het ontginnen van debossen op de hogere gronden buiten de beekdalen. Door het
wegvallen van debosbegroeiing verdween de bufferende werking en
werd het neerslagoverschot versneld afgevoerd. Als gevolg hiervan
namen de overstromingen in de beekdalen toe.Deze overstromingen
werden versterkt door de ontginningen van de hoogveengebieden die
vanaf de 18eeeuw grootschalig werden aangepakt (Ringenaldus, 1983;
Boink, et al., 1986;Pedroli, 1989;Van de Ven, 1993).Als gevolg van
dezetoestroom van water stonden in de wintermaanden grote delen van
de zandgebieden onder water (Van der Woud, 1987;Vande Ven, 1993).
In de zomermaanden bleef er echter weinig over van de woeste waterstromen. Het water zakte weg en de meestebeken vielen grotendeels
droog (Van der Woud, 1987).
Ontginning van de beekdalen
Vanwege derelatief voedselrijke omstandigheden werden delen van de
beekdalen al vroeg ontgonnen en in produktie genomen als hooi- of weiland.Deze graslanden werden afhankelijk van de streek maden, meden,
maten of beemden genoemd. Vanaf de elfde en twaalfde eeuw namen de
ontginningen sterk toe als gevolg van een relatief sterke toename van de
bevolking en een toenemend belang van de veeteelt (Abrahamse etal.,
1985;Natuurbeschermingsraad, 1989;Stortelder et al., 1998).De overstromingen van debeekdalen in de wintermaanden werden daarbij aanvankelijk niet als ongunstig ervaren. Door dejaarlijkse overstromingen
werd een laagje vruchtbaar slib afgezet en door de kwelstromen vond
een constante aanvoer van mineralen plaats. Hierdoor waren de beekdalen een belangrijke leverancier van voedingsstoffen binnen de voedselarme zandgebieden.
Tijdens de ontginning van de beekdalen werden delen van de oorspronkelijke broekbossen gekapt en werden de oorsprongsgebieden oppervlakkig ontwaterd (Westhoff et al., 1970;Ringenaldus, 1983;Higler, 1993).
In perioden met een geringebevolkingsdrukwerden de natste delen van
debeekdalen weer verlaten, waardoor zich hier opnieuw broekbossen
konden ontwikkelen (Stortelder et al., 1998).Deze broekbossen hadden
als leverancier van stook- en geriefhout een belangrijke functie binnen
het landbouwkundig systeem. Debroekbossen werden tenbehoeve hiervan veelal beheerd als hakhoutbossen (Van der Straaten &Von
Meijenfeldt, 1983;During, 1987;Caspers, 1992).
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Bevloeiing van de groenlanden
Om de vruchtbaarheid van dehooi- en weilanden verder te vergroten
maakte men op verschillende plaatsen gebruik van bevloeiingssystemen
(figuur 2.3.1). Hierbij werd het beekwater door middel van lage kades
opgeleid en vervolgens als een dunne film over het hooiland geleid
(Staring, 1868;Haveman, 1990).Hierdoor vond een verlaging van de
stroomsnelheid plaats enkregen vruchtbare slibdeeltjes dekans om te
sedimenteren en kon het beekwater mineralen afstaan aan debodem. Op
de laagste punten werd het water opgevangen in een afvoersloot. Vaak
kon het water meerdere malen worden benut. Daarnaast werden ook eenvoudigere methoden gehanteerd, zoalshet afdammen van debeek, waardoor deze overstroomde.
Het bevloeien van de hooi- en weilanden werd in deNederlandse zandgebieden tot aan deze eeuw veelvuldig toegepast (Staring, 1868;
Zuurdeeg, 1991;Thissen en Meijer, 1991).Met name in de Achterhoek
kwamen grote aantallen vloeivelden voor (Baaijens, 1988).De ligging
van veel beken langsde rand van het beekdal en niet op het laagste punt
heeft mogelijk temaken met het vroegere gebruik als bevloeiingssysteem.

1 =beek
2 =kade
3 = vloeiweide
4 =dalflanksloot (opvangvan
voedselarm water)
5 = bevloeiingswater
6 =terugvoeren
van bevloeiingswater

Figuur 2.3.1
Het basisprincipe van een vloeiweide indeAchterhoek in bovenaanzicht (boven)en
lengtedoorsnede (onder) (naar:Haveman, 1990).
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a.verdeling van een beekdal in regelmatige stroken
en blokken (Amerdiep, 1914). Eendergelijk regelmatig
patroon hangt veelal samen met een collectieve ontginningswijze en met hetvoorkomenvan relatiefweinig microrelief.

b.verdeling van het beekdal in onregelmatige blokken
(Hagmolenbeek, 1903). Eendergelijk onregelmatig
patroon hangt veelal samen met een individueleontginningswijze en met hetvoorkomen van veel microrelief.

Figuur 2.3.2
De relatietussen depercelering endeontginningswijzevan de beekdalen.

De verkaveling van de beekdalen
De wijze waaropde beekdalen aan het eind van de negentiende eeuw
waren verkaveld hangt nauw samen met de wijze waarop het grondbezit
in de voorafgaande eeuwen was georganiseerd.
Vanaf de dertiende eeuw tot halverwege de negentiende eeuw zijn de
gronden in de beekdalen grotendeels in gemeenschappelijk gebruik
geweest bij de dorps-of buurschapsgenoten. In deprovincies Drente,
Overijssel en Gelderland werden deze organisaties van buurschapsgenoten 'marken' genoemd en in de Brabant en Limburg 'gemeynten'
(Keuning, 1979;Haartsen, et al, 1989).Daar waar de groengronden
lange tijd inbezit bleven van de marken en de gemeynten werden deze
na opheffing collectief verdeeld inregelmatige stroken en blokken (figuur 2.3.2a). De kavels waren lang en smal en lagen meestal met de kortste
zijde naar de beek.
In Gelderland en Overijssel waren de marken minder sterk georganiseerd
waardoor hier meer individuele ontginningen plaatsvonden (Vervloet,
1986). Bij individuele ontginningen zijn de groengronden veelal verdeeld in onregelmatige blokken (figuur 2.3.2b). Een andere factor welke
het ontstaan van een onregelmatige verkaveling heeft bevorderd is het
microrelief van het landschap (Vervloet, 1986). In tegenstelling totbijvoorbeeld Drente waar grote aaneengesloten plateaus voorkomen overheerst in Overijssel, Gelderland en delen van Brabant het kleinschalige
dekzandrelief. Een kleinschalige afwisseling van hoger en lager gelegen
gronden bevorderde het ontstaan van individuele ontginningen omdat op
de hoger gelegen gronden meestal maar plaats was voor een of enkele
bedrijven (Keuning, 1955)3.
Alhoewel de marken pas officieel door de markewet van 1886 werden
opgeheven waren al grote delen van de groengronden voor die tijd alin
private handen overgegaan (Bieleman, 1992).De verdeling van de beekdalen vond -evenals van de essen -over het algemeen eerder plaats dan
de verdeling van de omringende heidevelden (PPD van Drenthe, 1956).
Zo werden in Drente de groenlanden van het Loonerdiep al in 1640verdeeld en de groengronden van het Orvelterdiep omstreeks 1642 (Alleijn,
1980).
In de 19e eeuw werden ook de gemeynten opgeheven (Bieleman, 1992).
In West-Brabant waren delen van debeemden langs de Mark echter alin
de 15eeeuw verkaveld en in de Kempen zelfs alin de 14eeeuw (Renes,
1984) Elders inWest-Brabant waren nog inhet midden van de 19e
eeuw grote delen onverkaveld en in gemeenschappelijk gebruik (Renes,
1984).
Kavelgrensbeplantingen en beekbegeleidende beplantingen
Om de kavels of percelen af te scheiden werden in veel gevallen kavelgrensbeplantingen aangelegd in devorm van houtwallen, singels of
bomenrijen. De beplantingen dienden als eigendomsscheiding en moesten het veebinnen en het wild buiten de percelen houden. Ook werden
debeeklopen veelal van beplantingen voorzien. Beekbegeleidende
beplantingen waren namelijk een doeltreffend middel om te voorkomen
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dat debeken hun loop verlegden.
Vanwege derijkdom aanbeplantingselementen waren debeekdalen een
belangrijke houtproducent. Het hout werd gebruikt alsbrandstof, voor
het maken van gereedschappen, rasterpalen en de eikenschors werd
benut voor de productie van looistof (Alleijn, 1980;Nooren, 1981;
Schmitz, et. al., 1993).Het zeer dichte patroon van populierenrijen zoals
dat aan het begin van deze eeuw inhet stroomgebied van deDommel
voorkwam wordt wel in verband gebracht met de klompenindustrie die
hier tot grotebloei kwam (Schmitz, et. al., 1993).Andere functies die de
kavelgrensbeplantingen vervulden waren windkering en het opvangen
van slibuit de beek. Voorhet opvangen van slib zijn met name de
beplantingen die loodrecht op de beek zijn gelegen van belang. Deze
beplantingen remmen bij overstromingen de stroomsnelheid af, waardoor
het vruchtbare slib dekans krijgt om tebezinken (Alleijn, 1980;Saris,
1984; Schmitz, et. al., 1993).
In welke tijd kavelgrensbeplantingen in debeekdalen zijn ontstaan valt
niet met zekerheid te zeggen. Daar waar een gemeenschappelijke vorm
van grondbezit was,zoals de marken, dateren de meeste kavelgrensbeplantingen in de beekdalen van na de verdeling van de gronden (PPD
van Drenthe, 1956;Alleijn, 1980;Westhoff, et. al., 1970).Bij de individuele ontginningen, zoals bijvoorbeeld inTwente, deAchterhoek en
delen van Noord-Brabant waren er al kavelgrensbeplantingen in de 16e
eeuw (Alleijn, 1980), maar mogelijk nog veel eerder (Nooren, 1981).
Een wettelijke verplichting tot verdeling van de markegronden leidde
aanvankelijk (tot ongeveer 1910)tot een sterke toename van de kavelgrensbeplantingen in de beekdalen (Nooren, 1981).
Transport over water
Tot aan de negentiende eeuw hadden debeken in de zandgebieden een
belangrijke transportfunctie. De zandwegen waren in de wintermaanden
meestal slecht begaanbaar waardoor transport over land nauwelijks
mogelijk was.Het dichte net van waterlopen bood hiervoor ten dele een
uitkomst (Schutten, 1981;Vander Woud, 1987).Omstreeks de veertiendeeeuw was er al veel scheepvaart. De bloeiperiode van de scheepvaart
op de laaglandbeken was echter rond 1800 (Schutten, 1981).In de
ondiepe waterlopen van de zandgebieden vond het transport plaats met
behulp van platbodems. Daar waar dit nodig was werden ten behoeve
van de scheepvaart debochtigste trajecten rechtgetrokken. Daarnaast zijn
aanvullend op het natuurlijke waterlopenstelsel velenieuwe waterwegen
gegraven. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de turfvaarten in het
westelijk deel van Noord-Brabant en de Schipbeek in Overijssel.
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lengtedoorsnedevan een beek
maaiveld

grondwaterspiegel
- ingegraven

|—

a.de werking van een sprengenstelsel. Een spreng is
een kunstmatige brondie ontstaat door net graven
van sleuven inde dalwand,waardoor het diepegrondwater wordt aangeboord. Het begin van een spreng
noemt men de sprengkop. (naar Tolkamp, 1983).

Waterkracht
Daar waar de beken constant water voerden en voldoende verval hadden
was het mogelijk om waterkracht tebenutten voor het aandrijven van
watermolens. Op veel plaatsen in de zandgebieden waren deze omstandigheden ruimschoots aanwezig. De watermolens deden omstreeks de
twaalfde eeuw hun intrede (Higler, 1993).In de vijftiende eeuw waren er
in Midden- en Oost-Brabant meer dan 40 watermolens (Kouwe, 1988)
en alleen alin Twente kunnen 88 watermolens worden achterhaald
(Hagens, 1978).Ten behoeve van de wateraanvoer werden soms completebeekstelsels verlegd of gegraven. Om de wateraanvoer extra te versterken werden op sommige plaatsen zogenaamde sprengenbeken gegraven. Sprengenbeken zijn gegraven beken die gevoed worden door water
uit een spreng (IJzerman, 1979;Menke, 1983;Tolkamp, 1983;van
Vilsteren et al., 1995).Een spreng is een kunstmatige bron die ontstaat
door het graven van sleuven in de dalwand, waardoor het diepe grondwater wordt aangeboord (figuur 2.3.3a). Een spreng snijdt het grondwater over een zogroot mogelijke lengte aan.Het begin van een spreng
noemt men de sprengkop. Een voorwaarde voor de aanleg van sprengen
is een voldoende groot stijghoogteverschil van het diepe grondwater.
Sprengenbeken worden daarom vooral aangetroffen langs de randen van
de Veluwe. Daar waar sprengenbeken benut werden voor het aandrijven
van watermolens zijn de benedenlopen veelal opgeleid langs de rand van
debeekdalen. Vaak zijn er meerdere parallel lopende stelsels van sprengenbeken in een beekdal (figuur 2.3.3b).
De eerste sprengenbeken op de Veluwe werden in de elfde eeuw gegraven, maar het merendeel in de zestiende en zeventiende eeuw (IJzerman,
1979;Menke, 1983).

2.3.3 De periode na 1900
De voorgaande paragrafen laten zien dat er tot aan het eind van negentiende eeuw al verschillende ingrepen in debeekdallandschappen hebben
plaatsgevonden. Desondanks is de opbouw van het landschap nog in
sterke mate een afspiegeling van het landbouwkundig systeem zoals dat
vanaf de Middeleeuwen tot ontwikkeling was gekomen. De beekdallandschappen vormden een belangrijke schakel binnen dit systeem (figuur
2.3.4).De meestebeekdalen waren ontgonnen en ingericht als hooi- of
weiland en fungeerden als leverancier van mest en zoden. De beeklopen
zorgden bij overstromingen voor vruchtbaar sliben hadden voor een
groot deel nog een meanderende vorm.

1 km.
b. het patroon van waterlopen van het sprengenstelsel
van de Renkumse beek.

Figuur 2.3.3
De opbouwvan eensprengenbeek

De industrialisatiegolf in de tweede helft van de negentiende eeuw was
de aanleiding tot grote veranderingen van de beekdallandschappen. De
grootste veranderingen vonden echter pas plaats vanaf het begin van de
twintigste eeuw.Velefuncties die de beekdalen tot die tijd vervulden
gingen geleidelijk aan verloren. Waterkracht werd vervangen doorandereenergiebronnen, wegen werden verbeterd en spoorlijnen werden aan33
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Figuur 2.3.4
Een schematische weergavevandefunctionele relatiesbinnen hetmiddeleeuwse landbouwkundigsysteem. Binnen dit systeem warende beekdalen
demeest voedselrijke delen enfungeerden ah leverancier van mest enzoden (naar: Vink, 1980).

gelegd waardoor transport over water niet langer noodzakelijk was.
Gelijktijdig onderging de landbouw een snelle technologische ontwikkeling. Als gevolg hiervan kwam een veranderingsproces op gang dat van
grote invloed is geweest op de opbouw van de beekdallandschappen.
Ontginning van de woeste gronden
Mede door de uitvinding van kunstmest werd het mogelijk om de voedselarme woeste gronden in gebruik tenemen als landbouwgrond. Bij de
ontginning van de heide-en veengebieden werd de afwatering sterk verbeterd. In de meeste gevallen was de ontginning van de woeste gronden
niet direct van invloed op de beekdalen zelf, aangezien demeeste beekdalen alruim voor deze periode waren ontgonnen. Weihadden de ontginningen tot gevolg dat de hydrologische verschillen en de verschillen
in voedselrijkdom tussen de voormalige woeste gronden en de beekdalgronden afnamen. Daarnaast hadden de ontginningen van de woeste
gronden tot gevolg dat een groot deel van de allernatste beekdalgraslanden in onbruik raakten, aangezien op de hoger gelegen gronden eenbetere agrarische productie kon worden bereikt. Op deze 'verlaten' graslanden ontwikkelde zich geleidelijk weer het oorspronkelijke elzenbroekbos
(Vanden Bremen, 1961;Natuurbeschermingsraad, 1989;Stortelder et
al., 1998).Deze ontwikkeling had tot gevolg dat de oppervlakte broekbos in hetbegin van deze eeuw sterk toenam.
Daar waar de woeste gronden minder geschikt waren om inproductie te
nemen als landbouwgrond werd veelal op grote schaal naaldbos aangeplant. Ook de grote behoefte aan hout droeg hiertoe bij.
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Figuur 2.3.5
Voorbeeldvan een inverval geraaktehoutwal.

De afname van beplantingselementen
Alhoewel de kavelgrensbeplantingen en de broekbossen aan het begin
van deze eeuw aanvankelijk nog toenamen vond na circa 1920een sterke afname plaats. Oorzaak van de afname was het wegvallen van de
functies die de beplantingselementen voorheen hadden.Zo werd de functie als stook- en geriefhout vervangen door andere materialen en met de
introductie van prikkeldraad in de dertigerjaren verdween tevens de veekerende functie van dekavelgrensbeplantingen. Het gevolg was dat de
kavelgrensbeplantingen niet werden onderhouden en in verval raakten en
geleidelijk verdwenen of werden gerooid (figuur 2.3.5) (de Regt, 1984;
Saris 1984;VanNoorden, 1988;De Jonge 1988;Vlaanderen, 1989).
Ruilverkavelingen
Door de opkomst van zwaardere machines en een toenemende intensivering van de landbouw waren grote percelen en een diepe ontwatering
vereist. Deze wens tot schaalvergroting en verbetering van de productieomstandigheden vormde de aanleiding tot de uitvoering van grote aantallen ruilverkavelingen. Alhoewel alvoor de Tweede Wereldoorlog enkele
ruilverkavelingen plaatsvonden, dateren de meesteruilverkavelingen van
na de oorlog. Tijdens ruilverkavelingen werden debeekdalen ontwaterd
en werden gronden in en buiten het beekdal herverkaveld tot grote aaneengesloten percelen. Hiervoor werd het meestal noodzakelijk geacht om
nog resterende kavelgrensbeplantingen en broekbossen te verwijderen
(Gorter, 1986; Stortelder et al., 1998).Daar waar restanten van broekbossen gespaard bleven, werd de beek veelal langs de rand van het bos
gelegd om onderhoud aan debeek te vergemakkelijken (During, 1987).
De ingrepen hebben tot gevolg gehad dat abiotische verschillen, zoals de
verschillen tussen droog en nat en verschillen in microrelief, voor een
belangrijk deel zijn genivelleerd.

Figuur 2.3.6
Voorbeeldvan eengekanaliseerde beekloop.

Regulering van het watersysteem
Door de ontginning van de woeste gronden had een sterke intensivering
van het drainagenet plaatsgevonden. Als gevolg hiervan verminderde het
waterbergend vermogen van de hogere delen buiten de beekdalen, hetgeen leidde tot een versnelde afvoer van grond- en oppervlaktewater. Dit
had weer tot gevolg dat de afvoerpieken en overstromingen in de beekdalen toenamen (Wieringa, 1983;Bieleman, 1992;VandeVen, 1993).
Aanvankelijk waren met name overstromingen in de zomermaanden
gevreesd omdat hierdoor de hooioogst kon mislukken (Keuning,
1965).Vanaf het begin van deze eeuw begon men echter ook de overstromingen in de wintermaanden vanuit landbouwkundig oogpunt steeds
meer als een probleem te beschouwen. Door het beschikbaar komen van
kunstmest was het bevloeien van debeekdalgraslanden niet langer noodzakelijk en zelfs ongewenst, aangezien hierdoor de kunstmest wegspoelde en de graslanden inhet voorjaar te lang koud bleven (Wieringa, 1983;
Westhof et al.,1970). Dit samengevoegd met de toenemende mechanisatie inde landbouw maakte dat een verbetering van de waterhuishouding
in de beekdalen noodzakelijk werd geacht.
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Figuur 2.3.7
Beekprofielenen enkele kenmerken. a. natuurlijke, meanderendebeek; b.genormaliseerdebeek,volgens ouderwetsenormen; c.genormaliseerde
beek,geschikt voormachinaal onderhoud(bron: Tolkamp, 1983).
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Figuur 2.3.8
De intensivering van hetdrainagenet in hetstroomgebied van deRegge sinds 1850(bron: Van Buuren, 1997).De intensivering hangt onderandere
samenmet de ontginning van de woestegronden, intensivering vanhet agrarisch gondgebruik, kanalisatie van de beeklopen en uitbreiding vande
stedelijke gebieden.
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Figuur2.3.9
De veranderingen in hetprofielvandeBerkel:
Sindshalverwegedevorige eeuw isdebedding in een aantal tussenstappen ongeveer
drie keerzobreeden tweekeerzodiepgeworden(bron: Waterschap vandeBerkel, 1985).

Om debeekdalen te optimaliseren voor landbouwkundig gebruik werden
velebeken rechtgetrokken, verbreed en uitgediept (figuur 2.3.6). Ook
werden soms omleidingskanalen gegraven (onder andere bij de Dinkel
en de Beerze) of bovenlopen afgekoppeld. Om machinaal onderhoud van
de beeklopen mogelijk temaken verwijderde men de beplanting langs de
beeklopen en voorzag men de oevers van werkpaden (De Molenaar,
1980;Harmsen et al., 1988).Daarnaast werden stuwen aangelegd en
werd het natuurlijke profiel van de beek vervangen door een cultuurtechnisch profiel (figuur 2.3.7).
Na deTweede Wereldoorlog werden tijdens ruilverkavelingen opnieuw
vele nieuwe waterlopen gegraven. Door de steeds verdergaande regulering van de waterlopen en door de toename van verharde oppervlakten
(steden, wegen) namen ook de afvoerpieken steeds verder toe.De verschillende ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad dat een steeds verdereintensivering van het drainagenet plaatsvond (figuur 2.3.8). Tevens
was het veelal noodzakelijk omhet profiel van de beken meerdere keren
aan tepassen aan de gewenste afvoercapaciteit. Wijzigingen in hetprofiel van de Berkel laten zien dat sinds halverwege de vorige eeuw de
bedding in een aantal tussenstappen drie keer zobreed en twee keer zo
diep is geworden (figuur 2.3.9). De vele beekregulaties hebben tot
gevolg gehad dattegenwoordig nog maar een klein percentage van de
beken in de Nederlandse zandgebieden een meanderend profiel heeft.

2.3.4 Recente ontwikkelingen
De ontwikkelingen die in dit hoofdstuk zijn beschreven hebben geleid
tot een sterke uniformering van de oorspronkelijke landschappelijke verschillen in de zandgebieden. Als onderdeel van ditproces is ook de
structurerende werking van debeekdalen sterk afgenomen. Tevens zijn
de natuurwaarden in de beekdalen sterk achteruit gegaan. Uit onvrede
met deze ontwikkelingen wordt de laatste tientaljaren in toenemende
mate gezocht naar alternatieve vormen van inrichting en beheer van de
beekdalen. Daarnaast vormthet zoeken naar goedkopere beheersvormen
voor beeklopen een stimulans voor een aanpassing van de inrichting en
het beheer van debeekdalen (Harmsen et al., 1988).
Een belangrijke impuls voor een verandering van beheer en inrichting
van debeekdalen werd gevormd door de totstandkoming van de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening en het Natuurbeleidsplan. Een
belangrijk beleidsdoel van beide beleidsplannen is het realiseren van de
ecologische hoofdstructuur (EHS).Tenbehoeve hiervan voorziet het
Natuurbeleidsplan in het uitvoeren van natuurontwikkelingsprojecten
over een oppervlakte van 50.000 hectare. Deze projecten worden uitgevoerd opkansrijke locaties. De beekdalen behoren tot deze kansrijke
locaties, aangezien debeekdalen een netwerk vormen dat de verschillende typen landschappen met elkaar verbindt. Aangegeven wordt dat het
tot debeekdalen behorende bosachtige element in de vorm van beekbe37

Figuur 2.3.10
Eenpasaangelegdeplas-drasoever langsde Oude
Bornsebeek (Ov).

Figuur2.3.11
Eenpasaangelegde houtwalbeek langsde
GeesterenseMolenbeek (Ov.).De vroegerebeplanting isnog gedeeltelijk aanwezig.
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geleidende bossen kan zorgen voor een koppeling van de ecologische
kemen op de dekzandgebieden met grootschalige boselementen inhet
rivierensysteem (Min.LNV, 1989).
Een belangrijke impuls vanuit een landschapsarchitectonische invalshoek
wasdeontwikkeling van de casco-benadering. Inde casco-benadering
kunnen beekdalen belangrijke dragers vormen van het cascoofraamwerk. Deze casco-benadering heeft inmiddels een grote vlucht genomen
in het landschapsbeleid (Ministerie van LNV, 1992).
Gesteund door het beleid werken de vernieuwde inzichten inmiddels
door invele landinrichtingsplannen enlandschapsbeleidsplannen. Daarnaast hebben deze inzichten ertoe geleid dat de afgelopen jaren een
groot aantal natuurbouwprojecten4 inde beekdalen isuitgevoerd
(Hermens &Wassink, 1992).Deze kentering heeft tot gevolg dat
momenteel indebeekdalen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvindendie
veelal tegengesteld zijn aan de ontwikkelingen dieinde voorgaande
decennia plaatsvonden. Zo worden bijvoorbeeld meanders gegravenen
plas-drasoevers en beekbegeleidende beplantingen aangelegd (figuur
2.3.10 en 2.3.11). Door deze ontwikkelingen zullen de beekdallandschappen inde nabije toekomst opnieuw grote veranderingen ondergaan,
dit keer onder invloed van natuurbouw ennatuurontwikkeling.
In figuur 2.3.12 wordt een overzicht gegeven van debelangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de morfologie van de beekdallandschappen.
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Figuur 2.3.12
Overzicht vande belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn geweest opde morfologie van het beekdallandschappen (gewijzigd naar: Everts
&De Vries,1991).
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Noten
Vroeger werd voor bodemvloei de term 'solifluctie' gebruikt, tegenwoordig
hanteert men liever determ 'gelifluctie' om verwarring metbodemvloei in
niet-arctische gebieden te voorkomen (Kroonenberg &Pons, 1982).
Andere aspecten die in natuurlijke situaties een rol spelen zijn klimaat, tectoniek, gesteente, relief en defauna (Everts &De Vries, 1991).
Dit type landschap staatbekend als het kampenlandschap (Bijhouwer,
1977).
Natuurbouw is gehanteerd als verzamelnaam voor alle projecten in de beekdalen waarbij fysiek worden ingegrepen ten behoeve van een verbetering
van de ecologische kwaliteiten van debeken of beekdalen. Andere termen
die hiervoor in de literatuur worden gehanteerd zijn o.a. natuurontwikkeling, beekherstel of natuurtechnisch beekherstel. In hoofdstuk 3zal nader
opde natuurbouwprojecten worden ingegaan.
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Figuur3.2.1
Het begrippenstelsel. Tussen de gehanteerde begrippen die betrekkinghebben op het landschap iseen bepaalde samenhangvoorstelbaar.De vorm van het landschap stoatcentraal
indit onderzoek.De vorm van het landschap wordtgevormd door eengeheel vanfactoren
enprocessen die de landschapsvormendefactoren enprocessen wordengenoemd.De
begrippen verschijningsvorm enlandschapsbeeld hangen samen metde waarneming van
het landschap. Hierbij spelen waarnemingscondities ende mens alswaarnemer eencruciale rol.
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3 HET LANDSCHAPSMORFOLOGISCH MODEL
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat het model centraal dat is ontwikkeld voor de analyse van de vormaspecten van debeekdallandschappen. Dit model is het
'landschapsmorfologisch model' genoemd. De opzet van het landschapsmorfologisch model hangt nauw samen metde wijze waarop verschillende begrippen worden gehanteerd die betrekking hebben ophet landschap.Dezebegrippen staan in de eerste tweeparagrafen centraal.
Allereerst wordt ingegaan op enkele algemene landschapsbegrippen
(§3.2) en vervolgens wordt ingegaan op aspecten die relevant zijn voor
de analyse van de vorm van het landschap (§3.3).Deze beide paragrafen
vormenhet theoretisch kader voor het landschapsmorfologisch model
(§3.4).

3.2 Algemene landschapsbegrippen
3.2.1Landschapenbeekdallandschap
Voorhet begrip landschap bestaat een groot aantal omschrijvingen en
definities (voor een overzicht wordt onder andere verwezen naar
Schroevers, 1982;Vroom, 1982b en Dijkstra, 1992).De meeste definities omschrijven het landschap als het zichtbare gedeelte van het aardoppervlak of als het geheel van waarneembare verschijnselen aan het aardoppervlak, dat al of niet vanaf een punt is te overzien. Bij verschillende
definities wordt daaraan toegevoegd dat het landschap een resultante is
van de wisselwerking tussen mens en natuur. Deze wisselwerking die ten
grondslag ligt aan het landschap en de waarneembare verschijnselen aan
het aardoppervlak zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (Vroom,
1976).
In aansluiting op deze definities wordt het landschap in dit onderzoek
opgevat als een complex systeem met zowel een (interne) werking of
vorming als waarnemingskenmerken.Tussen de verschillende begrippen
diebetrekking hebben op het landschap kan een bepaalde samenhang
worden voorgesteld (figuur 3.2.1). De landschapsvormende factoren en
processen (§3.2.2) hebben betrekking op de vorming van het landschap.
De vorming resulteert in vorm, het begrip dat centraal staat in dit onderzoek (§3.2.3).Door middel van het herkennen van vormen neemt de
mens het landschap waar. Begrippen die betrekking hebben op de waarneming van het landschap zijn de verschijningsvorm (§3.2.4) en het
landschapsbeeld (§3.2.5).
Een beekdallandschap kan worden beschouwd als een specifiek landschapstype dat zich van de overige landschapstypen onderscheidt op
grond van zowel uiterlijke kenmerken als op grond van de werking.
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Figuur 3.2.2
De landschapsvormendefactoren: De figuur vormteen illustratievande complexe stelsels van relatiesdie bestaan tussende verschillende landschapsvormendefactoren (bron:Zonneveld,1979, in:Zonneveld,1984).

3.2.2 Landschapsvormende factorenenprocessen
Aan het landschap ligt een krachtenveld ten grondslag dat veelal wordt
aangeduid als het geheel van landschapsvormende factoren. Deze factoren bepalen de werking of vorming van het landschap en zijn tebeschouwen als de 'motor' van het landschap.Tussen de landschapsvormende factoren bestaan complexe relaties. Figuur 3.2.2 vormt hier een
illustratie van.
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Figuur 3.2.3
Binnen het geheel van landschapsvormende
factoren kan een onderscheid wordengemaakt
indriegroepen vanfactoren (bron:Kerkstra
etal, 1976).
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Binnen het geheel van landschapsvormende factoren kan een onderscheid worden gemaakt in drie groepen van factoren (Kerkstra et al.,
1976; figuur 3.2.3):
abiotische factoren (klimaat, relief, bodem, grond- en oppervlaktewater);
biotische factoren (flora, fauna);
antropogene factoren (mens, grondgebruik).

Figuur3.2.4
De dynamiekvan het landschap:Hetlandschap isconstant aan verandering onderhevig.
Dit impliceert dat het landschapop een
bepaald tijdstip (t=x) eenmomentopname isin
eenvoortdurendveranderingsproces (naar:
Kerkstra etal, 1976).

Deze landschapsvormende factoren sturen processen1 aan,die de landschapsvormende processen worden genoemd. Door de werking van de
landschapsvormende processen is het landschap -en daarmee ook de
vorm van het landschap -constant aan verandering onderhevig (figuur
3.2.4). Dit impliceert dat de vorm van het landschap op een bepaald tijdstip slechts een momentopname is in een voortdurend veranderingsproces.
Ten aanzien van de landschapsvormende processen zijn zowel processen
met een grote dynamiek als processen met een geringe dynamiek2 te
onderscheiden. Een voorbeeld van een proces met een grote mate van
dynamiek is de verandering van het grondgebruik zoals zich dat de afgelopen eeuw in de zandgebieden heeft voltrokken. In het vorige hoofdstuk
is aangegeven dat het met name antropogene factoren zijn die deprocessen sturen die resulteren in een grote landschappelijke dynamiek3.
Naast dergelijke dynamische processen zijn er processen waarvan de
dynamiek naar menselijke maatstaven zo gering is dat er ogenschijnlijk
sprake is van een statisch gegeven. Voorbeelden hiervan zijn processen
alsbodemvorming en tectonische bewegingen4.

3.2.3 Devormvanhetlandschap

Figuur 3.2.5
Het zien vangehelen:Het geheel (dekubus) is
meer -eneer -dande somder delen (delosse
lijnstukken).

waarnemingvan het landschap

vormvan het landschap

vormingvan het landschap

Figuur 3.2.6
De vormvanhet landschap iste beschouwen
als de intermediairtussende waarneming en
de vormingvan het landschap.

VanDale (1995) definieert vorm als "het attribuut der dingen waardoor
zij op zichzelf zicht- of tastbaar of visueel voorstelbaar zijn". In deze
defmitie ligthet belang van vorm voor de mens besloten. Door middel
van het waarnemen en herkennen van vormenneemt de mens de dingen
en dus ook het landschap waar. Deze waarneming en herkenning vindt
op een gestructureerde manierplaats (Coeterier, 1987;Gibson, 1966).De
waarnemer neemt in eerste instantie geen losse vormen of landschapselementen waar, maar ziet deze in een omgeving en in relatie tot elkaar. Pas
in een later stadium richt de waarneming zich meer op details. Het zien
van gehelen is vooral bestudeerd door de gestaltpsychologen (Koffka,
1962).Een bekende leuze van de gestaltpsychologen is: "Het geheel is
meer -en eer -dan de som der delen". Dit houdt in dat een vorm wordt
gezien als een geheel met totaliteitseigenschappen die niet te verklaren
zijn uit de eigenschappen van de samenstellende delen. Het geheel verleent aan de delen hun betekenis.Figuur 3.2.5 illustreert dat bijvoorbeeld
een kubus andere eigenschappen heeft dan de losse lijnstukken waaruit
deze is opgebouwd.
Ook het landschap kan worden gezien als een geheel met totaliteitseigenschappen. Opbasis van dergelijke totaliteitseigenschappen kan
onderscheid worden gemaakt tussen verschillende landschapstypen,
zoals bijvoorbeeld het Groninger terpenlandschap, het Drentse esdorpenlandschap en het Zeeuwse kwelderlandschap. Ook de beekdallandschappen kunnen worden gezien als een geheel met totaliteitseigenschappen.
Delen binnen dergelijke gehelen zijn bijvoorbeeld huizen, beplantingselementen, wegen en waterlopen. Deze delen hebben op hun beurt ook
weer totaliteitseigenschappen.
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De landschapsvormende processen liggen ten grondslag aan de vorm van
het landschap. Onder invloed van de landschapsvormende processen ontstaan nieuwe landschapsvormen en veranderen of verdwijnen bestaande
landschapsvormen (respectievelijk formeren, transformeren en deformeren). De vorm van het landschap kan derhalve worden beschouwd als de
ruimtelijke expressie van de landschapsvormende processen. Daarnaast
is de vorm van het landschap gedefinieerd als het attribuut van de dingen
waardoor zij zicht- of tastbaar of visueel voorstelbaar wordt. Deze beide
kanten van het begrip vorm impliceren dat de vorm van het landschap
kan worden beschouwd als de intermediair tussen dewaarneming van
het landschap aan de enekant en de vorming van het landschap aan de
andere kant (figuur 3.2.6).
Morfologie is de leer van de vorm of vormleer. Het onderscheid dat in
dit onderzoek wordt gehanteerd tussen de morfologie van het landschap
en de landschapsvormende factoren vertoont overeenkomsten met het
onderscheid dat in de plant- en dierkunde wordt gemaakt tussen de morfologie en fysiologie van plant en dier.De morfologie beschrijft de uiterlijke vorm,terwijl de fysiologie de interne werking of vorming
beschrijft.
Figuur 3.2.7
Het triplex-model: In het triplex-modelwordt
het landschap opgevat als de resultantevan
abiotische, biotische enantropogene patronen
(bron:Kerkstra etal, 1976).

Voor het analyseren en beschrijven van het landschap wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van het triplex-model (figuur 3.2.5). In dit model wordt
het landschap opgevat als de resultante van abiotische,biotische en
antropogene patronen5 waartussen complexe vertikale relaties bestaan.
Dit model is echter niet geheel zuiver, aangezien abiotische, biotische en
antropogene patronen niet als zodanig bestaan. Een voorbeeld is het
beplantingspatroon, welke volgens het triplex-model tot het biotisch
patroon wordt gerekend. Echter niet uitsluitend biotische factoren zijn
bepalend voor het beplantingspatroon, maar ook antropogene factoren
(o.a. aanplanten, beheer, beinvloeding milieuomstandigheden) en abiotische factoren (bodemkundige en hydrologische condities).
Het probleem is gelegen inhet feit datpatronen een vormcategorie zijn
en dat voor elke vormcategorie inprincipe geldt dat deze wordt bepaald
door een wisselwerking tussen abiotische, biotische en antropogene factoren.

3.2.4 Verschijningsvorm

Figuur 3.2.8
Waamemingpositie enkijkrichting: In de wijze
waarophet landschapaan de waamemer verschijnt isde waarnemingspositie en kijkrichtingvan cruciaalbelong (bron:Stroband&
De Poel,1981).
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De verschijningsvorm is de wijze waarop de vorm van een object of het
landschap aan een waarnemer verschijnt. Hierbij spelen naast vorm ook
andere eigenschappen een rol, zoalskleur en waarnemingscondities.Ten
aanzien van de waarnemingscondities kan onder andere onderscheid
worden gemaakt in waarnemingspositie, kijkrichting, waarnemingstijdstip en atmosferische condities.
De waarnemingspositie (hoogte en afstand) en kijkrichting bepalen
welke vormen worden waargenomen.Heeft de waarnemer bijvoorbeeld
een verhoogde positie (berg, vliegtuig) dan neemt hij andere vormen of

andere aspecten van de vorm waar dan op ooghoogte of bij een verlaagdepositie (figuur 3.2.8).
De verschijningsvorm van het landschap wordt tevens bepaald door het
tijdstip van de waarneming. Inde zomer is bijvoorbeeld de verschijningsvorm van het landschap anders dan in de winter (Vander Schouw
& De Veer, 1980).Ook het tijdstip op de dag is van invloed op de verschijningsvorm. Hierbij is vooral de stand van de zon van belang
(Nicolai, 1971).
Ten slotte kunnen ook meteorologische omstandigheden van invloed zijn
op de verschijningsvorm. De waarneming van de vorm van het landschapkan bijvoorbeeld worden beperkt door mist en nevel.

3.2.5 Landschapsbeeld
Het landschapsbeeld is in dit onderzoek in navolging van Herfkens en
Schone (1980) gedefinieerd als "de innerlijke afbeelding van de uiterlijke verschijningsvorm". Het landschapsbeeld ontstaat door de interactie
tussen subject, de mens en object, de vorm. Bij deze interactie wordt
gebruik gemaakt van alleter beschikking staande zintuigen (Gibson,
1966;Prak, 1979).Bij de waarneming van landschappen is de visuele
waarneming een belangrijk onderdeel van de totale waarneming
(Stroband & de Poel, 1981).Vandebeschikbare informatie wordt slechts
een selectief deel ontvangen. De selectie van informatie wordt gestuurd
door kennis, emotie, gedrag, bepaalde behoeften en schema's6 (Gardner,
1985;Lang, 1987).De "mental-map" zoals omschreven door Lynch
(1960) is een voorbeeld van een dergelijk schema. De selectie van informatieresulteert inbeelden of in dit geval landschapsbeelden. Een landschapsbeeld bestaat in feite dan ook alleen in de geest van de waarnemer.

3.3Analysevandevormvanhetlandschap
3.3.1 Deproblematiekvandevorm
In de vorige paragraaf is de bijzondere positie van de'vorm' aangegeven
als intermediair tussen de vorming en de waarneming van het landschap.
Vanwege deze positie kan door middel van een analyse van de vorm of
vormveranderingen van het landschap mogelijk een relatie worden
gelegd tussen veranderingen van de uiterlijke kenmerken van het landschap en de landschapsvormende processen die hieraan ten grondslag
liggen. In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal aspecten die een
rol spelen bij de analyse van de vorm van het landschap.
Allereerst wordt ingegaan op de bestaande methoden voor het analyseren
van de uiterlijke kenmerken van het landschap (§3.3.2). Vervolgens
wordt ingegaan optwee verschillende perspectieven van waaruit de
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vorm van het landschap kan worden geanalyseerd. Deze twee perspectieven hangen samen met debegrippen 'massa'7 en 'ruimte'8. Beide begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Enerzijds kan worden
gesteld dat de vorm van het landschap bestaat uit massa die wordt begrensd door ruimte. Anderzijds kan worden gesteld dat de vorm wordt
bepaald door ruimte die wordt begrensd door massa. In dit onderzoek is
de vorm van het landschap vanuit beide perspectieven geanalyseerd. In
het eerste perspectief wordt de vorm van het landschap geanalyseerd aan
de hand van de spreiding van de samenstellende delen of landschapselementenin de ruimte. Dit wordt het perspectief van 'de ruimtevormende
elementen' genoemd (§3.3.3).Inhet tweede perspectief wordt de vorm
van het landschap geanalyseerd aan de hand van deruimten zoals die
worden gevormd door de samenstellende delen. Dit is het perspectief
van 'de gevormde ruimte' genoemd (§3.3.4).Tenslotte wordt ingegaan
op de niveaus van ordening waarop het landschap kan worden geanalyseerd (§3.3.5).

3.3.2 Landschapsbeschrijvingsmethoden
Voorhet analyseren en typeren van deuiterlijke kenmerken van het landschapbestaat reeds een groot aantal methoden (voor een overzicht wordt
verwezen naar De Veeret al., 1977;Smardon et al., 1986en H. Dijkstra,
1991). Met behulp van figuur 3.2.1 ishet mogelijk omdeze methoden
globaal in drie groepen in te delen:
1) methoden die betrekking hebben op het landschapbeeld;
2) methoden die betrekking hebben op de verschijningsvorm van het
landschap;
3) methoden diebetrekking hebben op de vorm van het landschap;
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Figuur 3.3.1
Het visuele beeldof 'themental map' vanBoston (Bron:Lynch, 1960).Op basis van interviewsonderde bevolking vanBoston is
een gemeenschappelijk beeld vande stad samengesteld. Dit beeld ishetgemiddelde vande vele individuelebeelden die bestaan.
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Figuur3.3.2
Voorbeeld vaneenmethode die isgehanteerd
voordeanalyse vanhetlandschapsbeeld
vanafeen route(Appleyardet al.,1964).

Deze driedeling vertoont parallellen met de indeling die Dijkstra (1992)
hanteert voor debestudering van de visueel-ruimtelijke aspecten van het
landschap. Genoemde auteur maakt onderscheid in respectievelijk een
omgevingspsychologische benadering, een visuele benadering en een
geografische benadering.
Methoden die betrekking hebben ophet landschapsbeeld
Tot methoden die betrekking hebben op de analyse of beschrijving van
het landschapsbeeld kan een grote groep worden gerekend (o.a. Lynch,
1960;Cullen, 1961;Coeterier, 1987).Een bekend voorbeeld is 'The
image of the city' (figuur 3.3.1) van Lynch (1960). Ook studies waarbij
de beleving en waardering van landschappen een belangrijke plaats innemen kunnen tot deze groep worden gerekend. Met name in de Verenigde
Staten is hier veel onderzoek naar verricht (zie Smardon et al., 1986).
Daarnaast zijn erin Amerika verschillende methoden ontwikkeld diebetrekking hebben op de waardering van landschapsbeelden, de zogenaamde assessement-onderzoeken (zieEisner & Smardon, 1979;Smardon et
al., 1986).Een voorbeeld van een onderzoek voor de Nederlandse situatie is het onderzoek 'Waarneming en waardering van Landschappen'
(Coeterier, 1987).
Methoden die betrekking hebben op de verschijningsvorm
Bij methoden die betrekking hebben op de verschijningsvorm van het
landschap speelt de positie van de waarnemereen belangrijke rol. Binnen deze groep van onderzoeken kan daarom veelal onderscheid worden
gemaakt in onderzoeken waarbij het landschap wordt geanalyseerd vanaf
waarnemingspunten, routes of gebieden (Dijkstra, 1992).Een bekend
voorbeeld van de analyse vanaf een route is 'View from the road' (figuur
3.3.2) van Appleyard et al. (1964).Voorbeelden van een analyse van
gebieden zijn de 'landschapstypologie naar visuele kenmerken' (Van der
Ham &Iding, 1971)en de beelddragermethode (Stroband &De Poel,
1981;Hinborchetal., 1982).
Methoden die betrekking hebben opde vorm van het landschap
Totop heden bestaan er nauwelijks methoden die zich uitsluitend richten
op de vorm van het landschap en die tevens toepasbaar zijn op de beekdallandschappen. Wei zijn er methoden die zich richten op deelaspecten
van de vorm van het landschap. Voorbeelden hiervan zijn de geomorfologische kartering (Ten Cate &Maarleveld, 1977),methoden voor het
typeren van perceelsvormen (o.a. Renes, 1981;Barends, 1989) en
methoden voor het typeren van deruimte (o.a. Thiel, 1961;McCluskey,
1985). Vandeze methoden wordt in dit onderzoek in meer of minder
mate gebruik gemaakt. Tevens zijn er methoden die zich gedeeltelijk
richten opde vorm van het landschap.Een voorbeeld van een methode
voor de Nederlandse situatie is de methode van landschapsbeeldkartering
van De Veer (1977).In deze methode wordt het landschap opbasis van
ruimte en massa, bodemgebruik en structuur en begroeiing, bebouwing
en relief uiteengelegd in een groot aantal eenheden (figuur 3.3.3). Deze
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Figuur3.3.3
Voorbeeldvan een landschapsbeeldkartering volgensmethodeDeVeere.a. Deze
methode bevateenaantalaspecten die betrekkinghebben op devorm vanhet
landschap. Inhetkaartbeeldkomtde vorm ah zodanig echterniettotuitdrukking
(bron: DeVeeretai,1977).
methode bevat een aantal componenten die ook in dit onderzoek zijn
gebraikt. Een belangrijk verschil tussen de landschapsbeeldkartering en
dit onderzoek is datbij de landschapsbeeldkartering het landschap sterk
uiteen wordt gelegd in kleine homogene eenheden, terwijl dit onderzoek
zich vooral richt op de relaties tussen deelementen waaruit het landschap is opgebouwd en depatronen die hierdoor ontstaan.
Toepassingsmogelijkheden
De verschillende methoden voor het analyseren van de uiterlijke kenmerken van landschappen zijn echter slechts gedeeltelijk bruikbaar voor
het doelvan ditonderzoek. Enerzijds komt ditdoordat deze methoden
maar in beperkte mate devormaspecten van het landschap analyseren en
de relaties tussen vormen. Anderzijds zijn deze methoden maar beperkt
bruikbaar doordat deze nauwelijks een relatie leggen tussen de uiterlijke
kenmerken van het landschap en de hieraan ten grondslag liggende landschapsvormende factoren en processen. Hierdoor ishet met deze methoden slechts gedeeltelijk mogelijk omhet procesmatige karakter van het
landschap (transformatie, morfodynamiek) te analyseren.
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3.3.3 Het perspectief van de ruimtevormendeelementen

Een mogelijk perspectief van waaruit de vorm van het landschap kan
worden beschreven is opbasis van de spreiding van samenstellende
delen of landschapselementen in de ruimte. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in een grondvlak of aardoppervlak en elementen die op het
grondvlak zijn geplaatst. Dezeelementen worden veelal landschapselementen genoemd. Het grondvlak en de landschapselementen zijn te
beschouwen als de samenstellende delen van de vorm van het landschap.
De landschapselementen zijn tebeschouwen als dekleinste, ruimtelijk
afgrensbare onderdelen van het landschap (Dijkstra, 1992;Alphen et al.,
1994).Voorbeelden van landschapselementen zijn bomen, huizen, waterlopen en wegen. Landschapselementen hoeven niet uitsluitend uit massa
te bestaan, ook landschapselementen zonder massa kunnen van invloed
zijn op de vorm van het landschap. Voorbeelden van dergelijke landschapselementen zijn waterlopen en afgravingen.
Opbasis van verschillen in vorm wordt binnen de landschapselementen
veelal een onderscheid gemaakt inpuntelementen (solitaire bomen, huizen etc.), lijnelementen (wegen, waterlopen etc.) en vlakelementen (bossen, steden etc.).Vooreen analyse van de spreiding van de landschapselementen in de ruimte wordt veelal gebruik gemaakt van patroonkaarten,
zoals bijvoorbeeld het beplantingspatroon, hetbebouwingspatroon en het
patroon van wegen en waterlopen.

3.3.4 Het perspectief van de gevormde ruimte
De vorm van het landschap kan ook worden geanalyseerd opbasis van
deruimtes zoals die worden gevormd door de landschapselementen.
Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere de vorm en maat
van de ruimte en de begrenzing van de ruimte. Tussen deze benadering
en de voorgaande benadering bestaat een wederzijdse afhankelijkheid. In
feite zijn het twee kanten van dezelfde medaille.Enerzijds is een analyse
van de ruimte niet mogelijk zonder de landschapselementen in beschouwing te nemen waardoor deruimte wordt begrensd. Anderzijds worden
landschapselementen begrensd door ruimte.

Figuur3.3.4
'Volumes', 'spaces' en 'vagues'. Volumes zijn
aanallezijden begrensde ruimten. Vagues zijn
ruimtendiebestaan uit lossevolumes. Spaces
zijneen overgangsvormtussen volumes en
vagues. Het 'o-type' zijn ruimten die naarbinnen zijngekeerden het 'x-type' zijn ruimten
die naarbuitenzijn gekeerd.(bron:Thiel,
1961).

Bestaande indelingen voor het typeren vande ruimte
Voorhet typeren van de ruimte bestaan verschillende indelingen, waarvan enkele ook bruikbaar zijn voor dit onderzoek. Thiel (1961) maakt
onderscheid in drie ruimtetypen: 'volumes', 'spaces' en 'vagues' (figuur
3.3.4). Daarnaast maakt hij onderscheid in een 'o-type' en een 'x-type'.
'Volumes' zijn besloten, aan alle zijden begrensde ruimten. Hiertegenover staan de 'vagues'. Deze ruimten bestaan uit losse volumes die
schijnbaar willekeurig gespreid zijn in een continue ruimte. 'Spaces' zijn
een overgang tussen 'volumes' en 'vagues'. Binnen deze drie ruimtetypen maakt Thiel onderscheid inhet 'o-type' en het 'x-type' Het o-type
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space attracted

space devided

space contained

Figuur3.3.5
'Spaceattracted', 'spacedivided' en 'spacecontained'. Vertikale elementen werkenpolariserend en bakenen een ruimteafrondom het object(space attracted).
Tweevertikale elementen implicerende aanwezigheid vaneen vertikaalvlak,
waardoor de ruimtewordtverdeeld(spacedivided).Zijn ermeerdan tweevertikale elementen aanwezig danontstaat er een ruimtewaarbij ereenonderscheid
mogelijk istussen "binnen" en "buiten" (space contained), (bron:McCluskey,
1985)

static space

dynamic space

Figuur 3.3.6
Dynamic enstatic space: Dynamic space zet aan totbeweging en isnaar buiten
gekeerd, terwijlstatic space naar binnen isgekeerd en aanzet tot rust, (bron:
McCluskey, 1985).

zijn ruimten die naar binnen zijn gekeerd en die aanzetten tot rust en het
x-type zijn ruimten die naar buiten zijn gekeerd en aanzetten totbewegingMcCluskey (1985) onderscheidt drie vormen van ruimtewerking: 'space
attracted', 'space divided' en 'space contained' (figuur 3.3.5). Vertikale
elementen, zoalseen boom of een toren werken polariserend en bakenen
een ruimte afrondom het object (space attracted). Twee vertikaleelementen, mits dicht genoeg bij elkaar, impliceren de aanwezigheid van
een vertikaal vlak, waardoor de ruimte wordtverdeeld (space divided).
Zijn er meer dan twee vertikale elementen aanwezig dan ontstaat er een
ruimte waarbij er een onderscheid mogelijk istussen "binnen" en "buiten" (space contained). Het laatst genoemde ruimtetype komt overeen
met de 'volumes' zoals omschreven door Thiel, terwijl de 'space attracted' en de 'space devided' ruimtetyperingen zijn die thuishoren bij de
'vagues'. McCluskey maakttevens een onderscheid in 'static space' en
'dynamic space' (figuur 3.3.6). De 'dynamic space' komt overeen met
het 'x-type' van Thiel en zet aan tot beweging en isnaar buiten gekeerd,
terwijl de 'static space' overeenkomt methet 'o-type' van Thiel dat naar
binnen is gekeerd en aanzet tot rust.
Een typering van deruimte diebij de voorgaande indelingen aansluit is
de indeling van Curdes (1993).Curdes onderscheidt 'GefaBter Raum',
'FlieBender Raum' en Diffuser Raum (figuur 3.3.7). De 'GefaBter Raum'
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Figuur 3.3.7
'GefafiterRaum', 'FliefienderRaum' enDiffuser Raum. De 'GefafiterRaum' is
eenbegrensde ruimteende 'DiffuserRaum' een onbegrensde ruimte.De
'FliefienderRaum' iseen overgangsvorm enzet aan tot beweging (bron:Curdes,
1993).

iseen begrensde ruimte en komt overeen met de 'volumes' van het xtype en met de 'space contained', terwijl de 'Diffuser Raum' een onbegrensde ruimte is die overeen komt met de 'vagues'. De 'FlieBender
Raum' bevindt zich hier tussenin en komt overeen met de 'spaces' van
het x-type.
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Het beschrijven en typeren van deruimte vindt over het algemeen plaats
op een laag ordeningsniveau. Een laag ordeningsniveau biedt over het
algemeen betere mogelijkheden om de driedimensionale aspecten van de
ruimte te analyseren. Indien de ruimte opeen hoger ordeningsniveau
wordt geanalyseerd heeft dit meestal betrekking op de patroonmatige
aspecten van de ruimte9.
De samenhang tussen de typeringen
De hiervoor beschreven typeringen van Thiel, McCluskey en Curdes
vertonen een onderlinge samenhang. Deze samenhang impliceert dat een
indeling mogelijk is in 5ruimtetypen. Dit zijn (figuur 3.3.8):
- alzijdig begrensde ruimten
- tweezijdig begrensde ruimten
- gedeelde ruimten
- continue ruimten
- geen ruimte, massa

alzijdig begrensde ruimte

tweezijdig begrensde ruimte

continue ruimte

geen ruimte, massa

gedeelde ruimte

Figuur 3.3.8
Tussende beschreven typeringen kan een bepaalde samenhang wordenvoorgesteld op grondwaarvan een onderscheid kanworden gemaakt in5 ruimtetypen:
(a) alzijdig begrensde ruimten; (b) tweezijdig begrensde ruimten; (c)gedeelde
ruimten; (d)continue ruimten; (e)geen ruimte, massa.

Alzijdig begrensde ruimten zijn aan allezijden begrensd. Hierdoor zijn
alzijdig begrense ruimten naar binnen gekeerd en zetten ze aan tot rust.
De essentie van alzijdig begrensde ruimten is dat er sprake is van een
'binnen' en een 'buiten' en dat de grens tussen binnen en buiten eenduidig vast ligt.Alzijdig begrensde ruimten komen overeen met wat
McCluskey (1985) 'Static Space' en 'Space contained' noemt en wat
Thiel (1961) omschrijft als 'volumes' volgens het 'o-type'.
Tweezijdig begrensde ruimten hebben alskenmerk dat ze langgerekt zijn
en dat het begin en eind van de ruimten veelal niet vanaf een positie is te
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overzien. Hierdoor zetten tweezijdig begrensde ruimten aan tot beweging
en zijn derhalve naar buiten gekeerd. Bij tweezijdig begrensde ruimten
ligt de grenstussen binnen enbuiten wel vastin de breedterichting, maar
niet in de lengterichting. Tweezijdig begrensde ruimten komen overeen
met wat McCluskey (1985) 'dynamic space' noemt en wat Thiel (1961)
'volumes' volgens het 'x-type' noemt.
Gedeelde ruimten hebben als kenmerk dat deruimte intwee delen wordt
opgesplitst. Hierdoor is er geen sprake van een binnen en een buiten,
maar in feite onstaat aan beide zijden van deruimtevormende elementen
een ruimte die aan een zijde wordt begrensd. Gedeelde ruimten komen
overeen met wat McCluskey (1985) 'space devided' noemt en wat
Curdes (1993) omschrijft als 'einseitig gefaBter Raum'.
Het kenmerk van continue ruimten is dat deruimtevormende elementen
de ruimte niet begrenzen. De aanwezige landschapselementen liggen als
losse elementen in een continue ruimte. Continue ruimten komen overeen met de 'vagues' van Thiel (1961) en de 'diffuser Raum' van Curdes
(1993). Rondom de afzonderlijke volumes kunnen wel gepolariseerde
ruimten ontstaan die McCluskey 'space attracted' noemt.
Tenslotte zijn situaties te onderscheiden waarbij geen sprake is van ruimte, maar massa.Dergelijke situaties komen bijvoorbeeld voor als het
landschap bedekt is met bos.Uiteraard is dit afhankelijk van het ordeningsniveau waarop het landschap wordt beschouwd. Wordt namelijk in
detail naar eenbosgebied gekeken danblijkt dat erpaden door het bos
lopen en dat er open ruimtes in het bos voorkomen.
In hoofdstuk vier zullen dezevijf ruimtetypen worden gehanteerd om de
vorm van het landschap te analyseren vanuit het perspectief van de
gevormde ruimte.

3.3.5 Ordening en ordeningsniveau
Naast een analyse van de vorm vanuit verschillende perspectieven kan
de vorm van het landschap ook op verschillende niveaus van ordening
worden geanalyseerd.
Ordening is een bepaalde interpretatie van de vorm. Ordening beschrijft
de samenhang en relaties tussen vormen in termen vanbijvoorbeeld hierarchie, evenwijdigheid, gerichtheid en continui'teit.Het verschil tussen
vorm en ordening is een verschil in niveau. De kubus uit de vorige paragraaf (figuur 3.2.6) is bijvoorbeeld een object met een bepaalde vorm.
Deze kubus kan echter ook worden beschreven als vlakken die op een
bepaalde manier ten opzichte van elkaar zijn geordend. Met andere
woorden vorm ophet ene niveau is ordening ophet andere niveau10.
Inhet landschap komen verschillende soorten en niveaus van ordening
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voor, zowel inpatroon als in driedimensionale zin (Vroom, 1982a;
Coeterier, 1984).Beeklopen kunnen bijvoorbeeld worden geanalyseerd
op het niveau van een geheel stelsel van beeklopen, maar ook op het
niveau van de afzonderlijke beeklopen. Tussen de verschillende ordeningsniveaus kan een hierarchische samenhang worden gezien
(Coeterier, 1987).Alexander (1979) verwoordt dit als volgt:
"Eachpattern depends both on thesmallerpattern itcontains, andon
the largerpatterns within which itiscontained (p. 312)."
Zoals Alexander aangeeft is het aantal ordeningsniveaus in feite onbeperkt. Ten aanzien van beplantingselementen is bijvoorbeeld de volgende
hierarchische reeks voorstelbaar: beplantingspatroon-houtwal-boomblad-bladcel. Vroom (1986) laat aan de hand van een vergelijking van
een drietal studies zien dat het landschap in veel gevallen wordt onderzocht op drie hierarchisch samenhangendeniveaus.De verklaring hiervoor kan gezocht worden in behoefte aan inzicht in de samenhang tussen
elementen van een verschillend niveau. Een mogelijke reden dat veelal
voor drie niveaus wordt gekozen is datbij meer dan drie niveaus het herkennen van de verschillende niveaus en derelaties tussen de niveaus te
complex wordt (Vroom, 1986).Figuur 3.3.9 laat een voorbeeld zien van
de ordening van het landschap op driehierarchische niveaus.
Afhankelijk van het gehanteerde ordeningsniveau worden bepaalde stelsels van vormen of aspecten van de vorm belicht. Over het algemeen
geldt dat op een hoog ordeningsniveau met name de patroonmatige
aspecten van de vorm en de vorm van gehele stelsels worden belicht, terwijl de driedimensionale aspecten van de vorm en de vorm van afzonderlijke landschapselementen meestal op een laag ordeningsniveau worden belicht. Voor het onderzoek betekent dit dathet van belang isom
van tevoren te definieren op welk ordeningsniveau de vorm van het
landschap wordt geanalyseerd.
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a. een "landscape unit": Een agrarischgrondgebruikspatroongecombineerd met het beekdalstelselvan de Great Plain.
•••'••VllH

*4W

b.een "setting unit": Een meeromgevendoor bergen en bos.

c. een "waterscape unit": Vertikale elementen die de ruimte begrenzen.

Figuur3.3.9
Ordeningsniveaus:Het landschapkanwordenonderzocht op verschillendeordeningsniveaus. Dezefiguur iseen voorbeeld vaneen onderzoek waarbijde rolvan
water inhet landschap isonderzocht op drie hierarchischsamenhangende ordeningsniveaus; landscape unit,setting unit, waterscape unit (Bron:Litton etal.,
1974in: Vroom, 1986).
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devormvan het landschap

volumes

netwerken

terreinvormen

Figuur 3.4.1
Het landschapsmorfologisch model: In het model wordtde vorm vanhet landschap uiteengelegd indrie morfologische lagen. Tussende driemorfologische
lagenbestaan complete vertikalerelaties.
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3.4 Destructuurvanhet landschapsmorfologisch
model
3.4.1 Dedriemorfologischelagen
De vorm van het landschap kan worden beschouwd als een samenhangend geheel dat is opgebouwd uit complexe stelsels van vormen. In de
voorgaande paragrafen is aangegeven dat deze stelsels kunnen worden
benaderd vanuit zowel het perspectief van deruimte als vanuit het perspectief van de ruimtevormende elementen. De ruimtevormende elementen zijn tebeschouwen als de kleinste ruimtelijk afgrensbare onderdelen
van het landschap en worden ook wel landschapselementen genoemd
(Dijkstra, 1992).Voorbeelden zijn huizen, wegen, bomen, waterlopen en
bossen. Landschapselementen en de daardoor gevormde stelsels onderscheiden zich op grond van vormkenmerken, ontstaanswijze en de mate
waarin de vorm aan verandering onderhevig is.Op grond hiervan is ten
aanzien van de vormaspecten van het landschap onderscheid gemaakt in
drie morfologische lagen die hier respectievelijk worden aangeduid als
terreinvormen, netwerken en volumes.
De terreinvormen kunnen worden beschouwd als de basisvormof
'onderlegger' van het landschap. Voorbeelden van terreinvormen zijn
heuvels, vlakten en laagten. Gedrapeerd over de terreinvormen liggen
netwerken en volumes. Netwerken zijn in dit onderzoek opgevat als
landschapselementen zonder hoogte en meteen uitgesproken lineair
karakter. Voorbeelden van netwerken zijn wegen, spoorlijnen, sloten en
beken. Volumes zijn landschapselementen die gekenmerkt worden door
hoogte en massa.Voorbeelden van volumes zijn bomen, bossen, dijken,
huizen en steden. De terreinvormen, netwerken en volumes zijn te
beschouwen als drie morfologische lagen die samen de vorm van het
landschap bepalen. Deze lagen hebben hun eigen vormeigenschappen en
wetmatigheden. Tussen de drie morfologische lagen bestaan complexe
morfologische relaties. Dezerelaties zijn vereenvoudigd weergegeven in
een model, welkehet landschapsmorfologisch model is genoemd (figuur
3.4.1). De drie lagen bepalen niet alleen de vorm van het landschap,
maar vanwege de nauwe verbondenheid tussen vorm en ruimte, ook de
driedimensionale ruimte zoalsdie gevormd wordt door de landschapselementen.
In de komende paragrafen wordt allereerst afzonderlijk ingegaan op de
drie morfologische lagen (§3.4.2 t/m §3.4.4).Vervolgens wordt ingegaan
op de samenhang tussen de drie morfologische lagen (§3.4.5) en derelatietussen vorm en vorming (§3.4.6).
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Figuur 3.4.2
Indeling vandeNederlandse terreinvormen:De geomorfologische kaartvanNederland maakteen onderscheid in 15vormgroepen.
De beekdalen behorentotde vormgroep 'dalvormige laagten' (bron: TenCate &Maarleveld,1977).

3.4.2 Terreinvormen
De terreinvormen zijn te beschouwen als de 'onderlegger' waarover de
netwerken en de volumes zijn gedrapeerd. Alhoewel de mens enige
invloed uitoefent op de terreinvormen (zie hoofdstuk 2) zijn de terreinvormen in hoofdzaak deresultante van abiotische processen (klimaat,
geologie, hydrologie, bodem). Terreinvormen kunnen derhalve worden
beschouwd als een ruimtelijke expressie van de abiotische processen.
Deze processen hebben over het algemeen een lange omlooptijd.
Hierdoor zijn de terreinvormen naar menselijke maatstaven veelal te
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beschouwen als een statisch gegeven.
In vergelijking met meer bergachtige streken zijn de terreinvormen in de
vlakke Nederlandse zandgebieden weinig uitgesproken. Dit neemt niet
weg dat zelfs geringe hoogteverschillen in sterke mate bepalend kunnen
zijn voor de ruimtelijke opbouw van het landschap. Dit kan verklaard
worden doordat overgangen interreinvorm veelal samengaan met hydrologische en bodemkundige overgangen. Hierdoor hangen terreinvormen
veelal ook samen met overgangen inhet grondgebruik of occupatiepatroon. Een veel gehanteerde indeling voor de Nederlandse terreinvormen
is deGeomorfologische Kaart van Nederland (TenCate & Maarleveld,
1977). In deze indeling wordt onderscheid gemaakt in 15vormgroepen
(figuur 3.4.2.). De beekdalen, de terreinvormen die in dit onderzoek centraal staan, behoren tot de vormgroep 'dalvormige laagten'.
netwerklijn

3.4.3 Netwerken
netwerkcel

Figuur3.4.3
Netwerken zijn opgebouwduitnetwerklijnen
ennetwerkcellen.

Een van demeestfundamentele ingrepen die de mens pleegt inhet landschap is het afbakenen of scheiden van delen van het landschap en het
leggen van verbindingen. Door het afbakenen van delen van het landschap ontstaan grenzen. Door het aanleggen van bijvoorbeeld wegen ontstaan verbindingen. De grenzen en verbindingen zijn in abstractie voor te
stellen als lijnen: grenslijnen en verbindingslijnen. Deze grens- en verbindingslijnen vormen netwerken, die gedrapeerd liggen over de terreinvormen. De afzonderlijke lijnen van een netwerk worden in dit onderzoek 'netwerklijnen' genoemd (figuur 3.4.3). Kenmerkend voor netwerklijnen is dat langs de netwerklijnen verplaatsing van materie plaatsvindt
(b.v.wegen, waterlopen) of dat netwerklijnen juist een barriere vormen
en verplaatsing van materie verhinderen (b.v.perceelsgrenzen). In veel
gevallen hebben netwerklijnen echter beide eigenschappen. De door de
netwerklijnen omsloten vlakken worden 'netwerkcellen' genoemd.
Op grond van vorm, ordening en functie zijn verschillende typen netwerken te onderscheiden. Voor dit onderzoek zijn met name het netwerk van
beeklopen, het infrastructurele netwerk en het perceleringsnetwerk relevant. Deze drietypen netwerken komen overeen met wat Haggett &
Chorley (1969) respectievelijk 'branching networks', 'circuit networks'
en 'barrier networks' noemen11 ;vrij vertaald respectievelijk vertakte
netwerken, rondgaande netwerken en barriere-netwerken.
Vertakte netwerken zijn hierarchisch geordende netwerken die bestaan
uit verbindingslijnen waarbinnen een stroming is in een richting.
Stroomafwaarts voegen de verschillende stromen zich samen tot een
hoofdstroom. Het netwerk vanbeeklopen behoort tot de vertakte netwerken (figuur 3.4.4). Op een hoog ordeningsniveau kan ook het stelsel van
beekdalen tot de vertakte netwerken worden gerekend.
Rondgaande netwerken bestaan uit verbindingslijnen waarbinnen een
rondgaande stroming is die eventueel in tweerichtingen kan plaatsvin59

Figuur3.4.4
Hetnetwerkvanbeeklopen (gedeelte van hetwaterlopenstelselvan Duitsland). Ditgrotendeelsnatuurlijke netwerkiseen voorbeeld
van een vertaktnetwerk.
den. Ook rondgaande netwerken kunnen hierarchisch zijn geordend. Het
infrastructurele netwerk, bestaande uit wegen, spoorlijnen en kanalen
behoort tot dittype netwerken (figuur 3.4.5).
Barriere-netwerken onderscheiden zich van de vorige typen netwerken
doordat dezebestaan uit grenslijnen. Tevens zijn barriere-netwerken niet
hierarchisch geordend. De grenslijnen verhinderen of blokkeren de uitwisseling van mensen, dieren of materie van de enenetwerkcel naar de
andere. Het perceleringsnetwerk behoort tot dit type netwerken (figuur
3.4.6).
Naast een onderscheid in vertakte,rondgaande en barriere-netwerken
kan op grond van ontstaanswijze onderscheid worden gemaakt in 'cultuurlijke netwerken' die door de mens zijn geconstrueerd en 'natuurlijke
netwerken' die de resultante zijn van natuurlijke processen. Voorbeelden
van cultuurlijke netwerken zijn infrastructurele netwerken en perceleringsnetwerken .Een voorbeeld van een min of meer natuurlijk netwerk
is het netwerk van beken en rivieren12.
Voorhet beschrijven van devorm enmaat van de afzonderlijke netwerkcellen kan gebruik worden gemaakt van indelingen zoals die worden
gehanteerd voor het beschrijven van perceelsvormen (o.a. Hofstee en
Vlam, 1952;Andringa, 1977;VanWijk et al, 1979;Renes, 1982).
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Figuur 3.4.5
Het netwerk vanspoorlijnen (±1920). Dit cultuurlijke (infrastructurele)netwerk
iseen voorbeeld van een rondgaand netwerk.
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Figuur 3.4.6
Hetperceleringnetwerk (Polder vanMastenbroek in 1884).Dit cultuurlijke netwerk is een voorbeeld van een barriere-netwerk.
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CLASSIFICATIEVANPERCELENNAARVORMENGROOTTE
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Figuur 3.4.7
Basiselementen voorde classificatie vanpercelen naar vorm engrootte(naar:
Antrop, 1989).

Figuur 3.4.7 geeft een samenvatting van de basiselementen zoals die
worden gehanteerd bij de classificatie van de vorm en grootte van percelen. Het gehanteerde onderscheid tussen regelmatige en onregelmatige
percelen wordt door Andringa (1977) als volgt omschreven: Regelmatige
percelen zijn percelen gevormd door een rechthoek, parallellogram, trapezium of twee aaneengesloten rechthoeken. Alle overige perceelsvormen zijn onregelmatig. Opbasis van deze indelingen isbinnen de netwerkcellen een onderscheid mogelijk in blokvormige, strookvormige en
repelvormige netwerkcellen en inregelmatige en onregelmatige netwerkcellen.

3.4.4 Volumes
Algemeen
Volumes zijn te beschouwen als een specifiek type landschapselementen.
Volumes onderscheiden zich van de overige landschapselementen doordat ze een zekere hoogte en massa hebben. Voorbeelden zijn huizen, dijken, bomen en bossen13. Op grond van deze specifieke eigenschappen
onderscheiden volumes zich ten opzichte van de overige landschapselementen, zoals bijvoorbeeld wegen en waterlopen. Genoemde voorbeelden worden in dit onderzoek tot de netwerken gerekend.
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Solitairen, schermen en blokken
Volumes varieren sterk in hoogte, lengte enbreedte. Op basis van verschillen in lengte/breedte verhouding kunnen volumes worden onderverdeeld in:
- puntvormige volumes (o.a. bomen en huizen);
- lijnvormige volumes (o.a. houtwallen en wegbeplantingen);
- vlakvormige volumes (o.a.bossen en steden).

a. een solitair

In dit onderzoek worden deze drie groepen volumes respectievelijk solitairen, schermen en blokken genoemd (figuur 3.4.8). Opgemerkt dient te
worden dat schermen en blokken veelal zijn opgebouwd uit solitairen.
Bijvoorbeeld een scherm kan zijn opgebouwd uit achter elkaar geschakelde solitairen (bijvoorbeeld bomen die een bomenrij vormen) en een
blok uit een cluster van solitairen (bijvoorbeeld bomen die een bos vormen).
Binnen de groep van volumes kan, naast het onderscheid in blokken,
schermen en solitairen, onderscheid worden gemaakt in levende volumes
(bomen, singels en bossen) en niet levende volumes (huizen, dijken en
steden).

3.4.5 Desamenhangtussendedriemorfologischelagen
b.een scherm

c. een blok

Figuur 3.4.8
Opbasisvan de verhoudingtussen lengte,breedte
enhoogtekan binnende volumes eenonderscheid
wordengemaakt insolitaiten, schermen en blokken.
Solitairen (a) wordengekenmerkt doordat de lengte
ende breedtekleiner dan ofgelijk zijn aan dehoogte.Schermen (b) wordengekenmerkt doordatde
lengtegroter isdan de hoogte endebreedte.
Blokken (c) wordengekenmerkt doordatde lengte
ende breedtegroter zijndan de hoogte.

Tussen de drie morfologische lagen zijn complexe ruimtelijke samenhangen voorstelbaar. Deze lopen uiteen van situaties waarbij de morfologische lagen nauw met elkaar samenhangen tot situaties waarbij de drie
morfologische lagen zich schijnbaar onafhankelijk van elkaar hebben
ontwikkeld.
De terpdorpen inNoordoost Groningen (figuur 3.4.9a) zijn een voorbeeld van een nauwe samenhang is tussen de terreinvorm (de terp), de
volumes (de huizen) en de netwerken (de wegen en de radiale percelering). Ook wegbeplantingen (figuur 3.4.9b) en kavelgrensbeplantingen
zijn voorbeelden waarbij er een nauwe relatie is tussen de volumes (de
beplanting) en de netwerken (respectievelijk de weg en dekavelgrens).
De wijze waarop snelwegen het landschap doorsnijden is een voorbeeld
waarbij er schijnbaar nauwelijks een relatie is tussen het netwerk en de
terreinvormen (figuur 3.4.9c). Ook figuur 3.4.9d is een voorbeeld waarbij er schijnbaar geen samenhang is tussen de netwerken en de terreinvorm (een voormalige rivierloop). In de figuur valt op dat de volumes
(de boerderijen) wel samenhangen met de terreinvorm.
In de wijze waarop de morfologische lagen met elkaar samenhangen kan
een zekere mate van hierarchie worden onderkend. Hierbij is de onderliggende morfologische laag uit het landschapsmorfologische model
veelal ordenend voor de bovenliggende morfologische laag of lagen. Dit
betekent dat de terreinvormen een ordenend mechanisme kunnen zijn
voor de netwerken en de volumes, omgekeerd echter niet. Evenzo kun63

Figuur 3.4.9
Verschillende vormen vansamenhang tussen
de driemorfologische lagen

a: Deterpdorpen in NoordoostGroningen zijneenvoorbeeldwaarbij er een nauwe samenhang
istussen deterreinvorm (deterp), de volumes (de huizen) en de netwerken (de wegen en de
radiale percelering).

b:Wegbeplantingen zijn een voorbeeld waarbij er een
nauwe relatie istussen de volumes (de beplanting) en
de netwerken (deweg).
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c: Dewijzewaarop veelsnelwegen het landschapdoorsnijden iseenvoorbeeld waarbij er
schijnbaar nauwelijks een relatie istussen het netwerk en de terreinvormen.

d: Eenvoorbeeld waarbij er schijnba?r geen samt-nhang istussen de netwerkenen deterreinvorm (een voormalige rivierloop). Inde figuur valt op dat de volumes (de boerderijen) wel
samenhangen met de terreinvorm.

nen ook de netwerken een ordenend mechanisme zijn voor de volumes.
Dit impliceert dat depositie en vorm van de volumes nauw kan samenhangen met de positie en vorm van de netwerken (wegen, waterlopen,
kavelgrenzen). Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in (figuur
3.4.10):
- volumes waarvan de ruimtelijke positie samenhangt met de netwerklijnen;
- volumes waarvan de ruimtelijke positie samenhangt met de netwerkcellen.
Voorbeelden van volumes waarvan de ruimtelijke positie samenhangt
met de netwerklijnen zijn kavelgrensbeplantingen (figuur 3.4.10a), wegbeplantingen en beekbegeleidende beplantingen. Bij een dergelijke
samenhang accentueren de volumes de netwerklijnen. In principe hangt
de ruimtelijke positie van alle schermen samen met de netwerklijnen.
Daarnaast hangt ook de ruimtelijke positie van solitairen veelal samen
met de netwerklijnen.
Voorbeelden van volumes waarvan de ruimtelijke positie samenhangt
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a: Dekavelgrensbeplantingen innet Smallingerlandzijn een voorbeeld waarbij deruimtelijke
positie van devolumes (schermen) samenhangt met de netwerklijnen. Ditimpliceert dat de netwerklijnen worden geaccentueerd door de schermen.

b: Debebouwing van Manhattan iseen voorbeeld van volumes (blokken) waarvan deruimtelijke positie samenhangt metdenetwerkcellen. Deze blokken
accentueren hierdoor de netwerkcellen.

Figuur3.4.10
De ruimtelijkepositie vandevolumes hangtsamenmetde netwerklijnen of metde netwerkcellen.
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Figuur3.4.11
In de samenhang tussen terreinvormen,netwerken en volumes kunnen verschillendeordeningsniveaus wordenonderkend.De Flevopolders zijneenvoorbeeld
waarbijde volumes (boerderijen enerfbeplantingen) gerelateerdzijnaan de netwerkcellen (het bouwperceelof erf). Deze netwerkcellen met volumeszijn op hun
beurt weergerelateerdaan het infrastructure^ netwerk (netwerklijnen).

met de netwerkcellen zijn boselementen of bebouwingsconcentraties
(figuur 3.4.10b). In principe hangt de ruimtelijke positie van alle blokken
samen met de netwerkcellen. Deze blokken accentueren hierdoor de netwerkcellen.
In de samenhang tussen terreinvormen, netwerken en volumes kunnen
tevens verschillende ordeningsniveaus worden onderkend. Figuur 3.4.11
is een voorbeeld waarbij de volumes (boerderijen en erfbeplantingen)
gerelateerd zijn aan denetwerkcellen (hetbouwperceel of erf). Deze netwerkcellen met volumes zijn ophun beurt gerelateerd aan het infrastructurele netwerk (netwerklijnen).
De samenhang tussen de drie morfologische lagen bepaalt niet alleen de
vorm van het landschap of devorm van de elementen waaruit het landschap is opgebouwd, maar ook de hierdoor gevormde ruimte. De mate
waarin de drie morfologische lagen de ruimte bepalen verschilt onderling echter sterk.
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In het Nederlandse landschap zijn de hoogteverschillen over het algemeen weinig uitgesproken, waardoor debegrenzing van deruimte
slechts incidenteel wordt bepaald door terreinvormen. Hierdoor zijn het
met name volumes die debegrenzing van de ruimte bepalen. Op grond
van de geconstateerde nauwe samenhang tussen de drie morfologische
lagen bepalen deterreinvormen en de netwerken in veel gevallen wel op
indirecte wijze de begrenzing van de ruimte. Voorhet typeren van de
gevormde ruimten kan gebruik worden gemaakt van de indeling uit paragraaf 3.3.4.

3.4.6 De relatie tussen vormen vorming
De vorm van het landschap is onderhevig aan een voortdurende transformatie14 en is derhalve een momentopname in een continu transformatieproces. Ditbetekent dat bestaande vormen wijzigen of verdwijnen en
nieuwe vormen ontstaan. Deze transformatieprocessen hangen nauw
samen met de hieraan ten grondslag liggende landschapsvormendeprocessen (figuur 3.4.12).
De landschapsvormende processen worden gestuurd door de landschapsvormende factoren. Inparagraaf 3.2.2 isten aanzien van deze factoren
onderscheid gemaakt in abiotische, biotische en antropogene factoren.
Een vergelijking van deze driedeling methet landschapsmorfologisch
model kan meer inzicht geven in de relatie tussen vorm en vorming
(figuur 3.4.13). In de figuur is voor de huidige situatie van de zandgebieden aangegeven hoe de drie groepen factoren van invloed zijn op de
drie morfologische lagen uit het landschapsmorfologisch model.
Ten aanzien van de terreinvormen kan worden gesteld dat deze, ondanks
enige antropogene en biotische invloed, met name worden gestuurd
door abiotische factoren. De terreinvormen kunnen derhalve ook worden
gezien als de ruimtelijke expressie van de abiotische factoren. De vorm
van de netwerken wordt deels gestuurd door antropogene factoren, deels
door abiotische factoren en inbeperkte mate door biotische factoren.
Voorde vorm van het infrastructurele netwerk en het perceleringsnetwerk geldt dat deze met name wordt gestuurd door antropogene factoren.
Voorhet netwerk van bekenlopen geldt dat dit in 'natuurlijke' omstanlandschap (t=0)

landschap (t=1)

Figuur3.4.12
De relatietussen transformatieprocessen en landschapsvormende processen. De
vorm vanhet landschap op een tijdstip (t=x) isde resultantevande landschapsvormende processen.
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Figuur 3.4.13:Dwarsverbanden tussen de landschapsvormendefactoren enhet landschapsmorfologisch
model:
1)de be'invloeding van bebouwings- enbeplantingselementen; 2)be'invloeding van o.a.het verkavelingsenwegenpatroon; 3) o.a. hetgraven vanbeekdalen enophogen vande essen;4) o.a.de groei vanbeplantingen; 5) o.a.het vastleggen vande beekoevers door beplantingen; 6)o.a.het vastleggen van verspoelendof verstuivend bodemmateriaaldoor beplantingen; 7) o.a.hydrologischecondities bepalen de ontwikkeling vanbeplantingen; 8)o.a. abiotische omstandigheden bepalen het meandergedrag vanbeeklopen; 9) o.a.het ontstaan van terreinvormendoor geologische processen.
De dikte vandepijlen geeft een indicatie vande mate waarinde verschillendefactoren inde huidigesituatie van invloedzijn opde lagen uit het landschapsmorfologisch model.Aangezien metname deantropogenefactoren zorgenvoor een grotemate van dynamiek neemt vanbeneden naar boven de morfodynamiek toe.

digheden vooral wordt gestuurd door abiotische factoren, terwijl in de
huidige situatie hoofdzakelijk antropogene factoren bepalend zijn voor
de vorm. Ten aanzien van de volumes geldt dat met name biotische en
antropogene factoren bepalend zijn.
Gezien de directe relatietussen vorm envormingkan het landschapsmorfologisch model worden beschouwd als demorfologische expressie
van de landschapsvormende factoren, waarbij de lagen van het landschapsmorfologisch model zijn geordend op basis van vormkenmerken.
In paragraaf 3.2.2 is geconstateerd dat in dehuidige situatie met name
antropogene factoren zorgen voor een grotemate van dynamiek.
Aangezien demorfologische lagen in verschillende mate worden gestuurd door de antropogene factoren verschillen de drie lagen uit het
landschapsmorfologisch model in dynamiek, in dit geval morfodynamiek. Hierbij heeft de bovenliggende morfologische laag uithet landschapsmorfologisch model een grotere morfodynamiek dan de onderliggende morfologische laag.
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3.4.7 Tot Slot
In dit hoofdstuk is ingegaan op de begrippen en aspecten die relevant
zijn voor de analyse van de vorm van het landschap. Aangegeven is hoe
de vormaspecten van het landschap op verschillende ordeningsniveaus
en vanuit verschillende perspectieven kunnen worden geanalyseerd.
Ten behoeve van de analyse van de vormaspecten is het landschapsmorfologisch model ontwikkeld. Met behulp van dit model is onderscheid
gemaakt in drie morfologische lagen: terreinvormen, netwerken en volumes.
In het komende hoofdstuk zullen de beekdallandschappen met behulp
van het landschapsmorfologisch model vanuit het perspectief van de
ruimtevormende elementen en vanuit het perspectief van de gevormde
ruimte worden geanalyseerd. Door toepassing van het model wordt niet
alleen inzicht gegeven in de vormaspecten van de beekdallandschappen,
maar door de toetsing van het landschapsmorfologisch model aan het
empirisch materiaal wordt het model tevens verder uitgewerkt.

Noten
1

2

3

4

5

6

7

8
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Proces is de werking in haar voortgang beschouwd (VanDale, 1992). Vrij
vertaald iseen proces een verandering in de tijd.
Dynamiek is de mate van verandering (Van Dale, 1992).De term morfodynamiek wordt veelal gehanteerd voor demate waarin de vorm verandert.
Dit neemt niet weg dat ook abiotische en biotische factoren processen kunnen sturen dieresuh)erenin een grote landschappelijke dynamiek.
Bijvoorbeeld kustafslag of dekolonisatie van eenbraakliggend terrein door
pioniervegetaties zijn processen die zeer snelkunnen verlopen.
De genoemde processen worden gekenmerkt door een lineair karakter. In het
landschap spelen echter ook cyclische processen een rol. Voorbeelden hiervan zijn het seizoensritme en het dag en nacht ritme.
Een patroon is een twee-dimensionaleprojectie van elementen of verschillen
(Van Dale, 1992).
Een schema kan worden omschreven als een abstracte voorstelling van de
werkelijkheid in de geest van mens en die ontstaat door de interactie tussen
de mens en zijn omgeving. Deze schemata zijn medebepalend hoe de mens
reageert op zijn omgeving (Piaget, 1950).
Massa is te beschouwen als de elementaire uitdrukkingswijze van de materie,
gekenmerkt door een zekere dichtheid (DeJong, 1987).
Het ruimtebegrip kent in de architectuur verschillende aspecten en opvattingen. Deze lopenuiteen van de abstracteruimte als de oneindige, homogene,
driedimensionale uitgebreidheid waarin alle dingen bestaan (DeJong, 1987)
tot deconcrete door massa's bepaalde ruimte (Piaget &Inhelder, 1971;
Claes, 1970,Mc Cluskey, 1985).Daarnaast wordt op grond van de verbondenheid van ruimte en waarneming een onderscheid gemaakt tussen de externe fysieke ruimte en de interne conceptuele ruimte (Prak, 1968;NorbergSchulz, 1971).Tevens kan onderscheid worden gemaakt in de oorspronkelijke natuurlijke ruimte en de door demens geconstrueerde architectonische
ruimte (Van der Laan, 1977;Norberg-Schulz, 1971).Figuur 3.4.14 laat zien
dat er tussen de verschillende ruimtebegrippen een samenhang kan worden
voorgesteld.

abstracte ruimte
concrete ruimte
fysieke ruimte
natuurlijke
ruimte

IE

conceptuele
ruimte

architectonische
ruimte

Figuur3.4.14
Tussen de verschillende ruimtebegrippenkan eenbepaalde
samenhang warden voorgesteld: Alle dingen bestaan ineen
oneindige, homogene,drie-dimensionale uitgebreidheid: de
abstracte ruimte(DeJong, 1987).Binnen deze abstracte
ruimtebestaat eenconcrete ruimtebepaald door volumes
(Piaget, 1967; Claes,1970;Mc Cluskey,1985).Deconcrete ruimtebestaat uitde fvsiekeruimte in wisselwerkingmet
de interne ruimtelijkevoorstellingen vande waarnemer:de
conceptuele ruimte(Prak,1968;Norberg-Sckulz, 1971).
Binnen defysieke ruimtekan onderscheid wordengemaakt
inde oorspronkelijkenatuurlijke ruimteende geconstrueerdearchitectonische ruimte(VanderLaan, 1977;
Norberg-Schulz, 1971).
(naar:Kerkstra, 1990).

De verschillende opvattingen impliceren dat bij een analyse van de vorm van
het landschap aan de hand van de spreiding van elementen inde ruimte de
abstracte ruimte centraal staat, terwijl de concrete ruimte centraal staat bij
een analyse van de ruimtes zoalsdie worden bepaald door de elementen in de
ruimte.
9
Een voorbeeld waarbij op een hoog ordeningsniveau de ruimte is getypeerd
is het onderzoek 'Schaal van het landschap' van Buitenhuis et al. (1986).In
dit onderzoek isde maat van de ruimte onderzocht met behulp van een
geografisch informatiesysteem op de schaal 1:400.000.
10
Het begrip 'ordening' is sterk verwant met begrip 'structuur'. Structuur wordt
in dit onderzoek beschouwd alshet stelsel van functionele en ruimtelijke
relaties. Ordening wordt beschouwd als een structuurbegrip dat uitsluitend de
ruimtelijke relaties beschrijft.
Structuur is in dit onderzoek niet fysiek (alleen het stelsel van relaties) en
dient niet verward te worden met het Engelse 'structure' dat wel fysiek is.
11
Haggett &Chorley (1969) onderscheiden ook 'non-planar networks'. Dit zijn
niet fysieke netwerken, zoals vluchtroutes van vliegtuigen. Aangezien dit
onderzoek uitsluitend betrekking heeft op fysieke netwerken wordt dit type
netwerken buiten beschouwing gelaten.
12
Determ 'min of meer' is gehanteerd om aan te geven dat ook de mens heeft
bijgedragen aan het ontstaan van veel beken (zie hoofdstuk 2).
13
Sommige volumes kunnen ook netwerkachtige eigenschappen hebben, b.v.
dijken of stelsels van houtwallen en houtsingels.
14
Transformatie isoverbrenging in een andere vorm (Van Dale, 1992)
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Figuur 4.2.1
De beekdahtelsels indeNederlandse zandgebieden
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beekdalstelsel

4 DE MORFOLOGIE
4.1 Inleiding

beekdallandschap

Figuur4.1.1
De beekdalen worden opdrie hierarchisch
samenhangende ordeningsniveaus geanalyseerd. Ditzijn: beekdalstelsel, beekdallandschap en beekdalelement.

In dithoofdstuk worden de vormaspecten van de beekdalen geanalyseerd
met behulp van het landschapsmorfologisch model1 .Doel van dit
hoofdstuk isom inzicht te krijgen in de vormdiversiteit binnen en tussen
de beekdalen. De beekdalen worden geanalyseerd op drie hierarchisch
samenhangende ordeningsniveaus. Deze niveaus zijn beekdalstelsel,
beekdallandschap enbeekdalelement (figuur 4.1.1). Het niveau van de
beekdallandschappen staat centraal indit onderzoek en zal derhalve het
meest uitvoerig worden behandeld.
Eerst wordt ingegaan op de vormaspecten van gehele beekdalstelsels
(§4.2).Vervolgens worden debeekdallandschappen met behulp van het
landschapsmorfologisch model geanalyseerd vanuit detwee perspectieven die inhet vorige hoofdstuk zijn geschetst. Dit zijn het perspectief
van deruimtevormende elementen (§4.3) en het perspectief van de
gevormderuimte (§4.4).Tenslotte wordt ingegaan op de vormaspecten
van de afzonderlijke landschapselementen waaruit de beekdallandschappen zijn opgebouwd (§4.5).Deze landschapselementen zijn 'beekdalelementen' genoemd.

4.2 Beekdalstelsels
4.2.1 Patroonmatigeaspectenvanbeekdalstelsels
De beekdalstelsels zijn het grotere geheel waarbinnen de afzonderlijke
beekdallandschappen zijn gepositioneerd2 (figuur 4.2.1).Een beekdalstelsel bestaat uit afzonderlijke beekdalen die zich in stroomafwaartse
richting samenvoegen tot een hoofddal, welke uitmondt in een rivierdal
of in zee.Hierdoor hebben beekdalstelsels een kenmerkende vertakte
vorm en worden de afzonderlijke beekdalen in stroomafwaartse richting
steeds breder.
Onder invloed klimatologische en geologische processen kunnen beekdalstelsels met een grote variatie aan patronen ontstaan (figuur 4.2.2).In
een homogene ondergrond met niet alte grote reliefverschillen, zoals in
deNederlandse zandgebieden, ontstaan over het algemeen beekdalstelsels met een boomvormig of dendrietisch patroon3 (Pannekoek &Van
Straaten, 1984).Een dendrietisch beekdalstelsel bestaat uit vele kleine
einddalletjes of brondalletjes, vaak zonder een permanente waterloop.
Alhoewel deze dendrietische patronen in de Nederlandse zandgebieden
verreweg in de meerderheid zijn komen ook anderepatronen veelvuldig
voor (figuur 4.2.3). Beekdalstelsels met een parallel patroon komen
onder andere in Oost-Twente, Salland, de Gelderse Vallei en langs de
randen van de Peelhorst. Voorbeelden van beekdalstelsels met een veer73

dendrielisch

tralievorming

verstoord

centripetaal

radiaal

nngvorming

veervormig

parallel

Figuur 4.2.2
Patronen van beekdalstelsels. Onder invloed van klimatologische engeologischeprocessen kunnen verschillendepatronen ontstaan
(naar:Howard,1967;Zonneveld,1981;Pannekoek &Van Straaten, 1984;Atkin &Johnson, 1988;Bradshaw &Weaver, 1993).

vormig patroon zijn de Hierdensche beek op de Veluwe en de beekdalstelsels in Midden-Brabant op de overgang van het Kempisch Plateau
naar de Centrale Slenk.
Het onderscheid in beekdalpatronen hangt onder andere samenmet het
schaalniveau waarop het beekdalstelsel wordt beschouwd. Zo hebben
bijvoorbeeld de beekdalstelsels op het Drents Plateau tezamen een radiaal patroon met het Ellertsveld als centrum. Worden de beekstelsels
daarentegen afzonderlijk beschouwd dan blijkt dat deze een min of meer
dendrietisch patroon hebben (figuur 4.2.4). Op dezelfde manier kan worden geconstateerd dat debeekdalstelsels inWest-Brabant een convergerend patroon hebben met Breda als centrum, terwijl de afzonderlijke
beekdalstelsels een dendrietisch patroon hebben.
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a.De beekdalstelselsop deTwentse stuwwallen hebben een parallel patroon
b. De beekdalstelsels op de overgang van het Kempisch Plateau
naar de Centrale Slenk hebben een
veervormig patroon

c. De beekdalstelsels inde Gelderse Vallei hebben een verstoord parallel patroon

d. De beekdalstelsels op de zuidflank
van het Veluwe Massief hebben een
dendrietisch patroon

Figuur 4.2.3
Enkele voorbeelden vanpatronen vanbeekdalstelsels indeNederlandse zandgebieden (schaal 1:250.000).
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a.De beekdalstelsels op het Drents Plateau

b. Het beekdalstelselvande Beilerstroom

Figuur 4.2.4
Het onderscheid inbeekdalpatronen hangtsamen methet schaalniveau waarop
deze wordenbeschouwd.De beekdalstelsels op het DrentsPlateau (a)vormen
samen een radiaalpatroon. De afzonderlijke stelsels (ben inzet ina) hebben een
dendrietisch patroon.
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4.2.2 De rangschikking

Figuur 4.2.5
Viermethoden voor het rangschikken van
beekdalstelsels (bron:Zonneveld,1981).
a. methodevan Horton
b. methodevan Strahler
c. methode van Shreve
d. methode van Scheidegger

De vorm van beekdalstelsels vertoont zekere wetmatigheden op grond
waarvan het mogelijk is ombeekdalstelsels terangschikken. Hiervoor
bestaan verschillende methoden (figuur 4.2.5). Een veel gehanteerde
methode is methode van Strahler (figuur 4.2.5b). Strahler (1952) noemt
dedalen die zelf geen zijdalletje meerhebben le orde-dalen.Daar waar
twee dalen van de le orde samenkomen beginnen de dalen van de 2e
orde, die op hun beurt weer samenvloeien tot dalen van de 3e orde enz.
De benedenloop van het beekstelsel heeft dus de hoogste orde. De beekdalen die in dit onderzoek zijn onderzocht hebben globaal de 5e a 6e
orde alshoogste orde.
Horton (1945) introduceerde het begrip 'vertakkingsgraad' om de verhouding aan te geven tussen het aantal dalen van een bepaalde orde en
dat van de naast hogere orde.Volgens de nummering van Strahler (1952)
levert dat de volgende meetkundige reeks op:N1/N2 =N2/N3 =N3/N4
etc. De vertakkingsgraad varieert tussen 3en 5voor stroomgebieden in
een homogeen gebied. De theoretische minimumwaarde 2wordt onder
natuurlijke omstandigheden maar zelden bereikt (Strahler, 1964).
Aangezien de vertakkingsgraad dimensieloos is en doordat dalstelsels in
de zandgebieden neigen tot een dendrietisch patroon, betekent dit dat er
maar geringe verschillen zijn waar te nemen in vertakkingsgraad tussen
verschillende gebieden. Voor dendrietische patronen geldt dat deze een
vertakkingsgraad van rond de 3hebben. Veervormigepatronen worden
gekenmerkt door een hogere vertakkingsgraad.

4.3 Beekdallandschappen vanuit hetperspectief
vanderuimtevormendeelementen
4.3.1 Inleiding
In deze paragraaf worden de vormaspecten van de beekdallandschappen
geanalyseerd met behulp van het landschapsmorfologisch model vanuit
het perspectief van deruimtevormende elementen. Geanalyseerd wordt
hoe volumes, netwerken en terreinvormen zijn gespreid in deruimte en
hoe deze drie morfologische lagen samenhangen. In de eerste drie paragrafen (§4.3.2 t/m4.3.4) worden de drie morfologische lagen afzonderlijk besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de samenhang tussen de
morfologische lagen (§4.3.5).
In de komende paragrafen wordt bij de analyse van de beekdallandschappen gebruik gemaakt vaneen grote hoeveelheid empirisch materiaal.Dit betreft vooral patroonkaarten van beekdallandschappen die zijn
afgeleid van topografische kaarten. Voor de wijze waarop dit materiaal is
vervaardigd en de kanttekeningen die hierbij kunnen worden geplaatst
wordt verwezen naar bijlage I.
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Figuur 4.3.1
Verschillende dalvormen. a. kloofdal;b. V-vormig dal;c.vlakbodemdalmet
vlechtende rivier;d. vlakbodemdal metmeanderende rivier;e.dal met accumulatieterrassen;f. dal met ewsieterrassen; g.boogdal; h.vleugeldal; i.gullymet
'amphitheater'; j . gully met scherp dal-boveneinde;k.gully met delle;I. secundair asymmetrisch dal; m.primair asymmetrisch dal; n.diep trogdal;o. ondiep
trogdal(bron:Zonneveld,1981;benaming deelsnaarAntrop, 1989).
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4.3.2 Terreinvormen
Algemeen
De terreinvormen zijn de 'onderlegger' waarover de netwerken en de
volumes zijn gedrapeerd. Het typeterreinvorm dat in dit onderzoek centraal staat is dedalvormige laagte of het beekdal. Onder invloed van klimatologische, geologische en hydrologische processen kunnen diverse
dalvormen ontstaan (figuur 4.3.1).
Dalvormen in de zandgebieden
In het vlakke Nederland is het aantal dalvormen echter beperkt. Ten Cate
&Maarleveld (1977) maken voor de Nederlandse situatie onderscheid in
ondiepe, matig diepe en zeer diepe dalvormige laagten (figuur 4.3.2).
Een dalvormige laagte is "een zeer langgerekte terreindepressie, die in
een richting helt" (Ten Cate &Maarleveld, 1977).Zeer diepe dalvormige
laagten komenuitsluitend voor in Zuid-Limburg, waardoor de dalvormen in de zandgebieden zijn beperkt tot de ondiepe en matig diepe dalvormige laagten die in dit onderzoek respectievelijk ondiepe en matig
diepebeekdalen zullen worden genoemd.
De oorsprongsgebieden van de meeste beekdalen bestaan uit een komvormigeterreininzinking, ook wel delle genoemd. In de terreininzinking,
die vaak maar nauwelijks waarneembaar is,verzamelt zich het water en
stroomt vervolgens hellingafwaarts. Op het Fries-Drents plateau worden
de oorsprongsgebieden ook vaak gevormd door pingo's, die herkenbaar
zijn alsmin of meer ronde meertjes (Ten Cate &Maarleveld, 1977;zie
ook §2.2.1).
Debovenlopen van de meeste beekdalen in de Nederlandse zandgebiedenbehoren tot deondiepebeekdalen. Ondiepe beekdalen komen overeen met de boogdalen uit figuur 4.3.lg. Door hun geringe helling zijn
deze dalen vaak nauwelijks zichtbaar. In gebieden met een relatief sterke
terreinhelling, zoals op de flanken van de stuwwallen in het midden en
oosten van het land hebben debeekdalen zich veelal dieper ingesneden,
waardoor hier matig diepe beekdalen voorkomen.
unaiepdal
(R)

matigdiepdal(S)

zeer diep dal (T)

Hoogte inm

h i : <5m
h2:5 -30m
h3: >30m

Figuur 4.3.2
Dalvormige laagten indeNederlandse situatie. Zeer diepe dalen (T)zijn beperkt
totZuid-Limburg, waardoor indezandgebieden uitsluitend ondiepe enmatig
diepe dalen voorkomen.Binnen dedalvormige laagten issoms een dalbodem (x)
teonderscheiden (bron:TenCate &Maarleveld, 1977).
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a.ondiep beekdal,eventueel asymmetrisch;
b. ondiep beekdal met beekdalbodem, eventueel
asymmetrisch;
c. matigdiep beekdal,eventueel asymmetrisch;
d. matigdiep beekdal met beekdalbodem, eventueel
asymmetrisch;
e.ondiep beekdal met beekdalbodem en begeleid doo
dekzandruggen
f.ondiep beekdal metbeekdalbodem en met glooiende
hellingen

Figuur 4.3.3
Een schematische weergavevan de belangrijkste
dalvormen inde zandgebieden.

In de midden- en benedenlopen van debeekdalstelselsissoms een lager
gelegen minofmeer vlak gedeelte teonderscheiden; de beekdalbodem.
Hierdoor vertonen deze beekdalen verwantschap met de vlakbodemdalen
uit figuur 4.3.Id. De vlakke beekdalbodems ontstaan door het afzetten
van erosiemateriaal ofdoor veengroei. Debeekdalbodems hebben soms
enig micro-relief indevormvan meanderruggen en -geulen. Dalranden
markeren de overgang naar de hoger gelegen gronden. Soms vormende
dalranden markante overgangen tussen het beekdal en de omgeving, terwijl inandere situaties deze randen nauwelijks zichtbaar aanwezig zijn.
In de oostelijke- encentrale zandgebieden wordt een groot aantal beekdalen begeleid door dekzandruggen langsdedalranden. Soms zijnhet
ruggen die de dalrand over een lengte van velekilometers volgen ende
dalrand accentueren. Veelalisbij deze beekdalen ook een beekdalbodem
te onderscheiden.
In de zuidelijke zandgebieden worden de beekdalen vaak begeleid door
licht glooiende hellingen, de zogenaamde 'beekdalbegeleidende glooiingen' (Van den Berg &De Lange, 1984).Ook hier is veelal een beekdalbodem teonderscheiden.
Sommige beekdalen (zowel boogdalen als vlakbodemdalen) hebben een
asymmetrische dwarsdoorsnede4 .Voorbeeldenhiervan zijn een groot
aantal beekdalen op de Veluwe (Edelman &Maarleveld, 1951). Als
gevolg van verschillen inexpositie ten opzichte van dezon hebben
noord-zuid georienteerde asymmetrische beekdalen een flauwe westzijde
en een steile oostzijde, terwijl oost-west georienteerde asymmetrische
beekdalen een flauwe zuidzijde eneen steile noordzijde hebben.

4.3.3 Netwerken
4.3.3.1 Algemeen
Op grond van verschillen infunctionaliteit, vorm en ruimtelijke positie
zijn verschillende typen netwerken teonderscheiden. Ten aanzien vande
vorm van de beekdallandschappen zijn metname het perceleringsnetwerk, het netwerk van beeklopen enhet infrastructurele netwerk relevant.
4.3.3.2 Het perceleringsnetwerk
Binnen debeekdallandschappen komt een grote diversiteit aan perceleringsnetwerken voor. De perceleringsnetwerken vertonen grote verschilleninvorm, maat, regelmaat en richting van de netwerken.
Regelmatige en onregelmatigeperceleringsnetwerken
Binnen de grote verscheidenheid aan perceleringsnetwerken kan een
onderscheid worden gemaakt inregelmatige enonregelmatige perceleringsnetwerken. Daarnaast zijn ermengvormenofovergangsvormentussen regelmatige enonregelmatige perceleringnetwerken (figuur 4.3.4).
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a.onregelmatige perceleringsnetwerken

KleineAa bij Roond, 1895
Hagmolenbeek, 1903
GroenloseSlinge, 1982

Lemselerbeek, 1910
Schipborger Diep,1896
b. regelmatige perceleringsnetwerken
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Kleine Beerze bijVessem, 1898

Beilerstroom, 1983

Scharrebroek, 1899

Itaili
s^l^iilpPiSP

Oude Diep, 1899

OostervoortscheDiep, 1989
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Fleringer Molenbeek/LooLee, 1921
c. mengvormenofovergangsvormentussen regelmatige enonregelmatige perceleringsnetwerken

#
Exlosche Diep, 1899

DommelbijValkenswaard, 1898
Beneden Regge, 1910

Figuur4.3.4
Voorbeeldenvanonregelmatige (a)en regelmatige (b)perceleringsnetwerken inbeekdalen en mengvormen of overgangsvormen (c)
tussen beide typennetwerken (schaal 1:50.000).
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Regelmatige perceleringsnetwerken worden gekenmerkt doordat zehet
beekdal volgens een herkenbaar geometrisch concept verdelen in netwerkcellen met een gemeenschappelijke richting en vorm. Aan deze
gemeenschappelijke richting en vorm ligteen collectieve ontginningswijze en het ontbreken van veel micro-relief ten grondslag (zie ook
§2.3.2). De afzonderlijke netwerkcellen zijn voor het merendeel regelmatig en blok- of strookvormig. De hoofdrichting van de netwerkcellen
staat meestal loodrecht ophet beekdal. In bochtige beekdalen ontstaan
hierdoor soms waaiervormige patronen (figuur 4.3.4H).In enkele gevallen is het beekdal loodrecht op de hoofdrichting verder onderverdeeld
waardoor de netwerkcellen in de lengterichting van het beekdal zijn
georienteerd (figuur 4.3.4J).
Onregelmatige perceleringsnetwerken worden gekenmerkt doordat de
netwerkcellen en netwerklijnen geen gemeenschappelijke vorm enrichting hebben. Elkenetwerkcel heeft zijn eigen vorm en richting. Ten
grondslag aan de individuele vorm en richting ligt een individuele ontginningswijze en/of het voorkomen van veel micro-relief. Onregelmatige
perceleringsnetwerken zijn voornamelijk opgebouwd uit onregelmatige
blokvormigenetwerkcellen, maarook enkele regelmatige netwerkcellen
kunnen voorkomen. Strookvormige netwerkcellen komen slechts sporadisch voor binnen onregelmatige perceleringsnetwerken.
Tussen regelmatige en onregelmatige perceleringnetwerken komen verschillende mengvormen of overgangsvormen voor.Figuur 4.3.4L is een
voorbeeld waarbij regelmatige en onregelmatige netwerken naast elkaar
voorkomen. In beide voorbeelden is er direct langsdebeek een strook
gelegen met een onregelmatig netwerk en langs deranden van het beekdal een regelmatig netwerk. Figuur 4.3.4M en 4.3.4N zijn voorbeelden
van mengvormen van regelmatige en onregelmatige perceleringnetwerken.
Naast beide typen netwerken komen rond 1900ook beekdalen voor waar
perceleringsnetwerken ontbreken. Dit zijn beekdalen die nog niet zijn
ontgonnen (woeste gronden) of beekdalen die in gemeenschappelijk
gebruik zijn.
Vorm engrootte vande netwerkcellen
Naast een onderscheid in regelmatige en onregelmatige perceleringsnetwerken kan op basis van de lengte/breedte verhouding een onderscheid
worden gemaakt in blokvormige, strookvormige enreepvormige netwerkcellen. Figuur4.3.5 laatzien dat in debeekdallandschappen verschillende lengte/breedte verhoudingen voorkomen. De figuur laat tevens
zien dat er een grote variatie is in de grootte van de netwerkcellen.
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onregelmatig

;

regelmatig

blokken

repen

Figuur 4.3.5
Indeling vande netwerkcellennaar vorm, grootte en regelmaat.Blokvormige netwerkcellen hebben een lengte/breedteverhoudingdie varieert van1
tot2;strookvormige netwerkcellen hebben eenlengte/breedteverhouding van 2 tot6 terwijl reepvormigenetwerkcellen een lengte/breedteverhouding hebbendie groter isdan 6 (schaal1:50.000).
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4.3.3.3 Het netwerk van beeklopen
Meanderende, vlechtende en rechtebeken
Een type netwerk dat specifiek samenhangtmet de beekdallandschappen
is het netwerk van beeklopen. Het netwerk van beeklopen kan tot de vertakte netwerken worden gerekend (Haggett &Chorley, 1969).Komend
vanaf het brongebied voegen de beeklopen zich samen tot een hoofdstroom. Deze netwerken kunnen verschillende patronen ontwikkelen.
Hierbij wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen meanderende, rechte en vlechtende patronen (o.a. Leopold &Wolman, 1957;Pannekoek &
Van Straaten, 1984; Schummet al.,1987) (figuur 4.3.6). De beekdalstelsels in de Nederlandse zandgebieden kunnen tothet meanderende type
worden gerekend. Meanderende beken hebben een enkelvoudige stroomgeul die bestaat uit min of meer regelmatig gevormdebochten. Deze
bochten worden meanders genoemd, naar de Menderes een rivier in
Klein-Azie, die in de Griekse tijd de naamMeander droeg (Kuenen,
1944).Het patroon van een meanderende beek wordt bepaald door een
groot aantal factoren. Wolfert (1991) maakt hierbij onderscheid in onafhankelijke en afhankelijke factoren. Onafhankelijke factoren zijn de
waterafvoer, de terreinhelling, het sedimenttransport, de textuur van het
beddingmateriaal, de aard van het oevermateriaal en de oevervegetatie.
De hiervan afhankelijke factoren zijn de breedte, de diepte, de maximum
diepte, de stroomsnelheid, de sinuositeit en de meanderlengte van de
beekloop. Ten grondslag aan de vorm van dezepatronen ligt een aantal
wetmatigheden die streven naar eenevenwichtssituatie waarbij afhankelijke factoren (o.a. de vorm van debeekloop) zodanig zijn afgestemd op
de onafhankelijke factoren dat de energie van de waterstroom zoeconomisch mogelijk wordt gebraikt (Leopold et al., 1964;Zonneveld, 1981).
Voorwaarden voor een meanderende stroom zijn een geringe terreinhelling, een geringe water- en sedimentafvoer en relatief fijn bodem-en
oevermateriaal (Moller-Pillot, 1971; De Molenaar, 1980;Bink et al.,
1984;Bouwknegt &Gelok, 1992).
Vlechtendpatroon

Figuur 4.3.6
Vlechtendeenmeanderendepatronen in het
stroomgebiedvandeRijn (bron:Gerken,
1988)
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De geometrie vanmeanderende beken
Op basis van debeschikbare literatuur kan worden geconstateerd dat het
patroon van een meanderende stroom wordt gekenmerkt door een aantal
vaste geometrischerelaties (o.a.Leopold &Wolman, 1957;Leopold et.
al. 1964;Bouwknegt &Gelok 1992).Deze relaties zijn samengevat in
figuur 4.3.7 en gelden zowel voor stroompjes van enkele decimeters
breed als voor brede rivieren (Leopold et al., 19645).Dit impliceert dat
alshet patroon van eenmeanderende rivier wordtverkleind en wordt
vergeleken met het patroon van een smal meanderend beekje dat beide
een vergelijkbare vorm blijken tehebben. Dit impliceert tevens dat de
grootte van de meanders wordt bepaald door de positie binnen het beekdal- of rivierstelsel terwijl devorm van de meanders onafhankelijk is
van dezepositie.De waarden dienen echter metenige voorzichtigheid te
worden gehanteerd aangezien er veeluitzonderingen op de regel voorkomen (Bouwknegt &Gelok, 1992).

meanderlengte

meanderlengte=7-10xbreedte
bochtstraal=2.7 x breedte
golflengte = 11-16x breedte
meanderlengte =4.7x bochtstraal

Figuur4.3.7
Enkelegeometrische relaties binnen een meanderende beek. Degolflengte is de
afstandtussen twee overeenkomstigepunten in debeek, gemeten langs de waterloop. De meanderlengte isdeafstandtussen twee overeenkomstigepunten inde
beek, hemelsbreedgemeten (bron: Leopold&Wolman, 1957; Leopoldet. al.
1964; Bouwknegt & Gelok1992).

In het onderzoeksmateriaal komt een groot aantal voorbeelden van
meanderende beken voor (figuur 4.3.8a). Gezien het grote aantal beekkanalisaties die in deze in deze eeuw hebben plaatsgevonden (zie hoofdstuk 2) ligthet voor dehand dat het aandeel meanderende beken groter
isin het onderzoeksmateriaal uit deperiode rond 1900dan in het recentere materiaal.
a.voorbeelden van meanderende beken

b.voorbeelden van rechte beken

c. overgangsvormentussen meanderende en rechte
beken

Figuur4.3.8
Patronen van beeklopen. Inhetonderzoeksmateriaalkomenzowelmeanderende beken
(a),rechte beken (b), alsovergangsvormen (c)

Rechte beken
Rechte beken komen in natuurlijke omstandigheden slechts zelden voor
(Leopold &Wolman, 1957).Rechte beken die in de zandgebieden worden aangetroffen zijn gegraven beken of beken die zijn rechtgetrokken
(figuur 4.3.8b). Dit type beken wordt ook wel 'genormaliseerde', 'gekanaliseerde' beken, of 'geabnormaliseerde' beken genoemd (o.a.
Westhoff, et al., 1970). Daarnaast komen ook beken voor die van oorsprong een lineair karakter hebben, zoalsbijvoorbeeld molenbeken en
sprengenbeken. Tevens bestaan diverse overgangsvormen tussen meanderende en rechte beken. Deze overgangsvormen zijn veelal van oorsprong meanderende beken die inmeer of mindere mate zijn rechtgetrokken (figuur 4.3.8c) Het rechttrekken van debeken heeft veelal in een
aantal stappen plaatsgevonden, waardoor de loop van de beek na verloop
van tijd steeds rechter is geworden.
De samenhang tussen hetperceleringsnetwerk en hetnetwerk van beken
Ten opzichte van het hiervoor beschreven perceleringsnetwerk neemt het
netwerk van beeklopen een bijzondere positie in. In 'natuurlijke' omstandigheden heeft een beek zijn eigen vormkarakteristiek die op basis
van wetmatigheden tendeert naar een meanderende vorm. Bij de ontwik-
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keling van het perceleringsnetwerk wordt daarentegen in meer of mindere mate gestreefd naar een geometrische vorm van de netwerkcellen. Met
andere woorden er is een zeker spanningsveld tussen de wetmatige vorm
van debeeklopen en de planmatige vorm van het perceleringsnetwerk. In
het onderzoeksmateriaal zijn vier verschillende principes te onderscheiden in de wijze waarop hiermee is omgegaan (figuur 4.3.9).Dit zijn:
a. de vorm van de beek en de vorm van het perceleringsnetwerk zijn
autonoom ten opzichte van elkaar;
b. de vorm van de beek isbovengeschikt aan de vorm van het perceleringsnetwerk;
c. de vorm van debeek is ondergeschikt aan devorm van het perceleringsnetwerk;
d. de vorm van de beek en de vorm van het perceleringsnetwerk zijn
nevengeschikt aan elkaar;
ad a) In het onderzoeksmateriaal komen enkele voorbeelden voor waarbij de vorm van de beek en de vorm het perceleringsnetwerk zich schijnbaar autonoom van elkaar hebben ontwikkeld. De beek heeft zijn kenmerkende meanderende vorm, terwijl het perceleringsnetwerk een regelmatige geometrische vorm heeft. Voorbeelden hiervan komen uitsluitend
voor in het onderzoeksmateriaal uit deperiode rond 1900.
ad b) Rond 1900komen ook veelvuldig situaties voor waarbij de vorm
van de beek bovengeschikt is aan de vorm van het perceleringsnetwerk.
Bij een dergelijke vorm van samenhang is de vorm van het perceleringsnetwerk aangepast aan de vorm van debeek. Over het algemeen resulteert dit inpercelen met wisselende richtingen en onregelmatige vormen.

a. Devormvande beek en devormvan
het perceleringsnetwerk zijn autonoom
tenopzichte van elkaar (Loodiepof
Gutte, 1905)

c. Devormvande beek isondergeschikt aan devormvan het perceleringsnetwerk (Vorrelvenen, 1983)

b. Devormvan de beek is bovengeschikt
aandevormvan het
perceleringsnetwerk (KleineAa,1895)

d. Devormvande beek ende vorm van
het perceleringsnetwerk zijn
nevengeschikt (Beilerstroom, 1983)

Figuur4.3.9
De samenhang tussen hetperceleringsnetwerkenhetnetwerkvan beeklopen
(schaal 1:50.000).
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adc) Ook een tegengestelde vormvan samenhang komt veelvuldig voor.
In dergelijke situaties is de vorm van de beek volledig ondergeschikt aan
devorm van het perceleringsnetwerk. Dit betekent dat debeek is rechtgetrokken en geconformeerd aan de geometrische vorm van het perceleringsnetwerk. Voorbeelden van een dergelijke vorm van samenhang
komen zowel inhet recente onderzoeksmateriaal voor als in het onderzoeksmateriaal uit de periode rond 1900.
ad d) Een tegenwoordig veel voorkomende vorm van samenhang tussen
het perceleringsnetwerk en debeek is die waarbij de vorm van de beek
en de vorm van het perceleringsnetwerk nevengeschikt zijn. De beek is
deelsrechtgetrokken en het perceleringsnetwerk is enigszins geconformeerd aan de vorm van debeek. In dergelijke situaties onderscheidt de
vorm van de beek zich nauwelijks van de vorm van de overige netwerklijnen.
De wijze waarop beide netwerken met elkaar samenhangen wordt ook
bepaald door deruimtelijke positie van debeekloop binnen het beekdalenlandschap. Situaties waarbij de vorm van debeek ondergeschikt is
aan de vorm van het perceleringsnetwerk of situaties waarbij beide netwerken autonoom ten opzichte van elkaar zijn, komen vrijwel uitsluitend
voor in de bovenlopen. Deze relatie hangt samen met de hierarchische
ordening van het netwerk van beeklopen. Binnen dit hierarchische stelsel
hebben de bovenlopen een geringere breedte en waterafvoer, waardoor
deze eenvoudiger zijn aan te passen aan het perceleringsnetwerk. In de
benedenlopen is de vorm van het perceleringsnetwerk vrijwel altijd
nevengeschikt of ondergeschikt aan de vorm van de beek, omdat de beek
hier vanwege zijn breedte en af te voeren waterhoeveelheid minder eenvoudig is te manipuleren.
4.3.3.4 Het infrastructurele netwerk
Het infrastructurele netwerk in de vorm van wegen, spoorlijnen en kanalenbehoort tot derondgaande netwerken. Met betrekking tot de beekdallandschappen is het infrastructurele netwerk slechts in beperkte mate
relevant, aangezien het infrastructurele netwerk veelal buiten de beekdalen is gesitueerd. Weivan belang is de wijze waarop infrastructurele netwerken debeekdallandschappen doorsnijden. In dit opzicht speelt met
name het netwerk van wegen een belangrijke rol. Het netwerk van
wegen is een hierarchisch geordend netwerk, waarbij onderscheid kan
worden gemaakt in rijkswegen, provinciale wegen en lokale wegen.
De samenhang tussen het infrastructurele netwerk en het netwerk van
beeklopen.
De wijze waarop het infrastructurele netwerk samenhangt met -het
eveneens hierarchisch geordende -netwerk van beeklopen wordt bepaald
door dehierarchische positie binnen beide netwerken (figuur 4.3.10).
Rijkswegen passeren beeklopen zonder dat dit over het algemeen de tracering van de weg bei'nvloedt.Dit impliceert dat rijkswegen schijnbaar
van een hogere orde zijn dan het netwerk van beeklopen. Voor provinci87

lokale weg

provincial weg

rijksweg

bovenloop

middenloop

benedenloop
Nijverdal

Figuur 4.3.10
Schematische weergave vande samenhang tussenhet netwerk vanwegen enhet
netwerk van beeklopen.

ale wegen geldt dit (globaal) ook voor zover het boven- en middenlopen
betreft. Daar waar een provinciale weg echter een benedenloop passeert,
gebeurt dit meestal loodrecht. Voor lokale wegen geldt dat deze in de
bovenlopen de beeklopen kruisen zonder dat dit het wegtracebei'nvloedt.
In de benedenlopen komen meestal maar weinig lokale wegen voor die
de beek kruisen (figuur 4.3.11). Dit impliceert dat het netwerk van beeklopen van een hogere orde is dan het netwerk van lokale wegen. De
lokale wegen lopen hier parallel aan debeeklopen (meestal langs derand
van het beekdal) of steken een gedeelte het beekdal in.

Figuur4.3.11
Demate waarin wegende beekloop passeren
wordtbepaald door depositie binnen hetstelselvanbeeklopen. In de bovenloop (zuid)passereneen grootaantal wegen debeekloop terwijl inde benedenloop (noord)slechts enkele
wegen de beeklooppasseren (Regge, 1985).
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De samenhang tussen het infrastructurelenetwerk enhet perceleringsnetwerk
In tegenstelling tothet infrastructurele netwerk is het perceleringsnetwerk een niet-hierarchisch lokaal netwerk. Het infrastructurele netwerk
en het perceleringsnetwerk hangen nauw samenvoor zover het de lokale
wegen betreft. In dit geval zijn beide netwerken van een gelijke orde en
meestal nevengeschikt aan elkaar. Indien het infrastructurele werken van
een hogere orde betreft, zoalsrijkswegen, spoorwegen en kanalen, zijn
twee principes te onderscheiden in de wijze waarop beide netwerken met
elkaar samenhangen. Dit zijn (figuur 4.3.12):
a. de vorm van het infrastructurele netwerk en de vorm van hetperceleringsnetwerk zijn autonoom ten opzichte van elkaar;
b. de vorm van het perceleringsnetwerk is ondergeschikt aan de vorm
van het infrastructurele netwerk.

a. het infrastructures netwerkenhet perceleringsnetwerk zijnautonoom
tenopzichtevanelkaar

Drastendiep+spoorlijn(1905)

DeAa endeZuid-Willemsvaart (1906)

b. het perceleringsnetwerk isondergeschikt aan het infrastructurele netwerk

Drastendiep+ spoorlijn (1983)

Figuur4.3.12
De samenhangtussenhetperceleringsnetwerk enhet infrastructurelenetwerk vaneen
hogerorde (rijkswegen, kanalen, spoorlijnen). De infrastructuurlijnen zijn door middel van
eendikke lijnweergegeven (schaal 1:50.000).
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Figuur4.3.13
Inde beekdallandschappenkomt eengrotevariatie
aan volumepatronenvoor. De voorbeelden laten
grote verschillen zien incontinu'iteit, dichtheid,orientatie, regelmaat,grofheid enhet type volumes
(schaal1:50.000).
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4.3.4 Volumes
Door verschillen in ordening van solitairen, schermen en blokken ten
opzichte van elkaar ontstaan verschillende ruimtelijke patronen. Figuur
4.3.13 laat zien dat in debeekdallandschappen een grote variatie aan
patronen is te onderscheiden. Solitairen, schermen en blokken komen in
verschillende verhoudingen en dichtheden voor en de mate van samenhang en spreiding van de volumes varieert sterk. Daarnaast zijn tussen
de verschillende patronen uit figuur 4.3.13 diverse overgangsvormen
voorstelbaar.
In de beekdallandschappen uit de periode rond 1900komen met name
patronen voor met een grote mate van samenhang, een hoge dichtheid
aan volumes en met een groot aandeel aan schermen. In dehuidige beekdallandschappen daarentegen komen vooral patronen voor met een
geringe mate van samenhang, een lage dichtheid aan volumes en een
gering aandeel aan schermen. Tevens bestaan de recentere patronen veelaluit een mengeling van solitairen, schermen en blokken.
De wijze waarop de volumes zijn gespreid in deruimte hangt echter
sterk samen met deopbouw van de andere morfologische lagen (terreinvormen, netwerken).Daarom zal in de komende paragrafen aan de hand
van deze samenhang nader worden ingegaan op devorm en spreiding
van de volumes.

4.3.5 Samenhang tussen de drie morfologische lagen
4.3.5.1 Samenhang tussen de volumes ende netwerken
Netwerken zijn een belangrijk ordenend mechanisme voor de volumes.
In hoofdstuk 3ishierbij onderscheid gemaakt in volumes waarvan de
ruimtelijke positie samenhangt met de netwerklijnen en volumes waarvan de ruimtelijke positie samenhangt met de netwerkcellen. Daarnaast
komen ook volumes voor waarvan de ruimtelijke positie niet samenhangt met de netwerken.
Volumes waarvan de ruimtelijkepositie samenhangt met de netwerklijnen
Het onderzoeksmateriaal laat een groot aantal voorbeelden zien waarbij
de ruimtelijke positie van de volumes samenhangt met de netwerklijnen.
Deze veelheid aan voorbeelden is globaal indrie groepen te verdelen.
Dit zijn (figuur 4.3.14 at/mc):
a. allenetwerklijnen worden geaccentueerd door schermen;
b. een gedeelte van de netwerklijnen wordt geaccentueerd door schermen en/of solitairen;
c. een specifiek type netwerklijnen (perceelsgrenzen, beken of wegen)
wordt geaccentueerd door schermen en/of solitairen.
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NETWERKEN

VOLUMES

a)volledige accentuering vandenetwerklijnen
door volumes

b)gedeeltelijke accentuering vande netwerklijnen
door volumes

J
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\
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^

c)accentuering vaneenspecifiek type netwerklijn:
accentueringvandewegen

accentuering van de beekloop

accentuering vande netwerklijnen, met
uitzondering vande beekloop

d)volledige accentuering vande netwerkcellen

vYY

^W^

j - ^ 5 VATTTA

fCnf^
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m
e)gedeeltelijke accentuering vande netwerkcellen
door volumes

f)Inhetbeekdal komenook volumesvoordie geen
samenhangmet hetnetwerk vertonen

Figuur4.3.14
De samenhang tussende volumes endenetwerken. De figuur laatzien datde wijzewaaropde volumes ende netwerkensamenhangen sterk kan verschillen. Hierdoorwordende netwerklijnen of netwerkcellen inmeer ofmindere mategeaccentueerd. Ookkomthet voor dat eenspecifiek type
netwerklijn wordtgeaccentueerd (c)of dat ergeen samenhang is tussende volumes ende netwerken (f).
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ad a)In het onderzoeksmateriaal komen beekdalen voor waarvan vrijwel
allenetwerklijnen worden geaccentueerd door schermen. In dergelijke
situaties is het volumepatroon een directe afspiegeling van de netwerklijnen (vergelijk met figuur 3.4.11a). Beekdalen met dergelijke volumepatronen kwamen veelvuldig voor aan het eind van de 19eeeuw.Opvallend is dat dergelijke patronen met name zijn aangetroffen in de bovenen middenlopen van de beekdalstelsels en nauwelijks in de benedenlopen. Dit verschijnsel kan mogelijk worden verklaard door verschillen
in abiotische condities tussen boven- en benedenloop. In veel benedenlopen van de beekdalstelsels was inhet begin van deze eeuw de grondwaterstand over het algemeen dusdanig hoog dat de sloten tussen de percelen permanent watervoerend waren en derhalve konden fungeren als
perceelsscheiding. In de midden- en bovenlopen was dit niet het geval,
waardoor hier meerkavelgrensbeplantingen zijn toegepast als perceelsscheiding.
adb) In de meeste gevallen wordt maar aan een gedeelte van de netwerklijnen geaccentueerd door schermen en/of solitairen. Dit betekent
dat de mate waarin de netwerken herkenbaar zijn inhet volumepatroon
afhankelijk is van de dichtheid aan schermen en solitairen. Neemt de
dichtheid aan schermen en solitairen af dan neemt ook de herkenbaarheid van de netwerken af.
ad c)In sommige situaties accentueren schermen of solitairen een specifiek type netwerklijnen. Voorbeelden hiervan zijn wegbeplantingen of
beekbegeleidende beplantingen. Ook het tegengestelde van beekbegeleidende beplantingen komt voor. Dit zijn situaties waarbij alle netwerklijnen worden geaccentueerd, met uitzondering van debeekloop.
Volumes waarvan de ruimtelijkepositie samenhangt metde netwerkcellen
De ruimtelijke positie van volumes kan ook samenhangen met de netwerkcellen figuur 4.3.14 den e. Voorbeelden hiervan zijn boselementen
of bebouwingsconcentraties. In principe hangt deruimtelijke positie van
alleblokken samen met de netwerkcellen. Deze blokken accentueren
hierdoor de netwerkcellen. Dit betekent tevens dat bij regelmatige of
onregelmatige netwerkcellen ook de blokken respectievelijk regelmatig
of onregelmatig van vorm zijn.
Beekdalen waarbij alle netwerkcellen worden geaccentueerd door blokken komen in het onderzoeksmateriaal slechts incidenteel voor (figuur
4.3.14d). Veelal wordt slechts een gedeelte van de netwerkcellen door
blokken geaccentueerd (figuur 4.3.14e). In de meeste gevallen is er echter een combinatie van schermen en solitairen die de netwerklijnen
accentueren en blokken die de netwerkcellen accentueren.
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Volumes waarvande ruimtelijkepositie nietsamenhangtmet denetwerken
Niet van allevolumes hangt de ruimtelijke positie samenmet de netwerkcellen of netwerklijnen. Incidenteel komen in het onderzoeksmateriaal ook volumes voor waarvan de ruimtelijke positie niet samenhangt
met de netwerken (figuur 4.3.14f). Voorbeelden hiervan komen met
name voor inhet onderzoeksmateriaal uit deperiode rond 1900.In deze
periode zijn een aantal beekdalen nog niet ontgonnen, waardoor hier
geen cultuurlijke netwerken voorkomen of slechts fragmentarisch zijn
ontwikkeld. In dergelijke situaties wordt depositie en devorm van de
volumes bepaald door de biotische factoren in relatie tot de abiotische
factoren. De volumes die in deze beekdalen voorkomen hebben kenmerkende organische patronen. Tegenwoordig komen deze organische patroa.volumes endevormvan het beekdalzijntwee
autonome morfologischelagen
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Figuur 4.3.15

De samenhang tussende volumes ende vormvan hetbeekdal.Defiguur laatzien dat ergrote verschillenzijn inde wijzewaaropbeide morfologische lagen samenhangen. In de eerste voorbeelden (a) iser schijnbaar geen samenhang tussen beide morfologische lagen.Indeandere voorbeelden
(b) iser eenduidelijke samenhang tussende volumes ende vormvan het beekdal, waardoorde vormvan het beekdal wordtgeaccentueerddoor de
volumes.
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nen vrijwel uitsluitend voor in natuurgebieden of half-natuurlijke situaties waarbij er sprake is van extensieve begrazing of van een dusdanig
extensief grondgebruik dat spontane bosopslag plaatsvindt. Andere voorbeelden waarbij er geen samenhang lijkt tebestaan tussen de ruimtelijke
positie van de volumes en de netwerken zijn solitaire bomen die niet
samenhangen met een netwerklijn maar in een perceel zijn gesitueerd.
Dergelijke situaties kunnen onder andere ontstaan als percelen aaneen
worden gevoegd (bijvoorbeeld inhet kader van een ruilverkaveling).
Bekend zijn voorbeelden waarbij restanten van kavelgrensbeplantingen
worden uitgerasterd en midden in de aaneengevoegde percelen komen te
liggen (De Jonge, 1988).Dergelijke, niet aan het netwerk gebonden
volumes zijn uitermatekwetsbaar en verdwijnen over het algemeen na
verloop van tijd (hetzij doordat ze worden gerooid, hetzij door vertrapping van de wortels).
Opbasis van het onderzoeksmateriaal kan worden geconcludeerd dat
beide morfologische lagen (volumes en netwerken) nauw met elkaar
samenhangen, waarbij het netwerk een belangrijk ordenend mechanisme
is voor de volumes.
4.3.5.2 Samenhang tussen de volumes en de terreinvormen
Tussen de volumes en deterreinvorm bestaan verschillende vormen van
samenhang. Hierin zijn twee hoofdprincipes te onderscheiden (zie figuur
4.3.15):
a. De volumes en de vorm van het beekdal fungeren als twee autonome morfologische lagen (geen samenhang);
b. De vorm en de positie van de volumes zijn ondergeschikt aan de
vorm van het beekdal.
ad a) De volumes en de vorm van het beekdal kunnen fungeren als twee
autonome morfologische lagen. In dergelijke situaties onderscheidt het
beekdallandschap zich ruimtelijk meestal niet of nauwelijks van het
omringende landschap.Deze ruimtelijke situaties komen met name voor
bij een weinig uitgesproken dalvorm en als de abiotische verschillen tussenhet beekdal en de omgeving weinig verschillen. Dit laatste kan het
gevolg zijn van de afwezigheid van duidelijke abiotische verschillen,
maar het kan ook zijn dat de abiotische verschillen door menselijk ingrijpen zijn genivelleerd. In feite is er in dergelijke situaties nauwelijks
sprake van een beekdallandschap, aangezien er geen onderscheid is met
het omringende landschap.
ad b) Indien de vorm en de positie van de volumes onderschikt zijn aan
de vorm van het beekdal betekent dit dat de vorm van het beekdal op een
of andere wijze wordt geaccentueerd. In de wijze waarop dit plaatsvindt
zijn een drietal ordeningsprincipes te onderscheiden. Dit zijn:
- concentratie van volumes in het beekdal;
- concentratie van volumes buiten het beekdal;
- concentratie van volumes langs de rand van het beekdal.
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Aan het begin van dit hoofdstuk is gesteld dat de terreinvorm kan worden beschouwd als de ruimtelijke expressie van het abiotisch systeem.
De eerder gepresenteerde voorbeelden laten zien dat de invloed van de
terreinvorm, en daarmeehet abiotisch systeem, op de vorm van de beekdallandschappen sterk kan verschillen. In sommige situaties is het abiotisch systeem nauwelijks van invloed op de vorm (figuur 4.3.15a), terwijl in andere situaties de vorm een directe afspiegeling is van het abiotisch systeem (figuur 4.3.15b).
4.3.5.3 Samenhang tussen de netwerken ende terreinvorm
De wijze waarop de netwerken en de terreinvorm, in dit geval de vorm
van de beekdalen, samenhangen verschilt per type netwerk.
Het perceleringsnetwerk en de terreinvorm
Tussen de vorm van de perceleringsnetwerken en deterreinvorm bestaan
verschillende morfologische relaties. In de wijze waarop de vorm van de
perceleringsnetwerken en de vorm van de beekdalen6 metelkaar samenhangen zijn twee hoofdprincipes te onderscheiden (figuur 4.3.16).Dit
zijn:
a. De vorm van de perceleringsnetwerken en de vorm van het beekdal
fungeren als twee autonome morfologische lagen;
b. De vormvan deperceleringsnetwerken is ondergeschikt aan de vorm
van het beekdal.
ad a) Sporadisch komenperceleringsnetwerken voor die gesuperponeerd
zijn over het beekdal en waarbij de vorm van de perceleringsnetwerken
niet samenhangt met de vorm van het beekdal (vergelijk met figuur
3.4.lOd). Dit zijn veelal regelmatige perceleringsnetwerken. In deze situaties zijn de perceleringsnetwerken en de terreinvorm tebeschouwen als
twee onafhankelijke morfologische lagen met eigen vormkenmerken.In
dergelijke situaties is er meestal maar een geringe dalvormaanwezig en
verschillen de abiotische omstandigheden inhet beekdal meestal maar
nauwelijks van buiten het beekdal (hetzij van nature,hetzij doordat de
technische mogelijkheden zijn benut om de abiotische condities temanipuleren).
adb) In situaties waarbij de vorm van de perceleringsnetwerken ondergeschikt is aan de vorm van het beekdal is het netwerk in meer of mindere mate een afspiegeling van de terreinvorm. In het onderzoeksmateriaal zijn een drietal ordeningsprincipes te onderscheiden. Dit zijn:
- het perceleringsnetwerk is geconformeerd aan de vorm van het beekdal;
- de vorm van het beekdal is ingekaderd inhet perceleringsnetwerk;
- het perceleringsnetwerk is een globale afgeleide van de vorm van het
beekdal.
In de voorbeelden waarbij de vorm van deperceleringsnetwerken is
geconformeerd aan de organische vorm van het beekdal ishet percele96

a. Devormvanhet perceleringsnetwerk ende
vormvan hetbeekdalfungeren alstwee
autonomemorfologische lagen

b. Devormvan het perceleringsnetwerk is
ondergeschikt aandevorm van hetbeekdal:

het perceleringsnetwerk isgeconformeerd
aandevormvan het beekdal

devormvan het beekdal isingekaderd in het
perceleringsnetwerk

het perceleringsnetwerk iseen globale
afgeleidevan devormvan het beekdal

Figuur4.3.16
De samenhang tussendeperceleringsnetwerken ende terreinvorm.De figuur toont verschillendeprincipes volgens welkedeperceleirngsnetwerken
met de vormvan het beekdal kunnensamenhangen. Erkan geen samenhang zijn (a)of inmeer ofmindere matesamenhang (b). Is ereengrotemate
van samenhang dan vormthetperceleringsnetwerk eenafspiegeling van de vorm van het beekdal.

ringsnetwerk een directe afspiegeling van de terreinvorm. Deze situaties
komen met name voor indien er sprake is van een duidelijke dalvorm
en/of van duidelijke abiotische verschillen. Het type perceleringsnetwerk
kan zowel onregelmatig als regelmatig zijn. Een dergelijke grote mate
van samenhang tussen de perceleringsnetwerken en de terreinvorm is het
duidelijkst zichtbaar in situaties waarbij het beekdal wel maar de omgeving van het beekdal niet is ontgonnen. Inhet onderzoeksmateriaal uit de
periode rond 1900komt deze situatie veelvuldig voor.
In de voorbeelden waarbij de organische vorm van het beekdal is ingekaderd in een regelmatig netwerk is de vorm van het perceleringsnetwerk
alshet ware een gestileerde vorm van het beekdal.
De situatie waarbij de vorm van het perceleringsnetwerk globaal samen-
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hangt met devorm van het beekdal is een veel voorkomende vormvan
samenhang. Deze situatie komt met name voor alser een geleidelijke
overgang is tussen het beekdal en de omgeving of indien de abiotische
verschillen tussen het beekdal en de omgeving zijn genivelleerd.
Het infrastructurele netwerk en de terreinvorm
Met betrekking tot de samenhang tussen het infrastructurele netwerk en
deterreinvorm kan een onderscheid worden gemaakt in het nationale,
provinciale en lokale infrastructurele netwerk.
Ten aanzien van het nationale infrastructurele netwerk (figuur 4.3.17)
valt op dat er nauwelijks een ruimtelijke samenhang valt te constateren
tussen het netwerk van rijkswegen (dikke lijn) en debeekdalstelsels. Het
netwerk van rijkswegen wordt nauwelijks beinvloed door de beekdalen
en ligt als het ware als een autonoom netwerk gesuperponeerd over de
beekdalstelsels. De rijkswegen hebben daarentegen wel een ruimtelijke
relatie met het stelsel van rivieren. Uit de figuur blijkt dat de rijkswegen
ter hoogte van derivieren ofwel parallel aan de rivieren zijn gesitueerd
ofwel de rivieren loodrecht doorsnijden.
Voor deprovinciale wegen (dunne lijn in figuur 4.3.17) is dit beeld
enigszins anders. Uit de figuur blijkt dat veel provinciale wegen wel
enige samenhang vertonen met de beekdalstelsels. De provinciale wegen
zijn of parallel aan debeekdalstelsels gesitueerd of staan hier loodrecht
op en doorsnijden debeekdalstelsels loodrecht.
Ten aanzien van het lokale infrastruturele netwerk geldt dat dit netwerk
slechts fragmentarisch is ontwikkeld in debeekdalen. Figuur 4.3.18 laat
voor een gedeelte van West-Brabant en het aangrenzende deel van
Belgie zien dat de lokale wegen met name buiten debeekdalen zijn gesitueerd. De reden hiervoor is dat vanwege de (van oorsprong) natte
omstandigheden in debeekdalen de wegen bij voorkeur zijn gesitueerd
langs de rand of buiten de beekdalen. Met name oude wegtraces zijn derhalve veelal gesitueerd op de hoogwaterlijn, net buiten het beekdal.
Tevens lopen veel lokale wegen dood in debeekdalen, in de vorm van
insteekwegen. De wegen die de beekdalen wel kruisen doen dit veelal
loodrecht op het beekdal.
Op grond van het voorgaande kan worden gesteld dat het netwerk van
rijkswegen schijnbaar van een hogere orde is,terwijl het netwerk van
lokale wegen van een lagere orde is dan de beekdalstelsels. Het netwerk
van provinciale wegen is schijnbaar van een vergelijkbare orde.Voorhet
netwerk van kanalen en spoorwegen geldt dat dezeevenals de rijkswegen van een hogere orde zijn dan de beekdalstelsels.
Het netwerk van beeklopen en de terreinvorm
Tussen het netwerk van beeklopen en debeekdalen bestaat van nature
een grote mate van samenhang doordat debeeklopen de laagste plekken
in de beekdalen onderling verbinden. Op veel plaatsen is deze natuurlijke samenhang door menselijk ingrijpen echter geheel of gedeeltelijk
verloren gegaan (zie ook hoofdstuk 2).Hierbij kan gedacht worden aan
het rechttrekken van beken, waarbij de beekloop soms buiten het beekdal
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Figuur4.3.17
De samenhangtussenhet /rationale infrastructurelenetwerk ende beekdalen
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hoofdweg
Figuur4.3.18
De samenhang tussenhet lokale infrastructurelenetwerk ende beekdalen

iskomen te liggen. Ookde uitbreiding vanhet drainagenet heeft er voor
gezorgd dat de beeklopen zijn uitgebreid totbuiten de beekdalen.

4.3.6 Desamenhangtussendegehanteerdebegrippen
In de voorgaande paragrafen is aan dehand van het landschapsmorfologisch model geanalyseerd hoevolumes, netwerken en terreinvormen zijn
gespreid in deruimte en hoe deze drie morfologische lagen met elkaar
samenhangen. Uit het gepresenteerde onderzoeksmateriaal blijkt dat er
binnen debeekdallandschappen een grote rijkdom is aan morfologische
verschillen en relaties.Met behulp van het landschapsmorfologisch
model zijn de verschillende vormaspecten benoemd.
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In figuur 4.3.19 is aangegeven hoe de gehanteerde begrippen met elkaar
samenhangen.

beekdallandschap
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-ondiep beekdal,eventueel
asymetrisch
-ondiep beekdal metbeekdalbodem,
eventueel asymetrisch
- matigdiep beekdal, eventueel
asymetrisch
- matigdiep beekdal metbeekdalbodem, eventueel asymetrisch
- ondiep beekdal met beekdalbodem
enbegeleiddoor dekzandruggen
- ondiep beekdal met beekdalbodem
en metglooiende hellingen
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blokvormige
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netwerklijn

regelmaat

onregelmatige
netw.cel

grenslijn

regelmatige
netw.cel
perceleringsnetwerk:
- regelmatig
-onregelmatig

ruimtelijke
patronen

A)Samenhangtussenhetperceleringsnetwerk endevormvande
beek:
-devormvandebeek isbovengeschikt aandevormvanhetperceleringsnetwerk;
-devormvandebeek isondergeschikt aandevormvanhetperceleringsnetwerk;
-devormvandebeekendevormvanhetperceleringsnetwerk zijn
nevengeschikt aanelkaar;
-devormvandebeekendevormvanhetperceleringsnetwerk zijn
autonoomtenopzichtevanelkaar.
B)Samenhangtussen het netwerkvan beeklopenen het
infrastructureel netwek:
-devormvande beekloop endevormvan het infrastuctureelnetwerk zijn
autonoom
-devormvande beekloop isondergeschikt aandevormvanhet
infrastructureel netwerk
-devormvandebeekloop isbovengeschikt aandevormvanhet
infrastructureel netwerk
C)Samenhangtussen het perceleringsnetwerk en het
infrastructurele netwerk:
-devormvanhetperceleringsnetwerk isondergeschikt aandevormvan
het infrastructurele netwerk;
-devormvan het infrastructurele netwerk endevormvanhet
perceleringsnetwerk zijnautonoom tenopzichtevanelkaar.

solitairen schermen

blokken

verbindingslijn

netwerkvan
beeklopen:
- meanderend
- vlechtend
- recht
B
infrastructureelnerwerk

ruimtelijke
patronen

1)Samenhangtussen deterreinvormendenetwerken:
-devormvandenetwerken isondergeschikt aandevormvanhet
beekdal;
-devormvande netwerken endevormvan het beekdalzijn autonoom
ten opzichtevan elkaar.
2)Samenhangtussen devolumesendenetwerken:
-vormen posities ondergeschikt aanvormvan het netwerk,waarbij:
.alle netwerklijnen wordengeaccentueerd doorschermen;
.eengedeeltevanalle netwerklijnen wordt geaccentueerd door
schermen en/of solitairen;
.eenspecifiektype netwerklijnen (perceelsgrenzen,bekenof wegen)
wordt geaccentueerd doorschermen en/of solitairen.
3)Samenhang tussendevolumesendeterreinvorm:
- devolumes endevormvan hetbeekdalfungerenalstweeautonome
morfologische lagen;
- devormen positievan devolumes isondergeschikt aandevormvan
het beekdal, waarbij:
.concentratie vanvolumes in hetbeekdal;
.concentratie vanvolumes buiten hetbeekdal;
.concentratie vanvolumes langsde randvan hetbeekdal.

Figuur4.3.19
Morfologische begrippenen relatiesvanuithetperspectief vande ruimtevormende elementen. De figuur geeft eenoverzicht vande morfologische
begrippenen relatiesdie zijn gehanteerd voorde analyse van de spreiding van terreinvormen, netwerken en volumes in de ruimteenvoor de analyse van desamenhang tussende drie morfologische lagen.
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4.4 Beekdallandschappen vanuit hetperspectief
vandegevormderuimte
4.4.1 Inleiding
In de vorige paragraaf zijn de vormaspecten van de beekdallandschappen
geanalyseerd opbasis van de spreiding van volumes, netwerken en terreinvormen in de ruimte en op basis van de samenhang tussen de drie
morfologische lagen. In dezeparagraaf worden de vormaspecten van de
beekdallandschappen geanalyseerd vanuit het perspectief van de
gevormde ruimte. Deze ruimte ontstaat door de interactie tussen de drie
morfologische lagen.
Voor de analyse van deruimte is gebruik gemaakt van de vijf ruimtetypen die in paragraaf 3.3.4 zijn onderscheiden. Dit zijn alzijdig begrensde
ruimten, tweezijdig begrensde ruimten, verdeelde ruimten, continue
ruimten, geen ruimte, massa (figuur 4.4.1). Onderzocht wordt hoe deze
vijf ruimtetypen zich manifesteren in de beekdallandschappen. Aspecten
die hierbij aan de orde komen zijn onder andere de vorm, maaten
begrenzing van de ruimte en de aard van debegrenzing van de ruimte.
Aangezien deze paragraaf betrekking heeft op dezelfde materie als de
vorige paragraaf, maar dan vanuit een andere invalshoek, bestaat ereen
nauwe relatie tussen beide paragrafen. Daar waar dwarsverbanden tussen
beide paragrafen voorkomen wordt dat aangegeven.

alzijdig begrensde ruimte

tweezijdig begrensde ruimte

continue ruimte

geen ruimte, massa

gedeelde ruimte

Figuur 4.4.1
De vijf ruimtetypen aan de handwaarvan de beekdallandschappen worden
geanalyseerd.
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4.4.2Alzijdigbegrensderuimten
Totde alzijdig begrensde ruimten behoren ruimten die aan alle zijden
zijn begrensd. Hierdoor zijn alzijdig begrensde ruimten naar binnen
gekeerd en zetten aan tot rust. De essentie van alzijdig begrensde ruimten is dat er sprake is van een 'binnen' en een 'buiten' en dat de grens
tussen binnen en buiten eenduidig vast ligt.
In de beekdallandschappen komen alzijdig begrensde ruimten met name
voor in het onderzoeksmateriaal uit de periode rond 1900.Figuur 4.4.2
laat een computersimulatie zien van een beekdallandschap datbestaat uit
een aaneenschakeling van alzijdig begrensde ruimten. Inhet recentere
onderzoeksmateriaal is dit type ruimten sterk afgenomen. Alzijdig begrensde ruimten zijn veelal het resultaat van netwerklijnen die worden
geaccentueerd door schermen (zie ook figuur 4.3.14a).

a. alzijdig begrensde ruimte met gesloten wanden

b.alzijdig begrensde ruimte mettransparante wanden

Figuur 4.4.2
Alzijdig begrensde ruimten.Defiguur iseen eenvoudige computersimulatie van
het Oude Diep uit 1899.In het beekdal (lichtgrijs) komteen aaneenschakeling
vanalzijdig begrensde ruimtenvoor.

De wanden van alzijdig begrensde ruimten kunnen varieren van volledig
gesloten wanden tot grotendeels transparante wanden (figuur 4.4.3).
De aard van de wanden die deruimten begrenzen kunnen sterk verschillen. In de meeste situaties bestaan de wanden van deruimten uit beplantings- of bebouwingselementen. Daarnaast kunnen de wanden ook
gedeeltelijk uit reliefvormen bestaan of een combinatie van reliefvormen
en volumes. Een veel voorkomend voorbeeld van een dergelijke combinatie isbeplanting langs de rand van het beekdal.

Figuur 4.4.3
De wanden vanalzijdig begrensde ruimten
kunnen zowelgesloten (a)als transparant (b)
zijn.
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Binnen de groep van alzijdig begrensde ruimten is een grote variatie in
regelmaat, vorm en grootte van deruimten. Op grond hiervan is een
onderscheid mogelijk in respectievelijk:
- regelmatige en onregelmatige ruimten
- blokvormige, strookvormige enreepvormige ruimten
- kamertjes encompartimenten
Regelmatige en onregelmatige alzijdig begrensde ruimten
Op basis van verschillen in regelmaat kan onderscheid worden gemaakt
in regelmatige ruimten en onregelmatige ruimten. Een regelmatige ruimte is gedefinieerd als eenruimte waarvan het grondvlak, de netwerkcel,
wordt gevormd door een rechthoek, parallellogram, trapezium of twee
aaneengesloten rechthoeken. Alle overige ruimten zijn onregelmatig van
vorm (figuur 4.4.4).Deze definitie is een afgeleide van de definitie zoals
die wordt gehanteerd voor regelmatige en onregelmatige percelen
(Andringa, 1977;VanWijk, et al., 1979;zie ook §3.4.3).

Figuur 4.4.4b. regelmatige ruimte

In de beekdallandschappen komen al deze genoemde vormen van ruimten voor. De vorm van de ruimten is een afgeleide van de vorm van het
onderliggende netwerk. Regelmatige ruimten zijn veelal het resultaat van
een regelmatig netwerk en onregelmatige ruimten zijn veelal het resultaat van een onregelmatig netwerk.
Blokvormige. strookvormige en reepvormige alzijdig begrensde ruimten
De verhouding tussen de lengte en breedte van alzijdig begrensde ruimten kan sterk verschillen. Opbasis van deze verschillen is een onderscheid mogelijk in blokvormige, strookvormige en reepvormige ruimten
(figuur 4.4.5). Deze indeling kan worden afgeleid van de indeling zoals
die wordt gehanteerd voor blokvormige, strookvormige en reepvormige
percelen (zie ook figuur 4.3.5).
Dit betekent dat blokvormige ruimten een lengte/breedte verhouding
hebben die varieert van 1tot 2, strookvormige ruimten een lengte/breedte verhouding die varieert van 2tot 6en reepvormige ruimten een lengte/breedte verhouding die groter is dan 6.Door het grote verschil tussen
de lengte en debreedte hebben strookvormige en reepvormige ruimten
een richting. Figuur 4.4.2 is een voorbeeld van een aaneenschakeling van
reepvormige en strookvormige ruimten met een gemeenschappelijke
richting.
Strook- en reepvormige ruimten zijn meestal regelmatig van vorm, terwijl blokvormige ruimten zowelregelmatig als onregelmatig van vorm
kunnen zijn.

Figuur 4.4.5c. reepvormige ruimte
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Kamertjes en comparimenten
Demaat van de ruimten in debeekdallandschappen kent grote verschillen.Inde onderzochte beekdallandschappen kwamen ruimten voor die
globaal varieerden van een oppervlakte van minder dan een halve hectare tot een oppervlakte van meer dan 10hectare. Op basis van verschillen
in de maat van deruimte zijn twee groepen te onderscheiden die kamertjes en compartimenten zijn genoemd (figuur 4.4.6).

Figuur 4.4.6a: kamertje

Kamertjes zijn kleine ruimten die de opervlakte van een netwerkcel hebben. Veelvoorkomend zijn kamertjes waarbij de grenzen van de ruimte
worden gevormd door kavelgrensbeplantingen.
Compartimenten zijn groteruimten waarvan de oppervlakte meerdere
netwerkcellen groot is.Veel voorkomend zijn compartimenten waarbij
deruimte wordt begrensd door beplantingselemenen langsde wegen (zie
ook figuur 4.3.14c). Bij de compartimenten is de vorm van de ruimte op
ooghoogte vaak nauwelijks teherkennen vanwege grote afstand tussen
de wanden van deruimte.

Figuur 4.4.6b: compartiment

4.4.3Tweezijdigbegrensderuimten
Tweezijdig begrensde ruimten hebben alskenmerk dat ze langgerekt zijn
en dat het begin en eind van de ruimte veelal niet vanaf een positie iste
overzien. Hierdoor zetten tweezijdig begrensde ruimten aan tot beweging
en zijn derhalve naar buiten gekeerd. Bij tweezijdig begrensde ruimten
ligt de grens tussen binnen en buiten wel vast in debreedterichting, maar
niet in de lengterichting.

Figuur4.4.7
Tweezijdig begrensde ruimten. Defiguuriseen computersimulatie van hetbeekdalvan deStaverdensche beekuit1989. Hetbeekdal(lichtgrijs) is een slingerendeopen ruimte die wordtbegrensddoorde bossen langsderandvan hetbeekdal.
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Figuur 4.4.8a: een smalletweezijdig begrensde ruimte (bovenloop van het Springendal in Oost-Twente)

In de beekdallandschappen komen verschillende vormen van tweezijdig
begrensde ruimten voor.Tweezijdig begrensde ruimten worden veelal
gevormd door volumes langs de rand van het beekdal, waardoor de vorm
van de ruimte samenhangt met de vorm van het beekdal (figuur 4.4.7).
In dergelijke situaties is er een sterke samenhang tussen de volumes en
de terreinvorm, waardoor de volumes de dalranden accentueren. Incidenteel komen dermate uitgesproken dalranden voor dat deze zelf de ruimte
begrenzen. Bij de meestetweezijdig begrensde ruimten is er echter sprake van een combinatie van beplantingselementen en dalranden (zie ook
figuur 4.3.16b). De breedte van dergelijke tweezijdig begrensde ruimten
wordt bepaald door de breedte van het beekdal. Hierdoor kunnen zowel
zeer brede als zeer smalle tweezijdig begrensde ruimten ontstaan (figuur
4.4.8).Tweezijdig begrensde ruimten komen ook voor als een beek aan
weerszijden wordt begeleid door beplantingselementen die op enige afstand van de beek zijn gesitueerd (figuur 4.4.9).

Figuur 4.4.8b: een brede tweezijdig begrensde ruimte
( Gasterensche Diep in Drente)

Figuur 4.4.9: Een smalle tweezijdig begrensde ruimte
gevormd door bomenrijen op enige afstand van de
beek (Schipbeek, Overijssel).
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4.4.4Gedeelderuimten
Gedeelde ruimten hebben als kenmerk dat de ruimte wordt verdeeld door
volumes. Hierdoor is er niet sprake van een binnen en een buiten, maar
in feite onstaat aan beide zijden van het schermeen ruimte die aan een
zijde wordt begrensd.

Figuur 4.4.10
Gedeelde ruimten.De figuur iseen computersimulatievanhet beekdal (lichtgrijs)
vandeMidden-Regge uit 1984.De beplanting langsdeRegge begrenstderuimte.
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In de beekdallandschappen worden gedeelde ruimten met name gevormd
door beekbegeleidende beplantingen (figuur 4.4.10 en 4.4.11).De grens
van de ruimte ligt in dit geval langs de rand van debeek. De beplanting
kan zowel transparent als gesloten zijn en kan bestaan uit regelmatige
bomenrijen als uit meernatuurlijke beplanting. Bij beekbegeleidende
beplantingen wordt een specifiek type netwerk geaccentueerd, namelijk
het netwerk van beeklopen (zie ook figuur 4.3.14c).
Figuur 4.4.11: Beekbegeleidende beplanting (links)
begrenst de ruimte (Ratumse beek inde Achterhoek).

1QQQC
Figuur 4.4.12
Afhankelijk vandepositie van de beplanting ten
opzichte vande beekloopkan zowel een gedeelde
ruimte(a)als eentweezijdig begrensde ruimte (b)
ontstaan.

Uit een vergelijking met de vorige paragraaf blijkt dat afhankelijk van de
positie van de beekbegeleidende beplanting ten opzichte van de beek,
zowel een gedeelde ruimte als een tweezijdig begrensde ruimte kan ontstaan (figuur 4.4.12).

4.4.5 Continue ruimten
Het kenmerk van continue ruimten is dat de volumes of de terreinvormen de ruimten niet begrenzen. De aanwezige volumes liggen als losse
volumes in een continue ruimte. Continue ruimten komen overeen met
de 'vagues' van Thiel (1961) en de 'diffuser Raum' van Curdes (1993).
In continue ruimten kunnen rondom de afzonderlijke volumes wel gepolariseerde ruimten ontstaan die McCluskey 'space attracted' noemt.
In veel beekdallandschappen komt een schijnbaar willekeurige combinatie van losse blokken, schermen en solitairen voor (figuur 4.4.13 en
4.4.14).Daarnaast komen er ruimtelijke situaties voor waarbij een van
de drie typen volumes overheerst (zie bijvoorbeeld figuur 4.3.14b).
Continue ruimten komen met name voor inrecente situaties.

-/

IP"-*

-

^

&'

iV ; ' '

29E0

Figuur 4.4.14 Continue ruimte

Figuur 4.4.13
Continue ruimten. De figuur is een computersimulatie van het beekdal
van de Buulder Aa uit 1981. De volumes begrenzen de ruimte niet.

(lichtgrifs)
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4.5 Beelcdalelementen

a.flauwe oever

b. plasberm

Beken met een natuurtechnische vorm worden gekenmerkt doordat het
cultuurtechnische profiel aan een of beide oevers vervangen is door een
zodanig profiel dat water- en oevervegetaties meer kans krijgen zich te
ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn flauwe oevers (hellingshoek circa
1:10),oevers met getrapt profiel of beeklopen die worden begeleid door
nevengeulen (figuur 4.5.6). In de meeste gevallen hebben beken met een
natuurtechnisch profiel een recht lengteprofiel. Dit komt doordat bij
beken met een natuurtechnische vorm een afgeleide zijn van beken met
een cultuurtechnische vorm. Hierbij is alleen het dwarsprofiel gewijzigd,
terwijl het lengteprofiel ongewijzigd is gebleven. Bij beken met een
natuurtechnische vorm zijn traditionele stuwen veelal vervangen door
natuurtechnische stuwen, ook wel vistrappen of cascadestuwen
genoemd. (figuur .4.5.7a en b).Door deze natuurtechnische stuwen
wordt decontinuiteit in de lengterichting van de beek hersteld.

c. nevengeul

Figuur 4.5.6
Enkele voorbeeldenvan natuurtechnische profielen.

Figuur 4.5.7
Voorbeelden vannatuurtechnische stuwen.Links door middel vaneen technischeconstructieen rechtsdoor middel van stenen.

4.5.3 Beekbegeleidende beplantingen
Met beekbegeleidende beplantingen worden beplantingen bedoeld, aangelegd of spontaan ontwikkeld, gelegen in of langs de beekoever
(Hermens &Wassink, 1992).Beekbegeleidende beplantingen hangen
nauw samen met dehiervoor beschreven beekloop, aangezien beekbegeleidende beplantingen schermen zijn die het netwerk van beeklopen
accentueren (zie ook figuur 4.3.14c).Ten aanzien van de vorm van de
beplanting en de situering van de beplanting ten opzichte van debeekloop (het netwerk) bestaat een grote variatie. Beekbegeleidende beplantingen kunnen langs een of beide zijden van de beekloop zijn gesitueerd
en kunnen uit een of meerdere rijen bomen of struiken bestaan (figuur
4.5.8). De beplanting kan bestaan uit bomenrijen, elzensingels of hout112

doorsnede (C1)
Legenda
(O) onbeplant basisprofiel
(A1) smalle boomsingel
(B1) eenzijdig verbrede opgaande singel
(C1) bossingel met eenzijdigverlaagd
maaiveld
mateninmeters

bomen
struiken
stroomdraad waterloop

Figuur4.5.8
Enkele voorbeelden vanprofielen van beekbegeleidende beplantingen (bron:Harmsen &
Pols, 1989).

wallen. Daarnaast kan debeplanting direct langsofop enige meters afstand van de beek zijn gesitueerd. Dit laatste ishet geval als de beplanting door een schouwpad van debeekloop isgescheiden. Tenslotte kan
debreedte van de beekbegeleidende beplanting varieren van enkele
meters tot enkele tientallen meters en kan debeplanting transparant of
gesloten zijn. Een bijzonder type beekbegeleidende beplanting is de
houtwalbeek. Bij een houtwalbeek is debeplanting gelegen op een aarden wal langs de beek8.
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4.5.4 Broekbossen

Figuur 4.5.9
De beekbegeleidende bossen wordensoms doorsneden door gekanaliseerdebeken met eenschouwpad.
Hierdoor wordthet bosopgedeeld inverschillende
delen.

Het type bos dat van nature in de beekdalen voor komt is met name het
elzenbroekbos (Stortelder et al., 1998).Uitgestrekte elzenbroekbossen
komen tegenwoordig echter nog maar in enkele beekdalen voor. Dehuidige broekbossen hebben veelal een beperkte omvang.
In situaties waarbij de beek is gekanaliseerd zijn debroekbossen veelal
van de beek gescheiden door een schouwpad. Hierdoor wordt het bos
opgedeeld in verschillende beekdalelementen (figuur 4.5.9). Ook komt
het voor dat debeek langsde rand van het bos is gelegd.
In Brabant komen naast elzenbroekbossen ook veelvuldig populierenbossen voor in debeekdalen. Daarnaast zijn veel elzenbroekbossen ingeplant met populieren. De populierenbossen onderscheiden zich morfologisch van de elzenbroekbossen doordat ze hoger en transparanter zijn.

4.6 Tot slot
In dithoofdstuk zijn de vormaspecten van de beekdallandschappen vanuit verschillende perspectieven en op verschillende ordeningsniveaus
geanalyseerd. Op de drie onderzochte ordeningsniveaus zijn verschillende aspecten van de vorm van debeekdallandschappen belicht.
Op het niveau van de beekdalstelsels is ingegaan op de patroonmatige
aspecten van gehele beekdalstelsels.
Het niveau van de beekdallandschappen is het centrale niveau van dit
onderzoek. Op dit niveau blijkt dat debeekdallandschappen zijn te
beschouwen alscomplexe stelsels meteen enormerijkdom aan vormen.
Met behulp van het landschapsmorfologisch model zijn de beekdallandschappen vanuit twee verschillende perspectieven onderzocht: het perspectief van deruimtevormende elementen en het perspectief van de
ruimte. Met behulp van het landschapsmorfologisch model is het mogelijk om de verschillende vormen en de verschillende relaties tussen vormen vanuit beide perspectieven inzichtelijk te maken.De figuren 4.3.19
en 4.4.17 geven een overzicht van de morfologische begrippen en relaties die relevant zijn vanuit het perspectief van de ruimtevormende elementen en vanuit het perspectief van de gevormde ruimte.
Indien wordt ingezoemd op de vorm van de afzonderlijke ruimtevormende elementen, de beekdalelementen, dan blijkt dat ook deze elementen
kunnen worden beschouwd als complexe stelsels van vormen. Dit laat
zien dat het ordeningsniveau waarop de vorm wordt geanalyseerd bepalend is voor de hoeveelheid of complexiteit van de vormen die worden
waargenomen. Bijvoorbeeld op het niveau van de beekdallandschappen
zijn beeklopen onderzocht als een-dimensionalenetwerklijnen. Ophet
niveau van debeekdalelementen blijkt dat deze beeklopen een grote
variatie aan drie-dimensionale vormen kunnen hebben. Hieruit blijkt dat
de inhoud van de drie morfologische lagen niet absoluut is,maar afhangt
van het ordeningsniveau waarop debeekdallandschappen worden beschouwd. Zokunnen bijvoorbeeld debeekdalen ophet niveau van de
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beekdallandschappen worden opgevat als terreinvormen en op het niveau
van de zandgebieden als (natuurlijke) netwerken. Evenzo kunnen beken
op het niveau van de beekdalelementen worden beschouwd als tereinvormen.

Noten
1

2

3

De basis van dit hoofdstuk wordt gevormd door het empirisch materiaal dat
afkomstig is uit de volgende drie casestudy's:
- casestudy 1:patroonstudie van de Nederlandse beekdallandschappen
(bijlage I);
- casestudy 2:Een analyse van het stroomgebied van de Regge (bijlage II);
- casestudy 3:analyse van natuurbouwprojecten en landinrich tingsprojecten
(bijlage III enIV).
De beekdalen zijn afgebakend met behulp van de beschikbare geomorfologische en fysisch-geografische kaarten (schaal l:50.000).Dit zijn de kaartbladen 17, 18,22,23,28,29, 32, 34, 35,39,40, 41, 45,46 en 49 t/m52 van de
Geomorfologische kaart van Nederland en de volgende onderzoeksrapporten:
- TenCate, 1981. Fysisch-geografische aspecten vanhet Friese Landschap.
- Nijland, et al, 1982.Milieukartering Drenthe 1974-1978.Deel 3;
Fysische geografie.
- Snijders, 1985.Fysische geografie indeprovincie Groningen.
- TenHoute de Lange, 1977.Rapport van het Veluwe-onderzoek: Een
onderzoek vannatuur, landschap en cultuurhistorie tenbehoeve vande
ruimtelijkeordening en het recreatie beleid.
- Buitenhuis, et al., 1991 Geomorfologische gesteldheid vanMidden en
Oost Noord-Brabant.
Uit de kaarten zijn de volgende legenda-eenheden geselecteerd voor de
afbakening van de beekdalen:
- ondiepe en matig diepe dalvormige laagten;
- ondiepe en matig diepe beekdalbodems (eventueel met meanderruggen en
geulen);
- beekdalglooiingen;
- beekoverstromingsvlakten;
- daluitspoelingswaaiers;
- niet dalvormige laagten (voor zover ze aan het beekdal grenzen).
Een dendrietisch patroon ontstaat alsvolgt:Ineerste instantie ontstaat een
parallel patroon van beekdalen. Vanuit het parallelle patroon ontstaat vervolgens een veervormigpatroon (vele kleine, maar nog geen grote zijdalen).
Tenslotte ontwikkelt zich hieruit het dendrietische patroon (Pannekoek &Van
Straaten, 1984).Bij een sterke helling van het terrein kan er een blijvend
patroon vanparallelle beekdalen ontstaan (Bradshaw &Weaver, 1993).
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Figuur 4.6.1
De ontstaanswijze van een asymmetrisch
beekdal.

Het ontstaan van asymmetrischedalen wordt op verschillende manieren verklaard (Maarleveld &Van der Schans, 1961; Zonneveld, 1971; Zonneveld,
1981; Antrop, 1989).Tijdens de laatste ijstijd kwam de wind in hoofdzaak uit
noordwestelijke richting.Het metde wind meegevoerde zandige materiaal
werd in de luwte, op de westzijde van de beekdalen afgezet waardoor deze
helling flauwer werd. Een andere, de vorige niet uitsluitende, mogelijkheid is
dat zich meer sneeuw in de luwte verzamelde.Hierdoor bleef er opde westzijde langer sneeuw liggen en trad meer solifluctie op,waardoor de helling
flauwer werd. Dit werd mogelijk versterkt doordat de oostzijde meer zon ontving en daardoor sneller ontdooide, waardoor de kans op solifluctie aan deze
zijde geringer was.Bovendien werd door het hellingmateriaal debeek tegen
de oostflank gedrukt waardoor deze flank werd ondermijnd en steiler werd.
Leopold et al. (1964) constateerde derelaties aan de hand van data van 50
beken en rivieren.
Ook hier geldt dat de samenhang tevens betrekking heeft op demet de terreinvorm samenhangende verschillen in abiotische condities, zoals verschillen in bodemopbouw en grondwaterstand.
Van Dale (1992)definieert een beek alseen smal stromend water dat overal
doorwaadbaar is.Hiermee onderscheid een beek zich van een rivier, waarvoor ditniet geldt.
In depraktijk worden ook beekbegeleidende beplantingen die niet opeen
aarden wallen zijn gelegen veelal als houtwalbeek aangemerkt.
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5 EEN LANDSCHAPSMORFOLOGISCHE TYPOLOGIE
5.1 Inleiding
Het vorige hoofdstuk heeft laten zien dat debeekdallandschappen een
grote rijkdom aan vormen hebben en hebben gehad. Zowelbinnen de
afzonderlijke morfologische lagen (terreinvormen, netwerken, volumes)
bestaan grote vormverschillen, alsook in de wijze waarop de drie morfologische lagen met elkaar samenhangen. Deze vormverschillen en de
wijze waarop de morfologische lagen met elkaar samenhangen vormen
debasis voor de landschapsmorfologische typologie waarmee de beekdallandschappen kunnen worden getypeerd. Deze landschapsmorfologische typologie kan derhalve ook worden gezien als de synthese van de
hoofdstukken 3en 4.
Het doelvan de landschapsmorfologische typologie is om de vormverschillen tussen beekdallandschappen te kunnen benoemen. Hierdoor
wordt het mogelijk om de beekdallandschappen onderling te vergelijken.
Daarnaast kan met behulp van detypologie mogelijk een relatie worden
gelegd tussen de vorm en de achterliggende landschapsvormende factoren en processen. De typologie vormt tevens de basis voor hoofdstuk 6,
waarin met behulp van de typologie het transformatieproces, zoals zich
dat in debeekdallandschappen heeft voltrokken, inzichtelijk wordt
gemaakt.
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de wijze waarop de landschapsmorfologische typologie is opgezet (§5.2).Vervolgens worden de kenmerken van de verschillende beekdaltypen besproken (§5.3).

5.2 Opbouw van de typologie
Opbasis van het empirisch materiaal is onderscheid gemaakt in 12beekdaltypen (figuur 5.2.1). Deze beekdaltypen bestaan uit specifieke combinaties van de drie morfologische lagen (terreinvormen, netwerken en
volumes).Voor het rangschikken van debeekdaltypen is de (algemeen
geldende) typering van de ruimte uit paragraaf 4.4 als hoofdindeling
gehanteerd. In dezeparagraaf is onderscheid gemaakt in vijf ruimtetypen.
Dit zijn (zie ook figuur 4.4.1):
1)massa, geen ruimte;
2) alzijdig begrensde ruimten;
3) tweezijdig begrensde ruimten;
4) gedeelde ruimten;
5) continue ruimten
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De opbasis van dezeruimtetypen gerangschikte beekdaltypen zijn derhalve een aaneenschakeling van een bepaald type ruimte. Zo ontstaatbijvoorbeeld het ongerichte-kamertjestype door een aaneenschakeling van
onregelmatige alzijdig begrensde ruimten1. Door de gehanteerde opzet is
detypologie zowel een typering van de ruimte als een typering van de
samenstellende delen waardoor de ruimte wordt gevormd.De opzet van
de typologie is tevens zodanig dat zowel historische, huidige alstoekomstige situaties metbehulp van de typologie zijn te typeren. Hiermeeis
gepoogd omeen typologie te ontwikkelen die niet gebonden is aan een
bepaalde tijdsperiode.
Achter debeekdaltypen zijn met behulp van iconen de variaties binnen
de afzonderlijke morfologische lagen weergegeven.
Met betrekking tot de volumes bestaat deze toevoeging uit slechts een
mogelijkheid, met uitzondering van het dalvormtype. De reden hiervoor
is dat in de vlakke Nederlandse zandgebieden de typering van de ruimte
met name wordt bepaald door de wijze waarop volumes ten opzichte van
elkaar zijn geordend. Ditbetekent dat de vorm en positionering van de
volumes nauw samenhangt met de gehanteerde hoofdopzet. Het dalvormtype vormt hierop een uitzondering, aangezien hier de begrenzing
van de ruimte ook kan worden gevormd door de dalranden (terreinvorm).
Met betrekking tot de netwerken zijn een vijftal variaties (figuur 5.2.2.).
Ten aanzien van debeeklopen is het onderscheid in meanderende en
gekanaliseerde beeklopen aangegeven. Ten aanzien van de perceleringsnetwerken ishet onderscheid inregelmatige en onregelmatige perceleringsnetwerken of het ontbreken van een perceleringsnetwerk aangegeven. Bij de laatst genoemde situatie heeft de beekloop meestal een meanderende loop.

onregelmatig perceleringsnetwerk meteen meanderende beek

onregelmatigperceleringsnetwerk meteengekanaliseerde beek

regelmatigperceleringsnetwerk meteen meanderende beek

regelmatig perceleringsnetwerk meteen gekanaliseerde beek

geen perceleringsnetwerk eneen meanderende beek

Figuur 5.2.2
Schematische weergave vandemogelijke netwerkvormen, zoals die zijnopgenomen als toevoeging achter de beekdaltypen in figuur 5.2.1.

120

Ten aanzien van de dalvormen is de indeling uitparagraaf 4.3.2 gehanteerd waarin onderscheid is gemaakt in ondiepe en matigediepe beekdalen, ondiepe en matige diepe beekdalen met een beekdalbodem, ondiepe
beekdalen met een beekdalbodem enbegeleid door dekzandruggen en
ondiepe beekdalen met een beekdalbodem enbegeleid door glooiende
hellingen (figuur 5.2.3). Het onderscheid in asymmetrische of symmetrische beekdalen is niet aangegeven, aangezien dit niet uit de gebruikte
geomorfologische kaarten afleesbaar is.

UU
a.ondiep beekdal;
b.ondiep beekdal met beekdalbodem;
c. matigdiep beekdal;
d. matigdiepbeekdal met beekdalbodem;
e.ondiep beekdal met beekdalbodem en begeleid door
dekzandruggen
f. ondiep beekdal met beekdalbodem en met glooiende
hellingen

Figuur 5.2.3
Schematische weergavevande mogelijkenetwerkvormen, zoals die zijn opgenomen als toevoeging achter de beekdaltypen in figuur 5.2.1.
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5.3Toelichtingopdebeekdaltypen
5.3.1 Massatypen
Algemene kenmerken
De massatypen hebben als kenmerk dathet beekdal grotendeelsis
bedekt met volumes. Deze volumes kunnen inprincipe bestaan uit bos of
stedelijke bebouwing. Indit onderzoek zijn beekdallandschappen inhet
stedelijk gebied echter buiten beschouwing gelaten. Derhalve isbinnen
de massatypen uitsluitend onderscheid gemaakt inhet bosbeektype.

c. Het bosbeektype bedekt niet het gehele
beekdal (Groote Molenbeek, 1989)

a.Zowel het beekdalals hetomringende
landschap isbedekt met bos (Hierdensche
beek, 1989)

b. Hetbeekdalisbedekt met bos, met
uitzonderingvanenkele kleine zijdalletjes.
Inhet bos komenenkele ruimtenvoor
(Dinkel, 1984).

Figuur 5.3.1
Het bosbeektype. Bij dit beekdaltype ishet beekdal grotendeels bedekt met bos.

-TiA

Figuur 5.3.2
Het bosbeektype ineen bovenloopsituatie (Slinge bij
Winterswijk).

Bosbeektype
Bij het bosbeektype ishet beekdal grotendeels bedekt met bos.Bij een
gesloten bos betekent dit dat aan alle netwerkcellen volumes (blokken)
zijn gekoppeld (figuur 5.3.1a). Het perceleringsnetwerk kan zowel een
regelmatig als een onregelmatig netwerk zijn, ofgeheel ontbreken.Inde
meeste situaties iserechter sprake van een onregelmatig netwerk. De
beekloop kan zowel meanderend als gekanaliseerd zijn. Insituaties met
een gesloten bos werkt de vorm van het netwerk echter niet differentierend op de vorm van het beekdallandschap. Het bosbeektype isincombinatie met elkedalvorm aangetroffen, met uitzondering van de matig
diepe beekdalen met een beekdalbodem. De mate waarin de dalvorm van
invloed isop de begrenzing van het bosbeektype kan sterk verschillen.
In figuur 5.3.1ais het gehele landschap bedekt met bos,terwijl infiguur
5.3.1benchet bos beperkt istothet beekdal.Inhet eerste geval onderscheidt het beekdal zich nietofnauwelijks van de omgeving, terwijlin
het tweede geval het beekdal een structurerend element isineen open of
half-open landschap.
Het bosbeektype waarbij het bos volledig gesloten isenhet gehele beekdal bedekt ismet bos komt slechts incidenteel voor. Meestal zijn erkleine ruimten ofkamertjes inhet beekdal aanwezig ofzijn delen van het
beekdal niet bedekt met bos (figuur 5.3.1benc).Zolang het bos overheersend is,zijn deze variaties te benoemen als 'bosbeektype met kamer-
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tjes'. De vorm van dekamertjes in het bos wordt bepaald door de vorm
van denetwerken.

Figuur 5.3.3
In situatieswaarbijde beek isgekanaliseerdkomt
veelaldirectlangsde beek een langesmalleruimte
voordie gevormd wordtdoor schouwpadendiede
beek aan eenofbeide zijden begeleiden.

Figuur 5.3.4
Onderinvloed vande dynamiek van hetstromende
water iseenopen ruimtelangs de beek ontstaan.
De ruimteisontstaan inde binnenbocht vande
beek, waarsedimentatie heeft plaatsgevonden.

Het bosbeektype is te beschouwen alshet 'oertype'. Zonder ingrijpen
van demens,dusbij een zelfregulerende natuur, zouden onder het huidigeklimaat grote delen van de beekdalen (mogelijk met uitzondering van
demeer venige benedenlopen) in de Nederlandse zandgebieden bestaan
uit ditbeekdaltype. Dit impliceert niet dat dit bos volledig gesloten
behoeft te zijn. Recent onderzoek van Vera (1997) geeft aan dat in een
natuurlijk bos ook open of half-open delen voorkomen. Daar waar nu het
bosbeektype voorkomt is dit echter geen oerbos maar door de mens aangeplant bos of door de mens beheerd bos (figuur 5.3.2). Het type bos is
veelal elzenbroekbos. Het oorspronkelijke natte karakter van de elzenbroekbossen is als gevolg van ontwatering veelal verdwenen (During,
1987; Stortelder et al., 1998).In de zuidelijke zandgebieden komen naast
elzenbroekbossen ook veelvuldig populierenbossen voor. In beekdallandschappen waar de beek is gekanaliseerd komt veelal direct langs de beek
een lange smalle ruimte voor die wordt gevormd door schouwpaden die
de beek aan een ofbeide zijden begeleiden (figuur 5.3.3). De breedte
van deruimte is afhankelijk van debreedte van debeek en de breedte
van de schouwpaden. De schouwpaden zijn tijdens de kanalisatie van de
beek aangelegd om machinaal onderhoud mogelijk te maken. Ook onder
min of meer natuurlijke omstandigheden kunnen door de invloed van de
dynamiek van het stromende water langs de beek open ruimten ontstaan
(figuur 5.3.4).

5.3.2 Alzijdige typen
Algemene kenmerken
De alzijdige typen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze zijn
opgebouwd uit een aaneenschakeling van alzijdig begrensde ruimten. De
begrenzing van deruimten wordt hoofdzakelijk gevormd door schermen
die gekoppeld zijn aan de netwerklijnen. Deze schermen bestaan uit
houtwallen, singels of bomenrijen en verdelen het beekdal in afzonderlijke 'kamers'. Afhankelijk van dichtheid van debeplanting en hetjaargetijde zijn de wanden van dekamers gesloten of transparent. Langs de
rand van het beekdal kunnen de wanden van de ruimte ook bestaan uit
steilranden, of uit een combinatie van steilranden met beplanting.
Op basis van de vorm en de grootte van de ruimten is binnen de alzijdige
typen onderscheid gemaakt in het gerichte-kamertjestype, het ongerichtekamertjestype en hetcompartimententype.
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Gerichte-kamertjestype
Het gerichte-kamertjestype wordt gekenmerkt doordat de ruimten inhet
beekdal ineen gemeenschappelijke richting aan elkaar zijn geschakeld.
De kamertjes zijn meestal loodrecht ophet beekdal georienteerd (figuur
5.3.5a). Daar waar bochten inhet beekdal voorkomen kunnen hierdoor
spits toelopende ruimten ontstaan (figuur 5.3.5b). De afzonderlijke
kamertjes zijn veelal regelmatig van vorm (blokvormig, strookvormig of
reepvormig).Aan het gerichte-kamertjestype ligt een regelmatig perceleringsnetwerk ten grondslag. Ditperceleringsnetwerk en de vorm van het
beekdal kunnen opverschillende wijzen aan elkaar zijn gerelateerd (zie
ook figuur 4.3.16).Insommigebeekdallandschappen weerspiegeltde
vorm van het netwerk -endus ook de vorm van de kamertjes -de vorm
van het beekdal inmeerofmindere mate (figuur 5.3.5c), terwijl inandere beekdallandschappen het netwerk en de onderliggende dalvorm fungeren alstwee autonome lagen (figuur 5.3.5d). Insmalle beekdallandschappen hebben de kamertjes debreedte van het beekdal.Indergelijke
situaties slingert de beek zich door de kamertjes (figuur 5.3.5bene).
Ook komt het voor dat de beek langs derand van het beekdal isgelegen
(figuur 5.3.5c). Opvallend isdat bij het gerichte-kamertjestype debeek
in veel gevallen niet van beekbegeleidende beplanting isvoorzien.

;M\I7£
a. De ruimten zijn loodrecht opde beek
en het beekdal georienteerd. Debeekis
niet beplant (AaofRun,1898)
b. De ruimten zijn loodrecht op het
beekdal gericht, waardoor inde bochten
spitstoelopende ruimtenontstaan. De
buitenrand volgtgestileerddedalrand.
Debeek slingert door de ruimtes. (Oude
Diep, 1899)
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e.De ruimtenzijn loodrechtophet beekdal
gericht en hebben globaalde breedte van
het beekdal. De buitenrand volgt gestileerd
dedalrand. De beek slingert doorde
ruimten. (Anloer diepje, 1989).

Figuur 5.3.5
Het gerichte kamertjestype. Dit beekdaltype wordtgekenmerkt doordatde ruimten inhet beekdal regelmatigvan vorm zijn (blokvormig, strookvormig of reepvormig)en veelal in eengemeenschappelijke richting aan elkaarzijn geschakeld.
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c. De begrenzing vande ruimtenissterk
gerelateerd aan dedalrand. De beekis
aanweerszijden langs de dalrand
gelegen enisgrotendeels beplant
(Eekmaten, 1899)

in
d. De ruimtes staan loodrecht opde
beek en hebbenschijnbaar geen relatie
metdevormvan hetbeekdal.
(RuinerwoldAa, 1908)
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a. Netwerken (schaal 1:62.500)

b.Volumes (schaal 1:62.500)

Figuur 5.3.6
In het beekdal van deDommel komt rond1900het gerichte-kamertjestype opgrote schaalvoor.
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Figuur 5.3.7
Bij het gerichte-kamertjestype hebben dekamertjes eengemeenschappelijke richting.Bij dit
voorbeeld zijn de kamertjes blokvormig.

Naast de zuivere vormen van het gerichte-kamertjestype komen ook
veelvuldig beekdallandschappen voor met verspreide boselementen tussen de kamertjes (figuur 5.3.5d). Indien de kamertjes overheersen behoren deze desondanks tot het type. Deze zouden betiteld kunnen worden
als 'gerichte-kamertjestype met bosfragmenten'. Gaat echter het bos
overheersen dan ontstaat het 'bosbeektype met kamertjes'.
De ontstaanswijze van het gerichte-kamertjestype hangt samen met de
ontstaanswijze van het onderliggende regelmatige perceleringsnetwerk
dat de basis van dit beekdaltype vormt (figuur 5.3.6). De regelmatige
vorm van het perceleringsnetwerk is het gevolg van een systematische
verdeling van de beekdalen zoals die veelal werd toegepast na opheffing
van de marken en de gemeynten. De gemeenschappelijke richting en
vorm van dekamertjes ishier de expressie van. Afhankelijk van de
breedte van het beekdal en de gewenste oppervlaktemaat ontstonden min
of meer vierkante dan wel smallelanggerekte kamertjes.
Ongerichte-kamertjestype
Het ongerichte-kamertjestype wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van kamertjes diein verschillende richtingen ten opzichte van elkaar
zijn gedraaid. De kamertjes hebben daardoor geen gemeenschappelijke
hoofdrichting (figuur 5.3.8). De vorm van de afzonderlijke kamertjes is
veelal onregelmatig en blokvormig (figuur 5.3.9). Daarnaast is de vorm
veelal gerelateerd aan deterreinvorm.De kamertjes kunnen zich alleen
tot het beekdal beperken (figuur 5.3.8a), maar het is ook mogelijk dat de
kamertjes over het gehele landschap liggen uitgespreid (figuur 5.3.8b),
waardoor het beekdallandschap zich nauwelijks van het omringende
landschap onderscheidt. De maat van de ruimten wordt evenals bij het
gerichte-kamertjestype bepaald door de maat van de netwerkcellen. In
tegenstelling tothet gerichte-kamertjestype is bij het ongerichtekamertjestype de beek in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk
beplant en heeft daardoor het karakter van een houtwalbeek. De beplante
beek onderscheidt zich veelal nauwelijks of niet van de eveneens beplante kavelgrenzen.
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a. Deonregelmatige kamertjes liggen in net
beekdal envolgendevormvan net beekdal
exact. De beek ligt langsde noordrandvan
net beekdal en heett net karakter van een
houtwalbeek.(Rossummer beek, 1910).

b. Dekamertjes komenzowelinals buiten
net beekdalvoor. Daarnaastzijn nog
enkele delenvan het beekdal niet
ontgonnen, herkenbaar aande organisch
gevormdebeplantingselementen. De beek
isgedeeltelijk beplant (De Bolscherbeek,
1886).

c. Deonregelmatige kamertjes liggen in het
bredebeekdalvande Berkel. Debeek ligt
langs de noordrand van het beekdal enis
gedeeltelijk beplant. (Berkel bij Eibergen,
1880).

d. Deonregelmatige kamertjes liggen zowel
inalsbuiten het beekdal.Hetbeekdal wordt
openkele plaatsen onderbroken, hetgeen
kenmerkendisvoor de beekdalen inde
Gelderse Vallei;zie ookfiguur 4.2.3c.
(Lunterensche beek, 1905).

Figuur 5.3.8
Het ongerichte-kamertjestype. Dit beekdaltype wordtgekenmerkt door eenaaneenschakeling vankamertjes die inverschillende richtingen tenopzichte vanelkaarzijngedraaid.

Evenals voor het gerichte-kamertjestype geldt ook voor het ongerichtekamertjestype dat er veelvuldig beekdallandschappen voorkomen met
verspreide boselementen tussen dekamertjes (figuur 5.3.8b). Ook hier
geldt dat indien de kamertjes overheersen deze tot het ongerichtekamertjestype behoren. Deze variaties zouden betiteld kunnen worden
als 'ongerichte-kamertjestype met bosfragmenten'. Gaat echter het bos
overheersen dan ontstaat het 'bosbeektype met kamertjes'.
De ontstaanswijze van het ongerichte-kamertjestype hangt nauw samen
met de ontstaanswijze van het onderliggende onregelmatige perceleringsnetwerk. Onregelmatige netwerken zijn veelal het gevolg van een individuele ontginningswijze, waarbij de beekdalen veelal zijn verdeeld in
onregelmatige blokken. Een andere factor welkehet ontstaan van een
onregelmatige netwerken heeft bevorderd is de aanwezigheid van veel
micro-relief. Ook voor het ongerichte-kamertjestype geldt dat de mate
waarin de terreinvorm van invloed is op de begrenzing van het type sterk
verschilt (vergelijk figuur 5.3.8 a enb).
Figuur 5.3.9
Bij het ongerichte-kamertjestype hebbende
afzonderlijke kamertjes veelal eenonregelmatigevorm.
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Compartimententype
Het compartimententype word gekenmerkt door een aaneenschakeling
van groteruimtes of compartimenten. Deze compartimenten hebben de
grootte van meerdere netwerkcellen. Dit in tegenstelling tot de gerichteen ongerichte-kamertjestypen die de grootte hebben van een netwerkcel.
Bij het compartimententype zijn de volumes aan een selectief gedeelte
van het netwerk gekoppeld. Meestal zijn dit wegen met wegbeplantingen
die buiten het beekdal zijn gelegen en wegen die het beekdal kruisen
(figuur 5.3.10a). Aangezien wegen voornamelijkbuiten het beekdal zijn
gelegen, is meestal ook de begrenzing van de compartimenten buiten het
beekdal gelegen. Hierdoor hebben decompartimenten een ruimtemaat
die veelal debreedte van het beekdal overstijgt. Het compartimententype
is uitsluitend aangetroffen in ondiepe beekdalen. De wanden van de
compartimenten liggen dermate ver uit elkaar dat devorm van deruimte
niet meer herkenbaar is (figuur 5.3.11). Derhalve isbij het compartimententype een onderscheid in vorm minder zinvol. Het onderliggende netwerk kan zowel regelmatig als onregelmatig zijn, maar is meestal wel
grofmazig. Ook isbij het compartimententype de beekloop veelal gekanaliseerd.
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_:L.
a. Het beekdal isopgedeeld ingrote
ruimten,de begrenzing vande ruimtes ligt
buiten hetbeekdal enwordt gevormd
doorwegbeplanting (Grolloerdiep, 1983).

b. Debegrenzingvande compartimenten
wordt gevormd door wegbeplantingen,
beplanting loodrecht op hetbeekdal en
gedeeltelijke beplantingvan de beekloop
(Hullenraai, 1983).

c. Debegrenzing vande compartimenten
ligt buiten het beekdal enwordt gevormd
door beplantingen loodrecht op het
beekdal (Leijgraaf, 1988).

Figuur
5.3.10
riguur D.J.W
Hetcompartimententype. Ditbeekdaltype wordtgekenmerktdooreen aaneenschakeling van grote ruimten ofcompartimenten

Figuur5.3.11
Bijhetcompartimententype liggen de wanden
dermate veruitelkaardatde vormvan de
ruimtenietmeerherkenbaaris.
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Het ontstaan van het compartimententype is in veel gevallen het gevolg
geweest van een ruilverkaveling, waarbij de maaswijdte van het perceleringsnetwerk sterk is vergroot. Tenbehoeve hiervan was het noodzakelijk omdebeplanting op de vroegere perceelsgrenzen geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Hiervoor in deplaats is veelal beplanting langs de
wegen aangelegd. Ook zijn soms enkele beplantingsstroken langs de
beek gesitueerd (figuur 5.3.10b) of loodrecht op het beekdal. In de beekdalen waar het compartimententype voorkomt is het watersysteem veelal
sterk gereguleerd, waarbij de groengronden diep zijn ontwaterd en de
beek is gekanaliseerd en van stuwen voorzien.

5.3.3Tweezijdigetypen
Algemene kenmerken
De tweezijdige typen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de
ruimte aan twee zijden wordt begrensd en dat de positie van de volumes
die de ruimte begrenzen samenhangen met de dalranden. Als gevolg
hiervan beslaat deruimte de voile breedte van het beekdal en wordt de
dalvorm geaccentueerd. Binnen de tweezijdige typen is opbasis van de
begrenzing van de ruimte onderscheid gemaakt in het dalvormtype en
het insteekwaltype.

V

a. Debeplanting bevindtzich langs de
randvan het beekdal (Renkumse beek,
1988).

Dalvormtype
Het dalvormtype wordt gekenmerkt door een open beekdal, waarvan de
ruimte wordt begrensd door volumes langs de randen van het beekdal
(figuur 5.3.12). Vanwegede langgerektheid van het beekdal ontstaat
hierdoor een tweezijdig begrensde ruimte. In enkele situaties komen
beekdalen voor die zodanig diep zijn ingesneden dat de terreinvorm op
zichzelf voldoende is om debeekdalruimte te begrenzen. Dergelijke
omstandigheden doen zich voor op de flanken van de stuwwallen waar
matig diepe beekdalen voorkomen. Ook dekzandruggen langs de rand
van het beekdal kunnen de ruimte gedeeltelijk begrenzen. Beekdalen die
worden begeleid door dekzandruggen komen met name voor in de oostelijke zandgebieden.
In de meeste gevallen wordt de ruimte echter begrensd door een combinatie van volumes enterreinvormen. Doordat de volumes zijn gelegen
langs derand van het beekdal wordt de dalvorm, hoe gering ook, geaccentueerd en zichtbaar (figuur 5.3.13). Bij een subtiele combinatie van
terreinvormen en volumes zijn soms maar weinig volumes nodig om het

b. Bijslingerende beekdalen ontstaan
langgerekte ruimtenwaarvan hetbegineneindpunt nietvanaf een positie
waarneembaar is (Staverdensche Beek,
1989).
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c. Deobjecten liggen buiten het beekdal
en begrenzen samen metde dalrand het
beekdal (Reest bijde Pieperij, 1983).

AS_

e. Beplantingsstroken langs de randvan
het beekdal (Anderensche Diep, 1989)
d. Reest bij Uhorst, 1884

Figuur 5.3.12
Hetdalvormtype. Bij dit beekdaltype ishet beekdal open enwordtde ruimtebegrensddoor volumes langs de randen vanhet beekdal.
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Figuur 5.3.13
Dalvormtype: door de volumes langsderand
vanhet beekdal wordtde dalvorm geaccentueerd(Drentse Aa).

dalvormtype te laten ontstaan (figuur 5.3.12c). Indien het dalvormtype
wordt begrensd door bos dan is het beekdal een langgerekte open ruimte
in een besloten landschap (figuur 5.3.12a en b).Zijn de volumes uitsluitend gesitueerd langs deranden van het beekdal (figuur 5.3.12e) dan is
het beekdal zowel een langgerekte open ruimte alsook een structurerend
element in een open of half-open landschap.Naast de zuivere vormen
van het dalvormtype komen soms ook losse volumes inhet beekdal voor,
zoals enkele (restanten van) houtwallen of kleine bosjes. Deze varianten
zijn te benoemen als dalvormtype met losse volumes.
Het dalvormtype komt voor in combinatie met regelmatige en onregelmatige perceleringsnetwerken en met meanderende en gekanaliseerde
beken. Daarnaast is het dalvormtype aangetroffen in combinatie met alle
dalvormen, met uitzondering van beekdalen met glooiende hellingen. Dit
laatste kan mogelijk worden verklaard doordat de dalvormtype vooral
voorkomt inbeekdalen waar een abrupte begrenzing is van het beekdal
in de vorm van steilranden. Deze abrupte overgangen geven meestal ook
aanleiding tot duidelijke hydrologische verschillen tussen beekdal en
omgeving. Hierdoor komen in de beekdalen van het dalvormtype veelal
hoge grondwaterstanden voor, terwijl de omgeving meestal lagere grondwaterstanden kent. In deze beekdalen zijn de sloten vrijwel permanent
watervoerend en waren in het verleden houtwallen en houtsingels als
perceelsscheiding overbodig. Dit kan tevens verklaren waarom deze
beekdalen open zijn gebleven.
Insteekwaltype
Het insteekwaltypewordt gekenmerkt door een beekdal waarvan het centraledeel open is en waarvan de begrenzing bestaat uit volumes evenwijdig aan de dalrand en loodrecht hierop schermen, de zogenaamde
insteekwallen (figuur 5.3.14). De insteekwallen steken een gedeelte het
beekdal in en geleden hierdoor deruimte. Soms raken de insteekwallen
elkaar en ontstaan enkele kamertjes (figuur 5.3.14d).
Het insteekwaltype is een beekdaltype dat nauw samenhangt met de zeer
specifieke abiotische omstandigheden zoals die voorkomen ophetFriesDrents Plateau. Op het Fries-Drents Plateau ligt op veel plaatsen een
slecht doorlatende keileemlaag dicht onder het oppervlak (zie ook
§2.2.1). Op plaatsen waar debeekdalen tot dieper dan deze keileemlaag
zijn uitgeslepen worden debeekdalen gevoed door diepe grondwaterstromen (figuur 5.3.15). In dezebeekdalen komen hethelejaar natte
omstandigheden voor, waardoor de sloten hier permanent watervoerend
zijn. De insteekwallen dienden als perceelgrensscheiding en als veekering op die plaatsen waar de sloten niet permanent watervoerend zijn
(figuur 5.3.16). De insteekwallen steken daarom vanaf derand het beekdal in, precies tot het punt waar de sloten permanent watervoerend zijn.
De insteekwallen bestaan uit ongeveer 1meter hoge wallen die van
beplanting zijn voorzien (figuur 5.3.17). De wallen evenwijdig aan het
beekdal vormden in het verleden een afscheiding van het grasland met
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a. Deinsteekwallen stekenvanaf de rand
netbeekdal intot netpunt waar de sloten
permanent watervoerend zijn.
(Gasterensche Diep 1989)
b. Inhet beekdal komt een dubbele
waterloop voor. De insteekwallen steken
het beekdal intot aandeze waterloop (De
Broeken, 1911).

c. Naast insteekwallen komenook enkele
boselementen voor dieloodrechtop het
beekdal staan (VledderAa, 1982).

d. Insmallebeekdalen komt hetsomsvoor dat de
insteekwallen elkaar raken.Hierdoor ontstaat een
overgangsvormtussen het insteekwaltype enhet
gerichte-kamertjestype (DeVledders, 1910)

Figuur 5.3.14
Het insteekwaltype. Dit beekdaltype bestaat uit een ruimte die aan twee zijden is begrensd en waarvan de begrenzing wordt gevormd door houtwallen evenwijdig aan de dalrand en loodrecht hierop de zogenaamde insteekwallen.

p.

r53,.

de heide of de aangrenzende essen (Saris, 1984).Deze grenswallen werden vaak nogjuist in de heide aangebracht (Westhof, et al., 1978).
Loodrecht hierop staan de insteekwallen of dwarswallen. De loodrechte
orientatie van de wallen hangt samen met het onderliggende regelmatige
netwerk. In enkele gevallen komt een mengvorm van regelmatige en
onregelmatige netwerken voor, waarbij langsde randen van het beekdal
regelmatige netwerken voorkomen en direct langs de beek onregelmatige
netwerken (figuur 5.3.18; zie ook figuur 4.3.41).Het insteekwaltype is
uitsluitend aangetroffen in ondiepe beekdalen.

Het insteekwaltype hangtsamen met despecifieke
abiotische omstandigheden vanhet Fries-Drents
Plateau. De insteekwallen steken vanafde randhet
beekdal in, tothetpunt waarde sloten onder
invloedvandiepe kwelpermanent watervoerend
zijn.

Figuur 5.3.16
Insteekwallen langs de randvan hetScheebroekerloopje.De insteekwallen geleden de ruimte.

Figuur 5.3.17
De insteekwallen bestaan uit ongeveer 1meter
wallendie van beplanting zijn voorzien
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Figuur 5.3.18a
De netwerken inhet beekdal van deBeilerstroomomstreeks1900.Het beekdallandschap behoort tothet insteekwaltype.Aan ditbeekdaltype ligtveelaleen regelmatignetwerk tengrondslag.

132

//—\ /'* "I fl

TVJ».
•*ri

?.-•<••

<&
*,

.-A
%

>•

*

Vf--' \

..~-A

* : •• C~\1

•^is^i*&$*

\
s?

\ \3

\

y

^ <"

<
9
b. volumes

LX=

~

h

ft-

* ^ > ^
v

..^'"

v* ^ "

1U.V

^

"4^

-L
KM,

r

Figuur 5.3.18b
De volumes inhet beekdal vandeBeilerstroom omstreeks1900.De volumes zijn deelsevenwijdig aan de randvan het beekdalgesitueerd
enstaan deels loodrecht op het beekdal.

133

5.3.4 Delingstypen
Algemene kenmerken
Kenmerkend voor de delingsstypen is dat deruimte door langgerekte
schermen in tweeen wordt gedeeld. Binnen de delingstypen is uitsluitend
onderscheid gemaakt in het beekbeplantingstype.
Beekbeplantingstype
Het beekbeplantingstype bestaat uit schermen, in de vorm van beplantingselementen, langs een of beide oevers van de beek. Hierdoor ontstaan aan weerszijden van debeekloop ruimten die van elkaar gescheiden zijn door de beekbegeleidende beplanting (figuur 5.3.19). Uit paragraaf 4.5.3 blijkt dat ten aanzien van de vorm van debeplanting en de
positionering ten opzichte van debeekloop een grote variatie bestaat.
Variaties zijn onder andere:
- de beplanting kan aan een of beide zijden van de beek zijn gesitueerd;
- debeplanting kan aan debeek grenzen of door een schouwpad van
de beek zijn gescheiden;
- debreedte van de beekbegeleidende beplanting kan varieren van
enkele meters tot enkele tientallen meters;
- de beplanting kan bestaan uitbomenrijen, elzensingels of houtwallen;
de beplanting kan gesloten of transparant zijn.
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b. Debeekbegeleidende beplanting
wordt afgewisseld door boselementen
(Ratumse beek, 1982).

a. Debeplanting isgesitueerd langs de
beek. Het lichtslingerendverloop geeft
aan datde beek is gekanaliseerd
(Midden-Regge, 1984).

Figuur5.3.19
Het beekbeplantingstype. Dit beekdaltype bestaat uitschermen, inde vorm van beplantingselementen, langs eenof beide oevers van de beek.Hierdoorontstaan aan weerszijden van
de beekloop ruimtendie van elkaar gescheiden zijn door de beekbegeleidende beplanting.

Figuur5.3.20
De Ratumse beek indeAchterhoek iseenvoorbeeld
van eenhoutwalbeek.De beplanting langsdebeek
verdeeltde ruimte.
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De situatie waarbij de beplanting direct grenst aan debeek en debeek en
de beplanting een geheel vormen wordt ook wel aangeduid alseen houtwalbeek (figuur 5.3.20; zie ook §4.5.3).Het ontstaan van houtwalbeken
hangt samen met een oude vorm van waterbeheersing. Debeplanting op
de oevers van de beek zorgt er voor dat de oevers door de wortels worden vastgehouden, waardoor debeek zijn loop minder snel wijzigt. De
beplanting langs de beek fungeerde in het verleden tevens als veekering
en perceelsscheiding. De laatstejaren worden opnieuw houtwalbeken
aangelegd. Naast waterhuishoudkundige motieven spelen hierbij ook
ecologische en landschapsarchitectonische motieven een rol.
Een voorwaarde voor het functioneren van houtwalbeken is een voldoen-

dehoge stroomsnelheid van het water om ophoping van bladeren en takken in de beek tevoorkomen.Dit is de reden dat houtwalbeken met
name in debovenlopen in de oostelijke en zuidelijke zandgebieden voorkomen, waar het hoogteverschil dusdanig is dat voldoende hoge stroomsnelheden worden bereikt.
In samenhang met het kanaliseren van de beeklopen zijn soms ook beekbegeleidende beplantingen ontstaan die bestaan uit schermen die op
enige afstand van de beekloop zijn gesitueerd. Deze beplantingen worden gescheiden van debeek door een schouwpad dat noodzakelijk is om
machinaal onderhoud van de gekanaliseerde beek mogelijk temaken.
Indien de beek aan weerszijden wordt begeleid door beplantingsstroken
op enige afstand van debeek dan ontstaat een sequentie van ruimten (zie
figuur 4.4.12). Direct langs de beek ontstaat een smalle tweezijdig
begrensde ruimte, terwijl debeplanting alsgeheel de ruimte verdeelt.
Beekdallandschappen waarbij schermen op enige afstand van de beek
zijn gesitueerd komen in tegenstelling tot dehoutwalbeken ook in de
benedenlopen van debeekdalstelsels voor.
Het beekbeplantingstype is uitsluitend aangetroffen in combinatie met
ondiepe beekdalen, met uitzondering van de bovenlopen op de Twentse
stuwwallen, waar het beekbeplantingstype ook voorkomt in combinatie
met matig diepebeekdalen. Bij deze combinatie is er feitelijk sprake van
een combinatie van het beekbeplantingstype en het dalvormtype.

5.3.5 Continue typen
Algemene kenmerken
De continue typen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de ruimte
bestaat uit een continue ruimte met daarin volumes die onderling niet
zijn verbonden. De volumes kunnen zowel aan de netwerklijnen als aan
de netwerkcellen zijn gekoppeld. De volumes kunnen zowel blokken,
schermen als solitairen zijn. Ook kunnen er delen voorkomen waarin
volumes ontbreken. Continue typen kunnen uitsluitend voorkomen in
ondiepe beekdalen, aangezien bij diepe beekdalen de randen van het
beekdal de ruimte begrenzen. Binnen de continue typen is op basis van
de vorm van de volumes onderscheid gemaakt in het fragmententype, het
blokkentype, het schermentype, het organische-volumestype en het opendaltype
Fragmententype
Het fragmententype is het beekdaltype dat tegenwoordig algemeen voorkomt. Het fragmententype wordt gekenmerkt door een schijnbaar willekeurige mengeling van losse blokken, schermen en solitairen (figuur
5.3.21en 5.3.22). Het fragmententype komt zowel voor in combinatie
met regelmatige als onregelmatige perceleringsnetwerken, terwijl de
beek meestal is gekanaliseerd.
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b. DeAa of Weerijs, 1985??
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a. Bolscherbeek, 1986
c. DeKleineAa, 1988

Figuur 5.3.22
Hetfragmententypen. Dit beekdaltype wordtgekenmerkt door eenschijnbaar willekeurigemengeling van blokken, schermen ensolitairen.

Figuur5.3.21
Een mengeling van schermen, solitairen en blokken.

"

Het fragmententype is in veel gevallen een relict van een van de hiervoor
besproken typen. Hierbij zijn door functieverlies en schaalvergroting de
beplantingselementen geheel of gedeeltelijk verdwenen (zie ook hoofdstuk 2).Hierdoor staathet fragmententype symbool voor de ruimtelijke
problematiek van de zandgebieden. Daar waar het fragmententype voorkomt heeft inveel gevallen ook een sterke nivellering van de abiotische
verschillen plaatsgevonden. Hierdoor gaat dit type veelal samenmet een
gekanaliseerde beek en een diepe ontwatering.
Blokkentype
Bij het blokkentype bestaan de volumes uit losse blokken die gespreid
liggen in een continue ruimte (figuur 5.3.24). De blokken kunnen zowel
onregelmatig als regelmatig van vorm zijn. Deze vorm wordt bepaald
door de vorm van de netwerkcellen. Soms worden deblokken gekenmerkt door een regelmatige vorm en een gemeenschappelijke richting
(figuur 5.3.24b). Aan deze vorm en richting ligt een regelmatig perceleringsnetwerk ten grondslag.

^

Het blokkentype is veelal een relict van het gerichte of ongerichtekamertjestype (vergelijk figuur 5.3.25met figuur 5.3.7). Hierbij zijn in
de loop der tijd de schermen verdwenen, waarna deblokken als losse
volumes overbleven. De vorm van debeekloop kan zowel meanderend
als recht zijn, alhoewel een rechte vorm veruit in de meerderheid is.Het
blokkentype komt in combinatie met alledalvormen voor, met uitzondering van de diepe beekdalen.
Figuur 5.3.23
Blokken in het beekdal van de Lemselerbeek.
iSf *
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a. Blokvormigevolumes inhet beekdal
van de Dommel (1985).

b. Deblokken zijn loodrecht op het beekdal
georienteerd.Aan de gemeenschappelijke
richting isafleesbaar dat hier een regelmatig
netwerk aanten grondslag ligt (Elsbeek,
1989).

c. De blokkenzijn bescheiden van
omvangen liggenop ruimeafstand van
elkaar (Beurzerbeek, 1991).

Figuur 5.3.24
Het blokkentype. Dit beekdaltype wordtgekenmerkt door losse blokken die gespreid liggen ineen continue ruimte.
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Figuur5.3.25
In de bovenloop vande Dommelkomthet blokkentype veelvuldigvoor (1985/1991).

137

Schermentype
Bij het schermentype bestaan de volumes uit losse schermen in een continueruimte (figuur 5.3.26en 5.3.27). Soms hebben de schermen een
gemeenschappelijke richting (figuur 5.3.26b en c).Aan deze richting ligt
een regelmatig netwerk ten grondslag.

Figuur 5.3.27
Losseschermen in het beekdallandschap van het
Merkske op degrens vanBelgie enNederland. De
schermend bestaan uitpopulierenrijen.

av^y.

Het schermentype is in demeeste gevallen een gedegradeerde vorm van
het ongerichte- of gerichte-kamertjestype. Hierbij zijn de kamertjes in de
loop der tijd gefragmenteerd tot losse schermen. Hetkomt echter ook
voor dat de fragmentatie samenhangt met een gevarieerde abiotische
opbouw. Dit is mogelijk in beekdallandschappen met veel micro-relief,
waardoor opkorte afstand grote hydrologische verschillen voorkomen.
Daar waar de sloten permanent watervoerend zijn dienden deze als perceelsscheiding en daar waar geen watervoerende sloten aanwezig zijn
werden in het verleden singels of houtwallen aangelegd als perceelsscheiding. DeDommel bij Olland is hier een voorbeeld van (figuur
5.3.26a).
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a.Verspreid over het beekdal (en het
omringende landschap) komen losse
schermen voor. Deonregelmatige vorm
van deschermen hangt samen met een
onregelmatig netwerk (Dommel bijOlland,
1908).
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b. Losse schermen Inhet beekdalvan de
BuulderAa(1950)

c.Aan deorientatie vande schermen iste
zien dat hieraan een regelmatig netwerk
ten grondslag ligt (Brandsche Vaart, 1955)

Figuur 5.3.26
Het schermentype. Dit beekdaltype bestaat uit losseschermen die gespreid liggen in eencontinue ruimte.

Organische-volumestype
Bij het organische-volumestype hebben de volumes kenmerkende onregelmatige, organische vormen (figuur 5.3.28en 5.3.29). Dit beekdaltype
komt voor in situaties waar er geen perceleringsnetwerk is of in situaties
waar het perceleringsnetwerk zijn functie als grens- of verbindingslijn
heeft verloren. In deze situaties wordt de vorm en positionering van de
volumes bepaald door natuurlijke processen. Bij deze natuurlijke processen horen 'natuurlijke', organische vormen. Bij het organische-volumestype wordt de vorm in sterke mate bepaald door biotische processen in
relatie tot de abiotische opbouw. De typische organische vormen ontstaan onder invloed van extensieve begrazing of onder invloed van een
zodanig extensief grondgebruik dat spontane bosontwikkeling plaatsvindt.
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a. Innetbeekdalkomenvolumesvoor met
organische vormen. Inhetrechter deelvan
defiguur komen enkeleschermen voor die
wijzen opeen eerste aanzet tot ontginning
van het beekdal (Elsbeek, 1890)

b. Hetorganische-volumestypekomtveelal
voor incombinatie meteen ander
beekdaltype. Inditvoorbeeld ishet
beekdallandschap eenovergangsvorm
tussen hetorganische-volumestype en het
gerichte-schermentype. Daarnaast komen
enkele insteekwallen voor inde linker
bovenhoek (Koestukken en Marsen,1900).

c Zowelinalb buiten het beekdal komen
orgamsrhe volumes voor (Tongelreep
1912).

Figuur5.3.28
Het organische volumestype. Dit beekdaltype wordtgekenmerkt door volumes met een kenmerkende onregelmatige organische vorm.

Het organische-volumestype isvrijwel uitsluitend aangetroffen inhet
kaartmateriaal van rond 1900en komt tegenwoordig slechts op kleine
schaal voorinnatuurgebieden en bij natuurbouwprojecten.

Figuur5.3.29
Bij het organische-volumestype hebben de volumes
onregelmatige organischevormen. (Zwarte beek in
Belgie).

Open-dal-type
Het open-dal-type wordt gekenmerkt doordat ernauwelijks ofgeen volumes zijn gesitueerd inhet beekdal endoordat de dalranden deruimte
niet begrenzen (figuur 5.3.30en 5.3.31). Het perceleringsnetwerk kan
zowel een regelmatig alseen onregelmatig netwerk zijn ofgeheel ontbreken.
Rond 1900kwamen verschillende beekdallandschappen voor die boomloos waren en uitgrasland ofheide bestonden, terwijl ook het omringende landschap bestond uit open heidegebieden. Sinds detweede helft van
deze eeuw komt het open-dal-type inoptima-forma nog slechts sporadisch voor. Weikomen beekdallandschappen voor met slechts een enkele
boomofeen enkel bosje (figuur 5.3.30b). Indien de boomloze delen tussen deze volumes groter zijn dan twee keer debreedte van het beekdal
zijn deze beekdallandschappen ook tot het open-daltype gerekend.

Figuur5.3.31
Bij het open-daltypekomenslechts enkele volumes
voor (bovenloop van de Strijbeekse beek).
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b. Beekdallandschappen zonder volumes
komenslechts sporadisch voor. Daarentegen
komenwelbeekdallandschappen voor met
slechts een enkele boomofeen enkel
boselement (AaofWeerijs bij Rijsbergen,
1985).
Figuur 5.3.30
Het open-daltype. Dit beekdaltype wordtgekenmerkt door het ontbrekenvan volumes.

5.4 Tot slot
In dit hoofstuk is een landschapsmorfologische typologie opgesteld voor
voor het typeren van de beekdallandschappen inde Nederlandse zandgebieden. Met behulp van deze typologie kunnen vormverschillen tussen
en binnen beekdallandschappen inzichtelijk worden gemaakt.
Door middel van detypologie isde grote variatie aan vormen gereduceerd tot 12beekdaltypen. Uit de toelichting bij debeekdaltypen blijkt
dat de vormverschillen samenhangen met verschillen inde achterliggende landschapsvormende factoren en processen.
In het volgende hoofdstuk wordt met behulp van detypologie beschreven welketransformaties deze eeuw inde beekdallandschappen hebben
plaatsgevonden.

Noten
l
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Als vuistregel isgehanteerd dat een beekdaltype pas als zodanig
wordt benoemd alsdelengte van de aaneenschakeling groter is dan
twee keer de breedte van het beekdal. Deze grove maat is gehanteerd
omtevoorkomen dat bijvoorbeeld twee achter elkaar geschakelde
regelmatige ruimten automatisch leiden tothet gerichte-kamertjestype.Indepraktijk blijkt deze vuistregel goed bruikbaar om de beekdaleninde zandgebieden tetyperen.
De 1900-situatieisafgeleid van topografische kaarten uit de periode
van rond 1900. Het moment van opname van deze kaarten varieert
globaal van 1880tot1920.De huidige situatie isafgeleid vande
meest recente topografische kaarten. Het moment van opname van
deze kaarten is echter inveel gevallen alvan voor 1990.
Niet allebeekdallandschappen zijn getypeerd. Zo zijn onder andere
de droge dalen op de Veluwebuiten beschouwing gelaten. De reden
hiervoor is dat de droge dalen geen beekdalen zijn indie zin dat
beeklopen ofstromend water hier ontbreken. Voorhet overigeis
gepoogd om debeekdallandschappen die zijn getypeerd zo evenwichtig mogelijk over de zandgebieden tespreiden.

6 HET TRANSFORMATIEPROCES
6.1 Inleiding
De beekdallandschappen zijn aan een voortdurende transformatie onderhevig. De beekdaltypen die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven kunnen daarom worden beschouwd als momentopnamen in een continu veranderingsproces. Dit impliceert dat beekdallandschappen transformeren
van het ene beekdaltype naar het andere beekdaltype.
Het doel van dit hoofdstuk is om inzicht tekrijgen in de vormveranderingen, zoals die zich vanaf het begin van deze eeuw hebben voltrokken
in het licht van de hieraan ten grondslag liggende landschapsvormende
processen.
Allereerst wordt ingegaan op de verbreiding van debeekdaltypen rond
1900en in dehuidige situatie (§6.2).Vervolgens worden een aantal stadiabeschreven van hettransformatieproces zoals zich dat vanaf het
begin van deze eeuw heeft voltrokken (§6.3).Tenslotte wordt ingegaan
opde morfodynamiek van debeekdallandschappen (§6.4).

6.2 Verbreiding van de beekdaltypen
6.2.1 Inleiding
Metbehulp van delandschapsmorfologische typologie zijn van een
groot aantal beekdallandschappen in de Nederlandse zandgebieden
zowel de 1900-situatie als de huidige situatie getypeerd1. Deze typeringen zijn als twee losse kaartbijlagen bijgevoegd.
Allereerst wordt ingegaan op de spreiding van de beekdaltypen rond
1900 (§6.2.2) en vervolgens opde spreiding van de beekdaltypen in de
huidige situatie (§6.2.3).

6.2.2Verbreidingvandebeekdaltypen rond1900
Rond 1900zijn er duidelijke verschillen in de verbreiding van de beekdaltypen (kaartbijlage I).Ten aanzien van de verbreiding valt op dat er
beekdaltypen zijn die overal in de zandgebieden voorkomen en dat er
beekdaltypen zijn die aan een specifieke regio of aan een specifieke
positie binnen de beekdalstelsels zijn verbonden.
Kenmerkend voor de noordelijke zandgebieden is het op grote schaal
voor komen van het insteekwaltype. Dit beekdaltype komt uitsluitend
hier voor, aangezien dit type samenhangt met de specifieke abiotische
omstandigheden van het Fries-Drents Plateau (zie §5.3.3).Het insteek-
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waltype komt met name in de midden- en benedenlopen voor. In de
bovenlopen komen met name het gerichte-kamertjestype en het opendaltype voor.
In de centrale zandgebieden (Gelderland, Overijssel) overheerst het
ongerichte-kamertjestype. Dit type hangt samen met de aanwezigheid
van veel micro-relief en een individuele ontginningswijze (zie §5.3.2).In
de bovenlopen in het oosten van Gelderland en Overijssel komt daarnaast ook veelvuldig het beekbeplantingstype en het bosbeektype voor.
In de benedenlopen komt naast het ongerichte-kamertjestype ook het
dalvormtype en het fragmententype voor.
Kenmerkend voor de zuidelijke zandgebieden is de bonte mengeling van
beekdaltypen. De beekdaltypen wisselen elkaar opkorte afstand af en
allebeekdaltypen komen voor, met uitzondering van het insteekwaltype.
Het sterkst vertegenwoordigd is het gerichte-kamertjestype (met name in
Oost-Brabant). De verschillen in verbreiding binnen de beekdalstelsels
zijn minder uitgesproken dan in de centrale en noordelijke zandgebieden.
Weikomt in debenedenlopen van de grotere beekdalstelsels met name
het ongerichte schermentype en het fragmententype voor.
Voorde meeste beekdalstelsels geldt dat in de midden- en bovenlopen
met name beekdaltypen voorkomen waarbij vrijwel alle perceelsgrenzen
en beeklopen zijn beplant (ongerichte-kamertjestype, gerichtekamertjestype, beekbeplantingstype, bosbeektype), terwijl in de benedenlopen met name beekdaltypen voorkomen waarbij de perceelsgrenzen en
de beeklopen maar gedeeltelijk of helemaal niet zijn beplant (dalvormtype, fragmententype, schermentype). Dit verschil kan grotendeels worden
verklaard door de positie binnen het hydrologisch systeem.
Kavelgrensbeplantingen werden inhet verleden vooral daar aangelegd
waar geen permanent watervoerende sloten aanwezig waren die de functie als veekering konden overnemen. Deze situaties doen zich vooral
voor in debovenlopen van debeekdalstelsels waar het beekdal meestal
gevoed wordt door ondiepe lokale kwelstromen waardoor de sloten en
debeeklopen zomers grotendeels droogvallen. De midden- en benedenlopen daarentegen worden meestal gevoed door diepe permanentekwelstromen waardoor de meeste sloten en beeklopen hier het gehelejaar
watervoerend zijn. Hierdoor waren in debenedenlopen minder kavelgrensbeplantingen nodig als veekering.
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6.2.3 Verbreidingvandebeekdaltypen indehuidigesituatie
In de huidige situatie domineert vrijwel overal in de zandgebieden het
fragmententype (kaartbijlage II).Hierdoor zijn er geringe regionale verschillen en geringe verschillen binnen debeekdalstelsels. Het FriesDrents plateau onderscheid zich nog enigszins door het voorkomen van
enkele relicten van het insteekwaltype, terwijl de bovenlopen in het oosten van Overijssel en Gelderland zich onderscheiden door het veelvuldig
voorkomen van het beekbeplantingstype en het bosbeektype. Het
gerichte- en ongerichte-kamertjestype is daarentegen vrijwel geheel
verdwenen.
Een vergelijking van de huidige situatie met de 1900-situatielaat zien
dateen ware metamorfose heeft plaatsgevonden, waarbij in de tussenliggende periode de vormverschillen grotendeels zijn genivelleerd. Bij dit
nivelleringsproces moet in ogenschouw worden genomen dat in dit
onderzoek alleen de vorm van de beekdallandschappen is weergegeven.
Indien de morfologie van het omringende landschap op een vergelijkbare
wijze zou worden weergegeven dan zou blijken dat de vormveranderingen nog extremer zijn dan beide kaarten suggereren. Dit komt doordat er
rond 1900,naast de vormverschillen tussen de beekdallandschappen
onderling, veelal ook duidelijke vormverschillen waren tussen de beekdallandschappen en het omringende landschap. In de huidige situatie zijn
ook deze vormverschillen sterk genivelleerd.
Opvallend is dat het dalvormtype,het beekbeplantingstype en het bosbeektype zich wel grotendeels hebben weten te handhaven. Met name
het handhaven van het beekbeplantingstype lijkt in tegenspraak met de
voorgaande hoofdstukken waarin is aangegeven dat in het verleden veel
beekbegeleidende beplantingen zijn gerooid. De beekbegeleidende
beplantingen die zijn gerooid zijn echter hoofdzakelijk beplantingen die
deel uitmaakten van het gerichte- en ongerichte-kamertjestype.
Ten aanzien van het dalvormtype geldt zelfs dat deze enigszins is toegenomen.
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6.3Transformaties
6.3.1 Inleiding
De processen die ten grondslag liggen aan de vormveranderingen die
sinds het begin van deze eeuwhebben plaatsgevonden worden voor een
belangrijk deel gestuurd door menselijk handelen of door de wisselwerking tussen het menselijk handelen en denatuurlijke omgeving. Deze
antropogene processen zijn daarom alsingang gehanteerd om de vormveranderingen te beschrijven. Uit hoofdstuk 2blijkt dat in deze eeuw
met name de volgende antropogene processen van invloed zijn geweest
op devormaspecten van de beekdallandschappen:
functieverlies van de beplantingselementen (§6.3.2);
ontginning van de woeste gronden (§6.3.3);
uitvoering van ruilverkavelingen (§6.3.4);
uitvoering van beekkanalisaties (§6.3.5);
uitvoering van natuurbouw- en landinrichtingsprojecten (§6.3.6).

6.3.2 Functieverlies van beplantingselementen
Vanaf het begin van deze eeuw vindt een snelle technologische ontwikkeling van de landbouw plaats. Een van de aspecten hiervan is dat de
beplantingselementen de functies verliezen die zij in de periode daarvoor
vervulden (vee- en wildkering en slibopvang).Als gevolg hiervan komt
een proces van verwaarlozing of kappen op gang waardoor veel kavelgrensbeplantingen geleidelijk verdwijnen2. Dit proces uit zich in een
morfologisch proces van fragmentatie van de volumes. Hierdoor transformeren veel beekdallandschappen vanaf het begin van deze eeuw
geleidelijk tot het fragmententype. De ontwikkelingsreeksen van de
Buulder Aa (figuur 6.3.1) en de Beurzerbeek (figuur 6.3.2) illustreren dit
proces. De ontwikkelingsreeks van de Buulder Aa laat een transformatie
zien van het gerichte-kamertjestype naar het fragmententype, terwijl de
ontwikkelingsreeks van de Beurzerbeek een ontwikkeling vertoont van
het ongerichte-kamertjestype naar het fragmententype. Bij beide reeksen
zijn in de uitgangssituatie aan vrijwel alle netwerklijnen volumes gekoppeld, in de vorm van kavelgrensbeplantingen. In de daarop volgende
perioden fragmenteren de kavelgrensbeplantingen geleidelijk tot losse
volumes omtenslotte vrijwel geheel te verdwijnen. Naarmate de dichtheid van de volumes geringer wordt neemt ook de herkenbaarheid van
zowel het gerichte-kamertjestype (Buulder Aa) als het ongerichtekamertjestype (Beurzerbeek) af. Uiteindelijk is het patroon van kamertjes niet meerherkenbaar en ontstaat het fragmententype. Bij de Buulder
Aa ontstaat als tussenstadium (1950) het schermentype. Ruimtelijk
gezien vindt er door het functieverlies van de beplantingselementen een
transformatie plaats van alzijdig begrensde ruimten naar continue ruimten.
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Figuur6.3.1
OntwikkelingsreeksBuulderAa (Brabant; kaartblad 57E). De reeksWonteen transformatie van het gerichtekamertjestype naar hetfragmententype. Indeperiode tussen 1912en 1950nemende kavelgrensbeplantingen
geleidelijkaf. Hierdoor vallen de kamertjes uiteen tot losseschermen enontstaat ineerste instantie het schermentype. Ookde beekloop wordtindezeperiode gedeeltelijk gekanaliseerd. In 1970zijn de schermen grotendeels verdwenenen resterennog enkele solitairen en blokken. In deperiode tussen 1970en 1981vindt eenherverkavelingplaats, hetgeen zichtbaar isaan de veranderingen inde netwerken (vergrotingvande maaswijdte,
kanalisatie vande beek). Ten aanzien van de volumes heeftdit slechts eenbeperkteinvloed.
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Figuur 6.3.2
OntwikkelingsreeksBeurzerbeek (Achterhoek; kaartblad 41E). De reeks toonteenontwikkeling van het ongerichtekamertjestype naar het blokkentype. Ookindeze reeksisfunctieverlies vande kavelgrensbeplantingen een belangrijkesturende
factor achter het transformatieproces. Ten aanzien vande vorm vande netwerken valtopdat de maaswijdte weltoeneemt,
maardat de netwerkcellen onregelmatig van vorm blijven.De beekloop transformeert van eenmeanderende loop naareen
gekanaliseerde loop.
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Veelbroekbossen vertonen een enigszins vergelijkbare ontwikkeling als
de kavelgrensbeplantingen. Ook deze volumes verloren hun functie binnen het landbouwkundig systeem en werden na ontwatering geheel of
gedeeltelijk gerooid. De ontwikkelingsreeks van de Boekelerbeek (figuur. 6.3.3)laat zien hoe door ontginning van delen van het beekdal een
transformatie plaatsvindt van het bosbeektype in de richting van het
fragmententype.
De verschillende ontwikkelingsreeksen illustreren hoe verschillende uitgangssituaties kunnen transformeren tot vergelijkbare beekdaltypen. Ook
andere typen vertonen een vergelijkbare transformatie in de richting van
het fragmententype. De snelheid waarmee de transformatie plaatsvindt
kan echter sterk varieren. In sommige beekdalen zijn de kavelgrensbeplantingen of broekbossen in een tijdsbestek van enkele decennia gefragmenteerd tot losse volumes, terwijl in andere beekdalen sprake is van
een sluipend proces waardoor hier nu nog steeds een hoge dichtheid aan
kavelgrensbeplantingen of broekbossen voor komt.
Alhoewel het morfologische proces als geheel zekere wetmatigheden
vertoont, lijkt het verdwijnen van de afzonderlijke volumes tamelijk willekeurig plaats te vinden. Verspreid over het gehele beekdal verdwijnen
volumes of transformeren schermen eerst tot solitairen om vervolgens
geheel te verdwijnen. Een verklaring voor het gegeven dat het ene volume wel en het andere volume niet verdwijnt valt op dit ordeningsniveau
nauwelijks of niet te geven. Daarnaast komen beekdallandschappen voor
waarbij de afname van volumes minder willekeurig lijkt plaats te vinden.
De ontwikkelingsreeks van de Vledders, een bovenloopje van het
Drostendiep (figuur 6.3.4), is een voorbeeld waarbij vooral de volumes
inhetbeekdal afnemen, terwijl de volumes langs derand van het beekdal nauwelijks afnemen. Als gevolg hiervan vindt in deze ontwikkelingsreeks een transformatie plaats van het insteekwaltype naar het dalvormtype.
De verschillende ontwikkelingsreeksen illustreren dat de afname van de
kavelgrensbeplantingen en de broekbossen kan worden beschouwd als
een morfologisch proces dat heeft geleid tot een geleidelijke afname van
de vormverschillen tussen debeekdallandschappen onderling en tussen
de beekdallandschappen en het omringende landschap. Als gevolg van
dit proces zijn van oorsprong morfologisch sterk verschillende beekdaltypen getransformeerd tot een gelijksoortig beekdaltype. Het transformatieproces laat zich voor een belangrijk deel verklaren door een verlies
van de functies van de volumes.

146

netwerken

1952

1986

1952

1986

volumes

1903

Figuur 6.3.3
OntwikkelingsreeksBoekelerbeek (Twente;kaartblad 34E/F). De reekstoont een transformatie van het bosbeektype naar het fagmententype.De transformatie wordtgestuurddoor eenontginning van delen van het beekdal (met name inhet linkerdeel van defiguren)
waarbijde beekloop wordtgekanaliseerd en debeplanting wordt verwijderd. De transformatie voltrektzich grotendeels inde periode
tussen 1903en 1952.
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Figuur 6.3.4
OntwikkelingsreeksDe Vledders(Drente; kaartbladl 7H). De reekstoont een transformatie van het insteekwaltype in
de richtingvan hetdalvormtype. In deperiode tussen 1910en 1983neemt het aantal volumes loodrechtophetbeekdal (de insteekwallen) geleidelijkaf. De volumes evenwijdig aan het beekdal nemen echter nauwelijksaf. Tenaanzien
vande netwerken valtop dat tussen 1910en 1952een fijnmazig netwerk buiten het beekdal ontstaat door deontginning van dewoeste gronden. Onder invloed vanherverkavelingen neemt inde daarop volgendeperiode de maaswijdtevande netwerken, zowel inalsbuiten het beekdal,geleidelijk toe.Desondanks blijft het netwerk inhet beekdal zich
onderscheiden van het netwerk buiten het beekdal.
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6.3.3 Ontginningvandewoestegronden
In de meeste ontwikkelingsreeksen vindt in deperiode tussen ±1900 en
±1950 een sterke transformatie van het perceleringsnetwerk plaats. Deze
transformatie hangt veelal samen met een ontginning van de woeste
gronden en heeft vooral betrekking op de gronden buiten het beekdal.
Deze transformatie vindt over het algemeen in een tijdsbestek van enkele
jaren plaats.
In veel gevallen is de ontginning van de woeste gronden niet direct van
invloed op het beekdal zelf, aangezien de meeste beekdalen alruim voor
deze periode waren ontgonnen (zie ook hoofdstuk 2).Het is vooral het
perceleringsnetwerk buiten het beekdal dat verandert (vergelijk bijvoorbeeld in figuur 6.3.4 de eerste en de tweede periode).Dit nieuwe perceleringsnetwerk verschilt meestal sterk in maat, vorm en richting van het
perceleringsnetwerk in de beekdalen. Bij latereherverkavelingen zijn de
vormverschillen tussen de perceleringsnetwerken in en buiten het beekdal meestal genivelleerd.
In gebieden waar de woeste gronden minder geschikt waren als landbouwgrond is veelal tijdens de ontginning op grote schaal naaldbos aangeplant. Indien deze aanplant direct buiten het beekdal plaatsvond is
hierdoor soms een totale inversie van de vorm ontstaan. De ontwikkelingsreeks van het Amerdiep is hiervan een voorbeeld (figuur 6.3.5). Het
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Figuur 6.3.5
OntwikkelingsreeksAmerdiep (Drente; kaartblad 17B). De reekstoonteen transformatie van het insteekwaltypenaarhet
dalvormtype. Deze transformatie wordtgestuurddoor de bebossing van de woestegronden buiten het beekdal (metname
tussen 1914en 1950)en eenfunctieverlies vande kavelgrensbeplantingen inhet beekdal, waardoordeze verdwijnen.De
afname vande kavelgrensbeplantingen vindtmet nameplaats tussen 1950en 1983,deperiode waarin de beekdalgronden
wordenherverkaveld. Dit laatste isherkenbaar aan de toename vande grootte van de netwerkcellenin het beekdal.
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Figuur 6.3.6
OntwikkelingsreeksRossummerbeek (Twente,kaartblad 28H). De reekstoonteen ontwikkeling van het ongerichtekamertjestype inde richting van het blokkentype. De transformatie wordtgestuurd doorde ontginning vande woeste
gronden buitenhet beekdal (1910-1952), hetgeen zichtbaar isaan devormverandering van de netwerken. Deze gronden
warenveelal betergeschikt alsgrasland dan de natte beekdalgronden.Als gevolg hiervan rakendelen van het beekdal in
onbruik en vindtspontane bosontwikkelingplaats (1952-1984).

beekdal van het Amerdiep behoort rond 1900tot het insteekwaltype en
is een besloten element in een open landschap. Na de ontginning van de
woeste gronden tot bos is het beekdal een open ruimte in een besloten
omgeving. Dit effect wordt versterkt doordat gelijktijdig het proces van
afname van de kavelgrensbeplantingen plaatsvindt. Als gevolg hiervan
verdwijnen de insteekwallen en transformeert het insteekwaltype tot het
dalvormtype.
Zoals in paragraaf 2.3.3 is aangegeven vormt de ontginning van de
woeste gronden soms ook de aanzet tot een herbestemming van de gronden. De ontwikkelingsreeksen van de Rosummerbeek (figuur 6.3.6), de
Groote Molenbeek (figuur 6.3.7) en de Elsbeek (figuur 6.3.8) illustreren
dit proces. De ontwikkelingsreeks van de Rossummerbeek is een voorbeeld waarbij na ontginning van de woeste gronden buiten het beekdal
de gronden inhet beekdal worden verlaten. Hierdoor ontstaan er broekbossen in het beekdal en transformeert het beekdal van het ongerichtekamertjestype in de richting van het blokkentype. De ontwikkelingsreeks
van de Groote Molenbeek is een voorbeeld waarbij het bos buiten het
beekdal wordt gekapt en ontgonnen tot landbouwgrond, terwijl in het
beekdaljuist bos ontstaat. Hierdoor ontstaat een totale inversie van de
vorm (van dalvormtype naar bosbeektype). De ontwikkelingsreeks is
morfologisch gezien een omgekeerde ontwikkeling van de ontwikkelingsreeks in het Amerdiep (figuur 6.3.5). De ontwikkelingsreeks van de
Elsbeek is een voorbeeld waarbij het beekdal in 1890nog niet is ontgonnen. De reeks laat zien dat na 1890eerst het beekdal wordt ontgonnen,
terwijl na 1952het beekdal weer gedeeltelijk wordt verlaten waardoor er
op sommige percelen broekbos ontstaat. Als gevolg hiervan vindt er een
transformatie plaats van het organische volumestype naar het blokkentype.
De ontwikkelingsreeksen illustreren dat de ontginning van de woeste
gronden beschouwd kan worden als een abrupt proces.Dit proces was in
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Figuur 6.3.7
OntwikkelingsreeksGrooteMolenbeek (Noord-Limburg, kaartblad 52D). De reekstoonteen transformatie van hetdalvormtype, via hetfragmententype, naar het bosbeektype. De transformatie wordtgestuurddoor het ontginnen vande gronden buiten
het beekdal,waarbijde bosopstanden wordengerooid (1917-1949). Ookde beek wordtindezeperiode gekanaliseerd.
Evenals bijdeRossummerbeek (figuur6.3.6)rakenvervolgens delenvan het beekdal inonbruik alsgrasland,waarnabosontwikkelingplaatsvindt (1949-1989).
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Figuur 6.3.8
Ontwikkelingsreeks Elsbeek (Noord-Limburg,kaartblad 52G). De reekstoonteen ontwikkeling van het organische-volumestype, via hetopen-daltype,naar het blokkentype. In 1890ishet beekdal nog maargedeeltelijk ontgonnen. Slechts in het rechterdeel van defiguur zijn aanzetten totontginning. Tussen 1890en 1952wordthet beekdal ontgonnen, waarbij de beplanting wordt verwijderdende beek gekanaliseerd. Indeperiode na
1952raken enkelepercelen inonbruik alsgrasland,waarna bosontwikkeling plaatsindt.

eerste instantie vooral van invloed op de vorm van deomgeving van de
beekdallandschappen. Dit neemt niet weg dat deze transformaties in
bepaalde situaties een verandering van het beekdaltype tot gevolg hebben gehad. Daarnaast vormde de ontginning van de woeste gronden
somsde aanzet tot een herbestemming van de gronden inhet beekdal
waardoor in sommige beekdallandschappen een totale inversie van de
vorm plaatsvond.
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6.3.4 Ruilverkavelingen
In een groot aantal beekdallandschappen vindt in de periode na 1954een
abrupte transformatie plaats die samenhangt met de uitvoering van een
ruilverkaveling. 1954 is namelijk hetjaar waarin de ruilverkavelingswet
uit 1924 wordt herzien en waarna het aantal ruilverkavelingen sterk toeneemt.De vormveranderingen die hier het gevolg van zijn hebben over
het algemeen zowel betrekking op de gronden in als buiten het beekdal.
Kenmerkend voor het transformatieproces iseen vergroting van de netwerkcellen en in samenhang hiermee het ontstaan van een regelmatig
netwerk. Opvallend is dat na uitvoering van een ruilverkaveling het perceleringsnetwerk in de beekdalen vaak nog maar nauwelijks verschilt
van het perceleringsnetwerk buiten de beekdalen. Een ander kenmerk is
dat een groot deel van de volumes -met name restanten van kavelgrensbeplantingen (schermen) -in het kader van de ruilverkaveling worden
verwijderd. De meeste ontwikkelingsreeksen illustreren dit proces (zie
onder andere in figuur 6.3.1 detransformatie van de Buulder Aa tussen
1970en 1981).Onderzoek naar de afname van beplantingselementen in
noordoost Twente laat zien dat de afname aan beplantingselementen door
ruilverkavelingen gemiddeld genomen maar weinig verschilt van de
afname aan volumes als gevolg van het hiervoor beschreven geleidelijke
proces van afname van kavelgrensbeplantingen door functieverlies
(Vlaanderen, 1989).
De vormveranderingen als gevolg van ruilverkavelingen hebben in verweg de meeste beekdallandschappen geleid tot een transformatie in de
richting van het fragmententype. Dit betekent dat na de ruilverkaveling
veelal een continue ruimte resteert met daarin gespreid enkele boselementen, schermen en solitairen. Deze transformatie heeft tevens tot
netwerken
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Figuur 6.3.9
OntwikkelingsreeksGrolloerdiep(Drente,kaartblad I2D/17B). De reekstoonteen ontwikkelingvan het insteekwaltype
naar het compartimententype. De ontginning vande woestegronden tussen 1914en 1950heeft schijnbaar nauwelijks
invloed ophet beekdal, maar uitsluitend opde netwerken buiten hetbeekdal. De transformatie dieplaatsvindt inde periode na 1950ishetgevolg van eenherverkaveling. Hierbij wordendepercelen vergroot,de beek gekanaliseerd enworden
beplantingselementen langsde wegen aangebracht.

1983

151

netwerken

§£3

t

- 1 11l L

W^LP
volumes

1953

1974

1488

iLL
1953

1974

1988

Figuur6.3.10
OntwikkelingsreeksLeijgraaf (Brabant, kaartblad 45H). De reekstoonteenontwikkeling van het gerichtekamertjestype naar het compartimententype. De transformatie hangt samenmet de herverkaveling die inhet
beekdalplaatsvindt. In 1974zijn inhet gedeelte ten noordenvan de beekloopde beplantingselementenal verwijderd endepercelen vergroot.In deperiode na 1974vindtdeze ontwikkeling ook ten zuiden vande beekloop
plaats. Tevenswordenbeplantingselementen langsde wegen aangebracht enenkele beplantingselementenloodrechtop het beekdal.

gevolg gehad dat de vormverschillen tussen debeekdallandschappen en
het omringende landschap en tussen de beekdallandschappen onderling
veelal sterk zijn genivelleerd. Ook ten aanzien van debeekdalelementen
zijn de vormverschillen veelal afgenomen, onder andere door de afname
van beekbegeleidende beplantingen en kanalisatie van meanderende
beeklopen.
Echter niet in allebeekdallandschappen zijn tijdens de uitvoering van
een ruilverkaveling de vormverschillen tussen het beekdallandschap en
het omringende landschap volledig genivelleerd. De ontwikkelingsreeksen van het Grolloerdiep (figuur 6.3.9) en deLeijgraaf (figuur 6.3.10)
zijn voorbeelden van beekdallandschappen waar wel een vergroving van
het perceleringsnetwerk heeft plaatsgevonden en waar ook de restanten
van beplantingselementen in het beekdal zijn gerooid, maar waarvoor in
deplaats nieuwe beplantingselementen zijn aangebracht. Deze beplantingselementen, in de vorm van schermen, zijn voornamelijk gekoppeld
aan de wegen evenwijdig aan of loodrecht op het beekdal. In beide ontwikkelingsreeksen heeft dit geleid tot een transformatie tot het compartimententype. De compartimenten die zijn ontstaan zijn echter dusdanig
groot dat ze niet aansluiten bij de vorm en de maat van het beekdal.
Beide reeksen laten tevens dat door uitvoering van een ruilverkaveling
twee sterk verschillende uitgangssituatie (respectievelijk insteekwaltype
en gerichte-kamertjestype) kunnen transformeren tothetzelfde beekdaltype.
In een beperkt aantal beekdallandschappen heeft deuitvoering van een
ruilverkaveling niet geleid tot een sterke nivellering van de vormver-
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Figuur6.3.11
OntwikkelingsreeksBroekenloop (Drente,kaartblad 12B). De reekswont een beekdallandschap, dat ondanks vormveranderingen van de netwerken, de kenmerken van hetinsteekwaltypeheeft behouden. In deperiode tussen 1896en 1968zijn
de woeste grondenontgonnen (zichtbaar aan denetwerken buiten hetbeekdal) en isde beek gekanaliseerd. In de periode
tussen 1968en 1989ishet beekdal en het omringende landschap herverkaveld. Ogenschijnlijk isdit niet van invloed
geweest opde volumes inhet beekdal. Wordtechter nauwkeurig naar depositie van insteekwallengekeken dan blijkt dat
sommige insteekwallen zijn verwijderd, terwijlopandereplaatsen nieuwe insteekwallen zijn aangebracht.
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Figuur6.3.12
OntwikkelingsreeksAnloerdiep (Drente,kaartblad 12E/G).De reekstoonteen beekdallandschap van het gerichtekamertjestype waarbij buiten het beekdal vormveranderingenplaatsvinden, terwijl de vorm van het beekdal zelf schijnbaar
onveranderd blijft (zowelde netwerken alsde volumes). In deperiode tussen 1896en 1952wordende woestegrondenbuitenhet beekdal ontgonnen, hetgeen afleesbaar isaande ontwikkeling van de netwerken buiten het beekdal. In de periode
tussen 1952en 1989vindt eenherverkavelingplaats waarbij de maaswijdte van de netwerken buiten hetbeekdal wordt
vergroot.

1989

schillen. Het beekdal van de Broekenloop (figuur 6.3.11) is een voorbeeld waarbij er in de periode tussen 1968en 1989 wel een vergroving
van het netwerk heeft plaatsgevonden, maar waarbij het patroon van de
volumes desondanks nauwelijks is veranderd en nog duidelijk de kenmerken vanhet insteekwaltype vertoont. Indeze ontwikkelingsreeks is
duidelijk dehand te zien van landschapsarchitect H.W. deVroome die
van 1948tot 1984betrokken is geweest bij de landschapsplannen die in
het kader van de ruilverkavelingen in Drente zijn gemaakt. In zijn ontwerpen heeft De Vroome geprobeerd om dekarakteristieke verschillen
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in vorm en maat van de verschillende landschappelijke eenheden te
behouden. Soms was het mogelijk omdeze verschillen te behouden of
herstellen, in andere situaties is het ontwerp een stilering van de vroegere situatie (Van Blerck, 1989;De Visser, 1997).De Broekenloop is een
voorbeeld van een stilering van de vroegere situatie.
De ontwikkelingsreeks van het Anloerdiep (figuur 6.3.12) is een voorbeeld waarbij alleen de omgeving van het beekdal isherverkaveld. Hierdoor is schijnbaar alleen het perceleringsnetwerk buiten het beekdal aan
verandering onderheving. Eerst vindt een verfijning van het perceleringsnetwerk plaats en vervolgens weer een vergroving. Inhet beekdal
ondergaan zowel de netwerken als de volumes nauwelijks enige verandering. Het gerichte-kamertjestype is in deze reeks als het ware geconserveerd.
Uit de ontwikkelingsreeksen blijkt dat transformaties als gevolg van ruilverkavelingen zijn tebeschouwen als een abrupt proces. In veelbeekdallandschappen heeft dit proces geleid tot een transformatie in de richting
van het fragmententype of het compartimententype (vergroving van het
netwerk, afname van de volumes). Daarnaast komen enkele beekdallandschappen voor die hun vroegere vormkenmerken hebben behouden.

6.3.5 Beekkanalisaties
Zoals inhoofdstuk 2is aangegeven heeft de mens door de eeuwen heen
grote invloed uitgeoefend op de waterhuishouding van de zandgebieden.
In de ontwikkelingsreeksen manifesteert deze beinvloeding zich in de
vele beekkanalisaties die sinds het begin van deze eeuw hebben plaatsgevonden. Bij de kanalisaties zijn de beken rechtgetrokken (aangepast
aan het perceleringsnetwerk), waardoor de meanderende vorm is verdwenen. Als gevolg van de beekkanalisaties zijn in veel gevallen de
vormverschillen tussen debeekdallandschappen en het omringendelandschap genivelleerd. Dit komt enerzijds doordat de kenmerkende meanderende vorm van debeek is verdwenen en anderzijds doordat gelijktijdig
met de kanalisaties veelal de beekbegeleidende beplantingen werden verwijderd (zie figuur 6.3.2). Hierdoor hebben de beekkanalisaties bijgedragen aan de transformatie in derichting van het fragmententype.
Daarentegen zijn bij de beekkanalisaties soms ook nieuwe beplantingselementen langs debeeklopen aangebracht. Deze beplantingsstroken zijn
meestal van de beekloop gescheiden door een onderhoudspad, zodat
machinaal onderhoud mogelijk is.
In de afgelopen eeuw zijn debeeklopen vaak meerdere keren aangepast,
waardoor de beekkanalisaties zijn tebeschouwen alseen schoksgewijs
transformatieproces. Aanpassingen vonden onder andere plaats tijdens
ruilverkavelingen en A2-werken, maar ook onafhankelijk daarvan. De
beekkanalisaties zijn derhalve niet duidelijk aan een bepaalde periode
gebonden.
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Naast vormveranderingen in het waterlopenpatroon die het resultaat zijn
van menselijk handelen kunnen ook natuurlijke processen leiden tot
vormveranderingen. Onder invloed van dedynamiekvanhet stromende
water kunnen beeklopen zich verleggen en kunnen beeklopen nieuwe
meanders vormen.Voorbeelden uit de buitenlandse literatuur laten zien
dat als gevolg hiervan de meanders zich geleidelijk stroomafwaarts kunnen verplaatsen3 (Leopold et al., 1964;Zonneveld, 1981;Brookes,
1984).Er bestaat echter twijfel of de condities die leiden tot het verplaatsen van de beeklopen in de Nederlandse zandgebieden nog aanwezig
zijn (Wolfert, 1991)4 .Ook inhet onderzoeksmateriaal zijn geen voorbeelden aangetroffen van beeklopen die zich in de periode na 1900dusdanig hebben verlegd dat dit ophet niveau van de beekdallandschappen
heeft geleid tot waarneembare vormveranderingen. De veranderingen
van debeeklopen zoals die uithet empirisch materiaal zijn af te leiden
kunnen derhalve grotendeels worden toegeschreven aan het menselijk
handelen.

6.3.6 Natuurbouw-en landinrichtingsprojecten
Voorhet vervaardigen van de ontwikkelingsreeksen uit de vorige paragrafen is gebruik gemaakt van topografische kaarten. Topografische
kaarten hebben echter als nadeel dat zelfs de meest recente uitgaven
vaak albijna tienjaar geleden zijn gei'nventariseerd.Recente en toekomstige vormveranderingen zijn daarom niet met behulp van topografische
kaarten te analyseren. Om ook inzicht te krijgen in de vormveranderingen die momenteel gaande zijn in de beekdallandschappen en vormveranderingen die in de nabije toekomst zullen gaan plaatsvinden zijn plankaarten van recent uitgevoerde of in deplanfase verkerende landinrichtingsprojecten en natuurbouwprojecten onderzocht voor zover deze
betrekking hebben opbeekdallandschappen (figuur 6.3.13).
Landinrichtingsprojecten zijn onderzocht aangezien het te verwachten
valt dat het landinrichtingsinstrumentarium (al dan niet in een gewijzigdevorm) ook in de nabije toekomst van grote invloed zalblijven op de
vormveranderingen die plaatsvinden in debeekdallandschappen. Uit het
grote aantal landinrichtingsprojecten dat momenteel in voorbereiding of
uitvoering is zijn zestien projecten geselecteerd die relevant voor het
onderzoek werden geacht (zie ook bijlage III).
Natuurbouwprojecten zijn onderzocht aangezien de realisering van
natuurbouwprojecten in beekdallandschappen de laatste tientaljaren
enorm is toegenomen (Hermens &Wassink, 1992;Verdonschot, 1995,
Zonderwijk, 1995).Het valt derhalve te verwachten dat deze projecten
van grote invloed zullen zijn op de vorm van debeekdallandschappen in
de nabije toekomst (zie ook bijlage IV),Aangezien verschillende natuurbouwprojecten in landinrichtingsverbarid worden uitgevoerd zijn de
natuurbouwprojcten en de landinrichtingsprojecten in deze paragraaf
samengevoegd5.
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Figuur6.3.13
De onderzochte natuurbouwprojectenen landinrichtingsprojecten.
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In het kader van landinrichtings- en natuurbouwprojecten worden verschillende maatregelen genomen die van invloed zijn op de vorm van de
beekdallandschappen. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in
maatregelen die van invloed zijn op de vorm van debeeklopen, maatregelen diebetrekking hebben op de realisatie van beekbegeleidende
beplantingen en maatregelen die een extensivering van het grondgebruik
in de beekdalen beoogen.
Ingrepen in de vorm van de beeklopen
In een groot aantal natuurbouwprojecten en landinrichtingsprojecten
worden maatregelen getroffen die van invloed zijn op de vorm van de
beeklopen. Met name het ontwikkelen van beeklopen met een meanderende vorm komt veelvuldig voor.Het omvormen van gekanaliseerde
beken naar meanderende beken vindt in de natuurbouwprojecten op verschillende manieren plaats. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in
hermeanderingsprojecten waarbij meanders worden gegraven en hermeanderingsprojecten waarbij uitsluitend condities voor hermeandering
worden gecreeerd.
Inprojecten waarbij meanders worden gegraven wordt veelal de oorspronkelijke meandervorm opnieuw uitgegraven. Hiervoor wordt gebruik
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Figuur6.3.14
Fragment vandeplankaart van de Keersop. In het kader van eenhermeanderingsprojectzijn opbasis van oude topografische kaarten en bodemkaarten de oudemeanders van de Keersop opnieuw uitgegraven.Rechtsonder mondtde Keersop uitin deDommel (bron: Waterschap DeDommel,
1993).
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Figuur6.3.15
Hermeandering van deRuiten Aa.
a.situatie 1852
b.situatie voor hermeandering
c.nieuwe loop zonder aankoop vangronden
d.nieuwe loop met aankoop vangronden
(bron: Verdonschot, 1995)

Figuur6.3.16
Gegravenmeanders inhet beekdal vandeWandse
(Duitsland). Bij degraafwerkzaamheden heeft men
de oude gekanaliseerde beekloop laten liggen.Deze
fungeert alsoverstort bijhoge waterstanden (bron:
Glitz,1983).

Figuur6.3.18
Driehoekskribben. Door de kribben wordtde
stroomrichtingvan het water afgebogen, waardoor
het meanderingsproces geactiveerd.
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gemaakt van oude topografische kaarten of bodemkaarten. Een voorbeeld hiervan is de Keersop (figuur 6.3.14). Daarnaast worden ook
meanders gegraven die niet direct zijn gebaseerd op een vroegere meandervorm. In dergelijke situaties is de vormeen gestileerde vorm van een
meanderende beek. Een voorbeeld hiervan is de Ruiten Aa (figuur
6.3.15). Tevens zijn er voorbeelden waarbij na de aanleg van meanders
de gekanaliseerde beekloop gehandhaafd blijft als nevengeul, omzodoende dienst te doen bij hoge afvoerpieken (figuur 6.3.16).
In natuurbouwprojecten waarbij uitsluitend condities voor meandering
worden gecreeerd gebeurt dit veelal door het nalaten of extensiveren van
het onderhoud aan de oevers. Onderzoek van Wolfert (1991) en Kuenen
(1949) geeft echter aan dat het onzeker is of de beken in de Nederlandse
zandgebieden ook daadwerkelijk uit zichzelf zullen gaan meanderen. In
enkele projecten wordt er daarom voor gekozen om het meanderingsproces te activeren door de stabiliteit van de oevers te verminderen. De middenloop van de Regge ishiervan een voorbeeld (figuur 6.3.17). Door
middel van graafwerkzaamheden zijn vertikale en daardoor onstabiele
oevers gecreeerd, waardoor het meanderingsproces op gang wordt
gebracht.
In sommige projecten wordt gepoogd om het proces van meandering te
bevorderen door het plaatsen van driehoekskribben in de beek (figuur
6.3.18). Door de driehoekskribben wordt de stroomrichting van het water
afgebogen in de richting van de tegenoverliggende oever waardoor deze
wordt ondermijnd en begint te eroderen. Achter dekribben vindt sedimentatie plaats.Een andere methode om dit effect tebereiken is het in
de beek laten liggen van omgevallen bomen.
In projecten waar hermeandering plaatsvindt worden veelal ook detraditionele stuwen vervangen door natuurtechnische stuwen of worden er
grote stenen in de beek gestort. Deze ingrepen hebben tot gevolg dat de
ruimtelijke continui'teitin de lengterichting van debeek wordt hersteld.
Voor de toekomstige vorm van de beekdallandschappen heeft hermeandering tot gevolg dat op het niveau van de beekdallandschappen het
patroon van beeklopen transformeert van een recht patroon naar een
meanderend patroon. Op het niveau van de beekdalelementen vindt een
transformatie plaats van een cultuurtechnisch profiel naar een natuurlijk
profiel (zie ook §4.5.2).Uit het onderzoeksmateriaalblijkt dat hermeanderingsprojecten op verschillende plaatsen in de zandgebieden worden
toegepast, zowel in boven-, midden- als benedenlopen van beekdalstelsels.
Naast het opnieuw laten meanderen van beken worden inhet kader van
landinrichtings- en natuurbouwprojecten veelvuldig beken met een
natuurtechnisch profiel (plasbermen, plas-dras oevers, flauwe oevers,
nevengeulen) aangelegd (zie ook §4.5.2).Bij een natuurtechnisch beekprofiel wordt het profiel zodanig aangepast dat waterminnende flora en
fauna meer mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen. Daarentegen
houdt de beekloop veelal zijn liniaire karakter. Voor de toekomstige
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Figuur6.3.17
Ineengedeelte van demiddenloop vandeRegge zijn de oevers vertikaal afgegraven
(boven). Hierdoor wordtde stabiliteit vande oevers verminderden wordenerosie-ensedimentatieprocessen geactiveerd. Het uiteindelijke doel iseen beekloop met eenmeanderend
profiel (onder). (bron:Zonderwijk,1995).

vorm betekent dit dat op het ordeningsniveau van de beekdallandschappen de vormveranderingen beperkt zullen zijn, aangezien het patroon
van de beekloop niet verandert. Ophet niveau van het beekdalelement
vindt echter wel een duidelijke vormverandering plaats (zie ook §4.5.2).
Tevens worden samenhangend met een natuurtechnisch profiel in veel
gevallen ook natuurtechnische stuwen aangelegd.
De aanleg van beekbegeleidende beplantingen
Zowel in landinrichtingsverband als in de onderzochte natuurbouwprojecten worden veelvuldig beekbegeleidende beplantingen aangelegd.
Hierbij spelen ecologische, landschappelijke en waterhuishoudkundige
motieven een rol (Harmsen et al, 1988).De opgaande beplantingen kunnen de ecologische enruimtelijke samenhang versterken en een landschapsstructurerende functie vervullen. Voorhet waterbeheer kunnen de
beplantingen een rol spelen door beschaduwing van de beek en vastlegging van de oevers. Beschaduwing van de beek beperkt de temperatuurwisselingen enremt de plantengroei, waardoor de noodzaak tot onderhoud afneemt. Daarnaast zorgen de wortels van de beplantingen voor
stabilisering van de oevers.
Beekbegeleidende beplantingen die in het kader van natuurbouwprojecten worden aangelegd (dit kan ook in landinrichtingsverband zijn) hebben als kenmerk dat de beplanting veelal direct grenst aan de waterloop.
Dit type beek staat bekend als houtwalbeek (zie ook §4.5.3).De ontwikkelingsreeks van de Voltherbeek illustreert welketransformatie kan
plaatsvinden door het aanleggen van een houtwalbeek (figuur 6.3.19).
Door de aanleg van de beplantingselementen zal dit beekdallandschap
transformeren van het fragmententype tot een overgangsvorm tussen het
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Figuur6.3.19
Ontwikkelingsreeks Voltherbeek (Twente,kaartblad 29A). De reekstoonteen beekdallandschapdat in 1901deels tothet
organische-volumestypebehoorde (linkerdeel) en deels tothet ongerichte kamertjestype {reenterdeel). In de loopvan
deze eeuw ishet beekdallandschap getransformeerdtothetfragmententype (1984).In het ontwerpplan vanlandinrichtingsprojectRossum-Oost wordtvoorgesteldom langsde Voltherbeekbeekbegeleidende beplanting te realiseren.Hierdoor
zalhet beekdallandschap transformerentot eenovergangsvorm tussen hetongerichte-kamertjestype(rechterdeel) enhet
beekbeplantingstype (linker deel).
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Figuur6.3.20
Ontwikkelingsreeks Spruitenstroompje (Brabant,kaartblad 50F). In het ontwerpplan voor landinrichtingsprojectDe Hilver wordtvoorgesteld om langs het Spruitenstroompje beplantingsstroken aan tebrengen.Door de aanleg vande beplantingsstroken transformeerthet
beekdallandschap van hetfragmententype naar het beekbeplantingstype.
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Figuur6.3.21
Ontwikkelingsreeks Beerze (Brabant,kaartblad 51A). In hetontwerp landinrichtingsplan Viermannekesbrugwordt voorgesteldom
beplantingsstroken langsde Beerze aan teleggen.Hierdoor zal het beekdallandschap transformeren van hetfragmententype naarhet
beekbeplantingstype.

beekbeplantingstype en het ongerichte-kamertjestype.
In landinrichtingsprojecten worden ook beekbegeleidende beplantingen
aangelegd waarbij debeplantingsstroken niet direct grenzen aan de beekloop, maar aan een of beide zijden van de beek zijn gescheiden door een
schouwpad. De ontwikkelingsreeksen van het Spruitenstroompje (figuur
6.3.20) en een gedeelte van de Beerze (figuur 6.3.21) illustreren welke
transformaties kunnen plaatsvinden door de aanleg van dergelijke
beplantingsstroken. Een vergelijking met de ontwikkelingsreeks van de
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Voltherbeek laat zien dat de verschillen op het ordeningsniveau van de
beekdallandschappen nauwelijks relevant zijn aangezien ook deze beekdallandschappen transformeren tot het beekbeplantingstype. Op het
niveau van de beekdalelementen daarentegen spelen deze vormverschillen wel een belangrijke rol (zie ook §4.5.3).

a. DeZilverbeek in 1990,de beplanting is6jaar oud

b. De Zilverbeek in 1997,de beplanting is 13jaar oud

Figuur 6.3.22
Defoto's vande Zilverbeek latenzien dat beekbegeleidendebeplantingen ineen tijdsbestek vandertien
jaar kunnenuitgroeien totforse schermendie de
ruimteverdelen.

Beekbegeleidende beplantingen worden hoofdzakelijk in het oosten van
Nederland (Twente en de Achterhoek) en in Brabant aangelegd. Met
name de Achterhoek is van oudsher bekend om zijn beekbegeleidende
beplantingen. Het is dan ook dit gebied waar eind zeventigerjaren de
eerste proefprojecten plaatsvonden met het opnieuw ontwikkelen van
beekbegeleidende beplantingen (Harmsen, 1988).Uit het onderzoeksmateriaal blijkt tevens dat beekbegeleidende beplantingen vrijwel uitsluitend in deboven- en middenlopen van de beekdalstelsels worden aangelegd.
Vormveranderingen die door de aanleg van beekbegeleidende beplantingen plaatsvinden gaan over het algemeen snel.Foto's van de Zilverbeek
(figuur 6.3.22) laten zien dat de beekbegeleidende beplanting in een
tijdsbestek van 13jaar fors is uitgegroeid.
Extensivering van het grondgebruik
In verschillende van de onderzochte landinrichtingsprojecten zijn grote
delen van beekdalen aangewezen alsreservaatsgebied. Zo is binnen de
ruilverkaveling Sint-Oedenrode een groot deel van het beekdal van de
Dommel (603 ha) aangewezen alsreservaatsgebied (Centrale Landinrichtingsdienst, 1985)en in de herinrichting Roden-Norg het gehele
beekdalstelsel (±2000 ha) van het Peizersdiep, Groote Diep, Oostervoortsche Diep en Lieversche Diep (Landinrichtingscommissie RodenNorg, 1994).Bij de aanwijzing tot reservaatsgebied spelen de huidige
ecologische en landschappelijke waarden een belangrijke rol. In de
meesteprojecten worden in de reservaatsgebieden geen nieuwe beplantingselementen aangelegd en worden bestaande beplantingselementen
aangewezen als te handhaven. Tevens wordt veelal aangegeven dat het
beheer van de reservaatsgebieden wordt overgedragen aan een natuurbeschermingsorganisatie. Uit de meeste landinrichtingsplannen blijkt echter
niet duidelijk hoe dezereservaatsgebieden in de toekomst beheerd zullen
worden. In sommige ontwerpplannen wordt alleen aangegeven dat het
beheer is gericht op 'behoud en herstel van de bestaande natuurwaarden'. In de herinrichting Roden-Norg zal in vrijwel het gehele beekdalstelsel het beheer zijn gericht op extensieve begrazing. Aangegeven
wordt dat in debeekdalen bestaande lijnvormige beplantingselementen
geleidelijk zullen vervagen en dat er opslag van struwelen en boomgroepen zal ontstaan. Wat de consequenties van een dergelijk beheer zullen
zijn voor de vorm van de beekdallandschappen valt niet af te lezen aan
deplankaarten. Ook is nog maar in beperkte mate onderzoek verricht
naar de ruimtelijke effecten van begrazing in beekdalen (Dit in tegenstelling tot onderzoek naar begrazing in bos- en natuurterreinen). Onderzoek
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Figuur6.3.23
Begrazingsintensiteit en verdeling van de vegetatietypen over het terrein inpercentages. De
aantallen grazers gelden voornamelijk voor bos- en heideterreinen. In de beekdalen is de
organischeproductie hogerzodat om het zelfde beeldtebereiken eenintensieverebegrazing
nodig zalzijn (bron: Van den Berge &Gillissen, 1996).

van Vande Berge en Gillissen (1996) geeft aan datbij begrazing dicht
langs debeek moerasen broekbos zal ontstaan, aangezien de dieren hier
weinig zullen komen vanwege de drassige bodem. Verder van de beek
vandaan zal zich een mozai'ek van natte beekdalgraslanden, struwelen en
bosjes ontwikkelen. Dit gaat over in drogere beekdalgraslanden en uiteindelijk in droog bos.Een dergelijke ontwikkeling wijst op een transformatie in de richting van het organische-volumestype.
De verdeling van de vegetatietypen en de daaruit voortvloeiende vormverschillen worden echter in sterke mate bepaald door de hoeveelheid
grazers per hectare (figuur 6.3.23). Bij gebruik van zeer weinig grazers
zal bos overheersen, terwijl bij gebruik van veel grazers grasland overheerst. In het eerste geval zal naar allewaarschijnlijkheid het bosbeektype ontstaan en in het tweede geval het open-daltype of het dalvormtype.
Het onderscheid tussen het open-daltype of het dalvormtype is afhankelijk van de aanwezigheid van uitgesproken dalranden of de aanwezigheid
van beplanting langs de randen van het beekdal. Figuur 6.3.24geeft een
globale indicatie van de vormveranderingen die kunnen plaatsvinden als
gevolg van de begrazing van beekdalen.
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Figuur6.3.24
OntwikkelingsreeksOostervoortsche Diep. De reeksgeeft een indicatie welketransformatie zou kunnen gaanplaatsvinden door de
introductievan extensieve begrazing. De dichtheid vande volumes isafhankelijk vande begrazingsdruk. Bij eenzeer extensieve begrazing zal het dalvormtype transformerennaar het bosbeektype en bij eennormale begrazing tothet organische volumestype. Hetgepresenteerde voorbeeld iseenovergangsvormtussen het bosbeektype en het organische-volumestype.
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indicatief

De vormverschillen zijn tevens afhankelijk van de gekozen diersoort. Uit
onderzoek van Vanden Berge &Gillissen (1996) blijken kenmerkende
verschillende tussen begrazing met runderen en begrazing met paarden.
Runderen vertonen een voorkeur voor grote open plekken, waardoor er
een patroon ontstaat van grote open ruimten die veel worden begraasd en
besloten delen (bos) die weinig worden begraasd. De overgangen tussen
hoge enlage vegetaties zijn geleidelijk. Paarden daarentegen zorgen
voor een micropatroon met scherpe overgangen tussen hoge en lage
vegetaties.
De gepresenteerde ontwikkelingsreeksen illustreren dat transformaties
onder invloed van natuurbouw en landinrichting een toename van de
vormverschillen tussen de beekdallandschappen en het omringende landschap tot gevolg kunnen hebben. Opvallend is dat hierbij transformatieprocessen op gang beginnen tekomen die veelal tegengesteld zijn aan de
transformatieprocessen die in de voorgaande perioden hebben plaatsgevonden. Zo worden van verschillende beken die inhet verleden zijn
gekanaliseerd de oude meanders opnieuw uitgegraven, worden beekbegeleidende beplantingen die in het verleden zijn gerooid opnieuw aangeplant en worden beekdalen geextensiveerd. Ook op het niveau van de
beekdalelementen zal de diversiteit aan vormen toenemen door de introductie van nieuwe beekdalelementen, zoals natuurtechnische stuwen,
plasbermen, flauwe oevers en door de terugkeer van beekdalelementen
die in de voorgaande periode grotendeels waren verdwenen, zoals meanderende beeklopen en beekbegeleidende beplantingen.

6.4Morfodynamiek
Uit de ontwikkelingsreeksen die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd blijken grote verschillen in morfodynamiek tussen de verschillende beekdallandschappen. In sommige beekdallandschappen vinden nauwelijks
vormveranderingen plaats (zie bijvoorbeeld figuur 63.12),terwijl in
andere beekdallandschappen een ware metamorfose plaatsvindt (zie bijvoorbeeld figuur 6.3.5 en 6.3.7). De verschillen in morfodynamiek zijn
voor een belangrijk deel te relateren aan de landschapsvormende processendie hieraan ten grondslag liggen. Opvallend hierbij is dat er ook een
verschillen zijn te constateren in de morfodynamiek van de afzonderlijke
morfologische lagen. In de ontwikkelingsreeksen vertonen de volumes
over het algemeen een grotere morfodynamiek dan de netwerken. In de
ontwikkelingsreeksen zijn voorbeelden te zien waarbij de volumes verdwijnen, terwijl de netwerken nog decennia lang vrijwel ongewijzigd
blijven (ziebijvoorbeeld figuur 6.3.1 en 6.3.2). Omgekeerd geldt dat
indien netwerken verdwijnen of transformeren, ook dehiermee samenhangende volumes verdwijnen of transformeren.
De terreinvorm is ophet niveau van debeekdallandschappen opgevat als
constant. Dit impliceert dat de morfodynamiek op dit niveau nihil is.De
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beekdalen behoren echter tot het zeer kleine deel van Nederland (circa
8% van het oppervlak) waar nog actuele geomorfologische processen
voor kunnen komen (Wolfert, 1991).Hierbij gaat het omprocessen als
erosie en sedimentatie die optreden als gevolg van overstromingenen
verplaatsingen van de beekloop.Dit zijn echter vormveranderingen die
op het niveau van de beekdallandschappen minder relevant zijn, maar
vooral een rol spelen op het niveau van debeekdalelementen.
De hierboven geconstateerde verschillen in morfodynamiek sluiten aan
bij de hypothese uit paragraaf 3.4.6 dat debovenliggende laag uit het
landschapsmorfologisch model een grotere morfodynamiek vertoont dan
de onderliggende laag (zie ook figuur 3.4.13).

6.5 Tot slot
In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk zijn de beekdallandschappen
getypeerd voor zowel de 1900-situatie als de huidige situatie.De kaartenbijlagen laten zien dat de typologie het mogelijk maakt om de morfologische opbouw van verschillende perioden op een systematische wijze
met elkaar te vergelijken. Hierdoor levert de typologie tevens een bijdrage in het visualiseren van deproblematiek van de beekdallandschappen
en daarmee indirect ook inhet visualiseren van de problematiek van de
Nederlandse zandgebieden in zijn algemeenheid.
De transformaties die in deze eeuw hebben plaatsgevonden zijn geanalyseerd aan de hand van een vijftal antropogene processen. Uit het voorgaande blijkt dat dezeprocessen niet geheel los van elkaar kunnen worden gezien, aangezien sommige processen elkaar versterken of elkaar in
de tijd opvolgen. Uit de ontwikkelingsreeksen is dit afleesbaar, aangezien in vrijwel alle ontwikkelingsreeksen meerdere processen een rol
spelen. Alhoewel de antropogene processen een dominante invloed hebben op de transformaties in deze eeuw blijkt dat hierbij ook abiotische
en biotische processen een belangrijke rol spelen.
Rond 1900zijn met name abiotische factoren sturend voor het grondgebruik in debeekdallandschappen. De verschillen in abiotische opbouw
zijn in veel gevallen door de mens geaccentueerd door het aanleggen van
beplantingselementen op de overgang van beekdal naar omgeving of
door de beekdallandschappen anders inte richten dan het omringende
landschap. De ontwikkelingsreeksen laten zien dat hierdoor het abiotisch
patroon in deze periode inbelangrijke mate tot expressie komt in de
vorm van de beekdallandschappen. In debeekdallandschappen die rond
1900nog niet zijn ontgonnen bepalen met name biotische factoren (in
afhankelijkheid tot de abiotische factoren) de vorm van de beekdallandschappen. Dit uit zich in het voorkomen van het bosbeektype en het
organische-volumestype.
De ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden hebben geleid
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tot een steeds verdergaande dominantie van de antropogene factoren
over de abiotische en biotische factoren. In de ontwikkelingsreeksen
komt dit tot expressie door een uniforme opbouw van de beekdallandschappen en een nivellering van de vormverschillen tussen de beekdallandschappen en het omringende landschap. Het fragmententype is het
beekdaltype dat onder dergelijke omstandigheden veelal ontstaat. In
grote delen van de zandgebieden zijn door deze ontwikkelingen de
vormverschillen tussen de beekdallandschappen het omringende landschap zozeer afgenomen dat de beekdallandschappen en het omringende
landschap in elkaar zijn opgegaan, waarmee de beekdallandschappen in
feite zijn verdwenen.
Recente ontwikkelingen waarbij natuurontwikkeling of natuurbouw in de
beekdalen plaatsvindt hebben tot gevolg datbiotische processen (inrelatie tot abiotische processen) een grotere invloed krijgen op de vorm van
debeekdallandschappen. De terugkeer van het organische-volumestype
en het beekbeplantingstype ishier een expressie van.
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Noten
1900 is als vertrekpunt gekozen omdat globaal vanaf dezeperiode gedetailleerd (schaal 1:25.000)en landsdekkend kaartmateriaal beschikbaar is.
Zoals in hoofdstuk 2 is geconstateerd ligt het omslagpunt rond 1910.Tot dit
tijdstip nemen de kavelgrensbeplantingen nog toe;na 1910vindt een snelle
afname plaats.
Het stroomafwaarts verplaatsen van meanders hangt samenmet de traagheid
van stromend water. Hierdoor vindt erosie van de buitenbocht en sedimentatie in debinnenbocht niet precies in de as van debocht plaats, maar net iets
stroomafwaarts. Het verplaatsen van meanders betekent tevens dat het in
paragraaf 4.3.3 genoemde evenwicht tussen de onafhankelijke variabelen (het
hydrologisch systeem) en de afhankelijke variabelen (o.a. de vorm van de
beekloop) nooit wordt bereikt, maar dat een dynamisch evenwicht ontstaat
(Leopold et al, 1964;Schumm, 1977;Zonneveld, 1981).
Onderzoek naar de morfodynamiek van de Reusel laat zien dat deze beek zijn
loop in een periode van 90jaar niet of nauwelijks heeft verlegd (Geesink &
Romeijn, 1990).Ook onderzoek aan de Drentse Aa laat in de periode tussen
1922en 1944 slechts een geringe verplaatsing van de loop zien (Kuenen,
1949). Onderzoek aan de Overijsselse Vecht laat daarentegen zien dat in de
periode tussen 1720 en 1890 debedding zich gemiddeld 1,4 meter perjaar
heeft verplaatst (Wolfert, et al., 1996).Met name in de periode waarin de
woeste gronden werden ontgonnen valt een toename van de morfodynamiek
teconstateren. Dit wijst er op dat na een verandering van een onfhankelijke
variabele (verandering in het hydrologisch systeem) debeek zijn vorm
(afhankelijke variabele) aanpast aan de nieuwe hydrologische omstandigheden.
Uit een inventarisatie van Hermens &Wassink (1992) blijkt dat bijna de helft
van de natuurbouwprojecten (48%) in landinrichtingsverband wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn ook waterschappen actief op het gebied van natuurbouw in beekdallandschappen (zie o.a. Zonderwijk, 1995).
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7 EVALUATIE EN DISCUSSIE
7.1 Inleiding
In dit proefschrift zijn twee zwaartepunten te onderscheiden. Het eerste
zwaartepunt vormt de ontwikkeling van een instrumentarium voor het
beschrijven en analyseren van de vormaspecten van beekdallandschappen. Het tweede zwaartepunt is de analyse van de beekdallandschappen
met behulp van dit instrumentarium.
Inde komende paragrafen wordt allereerst het ontwikkelde beschrijvingsinstrumentarium geevalueerd en wordt aangegeven hoe dit toepasbaar is in andere landschapstypen (§7.2).Vervolgens wordt ingegaan op
de toepassingsmogelijkheden van het instrumentarium in het ontwerpproces (§7.3) Tenslotte wordt ingegaan opdetoekomst van de beekdallandschappen (§7.4).

7.2 Het beschrijvingsinstrumentarium
7.2.1 Hetlandschapsmorfologisch model
Het ontwikkelde landschapsmorfologisch model bestaat uit drie morfologische lagen: deterreinvormen, de netwerken en de volumes. Dit model
onderscheid zich ten opzichte van bestaande modellen en methoden met
name door delaag van de netwerken. Verschillende methoden voor het
beschrijven van de vorm van het landschap onderscheiden wel terreinvormen en volumes, maar geen netwerken. Een voorbeeld hiervan is
Simonds (1983) die onderscheid maakt tussen een 'base plane' en 'verticals'' .Het is echter de laag van de netwerken die van cruciaal belang is
voor demorfologie van het landschap. Deze netwerken zijn namelijk in
cultuurlandschappen een belangrijk ordenend mechanisme voor de volumes.De netwerklijnen zijn als het ware tebeschouwen als de 'krijtlijnen' voor de positie van de volumes. Hierdoor verankeren de netwerken
de volumes aan de terreinvorm.Daarmee zijn de netwerken verbindende
elementen in zowel vertikale zin als in de ruimte.
De cruciale rol van de netwerken is verklaarbaar doordat de netwerken
direct verbonden zijn met een van demeest fundamentele ingrepen die
de mens pleegt in het landschap, namelijk het afbakenen van de ruimte
en het leggen van verbindingen2. Dit impliceert tevens dat netwerken een
sleutelrol spelen bij het leggen van relaties tussen de vorm van het landschap en de processen die hieraan ten grondslag liggen.
In dit onderzoek is derelatie tussen vorm en proces onderzocht door
gebruik te maken van ontwikkelingsreeksen. Deze reeksen illustreren de
vormveranderingen en laten zien dat er verschillende landschapsvormende processen zijn te onderscheiden die deze vormveranderingen hebben
gestuurd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het op basis van dit
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onderzoek niet mogelijk is om in detail causale verbanden te leggen tussen vormveranderingen en de processen die hieraan ten grondslag liggen.
Met andere woorden, het is opbasis van dit onderzoek niet mogelijk om
aan te geven waarom de enehoutwal wel verdwijnt en de andere niet.
Hiervoor is gedetailleerd veldwerk vereist, hetgeen in het kader van dit
onderzoek niet mogelijk was.Welis het mogelijk omhet transformatieproces als geheel te relateren aan de verschillende landschapsvormende
processen. Daarnaast kan worden gesteld dat het landschapsmorfologisch
model goede aanknopingspunten biedt om de begrippen 'vorm', 'ruimte'
en 'ruimtevormendeelementen' enerzijds en de 'landschapsvormende
factoren en processen' anderzijds als geintegreerd systeem te benaderen.
Alhoewel het landschapsmorfologisch model in dit onderzoek uitsluitend
is toegepast op de beekdallandschappen is het model in principe toepasbaar voor het beschrijven en analyseren van elk landschapstype (zie ook
de figuren in §3.4.5).Voor elk landschapstype geldt dat een onderscheid
mogelijk is in terreinvormen, netwerken en volumes.Wel zal de inhoud
van de drie morfologische lagen in andere landschappen verschillen.
Ookkan derol van de verschillende lagen vanhet model sterk verschillen.Infrastructurele netwerken spelen bijvoorbeeld in de beekdallandschappen slechts een bescheiden rol aangezien deze zich in hoofdzaak
buiten de beekdalen bevinden of de beekdalen loodrecht kruisen. In
andere landschapstypen zouden de infrastructurele netwerken echter wel
eens een cruciale rol kunnen spelen ten aanzien van de vorm van het
landschap. Zo zijn debebouwingslinten in de veenweidegebieden voorbeelden waarbij de volumes in sterke mate zijn verbonden met de infrastructurele netwerken.
In andere landschapstypenkan tevens de dynamiek van de drie morfologische lagen sterk afwijken van hetgeen in de beekdallandschappen is
aangetroffen. In debeekdallandschappen is er in zekere mate sprake van
een hierarchische relatie waarbij de onderste laag uit het model (terreinvormen) de geringste dynamiek vertoont en de bovenste laag (volumes)
demeeste dynamiek. In andere landschapstypen (b.v.het duinlandschap)
kan de dynamiek van deterreinvormen echter veel groter zijn. Het landschapsmorfologisch model biedt de mogelijkheid om deze verschillen in
dynamiek met behulp van tijdreeksen inzichtelijk te maken.
Het landschapsmorfologisch model lijkt inprincipe op ieder ordeningsniveau toepasbaar. Zowel op het niveau van een tuin als op Europees
niveau is een onderscheid mogelijk interreinvormen, netwerken en volumes. Op het niveau van een tuin behoren de tuinpaden en de grenslijnen
tussen borders en gazon dan tot de netwerken, terwijl op mondiaal
niveau autosnelwegen en rivieren tot de netwerken kunnen worden gerekend.
Indien landschappen op meerdere ordeningsniveaus worden onderzocht
blijkt dat sommigelandschapselementen meerdere eigenschappen hebben. Zokunnen debeekdalen op nationaal niveau worden gezien alseen
netwerk, terwijl ze op lokaal niveau kunnen worden gezien als terrein-
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vormen.
Tevens ishet mogelijk dat wat op een hoog ordeningsniveau kan worden
gezien als een terreinvorm, netwerklijn of volume op een lager ordeningsniveau kan bestaan uit meerdere terreinvormen, netwerklijnen of
volumes, (b.v.een stad bestaat uit meerdere gebouwen en een autosnelweg uit meerdere rijstroken en bermsloten).
Gezien de algemene toepasbaarheid van het landschapsmorfologisch
model voor het beschrijven en analyseren van de vorm van het landschaplijkt het model een goed alternatief voorhet triplex-model, waarvan in §3.2.2 is aangegeven dat deze nietbruikbaar is voor het beschrijven en analyseren van de vormaspecten van het landschap.

7.2.2 Delandschapsmorfologische typologie
Begrenzing van de beekdaltypen
Omde veelheid aan vormverschillen en vormovereenkomsten te kunnen
benoemen is een morfologische typologie van de beekdallandschappen
ontwikkeld. In de typologie zijn debeekdallandschappen op grond van
vormverschillen ingedeeld in 12 beekdaltypen.
Zoalsbij elketypologie speelt ook hier het probleem van de begrenzing
van typen. Met andere woorden, waar houdt het enetype op en begint
het andere type.Dit begrenzingsprobleem vertoont grote overeenkomsten methet probleem van debegrenzing van regio's in de regionale
geografie. Regio's bestaan uitcombinaties van kenmerken. Een van de
inzichten is dat de grenzen van de kenmerken van een regio in de tijd
aan verandering onderhevig zijn en vaak niet samenvallen, maar elkaar
overlappen ,waardoor het vinden van exacte grenzen onmogelijk wordt
(Hoekveld, 1990).Ook het landschapsmorfologisch model bestaat uit
een combinatie van kenmerken, de drie morfologische lagen, met ieder
hun eigen grenzen.
Mogelijk is het begrenzingsprobleem in de beekdalen relatief beperkt
omdat de grenzen van de afzonderlijke morfologische lagen vaak samenvallen. In andere landschapstypen vallen deze grenzen mogelijk minder
samen.
Het begrenzingsprobleem is in dit onderzoek hanteerbaar gemaakt door
deterreinvorm c.q. dalvorm als uitgangspunt te hanteren. De terreinvorm
is een in detijd min of meer constante factor, dit in tegenstelling tot de
netwerken en de volumes die onder invloed van het menselijk handelen
in de tijd sterk aan verandering onderhevig zijn. Binnen de als min of
meer constant tebeschouwen terreinvorm is gezocht naar combinaties
van netwerken en volumes. Ook voor andere landschapstypen lijkt een
dergelijke benadering perspectieven tebieden. Als uitgangspunt kan een
vereenvoudiging van de terreinvorm dienen. De geomorfologische kaart
van Nederland biedt hiervoor goede aanknopingspunten (Ten Cate &
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Maarleveld, 1977).De opzet van de geomorfologische kaart bestaat uit
positieve (heuvels,ruggen),neutrale (vlakten, plateau's) en negatieve
(dalen, komvormige laagten) terreinvormen. Deze opzet vormt de basis
voor een indeling van de terreinvorm in 15vormgroepen (zie figuur
3.4.2). De dalvormige laagten waar de beekdalen toebehoren is een van
deze vormgroepen. Vervolgens kan binnen deze vormgroepen worden
gezocht naar combinaties van eigenschappen van de netwerken en de
volumes.
De toepasbaarheid van de typologie in andere landschapstypen
Voor de landschapsmorfologische typologie geldt dat deze specifiek is
ontwikkeld voor het typeren van beekdallandschappen. Dit betekent dat
de typologie in tegenstelling tot het model is ontwikkeld voor een specifiek landschapstype en voor een specifiek ordeningsniveau. Dit neemt
echter niet weg dat detypologie delen bevat die een meer algemeen
karakter hebben.
Met name voor de hoofdindeling in vijf ruimtetypen (massa, alzijdig
begrensde ruimten, tweezijdig begrensde ruimten, gedeelde ruimten en
continue ruimten) geldt dat deze in principe ook in andere landschapstypen bruikbaar is.Deze indeling vertoont dan ook grote overeenkomsten
met indelingen zoals diedoor diverse auteurs zijn beschreven (o.a. Thiel,
1961;McCluskey, 1985;Curdes, 1993).
Een probleem dat zich bij toepassing in andere (meer grootschalige)
landschapstypen zou kunnen voordoen is het probleem van demaat van
de ruimte. Heeft een alzijdig begrensde ruimte of een tweezijdig
begrensde ruimte namelijk een zeer groteruimtemaatdan gaat deze over
in een continue ruimte. Waar de overgang tussen deze ruimtetypen ligt
valt echter moeilijk aan te geven.
In de beekdallandschappen speelde ditprobleem nauwelijks aangezien
beekdallandschappen slechtseen beperkte breedte hebben.Wei speelde
in debeekdallandschappen het probleem van de overgang tussen kamertjes (kleine alzijdig begrensde ruimten) encompartimenten (grote alzijdig begrensde ruimten).In dit onderzoek is dit pragmatisch opgelost
door te stellen dat een kamertje inprincipe deoppervlakte van een netwerkcel heeft en een compartiment de oppervlakte van meerdere netwerkcellen.
De verdere onderverdeling van deruimtetypen in 12beekdaltypen is
specifiek voor beekdallandschappen ontwikkeld. Dit neemt echter niet
weg dat -deterreinvorm buiten beschouwing gelaten -de meeste typen
ook buiten de beekdalen voorkomen.Alleen het beekbeplantingstype,
het dalvormtype en het insteekwaltype zijn typen die specifiek zijn
gebonden aan de beekdalen.
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7.3Toepassingsmogelijkhedeninhetontwerpproces
7.3.1 Deanalysefase
Het ontwerpproces kan worden gezien als een cyclische opeenvolging
van analyse, synthese en evaluatie (o.a. Alexander, 1964;Lang, 1987).
In dit onderzoek is het ontwikkelde instrumentarium gebruikt in
beschrijvende en analytische zin. De bijdrage die het landschapsmorfologisch model en de landschapsmorfologische typologie kunnen leveren
aan de analysefase is daarom evident. Dit synthesefase is de fase waarin
wordt ontworpen in de strikte zin van het woord. Een interessante vraag
is in hoeverre het model en de typologie ook een bijdrage kunnen leveren aan deze fase van het ontwerpproces.

7.3.2 Desynthesefase
Het landschapsmorfologisch model maakt het mogelijk omdoor middel
van de indeling in drie morfologische lagen heel bewust te zoeken naar
vormen van samenhang ofjuist naar contrasten tussen ruimtevormende
elementen. De vraag of samenhang of contrast gewenst isblijft echter
een normatieve keuze.
Een voorbeeld uit het landschapsbeleid waarbij bewust wordt gezocht
naar vormen van samenhang is het 'Nationaal Landschapspatroon' in de
Nota Landschap (Ministerie van LNV, 1992).Het Nationaal Landschapspatroon bevat patronen en elementen die samenhangen met het relief, de
bodem en/of water (o.a. de beekdalen en beeklopen maken hier deel van
uit). Vanuit een oogpunt van identiteit wordtvoorgesteld om ten aanzien
van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan te sluiten bij dit Nationaal
Landschapspatroon. Het landschapsmorfologisch model kan behulpzaam
zijn bij het identificeren van de onderdelen van het Nationaal Landschapspatroon en bij het zoeken naar en het visualiseren van de samenhang met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
Ook in het eerder genoemde casco-concept wordt ten aanzien van de
toekomstige landschapsstructuur gezocht naar samenhang tussen verschillende morfologische lagen. Een voorbeeld van de toepassing van het
casco-concept ishet "Advies landschapsbouw Lievelde" van Kerkstra &
Overmars (1985) (figuur 7.3.1). In dit advies wordt een landschappelijk
raamwerk voorgesteld waarbij beplantingselementen (volumes) worden
gekoppeld aan deterreinvormen (o.a. Oost-NederlandsPlateau en beekdalen) en specifieke netwerken (wegen en waterlopen).
Het ontwerp voor De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van
Amsterdam van VanBolhuis &Vrijlandt (1993) is een voorbeeld waarbij in het ontwerp aansluiting is gezocht bij een specifiek type netwerk
(figuur 7.3.2). In het ontwerp wordt de herkenbaarheid van het netwerk
van inundatiekaden en forten versterkt door de aanleg van beplantingen
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Figuur7.3.1
Het voorgestelde beplantingspatrooninhet advies landschapsbouwLievelde (Kerkstra&
Overmars, 1985).De volumes hangen samenmet de terreinvorm (boselementen ophet
Oost-NederlandsPlateau) enmet de netwerken (wegbeplantingenen beekbegeleidende
beplantingen).

Figuur 7.3.2
Eenfragment vandeplankaart vanhet ontwerp "Waterlijn" (VanBolhuis & Vrijlandt,
1993). In hetplan wordteen specifiek typenetwerk (hetstelsel vanforten en inundatiedijken) geaccentueerd door beplantingen (volumes).
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a. De hoofdrichting van de netwerken inde Beemster komt overeen met de hoofdrichtingvan de polder

b. Devolumes accentueren het netwerk van wegen en
verdelen de Beemster in kamers.

Figuur 7.3.3
De Beemster iseen voorbeeld vaneenontwerp waarbijde terreinvorm,denetwerkenen devolumes nauw met elkaar samenhangen (bron:
Leupen etal.,1993).

(volumes).
De Beemster is een fraai voorbeeld van een ontwerp waarin terreinvorm,
netwerken en volumes nauw aan elkaar zijn gerelateerd. In de Beemster
zijn de netwerken zodanig geprojecteerd op de vorm van het drooggemalen meer dat de hoofdrichting van de netwerken overeenkomt met de
hoofdrichting van depolder. De volumes bestaan uit laanbeplantingen en
accentueren het regelmatige netwerk van wegen en verdelen de polder in
kamers.
Een recent voorbeeld waarin terreinvormen, netwerken en volumes nauw
aan elkaar zijn gerelateerd is het ontwerp "uit de klei getrokken" van
bureau Vista (1995) voor de Haarlemmermeer. In ditplan vindt in een
periode van circa 80jaar een transformatie van cultuurlandschap naar
natuurlandschap plaats (figuur 7.3.4). Bij dezetransformatie blijft het
netwerk intact en wordt per netwerkcel het vegetatiepatroon -en daarmee de volumes -bepaald door de terreinvorm in relatie tot vijf verschillende beheersstrategieen. Door de gekozen beheersstrategieen wordt de
grillige terreinvorm geaccentueerd en ontstaat een boeiend contrast met
degeometrische netwerken.
De genoemde voorbeelden zijn geen voorbeelden waarbij het landschapsmorfologisch model concreet is toegepast, maar zijn voorbeelden
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waarbij gezocht is naar vormen van samenhang tussen onderdelen uit het
landschapsmorfologisch model. In feite kan het landschapsmorfologisch
model worden gebruikt alseen 'bouwdoos' waarmee landschappen kunnen worden geconstrueerd. Dit vertoont ook verwantschap met de
begrippen 'montage' en 'demontage' zoals die worden gebruikt in het
'Montagelandschap' van Van der Kooij &Steenbergen (1991).
Ook de ontwikkelde typologie kan in die zin het ontwerpproces ondersteunen. Detypen zijn te beschouwen als 'bouwpakketten' en kunnen
functioneren als inspiratiebron of voorbeeldenboek bij het zoeken naar
toekomstige ruimtelijke constructies. Vanbelang hierbij is echter wel
dat de vorm van het landschap niet los kan worden gezien van de achterliggende landschapsvormende factoren en processen. Dit impliceert dat
een type nooit als sjabloon mag worden gehanteerd, maar dat altijd dient
te worden gezocht naar een vormentaaldie aansluit bij het functioneren
van het systeem ter plekke.
Toepassing van het landschapsmorfologisch model in het ontwerpproces
is inprincipe op elk schaalniveau mogelijk, zelfs ophet niveau van de
tuin. Vrijwel elk tuinboek legt uit dat bij het aanleggen van een tuin eerst
de gewenste hoogteverschillen (lees terreinvormen) moeten worden aangebracht ofjuist geeffend. Vervolgens dient debestrating te worden aangelegd en worden de borders en grasvelden uitgezet (lees netwerken).
Tenslotte wordt de beplanting aangebracht (lees volumes).

7.4 Detoekomstvandebeekdallandschappen
7.4.1 Deproblematiek
Het onderzoek heeft laten zien dat de beekdallandschappen de afgelopen
eeuwen grote vormveranderingen hebben ondergaan. Dit veranderingsproces begon alver voor het begin van deze eeuw, maar is in de loop
van deze eeuw in een stroomversnelling gekomen. Met name de laatste
decennia heeft dit proces geleid tot een sterke nivellering van de morfologische verschillen.
Door de ontwikkelde typologie toe te passen op dehuidige situatie en op
de situatie rond 1900is het mogelijk om dit nivelleringsproces inzichtelijk temaken en tegelijkertijd de ruimtelijke problematiek van de beekdallandschappen.

c.situatie nasojaar
Figuur 7.3.4
Het ontwerp "uit de kleigetrokken"vanbureau
Vista (1995) voordeHaarlemmermeer iseen voorbeeldvan een recentontwerp waarin een nauwe
samenhang is tussen terreinvorm, netwerken en
volumes.
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7.4.2Toekomstige ontwikkelingsrichtingen
Ten aanzien van de toekomst van de beekdallandschappen zijn in principe vele ontwikkelingsrichtingen mogelijk. Dit betekent dat theoretisch
elk van de onderscheiden beekdaltypen in de toekomst zou kunnen ont-

staan. De ontwikkelingsrichting die wordt gekozen is een normatieve
keuze. Gezien deproblematiek van de beekdallandschappen is het echter
met name interessant om te onderzoeken in hoeverre beekdaltypen kunnen ontstaan die zich morfologisch onderscheiden van het omringende
landschap.
Toekomstige transformaties die in de beekdallandschappen kunnen gaan
plaatsvinden hangen enerzijds samen methet te voeren beheer en anderzijds met de keuze of gehele beekdalen danwel delen van beekdalen of
uitsluitend de beeklopen in het veranderingsproces worden betrokken.
Vormen van beheer die kunnen leiden tot een nieuwe differentiatie zijn
met name het nalaten van beheer en vormen van extensieve begrazing.
Daarnaast wordt aangegeven welke beekdaltypen kunnen ontstaan indien
de beekdalen in agrarisch beheer blijven.

Figuur7.4.1
Beekdaltypen die mogelijkkunnen ontstaan bijhet
nalaten van beheer:a. hetbosbeektype; b. hetopendaltype; c.het dalvormtype.
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Het nalaten van beheer
Indien het beheer is gericht ophet nalaten van beheer (en waarbij geen
sprake is van begrazing) zal in veel situaties bosvorming plaatsvinden.
Als gevolg hiervan zal een transformatie in derichting van het bosbeektype plaatsvinden (figuur 7.4.1a). Alleen onder zeer natte omstandigheden, die mogelijk zijn in de benedenlopen van sommige beekdalstelsels
of eventueel door het verhogen van de waterstand, kan een meer open
vegetatie ontstaan. Onder dergelijke omstandigheden zal een transformatie in de richting van het open-daltype plaatsvinden (figuur 7.4.1b). Het
dalvormtype kan ontstaan indien het beekdal tevens uitgesproken dalranden heeft of indien er beplantingselementen langs de randen of buiten.
het beekdal zijn gesitueerd (figuur 7.4.1c).
Extensieve begrazing
Wordtten aanzien van het beheer gekozen voor extensieve begrazing
dan is het beekdaltype dat zal ontstaan afhankelijk van de intensiteit van
de begrazing (zie ook figuur.6.3.23). Wordt gekozen voor zeer extensieve begrazing dan zal veelal het bosbeektype ontstaan, eventueel met
enkele open ruimten of kamertjes (figuur 7.4.2a). Wordt de begrazingsintensiteit enigszins opgevoerd (maar nog steeds extensief) dan zal het
aandeel bos afnemen ten gunste van struwelen en grazige vegetaties. Het
gevolg is een afwisseling van open ruimten, struwelen en boselementen.
Het beekdaltype dat in dergelijke situaties ontstaat is het organischevolumestype (figuur 7.4.2b). Bij meer intensievere vormen van begrazing (maar nog steeds extensief) zullen grazige vegetaties gaan overheersen. De beekdaltypen die onder dergelijke omstandigheden zullen ontstaan zijn het open-daltype en het dalvormtype (figuur 7.4.2c en d).Voor
het ontstaan van het dalvormtype dienen duidelijke dalranden aanwezig
te zijn of dienen de randen van het beekdal te worden geaccentueerd
door volumes langs de randen.

Figuur 7.4.2
Beekdaltypen die mogelijk kunnen ontstaan bij
extensieve begrazing: a. hetbosbeektype; b.het
organische-volumestype; c. hetopen-daltyped. het
dalvormtype.
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Agrarisch beheer
De beekdaltypen diekunnen ontstaan indien het beekdal in agrarisch
beheer is zijn afhankelijk van de intensiteit van het agrarisch beheer.
Indien wordt gekozen voor vormen van agrarisch natuurbeheer of
beheersovereenkomsten dan zijn in principe ook beekdaltypen mogelijk
waarbij kavelgrensbeplantingen worden ontwikkeld of in stand worden
gehouden. Dit betekent dat onder dergelijke condities alle beekdaltypen
met uitzondering van het bosbeektype tot de mogelijkheden behoren.

,---.."1

Figuur 7.4.3
Beekdaltypen die mogelijkkunnen ontstaan bij
agrarischbeheer.
a. het insteekwaltype; b.het beekbeplantingstype; c.
het dalvormtype.

In situaties met een intensief agrarisch beheer dienen de percelen een
dusdanige oppervlakte te hebben dat deze bedrijfseconomisch nog interessant zijn. Kavelgrensbeplantingen kunnen in dit opzicht een belemmering vormen. Gezien debeperkte ruimtemaat zijn het gerichte- en ongerichte-kamertjestype onder dergelijke condities niet mogelijk. Voorbeelden uit Drente (zie §6.3.4) laten zien dat het insteekwaltype in een gestileerde vorm wel mogelijk is (7.4.3a).Daarnaast behoort het beekbeplantingstype tot de mogelijkheden, aangezien de ruimtemaat slechts aan een
zijde wordt beperkt (7.4.3b).Indien het beekdal uitgesproken dalranden
heeft of indien zich langs de rand van het beekdal beplantingselementen
bevinden behoort ook het dalvormtype tot de mogelijkheden (7.4.3c).

7.4.3 Hetcasco-concept
In hoofdstuk 1aangegeven dat meer inzicht in de ontwikkeling van de
beekdallandschappen mogelijk kan bijdragen tot een verdere aanscherping van het casco-concept. Een belangrijke vraag in dit verband isof
het casco-concept nivellerend of differentierend werkt ten aanzien van de
morfologie van de beekdallandschappen. In deze paragraaf wordt daarom een indicatie gegeven van de beekdallandschappen die kunnen ontstaan of zullen verdwijnen door toepassing van het casco-concept.
In het casco-concept vormen debeekdalen potentiele dragers van het
raamwerk. Ten aanzien van de functionele invulling van het raamwerk
gaat het casco-concept uitsluitend uit van laagdynamische functies. Deze
functies hebben een extensief karakter en hebben behoefte aan een stabieleruimtelijke inrichting, zoalsnatuurbehoud en -ontwikkeling, bosbouw, waterconservering, waterzuivering en extensieve vormen van
recreatie (Kerkstra &Vrijlandt, 1988;Kerkstra, 1991b).Zowel gehele
beekdalen, alsook uitsluitend de beeklopen kunnen fungeren als dragers
van het raamwerk.
Indien wordt uitgegaan van het gehele beekdal dan behoren de beekdaltypen die kunnen ontstaan bij het nalaten van beheer of door extensieve
begrazing tot de mogelijkheden. Dit zijn het bosbeektype (eventueel met
enkele kamertjes), het organische-volumestype, het dalvormtype en het
open-daltype (figuur 7.4.4at/me).
Indien uitsluitend debeeklooptot het raamwerk wordt gerekend dan is
het beekbeplantingstype een mogelijkheid (7.4.4f). Tevens kan het beek176
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beplantingstype in combinatie met andere beekdaltypen voorkomen,bijvoorbeeld in combinatie met het blokkentype (figuur 7.4.4g). Hierbij
vormt de beekbegeleidende beplanting een verbindend element tussen de
afzonderlijke boselementen.
Gesteld kan worden dat door toepassing van het casco-concept de hiervoor beschreven beekdaltypen ten opzichte van de overige typen verhoudingsgewijs zullen toenemen. Dit impliceert dat typen die zijn opgebouwd uit schermen (gerichte- en ongerichte-kamertjestype, compartimententype, insteekwaltype, schermentype en het fragmententype) geleidelijk zullen verdwijnen, met uitzondering van het beekbeplantingstype.
Voorhet gerichte- en ongerichte-kamertjestype geldt dat deze nu reeds
grotendeels zijn verdwenen (zie de kaartbijlagen), terwijl voor het fragmententype geldt dat deze in de huidige situatie zeer dominant is.
De mate waarin bepaalde beekdaltypen zullen toenemen door toepassing
van het casco-concept is afhankelijk van het te voeren beheer. Indien een
zekere variatie wordt bereikt in het te voeren beheer dan kan opgrond
van het voorgaande worden gesteld dat toepassing van het casco-concept
kan leiden tot een vergroting van de diversiteit binnen de beekdallandschappen en tussen de beekdallandschappen en het omringende landschap.Daarnaast kunnen regionale verschillen ontstaan door verschillen
in abiotische omstandigheden, bijvoorbeeld doordat daar waar permanent
natte beekdalen voorkomen meer open vegetaties zullen ontstaan waardoor dezebeekdalen mogelijk open zullen blijven.

7.5 Totslot:Delandschapsmorfologische benadering

V
Figuur 7.4.4
Beekdaltypen die mogelijk kunnen ontstaan door
toepassing van het casco-concept.
a.het bosbeektype; b.het bosbeektype metenkele
kamertjes; c.het organische-volumestype;d. het
dalvormtype; e.het open-daltype;f. het beekbeplantingstype;g. iseenovergangsvorm tussen hetbeekbeplantingstype met het blokkentype.

In dit onderzoek zijn de beekdallandschappen onderzocht vanuit een
landschapsarchitectonische invalshoek. Hierbij stonden de vormaspecten
van het landschap centraal. Uit het onderzoek blijkt dat binnen de beekdallandschappen een enorme rijkdom aan vormen, vormverschillen en
vormovereenkomsten bestaat.
De vorm van het landschap isgeanalyseerd in het licht van de processen
die hieraan ten grondslag liggen. Op deze wijze is gepoogd om meer
inzicht te krijgen in de relatie tussen vorm en proces. Het onderzoek laat
zien dat een landschapsmorfologische benadering hiervoor goede aanknopingspunten biedt, aangezien de vorm van het landschap kan worden
beschouwd als de intermediair tussen de vorming en de waarneming van
het landschap.Tevens blijkt dat een analyse van de vorm de problematiek van de beekdallandschappen inzichtelijk kan maken en dat door
middel van detypologie dezeproblematiek kan worden gevisualiseerd.
In dit onderzoek zijn het landschapsmorfologisch model en de landschapsmorfologische typologie uitsluitend gebruikt in analytische zin en
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uitsluitend toegepast voor de beekdallandschappen. In dit hoofdstuk is
echter al aangegeven dat zowel het model als de typologie mogelijk ook
een ondersteuning kunnen betekenen in de synthesefase van het ontwerpproces. Daarnaast lijkt het landschapsmorfologisch model toepasbaar voor elk landschapstype en opelk ordeningsniveau. Een punt van
verder onderzoek is echter om deze toepassingsmogelijkheden ook daadwerkelijk te toetsen.
Een andere punt voor nader onderzoek is of de vormen en relaties tussen
vormen ook wiskundig zijn te modelleren. Een dergelijke benadering
van de vorm en de relaties tussen vormen kan mogelijk meer inzicht bieden in de geometrie van het landschap en zou tevens kunnen bijdragen
aan het ontwikkelen van computermodellen waarmee de vormveranderingen van het landschap kunnen worden gesimuleerd.
Tenslotte: de ontwikkeling van het landschapsmorfologisch model
beoogt niet alleen te leiden tot meer inzicht in de problematiek van de
beekdallandschappen, maarbeoogt ook een bijdrage te leveren aan de
theorievorming binnen het vakgebied van de landschapsarchitectuur.
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Noten
1

2

Naasteen 'baseplane' en 'verticals' onderscheidt Simonds(1983)ooknogeen
'overhead plane', zoals bijvoorbeeld een dak of wolken. In het kader van dit
onderzoek is deze categorie minder relevant.
Naast dehier bedoelde cultuurlijke netwerken zijn eruiteraard ook natuurlijke
netwerken.
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SAMENVATTING
Het landschap van de Nederlandse zandgebieden had aan het begin van
deze eeuw een duidelijke landschappelijke structuur. De beekdalen konden worden beschouwd als de dragers hiervan. Sinds het begin van deze
eeuw is de landschappelijke structuur van de zandgebieden grotendeels
vervaagd. Topografische kaarten illustreren deze verandering en laten
tevens zien dat debeekdalen binnen de zandgebieden nauwelijks nog
herkenbaar zijn als afzonderlijke landschappelijke eenheden.
Desondanks hebben debeekdalen grote potenties bij het zoeken naar
oplossingen voor deruimtelijke problematiek van de zandgebieden aangezien debeekdalen een belangrijk aanknopingspunt vormen bij de totstandkoming van een duurzame landschappelijke structuur.
In ditonderzoek worden de landschappelijke veranderingen die hebben
plaatsgevonden en die in de nabije toekomst gaan plaatsvinden onderzocht vanuit een landschapsarchitectonische invalshoek. Ditbetekent dat
demorfologie of vorm van het landschap centraal staat. De vorm en veranderingen van de vorm hangen nauw samenmet de processen die hieraan ten grondslag liggen. Op grond hiervan is de volgende centrale
onderzoeksvraag:
Welke vormveranderingenhebbenplaatsgevonden en vindenplaats inde
beekdallandschappen enkunnen deze vormveranderingen wordengerelateerdaan de hieraan ten grondslag liggendefactoren en processen?
Het ontbreken van een bruikbaar beschrijvingsinstrumentarium waarmee
de vormaspecten van beekdallandschappen op een systematische wijze
kunnen worden geanalyseerd en getypeerd leidt tot de afgeleide onderzoeksvraag:
Is het mogelijkomeen beschrijvingsinstrumentarium teontwikkelen
waarmee de vormaspecten vanbeekdallandschappen kunnen worden
geanalyseerd engetypeerd inhet licht vande hieraan tengrondslagliggende landschapsvormendefactoren en processen?
Het eerste deel van ditproefschrift bestaat uit een verkenning van de
genese en ontwikkeling van de beekdalen. De genese start in het Saalien.
Dit is de periode waarin de hoofdvormen van het huidige landschap van
de zandgebieden zijn ontstaan. Tijdens het Weichselien werden deze
hoofdvormen verder gemodelleerd en ontstond dehuidige vorm van de
beekdalen. Deze vorm werd in het Holoceen vastgelegd door de terugkerende vegetatie. Het watersysteem vervult een cruciale rol in de zandgebieden en is te beschouwen als de 'bloedsomloop' van de zandgebieden.
De beekdalstelsels kunnen worden gezien als de zichtbare 'aders' van
het hydrologisch systeem. Het type beek dat karakteristiek is voor de
beekdalstelsels is de laaglandbeek. Niet alleen hydrologisch, maar ook
bodemkundig en vegetatiekundig onderscheiden beekdalen zich van
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nature van het omringende landschap.
Vanmin of meernatuurlijke beekdallandschappen is echter al lang geen
sprake meer. Reeds vanaf de achtste eeuw vonden de eerste grootschalige ingrepen plaats. Desondanks was de opbouw van het landschap aan
het eind van de vorige eeuw nog in sterke mate een afspiegeling van het
landbouwkundig systeem zoals dat vanaf deMiddeleeuwen tot ontwikkeling was gekomen. Beekdallandschappen waren daarbinnen veelal herkenbaar door de rijkdom aan kavelgrensbeplantingen en beekbegeleidendebeplantingen, de meanderende beeklopen en het gebruik als hooiland.
De industrialisatiegolf in de tweede helft van de vorige eeuw was de
aanleiding tot grote veranderingen van debeekdallandschappen. De
woeste gronden werden ontgonnen, het watersysteem werd gereguleerd,
beken werden gekanaliseerd en kavelgrensbeplantingen en beekbegeleidende beplantingen verdwenen. In de tweede helft van deze eeuw waren
vooral ruilverkavelingen de aanleiding tot grote veranderingen.
Om het transformatieproces van debeekdallandschappen te kunnen
beschrijven en analyseren is het landschapsmorfologisch model ontwikkeld.Dit model bestaat uit drie morfologische lagen: deterreinvormen,
de netwerken en de volumes. De terreinvormen zijn tebeschouwen als
de 'onderlegger' waarover de netwerken en volumes zijn gedrapeerd.
Netwerken zijn landschapselementen zonder hoogte en met een uitgesproken lineair karakter (o.a.wegen, spoorlijnen, sloten en beken).
Volumes zijn landschapselementen die gekenmerkt worden door hoogte
en massa (o.a. bomen, bossen, huizen en dijken).
Met behulp van het landschapsmorfologisch model zijn de beekdallandschappen geanalyseerd vanuit twee perspectieven. Deze zijn aangeduid
als 'het perspectief van de ruimte' en 'het perspectief van de ruimtevormende elementen'. De analyse van de beekdallandschappen laat zien dat
de beekdallandschappen zijn te beschouwen als complexe stelsels van
vormen en dat er een grote diversiteit is in de wijze waarop de drie morfologische lagen samenhangen.
De samenhang tussen de drie morfologische lagen en de ruimtes die
hierdoor ontstaan vormt de basis voor een morfologische typologie van
de beekdallandschappen. In deze typologie is een onderscheid gemaakt
intwaalf beekdaltypen. Met behulp van de typologie zijn de beekdallandschappen in de Nederlandse zandgebieden getypeerd voor zowel de
1900-situatie als de huidige situatie. Uit deze typering komt naar voren
dat rond 1900duidelijke regionale verschillen zijn te constateren in het
voorkomen van de beekdaltypen. Ook binnen de beekdalstelsels zijn verschillen te constateren, waarbij er beekdaltypen zijn die met name in de
bovenlopen voorkomen en beekdaltypen die met name in de benedenlopen voorkomen. In de huidige situatie zijn deze regionale verschillen
en de verschillen binnen de beekdalstelsels grotendeels verdwenen.
Doordat met behulp van de typologie dezetransformatie inzichtelijk kan
worden gemaakt is de typologie tevens een bruikbaar hulpmiddel voor
het visualiseren van de ruimtelijke problematiek van de beekdallandschappen.
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Door het maken van ontwikkelingsreeksen is gepoogd om meer inzicht
tekrijgen in de tussenstadia in het transformatieproces zoals zich dat
vanaf het begin van deze eeuw heeft voltrokken en in deprocessen die
tot de vormveranderingen hebben geleid. Uithet onderzoek blijkt dat de
gevonden vormveranderingen aan verschillende landschapsvormende
processen zijn te relateren. Dezeprocessen kunnen echter niet geheel los
van elkaar worden gezien, aangezien sommige landschapsvormende processen elkaar versterken of elkaar opvolgen in de tijd.
Uit het onderzoek blijkt hoe het landschapsmorfologisch model kan worden gebruikt voor het beschrijven en analyseren van de vormaspecten
van beekdallandschappen. Door toepassing van het landschapsmorfologisch model en dehiervan afgeleide typologie is meer inzicht verkregen
in deproblematiek van de beekdallandschappen en deprocessen die
hieraan ten grondslag liggen.
Gezien de algemene geldigheid van de opzet is het landschapsmorfologisch model inprincipe ook toepasbaar voor andere landschapstypen en
op andere ordeningsniveaus dan waarophet in dit onderzoek is toegepast. Daarnaast kan het landschapsmorfologisch model mogelijk ook het
ontwerpproces ondersteunen, aangezien met dit model bewust kan worden gezocht naar vormen van samenhang tussen deterreinvormen, netwerken en volumes, ofjuist naar een contrast tussen deze drie morfologische lagen. Tenslotte kan het landschapsmorfologisch model een hulpmiddel zijn om ruimtelijke plannen op een systematische wijze te analyseren.
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SUMMARY
Atthe beginning of this century the landscape of theDutch Pleistocene
areas had aclear and coherent structure. The stream valleys were an
important part of this structure. During this century the old landscape
structure has largely disappeared. Topographical maps illustrate these
changes and show thatthe stream valleys can now hardly be recognized
as separate parts of the landscape of the Pleistocene areas.
In spite of these changes, stream valleys can be important in helping to
solvethe spatial problems of thePleistocene areas because stream valleys are spatial elements on which a sustainable and coherent landscape
structure canbe based.
Inthis thesis the changes in the landscape that have taken place and the
changes that willtake place in the near future will be studied from an
landscape architectural point of view. This means that theform of the
landscape is the central issue.Form and changes in form or transformations are narrowly related to the underlying processes.This is the basis
of the next central research question:
Whichtransformations tookplace and will takeplace in thestreamvalley landscapes; and isitpossible to relatethese transformations tothe
underlyingfactors and processes?
The absence of auseful instrument to analyze and typify stream valley
landscapes leads tothe derived research question:
Is itpossible todevelop an instrument whichanalyze and typifythe
form of stream valley landscapes while also taken the underlying factors
andprocesses into consideration?
The first part of this thesis consists of a survey of the genesis and development of the stream valleys. The genesis begins in the Saalian. In this
period the major forms of thepresent landscape of thePleistocene areas
were created. During the Weichselian these major forms were further
shaped and achieved there present form. In the Holocene theform of the
stream valleys was limited by returning vegetation. In the Pleistocene
areas the hydrological system played an important role and can be regarded as the 'circulatory system' of the Pleistocene areas.The stream valleys were and still are the 'veins' of thehydrological system. The lowland stream isthetype of streamthat ischaracteristic of the stream valleys. Initially, the stream valleys were distinguished from the surrounding landscape by hydrological circumstances but alsoby the soil and
vegetation.
Natural stream valley landscapes have long disappeared. The eighth century onward stream valley landscapes have been subjected to major
changes. In spite of these changes thepattern of the landscape at the
beginning of this century stillrevealed the main outlines of its medieval
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origins.As part of this landscape, stream valleys were recognizable by
the multitude of hedgerows, tree belts along the stream, meandering streams and there being used asmeadows and pastures. In the second part of
the nineteenth century developments in agriculture caused drastic changes in the stream valley landscapes. Heath, fens and marshes were
reclaimed, streams were regulated and hedgerows and tree belts along
the streams were removed. In recent decades re-allocations also caused
important changes.
Todescribe and analyze thetransformation process of the stream valley
landscapes the landscape morphological model has been developed. This
model comprises three morphological layers:terrain forms, networks and
verticals. The terrain forms are the underlayer upon which the networks
and verticals are draped. Networks are defined as spatial elements without height but with a strong linear character, (i.e.roads,railways and
streams). Verticals are defined as spatial elements characterized by
height and mass (i.e.trees, woods, houses and dikes).
The landscape morphological model is applied to describe and analyze
the stream valley landscapes from twopoints of view: 'the perspective
of space' and 'the perspective of spatial elements'. The analysis demonstrates that stream valleys landscapes can be considered ascomplex systems of forms and there is a great diversity in the relation between the
three morphological layers.
The relation between the three morphological layers and the form of
space is the basis for amorphological typology of stream valley landscapes. This typology distinguishes twelve types of stream valleys. With the
help of this typology, stream valley landscapes were categorized both for
the situation at the beginning of this century and for the present situation.This categorization demonstrates that at the beginning of this century there were clear regional differences inthe presence or absence of the
types of stream valleys. Moreover there were differences within the system of stream valleys: Some types were only present in the upper reaches of the streams valleys, whereas other types were only present in the
downstream reaches of the stream valleys. At the moment, both the
regional differences and the differences within the system of stream valleys have largely disappeared.
The typology of the stream valleys makes it possible to visualize this
transformation. This means that this typology is also auseful instrument
to visualize the spatial problems of the stream valley landscapes.
In order to obtain more insight into thetransformation process, several
maps of the different stages of thetransformation process were made.
These maps show that the transformations can be related to different processes. These processes cannot be regarded individually, because some
of the processes reinforce each other orfollow each other chronological-
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The research project demonstrates how the landscape morphological
model can be applied to describe and analyze the form of stream valley
landscapes. The use of the landscape morphological model and the derived typology has lead to more insight into the spatial problems of the
stream valley landscapes and to more insight into the underlying processes.
Because the outlines of the model are general valid, the landscape morphological model is also applicable in other landscapes and on other spatiallevels.
The landscape morphological model can also contribute tothe design
process because the model makes it possible to search for specific relationships between terrain forms, networks and verticals or to search for
contrasts between the three morphological layers.
Finally, the landscape morphological model can be useful in analyzing
spatial plans systematically.
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BIJLAGE I: PATROONSTUDIE VAN DE BEEKDALLANDSCHAPPEN
1.1Algemeen
De kern van het empirisch materiaal wordt gevormd door een patroonstudie van debeekdallandschappen. Op basis van het landschapsmorfologisch model zijn de beekdallandschappen uiteengelegd in de drie morfologische lagen:terreinvorme, netwerken en volumes. Van de drie morfologische lagen zijn patroonkaarten gemaakt. Doel van de patroonstudie
was om zowelinzicht te krijgen in de vormaspecten van de verschillende
morfologische lagen als in derelaties tussen de morfologische lagen.
In depatroonstudie zijn alleen de beekdallandschappen in de zandgebieden van Nederland onderzocht. Ditbetekent dat beekdallandschappen in
hetheuvelland van Limburg en beekdallandschappen in het holocene
deel van Nederland niet bij het onderzoek zijn betrokken. Een tweede
inperking is datbeekdallandschappen in het stedelijk gebied buiten
beschouwing zijn gelaten.

I.2 Werkwijze
Debeekdallandschappen in de Nederlandse zandgebieden zijn onderzocht, voor zowel de 1900-situatie als de huidige situatie. Tevens zijn
van een aantal beekdallandschappen tijdreeksen gemaakt, waarbij ook
een of meerdere tussenliggende stadia zijn vastgelegd. Verspreid over de
zandgebieden zijn gedeelten van beekdalstelsels geanalyseerd (figuur
1.1).De locaties zijn niet ad random gekozen, maar er is gepoogd om
zoveel mogelijk de gehele bandbreedte aan vormverschillen vast te leggen. Ditbetekent dat in beekdallandschappen met een grote diversiteit
meerdere locaties zijn geanalyseerd. Daarnaast zijn een aantal beekdalsystemenin het geheel, van bron tot monding, geanalyseerd.
De beekdallandschappen zijn afgebakend metbehulp van geomorfologische en fysisch-geografische kaarten (schaal 1:50.000).Ten aanzien van
de geomorfologische kaart van Nederland is gebruik gemaakt van de
kaartbladenH, 18,22, 23,28,29, 32, 34, 35,39,40,41,45,46 en 49
t/m 52.Aanvullend hierop is gebruik gemaakt van de volgende fysischgeografische onderzoeksrapporten:
Ten Cate, 1981.Fysisch-geografische aspecten van het Friese
Landschap.
- Nijland, et. al, 1982.Milieukartering Drenthe 1974-1978.Deel 3;
Fysische geografie.
Snijders, 1985. Fysische geografie in deprovincie Groningen.
Houte de Lange, 1977. Rapport van het Veluwe-onderzoek: Een
onderzoek van natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van
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de ruimtelijke ordening en het recreatie beleid.
Buitenhuis, et. al, 1991 Geomorfologische gesteldheid van Midden
en Oost Noord-Brabant.

a.fragment van een topografische kaart
uit 1903, verkleindvan schaal 1:25.000
naar 1:50.000.

b de nelwerkpri /ijn afgoloid vande
topografische kaart en verkleind van
schaal 1:25.000 naar 1:50.000. De dalvorm iswit,deomgeving lichtgrijs.

Uit de kaarten zijn de volgende legenda-eenheden geselecteerd voorde
afbakening van de beekdalen:
ondiepe en matig diepe dalvormige laagten;
ondiepe en matig diepe beekdalbodems (eventueel met meanderruggen engeulen);
beekdalglooiingen;
beekoverstromingsvlakten;
- daluitspoelingswaaiers;
- niet dalvormige laagten (voor zover ze aan het beekdal grenzen).
Voor debestudering van de netwerken en de volumesisgebruik gemaakt
van topografische kaarten schaal 1:25.000,vanaf ±1900. De netwerken
en de volumes zijn hieruit afgeleid op de wijze die figuur 1.2 laat zien.
Omwille van de presentatie isinde dissertatie het oorspronkelijke kaartmateriaal verkleind tot schaal 1:50.000.
De reden waarom kaarten met een schaal van 1:25.000zijn gehanteerdis
in eerste instantie een pragmatische keuze.De1:25.000kaart isdemeest
gedetailleerde kaart waarvan landsdekkend kaarten beschikbaar zijn
vanaf 1900.Daarnaast zijn opditschaalniveau zowel losse volumeste
onderscheiden, alsook samenhangende patronen. Tevens hangt de keuze
voor dit schaalniveau samen met watje als gehelen ziet. Bijvoorbeeld
bossen worden opditschaalniveau als gehelen gezien enniet als losse
bomen.

c. de volumes zoalsdie zijn afgeleid van
detopografische kaart en verkleind van
schaal 1:25.000 naar 1:50.000.
Figuur1.2
De wijze waaropde netwerken en volumes zijn afgeleid van de topografische
kaart.
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1.3 Kanttekeningen
Een kanttekening diebij de gehanteerde methode dientteworden
geplaatst is dat ten grondslag aan de topografische kaart een selectie ligt
van wat welenwat niet wordt weergegeven. Onderzoek van Bakermans
(1986) laat zien dat niet allenetwerklijnen worden weergegeven op de
topografische kaart (schaal 1:25000).Met name ten aanzien van de perceelsscheidingen wordt door genoemde auteur een afwijking geconstateerd. Uit een vergelijking van de topografische kaarten met luchtfoto's
blijkt dat inde onderzochte gebieden inzandgebieden het aantal weergegeven perceelsgrenzen circa 25%minder bedraagt dan op grond vande
luchtfoto's bestaan. Dergelijke afwijkingen kwamen voorinzowel oude
als recente topografische kaarten. Omgekeerd komen wel alleperceelsscheidingen die op de topografische kaart zijn aangegeven in werkelijkheid voor. Uit het onderzoek van Bakermans (1986) blijkt dat ten aanzien van de volumes de topografische kaart wel uiterst betrouwbaar is.
Dit geldt voor zowel oude als recente topografische kaarten.

BIJLAGE II:EEN ANALYSE VAN HET STROOMGEBIEDVAN DE REGGE
11.1Algemeen
Opbasis van veldwerk, aangevuld met een kaartstudie, is in het stroomgebied van de Regge onderzocht hoe terreinvormen, netwerken en volumes in de beekdallandschappen ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd. Doel van de casestudy was om meer inzicht te krijgen in de ruimten die worden gevormd door de interactie van de drie morfologische
lagen uit het landschapsmorfologisch model. Aspecten die hierbij een rol
spelen zijn onder andere de vorm van deruimte, debegrenzing van de
ruimte, de aard van de begrenzing en de maat van deruimte.
Het studiegebied is het beekdalstelsel van de Regge, gelegen in het oosten van Nederland (figuur II.1).Voordit beekdalstelsel is gekozen omdat
het is gesitueerd in een fysisch-geografisch gevarieerd gebied. Derhalve
valt te verwachten dat er een zekere variatie bestaat in de vormaspecten
van debeekdallandschappen. Een andere reden is dat er in het kader van
andere onderzoeken reeds veel onderzoeksmateriaal is verzameld over
het stroomgebied van de Regge (o.a. Van Buuren, 1997).

11.2Het studiegebied
Het beekdalstelsel van de Regge is een sterk vertakt stelsel met een
groot aantal bovenlopen. De bovenlopen die ontspringen op de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal hebben een groot verval en hiermee
samenhangend een parallel patroon. De bovenlopen die in het zuiden
ontspringen hebben een geringer verval en een dendrietisch patroon. Op
de overgang naar het vlakkere middendeel van het stroomgebied, waar
van nature het water stagneerde, komen meerdere overstromingsvlakten
voor.
Vaneen natuurlijk beekdalstelsel is echter allang geen sprake meer. De
eerste grootschalige kanalisatie van de Regge vond plaats in de periode
tussen 1894en 1913 (Wieringa, 1983;Boink, et. al., 1986).Deze ingreep
was bedoeld om de zomerinundaties te voorkomen. Hierbij werd alleen
de beneden- en middenloop van de Regge gekanaliseerd. Een tweede
grootschalige kanalisatie vond plaats in deperiode tussen 1925 en 1938.
Deze ingreep was bedoeld om ook de winterinundaties te voorkomen
(Wieringa, 1983).Hierbij werden ook de meeste bovenlopen gekanaliseerd. Slechts enkele bovenlopen, waaronder de Mosbeek en de
Hazelbeek werden niet gekanaliseerd (Boink, et. al., 1986).Na de tweede wereldoorlog ontstond wateroverlast als gevolg van een verbeterde
detailontwatering en stedelijke uitbreidingen (Wieringa, 1983).De ingrepen die in dit kader plaatsvonden bestonden vooral uit het aanleggen van
omleidingskanalen en koppelleidingen.
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Figuur III
Het stroomgebied van de Regge.
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11.3 Werkwijze
Inhet voorjaar en de zomer van 1992 zijn een aantal beekdallandschappen van het beekdalstelsel van de Regge geanalyseerd van bron tot monding (figuur II.2). De analyse bestond uit veldwerk aangevuld met een
kaartanalyse. Onderzocht is hoe de ruimten zijn te typeren die door de
interactie tussen deterreinvormen, netwerken en volumes worden
gevormd.
Van de onderzochte beekdallandschappen zijn pleksgewijze opnames
gemaakt. In beekdallandschappen met een gevarieerde morfologische
opbouw zijn meerdere beekdalruimten geanalyseerd en daar waar minder
variatie was zijn minder beekdalruimten geanalyseerd. De maximale
afstand tussen de opnamen bedraagt circa 2 kilometer.
Tijdens de opnamen zijn de grenzen van de ruimten aangegeven op een
topografische ondergrond (1:25000).Tevens zijn patroonkaarten
gemaakt met daarop de netwerken en de volumes. Naast veldwerk is
hiervoor gebruik gemaakt van luchtfoto's. De aard van deruimten (soort
begrenzing, dichtheid, vorm, textuur, kleur) is vastgelegd op dia's. Aan
dit materiaal is een gedetailleerde beschrijving van de terreinvorm toegevoegd. Deze is afgeleid van de hoogtepuntenkaart, schaal 1:10.000.
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BIJLAGE III: DEANALYSE VAN LANDINRICHTINGSPROJECTEN
111.1Algemeen
De afgelopen decennia hebben landinrichtingsprojecten een belangrijke
stempel gedrukt op de vormveranderingen in de beekdallandschappen. In
landinrichtingsverband zijn inhet verleden een groot aantal beken gekanaliseerd en velekavelgrensbeplantingen en beekbegeleidende beplantingen gerooid. Ook in dekomende decennia valt te verwachten dat in de
beekdallandschappen vormveranderingen zullen plaatsvinden onder
invloed van vormen van landinrichting.
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de komende tientallenjaren de
beekdallandschappen onder invloed van landinrichting zullen gaan veranderen zijn 16landinrichtingsprojecten onderzocht.

111.2Werkwijze
Uit het grote aantal landinrichtingsprojecten zijn 16projecten geselecteerd waarin zich beekdallandschappen bevinden, die in 1994in uitvoering waren of in de planfase verkeerden en waarvan op het moment van
het onderzoek kaartmateriaal beschikbaar was (figuur III.1).Uit het
kaartmateriaal zijn de netwerken en de volumes op vergelijkbare wijze
afgeleid alsin de patroonstudie uitbijlage I, waardoor het kaartmateriaal
onderling goed vergelijkbaar is.

111.3Deonderzochte landinrichtingsprojecten
Voorhet onderzoek van de 16landinrichtingsprojecten is gebruik
gemaakt van (voor-)ontwerpplannen en landschapsplannen. Dit zijn:
Landinrichtingscommissie Roden-Norg, 1994.Herinrichting RodenNorg: voorontwerpplan.Landinrichtingsdienst Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Utrecht.
Centrale Landinrichtingscommissie, 1985.Ontwerp-landinrichtingsplan
ex artikel 86Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling "SintOedenrode". Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Centrale Landinrichtingscommissie, 1991.Ontwerp-Herinrichtingsplan
voorde herinrichting Oost-Groningen endeGronings-Drentse
Veenkolonien voor het deelgebied "Westerwolde": Conceptherinrichtingsplan. Landinrichtingdienst, Utrecht.
Centrale Landinrichtingscommissie, 1988. Ontwerp-landinrichtingsplan
ex artikel 86Landinrichtingswet voorde ruilverkaveling
"Viermannekesbrug": gelegen inde gemeenten Oirschoten
Oisterwijk. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
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Centrale Landinrichtingscommissie, 1996.Ruilverkaveling "De Hilver":
Ontwerp-plan. Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden,
Utrecht.
Centrale Landinrichtingsommissie, 1989.Ontwerp-landinrichtingsplan
exartikel 86Landinrichtingswet voorde ruilverkaveling "Mars-en
Westerstroom"gelegen indegemeenten Zweelo, Oosterhesselen,
Sleen en Westerwolde:Ontwerp-plan. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1981. Rapport betreffenderuilverkaveling vande gronden inde gemeenten WeerseloenTubbergen,
genaamd: "Weerselo-Dulder". Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Otto, W.M., 1976. Rapport betreffende ruilverkavling vangrondengelegen inde gemeenten Elden, Maasbree, Horst, Grubbenvorst, Venlo
enMeijel genaamd: "Everlose-Beek". Cultuurtechnische Dienst,
Ministerie van Landbouw en Visserij, Utrecht.
Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1982.Rapport voorderuilverkaveling Hengelo-Zelhem. Landinrichtingsdienst, Ministerie van
Landbouw en Visserij, Utrecht.
Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1983.Rapport betreffenderuilverkaveling vande grondengelegen inde gemeenten Alphen en
Riel, Goirle, Tilburg, Baarle Nassau en Chaam,genaamd: "Alphen
enRiel". Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1980.Rapport betrefenderuilverkaveling vandegrondengelegen inde gemeenten Havelte,
Meppel, Ruinerwold,Dwingelo, Ruinen enDiever, genaamd:
"Havelte".Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1984. Rapport betreffenderuilverkaveling vangronden inde gemeenten Haaksbergen,AmbtDelden, Hengelo, Enschede enEibergen,genaamd: "Haaksbergen".
Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Landinrichtingscommissie "Baarle Nassau", 1988. Voorontwerp-landinrichtingsplan exartikel 86Landinrichtingswet voorde ruilverkaveling "Baarle-Nassau",gelegen inde gemeenten Baarle-Nassau,
Chaam, Ginneken en Gilze-Rijen. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Centrale Landinrichtingscommissie, 1990. Ontwerp-landinrichtingsplan
exartikel 86 Landinrichtingswet voorde ruilverkaveling "RossumOost", gelegen indegemeenten Weerselo, Denekamp en Losser.
Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Voorbereidingscommissie voor de Ruilverkaveling Ruinen,
1981.Voorontwerp ruilverkaveling "Ruinen", Assen.
Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1985.Rapport betreffenderuilverkaveling vangronden inde gemeenten Rijsbergen en Zundert,
genaamd: "Zundert". Landinrichtingsdienst, Utrecht.
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1 ruilverkaveling Sint-Oedenrode
2 ruilverkaveling Weerselo-Dulder
3 ruilverkaveling Rossum-Oost
4 ruilverkaveling Mars- enWesterstroom
5 ruilverkaveling Haaksbergen
6 ruilverkaveling Baarle-Nassau
7 ruilverkaveling Everlose Beek
8 ruilverkaveling Alphen en Riel
9 herinrichting Roden-Norg
10 ruilverkaveling Hengelo-Zelhem
11 herinrichting Westerwolde
12 ruilverkaveling Havelte
13 ruilverkaveling Ruinen
14 ruilverkaveling Viermannekesbrug
15 ruilverkaveling Zundert
16 ruilverkaveling De Hilver
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FiguurIII.I
De onderzochtelandinrichtingsprojecten.
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43
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95
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FiguurIV.1
Overzicht vande ge'inventariseerde maatregelen.

BIJLAGE IV: DEANALYSE VAN NATUURBOUWPROJECTEN
IV.1 Algemeen
In 1990en 1995is een enquete gehouden onder diverse instanties die
betrokken zijn bij de uitvoering van natuurbouwprojecten in beekdalen
om een overzicht te krijgen in de vormen van natuurbouw die zijn uitgevoerd of in voorbereiding verkeren.

IV.2 Werkwijze
Ten behoeve van de enquete is een indeling gemaakt in 11typen maatregelen. De respondenten is gevraagd aan te geven welke maatregelen
voor hun projecten van toepassing zijn, welkjaar deprojecten zijn uitgevoerd en of er documentatie en kaartmateriaal over de desbetreffende
projecten aanwezig is.Zowel uitgevoerde als voorgenomen projecten
zijn geinventariseerd. De lokaties van de beekprojecten zijn door derespondenten opeen topografische kaart aangegeven.
De inventarisatie resulteerde in een totaal van 211 natuurbouwprojecten.
Deze projecten liggen vrij uniform verspreid over de zandgebieden (figuur IV.2).Binnen een project vinden vaak meerdere maatregelen
plaats. In totaal zijn er 597 maatregelen geinventariseerd (figuur IV.1).
Van een aantal projecten is bij de desbetreffende instanties aanvullende
informatie opgevraagd en een groot aantal projecten zijn bezocht om
meerinzicht tekrijgen in de wijze van uitvoering ende consequenties
voor de vorm van de beekdallandschappen.

IV.3 De maatregelen
Beekbegeleidende beplantingen
Met beekbegeleidende beplantingen worden beplantingen bedoeld, aangelegd of spontaan ontwikkeld, gelegen in of langs de beekoever. De
beplanting is een- of tweezijdig aangebracht en bestaat uit een of meerdere rijen bomen of struiken. Een bijzonder type beekbeplanting is de
houtwalbeek. Bij een houtwalbeek isde beplanting gelegen opeen aarden wal. In de praktijk blijkt echter dat ook beplantingen die niet op aarden wallen zijn gelegen veelal als houtwalbeek worden aangemerkt.
Uit het onderzoeksmateriaal blijkt dat beekbegeleidende beplantingen
vrijwel uitsluitend in de boven- en middenlopen van de beeksystemen
worden aangelegd.
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FiguurIV.2
De onderzochtenatuurbouwprojecten.
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Herstel of ontwikkelingvanmeandering
Een type maatregel dat in een groot aantal projecten wordt toegepast is
herstel of ontwikkeling van meandering. Dit type maatregel heeft als
doel omhet voor laaglandbeken kenmerkende meanderende profiel en
variatie in milieu-omstandigheden te herstellen of te ontwikkelen.
In vergelijking tot een gekanaliseerde beek heeft een meanderende beek
een grotere variatie in stroomsnelheid (geringe stroming in de binnenbocht, sterke stroming in de buitenbocht) en bodemsubstraat (zie ook
hoofdstuk 2).Deze variatie biedt voor verschillende bodembewonende
organismen en vissoorten voortplantings- en schuilmogelijkheden
(Tolkamp, 1981).
Objecten indestroom
Om het proces van meandering te stimuleren worden soms objecten in
de stroom geplaatst. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde "driehoekskribben". Een andere mogelijkheid is om omgevallen bomen doelbewust in de stroom te laten liggen. In sommige projecten wordt meandering gestimuleerd door het nalaten of extensiveren van het onderhoud
aan de oevers.
Herstel of ontwikkeling vanpool-riffle patronen
Het ontwikkelen van pool-riffle patronen is een maatregel die meestal
samengaat metherstel en ontwikkeling van meandering. Een "pool"is
een dieper gedeelte dat ontstaat in de buitenbocht van de beek door uitkolking. Een "riffle" is een zand- of grindbank die ontstaat tussen twee
bochten doordat de stroming hier geringer is.
Plasbermen enflauwe oevers
Een plasberm is een getrapt profiel waarbij ereen ondiep gedeelte is
evenwijdig aan de waterloop. Tussen deplasberm en dewaterloopkomt
soms een hoger gedeelte voor. Bij een flauwe oever is sprake van een
geleidelijk profiel waarbij een of beide steile oevers zijn vervangen door
oevers met een geringe hellingshoek. In veel gevallen worden deplasbermen en flauwe oevers aan een zijde van de beek ontwikkeld, terwijl
de andere zijde onveranderd blijft.
Bij zowel deplasberm als de flauwe oever wordt de gradient van droog
naar nat verlengd om zodoende de ontwikkeling van water- en oeverplanten en de hiervan afhankelijke organismen te stimuleren. Deplasberm vormt tevens een ideale paaiplaats voor diverse vissoorten.
Natte milieu's inhet beekdal
Met dit type maatregelen worden poelen, plassen en afgegraven terreingedeelten bedoeld die zijn gesitueerd inhet beekdal.
Voor zover de natte milieu's in verbinding staan met de beek komt het
doel van deze maatregel overeen met die van de flauwe oevers en plasbermen (waterafhankelijke organismen, paaiplaats voor vissen).
Daarnaast vindt de toepassing van dit type maatregel plaats in situaties
waarbij gestreefd wordt naar de ontwikkeling van broekbos of kwelmi220

lieu's.
Natuurtechnische stuwen
Bij een natuurtechnische stuw wordt het hoogteverschil tussen twee
stuwpanden in een aantal stappen overwonnen. Dergelijke stuwen hebben tot doel de migratie van vissen te bevorderen en worden ook wel
vistrappen, vispassages of cascadestuwen genoemd. Een natuurtechnische stuw is een alternatief voor een gewone stuw die een onneembare
barriere is voor demeeste vissen.
Natuurvriendelijk beheer
Met dittype maatregel wordt een extensieve beheerswijze van beek of
beekdal bedoeld, zoals extensief begrazen of maaien.Alhoewel in sommige situaties de verrijkte bovengrond wordt afgegraven vindt in de
meeste gevallen, in tegenstelling tot de overige maatregelen, geen fysiekeingreep plaats.
Natuurvriendelijk beheer heeft tot doel om een meer gevarieerde beplanting van beekoevers of beekdal te ontwikkelen.
Overigemaatregen
Naast bovenbeschreven maatregelen zijn er maatregelen die slechts incidenteel in beekdalen worden toegepast, zoals retentiebekkens en zuiveringsmoerassen.
In het onderstaande overzicht is per natuurbouwproject aangegeven
welke maatregelen hebben plaatsgevonden en in welkjaar het project is
uitgevoerd. In figuur IV.2isde lokatie van deprojecten aangegeven.

IV.4Degelokaliseerdenatuurbouwprojecten
nr.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

beek;jaar van uitvoering; type project
Regge bij Katenhorst; 1990; meandering
Kattenbeek; 1988;plasberm/flauwe oever, meandering, nat milieu,
houtwalbeek, natuurvriendelijk beheer
Roelinksbeek; 1990;meandering, houtwalbeek
Schipbeekbij Schoolderbrug-Wippertstuw; 1991;plasberm/flauwe oever
Regge, De Brukkeler; 1990; meandering
Hierdense beek; 1995;meandering, houtwalbeek, natuurtechnische stuw, nat milieu, plasberm/flauwe oever, retentiebekken, zuiveringsmoeras
Aalderstroom, Wezup; 1992;plasberm/flauwe oever
Drentse Aa; 1988;natuurtechnische stuw
Weerselerbeek; 1987;soortgericht project, anders, poelen
Bakelsche Aa; 1994;meandering, nat milieu, natuurvriendelijk
beheer, natuurtechnische stuw
Tjongerkanaal; 1982;plasberm/flauwe oever
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
222

Linde; 19;natuurvriendelijk beheer, soortgericht project
Wold Aa; 1990;plasberm/flauwe oever
naamloos; 1990;natuurtechnische stuw
Loo-en Drostendiep bij Zweeloo; 1992;nat milieu, natuurtechnische stuw
Drostendiep e.a., Graskarpers; 1977; soortgericht project
Overijsselse Vecht; 1995;nat milieu
Emmertochtsloot;toekomstig; meandering, nat milieu, natuurvriendelijk beheer, plasberm/flauwe oever
Dalmsholter Waterleiding; 1982; houtwalbeek
naamloos ten noorden van Ommen; 1992;plasberm/flauwe oever
Lage Raam; toekomstig; plasberm/flauwe oever, nat milieu,
natuurvriendelijk beheer, natuurtechnische stuw, retentiebekken
natuurbouwlokatie De Oostermaten; 1990;plasberm/flauwe oever,
pool-riffle-patronen, nat milieu, natuurvriendelijk beheer, soortgericht project
natuurbouwlokatie Schapendijk; 1994;nat milieu
Grote Beerze; 1998;plasberm/flauwe oever, nat milieu, natuurvriendelijk beheer, meandering
Turfvaart -Weerijs (incl.Bijloop); toekomstig; plasberm/flauwe
oever, nat milieu, natuurvriendelijk beheer, soortgericht project,
meandering, pool-riffle-patronen, natuurtechnische stuw, retentiebekken, zuiveringsmoeras
natuurbouwlokatie 't Reelaer/Knapenveld; 1996; plasberm/flauwe
oever, pool-riffle-patronen, nat milieu, natuurvriendelijk beheer
Peizersdiep; 1985;plasberm/flauwe oever
Lieverensediep; 1964; meandering
Stokkert; 1978; meandering
L.V. 14; 1982; meandering
naamloos; 1988;nat milieu
waterleiding, bij Lieveren; 1978;soortgericht project
naamloos bij Veenhuizen; 1988;soortgericht project
Leekstermeer; 19;soortgericht project
Peizersdiep; 1988;natuurtechnische stuw
Lieverensediep; 1989;natuurtechnische stuw
naamloos bij Finsterwolde; 1984;nat milieu, natuurvriendelijk
beheer
Westerwoldse Aa; 1988;plasberm/flauwe oever, nat milieu,
natuurvriendelijk beheer
Mussel-A; 1992;plasberm/flauwe oever, meandering, nat milieu,
natuurtechnische stuw,zuiveringsmoeras, natuurvriendelijk beheer
Midden-Regge; 1989;plasberm/flauwe oever, meandering, nat
milieu, natuurvriendelijk beheer, soortgericht project, natuurtechnische stuw, houtwalbeek
Beneden Regge; 1986;plasberm/flauwe oever, natuurtechnische
stuw, natuurvriendelijk beheer, soortgericht project
Geesterse Molenbeek; 1987;natuurtechnische stuw
Watergang 2-0-1; 1982;houtwalbeek, natuurvriendelijk beheer

44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73

Overijssels kanaal; 1986;plasberm/flauwe oever, natuurvriendelijk beheer
Geesters Stroomkanaal; 1986;plasberm/flauwe oever, natuurtechnische stuw, natuurvriendelijk beheer
Elsgraven; 1984;natuurvriendelijk beheer
Bornse beek; 1991;plasberm/flauwe oever, nat milieu, natuurtechnische stuw, retentiebekken, houtwalbeek, zuiveringsmoeras,
natuurvriendelijk beheer
Roelinksbeek/Volterbeek; 1991;nat milieu, natuurtechnische stuw,
retentiebekken, houtwalbeek, zuiveringsmoeras
Elsbeek; 1991; meandering, natuurtechnische stuw, houtwalbeek,
natuurvriendelijk beheer, soortgericht project
Snoeijinksbeek; 1986;meandering, nat milieu, natuurtechnische
stuw, houtwalbeek, natuurvriendelijk beheer
Jufferbeek; 1988;meandering, houtwalbeek, natuurvriendelijk
beheer
Watergang 3-2-0-10; 1988;meandering, nat milieu, natuurtechnische stuw, houtwalbeek, natuurvriendelijk beheer
Hollander Graven; 1988;natuurvriendelijk beheer
Boekeler beek; 1989;meandering, houtwalbeek, natuurvriendelijk
beheer
Mosbeek; 1988;plasberm/flauwe oever, meandering, natuurtechnische stuw,houtwalbeek, natuurvriendelijk beheer, pool-rifflepatronen, nat milieu, soortgericht project, anders
Elzenbeek; 1988;meandering, natuurtechnische stuw, houtwalbeek, natuurvriendelijk beheer
Ratumse beek; 1980; houtwalbeek
Ratumse beek; 1983;natuurtechnische stuw
naamloos, (ten noorden van Heerde); 1989; houtwalbeek
sprengen, (ten W van Heerde); 1990;natuurvriendelijk beheer
Paalbeek, (ten ZW van Epe); 1989;natuurtechnische stuw
naamloos, (ten Z van Epe); 1990;natuurtechnische stuw
naamloos; 1989;soortgericht project
naamloos; 1989; anders
Nijbroeksche wetering; 1992;plasberm/flauwe oever
Lange Heide Lossing; 1984;natuurvriendelijk beheer
naamloos; 1984;natuurvriendelijk beheer
naamloos; toekomstig, plasberm/flauwe oever, nat milieu, natuurvriendelijk beheer
naamloos; toekomstig, soortgericht project
Chaamse beek; 1995;plasberm/flauwe oever, meandering, retentiebekken, objecten in de stroom, natuurvriendelijk beheer, natuurtechnische stuw
naamloos; 1987;natuurvriendelijk beheer
Groote Beek, Lamstraat; 1988;plasberm/flauwe oever, nat milieu,
natuurvriendelijk beheer
Groote Beek, Splitsingspunt Hengelosche bk; 1987;plasberm/flauwe oever, nat milieu, natuurvriendelijk beheer
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75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87

89

90

91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
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102
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104
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Lievelder beek; 1984;houtwalbeek, plasberm/flauwe oever,
natuurtechnische stuw, nat milieu, retentiebekken, soortgericht
project
Visserijbeek; 1994; houtwalbeek
Vragenderbeek en Zijbeek; 1994; houtwalbeek
Zilverbeek; 1985;houtwalbeek
Schoonebeekerdiep, 50cm strook; 19; natuurvriendelijk beheer
Spruitenstroompje (bovenl.Reusel); 1998;plasberm/flauwe oever,
meandering, nat milieu, natuurtechnische stuw, natuurvriendelijk
beheer
Schoonebeekerdiep, opgaand hout; 1979;natuurvriendelijk beheer
Dommerskanaal; 1989;plasberm/flauwe oever, nat milieu
Boven-Slinge; 1994;meandering, nat milieu, natuurvriendelijk
beheer, natuurtechnische stuw,plasberm/flauwe oever
Stortelersbeek; 1994;houtwalbeek, natuurvriendelijk beheer
Muldersbeek; 1994;houtwalbeek, natuurvriendelijk beheer
De Tjamme; 1983;plasberm/flauwe oever, nat milieu, natuurtechnische stuw
Hondshalstermaar; 1982;nat milieu, retentiebekken, soortgericht
project
Termunter Zijldiep inBarlagepolder; 1980; plasberm/flauwe
oever, nat milieu, natuurvriendelijk beheer, soortgericht project
Mussel-A bij TerWupping; 1994;plasberm/flauwe oever, meandering, nat milieu, objecten in de stroom, natuurvriendelijk beheer
Westerwoldse Aa, Smeerling/Metbroekbosch; 1994;plasberm/flauwe oever, meandering, nat milieu, objecten in de stroom,
natuurvriendelijk beheer
Ruiten-A, Ter Borg; 1994;plasberm/flauwe oever, meandering,
nat milieu, zuiveringsmoeras, objecten in de stroom, natuurvriendelijk beheer
Keersop; 1989;natuurvriendelijk beheer, soortgericht project
Heiloop (omleidingskanaal Beerze); 1990;plasberm/flauwe oever,
natuurvriendelijk beheer, soortgericht project
Beerze, Smalbroeken; 1989;meandering, retentiebekken, plasberm/flauwe oever, pool-riffle-patronen, nat milieu, soortgericht
project
Beerze; 1990;natuurtechnische stuw
Overijsselse Vecht 1989;plasberm/flauwe oever
Overijsselse Vecht 1986;plasberm/flauwe oever
Overijsselse Vecht 1988;plasberm/flauwe oever
Overijsselse Vecht 1992; meandering
Overijsselse Vecht: 1987; natuurtechnische stuw
Overijsselse Vecht: 1990; natuurtechnische stuw
Overijsselse Vecht 1990; natuurtechnische stuw
Overijsselse Vecht 1993; natuurtechnische stuw
Overijsselse Vecht 1991; natuurtechnische stuw
Overijsselse Vecht 1992; natuurtechnische stuw
Tongelreep, Achelse Kluis; 1995;plasberm/flauwe oever, meande-
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ring, nat milieu, natuurvriendelijk beheer, soortgericht project,
pool-riffle-patronen, natuurtechnische stuw
Keersop; 1991; meandering, objecten in de stroom, natuurvriendelijk beheer, soortgericht project
Hoge Raam; 1982; meandering
naamloos, Hemelrijk; toekomstig; soortgericht project
Venloop;toekomstig; meandering
Laakse Vaart; 1989;plasberm/flauwe oever
naamloos; toekomstig; nat milieu, soortgericht project
Bijloop; 1987; houtwalbeek
Aa of Weerijs; toekomstig; plasberm/flauwe oever, nat milieu,
houtwalbeek
Donge; 1984;plasberm/flauwe oever, meandering, natuurvriendelijk beheer
Poppelse Leij; 1995;plasberm/flauwe oever, meandering, nat
milieu, natuurtechnische stuw, objecten in de stroom, natuurvriendelijk beheer
Reusel; 1998;plasberm/flauwe oever, meandering, nat milieu,
natuurtechnische stuw, natuurvriendelijk beheer
Merkske; 1995;meandering, natuurvriendelijk beheer, plasberm/flauwe oever
De Mark; 19;meandering, natuurvriendelijk beheer, anders
naamloos, Rvk Beesel-Swalmen; 1992;plasberm/flauwe oever,
meandering, nat milieu, soortgericht project
Waterlossingsbeek; 1985;soortgericht project
Vlootbeek; toekomstig; plasberm/flauwe oever, meandering,
natuurtechnische stuw,houtwalbeek, zuiveringsmoeras, objecten
in de stroom, soortgericht project
Roer; 1980;natuurtechnische stuw
Neerbeek; 1980;natuurtechnische stuw
Vloedgraaf; 1989;meandering, nat milieu, natuurtechnische stuw,
houtwalbeek, objecten in de stroom, natuurvriendelijk beheer
naamloos, Rvk Weert-Stramproy; 1991; plasberm/flauwe oever,
nat milieu, soortgericht project
naamloos,Rvk Land van Thorn; toekomstig; plasberm/flauwe
oever, meandering, nat milieu, soortgericht project
naamloos, Weerselo-Dulder; 1988;plasberm/flauwe oever, nat
milieu, soortgericht project
Drentse Aa, zijtak bij Eldersloo; 1982; meandering
Hunze, Nabij Gieterveen; 1988;natuurtechnische stuw, soortgericht project
Oude Vaart, nabij Meppel; 1988;natuurtechnische stuw, soortgericht project
Mark; 1994;plasberm/flauwe oever, nat milieu, natuurvriendelijk
beheer, soortgericht project
Anloerdiepje (zijtak Drentse Aa); 1988; meandering
Steenbergerdiepje, Gemmente Roden; 1989; meandering
Elperstroom, bij Boswachterij Schoonloo; 1987; meandering
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Ruiner Aa; 1989;plasberm/flauwe oever, nat milieu
Het OudeDiep; 1989;plasberm/flauwe oever, nat milieu
Hoogeveense Vaart; 1988;nat milieu
Mark; 1993;plasberm/flauwe oever, anders
naamloos, Herinrichting Roden-Norg; toekomstig; plasberm/flauwe oever, meandering, nat milieu, natuurvriendelijk beheer
natuurbouwontwikkelingsprojekt 't Nijendal; 1994;nat milieu,
plasberm/flauwe oever, meandering, natuurtechnische stuw, objecten in de stroom, natuurvriendelijk beheer, soortgericht project,
anders
ecologische verbindingszone Midden-West; 1995;nat milieu,
plasberm/flauwe oever, houtwalbeek, natuurvriendelijk beheer,
soortgericht project, anders
natuurvriendelijke oevers Hondemotswetering; 1995;nat milieu,
plasberm/flauwe oever, natuurvriendelijk beheer
Boksloot ecologische verbindingszone; 1996;nat milieu, plasberm/flauwe oever, natuurvriendelijk beheer, anders
ecologische verbindingszone plan Frieswijk; 1996;nat milieu,
plasberm/flauwe oever, natuurvriendelijk beheer, anders
naamloos, Ten noorden van Ommen; 1995; plasberm/flauwe
oever
naamloos, Ten westen van Ommen; 1995;plasberm/flauwe oever
Overijsselse Vecht; 1990;plasberm/flauwe oever
Overijsselse Vecht; 1991; plasberm/flauwe oever
Overijsselse Vecht; 1996;plasberm/flauwe oever
naamloos, Dedemsvaart; 1995;plasberm/flauwe oever
naamloos, zuiden van Dedemsvaart; 1995;plasberm/flauwe oever
Reest; 1993;meandering, nat milieu, natuurtechnische stuw,
natuurvriendelijk beheer
Glanerbeek; toekomstig; meandering, nat milieu, houtwalbeek,
natuurvriendelijk beheer, plasberm/flauwe oever, zuiveringsmoeras
Enschede-zuid; 1993;plasberm/flauwe oever, meandering, natuurtechnische stuw, houtwalbeek, natuurvriendelijk beheer, retentiebekken, nat milieu, anders
Brunninksbeek; 1995;meandering, nat milieu, natuurtechnische
stuw,natuurvriendelijk beheer, houtwalbeek
Haverriet; toekomstig; meandering, nat milieu, natuurtechnische
stuw,natuurvriendelijk beheer, houtwalbeek
Soeslo; 1993;plasberm/flauwe oever, natuurvriendelijk beheer
Boven-Regge; 1995;anders
Oude Bornsebeek; 1994;plasberm/flauwe oever, soortgericht project, natuurtechnische stuw,houtwalbeek, natuurvriendelijk
beheer, retentiebekken, nat milieu, anders
Hagmolenbeek; 1995;plasberm/flauwe oever, natuurtechnische
stuw, houtwalbeek, natuurvriendelijk beheer
Woolderbroek; toekomstig; plasberm/flauwe oever, nat milieu,
retentiebekken, houtwalbeek, natuurvriendelijk beheer, zuiverings-

moeras, anders
162 Drentse Aa; 1992;natuurtechnische stuw,plasberm/flauwe oever
163 Gasterensche Diep/Rolderdiep; 1992;plasberm/flauwe oever,
natuurtechnische stuw
164 Drentse Aa; 1996; anders
165 Drentse Aa (zijloopje); 1997;nat milieu, anders
166 Drentse Aa; 1997;meandering, anders
167 Drentse Aa; 1998;meandering, natuurtechnische stuw
168 Drentse Aa; 1998;meandering, natuurtechnische stuw
169 Drentse Aa; 1999;meandering, natuurtechnische stuw
170 Oude Vaart; 1992;plasberm/flauwe oever, nat milieu, natuurvriendelijk beheer, soortgericht project, anders
171 Oude Vaart; 1994; meandering
172 Oude Vaart; 1993;meandering, plasberm/flauwe oever, nat milieu,
anders
173 Oude Vaart; 1994;meandering, plasberm/flauwe oever
174 Oude Vaart; 1993;plasberm/flauwe oever, natuurvriendelijk
beheer, soortgericht project
175 Oude Vaart; 1993;natuurvriendelijk beheer
176 Gammelkerbeek;toekomstig; houtwalbeek, natuurtechnische stuw
177 naamloos; 1993;meandering
178 naamloos; 1995;meandering, nat milieu
179 naamloos; 1996;plasberm/flauwe oever, natuurtechnische stuw
180 naamloos; 1995;meandering, natuurtechnische stuw
181 Nieuwe Wetering; 1994;plasberm/flauwe oever, nat milieu
182 Polder Oosterwolde; 1994;plasberm/flauwe oever
183 Veldbeek; 1994;meandering, natuurtechnische stuw, houtwalbeek,
soortgericht project
184 Willinkbeek; 1980; houtwalbeek
185 Groenlose Slinge; 1992;houtwalbeek, plasberm/flauwe oever,
natuurvriendelijk beheer
186 Beurzebeek; 1994;houtwalbeek, plasberm/flauwe oever, natuurvriendelijk beheer, meandering, nat milieu, natuurtechnische stuw
187 Vennevertlosebeek; 1992;houtwalbeek, meandering, natuurvriendelijk beheer, natuurtechnische stuw, objecten in de stroom
188 By-pass;toekomstig; houtwalbeek, plasberm/flauwe oever,
natuurvriendelijk beheer, meandering, nat milieu, natuurtechnische stuw, objecten in de stroom, soortgericht project
189 koppelleiding; onbekend; natuurtechnische stuw, plasberm/flauwe
oever, natuurvriendelijk beheer, houtwalbeek
190 Berkel; 1992;plasberm/flauwe oever, natuurvriendelijk beheer
191 Berkel; 1990;natuurvriendelijk beheer
192 Groenlose Slinge; 1990;natuurvriendelijk beheer
193 Berkel; 1990;natuurvriendelijk beheer
194 't Zand; 1996;meandering, anders
195 Slinge ,Miste; 1994;plasberm/flauwe oever, natuurtechnische
stuw, houtwalbeek
196 de Wierse; 1996;meandering, anders
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't Mulke; 1996;meandering, anders
Oenerse beek; 1992;plasberm/flauwe oever
Groesbeek; 1992; houtwalbeek
Beekbergsebeek; 1997;houtwalbeek, plasberm/flauwe oever
naamloos; toekomstig;meandering, nat milieu, natuurtechnische
stuw, objecten in de stroom, anders
Keersop, Gagelvelden te Valkenswaard; 1993; meandering, poolriffle-patronen, nat milieu, natuurvriendelijk beheer
Keersop, Goorbroek te Valkenswaard; 1995;meandering, pool-riffle-patronen, nat milieu, natuurvriendelijk beheer
Keersop, Vloeten te Bergeyk; 1996;meandering, pool-riffle-patronen, nat milieu, natuurvriendelijk beheer, houtwalbeek
Strijbeek; toekomstig; natuurvriendelijk beheer
Kleine dommel of Rul, Geldrop; 1995;meandering, pool-rifflepatronen, plasberm/flauwe oever, natuurvriendelijk beheer,
natuurtechnische stuw, nat milieu, retentiebekken, objecten in de
stroom
Dalemstroompje, Eersel; 1994;meandering, pool-riffle-patronen,
plasberm/flauwe oever, natuurvriendelijk beheer, soortgericht project, nat milieu, retentiebekken
Aa of Goorloop, Bladel; 1993;meandering, pool-riffle-patronen,
objecten in de stroom, natuurvriendelijk beheer, nat milieu
Reusel -Turka, Diessen; 1995;meandering, pool-riffle-patronen,
natuurvriendelijk beheer, plasberm/flauwe oever, nat milieu,
natuurtechnische stuw
Bavelse Ley; toekomstig; natuurvriendelijk beheer, plasberm/flauwe oever, meandering, nat milieu, natuurtechnische stuw, objecten
in de stroom
naamloos; 1995;natuurvriendelijk beheer, plasberm/flauwe oever,
meandering, nat milieu, retentiebekken
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