Beekherstel in het Peizerdiep
Naar een natuurlijke beek

Een tweede Drentse Aa?
De situatie in het Peizerdiep is vergelijkbaar met die van de Drentsche Aa. Daar
begon men veertig jaar geleden met het
herstellen van het oorspronkelijke beeken esdorpenlandschap. Het Drentse Aagebied staat nu bekend als een van de
weinige ‘vijfsterrenlandschappen’ in
Nederland.
Ook in het Peizerdiep gaat het om een
fraai beek- en esdorpenlandschap, waar
de beekdalen over een grote lengte een
natuurfunctie krijgen. De landbouw is
hier de afgelopen veertig jaar wel moderner en intensiever geweest dan bij de
Drentse Aa. Ook zijn de agrarisch gebruikte dekzandruggen tussen de beekdalen
uitgestrekter. Daar staat tegenover dat de
toekomstige natuurgebieden in het
Peizerdiep vaak breder zijn. En het hoogteverschil van het landschap is groter,
waardoor de beek op veel plaatsen sneller zal stromen. Voor de natuur ziet de
toekomst van het Peizerdiep er in ieder
geval gunstig uit.

Wat levert dit nu op?
Bij het beekherstel van het Peizerdiep gaat het
om grote aantallen. Door het beekherstel kan
ruim 40 kilometer beek landschappelijk fraai
worden ingericht. Bij hoogwater kan 3,3 miljoen
kubieke meter water worden geborgen. Het herstel van de beek maakt bovendien vele honderden hectares nieuwe beekdalnatuur mogelijk,
zoals natte heiden, hooilanden met veel dotterbloemen en graslanden met veel zeldzame planten. In de benedenloop ontstaan wat ruigere,
moerasachtige vegetaties.

het Oostervoortsche Diep worden negen peilbuizen bijgeplaatst en in het dal van de Slokkert en
het Groote Diep nog eens negen. In de omgeving van Lieveren en Altena komen twee en
langs het Peizerdiep drie extra peilbuizen. Deze
buizen geven informatie op belangrijke punten,
bovenop de informatie van de peilbuizen die er
nu al staan.

Wanneer gaat het gebeuren?
In het gebied de Roeghoorn in het
Oostervoortsche Diep is al een begin te zien van

hoe het gaat worden. De beek is daar slingerend
aangelegd en de oude loop is gedeeltelijk
gedempt. Er zijn gronden afgegraven en een
grote stuw is verwijderd. In de komende jaren
volgen andere deeltrajecten. De plannen daarvoor worden nu uitgewerkt.
Het is lastig te zeggen wanneer het beekherstel
volledig is afgerond. Voor een deel is het wachten op financiering van de maatregelen. Voor
een ander deel moeten de benodigde gronden
eerst beschikbaar komen.

Zorgvuldigheid voorop
De aanleg van de nieuwe beek en de vaststelling
van de nieuwe waterstanden gebeurt zeer zorgvuldig. Bij het ontwerp is steeds rekening gehouden met voldoende drooglegging van landbouwgronden, bossen en huizen in de omgeving. De
waterafvoer uit de landbouwgebieden is hierdoor zo goed als verzekerd.
Voor plaatsen waar het grondwater voor problemen kan zorgen, zullen compenserende maatregelen worden genomen. Die moeten er voor zorgen dat grondgebruikers en bewoners er per
saldo geen last van hebben. In sommige situaties
is een schadevergoeding mogelijk.
Om zekerheid te krijgen over de veranderingen
in het grondwater, wordt het bestaande netwerk
van peilbuizen uitgebreid. In de omgeving van
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Bij hoogwater mag de beek buiten zijn oevers
treden en meestromen over de graslanden langs
de beek. Dat is goed voor de natuur. De plannen
zijn zo opgesteld dat de omringende landbouw
en naastgelegen huizen er geen last van hebben.

Waarom is het nodig?
Van de oorspronkelijk kronkelende beek is weinig meer over. Grote delen zijn rechtgetrokken
en voor de afwatering is de beek verruimd en
verdiept. Ook zijn er op veel plaatsen stuwen
aangelegd om water vast te houden in droge
tijden. Dat is allemaal goed te verklaren vanuit
de vroegere landbouw. Maar nu de graslanden
worden omgevormd tot natuurgebieden, is dat
niet meer nodig. De natuur heeft meer baat bij
kronkelingen en stroomverschillen, hoger grondwater, terugkerende overstromingen en een vrije
doorgang voor vissen en andere waterdieren.
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De beek Peizerdiep heeft vele bovenlopen en zijstroompjes, met allemaal verschillende namen.
Uiteindelijk leiden ze samen naar zee. Alle beken
samen vormen het Peizerdiep. Peizerdiep is ook
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Wat gaat er gebeuren?
De beken van het Peizerdiep ondergaan in de
komende jaren een gedaanteverwisseling. Het is
nu al een mooi gebied, maar het wordt nóg
mooier. Op diverse plekken gaat de nieuwe beek
slingeren. Dat is niet alleen mooi om te zien, het
zorgt ook voor verschillende stroomsnelheden in
de beek zelf. Diverse vissen en andere water
organismen profiteren daarvan.
De beek wordt smal en ondiep aangelegd.
Daardoor wordt er zo min mogelijk water onttrokken aan de naastgelegen natuurgraslanden.
Overbodige stuwen worden verwijderd. Andere
belemmeringen worden met vispassages passeerbaar gemaakt voor vissen.
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In 1997 hebben Gedeputeerde Staten van
Drenthe het Landinrichtingsplan voor de
Herinrichting Roden-Norg vastgesteld. Hierin
staat het Peizerdiep omschreven als een ‘te herstellen beeksysteem’. De herstelplannen zijn uitgewerkt door medewerkers van de Dienst
Landelijk Gebied, Waterschap Noorderzijlvest en
de meest betrokken natuurorganisaties, ondersteund door het adviesbureau ARCADIS. Ze
maakten drie deelplannen voor verschillende
delen van het gebied. Deze zijn inmiddels door
de Landinrichtingscommissie goedgekeurd. In de
komende jaren worden ze uitgevoerd. Als het
nodig is zullen de plannen worden bijgesteld.
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Graafmachines in het beekdal van het
Peizerdiep. Grote bulten aarde. Oude water
gangen gaan dicht en er komt een nieuwe,
kronkelende beek. De oude stuw verdwijnt en
de weidegronden langs de beek veranderen in
bloeiende natuurgebieden. In deze brochure
kunt u lezen hoe de verandering tot stand komt
en waarom dit gebeurt.

de naam van het laatste deel, bij Peize. Bij de
herstelplannen gaat het om de volgende
beeklopen:
• Oostervoortsche Diep
• Hulchtenloopje
• Slokkert
• Tonckensloopje
• Groote Diep
• Lieversche Diep
• Steenbergerloop
• Peizerdiep
Het plangebied eindigt bij het
Waterbergingsgebied bij Roderwolde ten zuidwesten van de stad Groningen.
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Minstens zo belangrijk is het waterbeheer.
Zonder de landbouw te beïnvloeden kan de beek
bij hoogwater buiten zijn oevers treden. En hierdoor vlakken hoogwaterpieken sterk af. In het
beekdal kan in natte perioden veel water worden geborgen. Daardoor worden benedenstrooms gelegen gebieden minder belast.
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