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De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) subgroep Beekherstel schreef in april 1999 een prijsvraag uit met als uitdaging: zet de 'ideale beek van de 21ste eeuw' neer. De deelnemers hebben hun stoutste dromen, meest gedurfde
plannen en radicale nieuwe ideeën de vrije loop gelaten in de vorm van essays, schetsen, verhalen en plannen, ledere
bijdrage is er in geslaagd een natuurlijk en duurzaam beeksysteem in een maatschappelijk entechnisch realiseerbare
context te presenteren. Vijftien bijdragen met misschien wel tien keer zoveel ideeën, elk te waardevol om verloren te
laten gaan. Daarom zijn ze in dit boek samengebracht onder drie thema's:
1. Mens en beek; de multifunctionele ideale beek waarin maatschappelijk gebeuren en natuur elkaar afwisselen, het
maatschappelijk perspectief
2. Het hoe; antwoorden op het bereiken van de ideale beek vanuit het technisch perspectief
3. Oerbeek; de oorspronkelijke natuur van de ideale beek gevisualiseerd vanuit een optimaal ecologisch perspectief
Met de in dit boek gebundelde ideeën is iedere natuurlijke, duurzame beek in de 21ste eeuw vanuit maatschappelijk,
technisch en ecologisch perspectief te realiseren. Het is een boek dat iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij
beekherstel van vernieuwende, inspirerende en verfrissende ideeën voorziet!
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Aanleiding

DeWerkgroep EcologischWaterbeheer (WEW) is eenvereniging diezichinzet voor
eenoptimalebenuttingvanecologischekennis tenbehoeve van hetwaterbeheer in
Nederland. DeWEWis eenonafhankelijk platvormvoordiscussie overactuele ontwikkelingen inhetwaterbeheer vanuit eenbiologischenecologischperspectief. Door
hetuitwisselen van ideeën enervaringen draagtdeWEWbijtot opinievorming over
detoekomst vandeNederlandse watersystemen. Dewerkgroepkentdiverse subgroependiezichinhoudelijk richtenopdevolgende deelaspecten: Beekherstel,
SlotenenToepassing vanaquatische ecologieindepraktijkvan beleiden beheer.

Desubgroep Beekherstel schreef inapril 1999
een prijsvraag uit met als uitdaging: zet de'ideale beek van de 21e eeuw' neer. Deelnemers
werden opgeroepen hun stoutste dromen,
meest gedurfde plannen of radicale nieuweideeënde vrije loop te laten indevorm vaneen
essay, schets, maquette of een plan.
Voorwaarde voor de inzendingwas dat het om
een zo natuurlijk enduurzaam mogelijk beek-
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systeem moest gaan.Deafzonderlijke inzendingen zijn door de deelnemers zelf beoordeeld.
Hieruit zijn de 3 beste inzendingengenomineerd. Op 10 november 1999 hebben de drie
genomineerden, naeen inleiding op hetthema
'Beken inde 21e eeuw' door devoorzitter van
de subgroep Beekherstel de heer Verdonschot,
hunideeën gepresenteerd.
Deeerste genomineerde presentatie werdver-

zorgd door de heren Knol,Kwakernaak, Stuyt
enWolfert. Detitel van deze presentatie was:
'Van Lekbeek naar Spaarbeek1. Het stroomgebied als voorraadkamer.' Tijdens deze presentatie werden devoordelen van voorraadbeheer
toegelicht en hoe deze incombinatie met schoneenergie, recreatie enbiodiversiteit samen
kunnengaan.
Detweede genomineerde voordracht hieldde
ideeën van mevrouw Nijboer inen droegde
titel: 'Beek-en rivierbegeleidende wateren'.Een
toekomstvisie voor de 21ste eeuw.' Tijdens
deze presentatie werd het publiek een rijk geïllustreerd schetsboek getoond.Aande handvan
tekeningen enfoto's werden de potenties en
schoonheid van natuurlijke bekengetoond.
De laatste genomineerde presentatie werd verzorgd door de groep Tjallingii, Siem, Rusen
Glastra met hun plan: 'Water op HoogNiveau'.
Een schets van eenduurzaam watersysteem
van Drenthe tot aan hetwad.' Indezebeschouwing werd een nieuwe kijk op de waterafvoer in
de noordelijke provincies gegeven. Devoorstellen omvatten afkoppeling van beek enkanaal,
beekherstel inde stad Groningen en inrichting
vande zoet-zout gradiënt bij het wad.Gelet op
originaliteit, creativiteit en inhoud vande voordrachten koos het publiek uiteindelijk, met
slechts één stem verschil, de presentatie 'Water
op Hoog Niveau' als winnende bijdrage aan
'Beken inde 21e eeuw', met als uitstekende
tweede en derde respectievelijk 'VanLekbeek

naar Spaarbeek' en 'Beek- en rivierbegeleidende
wateren'.
Alle 15 bijdragen aan de prijsvraag werden door
de subgroep Beekherstel van dermate hoog
niveau bevonden en bevatten zulke prachtige
illustraties dat besloten werd tot het samenstellenvandit boek. Omuals introductie een indruk
hiervan te geven zijn de bijdragen kort samengevat. De rangschikking volgt eendriedeling in
bijdragen; de eerste serie vanuit het maatschappelijk perspectief, detweede serie met een
technische invalshoek en derde gericht op het
optimaal ecologische:
1 Mens enbeek; de multifuntionele ideale beek
waarin maatschappelijk gebeuren ennatuur
elkaar afwisselen, het maatschappelijk perspectief
Het hoe; antwoorden op het bereiken vande
ideale beek vanuit hettechnisch perspectief
Oerbeek; de oorspronkelijke natuur vande
ideale beek gevisualiseerd vanuit een optimaal ecologisch perspectief

3

$

.

*

Beekherstellers opstap

Mensen beek; de ideale beek
vanuit maatschappelijk
perspectief

Pn^r

Menselijke beleving is draagvlak
ßusger op Vollenbroek
Busger op Vollenbroek pleit voor het beekherstel waarin het spelen in,om en met water

Oude rmerarm
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structureel onderdeel is. Het recreatief medegebruik wordt ingezet om het innerlijke besef van
de waarde vanwater en de verantwoordelijkheid
daarvoor te doen herleven. Draagvlak vormt
voor Busger op Vollenbroek de basis voor duurzaamheid. Draagvlak vanuit ieder mens ook de
niet natuurliefhebber. Actieve beleving van beek
en beekdal leidt tot natuurbewustzijn. Met voorbeelden geeft Busger op Vollenbroek aanhoe
kleinschalige voorzieningen formeel of spontaan
kunnenworden ontwikkeld. Ook signaleert hij
hoe verweving moet maar niet overal en altijd.
Devoordelen worden helder neergezet, het is
aanons als beekherstellers deze ideeënte realiseren ineen land met bijna 16 miljoen inwoners.
Van stadsbeek naar beek in de stad
de Haan & van Helden
Deteksten van de Haan en de illustraties van
van Heldentonen de toekomstige stadsbeek.
Profielverkleining en micro-meandering scheppeneen natuurlijk ogende en aantrekkelijke
stadsbeek. Overstromingszones inde kleine
ruimte bieden berging, vangen pieken open
creeëren verbindingen door de stad. Zijnwein
staat om een stukje stadsbeek onderdeel te
maken van het gehele stroomgebied danworden deze beelden realiteit.

Beekherstel in Geldrop

Dromen over stromen
Zanstra,van derMei& Bakker
Zanstra, vander Mei & Bakker nemen de lezer
verhalend mee indromenland. De 21ste beek is
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de ader inhetverhaal. De hoofdpersoon,Johan
Sebastiaan,toont hoe beekherstel heeft geleid
tot een natuurijke beek die verweven is ineen
ruimtelijke, maatschappelijke context. Denatuur,
het agrarische gebied, het dorp en de stadworden door de beek doorsneden, leder op eigen
wijze met de beek als natuurlijke element.
Maar de auteurs dromen niet alleen,ze komen
ook met oplossingen. Inde laatste paragrafen
wordt het hoe enwaarom van het droomlandschap omgezet indaadwerkelijk herstel.Het
accent wordt gelegd op de recreatieveverbindingvan stad enland. Eennatuurlijk, vrijmeanderende beek die een aantal menselijke
gebruiksfuncties kanvervullen. Zodanig dat
mens en natuur hand inhand kunnen gaan.De
droom van ruimte, natuur en recreatie worden
verweven tot éénwerkelijkheid.
Water voor later
Knol,Kwakernaak, Stuyt& Wolfert
Éénvan de beoordelaars beschreef dit essay
over voorraadbeheer inbeekdalen als eenrevolutionair plan, waarin recht wordt gedaanaan
watersystemen, met gewaagde, vernieuwende
ideeën over ruimtelijke ordening, medegebruik
envoorraaddenken. Eenmultifunctioneel plan
dat wel vraagt om enorme investeringen en
een omslag in denken. Erworden ingrijpende
veranderingen voorgesteld voor het stroomgebied en de ordening daarbinnen. Eengeheel
nieuwe combinatie van menselijke gebruiksfuncties wordt voorgesteld. Deauteurs zettendan
ook het gangbaar maatschappelijk denkenop
z'n kop, maar geventevens actuele toepassingsvoorbeelden. Het essay bevat eenleuke
koppeling met het energiebeheer. Demaatschappij wordt om natuur gebouwd,waarbij de
lezer soms het gevoel krijgt dat het realisme
even minder belangrijk is dan het doel.Van
beneden- naar bovenstrooms wordt het stroomgebied gevolgd. Kernwoorden indebenedenloop zijn berging, bos enenergie. Ook de stad
vindt hier haar plaats. De middenloop wordt
gezien als het knooppunt van brede aders waar

omheen broekbossen, natuur en recreatie hun
plaats vinden.Bovenin komt verrassend het
wonen enwerken inhet groen naar boven.
Zelfvoorzienende systemen in evenwicht, waarin
duurzame kringlopen envoorraden kernbegrippen zijn bij alle processen, maken dezeommekeer van het stroomgebied mogelijk. Het essay
zet in ieder geval aantot nadenken, hetstimuleert de gedachten om natuurlijke processen te
benutten.

Het beekmoeras

Het hoe;de ideale beek vanuit
technisch perspectief
Voortborduren op bestaand beleid
Ridderbos
Ridderbos schetst het ontstaan endeontwikkelingen inde Drentse beken en illustreert dit aan
het Oude Diep. Ridderbos ziet de oplossingen in
verbreding en meandering van de beek,verlaging van de stroomsnelheden en ontstuwing. Hij
vergeet het beekdal zeker niet. Herbebossing is
een kernthema. Aanpak van grondwaterwinning
dient de hydrologie van het gehele beeksysteem
ten goede komen. Ridderbos zet in op de reeds
ingeslagen lijn vanvergroting van het areaalaan
natte natuur, verbindingszones en natuurontwikkeling.
Vande drie gepresenteerde inrichtingsmodellen
speelt het eerste inop kwelvensters enverbinding, het tweede opvallend genoeg opoverdi-
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mensioneringvande beek met beekbegeleidende zones van 125 mbreedte envoegt het
derde naast verondieping, nevengeulen enbossages zelfs zones tot 300 mbreedte toe.De
modellen zijn gestoeld op klassieke ideeën over
scheiding vanfuncties zoals reservaatsvorming
en beheersovereenkomsten. Interressant lijkt de
combinatie van overdimensionering ennevengeulen in relatie tot de stromingseisenvan
beekorganismen.
Hergebruik voor natuur
Talsma
Talsma houdt een pleidooi om waar ook inde
kringloop van hetwater, dit water te benutten
ente hergebruiken. Laat het water niet direct
afvloeien, gebruik water voor eentweedemaal.
Regen-en proceswater kan meerdere functies
na elkaar dienen als we maar voor eengoede
kwaliteit blijven zorgen. Maak daarna dit water
op meer of minder natuurlijke wijze zichtbaar.
Onttrek water niet aan het oog van de mens
maar toon het. Met een praktijkvoorbeeld maakt
Talsma van spoelwater een nieuwe beek inhet
landelijke gebied. Het is een uitdaging om met
hergebruik beken binnen hun natuurlijke randvoorwaarden te doen herontstaan.

Meander inde Gulp

Richting in plaats van doel
Veldman
Veldman rekent feitelijk af met de huidigebenaderingen inbeekherstel en integraalwaterbeheer. Hij lanceert een procesbenadering.
Functies worden door Veldman afhankelijk
gemaakt vande kwaliteit van de externe en
interne processen enworden gebiedsafhankelijk
ingevuld.Verweving vangebruik met natuurlijke
processen vormen de leidraad inzijn beekherstel visie.Veldman ziet de natuurlijk functionerende beek als richtinggevend. Hiermee wordt
beeldvorming omtrent doelen en referenties
overbodig. Gebruik dient afgestemd te worden
op verbetering van het natuurlijk functioneren;
let welverbetering niet volledige realisatie. Het
gaatVeldmanom de richting van het proces en
niet het ultieme doel; het gaat om de kwaliteit
niet de kwantiteit. Deze aanpak leidt tot een
meer geleidelijk beekherstel maar voor eenveel
groter aantal kilometers beek. Zolang ingrepen
leidentot kleine stapjes vankwalitatieve verbetering (een eis) is Veldman tevreden. Maar tijd
draagt duurzaamheid poneert Veldman terecht.
Verbinden is meer dan verdubbelen
Mertens & Peeters
Mertens en Peeters introduceren ruimtelijke
rangschikking inhet denken over beken.
Areaalgrootte, habitatkwaliteit enverbindingswegen voor waterorganismen worden ineen model
gevat. Deze inde terrestrische ecologie reeds
langere tijd groeiende ideeën worden eindelijk in
het beekmilieu geprojecteerd. Met de keuzevan
de doelsoorten leggen de auteurs zelfs een
directe link tussen aquatisch en terrestrische
milieus. Het nogfictieve, kwalitatieve model
reflecteert de potentie vaneendergelijke aanpak. Het onderstreept veder het belang vande
biologie vande aanwezige organismen ende
biotische interacties tussen organismen inbeeksystemen. Deze biologische component komt
nogweinig inhuidige beekherstelplannen voor
maar mag zeker niet wordenveronachtzaamd.
Mertens en Peeters voegen tenslotte maatrege-
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len aan hunmodel toe om de praktische toepassingte illustreren. Eengewaagde poging die
navolging en nadere invulling verdient.

Bomenen beschaduwing

Beken en bomen
Klink
Klink schetst een historisch entoekomstig perspectief van beken. Na hydrologisch herstelvan
het stroomgebied met retentie en grondwaterstandstijging vestigt Klink de aandacht op vrije
hermeandering. Met een recent voorbeeld in
Nederlandwordt de levende hermeanderinggeïllustreerd. Natuurlijke beekbodemophoging leidt
tot graduele overgangen tussen oever enbeek
met kiemen voor beekbegeleidende bossenen
moerassen. Hout, levend endood,vormeneen
kernfactor voor beekherstel. Bossen enmeandering brengen natuur enveiligheid indebeekdalenvan detoekomst. Klink's 'stromende berging' biedt een perspectief dat zichtot over de
grote rivieren uitstrekt.
Gebruik geeft toekomstige natuur
Zuurdeeg
Zuurdeeg,van Etteger en Hazeldonk geveneen
eeuwen oude cultuurmaatregel een nieuwtoekomstperspectief. Zegebruiken de hogezandgronden als retentiebekkens vande toekomst.
Niet vast geroest inde gedachte van niets doen
leidt tot natuur maar gebruik de kennis vande

werkt. Oude beeklopen worden hersteld,voor
de stad wordt eengewaagde oplossingaangedragen en de getijdewerking met zoet-zout gradiënt wordt teruggebracht. Tenslotte krijgt een
fasering inaanpak aandacht.
Deauteurs schrijven: "Devisie Water op hoog
niveau' levert geen blauwdruk voor eenduurzaamwatersysteem inde provincie Groningen.
Wellaat devisie zienwat de consequenties kunnen zijn bij het doorvoeren van een bepaald concept". Eente bescheiden conclusie voor een
dergelijk plan.
Het is zonder meer een actuele enprofessionele bijdrage met eenoriginaliteit die besloten ligt
in het samenbrengen vaneen massa aanideeën
inéén realistisch plan. Het plantoont ook een
radicale wijziging inhet omgaan met stadswater. De bijdrage is duidelijk engoed beeldvormend, een visitekaartje voor het project. Deuitvoering kanvandaag nogbeginnen.

cultuurhistorie om natuur als nieuw productvan
toekomstige functies te laten zijn. Deauteurs
slagen erin een idee neer te zetten dat nadere
invulling entoepassing verdient. Ineentijd waarin retentie envernatting centraal staan komen
ze met dit onconventionele idee. Een idee
waarin niet alleen natuur een product kanzijn
maar waarin de locale grondeigenaren ook een
nieuwe rol kunnen gaan vervullen. Dergelijke
aanpakken leidentot duurzaam functioneel
gebruik vanhet buitengebied. Maar de auteurs
gaanverder engeven eenvoorbeeld hoeook
de stad haar rol kanvervullen in retentie enhoe
natuur haar rol naar de stadsbewoner toe kan
spelen.

Getemde stadsbeek

Stromen hersteld
Tjallingii, Rus & Glastra
Dewinnaars van de prijsvraag hebben eenfrisse kijk op hoe het anders kan.Zewerkten een
concreet plan uit om een oorspronkelijk
stroomgebied te herstellen met inpassingvan
de huidige maatschappelijke randvoorwaarden.
Eenconcreet gebied, drie Noord-Drentse beken
en hunloop richting deWaddenzee met als
schakel de stad Groningen,worden door de
auteurs opnieuw ingericht. Eerst kijken de
auteurs terug inde tijd, hoewas het enwelke
eisen volgen daaruit? Daarna wordt aandacht
gegeven aan de eisen vanuit de maatschappij in
2030. Eenduidelijke visie wordt technisch uitge-

M m mde21stee

Oerbron

Oerbeek; de ideale beek vanuit
ecologisch perspectief
Poëtische platlandbeek
Bossenbroek
Bossenbroek brengt op bijna poëtische wijze de
achteruitgang, de processen en het beeldvan
de natuurlijke laaglandbeek, of inzijn woorden
platlandbeek, terug. De kringloop van het water,
de samenstelling is meer dan H20 endeweg,
12

de kwelstromen worden belicht. De kwelstromen
worden uitgedrukt indetermen korte enlange
kwel, maar ook de rolvan beide wordt belicht.
Eenvoudig begrijpbaar en 'to the point' wordt
kwel als randvoorwaarden voor natuur inboven-,
midden-en benedenloop van het stroomgebied
neergezet. Deresultaten langs de beek, de
vorm en het leven inde beek wordeneen
logisch gevolg.Tenslotte komt de rol vanhoogwater als schoonmaker én onderdeel vanhet
beeksysteem nog naar voren.Ommet
Bossenbroek te eindigen 'Enzó hoort het ook'.

ring zijn de voor het beeksysteem nadelige menselijke invloeden zodanig ingepast dat de effecten zijngeminimaliseerd.

Terug naar de toekomst
vander Hoek
Vander Hoek neemt ons mee langs een uit
mensenhanden ontstane beek: de Vunderink ^
Waterleiding. Hijdoet dit inhetjaar 2flaß"en'tijdens zijn rondleiding krijgt de lezer een beeld
vande herstelde beek. Gezien het oorspronkelijke karakter van het gebied, een moerassige
laagte, laat vander Hoek een beeld zienvan
aaneen geschakelde moerassige gebieden die
verbonden worden door eentraag stromende
beek met een afvoerfunctie. Het geschetste
beeldvormt geen natuurlijke climaxvegetatie in
eenongestoord landschap maar werpt eerder
een beeld van een haalbaar streefbeeld op.De
schets van het landschap zit vol ideeën voor
beekherstel. Het accent ligt op aanpak van
hydrologie incombinatie met vrije natuurontwikkeling. Uitgaande vande stroomgebiedsbenade-

Voor mijn dochtertje
van den Hoorn
Detweede wandeling indit boekje neemt ons
mee naar de Elze beek. Elze zal hier later trots
op zijn. Eendergelijk waarde achterlaten voor
ons nageslacht behoort tot onze verantwoordelijkheid vandaag de dag. Namvander Hoekons
mee door een landschap, zotrekt vanden
Hoorn ons onder dewaterspiegel entovert hij
een beeld van leven die zelfs voor deskundigen
vaak verscholen blijft. Subtiel zijnvoor beekherstel noodzakelijke processen en randvoorwaarden geïllustreerd aan de handvangedragingeneneisen vanbeeksoorten. Het is eenuitdaging voor technische beekherstelplanners om
met creatief inzicht dergelijke processenen
randvoorwaarden te vertalen naar inrichtingseisen. Neem de bronlibel die als volwassen dier
begeleidende bomen nodig heeft voor de
paring, langs de meanderende loop zijnweg
zoekt enoverhangende vegetatie voor deeiafzetting vraagt. Het beekbegeidend landschap
krijgt zijn vorm. Delarve vraagt substraatdiversiteit en-stabiliteit, enzuurstof. Structuren van
de beek enwaterkwaliteitseisen zijnbepaald.
Droogval of bodemerosie zijn fataal voor deze
larven met eenjarenlange larvale periode.
Voldoende uitgedaagd ....?

Groene kikker

Parels bekronen kronkelende linten
Nijboer
Nijboer zet één stap verder dangebruikelijk en
beschouwt beekbegeleidende wateren als kroon
op natuurlijke, dynamische, beekeigen processen. Vanhet huidige beekherstel datvaak
gericht is op onderdelen met soms aandacht
voor meandering, soms voor het graven poelen
enoude armen en soms met aandacht voor
waterkwaliteit zet Nijboer inop samenhang.
Door vrije loopontwikkeling van de beek met het
toestaan van bochtafsnijdingen en door succes-
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sie, vooral verlanding als ongestoorde beekdalontwikkeling, beide kansente geven worden
overal in het beekdal gradiënten geschapen.De
bijdrage combineert een klassiek prentenboek
met kennis van het ecologisch functioneren van
hele stroomgebieden. De brug die geslagen
wordt tussen natuurhistorie uit de 19e eeuwen
ecosysteem kennis uit de 20ste eeuw vormen
de basis voor een 21ste eeuwse visie. Nijboer
leidt de lezer door een ideaal 21ste eeuws
beekdal maar daagt de lezer ook uit om dit
beeldwerkelijkheid te latenworden. Eendurf te
kiezen aanpak met als bouwstenen; het volgen
van het natuurlijk hydrologisch systeem, hetvolgen van het landschapsecologisch systeem,het
vrijheid geven aan processen en het vrijheid
geven aan dynamiek en successie, dit alles met
als basis eengoede omgevingskwaliteit. Beeken rivierbegeleidende wateren spelen niet alleen
mee inde 21ste eeuw. Ze bekronen de nieuwe
aanpak in"breed"beekherstel. Welke beheerders durven het aan en laten aldeze mooie
oude prentjes, al deze kennis enaldeze praktische adviezen tot werkelijkheid worden?

Tot slot
Vijftien bijdragen met misschien weltien keer
zoveel ideeën zijn door de auteurs vandit boek
bijeen gebracht. Als voorzitter vande subgroep
Beekherstel wil ik alle auteurs van hartebedankenvoor hungeheel vrijwillige en grootse bijdragen. Dit project was echter niet tot standgekomen zonder de hulp van enkele mensen inhet
bijzonder. De secretaris van de subgroep
Beekherstel Onneke Driessen verzorgde de
voorbereiding en Fieke van Dijk enEdit
Jeurdinck de secretariële ondersteuning.De
logistiek van de dagwerd verzorgd door
Nathalie Manenschijn. Mariken Fellinger was
dagvoorzitter bij de presentaties vandenominaties en reikte de prijzen uit. Ralf Verdonschot
corrigeerde tenslotte deteksten enJunusTahitu
verzorgde de opmaak.
Het project kwam tot stand dankzij financiële bijdragen van het Expertisecentrum van LNV,de
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
STOWA, IWACO,LNVprogramma 324
'Aquatische Ecosystemen &Visserij' enAlterra,
Research Instituut voor de Groene Ruimte.

Verlande meander

Herstelis albegonnen: Spnngendalse beek
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Mens enbeek
Deideale beek vanuit maatschappelijk perspectief
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Waterspel
J.J.C. Busger op Vollenbroek,
Endepol 20
7241 LGLochern

Inleiding
Water is voortdurendinbewegingdoor stromingof verdamping; waterspeelt en
boeit.
Opdeovergang naarde21e eeuwgaanmensen weermeespelen, geboeid door
water.
Een visieopdeinrichtingvan nattelandschapselementen in beekherstelprojecten
met alsmotto "NAT, NUT, NATUUR 2000".

De samenleving heeft anno 1999 ingezien dat
zewater teveel,te vaak ente snel afvoert en
hettijdelijk vastgehouden water vervuilt. Datze
op deverkeerde plek teveelwater oppompt en
hette vaak ook zomaar weer laatweglopen.
Mijns inziens, allemaal genoegzaam bekend.
Mensen zijn het contact met water inhetalgemeen en inhet landschap in het bijzonder,
enigszins kwijtgeraakt. Velenweten bijvoorbeeld
niet wat Waterschappen doen!Natuur enlandschapsinrichters proberen dat nu 'enigszins
geforceerd' te herstellen met nieuwemeanders, flauwe oevers ennogveel meer fraai
ogende natuurontwikkelingsplannen. Dezeplan-
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nenslagen maar ten dele. Bijvoorbeeld omdat
hetwater te voedselrijk blijkt te zijn, of omdat
de ontwikkelde natuur niet wordt begrepen.
Soms niet eens wordt opgemerkt omdat een
beekproject ineen afgesloten reservaatgebied
ligt of anderszins slecht bereikbaar enniet zichtbaar is. Binnen een natuurontwikkelingsproject
spelen enbezig zijn (leuke dingen doen)kan
doorgaans al helemaal niet. Dit alles draagt naar
mijn mening niet bij aandraagvlak voor kostbaar maar noodzakelijk herstelvanwatersystemen enbeekherstelprojecten. Ook niet aande
gewenste verinnerlijking vande zorg voor duurzaam schoon water.

Watersystemen op de zandgronden kennenveelal hogere gronden als inzijggebied en lagere
gronden als doortrek- enkwelgebied.
Watergangen en beken tenslotte vormen het
zichtbare deel van de buffer- enafvoercomponent. Indeze onderscheiden gebieden isde
mens de belangrijkste medegebruiker.
Medegebruik dat inmiddels op veel plaatsen is
ontaard inernstige aantasting. Aantasting inde
zin vanverdroging van natuur, vochttekorten in
de landbouw, vervuiling vanwatersystemen en
dergelijke. Gevolg is nivellering van natuur en
landschap en afnemende biodiversiteit. Een
blauw/ groene hypotheek die afgelost moet
worden voor méér natuurkwaliteit met bijzondere soorten en duurzaam productievermogen.
Daarvoor is meer nodig dan de aandacht en
wensen van natuur-, landbouw- enlandschapsinrichters. Gedoeld wordt hier op méér rekening
houden met drijfveren achter de belangstelling
voor natuur en landschap bij heel veelmensen.
Natuurmonumenten en Provinciale
Landschappen hebben immers niet zomaar
hoge ledentallen. Naast vele andere motieven
weet ik uit eigen ervaring dat positieve jeugdervaringen met boom klimmen, boshutten bouwen, bruggen en drijfconstructies makendaar
ook zeker toe behoren.
Wij moeten mijns inziens af van "mooie plaatjes
projecten" die vooral natuurliefhebbers (mij ook)
erg aanspreken. Beekherstelprojecten moeten
breder, meer multifunctioneel worden opgezet.
Zodat dezejuist voor gebiedsbewoners naast
natuur ook meer andersoortige én plaatselijke
betekenis krijgen. Deze visie pleit voor noodzakelijk herstel vanwatersystemen, waarbij het
aspect "spelen in,om en met water" structureel
bij beekherstelprojecten wordt betrokken.

Visie
Inbeekherstelprojecten blijft het aspect NUT
vaak beperkt tot doelstellingen op het gebied
landbouw, natuur en landschap. Hoewel deze
doelen van groot belang zijn, komente weinig
mensen daarmee inaanraking.Veel meer mensenmoeten op een ongedwongen en positieve
wijze met gerealiseerde beekherstelplannen in
aanraking kunnen komen. Mensen moeten het
contact met water in het landelijk gebied kunnen herstellen!Degedachte is dat als mensen
spontaan envanzeer dichtbij plezier aanbeken
en oppervlaktewater (hebben) kunnen beleven
ener door geboeid raken,water weer als iets
'eigens', iets van henzelf gaanervaren.
Daarvoor moet het aspect 'spelen enbeleving'
meer gedifferentieerd dan nuaan de beekprojecten worden toegevoegd.

Fig.1.Opjonge leeftijdenop ongedwongen wijzeincontactmet
water, natuuren landschap.

Onder meer door op het niveau van projecten
en stroomgebieden de inrichting engebruiksvoorschriften mede daarop af te stemmen.Dit
reikt veelverder dan het gangbare openstellen
van schouwpaden voor wandelaars. Dan komen
recreatie- behoeften van uiteenlopende gebruikersgroepen inbeeld, bijvoorbeeld toevallige
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passanten, recreanten,ouders met kinderenen
jongeren (figuur 1).Veelnatte respectievelijk
groene watersysteemelementen biedengoede
kansenvoor actief enpassief recreatief medegebruik. Positieve ervaringen enactieve belevingvan de samenhang tussen water, natuur,
landbouw en landschap zijn eengoede basis
voor natuurherstel, maar ook voor duurzaam
herstel enhérinrichtingvanbeken enbeekdalen.
Dat is ook eendrijfveer voor de gewenste zorg
voor schoon water, spaarzaam drinkwatergebruik envoor eenverdergaande beperkingvan
devuilwaterstroom.
Draagvlak voor natuur- en beekherstel isweinig
duurzaam als het blijft omgeven met kleurrijke
projectbrochures en prachtige dia's vanontwikkelde veldsituaties elders, die toch vooral mooie
natuurbeelden bevatten.Weinigduurzaam ook
als we die prachtige plekjes niet zelf kunnen
waarnemen en 'beleven' omdat dat vaak de
meest kwetsbare niet ontsloten natuurplekjes
zijn. Dat kanook contraproductief zijn,want
mooie plaatjes trekken precies dââr de mensen
aan. Endat willen natuurbeschermers en
beheerders meestal niet; envaak terecht. Het
komt zelfs voor dat diezelfde mooie plaatjes
onbedoeldweerstanden oproepen,alsgebiedsbewoners engrondeigenaren juist dande
bestaande situatie beginnen aante prijzen;"die
al mooi genoeg vinden".En,wat is overigens
natuur zónder cultuur inde meeste beekdalen?
Er zal bijveel beekherstelprojecten toch iets
anders bedacht engedaan moeten worden om
zeook voor andere ensoms minder groen
gemotiveerde natuurliefhebbers aantrekkelijk te
maken. Deaandacht moet breder georiënteerd
worden op natuur, landbouw, landschap én
actieve recreatie enbeleving.Deschaal vande
onderscheiden natte engroene projectelementen moet daaromveelgroter, vooral robuuster.
Richt daarvoor plekken inen biedt ruimtenaan
waar gebiedsbewoners,jongeren,ouders en
grootouders met kinderen, schoolgroepen of
toevallige passanten spontaan iets kunnendoen
enbeleven bij hetwater. Opongedwongen wijze
Beken in de 21ste eeuw 1 9

incontact kunnen komen met natuur, landbouw,
landschap,flora enfauna inwisselwerking met
de zélf gekozen activiteit nabij hetwater.
Daarmee is niet alleen hetwelzijnvandestedeling enrecreant gediend,maar wellicht ook het
draagvlak bijgrondeigenaren enbewoners inde
desbetreffende hér inte richten beekdalenen
stroomgebieden. Defocus; de druk op kwetsbare mooie plekjes kanafnemen door medegebruik op andere plekken vaker mogelijk te
maken. Draagvlak bij de meestfervente natuurliefhebber kanbehouden blijven door meer
kwetsbaar geachte plekken op aangepaste
wijze te ontsluiten. Dezevisie isvooral gericht
op zogenaamde witte (multifunctionele) gebieden. Maar ook binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS)moeten locaties entoepassingsmogelijkheden gezocht engevonden worden. Daar wonen enwerken immers ook mensendie er 'iets' in moeten zien enmet de realisering moeten instemmen!

Kansen
Watersysteem-en beekherstelprojecten opde
hogere zandgronden hebben meestalte maken
met inzijg-,doortrek- en kwelgebieden,met
boven-, midden-en benedenlopen; enmet
stroomgebieden enwaterscheidingen, met stroming, verhang enweerstanden.Afhankelijk van
de plaats inhet watersysteem kunnen beekherstelplannen een samenstel bevatten vanonder
meer de volgende (natte landschaps)elementen:
• sloten enbeken
• stuwen
• flauwe oevers
• plas/ drasbermen
• nevengeulen
• meanders
• poelen
• buffer of retentiegebieden
• rabatbos
• kwelplekken

'gebouwd' kunnen worden. De locaties van
deze voorziening is mede gebaseerd oprecreatieve behoeften of gewenste ontwikkelingen
indeel-stroomgebieden.
• Plas-drasbermen en beken met een accolade
profiel zijn eldorado's voor spelen met water
enzand,verspreid in kleinschalige cultuurlandschappen.
• Opkleinere beken en sloten wordt met bootjes envlotten gespeeld binnen speciaal daartoe verbrede trajecten, bijvoorbeeld inde
nabijheid vandorpen encampings.
• Eengrondeigenaar (boer) biedt ruimte aan
enkele kampeerders op zijn erf. Debeek over
zijn grond is plaatselijk heringericht tot 'unieke' waterspeelplek voor zijn gasten.Actieve
en passieve recreatie worden gecombineerd.
Natuur en landschapbeleving alsmede educatie door enthousiaste ouderen, begeleiders of
kenners worden 'en passant' moeiteloos
benut.
• Voor bestrijding vanverdroging en buffering
vanwater zijn rabatbossen aangelegd.In
rabatbossen inde buurt vanwonen enverblijf
kandejeugd volop inde weer met het bouwenvan bruggen en andere 'bouwkundige'
passages.
• Piekafvoeren in beken worden gebufferd in
retentiegebieden. Hierop kan inde zomer worden gevaren (met kano enandere creatieve
vaarmiddelen), misschien zelfs wel gesurft en
inde winter geschaatst.
• Inhet stuwwal-(figuur 4) en heuvellandschap
zijn kwelplekken door beeldend kunstenaars
zichtbaar gemaakt. Deze plekken maken deel
uit vaneducatieve natuur-, cultuur- enlandschapwandelingen in beekdalen Ook instedelijk gebied in heuvel-en stuwwallandschappen
maakt kwelwater deel uit vande stedelijke
inrichting, bijvoorbeeld inde vorm vankunstuitingen of waterspeelplekken voor kinderen.

Naast functionele inrichting vandeze natte groeneelementen is er soms ook sprake vanmedegebruik. Intoenemende mate is die inrichting nu
multifunctioneel ten behoeve van natuur, landbouw en landschap. Functiecombinaties met
waterwinning, wonen en natuurbeleving nemen
in aantaltoe.
Recreatief medegebruik in beekherstelprojecten
blijft echter (te) vaak beperkt tot wandelpad,visen picknickplaats. Terwijl er in beginsel veel
meer mogelijkheden zijn als wij, met inrichters
en beheerders, die maar willen zien endurven
toepassen (figuur 2).

Fig.2. Kansrijkewaterspeelplek door verruiming enherinrichting van
het stuwwerk.

Uitwerking
Inbeekherstelprojecten vande 21e eeuw
maakt het aspect actieve beleving' vanwater in
het landelijk gebied integraal deel uit vande
plannen. Veel meer mensen komen daarmee op
meer momenten op meer of minder actieve
wijze inaanraking met de plannen. Inrichting en
gebruiksvoorschriften zijndaarop afgestemd.
Enkele voorbeelden met watersysteemelementen maken duidelijk wat wordt bedoeld:
• Vaste stuwen zijn uitgevoerd volgens hetcascade model. Deboven-enonderkant zijn met
stenen vastgelegd. Het midden (verloop) stuk
is lang enopgevuld met losgestorte stenen,
waarmee naar hartelust dammetjes engeulen

Devoorzieningen zijn kleinschalig; ten dele formeel (ingericht) en informeel (spontaanmogelijk). Zeworden niet overal ontwikkeld,welfrequent enverspreid in multifunctioneel ingerichte
20

stroomge- gebieden enbeekdalen. Eris
nadrukkelijk sprake vanverweving van recreatie
met natuur, landbouw en landschap, met water
als blauwedraad'. Eenuitwerking is indicatief
vorm gegeven in(figuur 3).

Fig. 3. Indicatieve spreiding van natte groene elementen bij een fictief natuur- en beekherstel project in het dal van De Oude Beek en
Heksen/aak bij Lochern. Stuwwal en bos- en heidegebied zijn
begrenst EHS gebied. De beekdalen als zoekgebied.

Evaluatie
Opdezewijze verweven, dragen beekherstelprojecten in de 21e eeuw bij aan (maatschappelijke
aspecten):
• meer spontane enactieve belevingvanwater,
natuur, landschap en landbouw in onderlinge
samenhang (kwaliteit van de leefomgeving,
welzijn, gewenst gedrag);
• langduriger draagvlak voor kostbare maar
noodzakelijke beekherstelprojecten (middelen,
continuïteit, kwantiteit, kwaliteit);
• zorgvuldiger omgaan met allevormenvan
'gebruikswater' inhet algemeen (gewenst
gedrag)
• versterking vanhettoeristisch/ recreatief
product ineengebied (werkgelegenheid,inkomen milieuvriendelijk gedrag, plattelandsvernieuwing);
• een spontane benutting vaneducatie inbeekdallandschappen door de combinatie van spel
en beleving door jong enoud (gewenst
gedrag);
• de ontwikkeling van multifunctionele landbouw
als buffering van rust, ruimte en natuur met
name inkleinschalige Waardevolle Cultuur
Landschappen (biodiversiteit, werkgelegenheid, plattelandsvernieuwing) (figuur 4).

Fig. 4. Waardevol cultuurlandschap met dal van de
Heksenlaak. Meer robuust en multifunctioneel in te richten
ten behoeve van water, met natuur, landbouw, landschap,
recreatie en beleving in onderlinge samenhang.
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Groot indekleineruimte
De nieuwe stadsbeek
Martin de Haan & Hans van Helden
DHV
Postbus 484
3800 AL Amersfoort

Inleiding
Behoud enherstelvan hetbeekmilieu heeftdelaatstejarenvee/aandachtgekregen,
enterecht. Inhetbetrekkelijk recenteverleden zijninhetlandelijk gebiedvele beken
gestuwden 'rechtgetrokken'.Doordezeingrepen ishetsysteembij wisselende
omstandigheden (hogeenlageafvoer, hogeenlagestroomsnelheden) minder dynamischgeworden.Metdedynamiek is tegelijkeenbelangrijk deelvan de natuurwaarden vanbekenverdwenen. Daarom zijndediversebeekherstelprojecten die her
enderplaatsvinden eenwelkombewijsvaneentrendbreuk inhetdenken over de
waarden van beken.

Demeeste beekherstelprojecten zijn inhetalgemeengericht op herstel vanbeken inhetlandelijk gebied. Eendeelvan de loop vandiezelfde
beken bevindt zich echter inhet stedelijke
gebied. Juist indeze omgeving staan deecologische processen inde beek onder grote druk:
niet alleen zijn de beken inhet stedelijk gebied
veelal rechtgetrokken, ook zijnde oevers vaak
verhard en steil enis bestrating en bebouwing
tot dicht langs de oevers gesitueerd. Het gevolg
is dat de beek inde bebouwde omgeving lage
natuurwaarden heeft endat de beleving gering
is. Klassiek beekherstel, inde zinvanhermeandering ennatuurlijke inrichting van deoverstro-
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mingsvlakten aanweerszijden vande beek, isin
het stedelijk gebied veelal geenoptie, domweg
omdat daarvoor de ruimte ontbreekt.
Indeze bijdrage aanideeënvoor 'Beken inde
21ste eeuw' is eenoplossing gepresenteerd
voor het herstel van beekwaarden inde kleine
ruimte vande bebouwde omgeving. Hetbijzondere vande oplossing is dat er niet meer ruimte
wordt gebruikt dan inde huidige situatie, terwijl
er wel sprake isvan herstel van natuurwaarden
eneengrotere natuurbeleving van de nieuwe
stadsbeek.

Historische situatie

mindere mate wilgen en populieren de periodiekeoverstromingen.

Vroeger, vóór menselijke ingrepen in het beeksysteem, kon een beek vrij meanderend zijn
loop zoeken. Binnen de grenzen van het beekdal werd de loop van de beek regelmatig verlegd. Bij lage afvoer bleef het watervoerend
deel beperkt tot de beek zelf, terwijl bij hoge
afvoer het waterpeil zover kon stijgen dat de
begroeide overstromingsvlaktenaanweerszijden van de beek eveneens onder water kwamen
te staan (figuur 1).

Fig.2. Bovenaanzicht vandehistorischebeek.

Huidige situatie

Fig. 1.Profielvandehistorischebeek

Inde meanderende beek was eenveelheidaan
'milieuomstandigheden te vinden (figuur 2).
Verschillen in stroomsnelheid, verschillen in
bodemsubstraattype envariaties in oevertypen
boden aan uiteenlopende flora enfauna een
plek. De beek en het beekdal herbergden dan
ook een gevarieerde flora enfauna. Indebeek
kwamen vissoorten als beekprik enbermpje
voor. Verder waren onder meer kokerjuffers en
haften te vinden.Inde lagere delen vanhet
beekdal weerstonden bomen zoals elzen enin
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Langs de beek vestigden zich mensen. Degrondenvan de beekdalen warenvruchtbaar ende
beek zorgde voor eenvoortdurende aanvoer
van bruikbaar water. Aanvankelijk paste de
mens zich aan:de loop vande beek werd
gevolgd, huizenwerden op de hogere plaatsen
gesitueerd en het regelmatig overstromen van
de landbouwgrond, ook als dat niet uitkwam,
werd geaccepteerd.
Inde loop der tijd begonnen de mensende
omgeving steeds meer aan huneigenwensen
aante passen. Debomen inde beekdalen werden gekapt om ruimte te makenvoor landbouwgrond en bebouwing. Omeen snelle afvoer van
het water te garanderen werden de beken rechtgetrokken, gestuwd en zo gedimensioneerd dat
de gebieden nabij de beek bij een hoge afvoer
niet meer onder water hepen.
Dezelfde beek die vroeger dynamisch door het
landschap slingerde is nuin de stedelijke omge-

ving veelal een doodse, rechte waterloop (figuur
3). Vlak langs de beek staan huizen enzijn
wegen aangelegd. Door de beek te stuwen is
eenvrijwel stagnante bak ontstaan met een
onder droge omstandigheden kunstmatighooggehouden waterpeil. Bijeen hoge afvoer stijgt
het waterpeil, maar de extra waterschijf wordt
zo snel mogelijk afgevoerd.

Fig. 4. Profiel vandehuidige stadsbeek.

Oplossingsrichting

F'g- 3. Bovenaanzicht vandehuidige stadsbeek.

De steile, verharde oevers bieden geenvestigingsmogelijkheden voor oeverplanten en inhet
troebele water dringt onvoldoende licht door
voor inde bodem wortelende waterplanten
(figuur 4). Het stagnante en periodiek langzaam
stromende, nutriëntenrijke water is wel zeer
geschikt voor groenalgen, blauwalgen,flaben
kroos. Weinig van oorsprong inde beken voorkomende vissoorten voelen zichthuis indeze
omstandigheden. Ook als de beek bovenstrooms en benedenstrooms nog wel (of wel
weer) een oorspronkelijke beekfauna herbergt,
zorgt het beektracé inde stedelijke omgeving
voor een effectieve barrière tussenbeiden.
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Omde watergang in de bebouwde omgeving
weer eenvolwaardig deelvande beek te maken
moeten processen die karakteristiek zijnvoor
stromende beken opnieuw ingang worden
gezet. Het belangrijkste probleem ineenvolgebouwde omgeving is echter het gebrek aan
ruimte. "D'in kaden vastgeklonken waterkant"
(J.C. Bloem) biedt geen mogelijkheden meer
voor het verleggen de beekloop, omdatwoningen enwegen tot direct aan de steile oevers
zijn gesitueerd. Daarom moeten oplossingen
worden gezocht binnen het door de kadenaangegeven kader van de beek.
Belangrijke voorwaarde bij het creëren vaneen
nieuwe beek' is dat dewatergang voldoende
capaciteit heeft om het water bij eenhoge
afvoer te kunnen bergen enaf te voeren.Dat
betekent dat voor dewaterschijf tussen het huidige waterpeil bij een lage afvoer en het huidige
waterpeil bij een hoge afvoer ook bij de 'nieuwe
beek' ruimte aanwezig moet zijn. Het is niet
noodzakelijk dat de nieuwe beek' hetzelfde
natte profiel heeft. Sterker nog,door eengerin-

ger nat profiel kan een hogere stroomsnelheid
worden gerealiseerd en is er binnen de grenzen
van de huidige beek ruimte voor variatie.
Toekomstige situatie
Bij het binnenstromen van de bebouwde omgevingwordt het nat profielvande beek aanmerkelijk verkleind (figuur 5). Hierdoor treedt bovenstrooms stuwing op, die leidt tot grondwaterstandverhoging aldaar. Eventuele verdroging in
dit gebied wordt daarmee tegengegaan. Het
peilverschil wordt overbrugd door de plaatsing
van een cascadestuw.
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F/g. 6. Bovenaanzicht van denieuwe stadsbeek.
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F/g. 5. Profielvan denieuwe stadsbeek.

Binnen de door de oevers vastgelegde kaders
wordt een relatief snelstromende, smalle,micromeanderende beek inhet midden vande 'bedding' gecreëerd (figuur 6). Door demeanderende loop, endoor hier endaar objecten inde
stroom te plaatsen,treden verschillen instroomsnelheid op. Natuurlijke beekprocessen, samenhangend met deze stoomsnelheidverschillen,
zijn dan opnieuw te vinden binnen de stedelijke
omgeving.
Door de hogere stroomsnelheden is het water
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zuurstofrijk. Blauwalgen,flab en kroos maken
plaats voor kiezelalgen enstroomminnende
waterplanten. Diverse beekfaunasoorten vinden
een habitat inde beek waarmee de barrière tussen het bovenstrooms en het benedenstrooms
deel van de beek wordt opgelost. Zo kande
stadsbeek zelfs eenfunctie hebben alsecologische verbindingszone tussen twee natuurgebieden.
Aanweerszijden vande kleine beek worden
overstromingsstroken ingericht met bomen-en
plantensoorten die tijdelijke inundatie goed kunnenverdragen (figuur 7). Bij hoge afvoer treedt
de 'nieuwe beek' buiten haar oevers enkomen
de begroeide overstromingsstroken tijdelijk
onder water te staan. Door hier en daar drempels opte werpen blijft het water langer staan
en krijgt de mogelijkheid om te infiltreren.
Devegetatie op de overstromingsstroken biedt
broedplaatsen enfoerageermogelijkhedenaan
vogels en kleine zoogdieren. Ineen aantaldiepere plekken blijft permanent water staanwaarin amfibieën zichthuisvoelen.
De steile kadewanden, die voor een belangrijk
deel niet meer regelmatig onder water komen,

raken begroeid met varens enandere kadeplanten. Hier en daar zijn plekken inde oever
geschikt gemaakt voor broedende vogels.
Het resultaat van de inrichting als nieuwe stadsbeek is dat eenvoorheen weinig aantrekkelijke,
nauwelijks stromende waterbak is veranderdin
een smallere, meanderende geul met grote stromingsverschillen en de bijbehorende beekflora
en-fauna. Bovendien bieden de groene stroken
aanweerszijden vande geul een plek aandiverse planten endieren.

Rg. 7. Denieuwe stadsbeek.
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Zo betekent de inrichting als 'nieuwe stadsbeek'
niet alleen herstel van de beekwaarden inhet
stedelijk gebied, maar ook vergroting vande
belevingswaarde voor de stadsbewoners.
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Dedroom vanJohan Sebastiaan
Eiso Zanstra, Hike van der Mei & Melle Bakker
Droevendaalsesteeg 31
6708 PB Wageningen

Inleiding
Metvermoeide ogentuurtJohan Sebastiaan inderichtingvan zijn computerscherm.
Hele dagenachtereen bureau zitten,hethogetempoendeintensiteitvan het werk
eisen huntol. Maar morgenishetweekend endaaris hijwelaan toe. Hijheeftbewegingnodig,hijmoethetwerkritmewaarin hijgevangen zit verbreken alshijtot rust
wilkomen.Bijdeboekhandel heefthijeenroutebeschrijving gekocht voor een
fietstocht indebuurt;het21ste Beekpad. Daargaat hijmorgennaartoe, maar
eerst... werk...diebrief... moetnog...

Johan Sebastiaan valtinslaapen hij

droomt.

Hijzit op zijn kamer achter eenvreemdbureau.
Hijschrijft een brief. "29juni 2029" staat er
bovenaan. Dehanden die over het toetsenbord
schuiven zijn gerimpeld enzittenvol bruine vlekken. Hijis oud.Maar wat voelt hij eenenergie in
dat oude lijf vanhem.Danherinnert hijzichde
kaart inde bovenste lavanzijn bureau."Fietsen,
ja fietsen"denkt hij "dat zou ik vanmorgen gaan
doen." Hijpakt de routebeschrijving uit het
bureau. "Ik hoop maar dat er niet te veelmensenzijn langs de 21ste Beek. Nuiedereenin
Nederland deeltijdwerkt of gepensioneerde
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krasse knar is, lijkt hetwel alsof iedereenelk
willekeurig moment de natuur intrekt."
Johan Sebastiaan pakt de routebeschrijving uit
de bovenste lavanhetvreemde bureau.Zijn
gerimpelde vingers vouwen de kaart uit opzijn
bureauen strijken hemplat.Viervierkantenvullen het papier. "Wateenwonderlijke kaart",
denkt hij (ziefiguur 1). Danherkent hij de stad
waarin hijwoont inde rechterbovenhoek. Vanuit
de stad ziet hijfietspaden naar allewindrichtingen getekend."Straks fiets ik naar de bronvan
de 21ste Beek envolg ik het 21ste Beekpad".

k. _ ~
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Figuur1.Deroutebeschrijving langsde 21ste Beek.

Het natuurgebied
Johan Sebastiaan vertrekt indevroege morgen
richting de bron van de 21ste Beek. Hetfietspad voert hem door veen-en heidegebieden.De
heidevelden met de daarin gelegen vennenen
natte venen staan vol wonderlijke waterminnende planten. Na een stuk door een bos tehebbengefietst, komt Johan Sebastiaan bijeen
kruising waar het beginpunt van het 21ste
Beekpad staat gemarkeerd. Eenwandelpad
loopt vanaf hier richting de oorsprong vande
beek. Dat lijkt hem interessant en hij zet zijn
fiets tegen een boom en loopt hetwandelpadin.
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Onderweg komt hij een bordtegen met informatie over onder andere de planten en dieren die
in het gebied voorkomen enover het beheer
van het gebied. Het pad leidt hem naar een steiger over een drassig veld. Aan één kant sijpelt
het water langzaam weg ineen aantalstroompjes. Boven hetveld zweven glimmende libellen,
of zijn het elfjes die daar over het veld scheren?
Eenbeetje duizelig van de dwaze dans vande
kleine insekten loopt Johan Sebastiaan terug
naar zijnfiets en begint aan de route. Hetfietspad loopt langs de bovenloop vande 21ste
Beek. De beek is hier aleenéchte waterstroom. Danscheiden hetfietspad endevrij

kronkelende beek zichvanelkaar. De beek blijft
voor langetijd onzichtbaar nuJohan Sebastiaan
door een bos van elzen en berken fietst. Het
bos wordt opener naarmate hijverder fietst.Af
entoe fietst hij nuvlak langs de beek, danweer
verliest hij de beek een poosje uit het zicht.Als
het pad hem langs een stukje hooiland leidt,
staat hij plotseling oog inoog met een reebok.
Naeen moment elkaar stokstijf aangestaard te
hebben, springt het dier met een magnifieke
sprong de beek over envlucht het bosin.
Steeds voegen andere stroompjes zich bijde
21ste Beek. Ingevallen takken versperren de
waterstroom enzorgenvoor eencombinatie van
rustige plekken en stroomversnellingen. Inhet
heldere water zijnvissen zichtbaar. Soms snijdt
de beek diep door het sediment, danweer
lopen de oevers geleidelijk over inhet bos.Vrij
meanderend trekt de beek een spoor door het
landschap, inde buitenbochten sedimentwegschurend om dit inde binnenbocht weer af te
zetten. Bomen die de beek hierbijhinderen,
door aardevast te houden met hunwortels,veroorzaken een grillig patroon inde loop vande
beek.
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Het agrarisch gebied
Het 21ste Beekpad leidt Johan Sebastiaan een
landschap binnen dat gedomineerd wordt door
landbouw. Hier vormen de beek enzijnoevers,
een kronkelende, doch duidelijk te onderscheiden band inhet landschap. NadatJohan
Sebastiaan eenbruggetje over de beek is
gepasseerd, komt hij bij een parkeerplaats waar
hij zijnfiets neerzet. Vanaf hier loopt eenwandelpadtot vlak langs de beek om vervolgens te
zakkentot onder het water, naar het midden
van de beek. Eenglazen koepel is alles wat het
over hem heen stromende water met dedaarin
worstelende vissen verhindert naar benedente
storten. Opde muren leest hij dat inde strook
vannatuurlijke enhalfnatuurlijke elementen,ook
wel meanderzone genoemd, de beek maggaan
waar iewil.Enmisschien dat over eenaantal
jaren de beek helemaal niet meer over deze
koepel loopt.
Weer verder fietsend komt Johan Sebastiaan
langs laaggelegen stroken landvlakbij de beek.
Dit zijn uiterwaarden die tijdens piekafvoeren de
beek extra ruimte geven.Veelvandeze bekkensworden als hooiland gebruikt, terwijlandere helemaal niet worden beheerd. Hier liggen
oude beekarmen die achter bleven, nadat de
beek eenandere bedding koos. Dood hout dat
her en der door de beek is achtergelaten, zorgt
voor eenwaanzinnige speeltuin voor vogels en

insecten.
Ophetvolgende informatiebord datJohan
Sebastiaan tegenkomt, staat de invloed vanhet
intensieve beheer in het agrarisch gebied opde
beek beschreven. Deze invloed blijkt vooral te
bestaan uit detoevoer van meststoffen,
waardoor de beek in het verleden eente eutroof
karakter kreeg.Omdittegente gaanzijn er buiten de meanderzone bufferstroken aangelegd.
Hierin liggen helofytenfilters, die eengroot deel
vande meststoffen opnemen.Via deze rietkragen stroomt het water naar waterbekkens. Bij
een hoge waterstand kan het gezuiverde water
nuinde beek gebracht worden. Inde zomer
kan de landbouw het water gebruiken voor beregening van het land. Op andere plaatsen wordt
vermesting vande beek voorkomen doordat
landbouw inde gebieden langs de beek opeen
extensieve manier wordt bedreven.
Johan Sebastiaan fietst verder en komt bijeen
afslag die naar deTheeschenkerij vanboer
Krelis leidt. Gelukkig blijkt Krelis ook welwat
sterkers te schenken. Opgepept door eenpaar
'borrels van het zuiverste Beekbitter fietst Johan
Sebastiaan terug door de weidse landerijen naar
de 21ste Beek.

Hetdorp
Vlak voor het dorp verschijnt parallel aanhet
fietspad een brede sloot, waardoor Johan
Sebastiaan een poosje tussen twee waterpartij-
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endoor fietst. Aan de achterzijde vandeze
sloot ligt een rietveld,zoals Johan Sebastiaan
dat ook inhet agrarisch gebied was tegen
gekomen. Maar op deze plaats ligt naast het
helofytenfilter ook eenconventionele waterzuiveringsinstallatie. Bij het rietveld steekt een kleine
steiger uit de slootkant vanwaar eeneenzame
visser zijn hengel uitwerpt.
De sloot, het fietspad ende 21ste Beekvervolgen hunweg het dorp intot aan hetdorpsplein.
Aan het plein blijkt, naast een parkje en supermarkt, ook eencafé te liggen.Johan Sebastiaan
pakt hier een 21ste Beekbiertje. Aan de stamtafel wordt over de nieuwe inrichting vanwaterhuishouding in het dorp gesproken. Het riool
blijkt recentelijk aangesloten te zijn op de waterzuiveringsinstallatie vlak buiten het dorp. Het
water wordt hieruit inhet helofytenfilter
gebracht, vanwaar hetwater schoon enwelop
de sloot wordt geloosd. Inhet dorp zijndesloten zo met elkaar verbonden dat er geendoodlopende takken meer zijn. Ook vangt Johan
Sebastiaan op, dat door middel van eenfontein,
inde zomer geprobeerd wordt voor alle planten
en dieren genoeg zuurstof in het water te houden.
Na zijn dorst gelest te hebben stapt Johan
Sebastiaan weer op defiets. Achter in het dorp
komt hij bij het restant vanwat ooit eenfiere
watermolen was. Inde loop der jaren isde
molenvervallen, omdat niemand er naar om
keek. Maar detijden veranderen en inmiddels
wordt er druk gewerkt aande renovatie vande

molen, waardoor het dorp over een poosje een
toeristische attractie rijker zalzijn. AlsJohan
Sebastiaanverder fietst, komt hij bij dedorpsrand op eenveldje tussen de 21ste Beek enhet
fietspad eengroep voetballende jongens en
meisjes tegen. Hunouders zitten aandepicknicktafels bijdevuurplaats aanhetwater.Aan
de andere kant van de beek is de meanderzone
eenwilde warboel van struwelen. Dit soort stukjeswildernis heeft Johan Sebastiaan aleenaantal keer eerder her ender langs de route zien
liggen. Deze ontoegankelijke bosschages lijken
hem ideale leefplaatsen voor een groot aantal
diersoorten. Inmiddels doemt de stad aande
horizon op enzetJohan Sebastiaan devaart er
nog eensflink in.

Hetstedelijk gebied
Ook het laatste traject, naar het centrum vande
stadwaar Johan Sebastiaanwoont, volgt het
pad de 21ste Beek. Ombij het centrum te kunnenkomen, moet hijeerst een stuk door buitenwijken fietsen. Debeek vormt hier eengroene
corridor door de bebouwing,waarvanaftakkingen her en der tussen de huizenverdwijnen.Het
is goed te zien dat bij de inrichting vandeze
wijk de beek is gebruikt als belangrijk ordenend
element. Door deze ruimte-ordenende functie
komt het natuurlijke karakter van de beek misschien nogwel beter uit dan inhet dorp.De
beek lijkt hier inde buitenwijken echter nog erg
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op de beek die even eerder door het dorp
stroomde.
Ophet moment dat de beek dieper de stad
binnendringt, verandert het karakter vande
beek drastisch. Daar waar eerder groene
oevers de beek aan beide kanten begeleiden,
wordt de beek hier inhet centrum vande stad
geflankeerd door twee strakke kades.
Gemetselde murenvormen de overgang tussen
de beek en de stad. Opeenaantal plaatsen zitten mensenop de oude klinkers vande kadein
de zonte genieten van een biertje. Cafésen
restaurants hebben eenterras aan het water.
Met het klaterende geluidvan de kleine stuw op
de achtergrond zitten de mensen ergraag.
Kastanjes enandere bomen, die op de kades
staan, markeren de loop vande beek door de
stad. Veelvande oude huizen inde stad staan
van de beek afgekeerd. Deze stammen nog uit
detijd dat de beek als riool gebruiktwerd.
Tegenwoordig worden veel nieuwe gebouwen
juist naar de beek gericht. Bijde bouw vanhet
nieuwe stadhuis is zelfs een poging gedaan om
de dynamiek van de langs stromende beek in
het gebouw te integreren. De esthetische
waarde vanhet organische resultaat of gebrek
daaraan is een nog aldoor onuitputtelijk bron
vandiscussies.
Verderop stroomt de beek inde grote vijver van
het stadspark. Defontein inhet midden hiervan
spuit hetwater meters hoog de lucht in.Ineen
hoek vandevijver is eenwatertuin aangelegd
waar allerlei soorten waterplanten voor langslo-

pende mensen gerangschikt staan. Langs de
westelijke oever leidt een steiger naar de boven
hetwater zwevende muziektent. Terwijl het
publiek overdag inde speelweide ligt of opde
oever vande beek zit, worden hier op zomeravonden regelmatig uitvoeringen gegeven.Na
de vijver vervolgt de beek zijnweg de stad uit,
totdat hij ergens indeverte inde rivier uitmondt. Johan Sebastiaan heeft inmiddels flinke
trek gekregen. Bij eenvisboer koopt hijeen
zoute haring. Hij neemt eengrote hap, maar tot
zijnverbazing proeft hijniets.

Ohja, ik droom', danwordt hijwakker. Hijzit
achter zijn bureau.Als hij naar huis rijdt verheugt hij zich al op de fietstocht van devolgendeochtend.

Hetidee
Wijwillen dit droomlandschap vanJohan
Sebastiaan graag ontwikkelen. Het hoe enwaarom lichten wij in het hiernavolgende toe.
Debeek kanvanwege haar meanderende loop
ende dynamiek van het stromende water een
idyllisch natuurbeeld en een gevoel vanvrijheid
oproepen. Nuzijn beken beperkt inhunontwikkeling doordat zezijngekanaliseerd enhun
oevers incultuur gebracht zijn. Het bijzondere
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ecosysteem van de beek is op veel plaatsen
verdrongen. Omdat we denken dat er indetoekomst meer vraag en minder ruimte voor een
natuurlijke beek is, stellen wevoor het landschap rondom de Nederlandse beek te bestempelen als droomlandschap. Dit betekent dat de
beek over een zo groot mogelijk deel vanhaar
loop haar vrijheid om te kunnen meanderen
terug moet krijgen. De ruimte die wij hiervoor
ter beschikking willen stellen zal planologisch
vastgelegd moeten worden als meanderzone.
Hierin mag de beek vrijelijk haar loopverleggen,
natuurwaarden worden er versterkt en derecreatieve mogelijkheden vergroot. Indemeanderzone kunnen recreanten dromen inwerkelijkheid
beleven.
Wegaan uit van eentoenemende behoefte aan
recreatiemogelijkheden inde nabije toekomst.
Nederlanders zullen eentelkens kleiner wordend
deelvan hun leven werkend doorbrengen endus
meer tijd voor recreatie hebben. Oorzaken hiervan zijn: eentoename van deeltijdwerk, vierdaagse werkweken eneen grotere groep van
actieve gepensioneerden. Devraag is nuhoe
deze vrije tijd inde eenentwintigste eeuw doorgebracht gaat worden.Wijdenken dat dit voor
een aanzienlijk deel inde natuur zal zijn.
Sommige mensen zullen de natuur intrekken
om zichte ontspannen ente laven aande rust
die er heerst. Anderen zullende natuur ingaan
omdat ze zich aangetrokken voelen door die

ene bijzondere plant of dat fraaie vergezicht.
Voor aldeze mensen is het Nederlandse beeklandschap éénvande meest interessante
natuurgebieden. DeNederlandse beek iseen
belangrijk verbindend natuurlijk element inhet
landschap. Enomdat ze door natuur-,agrarische en stedelijke gebieden stroomt, is debeek
bij uitstek geschikt om als recreatieveverbindingtussen stad en landte functioneren.

Deaanpak
Demeanderzone is de basis voor het ontstaan
vanons droomlandschap. Omde meanderzone
te verwezenlijken zijnveranderingen nodig.Deze
makenwe duidelijk aande handvandrie subdoelen:
1. het creëren van ruimte
Aanweerszijden van het huidige beektracé
wordt een 250 meter brede zone bestemd als
meanderzone. Eengroot deelvandeze ruimte
is nuinagrarisch gebruik. Daarnaast claimen
bebouwing en bestrating ook eendeelvandeze
ruimte. Ruimte voor de beek hoeft niet te betekenendat er voor andere vormen vanlandgebruik geen plaats meer is.Integendeel,daar
waar de combinatie mogelijk is, is zij zelfs zeer
gewenst. Inhet agrarisch gebied kanmendenkenaanhet afsluiten van beheersovereenkomsten met boeren waarbij zij de beek niet zullen
hinderen bij het verleggen vanhaar loop.In
dezelfde overeenkomst zal een ecologisering
vande landbouw inde meanderzone opgenomenmoetenworden,ook als afspraken over
het aanbrengen van recreatieve voorzieningen,
bijvoorbeeld inde vorm vaneenfietspad door
hetweiland.
Opandere plaatsen kunnen huidig landgebruik
enmeanderzone, ook inaangepaste vorm, niet
co-existeren. Hier zaleen keuze gemaakt moetenworden voor éénvan beide. Inhet stedelijk
gebied zal bijvoorbeeld de meanderende beek
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losgelaten moeten wordenten voordele vande
stad. Het beeld vande natuurlijke beekverandert indat vande door de mens geleide beek.
Opplaatsen buiten de stad zal het natuurlijke
beekbeeld vaker overwinnen enzal het huidige
gebruik vande ruimte moetenwordenaangepast.
2. het versterken van natuurwaarden
Bij hetversterken vande natuurwaarden vande
beek is het inde eerste plaats belangrijk datde
waterkwaliteit vande beek gegarandeerd wordt.
Debeek is onderdeelvande waterkringloop
waarbij iedere vervuilingsbron inhet stroomgebiedvande beek zijn invloed heeft op dekwaliteit van hetwater. Omde beek van negatieve
invloeden afte schermen moeten helofytenfilters, waterbekkens enzuiveringsinstallaties er
voor zorgen dat agrarisch enhuishoudelijk afvalwater gezuiverd inde beek en meanderzone
beland.
Het scheppen vanruimte voor natuur indevorm
vande meanderzone is eentweede voorwaarde
voor deversterking vande natuur. Indemeanderzone zal ruimte zijnvoor een reeksvan
niches voor allerlei planten endieren. Ditbiologisch systeem zalverschillende gebieden verbinden, waardoor veel soorten de mogelijkheid
hebben zichte verspreiden. Opsommige plaatsenzal het nodigzijn om deverbindingtussen
beek enoever te verbeteren of kanalisatie teniet
te doen.Natuurontwikkeling door middelvan bijvoorbeeld het uitgravenvan eenoude loop of
hetverwijderen vanversperringen inde huidige
beek is hier mogelijk. Maar er zijn ook veel
plaatsen langs de beek waar met kleineingrepen natuurontwikkeling op gang geholpen kan
worden.
3. het vergroten van recreatieve mogelijkheden
Zoals inhet idee al staat beschreven, gaanwij
er van uit dat inde komende eeuw de vraag

naar recreatiegebied groter zalworden.Omaan
die vraagte voldoen zullen de recreatieve
mogelijkheden vande beek beter moetenworden benut. Daarom kiezenwijvoor eenmeanderzone,waarbij recreatie ennatuur handin
handgaan.Langs de beek komt eenfiets-en
wandelpad met de nodige rustpunten.Deze
paden zullen het natuurlijk imago versterken
door slingerend door de meanderzone enhet
omringende landschap te lopen.De recreant zal
zich het ene moment door een ondoorzichtig
oeverstruweel begeven om daarna uitte komen
ineenweids gezicht tussen de vollegrondse
groenten. Deafwisseling inhet landschap ende
wetenschap dat de meanderzone echte natuur
is, zorgen voor een grote aantrekkingskracht.
Deinformatievoorziening naar de recreant toe is
zeer belangrijk. Langs hetfiets-enwandelpad
staan informatieborden over natuur en cultuurhistorie. Enook in het plaatselijk bezoekerscentrum is eenruime hoeveelheid informatiemateri-
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aalte vinden.Door de goede bereikbaarheid
met het openbaar vervoer endefietspadenstructuur inde omgevingwordt de bereikbaarheidvande beek optimaal.
Hetverwezenlijken vandit droomlandschap zal
veel geld kosten. Dewaarde vaneengezonde
enproductieve maatschappij wordt algemeen
erkend. Dit heeft een positieve invloed opde
financiering vande ontwikkeling vanhet
Nederlandse beeklandschap. Vooral bedrijven
en instellingen die hunidentiteit ontlenenaan
hetgebied rondom de beek zullengeïnteresseerd zijn een bijdrage te leveren. Maar ook het
verzekeringswezen zal indit project, vanwege
het behoud enontwikkeling vanhet schaarse
Nederlandse groen, eenimago-investering willen
doen. Daarnaast denkenwe dat er een groot
aantal particulieren geïnteresseerd is omde
beek met meanderzone per meter te adopteren.

VanLekbeek naar Spaarbeek
Hetstroomgebied alsvoorraadkamer
Wim Knol, CeesKwakernaak,
Lodewijk Stuyt & Henk Wolfert
Alterra
Postbus 47
6700 AA Wageningen

Inleiding
Demensgaat vaak zeerverspillend ommetnatuurlijk kapitaal, zoalswater, grondstoffen,natuurwaarden openruimteenenergie. Ditgeldt opallerlei niveaus: van
wereldschaal tot hetindividuele huishouden. Onlangs heefthetministerie van
Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening enMilieu hetzogenaamde voorraaddenken
geïntroduceerd alsmiddeltegendit verspillendgedrag. Helaas is hetbijeen abstract
beleidsconceptgebleven.
Wepakken indit essaydehandschoen opomvoorraadbeheer te concretiseren. We
presenteren hierineenuitwerking vanhetbegrip voorraadbeheer voorhet stroomgebiedvaneenbeek.Onze zoektochtwaseropgericht hoeaanwezige natuurlijke voorradenzo verstandig mogelijkbenutkunnen worden.Deoplossingligt ineen uitgekiende herinrichting vanhetstroomgebieddiemogelijkheden biedt aan nieuwe vormenvanruimtegebruik, endieinspeeltopdeaanwezige natuurlijke voorraden.

Te veel Of te weinig water?
Den Haagishet zat. Ongeveer een miljard gulden aan schadeclaims uitde landbouw isde
oogst van een overvloedig waterrijk 1998. En
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als deklimaatmodellen ons niet bedriegen zullen
perioden met extreem hoge neerslag steeds
vaker gaan optreden. Het was bovendien nietde
eerste keer dathetRijk opdraaide voor deeconomische kosten van hoogwateroverlast. De

Historischebeschrijvingvanprocesseninbeekdalen
Sleutels die de mogelijkheden voor ende beperkingen vaneen nieuwe ruimtelijke ordeningvan
beekdalen aangeven, vindenwe inhistorische beschrijvingen. Sleutelbegrippen zijn: variatie in
milieus, vrije migratieroutes voor diersoorten, geleidelijk transport vanvoedingsstoffen en herstel
vanfysische processen ingrond-enoppervlaktewater. Deboven-,midden-en benedenloop hadden
voor de natuur eengeheel eigen betekenis:
• Debovenlopen werden gevoed door voedselarm grond-enoppervlaktewater. Hier kwamenwéinig-dynamische levensgemeenschappen voor zoals bronbossen, natte heidevelden envenen.
• Inde middenloop kwamen zowel kwelmilieus door toestromend kwelwater, als gebieden meteen
grotere overstromingsdynamiek voor. Elzenbroek- envogelkersbossen warenvoorbeelden vande
voedselrijkere begroeiingen. Graslanden overstroomden enwarenvrij soortenrijk. Hieronder vallen orchideeënrijke blauwgraslanden. Inde beek kwamental vanvissoorten voor enwarenoeverbewoners als otter, ijsvogel en amfibieën actief.
• Debenedenloop vormde het meest dynamische deelvande beek. Hier kwamen de meest productieve begroeiingen voor, dankzij afzetting vanvoedselrijk sediment. Dotterbloemhooilanden,
zeggenmoeras, elzenbroekbos enooibos waren karakteristiek. Hier bevond zich de natuurlijke
leefomgeving vantal vanweidevogels. Vis enviseters bereikten hier hun hoogste dichtheden.
Door frequente overstroming kondentijdelijk zeer geschikte foerageergebieden ontstaan voor
vogels, en paaiplaatsen voor vissen enamfibieën. Deopen verbinding met de rivier of grote
wateren waarin de beek uitmondt stond garant voor uitwisseling van planten(zaden) endieren.

jaren 1993 en 1995 staan nog in het geheugen
gegrift, zeker bij bewoners langs de Maas enin
de ontruimde delen van het Rivierengebied.Ze
worden dagelijks herinnerd aan de directe gevolgen van die noodsituatie bij het zienvandein
versneld tempo gerealiseerde dijkverzwaringen.
Echter, aanalles komt een eind. Ook aanverdere dijkverzwaringen enandere technische voorzieningen die eeuwenlang probate middelen zijn
geweest om devoeten droog te houden.Inde
beleidslijn Ruimte voor de Rivier, die deministeries vanVolksgezondheid, Ruimtelijke Ordening
en Milieu envanVerkeer enWaterstaat nade
hoogwaterproblemen inde Rijnende Maasuitbrachten, is de aandacht overwegend gericht
op de uiterwaarden. Ook de Europese
Commissie in Brussel zit niet stil. Zij komt met
impulsen om bij ruimtelijke inrichtingsplannen
meer rekening te houden met mogelijke effecten op piekafvoeren van grote rivieren. Deboodschap is: hoe meer bergingscapaciteit hoe
beter, want des te minder hoogwaterpieken ontstaan er inde grote rivieren. Deonderzoekswe-
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reld, waaronder DLO-Staring Centrum(SC-DLO),
analyseert de effectiviteit en haalbaarheidvan
maatregelen voor waterberging. Geholpen door
subsidies vande Europese Unie schieten projecten voor waterberging als paddestoelen uitde
grond.
De problematiek vanwatertekorten is echter
minstens zo belangrijk als die van hoogwater. In
droge tijden zijn rivieren en beken in Nederland
afhankelijk van de afstroming van grondwater.
Als grondwatervoorraden niet voldoende worden
aangevuld, ontstaat er al snel een probleem met
dewaterkwantiteit, enoptermijn een probleem
met dewaterkwaliteit. Ombeide problemen te
beheersen,worden veel beken beheerd als
gestuwde afvoerleidingen enwordt vaak water
van elders aangevoerd. Het aanvoerenvan
gebiedsvreemd water en het kunstmatig
opstuwen en laten infiltreren van beekwater
('semi-gebiedsvreemdwater') isvaak onvermijdelijk, maar niet aantrekkelijk. Zulke ingrepen leiden immers tot verstoringen van de natuurlijke
waterkwaliteitsgradiënten. Wateraanvoer enver-

droging leidentot afname vannatuurwaarden en
ook tot minder gebruiksmogelijkheden voor de
mens als consument enproducent. Veelfuncties hebbente lijdenvaneenverstoorde waterhuishouding:natuur, landbouw, watervoorziening,voedselvoorziening, energievoorziening,
wonen, recreëren entransport.
Indit essay pakken we de strijdbijl optegende
Wetvan Behoudvan Ellende. Hetwapennoemenwevoorraadbeheer. Dearena ishet
stroomgebied vaneenfictieve beek:de
Lekbeek. Het evenwicht tussen aanvullingen
afvoer vanwater is verstoord, endaarmee ook
de samenhangende voorraden.Water is immers
de primaire voorraadfactor ineenstroomgebied. Sleutelen aandezevoorraadfactor heeft
directe en indirecte gevolgen voor andere
natuurlijke voorraden: bestaansmogelijkheden
voor planten endieren (biodiversiteit), beschikbaarheid vanvoedingsstoffen en grondstoffen
zoals nutriënten en schoonwater, opwekking
van bio-energie enruimte. Kortom: hetveranderingsproces van Lekbeek naar Spaarbeek blijft
niet steken bij het herstelvande ecologische
kwaliteit vanbeeksystemen, maar biedt ook perspectieven voor verantwoord meervoudigruimtegebruik op verschillende schaalniveaus.Aan
de orde komen: natuur, landbouw, recreatie,
waterwinning, energiewinning,waterberging en conservering enverbetering vandemilieukwaliteit. Ditvraagt aanzienlijke investeringskosten.
Hier staat echter tegenover dat DenHaaguiteindelijk aan schadeclaims of aan maatregelen
tegen verdroging minder geld kwijtis.
Weleiden ueerst rondlangs enkele aspecten
vanvoorraadbeheer. Daarna nemenwe uvanaf
de monding inde rivier instroomopwaartse richting mee door het stroomgebied vande
Spaarbeek. Dezebeek,deopvolger vande
Lekbeek, isonstoekomstigbeekdalsysteem.
WaaromeenSpaarbeek?Denaamsuggereert
dater eeneinde komt aanhetverkwistend
gebruikvanwatervoorraden inhetstroomgebied.
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Voorraadbeheer instroomgebieden
Het beheer vaneen stroomgebied alsvoorraadkamer voor water is erop gericht zo minmogelijk afhankelijk te zijnvan kunstmatige aanvoer
van buitenaf. Enook om zo min mogelijk overschotten onbenutte latenverdwijnen.Elkbeeksysteem moet zoveel mogelijk zelfvoorzienend
zijn of dit optermijn kunnenworden. Deinrichting enhet gebruik van het beeksysteemmoeten zodanig zijn dat de balanstussen aanvulling
engebruik vanvoorraden zo goed mogelijk in
evenwicht is. Eenbelangrijk uitgangspunt is
daarom voorraadbeheer, wat overigens niet
betekent dat de beeksystemen vanvroeger zullenterugkeren.Veel ingrepen kunnen immers
niet ongedaan worden gemaakt (zietekstkader).
Bovendien dient zichop de drempelvanhet
nieuwe millennium een nieuwe generatie 'afnemers' aanvanvoorraden water, mineralen,energie en ruimte: recreanten, inwoners vannieuwe
of groeiende woonkernen enmoderne boeren
met tal van inkomstenbronnen. Deze nieuwe
generatie gebruikers krijgt eennieuw ingericht
beeksysteem aangeboden,waarvan devoorraden opverantwoorde wijze worden benut.
Omeenvoorraad water inhet stroomgebied te
beheren, is voldoende ruimte voor wateressentieel. Ruimtevoor waterberging bij piekafvoeren,
voor waterconservering ten behoeve vande
drinkwaterwinning envoor aanvullingvanwatertekorten inenrond het beekdal.Ruimte ook
voor vochtige, voedselrijke ecosystemen.
Ruimte voor de beek betekent dat bekenruimschoots de gelegenheid krijgen omte meanderen enom onder vrij verval hunwater af tevoeren. Degeometrie vanhet beekdal is opde
beoogde voorraadfunctie afgestemd. Hetbeekdal heeft namelijk devorm vaneentrompet,
met de brede kant bijde uitmonding inde grote
rivier, enstroomopwaarts langzaamversmallend, maar altijd nogveel breder dannu.
Waterberging enwaterconservering vragenruimte, vooral rond knooppunten vanwaterlopen en

Energie- en cellulosewinning
Energieteelt is een recente herontdekking van plantaardige brandstof. Deagrotechnologie zet vooral inop landbouwgewassen met een hoog opbrengstniveau eneenvoudige maar optimale teelt-en
oogstwijze. Voorbeelden zijn onder andere olifantsgras, switchgrass, hennep enwilgenstruiken.
Cascadegebruik, dat wil zeggen hoogwaardige markttoepassingen, gevolgd door winning vanenergie en meekoppeling met natuur en recreatie is uitgewerkt in Switch On!Dit is detitel vanhetwinnende ontwerp van medewerkers, van onder meer SC-DLOenATO-DLO,voor de prijsvraag
'Levende energie' georganiseerd door Novem.
Niet alleen landbouwgewassen leveren energie. Bijvoorraadbeheer is daarom een aanpak gewenst
die enigszins verschilt van die welke inSwitch On!is uitgewerkt. Bomen, struiken, riet enheide
worden vanouds gebruikt als brandstof indevorm van hout of soms als fossiele energie(veen).
Beekdalen zijn uitermate geschikt als hoogproductieve groeiplaats voor plantaardige energie.
Bossen met els (broekbos) leveren tot 12ton droge stof per ha per jaar. Dat is iets minder dan
energiegewassen maar het levert aanzienlijk meer biodiversiteit op en eenaantrekkelijker landschap dan productiegewassen. Ontwikkeling van broekbossen, moeras en ruigte in beeksystemen
kan hierdoor een nieuwe economische impuls krijgen: natuurgebied als leverancier van organische
stof voor winning van energie of cellulose. Daarmee kanook het probleem vanorganische restmassa in natuurgebieden worden verminderd.Verder is er eencombinatie denkbaar met zuiveringvan
oppervlaktewater (helofytenfilters) en herstel van hakhoutbeheer (fig.3).
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inandere natuurlijke laagten. Deze ruimte langs
hettotale traject vande beek biedt plaats aan
natuur: kenmerkende vegetaties die onder
invloed staan van de beek, zoals broekbossen,
natte hooilanden en kwelvegetaties. Ookaan
diersoorten die inhet bijzonder profiterenvan
de ononderbroken natte ecologische verbinding
tussen uiterwaard en bovenloop van de beek.
Devochtige voedselrijke beekdalgrondengaranderen eenforse productie vanbiomassa.
Door vernatting van laaggelegen fosfaatverzadigde gronden zal echter veel fosfaat gaanuit-
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spoelen. Degrote hoeveelheden fosfaat worden
echter niet afgevoerd naar de beek, maar opgevangen inhet brede beekdal. Daar wordende
voedingsstoffen benut inenergieplantages, de
ene keer incombinatie met vezelteelt voor de
hightech vezelproductie, de andere keer incombinatie met een natuurfunctie, zoals inbroekbossen. Bovendien zal veel nitraat door denitrificatie uit het brede natte beekdalverdwijnen.
Deze koppeling tussen reductie vannutriëntenoverschotten, herstel van grondwaterstromen
envervanging vanfossiele brandstoffen door

•

bio-energie is eengoed voorbeeld van praktisch
voorraadbeheer inhet beekdal. Boeren worden
ondernemers met een brede oriëntatie. Zijverwerven inkomsten uit hooiland,energiegewassen, vezelteelt, bosbeheer en uit maatschappelijke diensten. Potentiële inkomensbronnen zijn
waterconservering voor drinkwaterbereiding,
waterberging bij piekafvoeren, natuurgerichte
recreatie en agrarisch natuur- enlandschapsbeheer. Drinkwaterbedrijven, waterschappen,
recreatieschappen, natuurorganisaties: zijalle
dragen bij aan het inkomen van deondernemers, vooral in het brede multifunctionele beekdal.
Nuhetvoorraadbegrip enigszins vertrouwd is
geworden, voeren we uinvogelvlucht door het
stroomgebied vande Spaarbeek. Weonderscheiden drie onderdelen:
• Nabijdemonding:relatie met de grote rivier,
hoogwaterberging, en ruimte voor rivierbossen(deze zijn immers moeilijk inde uiterwaarden te realiseren omdat ze afvoerstremmendwerken!).
• Middenstrooms: brede beekdalen waar water
mag stromen, ondiepe meanderende beken,
fluctuerend (grond)waterpeil, en overgangen
tussen kwelafhankelijke en rivierafhankelijke
vegetaties.
• Bovenstrooms: hier overheerst voedingvan
het grondwater.

Rg- 1• Een ecologischnetwerk, opgebouwd uitsteppingstones.
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De benedenloop vande
Spaarbeek
Berging, bos en energie
Het eerste beekdallandschap dat wetegenkomen, is een bosrijk gebied aan de mondingvan
het beeksysteem. Stroomopwaarts verandert
het landschap van oeverwalgraslanden enmoerassige ruigten langs nieuwe nevengeulen en
oude strängen geleidelijk indat vaneentrompetvormig beekdal. Inhet midden stroomt een
sterk meanderende beek temidden van eenbosrijk landschap. Aan beide zijden wordt hetdal
vande Spaarbeek begrensd door hogedijken.
Deze maken duidelijk dat dit gebied bij piekafvoeren op de rivier als retentiebekken functioneert. Opdat de benedenstrooms gelegen rivierdijken het minder zwaar te verduren krijgen,
wordt dit van nature laaggelegen gebied weer
gebruikt voor detijdelijke opslag vanwater.
Weer, want deze gebieden werden ook vroeger
daarvoor gebruikt, zij het dat zij toen deeluitmaakten vaneen uitgebreider overlaatsysteem.
Bossen zijnvoor de riviernatuur van cruciale
betekenis, omdat zij hier grote invloed ophebben. Rivierbegeleidende bossen komen namelijk
alleenvoor waar beek en rivier elkaar ontmoeten. Dat was vroeger anders: toen waren vooral
recent aangeslibde zones direct langs de rivier
weelderig begroeid met ooibos. Het bos hielp
een handje mee bij de opslibbing enwerd dan

F/g. 2. Geoogste gewassen liggenMaar voor verscheping.

gerooid. Deaanwezigheid van bos iseen
belangrijke voorwaarde voor het herstelvan
natuurlijker ecosystemen langs grote rivieren.
Veel riviergebonden diersoorten gebruiken bossen als woonplaats of omte schuilen. Nade
recente overstromingen realiseerde menzich
echter opnieuw dat bossen de natuurlijke afstromingvanwater belemmeren. Inde trechtervormige beekdalmondingen kunnen bossen echter

minder kwaad:de vegetatiesuccessie kanhier
ongestoord plaatsvinden enverloopt ergvlot
door de overvloed aan nutriënten indit laaggelegen gebied. Deoorspronkelijke rivierdijken zijn
hier danook fors teruggelegd. Omdat er op
regelmatige afstand langs de rivier vergelijkbare
mondingen van andere beeksystemen zijn, kunnen deze bossen samen uitstekend functioneren
als stepping stones langs de rivier: groene, klei-

Waterwinning uitoppervlaktewater: het stroomgebied vande BaakseBeek
Voor hettoekomstig waterbeleid is het van belang te weten of beeksystemen geschikt te maken zijn
voor winning vandrinkwater uit oppervlaktewater. SC-DLOheeft dit onderzocht voor het stroomgebied van de Baakse beek inde Gelderse Achterhoek (25.000 ha). Met behulp van het niet-stationaire
regionale hydrologische model SIMGROzijn berekeningen uitgevoerd voor hetjaar 2030. Eenrepresentatieve weerreeks werd aangepast voor verwachte klimaatveranderingen: meer verdamping en
een meer extreme neerslagverdeling. Met deze weerreeks is de huidige situatie doorgerekend.
Vervolgens zijn dewaterhuishoudkundige inrichting en het beheer rigoreus aangepast met als doel
de basisafvoer gedurende de zomer zo hoog mogelijk te houden,met het oog op de bedrijfszekerheid vandewaterwinning.Alle stuwen zijnverwijderd. Deafmetingen van de beekbeddingen zijn
sterk verkleind.Tevens is een extreme vorm van eenzgn.tweefasenprofiel gerealiseerd: eensmalle, diepe beek die op 50 cm-mv. overgaat ineen brede overstromingsvlakte. Erwordt geen water
aangevoerd. Kavel-en perceelssloten zijn 20 cm verondiept en het peilbeheer wordt gehandhaafd.
Deze ingrepen leidentot wijzigingen inhet afvoerverloop. 's Zomers verschuift de ontwatering door
kavelsloten naar ontwatering via de beken. Devariatie inbeekwaterstanden bij relatief lage debieten
wordt aanzienlijk groter, waardoor ook de drainagefunctie vande beek, vergeleken met de huiding
situatie, langer in stand blijft. Inde zomer blijft er daarom een basisafvoer bestaan; gemiddeld
genomen neemt deze met 2.5 miljoen m3 toe. Hierdoor nemen deverblijftijden van het water inde
grond toe. Deze effecten zijn gunstig voor terrestrische en aquatische natuurwaarden. De effecten
vallen overigens nogaltegen: de rigoureuze aanpassingen leverden een netto-winst over eengroeiseizoen opvan ca.10%.
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neeilanden of grote kerngebieden die samen
het ecologische netwerk vormen waarlangs
soorten heen enweer pendelen (fig. 1).
Behalve devegetatiesuccessie zijn indebenedenloop nog andere voor het rivierecosysteem
essentiële natuurlijk processen aanwezig:afkalvingvanoevers enafzetting vanzand.Waar
deze processen langs het zomerbedvande
rivier vaak worden tegengegaan, kunnenze
nabijde beekmonding ongestoord plaatsvinden.
Juist doordat dewaterstanden vande rivier
wisselen, verplaatst de locatie waar rivier en
beek elkaar ontmoeten zichvoortdurend.Dit
brengt relatief veelerosie ensedimentatie met
zich mee.Het bos is hierdoor nietmonotoon:
devegetatiesuccessie wordt teruggezet door
erosie, en nieuwe leefgebieden worden
gevormd.
Waar het beekdal minder sterk onder invloed
staatvande rivier, engedempte beekoverstromingen enenige kwel belangrijker verschijnselenworden,treden echte broekbossen meer en
meer op devoorgrond.Vanuit de luchtvallen
hier ook enige landbouwenclaves op, meteen
heel rationele verkaveling.Hier is sprakevan
energie-envezelteelt op de groeizamebeekdalbodem (zietekstkader). Devoedingsstoffen die
het beeksysteem aanlevert gebruikt denatuur
hier als hetware opnieuw. Deproducten worden
verwerkt inde hoogtechnologische industrie aan
de randvande nabijgelegen stedelijke agglomeratie. Behalve hunprimaire functie alsmoerasbos worden de nieuw ontwikkelde broekbossenook gebruikt voor energiewinning:eenlogische gevolgvan hunenorme productie.

Staden recreatie
Het gebied dicht bij de stad leent zich bij uitstek
voor de belevingvanruige natuur,waarinook
grotere diersoorten zoals bevers, herten,zwijnen, visarenden voorkomen. Stillere plekkenbieden ruimte aankolonies van kwakken.Voor
echte natuurliefhebbers zijn er enkele op het
water vlottende zomerhuisjes. Het beekdal daar-
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omheen is echter moeilijk toegankelijk. Veelstedelingen komen dan ook niet verder danhet
bezoekerscentrum op de nieuwe dijk. Inde stad
zelf is de Spaarbeek beter toegankelijk. Deze
volgt hier twee routes. Het oorspronkelijke
tracé, dat voor eendeeloverkluisd is, heeft een
speciaal karakter door de bebouwing aanhet
water endevele horecavoorzieningen.Een
nieuwtracé volgt de oude wallenenvormt als
onderdeel vanhet stadsnatuurpark eengoede
ecologische verbinding met het achterland.In
vergelijking met vroeger is de kwaliteit vanhet
stadsbeekwater sterk verbeterd.Veelregenwater wordt via dak-enweggoten, ennamembraanfiltratie geleverd aanhet grijswatercircuit
inwoonwijken.
Waterretentie en waterwinning
Stroomopwaarts vande stad bevindt zicheen
ruim gedimensioneerd, bedijkt spaarbekken
(fig. 4) dat onder strikte milieuvoorwaardenook
voor waterrecreatie beschikbaar is. Dit bekken
biedt ruimte voor waterberging bij piekafvoeren
inde beek. Inhet bekkenwordt eenvoorraad
drinkwater achter de handgehouden.De
beschikbaarheid vandeze voorraad oppervlaktewater heeft ertoe bijgedragen dat winning inhet
bovenstroomse deelvan het stroomgebied is
afgenomen.Voor de reguliere afvoer vanwater
bevindt zich onder inde dam een kunstwerk
waarmee het debiet exact geregeld kanworden.
Deverlaagde bodemvan het spaarbekken loopt
geleidelijk op,waardoor zicheenzoetwatermoeras kon ontwikkelen. Deprijs vanhetwater
stijgt naarmate het gebruik toeneemt, waardoor
het besef isgegroeid datwater vangoedekwaliteit een schaars goed is. Hier wordt het strategisch voorraadbeheer belangrijk: hogereinkomsten uit drinkwater kunnenworden gebruikt voor
kwaliteitsverbetering vande biodiversiteit of
energie.
Mede dankzij de bufferende werking vanhet
spaarbekken vindt aanvoer vanwater naar de
rivier numet eengrotere regelmaat plaats,

waardoor de kans dat de schakel tussen de
beek en rivier tijdens extreem lage afvoeren
wordt verbroken, is afgenomen. Dewaterwinning inde steden met behulp vanmembraanfilters draagt hieraanbij.

De middenloop vande
Spaarbeek
Knooppunten en brede aders
Brede aders en knooppunten van waterlopen
zijn een belangrijk ruimtelijk concept inde
Spaarbeek. Ze zijn de drager van deecologische hoofdstructuur inlaaggelegen gebieden.
Binnen een beekbegeleidende zone vantientallen meters tot een paar honderd meter is ruimte
voor natuurlijke processen en onvoorspelbaarheid. Denaar de huidige maatstaven forse
dimensie van de beek heeft verder als bijzonderheid, dat economische schade door wateroverlast (fig. 5) binnen deze zone wordt afgekocht.
Wonen enwerken gebeurt hier op eigen risico
(fig. 6). Dezeer brede beekbegelei
dende zones bieden ruimte aanwater, natuur en
extensief agrarisch grondgebruik. Hierbinnen
heeft de beek het voor het kiezen en zijnandere
functies volgend. Processen als erosie ensedi-

mentatie zijn mogelijk. Soms leidt dit tot mean
dering, soms tot opstopping, insnijding enafkalving van de oever. Versnippering van natuur is
langs deze beek geen beleidsthema meer.
Dispersie van planten endieren vindt voor een
belangrijk deel plaats door overstroming.De
knooppunten langs de Spaarbeek zijn gebieden
vantientallen tot honderden hectaren groot, met
extensief gebruik. Het zijnweinig ontsloten
gebieden vanwaar aantakking aan andere beekdalsystemen mogelijk is en grootschalige overstroming kan plaatsvinden. De knooppunten
langs beken vormen ook het aanknopingspunt
voor niet-beekgebonden natuur- enlandschapswaarden.

Fig.4 Stedelijkgebied met spaarbekken.

Fig. 5. Wateroverlast indeUssel biHattemop6 november1998.
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Fig. 6. Wonen opeigenrisicoineenbeekbegeleidende zone.

Biodiversiteit inhetbeekdal
Debiodiversiteit in beekdalen is hoog vergeleken met die vande omringende landschappen.Twee
concepten uit de rivierecologie geven houvast aaninrichtingsvarianten van beekdalen die ruimte bieden aandevoorraad biodiversiteit.
• Het River Continuum Concept beschouwt beekdalrelaties die inde lengterichting vaneen beek veranderen. Inbenedenstroomse richting nemen de natuurlijke afmetingen van de beek toe. Indien
lang genoeg,verandert de beek geleidelijk ineen kleine rivier die in staat is het beekdal omte
vormen door erosie vanoevers en afzetting van nieuwe sedimenten. Eentoenemende hoeveelheid
aanbeekbegeleidende wetlands en nat-droog-gradiënten is het gevolg. De leefomstandigheden
van de levensgemeenschappen veranderen daarmee: inbenedenstroomse richting is er steeds
minder beschaduwing door beekbegeleidende bomen,worden voedingsstoffen geleidelijk omgezet, zijn er fijnere substraten en is er minder helder water. Sommige soorten -voornamelijk vissen
-pendelen tussen bron en monding heenenweer teneinde de bij deverscheidene levensstadia
benodigde habitats te kunnengebruiken.
• Het Flood Pulse Concept richt zichvooral op de aanpassing van levensgemeenschappen aande
fysische dynamiek van beeksystemen. InNederland leidt de met de seizoenen sterk wisselende
verdamping tot grote schommelingen inde afvoer van oppervlaktewater. Dezewisselendeverdamping brengt een afwisseling van rustige en dynamische perioden teweeg.Veel beekorganismen en
natuurlijke beekdalvegetaties zijn hierop ingesteld.Vooral benedenstrooms is overstroming een
voorwaarde voor de uitwisseling van soorten envoedingsstoffen tussen de zeer productieve wetlands ende beek. Erosie en sedimentatieprocessen zorgen voor nieuwvorming vanhabitats enhet
terugzetten vande vegetatiesuccessie.

Broekbossen
Langs de Spaarbeek hebben zich over grote
lengtes bossen ontwikkeld; de meeste inde
beneden-en middenloop. Deze bossen bestaan
voornamelijk uit broekbos,waar kwel enhoge
waterstanden voorkomen. Kenmerkend voor
beekbegeleidende bossen zijn de natteomstandigheden, het extensieve beheer endespontane processen. Debroekbossen enbeekbegeleidende bossen hebbeneendubbelefunctie.
Naast hun primaire functie als leefgebied voor
moerassoorten worden ze dankzij de hogeproductie enverstandig hakhoutbeheer ook
gebruikt voor energiewinning. Het zwaartepunt
van de energiewinning ligt inde benedenloop;
dat van spontaan bos inde armere midden-en
bovenloop.
Inde benedenloop zijn de broekbossen grootschaliger enhebben zeeen belangrijke functie
als leveranciers voor energie, natuur enrecreatie (fig. 7). Inde middenloop wisselen broekbos-
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Fig.7.Uiteenlopend grondgebruik inhetbredebeekdal: bossenlangsdebeek,
ruimtelijke verbeelding van liggingentypenen recreane.
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sen, extensieve graslanden en ruigten elkaar af.
Het accent ligt hier opversterking vandebiodiversiteit. Hier is vooral hoog opgaand bos aanwezig, dat wordt gedomineerd door overstroming enextensief bosbeheer. Inde bovenloop
worden de minst rijke beekbegeleidende bossen
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Ecologisch rendement vanhydrologisch herstel inhet stroomgebiedvandeDommel
Denatuurwaarden van het grensoverschrijdend beekdal vande Dommel zijn achteruitgegaan als
gevolg vanveranderingen indewaterhuishouding. Landbouwkundige ontwatering enbeeknormalisaties, drink- en industriewaterwinningen, diffuse belasting en puntlozingen waren de belangrijkste
oorzaken. Inhet kader van het EU-programma UFE-Dommelis door de Universiteit Utrecht enSCDLOeenaantal strategieën voor ecologisch herstel getoetst op effectiviteit, kosten en haalbaarheid. Het effect is uitgedrukt inde mate van ecologisch rendement. Dit is een maat voor de
afstand die inde strategie wordt overbrugd tussen de huidige aanwezigheid vaneen kenmerkend
vegetatietype ende maximaal haalbare aanwezigheid,wanneer alle menselijke invloed wordt weggedacht (het Natuurscenario). Voor ecologisch herstel van hooilanden en broekbossen indebeekdalen lijken goede kansente bestaan.
Het berekend ecologisch rendement van het Eindscenario, dat betrokken instanties ook qua kosten
als reëel uitvoerbaar beschouwen, bedraagt voor de onderzochte kenmerkende levensgemeenschappen tussen 25 en meer dan80%.Debenodigde investeringskosten bedragen ruim 160 miljoen Euro,waarvan 25%ten laste komt vanVlaanderen.

aangetroffen ineen mozaïek met natte schrale
graslanden. Deze dragen bij aan eenzeer
afwisselend en aantrekkelijk landschapspatroon
en aan een hoge biodiversiteit.

Natuur en recreatie
De recreatiemogelijkheden langs en opde
Spaarbeek kennen een ruimtelijke entemporele
zonering. Recreatie inhet stroomgebied vande
beek wordt afgestemd op de draagkracht.
Consumptieve recreatie is niet overal mogelijk.
Overwinterende watervogels, otters enbroeden-

de ijsvogels gaan niet samen met recreatief
medegebruik. Intensieve recreatie opvoor
natuur aantrekkelijke locaties wordt beperkt of
gecompenseerd door het laten verdwijnenvan
recreatieve mogelijkheden elders langs de beek.
Deontsluiting van de beek inde middenloop is
beperkt tot een aantal lusvormige locaties,
dwars op de beek en met een enkele oversteek.
Hierdoor ontstaan routes met een af entoe
opduikende beek, stukken niemandsland en
afwisseling tussen verscheidene typen cultuurland. Naast een betrouwbaar extensief ontsluitingsnet is er ook een onbetrouwbare ontsluiting

pagina 46: legenda Fig.8 moet zijn;Aantrekkelijk wonen enwerken in landschapvan
bosrestanten en weilanden in de bovenloop.
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over aldan niet begaanbare paden.
Recreatievormen inde middenloop hebben
natuurlijke processen als uitgangspunt. Fietsen,
wandelen, vissen en ruitersport krijgen deruimte, maar alleen als dat past inhetvoorraadbeheer (biodiversiteit). Kanovaren is er inde
middenloop niet meer bij:eeneventuele kanoroute beperkt zichtot de benedenloop. Ook uitzetten vanvis voor de hengelsport enjacht op
water- en overig wild gebeurt niet. Hetvoorraadbeheer wordt immers gedeeltelijk gestuurd door
natuurlijke processen.

DebovenloopvandeSpaarbeek
Wonen en werken in het groen
Ingebieden waar zichvannature infiltratiegebiedenvangrondwatersystemen bevinden -endat
isvaak inde bovenloop vanbeeksystemenstreven we naar eentoename van de opslag
van grondwater. Erworden maatregelengenomenom het bergend vermogen (de 'sponswerking') vande grond weer tevergroten.
Maatregelen voor waterconservering inde

bovenloop zijn afhankelijk van bodem en reliëf.
Zijn de hellingen steil enis de doorlatendheid
vande ondergrond goed, dan is er geen zichtbaar afwateringsstelsel. Demaatregelen zijn
danvooral gericht op het landgebruik, dat
immers een sterke relatie heeft met het waterverbruik (zietekstkader). Ingebieden met steile
hellingen en slecht doorlatende ondergronden
kan de mate vanwaterconservering door operationeel waterbeheer aande meteorologische
omstandigheden worden aangepast. Inrelatief
vlakke gebieden met goede doorlatendheden
kan opslag van grondwater vaak worden bevorderd door peilverhogingen. Isde doorlatendheid
echter gering, dan moet water worden opgeslagen in oppervlaktereservoirs.
Denadelige gevolgen van het nieuwe operationele waterbeheer voor de landbouw indehoogste delenvan het stroomgebied zijnwellicht
beperkt, omdat het landbouwareaal hier
afneemt. Natuur en landschap varen wel bijde
flexibilisering vande detailontwatering: meer
afwisseling indevegetatiestructuur enmeer
soortenrijkdom zijn het gevolg. Hierdoor wint
het gebied aan kwaliteit als leefomgeving.Om

Bossen,hydrologieen koolstofopname
Deaardvande bedekking vanhet land heeft eengrote invloed op de hydrologie van stroomgebieden, enwel speciaal oppervlakkige afvoer, grondwateraanvulling enverdamping. Bossen zijn grote
verbruikers vanwater. Ook inhet waterbergend vermogen vangrond engewas bestaan tussen
landgebruiksvormen aanzienlijke verschillen. Door hundiepere beworteling zijn bomen instaat om
meer water inde onverzadigde zone te bergen. Hierdoor kunnen piekafvoeren inbossen worden
verkleind.
Ontwikkelingen in meettechnieken hebben het mogelijk gemaakt hetwaterverbruik endeverdampingvan bossen direct te monitoren. SC-DLOheeft onderzoek uitgevoerd naar de hydrologie van
bossen in Nederland.Tussen bossen bestaan substantiële verschillen inverdamping. Eengrovedennenbos op deVeluwe op een nutriëntarme zandgrond verdampt aanzienlijk minder dan andere
opstanden (populier, lariks engemengd loof-/naaldbos). Door hundiepe beworteling zijn bomen
minder gevoelig voor inde zomer optredende vochttekorten dan anderegewassen.
DeinKyoto gemaakte afspraken over reductie vande emissie van broeikasgassen hebben
gezorgd voor eenvernieuwde aandacht voor de rol vanhet landgebruik inkoolstofopname. De
combinatie vanverhoogd waterverbruik van bossen en mogelijke aanplant vannieuwe bossenvoor
koolstofopname maken eenjuiste, op lokale omstandigheden toegesneden, belangenafweging
belangrijk.
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de kwaliteitsverbetering maatschappelijk te verzilveren, wordt in bestaand bos ruimte gecreëerd voor wonen,werken en recreëren inhet
groen (fig.8). Dit appelleert aan een groeiende
behoefte. Behoefte aannieuwe landgoederen in
het bos voor de meest welgestelden, die dankzij
de Europese regelgeving geen reden meer hebben om ons land de rugtoe te keren. Behoefte
aan nieuwe kantoren voor de zakelijke dienstverlening inhet bos, waar het aangenaam toeven
is voor klant enwerknemer. Behoefte ook aan
nieuwewoonkernen ineen landschap vanbosrestanten enweilanden, afgewisseld met natte
natuurgebieden innatuurlijke laagten. Dewoonomgeving is beslist aantrekkelijker dandie

welke op de gemiddelde VINEX-locatiewordt
gerealiseerd!
Alle nieuwbouw is zó ingericht dat regenwater
zoveel mogelijk inde bodem kan infiltreren.Een
punt van zorg is echter de behandelingvan
rioolwater. Lozing van zuiveringseffluent opde
bovenloop betekent immers dat de kwaliteitvan
het beekwater over het totale traject vanbovenloop naar benedenloop beïnvloed wordt, zelfs bij
grondige zuivering. Er is een beter alternatief.
Met de modernste technieken kan het gezuiverde zuiveringseffluent inlandbouwgrond worden
geïnfiltreerd. Deze methode wordt ook welaangeduid als 'effluentboeren'. De voedingsstoffen
uit het effluent worden zoter beschikking

Ondiepe waterwinningen geregisseerde, selectieveverdroging
Ond
SC-DLOvoert een studie uit met als doel inzicht te krijgen inde sturings-enconserveringsmogelijkhedenvanwater in eenbeeksysteem. Deze studie is verricht ineen464 hagroot gedeelte vanhet
stroomgebied vande Stortelersbeek bijAalten. Onderzocht wordt welke maatregelen eenduurzaam gebruik vanwater in het gebied kunnen bevorderen. Bijde eerste simulaties is gekozen voor
een oppervlaktewaterreservoir inde middenloop van de beek. Dit reservoir is bij het afdampunt 1
m diep ingegraven. Het water kan hier maximaal tot 25 cm boven het maaiveld worden opgezet.
Inhet onderzochte gebied is het maaiveld sterk hellend ende ondergrond zeer slechtdoorlatend.
Daarom is peilverhoging bovenstrooms eenweinig effectief middel om devoeding vanhetgrondwater, en daarmee de continuïteit van de beekafvoer, te bevorderen. Deze continuïteit kan hier
beter worden gewaarborgd door het bovenstroomse deel van het beeksysteem inte richten als
actief grondwaterreservoir. Door de aanleg van diepgelegen buisdrainages met inhoogte instelbare
uitmondingen kande aangelegde grondwatervoorraad flexibelworden aangesproken, deverdampingworden gereduceerd ende bergingscapaciteit voor ondiep grondwater worden vergroot. Bij
inrichting vaneen deel vanhet gebied als actief grondwaterreservoir kan ondiep grondwater
beschikbaar worden gesteld als er vraag naar is.Voor deze strategie van selectieve verdroging die
daar het gevolg van kan zijn, moet voldoende draagvlak wordengecreëerd.
Bij een maximale waterdiepte van 1,25 mblijkt een reservoir met eenoppervlakte van 5%vanhet
aanvoergebied effectief gebruikt te kunnenworden. Dit reservoir kancirca eengemiddelde maandneerslag van 60 mmwater bergen. Inhet gunstigste geval levert het reservoir vrijwel continueen
debiet van 25 liter per seconde. Dit rendement wordt mede bereikt dankzij het actieve grondwaterreservoir. De inde bovenstrooms gelegen gebieden te volgen strategie is afhankelijk van lokale
gebiedseigenschappen. Men kanervoor kiezen om verdroging te concentreren ingebieden dieminder waardevol worden geacht, zodat elders gelegen locaties kunnen worden ontzien. Hierdoor
wordt het probleem van de achtergrondsverdroging beheersbaar en kan het ontstaan vanwaardevolle contrasten inlandgebruik worden bevorderd.
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Functiesvande Spaarbeek inkortbestek
• Natuur: Inhet nieuwe natuurbeleid staan natte ecologische verbindingen centraal. Realisatievan
grote biodiversiteit.
• Landbouw: Degedeeltelijk extensieve landbouwgronden bevinden zichvooral in het beekdal.Hier
is onder meer sprake van energie-envezelteelt.
• Waterwinning: Winningvandrink- en industriewater uit neerslagoverschotten. Geregisseerde vulling
van oppervlaktewaterreservoirs, vooral inherfst, winter envoorjaar. Benutting 's zomers (stra
tegische voorraad).
• Berging: Berging van hoogwaterpieken inretentiebekkens, overwegend benedenstrooms.
• Reservoir: Bij laagwater meer continue aanvoer van grondwater (kwelstroom inde beekdalen) naar
de grote rivieren,door meer infiltratie van neerslagwater inde natuurlijke intrekgebieden van
grondwatersystemen.
• Milieuverbetering: Buffering, verschraling door afvoer van biomassa en neutralisatie door denitrificatie in brede natte beekdalen.
• Recreatie: Trektochten over en langs de beken (fietsen en kanovaren), dwalen door de ruige
natuur, overlevingstochten, recreatief wonen.
• Energielevering: Teelt vangewassen die hiervoor geschikt zijn, deels te koppelen aanvezelteelt
('levende energie).
• Wonen: inde natte gebieden op eigen risico; wonen in het groen op de hogere gronden
gesteld aan de gewassen, en komen niet meer
rechtstreeks in het beekwater terecht, terwijl
het water uit de nieuwe bosstad bovenin het
systeem teruggebracht wordt. Ook hier geldt
dus: de problemen worden niet meer afgewenteld op de beek envervolgens op de rivier,
maar worden opgelost binnen het systeem.
Degeschetste ontwikkelingen leidentot verhuisactiviteiten. Waar nudeverstedelijking vooral
benedenstrooms inbeekdalen ontstaat kiezen
we bij de Spaarbeek voor verstedelijking bovenstrooms. Vanoverstromingsrisico's is op deze
locaties geen sprake. Bos 'verhuist' de andere
kant op,vande hoog gelegen infiltratiegebieden
naar de brede beekdalen. Soortenarme, droge
bossen op heideontginningen maken plaats voor
soortenrijke, natte beekbegeleidende bossen.
Deze vormen een aaneengesloten en robuuste
ecologische verbinding tussen oorsprong enuitstroompunt van de Spaarbeek, en de uiterwaard.
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Slotbeschouwing
U hebt invogelvlucht globaal kennis gemaakt
met het stroomgebied vande Spaarbeek. Een
fraai kronkelende beek, omgeven door afwisselend broekbos en hooiland ineen breed dal dat
geleidelijk overgaat inde uiterwaard vande
rivier.
Door te kiezenvoor natuurlijke combinaties van
functies, endoor verstandig met natuurlijke
hulpbronnen om te springen, wordt eenbeeksysteem gecreëerd waarin het rendement van
natuurlijke hulpbronnen aanzienlijk isverhoogd.
Mede hierdoor is het systeem zo goed mogelijk
selfsupporting geworden. Het beeksysteem
biedt grondstoffen voor de drinkwatervoorziening, energie-envezelteelt, envoor extensieve
vormen van landbouw.
Omeen enander te realiseren, is het stroomgebied fundamenteel anders ingericht danwe
gewend zijn. Inde benedenloop vinden webossenen inde bovenloop nieuwewoongebieden.
Debeek heeft eenduidelijke relatie met de
mens, die volop aan zijntrekken komt. Ook iser
ruimte voor vormen van natuur en recreatie die

goed bijbeken enbeekdalenpassen.
Met het geschetste beeldvande Spaarbeek
hebben we geprobeerd eenalgemenetoepasbare benaderingvoor inrichting enbeheer van
beekdalente geven. Het is hetverhaal vanhet
beeksysteem waar de voorraden water, energie,
ruimte enbiodiversiteit zoverstandig mogelijk
worden beheerd.Als de klimaatmodellen ons
niet bedriegen, kunnen investeringen inhet herstelvandevoorraadfunctie vanbekenenbeekdalen een hoog economisch en maatschappelijk
rendement hebben.Devoorraden ruimteen
water diewe met de Spaarbeek creëren zullen
goed van pas komenwanneer de winters nog
natter worden, de buien heviger en langduriger,
ende zomerse verdamping groter. Ook inde
verwachting dat energie duurder enduurzamer
zalworden, ende hoeveelheid vrije tijd steeds
groter, zulleninvesteringen inbeeksystemen,
conform de 'Spaarbeek-filosofie', verstandig blijken.

Hethoe
Deideale beek vanuittechnisch perspectief
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Beekherstel inDrenthe
Maarten Ridderbos
Utrechtsestraatweg 102
3438 AR Nieuwegein

Inleiding

Hetbeekdal vanhetOude Diepligt midden inDrenthe, boven Hoogeveen en tussen
Mantinge enDrijber(figuur1).Hetbehoorttot hetcentrale zandgebied van de provincie,datwordtdoorsneden dooreengroot aantal beekdalen, waarvan het Oude
Dieper éénis. Enigejarenterughebik ditgebiedonderzochtopdemogelijkheid om
aannatuurherstel te doen.Opdekomende bladzijden komendevoornaamste kenmerkenaandeorde,dievoordit onderzoek van belangzijn.Opbasisvandeze kenmerkenendedaaruitvoortvloeiende knelpunten enaanbevelingen, hebik een drietal
inrichtingsvoorstellen gemaakt,dieinhun uitwerkingeennieuwe zienswijze voorbeken inde21e
eeuw belichamen.
Vanuit eengeheeleigenvisiekunnen zeeen rol
gaanspelen bijdeideevorming rondom beekherstelinNederland eninDrenthe inhetbijzonder.

Fig.1.Liggingvanhetbeekdalinde provincie.
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Gebiedsbeschrijving
Geologie
Voor de geologische ontstaanswijze vanMidden
Drenthe moeten we vroegterug inhet
Pleistoceen. Inde ijstijden voorafgaand aanhet
Saaliën is voornamelijk fluviatiele zand afgezet.
Tijdens het Saaliëndrong het landijs met grote
gletsjers vanuit het noord-oosten ons land
binnen. Deze ontwikkeling heeft de basis
gevormd voor de Formatie van Drenthe, diezich
vrijwel geheel uitstrekt over de provincie
Drenthe (Stiboca 1975). Het betreft hier de
zogenaamde grondmorene, bestaand uit lemig
materiaal gemengd met keien,die diktes kan
aannemen tot twintig meter. Veelvandit opgestuwd materiaal isgedurende het Eemiënenhet
vroege Weichseliën aansterke erosie blootgesteld geweest. Hierdoor ontstond eenwijdvertakt systeem vanalle mogelijke erosiegeulen,
waarbij zich solifluctieverschijnselen voordeden.
Dehuidige beekdalen vinden hier hunoorsprong. Gedurende hetWeichseliën bereikte het
landijs ons land niet meer, maar was de bodem
wel permanent bevroren.Toenhet klimaatgeleidelijk verbeterde ener planten gingengroeien,
omstreeks de aanvangvanhet Holoceen
(10.000 jr.v.Chr), ontwikkelden zich inde laagten broekbossen, bestaande uit onder meer berken- enelzenbroekbos (Alno-padion). Dit gebeurde vooral gedurende het Boreaal enhet
Atlanticum.Veelvande laagten werden doorbroken, waardoor hetwater niet langer meer stagneerde en afstroomde. Deveenvormingkwam
inde loop vanhet Holoceen op gang en heeft
zichtot inhet recente verledenvoortgezet. De
beekdalen konden zich gedurende het Holoceen
verder vormen,terwijl er ook daar veelveenvormingoptrad.
Bodem
Er zijn eenaantal bodemkundige landschappen
te onderscheiden,waarvan achtereenvolgens de
beekdalen,de heideontginningen, de esgronden
ende stuifzanden devoornaamste zijn. Ik richt
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mij hier vooral op de bodems die zichhebben
ontwikkeld inhet beekdal. Het beekdalwordt
vooral gekenmerkt door hetvoorkomenvan
beekeerdgronden, vlierveengronden enmoerige
eerdgronden. Degrondenworden gekenmerkt
door een lemige bovengrond met humeusmateriaal inde bovenste lagen. Stroomafwaarts
neemt de omvang vanhet organische materiaal
toe. Plaatselijk kanhet leemgehaltevandezanden onder invloed vanverspoeling vanhetkeileem oplopen tot 60%,(Stiboka 1975).De
beekdalen inhet noordelijke plangebied worden
vooral gekenmerkt door de aanwezigheidvan
venige enmoerige gronden,zoalsmadeveengronden, vlierveengronden enmoerige eerdgronden. Er heeft zich achtereenvolgens broek-,
zegge-en rietveen gevormd.Bijdemadeveengronden overheerst het broekveen. Inhetvenig
materiaal, dat is gemengd met lemig zand,zijn
nogveel houtresten te vindenvanvoornamelijk
els (Alnus gluiinosa),berk (ßetu/apubescens)
maar ook naaldhoutsoorten. Integenstelling tot
de gronden buiten de beekdalen is hetkeileem
grotendeels verspoeld, zodat dit vandaagde
dagvrijwel niet meer inde beekdalen wordt aangetroffen.
Waterhuishouding
Vangrote invloed op de bodemkundige en
waterhuishoudkundige situatie is dewaterwinning.Vanaf de veertiger jaren wordt optwee
plaatsen water gewonnen.Vaninvloed op het
beekdal van het Oude Diep zijndit namelijk de
locatie Beilen en Hoogeveen. Hydrologisch
onderzoek vande provincie (Provincie Drenthe,
1991) heeft uitgewezen dat dewinningentamelijk grote effecten hebben op deomgeving.
Beide vinden indiepe grondlagen plaats. Hierbij
is de winningvanHoogeveen het meestgeïsoleerd, doordat het aangeboorde water zich
onder deTegelen-Formatie bevindt.
Waterwinning heeft zeker zo'n belangrijke
invloed op het natuurlijk milieu,alslandbouwkundige drooglegging enbeeknormalisatie. Ineen
aantalgevallen is er sprake vaneenverslechte-

rende landbouwkundige situatie door hetoptredenvanverdrogingsverschijnselen. Alsbelangrijkste invloeden vanwaterwinning kunnenwordengenoemd vermindering vankwel envergroting vanwegzijging inhet beekdalvan hetOude
Diep. Hiervan is het aantal weidevogelgebieden
enhet aantal kritische kwelsoorten, zoalsholpijp (Equisétumfluviatile),waterviolier (Hottonia
palustris), dotterbloem (Caltha palustris)sterk
teruggelopen. Kwel bezit de eigenschap om
zeer schoonte zijn, integenstelling tot gebiedseigenwater dat makkelijk vervuild raakt door
bemesting enandersoortige externe invloeden.
Verdwijnt de kwel danworden kwelafhankelijke
soorten vervangen door soorten zoals brandnetel (Urticadioica) enandere ruigkruiden. Inhet
hydrologische onderzoek van de provincie naar
stopzetting of verplaatsing van dewaterwinning.
Stopzetting komt de landbouw weinigten goede
(als gevolgvan vernatting), terwijl de natuurwaarden inde beekdalen inomvang kunnentoenemenals gevolg vanverbetering vande
omstandigheden voor de kwelsoorten (figuur
2). Verplaatsing van dewaterwinning, inachtereenvolgens westelijke enzuidelijke richting,kan
tot overeenkomstige resultatenleiden.
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Het spreekt voor zich, dat genoemde maatregelen goede aanknopingspunten biedenvoor
natuurontwikkeling. Ookvergroting vanhetaantal weidevogels, waar onder de grutto (Limosa
limosa), iste verwachten. Eenterugkeer vande
kemphaan (Philomachus pugnax) enwellicht het
woudaapje (Ixobrychus minutus) mag alseen
reële mogelijkheid worden aangemerkt.
Vegetatie
Als gevolg vande hierboven genoemde ontwikkelingen ende beeknormalisaties vandejaren
vijftig, heeft het beekdal vanhet Oude Diepeen
veel droger karakter gekregen,danvoorheen.
Deindicatie voor devochthuishouding inhet
beekdalvormen soortensamenstellingen van
bosjes, houtsingels enandere natuurlijke
begroeiingen, zoals slootkanten.
Tennoorden vanDrijber wordt het beekdalaan
de noordzijde begrensd door hetVAM-kanaal,
waarlangs een brede beplanting over degehele
lengte voorkomt. Hetvochtige karakter van
deze beplanting overheerst envertoont verwantschap met het elzen-eikenbos(LysimachioQuercetum). Langs de zuidelijk hoge randvan
dit beekdalgedeelte overheerst hetelzen-eikenbos (Lysimachio-Quercetum) (Dirkse, 1993).In
de beplanting langs hetLinthers-Homankanaal
kan, naast reeds genoemde houtsoorten,beuk
worden aangetroffen,terwijl er ook eengedeelte alleen met grove den (Pinus sylvestris) is
beplant. Denoordzijde vanhet kanaal wordt
gedomineerd door opgaand bos met eenoverwegend nat karakter. Het bosvertoont zowel
trekken vanhet elzen-eikenbos (LysimachioQuercetum), alsvan het vogelkers-essenbos
(Pruno-Fraxinetum). Het langgerekte voormalige
heideterrein,ten noorden van hetAltinghorst is
naeenoverheersende vergrassing metpijpestrootje (Molinia caerulea) volgelopen met
opgaand berkenbos. Het betreft hier eenzeer
natte variant van hetzomereiken-berkenbos

'N.
Fig.2. Kwelzones (bron Provincie Drenthe).
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(Betulo-Quercetum). Meer innoordelijke richting
tekent zich eenovereenkomstige opbouw van
het beekdal af. Langs het laagste deelvanhet
beekdal,tussen de Bruntinger weiden ende
Hullen, bevinden zichter hoogte vanhetOude
Dieptwee zeer natte, sterk verruigde bosjes,
dietot hetvogelkers-essenbos (PrunoFraxinetum)gerekend kunnenworden.
Ook zijn de omringende cultuurgronden vrij
droog. Zeer plaatselijk zijn echter nog invloeden
vande dotterbloemenweide (Calthion palustris)
aanwezig. Genoemd kunnenworden:moerasspirea (Filipéndula ulmaria), holpijp (Equisétum
fluviatile), valeriaan (Valeriana dioca),watereppe
(Sium eréctum) enwaterviolier (Hottonia
palustris).Genoemde planten indiceren hetvoorkomenvan kwel.Inhet beekgedeelte komt
plaatselijk veeldrijvend fontijnkruid
(Potamogéton natanus) voor. Tennoordenvan
Mantinge bevindt zich eenzeer mooi ontwikkeld
bos, behorende tot het vochtigwintereiken-beukenbos (Fago-Quercetum). Het bos is ruim 100
jr. oud.Tennoord-westen vandit fraaie bos
komt een karakteristiek beekdallandschap voor
met een hoge dichtheid aanzware elzensingels.
Fauna
Devoornaamste landschapselementen inhet
beekdal zijn: bossen (droog ennat), heggenen
struwelen, moerassige zones enwaterlopen en
weidegebieden. Zevormentevens devoornaamste biotopen in het gebied voor broedvogels,
kleine engrote zoogdieren. Met behulp vande
Atlas vande Nederlandse Broedvogels (Teixera,
1979) is het gebied op z'n voorkomende broedvogels beoordeeld. Degemiddelde omvangvan
de bossen is niet bijzonder groot, terwijl er
sprake isvaneengrote mate vanversnippering.
Hetaantal singels enandere kleinschalige landschapselementen inhet beekdal is sindsde
eeuwwisseling beduidend inomvang achteruitgegaan.Als belangrijkste voorkomende bosvogels zijnte noemen:merel (Turdus meruia),
lijster (Turdus viscivorus), grote en kleine bonte
specht (Dendrocopos majorenD.minor),boom-
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kruiper (Sitta europaea), boomklever (Certhia
brachidactyla), mezensoorten (Parus spp.),
roodborst (Erithacus wbecula)engekraagde
roodstaart (Phoenicurusphoen/curusj. In vochtige bossen komenvoor wielewaal (Orio/usoriolus) enkoekoek (Curulus canorus). Vandeaan
bossen gebonden roofvogelsoorten kunnen
achtereenvolgens havik (Accipiter gentilis), sperwer (Accipiternisus), buizerd (Buteo buteo) en
boomvalk (Falco subbuteo) in het plangebied
wordenwaargenomen.
Er is sprake vaneen hoge potentie voor deontwikkeling vanmoerassige laagtes, natte bosgebieden enrietzones.Als specifiek aanlaaglandbekengebonden vogelsoorten moet de ijsvogel
(Alcedo atthis) worden genoemd.Andere soorten, die er bijvernatting opvoor uit zullengaan
zijn: paapje (Saxicola rubetra),bosrietzanger
(Acrocephalus palustris), karekiet (Acrocephalus
scirpaceus) en rietzanger (Acrophalus schoenobaenus). Specifiek aan hetwater gebonden
soorten zijn: waterral (Rallus aquaticum), waterhoen (Gallinula chloropus), meerkoet (Fulica
atra),dodaars (Tachybaptus ruficollis), fuut
(Podiceps cristatus),geoorde fuut (Podiceps
nigricollis),blauwe reiger (Ardea cinerea) en
knobbelzwaan (Cygnus olor).Voor aldeze soorten geldt, dat ze gebaat zijn bij voldoende
broed- en schuilgelegenheid, zoals rietoevers, of
natte struweelachtige begroeiingen. Ook isde
weidevogelstand gebaat bijvernatting. Zozijn
zeer specifieke weidevogels, als kemphaan
(Phimachus pugnax) sterk inaantalteruggelopen, als gevolg vande genoemde landbouwkundige droogleggingen. Soortsvermeerdering
bijvernatting is vooral te verwachten vanreeds
broedende soorten zoals grutto (Limosalimosa), tureluur (Tringa totanus),kievit (Vanellus
vanellus), scholekster (Haematopus ostralegus)
enwatersnip (Gallinago gallinago).
De meeste inNederland voorkomende zoogdiersoorten zijn inhet plangebied vertegenwoordigd. Ook hiervoor geldt, dat er op veel plekken
aanbiotoopverbetering gedaan kanworden.De
bossen ensingels enoverige natuurgebieden

worden bevolkt door ree (Capreolus capreolus),
vos (Vulpes wipes), das (Meles
meles),egel (Erinaceus europaeus), wezel
(Mustela nivalis), hermelijn (Mustela erminea) en
de meeste andere martersoorten. Vrijwelvoor
aldeze soorten is hetvanbelang, dat er trekmogelijkheden moeten worden gerealiseerd,van
het enenaar het anderegebied.Autowegen of
kanalen kunnen hierbij hinderlijke obstakels vormen.
Dassentunnels enzo nodig wildviaducten kunnenindit opzicht uitkomst bieden. Hetovergrote deelvandewaterlopen hebben eenweinig
natuurlijk karakter. Grote delenvanhetOude
Diep hebben steile oevers.
Dassen, reeënenandere zoogdieren verdrinken
vaak, omdat ze niet meer op de oever kunnen
komen nadat ze inhetwater
zijngevallen. Het minder steil
makenvande oevers of het
opwisselende afstanden aanbrengen van uitstapmogelijkheden (wildtrappen) kaneen
uitkomst bieden.Ook het
makenvanverbindingszones
tussen natuurgebieden kan
biotoopverbeterend werken.
Delaaglandbeek vormt inz'n
genormaliseerde vorm een
minder goed biotoop danin
z'n natuurlijk vorm. Inhet
voorafgaande zijn hier reeds
eenaantal redenenvoor aangegeven. Bekenwaarinde
stroomsnelheden niet te hoog
oplopen biedenleefmogelijkhedenvoor soorten zoalsde
• »
•• — _
beekprik (Lampetra planeri),
elrits (Phoxitinus phoxitinus)
«t
en modderkruiper (Pungitius
pungitius). Soorten die zowel
aanstilstaand als langzaam
stromend water zijngebonden, zijn: haften
(Ephemeroptera) en kokerjuf-

fers (Trichoptera) (RIN, 1979). Bekenworden
gereguleerd met behulp van stuwen.Hiermee
kan eente snelle wegstroming vanhet water
worden voorkomen. De stuwen hebbenals
nadeeldat uitwisseling tussen diverse soorten
niet meer mogelijk is. Zo moeten vissoorten bij
tijd enwijle hunpaaiplaatsen kunnenopzoeken.
Zemoeten hiervoor een grote lengte vande
beek kunnen bestrijken (Grontmij, 1990).De
genoemde stuwen verhinderen dit echter doordat de meeste vissen niet in staat zijnom,
tegen de stroom inzwemmend eengrotehoogte te overbruggen. Er kunnen echter vistrappen
worden aangebracht. Afhankelijk van de situatie
zijn er verschillende modellen mogelijk. Zozijn
er vistrappen met eentrapsgewijze hoogteoverbrugging (figuur 3).
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Fig.3. Diverse vistrappen.
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De keuze bijde bepalingvan hette overbruggen hoogteverschil is per vissoortverschillend.
Bij eenmogelijke keuze voor eenbepaald type
vistrap is de doelsoort keuzebepalend.
Naarmate het hoogteverschil groter is ende
hoogte per "traptrede" kleiner, zal devistrap
eengrotere lengte inbeslag nemen.Tot slot
bestaan er ook constructies, vanachter elkaar
geplaatste platen,met eenvastgestelde onderlinge afstand.Onder dewaterlijn zijn opwisselende afstandvan de kant openingen indeplaten aangebracht. Door ineen slingerbeweging
te zwemmen, kunnen devissen de afstandvan
A(voor de stuw) naar B(achter de stuw)afleggen(Gelok, 1994).

Het landschap
Inleiding
Als éénvande belangrijkste definities van"landschap" kanworden genoemd: "de uiterlijke verschijningsvorm van het zichtbare deelvanhet
aardoppervlak".
Het landschap is optwee manierenbenaderd,
te weten een beschrijving vandetopologie en
een beeldstudie. Het eerste onderdeel wordt
beschreven op basis vande topografische kaart
1: 25.000.
Bij hettweede onderdeel ligt de nadruk opde
visuele verschijningsvorm. Opeentweetal plaatsen, te weten inhet oosten en het middenvan
het beekdalvan het Oude Diep zijn eentweetal
dwarsdoorsteken gemaakt, die een beter inzicht
bieden inde opbouw van hetbeekdal.
Topologie
Een belangrijk onderdeel vandetopologie vormt
de verkaveling. Strokenverkaveling is hethoofdkenmerk vanhet beekdal van het Oude Diep.De
beekdalen stonden vroeger vrijwel de gehele
winter onder water. Vanouds zijn ze daarom
langetijd onbebouwd gebleven en kwamen er
vrijwel geenwegen voor. 's Zomers waren deze
gronden als hooiland ingebruik. Plaatselijk zijn
er ook stuifzandkoppen te vinden,die ter plekke
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eenafwijking inhet kavelpatroon te ziengeven;
ze zijn meestal bebost. Plaatsenwaar beekeerdgronden tot ontwikkeling zijngekomen werden
voorheen gekenmerkt door hetvoorkomenvan
elzen-of berkensingels op de perceelsranden;
twee rijen naast elkaar met een greppel inhet
midden. Hetovergrote deel vanhet OudeDiep
volgt het voormalige tracé langs de oudeerosiegeulen.
Veelvande beektakken vinden hun oorsprong
op plaatsen waar vroeger eenaantal middelgrote enkleine sloten samenkwamen of opeen
plek waar zich permanent veelwater verzameld.
Totvoor kort bezat de beek een natuurlijk karakter met meanders enflauwe oevers. Deafvoer
verliep op eennatuurlijke wijze enwerdgereguleerd door factoren, zoals natuurlijke begroeiingen, beekbossen, rietzones enmeanders. Met
het verwijderen vande eerst genoemde natuurlijke omstandigheden nam het aantal overstromingen inde loop der tijd toe,waardoor verderewaterbeheersing nodigwerd gevonden. Bijde
grote ruilverkavelingwerken vannade oorlog
zijnveel beken rechtgetrokken envoorzienvan
stuwen. Zoook het Oude Diep.Als gevolg hiervankreeg de afvoer vanhet water eengeheel
ander verloop. Er konden grotere hoeveelheden
water ineens afgevoerd worden,waarmee de
gemiddelde stroomsnelheid sterk toenam.Veel
kenmerkende beekbegeleidende planten-en
diersoorten verdwenen,omdat ze zich niet goed
konden aanpassen aande nieuw ontstane situatie. Het plaatsen van stuwen maakte hetvervolgens eenaantal soorten onmogelijk om het
gehele traject van de beek te kunnenbestrijken,
terwijl steile oevers het natuurlijk karakter van
de beek evenmin ten goede kwam.Als gevolg
vande middels stuwen gereguleerde afvoer en
de diepere ligging inhet maaiveld,werdde
hydrologische aanzuiging van de genormaliseerde beek groter. Deaangrenzende graslanden,
die voorheen een nat karakter (pias-dras)droegen, kregen te kampen met verdrogingsverschijnselen.Vandetypische gradiënten vannat
naar droog gingveelverloren,terwijl devoordelenvoor de landbouw door verdroging tewen-

senoverliet. Ook het Oude Diepisindeze zin
veranderd.
Debebouwing vertoont duidelijke samenhang
met de infrastructuur endeverkaveling. De
bebouwingsdichtheid van het landelijk gebiedinenrondom het beekdalisniet bijzonder hoog.
Debelangrijkste concentraties zijntevindenin
dedorpen. Kenmerkendishet zogenaamde
brinkdorp. Deessen nabijde brinkdorpen werdenopgehoogd enals bouwlandingebruik
genomen. Deverder afgelegen graslanden in de
beekdalen werdenals hooiland beheerd.Totaan
de afgelopen eeuwwisseling heeft dezevorm
vangrondgebruik ervoor gezorgd dat grote
delenvan het landelijk gebiedinfeite onbebouwd bleven. Debeekdalen zijn tegenwoordig
nog steeds grotendeels onbebouwd.Alleen
langs de hoger gelegen randen komen linten
van boerderijen (veelalvanhet Saxische type)
voor. Later zijn hier bijdemeeste bedrijven ook
de ligboxenstallen bijgekomen. Inde lengterichting zijn, met uitzondering vande randenvan
het beekdal,vrijwel geenwegente vinden.
Dwars op de lengterichting komenerechter wel
wegen voor. Deeerste militaire stafkaarten,
daterend uitde middenvandevorige eeuw
(Wolters-Noordhoff 1990), bieden eengoed
inzicht inde opbouw vanhet landschap uit die
periode (figuur4).
Beelden
DeWijsterse Weglangs het oostelijk deelvan
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het beekdal,vormt over eengrote lengte een
zuidelijke lijn langs het beekdal. Halverwege
kruist deWijsterse Weg het Oude Diep,waarvan
de bijbehorende beplantingselementen bestaan
uit els (Alnus glutinosa), es(Fraxinus excelsior),
eik (Quercus robur),gelderse roos (Viburnum
opulus), vlier fllex aquifolium) enklimop (Hedera
helix) (figuur 5a/b) Het Mantingerboschisnog
éénvande oudste bossenvanditbeekdal, met
veelgrote eiken (Quercus robur)enoude hulstbomen (Ilex aquifolium). Delintbebouwingvan
Mantinge vormt de zuidelijke,wat hoger gelegen rand, van het beekdal. Dwars op de
Hamslag loopt eendoorgaande weg, metenkele bochten,het beekdal in.Geleidelijk aan krijgt
de beplanting een steeds vochtiger karakter.
Het aandeelfijnspar (Piceaabies),beuk (Fagus
sylvatica) eneik (Quercus robur)neemtgeleidelijk aanafinhetvoordeel vanels(Alnus glutinosa), berk (Betuia pubescens), es(Fagus sylvatica)enpopulier (Populusnigra) (figuur 5c/d). In
het beekdal komen enkele kleine elzenbroekbosjes voor, met eennattot zeer nat karakter.Ten
zuidenvanhet Oude Diep gaat de opgaande
beplanting geleidelijk aanover ineik (Quercus
robur),els(Alnus glutinosa) enberk (Betuia
pubescens). DeSteendervalsweg vormt de zuidelijke, hoge rand. Dewegistevens de ontginningsbasis vanditbeekdal,getuige hetveelvuldigvoorkomen vanmonumentale boerderijenop
de koppenvande kavels (figuur 5e).
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Figuur 4. Dwarsdoorsneden landschap anno1850 en 1995.
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Hg. 5a,fa,c, den e. Landschapsbeelden.
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Devoornaamste knelpuntenen
aanbevelingen
Kenmerken
Het beekdalvanhet OudeDiep ligt inMiddenDrenthe enmaakt onderdeel uit vanhet centrale
zandgebied,dat over grote oppervlakten tot
veertig centimeter beneden het maaiveldkeileem inde ondergrond bevat. Debeek ligt in
eenvoormalige glaciale erosiegeul. Het meeste
keileem is hier weggeërodeerd, waardoor het
beekdal zich inhydrologische zin duidelijk
onderscheidt van de rest vande omgeving.De
voornaamste landschappelijke kenmerkenvan
het beekdal zijn: een strokenverkaveling,verspreide linten vanagrarische bebouwing langs
de hogere randen enweinig of geen bebouwing
in het beekdal zelf. Dewegen zijnvoornamelijk
geconcentreerd langs de hoger gelegenranden,
terwijl doorgaande wegen inhet beekdalvrijwel
ontbreken.Verspreid op de zandkoppen inhet
beekdal is bos tot ontwikkeling gekomen,terwijl
er plaatselijk ook natte beekbegeleidende bosjes voorkomen, alsmede singelbeplantingen
langs de kavelgrenzen.Voor het overige is het
beekdalvoornamelijk open.
Plaatselijk komen er schraallanden voor, terwijl
elders veelvanhetvroegere, extensieve, hooilandis omgezet inbouwland.Denieuwe
beplantingen langs de genormaliseerde beek
hebben een relatief droog karakter. Dit geldt
tevens voor de omringende cultuurgronden.De
oorzaak moet gevondenworden indewaterwinactiviteiten inBeilen enHoogeveen endelandbouwkundige drooglegging, middels het onder
meer normaliseren vanhet bestaande bekenpatroon. Vandevroegere gradiënten van natnaar
droog, is nogwelwatterug te vinden inhet
bestaande beplantingspatroon, langs dewegen
enop kavelscheidingen. Devoornaamste kwelzones zijn hetWijster Broek endeEekmaten.
Deze gebieden zijn potentieel vanbelangvoor
weidevogels enaankwel gebonden plantengemeenschappen.
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Knelpunten.
Deze landschappelijke eigenschappen leidenin
een aantalgevallentot knelpunten,die omeen
oplossing vragen.Als gevolgvande beeknormalisaties, zijnveel kenmerkende planten-en
diersoorten uit de beken verdwenen.Deoevers
zijnte steil, waardoor er minder plantensoorten
kunnengroeien.Deafwatering verloopt te veel
met horten en stoten,terwijl te hoge stroomsnelhedenvan hetwater, het leven uit de beek
doet verdwijnen. Deverdroging vandevoormalige hooilandenter weerszijde vande beek,hebben nivellerend gewerkt op de gradiëntrijke situaties vannat naar droog.Devele stuwen maken
uitwisseling van soorten over het gehele traject
van de beek onmogelijk. Ook is er veelvoormalig hooiland omgezet inmaïs of ander akkerland, terwijl deverbeterde ontwatering
's zomers zelfs voor verdroging kanzorgenvan
landbouwgrond envan natte bos-ennatuurgebieden. Dewaterwinning vanuit Beilenen
Hoogeveen zorgt eveneens voor eenverhoogde
drooglegging enheeft op veel plaatsende
natuurlijke kwel inde beekdalen doenafnemen.
Oplossingen
Voor de 21e eeuw zouden door overdimensionering en het glooiend makenvandeoevers,
opnieuw natuurlijke oeverbegroeiingen tot ontwikkeling gebracht kunnenworden.Hetverbredenvan het stroombedvande beek, het uitgravenvanmeanders enhet aanleggenvanbeekbegeleidende bossen kande stroomsnelheid
een stuk omlaag brengen,waardoor er nieuwe
kansenvoor verdwenen soorten ontstaan.De
noodzaak voor het handhavenvan stuwenkan
hierdoor worden verminderd,waardoor deuitwisselling van soorten tussen de verschillende
delenvande beek sterk verbetert. Zijnstuwen
toch nodig,dan kunnen omleidingen worden
gemaakt indevorm van het uitgravenvan
meanders. Ook het plaatsenvanvistrappen kan
ineen aantalgevallen een oplossing biedenin
dit opzicht. Hetopnieuw uitgravenvanmeanders kande stroomsnelheid inde beekflink

omlaag brengen. Dehydrologische aanzuiging
vande beek neemt hierdoor inomvang af. Het
tot ontwikkeling brengenvan natte schraallanden en beekbegeleidende beplantingen enbossenter weerszijde van de beek is gewenst.
Vermindering, of gedeeltelijke verplaatsing van
de drinkwaterwinning in Beilen enHoogeveen,
kunnen kwaliteitsverbeterend werken opde
gewenste natuurontwikkeling.

Inrichtingsmodellen
Inleiding
Opbasis vande knelpunten endeaanbevelingen heb ik drie inrichtingsmodellen gemaakt.De
modellen zijngesitueerd in het beekdalvanhet
Oude Diep.Aande orde komen eenminimum-,
eentussen-eneen maximummodel.Verschillen
tussen de modellen hangen samen met dehaalbaarheid. Bij het maximummodel zal eraanzienlijk meer grond aande huidige bestemming
moeten worden onttrokken dan bij het andere
modellen. Eentweede overweging is het geven
vaneen maximum aantal mogelijkheden.De
modellen variëren vooral inomvang, maarhebben inde meeste gevallen tot doel biotopen te
verbeteren of de ecologische hoofdstructuur te
versterken. Bij de vormgeving is bewust niet
teruggegrepen op overbekende landschapsvormen uit hetverleden, maar gezocht naar eenop
de 21e eeuwtoegerust uiterlijk.
Minimummodel
Het minimummodel (figuur 6) is gesitueerd ter
hoogte van hetWijsterbroek. Het betreft een
zone met natuurlijke kwel.Er liggen hogepotenties voor natuurontwikkeling. Dit inrichtingsmodel is bedoeld om de natuurlijke kwaliteit vande
twee kleine beekbosjes te vergroten,door ze
aanéénte smeden om er ook enkele rietrijke
waterpartijen inaante brengen, die inverbinding staan met de beek.Als grondvorm voor
het ontwerp is gekozen voor een ongelijkzijdige
driehoek, die contrasterend werkt ten opzichte
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vande overigens optimaal te vormen natuur.De
openwaterpartij is zodanig binnen het aante
leggen bos gesitueerd, dat optimaal gebruik
gemaakt isvande natuurlijk toestromende kwel.
Langs de oevers enop de opente houdenhooilanden kunnen zich, als gevolg vandezemilieukwaliteit, rijke vegetaties gaanvestigen met
soorten van hetdotterverbond (Calthion
palustris). Rondom degrote boskern zaleen
hydrologische buffer ontstaan,meteen
gemiddelde breedte van 500 tot 600 meter.In
deze zone worden de sloten dichtgeschoven,
waardoor de afwatering stagneert. Dit maakt
hettevens mogelijk om degrondwaterstand in
het bosgebiedje op eenhoger pijltehouden.
Binnen de boskern kunnen er diverse terreintjes
open gehouden worden, die evenals deomringende graslanden,als schraalland beheerd zullen gaanworden.Deaanlegvande boskern zal
er op gericht moeten zijn, dat er naverloopvan
tijd eenvogelkers-essenbos (Alno padion) zal
kunnen gaan groeien. Inde percelen langs het
water, zal hierbij voornamelijk els (Alnus glutinosa) worden aangeplant. Opde uiteinden vanhet
bos zal echter hoofdzakelijk es (Fraxinus excelsior)worden geplant.
Ondanks het natte karakter komt er eenbeperkte recreatieve ontsluiting indevorm vandeaanlegvan extensieve wandelpaden zijn. Dit
gebeurt onder meer langs de houtsingel,die het
bos vanaf de Hamslag in noordelijke richting
ontsluit. Ook is er eenwandelpad geprojecteerd, parallel lopend aan het Oude Diep.De
natte delen in het bosgebied zelf, zullen door
middel vanvlonderbruggen wordenontsloten.
Reservaatsvorming door aankoop van hetgehelete ontwikkelen gebied,verdient hier devoorkeur. Voor het als nat hooiland bestemde deel,
kanook worden gedacht aaneen beheer,
middels het afsluiten vanbeheersovereenkomsten met de huidige grondgebruikers.

legenda
J^g^aj leontwikkelen meander
A.

_3 | tegravenplas
k_ {• l teontwikkelennat.oevers
1*** j \ochtigehooilanden
| J | I teontwikkelen
J 4 V - J beekbos

schaal 0 125250375m.

F/g. 6. Minimummodel.

Tussenmodel
Hettussenmodel richt zichopeenveel groter
deel vanhetbeekdal,teweten hetgedeelte
vanaf Drijber totaan Mantinge. Hetplan voorziet
ineen overdimensioneren over degrootste leng-

te vandewaterloop van hetOude Diep. Ter
weerszijde vandebeek zullen zones afgegraven
worden, variërend van drietotvier meter.Er
wordt hiermee een zodanig geleidelijk oplopend
profiel nagestreefd,datereengroot aantal

teontwikkelen meande
schaal

0 0.25 0.50m.

teontwikkelennatuurbo:
teontwikkelennat.oevers
vochtigehooilander
[* * ^ | aanteleggen v

F/g. 7. Tussenmodel.
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istrapper

moeras-enwaterplanten kangaan groeien.De
stuwen worden vervangen door vistrappen.De
stroomsnelheid inde beek neemt af. Hierdoor
kaneengroot aantalverdwenen soorten zoals
haften (Ephemeroptera), kokerjuffers
(Trichoptera) envissen zoals beekprik
(Lampetra planeri) engrote modderkruiper
(Pungitius pungitius) een beter milieuworden
geboden.
Zonester breedte vanhonderd,tot honderdvijfentwintig meter, ter weerszijde vande waterloop, zullenworden verdrast door het dichtschuiven vande sloten. Dezones krijgen een
extensief hooilandbeheer. Hetgras moet minimaal éénmaal perjaar worden gemaaid enafgevoerd. Vooral inde zones vandeWeiden,Roode
Brand enter hoogte vande Wijsterbroek,
bestaat de grootste kans opterugkeer vande
dotterbloemenweiden (Calthion palustris). Hier
liggen grote aaneengesloten kwelzones van
schoonwater. Inhet zuidelijk deel zaltevens
een klein beekbosje tot ontwikkeling worden
gebracht, beginnend met de aanplant vanels
(Alnus glutinosa). Deresterende gronden inhet
beekdal blijven inagrarisch gebruik. Voor deze
gronden geldt echter wel,dat er maatregelen
getroffen dienente worden inde sfeer vaneen
minder intensief maaibeheer (later maaien inhet
broedseizoen inverband met deweidevogels).
Ook beperking van het uitrijden vanmest is
gewenst.

Maximummodel
Inhet maximummodel is getracht alle potenties
van het Oude Diep optimaal te benutten.Hettraject van Drijber tot aan Mantinge is hierin
betrokken. Debeek krijgt een meanderend
karakter. Naast dete handhaven hoofdloop, die
ondiep wordt gemaakt enwordt overgedimensioneerd, komen er diverse ondiepenevengeulen. Destroomsnelheid kanaanzienlijkteruglopen,wat eengunstig effect heeft voor veel
verdwenen natuurlijke organismen, die als
gevolg vande huidige hoge onregelmatige
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afvoersnelheden uit hetwater zijnverdwenen.
Bij deverbreding vande hoofdstroom zalook
eenvoormalige zijarmter hoogte vande Hullen
opnieuw vorm krijgen.Opde plekken vandehuidige stuwen komenvistrappen. Over de gehele
lengte van hettraject zullen inde meanders ter
weerszijde vande hoofdloop verspreide bosjes
het beeld gaan bepalen.Twee meer geconcentreerde beekboskernen komenter hoogte van
hetWijsterbroek endeWeiden.Inbeidegevallen betreft het beekbossen met een afwisselend
karakter eneen grote variabiliteit vanopenen
dichte gebieden. De lengte aanranden is hiermee gemaximaliseerd.Als streefpunt voor deze
randen geldt devorming vanmantel-zoom-vegetaties. Denieuw aante planten bossen krijgen
een samenstelling vanvoornamelijk els (Alnus
glutinosa), es (Fraxinus excelsior) eneik
(Quercus robur).Inde kwelzones kanhierbij het
vogelkers-essenbos (Pruno-Fraxinetum)gaan
groeien. Inde opente houden tussenruimtes
zullen schraallandjes (dotterbloemweiden) met
een nat karakter goede kansen krijgen. Indit
model komt een groot aantal biotopen opeen
relatief korte afstandvan elkaar samen,waarmee een maximale soortenontwikkeling isnagestreefd. Zonester weerszijde vande beek worden over een zo groot mogelijke breedte alsnat
hooiland beheerd.Over zones variërendvan
honderd tot driehonderd meter, zullen sloten
worden dichtgeschoven.Doordat vrijwel het
gehele traject vande beek bij de planvorming is
betrokken, is er ook eengoede uitwissellingvan
soorten gewaarborgd.Als gevolg vande over
grotere breedtes van het dal hernieuwdegradiëntenvannat naar droog, zullen naast het
genoemde bostype ook hetelzen-eikenbos
(Lysimachio-Quercetum) (halverwege hetbeekdal) enhetwintereiken-beukenbos (FagoQuercetum) (langs de randen) betere kansen
krijgen. Evenals bij devoorgaande modellen
geldt, dat uitvoering beter tot z'n recht zal
komen bij eengehele of gedeeltelijke afbouw
vandewaterwinactiviteiten. Daar waar vernatting anders voornamelijk met gebiedseigen

water kangebeuren, zal bij stopzetting vande
waterwinning de invloed van de kwel weer toe
kunnen nemen.Doordat de gronden inhet
model nauwelijks meer bemest zullenworden,
zal de kwaliteit van het gebiedseigen water toenemen. Dit laatste kan ook hier alleen maar worden bereikt door reservaatsvorming met behulp
van aankoop of door middel van het afsluiten
van beheersovereenkomsten.

3
legenda
teontwikkelen meander

A
schaal

O 0,25 0,50m

teontwikkelen natuurbos
t teontwikkelen nat.oevers
S i \ochtige hooilanden
I ^ ~ « ) aan te leggen vistrappen

Fig. 8. Maximummodel.
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Maak hetwater zichtbaar'
Michelle Talsma
Zandpolderpad 8
2807 NSGouda

Inleiding
We zittenmet 15miljoenNederlanders opeenkluitjeineenvoormalige rivierdelta
(figuur1).Omonshierstaande te houden is er eeuwen langgeploeterdom het
waterte beteugelen, zodathethierleefbaarwerdomte wonen enlandbouw te
verrichten.Oponbruikbare plekken,vaak moeilijkbewerkbare laaggelegen natte
grondenenschuine hellingen, bleefruimtevoornatuur over.

Zoals we in het verleden gezocht hebben naar
mogelijkheden om ons hier te handhaven,wordt
nugepleit om te zoeken naar kansenvoor
natuurlijke processen, ook als die zich op kleine
schaal voordoen. Degrote lijnen voor natuurontwikkeling zijnvastgelegd inde Ecologische
Hoofd Structuur. Vandeze gebieden zullenwe
het voor de 'echte' natuurlijke processen moeten hebben. Echter ook buiten dit 'stramien' kan
aannatuurontwikkeling gewerktworden.
Dit idee, met als motto 'Maak het water zichtbaar', probeert handreikingen te bieden omop
een creatieve manier te zoeken naar kleinschali-
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Fig.1. Nederland: Metzijnallen op eenkluitjemhetriet'.

ge mogelijkheden voor beekherstelprocessen.
Om indetraditie van onze voorouders te blijven, mag de mens hierbij een handjehelpen.

Maak hetwater zichtbaar
Regenwater komt letterlijk 'uit de lucht vallen'en
vloeit af naar onze beken en rivieren. Eengroot
gedeelte vandit water verdwijnt via infiltratie
naar het grondwater. Eenander gedeelte verdwijnt ondergronds naar minder natuurlijke bassins, zoals het riool endrinkwatervoorzieningen.
Gepleit wordt omte zoeken naar overtollig
water dat ondergronds 'verloren' gaat, maar
weer zichtbaar gemaakt kanworden door het
bovengronds te houden. Kansen doen zichvoor
op locaties waar regenwater van het rioolafgekoppeld kanworden. Denk hierbij aanregenwaterafvoer innieuwbouwwijken, regenwaterafvoer
bijverkeerswegen of eentweede bestemming
voor het regenwater dat opgevangen wordt in
de glastuinbouw. Daarnaast komt ook gezuiverd
proceswater of effluent van zuiveringsinstallaties
voor hergebruik inaanmerking. Bij dit 'proceswater' is hetvanbelang dat hetwater voldoende schoon is, dat wil zeggen in niet alte grote
matethermisch, bacteriologisch of chemisch
verontreinigd. Mocht daar toch sprake vanzijn,
dan is het noodzakelijk om het water eerst te
zuiveren. Dit kan bijvoorbeeld door hetwater te
leiden door een helofytenfilter, waarinverontreinigende stoffen worden vastgelegd. Er moet
rekening mee worden gehouden dat hetzuiveringsrendement vaneen helofytenfilter meestal
niet meer dan 50%is. Ombekente gaanvoeden met overtollig regen-of proceswater is het
van belang dat er eenzekere continuïteit inde
aanvoer van het water zit. Isdit niet het geval
dan is het zaak om het water te gaandoseren,
bijvoorbeeld door het regen-of proceswater in
eentussenbassin op te vangen dat langzaam
wordt leeggepompt.
Eenvoorbeeld van proceswater dat gebruikt
kanworden is spoelwater, dat bij de productie
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van drinkwater vrijkomt. Dit water, dat gebruikt
wordt om drinkwaterfilters schoon te spoelen,is
uitermate geschikt om als voeding voor een
beek te gebruiken. Het is economisch meestal
niet rendabel om er opnieuw drinkwater vante
maken en het komt veelal terecht inbezinksloten waar het vervolgens uit het oog verdwijnt.
Het water is echter, nadat het bezonken is,van
zeer goede kwaliteit.
Alvorens minder natuurlijke waterbronnen, zoals
proceswater, worden aangeboord om beken
mee te voeden, moet natuurlijk eerst getracht
worden om bestaande, natuurlijke bronnenen
beken die aan het oog zijn onttrokken teherstellen. Het is een kwestie van zoeken naar ruimte
om bronnen af te koppelen van het rioolen
overkluisde beken weer zichtbaar te maken
(figuur 2).

Fig.2. Veel bronnen enbeken zijnoverkluisd /ndesta. Gaop
naarkansen omhetwaterweerzichtbaarte maken.

zoek

Gaopzoeknaarruimtevoor
debeek
Gezocht moet worden naar plekken waar het
water zichtbaar kan zijn. Deze plekken kunnen
zowel in stedelijk gebied als in landelijk gebied
gelegen zijn. Inde stad kangedacht worden
aan mogelijkheden die zichvoordoen bijrenovaties van oude stadswijken of in nieuw te bouwen
stadswijken en kantoorparken. Binnen stedelijk
gebied kan en hoeft niet altijd gekozen te wordenvoor een natuurlijke inrichting van een beek.
Vaak is er weinig ruimte voor meandering en
natuurlijke oevers. Er kanook voor eenmeer

'architectonische' insteek gekozen worden die
aansluit bij de moderne stenige omgeving.Zois
het modieus om grote pleinen aante leggen.
Hier is wellicht de ruimte om overkluisde beken
zichtbaar te maken of bronnen van het rioolaf
te koppelen. Eventueel kanwater vanuit andere
locaties, waar geen ruimte voor de beek is,aangevoerd worden. Het water kan zichtbaar
gemaakt worden door dit te leiden door een
kunstmatige, stenen beekbedding. Associaties
met een natuurlijke beek worden oproepen door
deze ineen meanderend profiel te leggen
(figuur 3). Ook kangedacht worden aaneducatieve doeleinden. Omkinderen spelenderwijs
bekend te maken met de kracht van stromend
water, kunnen kleine sluisjes inhetwater
geplaatst worden waarmee zij hetwater op kunnenstuwen.

Fig.3. Een'architectonische' beek.Debeek is ineen kunstmatig
profielgelegdenwordthiermee alshet ware ingepast indestrakke,
moderne omgeving. Eris weinig ruimtevoornatuurlijke processen.

Inhet landelijk gebied kan ruimte voor debeek
worden gezocht op locaties die ongunstig zijn
voor de landbouw. Zo is het mogelijk dateen
boer eengedeelte vanzijn landwilverkopen,
omdat het erg drassig is. Overkluisde beken
kunnen indeze aangekochte gronden gemakkelijk 'boven water' gehaald worden door drainage
enoude buizen waar de beek doorloopt te verwijderen. Indeze omgeving ligt het voor de
hand om te kiezen voor een natuurlijke inrichting
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van de beek.
Voor zowel stad als land geldt: ga in overleg
met de betrokkenen: Waar is er ruimte om het
water zichtbaar te maken enwelke ideeënzijn
er over de inrichting van de (nieuwe) beek?

Eenpraktijkvoorbeeld:
het gebruik vanspoelwater als
voedingvaneen beek inlandelijk
gebied
Voor een beek hebbenwewater en ruimte
nodig. Gainoverleg met het drinkwaterbedrijf
over de mogelijkheden die er zijn om hetspoelwater eentweede leven te geven. Maak duidelijk
dat er plannen zijn om er een beek meete gaan
voeden en bijvoorbeeld een continue aanvoer en
een laag zwevend stof gehalte zeer gewenst is.
Als er spoelwater voorhanden is,ga danop
zoek naar nabij gelegen landbouwgrond.Treed
inoverleg met de boer over een stuk land dat
hijwil verkopen, omdat het bijvoorbeeld weinig
opbrengt. Dit kaneen drassig stuk weiland zijn,
waar ondanks de drainage, de koeien tot hun
enkels inwegzakken (figuur 4 links). Dekosten
voor de grond zullen,gezien de geringe landbouwkundige waarde mogelijk niet alte hoog
zijn. Er zijnwel enkele wensenten aanzienvan
de locatie. Zo moet de nieuw te maken beek af
kunnen wateren op eenwatergang en is hoogteverschil gewenst om het water onder vrij verval
af te laten stromen.Transporteer het spoelwater, aldan niet met een pomp, naar degewenste locatie en infiltreer het met behulp vaneen
infiltratievoorziening. Hierbij kan gedacht worden
aan een soort 'wadi' of een 'grindkoffer'. Omte
voorkomen dat het water alsnog ondergronds
verdwijnt, zal de onder- en zijkant van deinfiltratievoorziening afgedicht moeten worden.Maak
een uitstroomopening aan de gewenste afvoerkant. Graaf het bovenste voedselrijke gedeelte
van de landbouwgrond af en maak eenondiepe
aanzet voor een beek (figuur 4 rechts).

Afhankelijk van het debiet zal min of meermeandering op gaan treden. Bijeen zeer laag debiet
zal het beperkt blijventot eenbronzone.
Voor de rest is het afwachten: wanneer zullen
de eerste organismen zichvestigen?
Inprincipe hoeft er geen beheer plaats te vinden, maar is het raadzaam om bij hetopschieten van probleemsoorten, zoals akkerdistels,
dezete verwijderen om problemen metomringende buren tevoorkomen.
Enkele voordelen van deze nieuwe beek zijn:
-hij leent zich uitstekend om kolonisatieonderzoek uittevoeren,
-er wordt geen bestaande beeklevensgemeenschap verstoord, zoals bij herinrichtingvan
bestaande bekenwel kangebeuren,
-met het overtollige spoelwater wordt wat
moois gecreëerd.
Maak het water zichtbaar enga op zoek naar
kansen voor de ontwikkeling van beekprocessen. Draag daarmee bij aan de totstandkoming
van meer natuur inNederland!
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Fig. 4. Links:de huidige situatie. Een drassig weiland met weinig
gras enkoeien diedromenvan beteretijden.Rechts:de toekomstige situatie? Met overtollig spoelwater hetdrinkwaterleidingbedrijf is
een beek gecreëerd. Eris volopruimtevoornatuurlijke ontwikkeling. Na verloop vande tijd hebben verschillende organismenzich
gevestigd.

Dankwoord
Graagwil ik Henk Offringa danken voor zijn
mooie illustraties.

Procesbenadering inbeekherstel
Richard Veldman
Hovenierstraat 28
6822 BD Arnhem

Inleiding
Ditessayis eenopzetvooreen nieuwe benadering van beekherstel inde21e eeuw.
Doel is omeenideete lanceren waarbij beekherstel nietmeerproductgericht word,
maarprocesgericht. Zodoende kanopeengrootschaligemanierbeekherstel plaatsvinden enhopelijk ookopeenduurzamere manier.De huidige benadering vanbeken
isgericht ophydrologische ennatuur-doelen. Dezedoelen zijnfunctioneel (bijvoorbeeldvoorlandbouw of natuur) en/of esthetisch (landschap versterkend ofrecreatief
aantrekkelijk).

Hydrologische benadering
Vanuit de hydrologische benadering staatkwantiteit voorop (figuur 1).Voldoende water kunnen
aanvoeren enveiligheid bieden zijn deuitgangspunten waarbinnen inrichting en beheer van
beken plaats vinden.Daarnaast komen (inmindere mate) ook kwalitatieve aspecten aanbod,
waarbij watersysteembenaderingen (zoals buffering of positionering) steeds meer onder deaandacht komt. Hierbij wordt tijdens de planvorming
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F/g. 1. Bi/dehydrologische benadering heeftkwantiteit prioriteit.

Integrale benadering

grondwater niet meer losgekoppeld vanoppervlaktewater. Het voordeel van deze benadering
is dat functies integraal planbaar zijn.

Integraal waterbeheer (en indetoekomst totaalwaterbeheer) is een combinatie van beidebenaderingen. Natuurdoelen worden aan 'cultuur'functies zoals landbouw gekoppeld en zointegraal gepland. Daarbij worden ruimtelijke verschillen (bijvoorbeeld boven-enbenedenstroomse gebiedsdelen of grond-en oppervlaktewater)
niet meer van elkaar losgekoppeld. Deze plan-

Vanuit de functiebepaling vande beek worden
door een knelpuntenanalyse maatregelen en
beheer van de beek bepaald (figuur 2). Bijdeze
benadering zijn huidige functies bepalendvoor
de planvorming vaneen beek.

Functie(s)

Knelpuntenanalyse

-

Maatregel

—

-

Beheer

F/g. 2. Schema hydrologische benadering.

Doel

-

Analyse

-

Maatregel

-

Beheer

F/g. 3. Schema natuurbenadenng.

Natuurbenadering
De natuurbenadering gaat uit van meer soortgerichte doelen (figuur 4). Door gebruik te maken
van doeltypen wordt het beheer afgestemd op
bepaalde natuurlijke vegetatietypen, afhankelijk
vanmedegebruik door andere functies. Aande
handvandoeltypen wordt de inrichting bepaald
en het beheer afgestemd. Deze benadering is
vanuit natuuroogpunt effectief; doelen zijnduidelijk gedefinieerd en maken monitoring mogelijk.
Voor de planvorming van medegebruik isdeze
methode lastig omdat medegebruik natuurwaarden doet verminderen endaarom vanuit
natuuroogpunt ongewenst is.

Vanuit een natuurdoel dat indetoekomst ligt
wordt in het heden een knelpuntenanalyse toegepast om maatregelen te bepalen en beheer
toe te passen (figuur 3). Bij deze benadering
wordt naar detoekomst gewerkt vanuitecologische motieven.

Beken in de 21ste eeuw 7 2

ningsvorm is duurzaam maar ergarbeidsintensief entijdrovend. Doordat er met veel actoren
enfactoren rekening moet worden gehouden is
intensief communiceren nodig. Dit traject is
vaak sterk gebiedsgericht engericht op doelen
of streefbeelden intermen van referenties (zoals

F/g. 4. Denatuurbenadenng richt zichnop soorten.

AMOEBES).
Bovengenoemde benaderingen hebbenallen
doelen of streefbeelden die worden bepaald
door aanwezige of verwachte gebruikfuncties
van beken en aangelegen gronden. Hierdoor
worden potenties niet altijd gehaald of ingeperkt. Deverschillende functies belemmeren
eikaars ontwikkelingsmogelijkheden wanneer er
per functie éénof meerdere doelen worden
gesteld. Men richt zich op devruchten vaneen
boom, niet op de boom 'an sich'. Door deaandacht op de boom te vestigen zal er niet alleen
meer vruchten worden verkregen, maar zullen
devruchten ook gezonder zijn.

Procesbenadering
Inleiding
Om beken op eenduurzame manier te ontwikkelenwordt niet gestreefd naar een einddoel
gebaseerd op referenties of bijvoorbeeld de
potentieel natuurlijke vegetatie. Door geen(concreet) einddoel te kiezen maar natuurlijke processen te stimuleren,zonder daar consequenties of verwachtingen aante hangen,kunnen
hogere natuurdoelen worden gehaald. Dezeprocesbenadering kanworden toegepast opverschillende functies inhet landelijk en stedelijk
gebied envergroot bovendien de ecologische
ontwikkelingsmogelijkheden vanbeken.
Met de procesbenadering wordt gestreefd naar
de versterking van natuurlijke processen. Door
deze processen te versterken worden potentieel
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natuurlijke ontwikkelingen gestimuleerd zonder
daarbij te kijken naar specifieke functies.
Functies dienen afgestemd te worden op deze
natuurlijke processen,waarbij ineerste instantie
wordt gekeken naar kwaliteit. Dit hoofddoel is
niet functie- maar gebiedsgebonden. Ingrepen
die gedaan worden inbijvoorbeeld hethydrologische systeem van een beek kunnen per sector
inkwantiteit verschillen, inkwaliteit zijn zeper
sector hetzelfde. Denatuurlijke ontwikkelingsrichting wordt gevolgd (figuur 5). Landbouw-en
natuuringrepen volgen dus dezelfde richting
(kwaliteit) maar verschillen in kwantiteit.
Hierdoor worden in het ecologische systeem
van de beek geen onherstelbaar ingrepen
(meer) gedaan. Doordat de natuurlijke processenworden ontwikkeld zal (wellicht op de lange
duur) het systeem meer ecologisch endus
natuurvriendelijker worden.
Voor de procesbenadering bij beekherstel wordt
onderscheidt gemaakt te maken intwee processen, de zogenaamde externe en interne processen.

Externe processen
Externe processen zijn processen die buiten de
directe beinvloedingssfeer liggen van de beek.
Inplaats vante kijkenwelke factoren en actoren
invloed hebben op de beek wordt gekeken naar
de invloed die de beek heeft op deze factoren
enactoren. Zo kan een landbouwgebied binnen
het stroomgebied vande beek, vande beek zelf
geen invloed ondervinden terwijl dat andersom
wel zo is.Aan de hand hiervan kanaandit externe proces een inspanningsverwachting worden
opgelegd. Ook hydrologische processen zoals
inzijging bevinden zichvaak buiten debeïnvloedingssfeer vaneen beek.
Door inzijging loste koppelen van kwel (datwel
binnen de beïnvloedingssfeer van een beek ligt
endus een intern proces betreft) kunnenook
aan hydrologische processen inspanningsverwachtingen wordengekoppeld.
Voorbeelden vanexterne processen zijn deuitspoeling van meststoffen naar de beek, inzijging
van regenwater inhoger gelegen zandgronden,
veranderend grondgebruik en het verkleinenvan
het stroomgebied van een beek. De invloedvan
externe processen op de beek is vaak groot.
Ook de interne processen worden sterk door de
externe processen beïnvloed terwijl datomgekeerd inveel mindere mate geldt.

Interne processen
Interne processen spelen binnen de ruimtelijke
beïnvloedingssfeer van een beek. Het woord
intern kandus bijna letterlijk worden opgevat.
Doordat het oppervlaktewaterpeil nauwelijks
invloed heeft op de grondwaterstand (andersom
natuurlijk wel!) beperken de interne processen
zichtot de historische, de huidige endetoekomstige stroombaan vaneen beek. Hierdoor
zijn interne processen makkelijker aanwijsbaar
danexterne processen.
Voorbeelden vaninterne processen zijnmeandering, kwel,opstuwing, het aanbrengen/verwijderenvan beekbegeleidende beplanting, maar ook
watersport. Interne processen zijnmakkelijk(er)
beïnvloedbaar ten opzichte vanexterne processenen de gevolgen hebbenvaak betrekking op
een relatief klein gebied. Hierdoor zijn degevolgenvaak niet onomkeerbaar enmakkelijk herstelbaar.

Toepassing van de procesbenadering
Bij detoepassing vande procesbenadering bij
beekherstel is de ontwikkelingsrichting (het
doel) "een natuurlijke beek". Eenverdere,meer
gebiedsgerichte invulling van dit begrip is niet
nodig envaak ongewenst. Het stimulerenvan
natuurlijke processen inandere sectoren dande
natuurtechnische leidt altijd tot een gewenst
resultaat zonder dat daarbij enig natuurdoel is
aangehangen. Door geen duidelijk omlijnd doel
te stellen maar natuurlijke processen vaneen
systeem te herkennen en(verder) te ontwikkelen
zal het uiteindelijke doel (de natuurlijke beek)
wordengehaald.
Daarom zijn 15 kleinere ingrepen op denduur
goedkoper en hebben een beter resultaat dan
ééngrote ingreep. Eenvoorbeeld hiervan is
agrarisch natuurbeheer ten opzichte van deaankoop vangronden voor natuurontwikkeling.
Wanneer bij agrarisch natuurbeheer natuurlijke
processen blijvend worden ontwikkeld danwel
gestimuleerd, dan is agrarische natuurbeheer
doeltreffender dande aankoop vangronden.

Fig. 6. Verrijkingdoor industriële depositie is een extern proces.
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Niet alleen ontstaat er een ruimtelijk groter ecologisch afgestemd gebied, ook ontstaat er
financieel en bestuurlijk meer draagvlak.
Ecologisch zal de natuur zich minder snelontwikkelen, maar ineen groter gebied zullenzich
wel minder schadelijke processen voordoen.
Ter illustratie vande procesbenadering wordt
een beknopt voorbeeld gegeven aandehand
van stedelijk beekbeheer.

Stedelijk beekbeheer metde
procesbenadering
F/g. 7. Waterberging is een van de te onderscheiden stedelijke

Detoepassing van de procesbenadering bijstedelijk beekbeheer bestaat uit het toepassenvan
vier stappen. Deze vier stappen maken het
mogelijk om op eeneenvoudige wijze een
natuurlijke beek inde stad te realiseren. Dete
doorlopen stappen zijn:
• het onderzoeken van stroomgebied vande
stadsbeek
Omde procesbenadering toe te kunnen passen
is gebiedskennis onontbeerlijk. Naast geohydrologische enecologische informatie is het ook
belangrijk omte weten welke stedelijke functies
de beek vervult. Hierbij valt te denken aanfuncties als overstort van het stedelijke grijswatercircuit (figuur 7), recreatieve functies en infrastructurele functies.
• het herkennen enbenoemen van externe en
interne processen
Wanneer gebiedskennis aanwezig is kunnen
externe en interne processen wordengeformuleerd. Deze processen zijn doorgaans eencombinatie van aanwezige ente verwachten processen zonder dat daarbij eenoordeel wordt gegeven over de ontwikkelingsrichting. Voorbeelden
van stedelijke externe processen zijn het oppervlakkig afspoelen van pekelwater oververhardingen naar het grondwater en het versneld afvoe-
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functiesvan water.

renvan regenwater. Interne processen inde
stad kunnen de lozing van rioolwater opde
beek betreffen en de intensieve recreatievormen
langs de beek of barrières. Deze processen zijn
slechts enkele voorbeelden van alle processen
die zich kunnen voordoen rond en ineenstadsbeek. Elk gebied heeft zijn eigen processenen
het is daarom moeilijk om een standaard te
geven welke processen prioriteit moeten krijgen.
• het kwalificeren vande processen
Wanneer inzicht is verkregen inwelke processen
een (belangrijke) rol spelen bij een bepaalde
stadsbeek moeten de processen gekwalificeerd
worden (figuur 8). Dit betekent dat per proces
een ontwikkelingsrichting moet wordenaangegeven. Deze ontwikkelingsrichting is voor de
stadsbeek de algemene beschrijving die geldt
voor een natuurlijke beek.Verder dandeze
omschrijving gaat de beeldvorming niet.De
omschrijving is bewust niet verder beschreven
om ontwikkelingsrichtingen opente houden.De
omschrijving volstaat ruimschoots om aande
processen richting te kunnengeven.
Per proces zal de gewenste richting moeten
worden aangegeven zonder dat daarbijeen
kwantificering aanwordt gegeven. Mengeeft

Voeding

,Lozing

^

Resistentie

J

Retentie

Fig.8. Hetecodevice een hulpmiddel bijhetkwalificeren van
processen.

dat daarbij een schets is gegevenvan bijvoorbeeld de morfologie. Hoe de beek zich zalontwikkelen en hoe lang deze ontwikkeling zalgaan
duren is afhankelijk vanhet stedelijk milieu
(figuur 10). Eenbelangrijk voordeel van deprocesbenadering is het ontbreken vaneencompleet eindbeeld eneenuitgewerkt tijdschema.
Door deze "losse" aanpak wordt communicatie
vergemakkelijkt. Actoren die niet meteen het
hele proces willen veranderen (vanuit bijvoorbeeld economische motieven) zullen eerder
geneigd zijn meete werken. De stad zelf gaat
invulling gevenaande natuurlijke beek waarbij
de natuurlijke processen de richtlijnenaangeven. Door deze richtlijnen wordt de beek geen
kanaal of iets dergelijks maar krijgt heteen
natuurlijk karakter.
Wat als een nadeel kanworden gezien isde
mogelijke lange ontwikkelingsduur vaneendergelijke beek. Deprocessen zullen in bepaalde
gevallen een lange periode vergen. Degedachte "boompje groot, plantertje dood"die bij
natuurontwikkelingsprojecten vaak geldt, zalbij
deprocesbenadering ook gelden. Dezebijeenkomstigheid kan ook als eenvoordeel worden
gezien. Doordat het systeem langzaamverandert zal het ecosysteem duurzamer zijn.
Veranderingen in het ecosysteem zijn met het
juiste monitoringsysteem goed te volgenen
doordat het proces langzaam verandert kanop
tijd worden bepaald of het proces omgebogen
moetworden.

w

Fig. 9. Elkgebiedheefthaareigen processen

hierbij alleen de natuurlijke richting aan.Ineen
bepaald deel van het stroomgebied vaneen
beek moet het regenwater bijvoorbeeld inzijgen.
Dehoeveelheid regenwater wordt hierbijniet
aangegeven, maar de kwaliteitwel.
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• het ombuigen vanprocessen.
Wanneer de processen een richting hebben
gekregen ontstaat een natuurlijke beek zonder
Beken ir)de 21ste eeuw 7 6

Fig.10.Hetkarakter van debeek krijgt hetkarakter van destad.

Conclusie
Deprocesbenadering zorgt ervoor dat ongeacht
het gebied een natuurlijke beek ontwikkeld kan
worden. De beek die ontwikkeld wordt isgebiedseigen, past inde identiteit vande stad/streek
en is eengevolg van stedelijke/landschappelijke
functies. Of een beek snel een hoge natuurwaarde zal bereiken hangt af vanhet
stedelijke/landschappelijke milieu. Ineengroenminnende stad zal een stadsbeek met deprocesbenadering zich sneller ontwikkelen metinteressante flora enfauna dan ineen milieuwaarbinnen het ombuigen naar een natuurlijker proces langzamer gaat.
Hettevoren niet stellen van duidelijk omlijnde
doelen zorgt ervoor dat het eindproduct altijd
goed is. Doordat alleen natuurlijke processen
worden gestimuleerd kande beek alleen maar
in natuurwaarden toenemen. Monitorenvan
beekvorming of beekherstel begint met denulsituatie. Vooruitgang, natuurlijke ontwikkelingen
gebeuren "all along the way" enzijn daarom
moeilijk voorspelbaar. Beekbenadering metde
procesbenadering is een proces dat onvoorspelbaar verloopt en is daarom eenuitdaging.
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F/g. 11. Deijsvogel:indicatorvan een proces waarbij hogenatuurwaarden worden
bereikt.
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Eenmethode voor het optimaal inrichten
en beheren van eenbeek
Frank Mertens (bureau Mertens),
Thorbeckestraat 18,
6702 BR Wageningen.
Floor Peeters,
Olieslagerstraat 14,
5975 VR Sevenum.

Inleiding
Vanoudsher vormen bekenenandere wateren lijnen doorhetlandschap. Via deze
lijnen kunnen watergebonden dieren zoalsvissen enlibellen zichvrij verplaatsen.
Dooronderandere hetplaatsen vanstuwen, kanalisatie enwatervervuiling kunnen
veelwatergebonden dieren zichnietmeervrijverplaatsen viahetwater. Bij vervuiling
of kanalisatie kunnen deeisenvan eendierzo verschillend zijn,dathet voortbestaan
daniginhetgedrangkomt.Inveelgevallen zijndaarom populatiesvankritische dierenalleen nogte vinden indemeerongestoorde milieus. Zo'npopulatie bestaat vaak
uit een kleinaantal dieren waarbij dekansgroot is datdezeverdwijnen. Eenstrenge
winterwaarbijgrote gedeeltenvaneenbeekdichtvriezen of een warmezomermet
weinigwaterindebeekkandepopulatiedoenverdwijnen. Hetvestigen van een
nieuwe populatie zalmoeilijk gaandoordatgebieden vaak geïsoleerd liggen.

Bovenstaande problemen zijnde oorzaak van
het onder druk staan of uitsterven vanveeldiersoorten.Voor ons vormde dit de aanleiding om
eenidee neer te zetten dat de genoemde pro-
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blemenkanhelpenverminderen en misschien
zelfs doen oplossen. Deprijsvraag isvoor ons
een middel om aandit idee draagvlak te geven,
Het idee heeft als doel het behalenvan optimaal

rendement bij beekherstel en beekbeheer (kwaliteit). Het idee bestaat uiteen model dat een
nadere uitwerking van hetmetapopulatiemodel
is voor de aquatische situatie.

Methode
Omtekomentoteen populatie dieren in een
beeksysteem dievoldoende groot isomlevensvatbaar tezijn (een populatie die langere tijd
blijft bestaan) isde oppervlakte van het gebied
van belang. Uitbreiding vande oppervlakteis
ookterealiseren door verbetering vande kwaliteit van het omliggende gebied.Tenbehoeve
vandeeenheidvanhetmodelisuitgegaanvan
een kwaliteit waarin een populatie welofniet
voor kan komen. Indepraktijk zal bij afnemende kwaliteit van een diersoort, de dichtheid minder worden.Daarnaast zijnverbindingen noodzakelijk tussen deelgebieden. Door
onder andere verbetering vandekwaliteittussengebiedenteverwezenlijken,wordengebieden met elkaarverbonden.
Infiguur 1wordenderelaties tussenbovengenoemde factoren weergegeven

1 i

''

''

Verbindingen

Oppervlakte

Kwaliteit

• Beekprik:dediergroep die direct gebondenis
aanwater, eengrote afstand kanafleggenin
een korte tijd eneengrote oppervlakte nodig
heeft om eenpopulatie tekunnenvormen;
• Waterpissebed:dediergroep die directgebondenisaanwater, een kleine afstand kan
afleggen eneenkleine oppervlakte nodig
heeft om een populatietekunnenvormen;
• Waterspitsmuis: de diergroep die niet direct
gebonden isaanwater, eengrote afstand kan
afleggen ineen korte tijd eneengrote oppervlakte nodig heeft om eenpopulatie tekunnen
vormen;
• Beekjuffer: de diergroep dieafwisselend
gebonden isaanwater, eengrote afstand kan
afleggen ineenkorte tijd eneen kleine oppervlakte nodig heeft om eenpopulatie tekunnen
vormen.
Elke soort staat voor eenbepaalde diergroep
enheeft eenminimale oppervlakte nodig om
een populatietekunnenvormen. Detotale
oppervlakte isafhankelijk vanhetverbreidingsvermogen vandesoort. Met hetverbreidingsvermogen wordt hetvermogen bedoeld datde
soort kanafleggen buiten zijneigen habitat. Een
vis heeft altijdwater nodig om zichtekunnen
verplaatsen terwijl eenjuffer (een libel) demogelijkheid heeft om vanhet enewater naar een
ander water tevliegen,indiendeafstand niette
groot is.Verder speelt de minimale kwaliteit
waarin de soort kanoverleven een belangrijke
rol. Dezefactoren zijnin tabel 1persoort uitgewerkt.

Fig.1.Factoren dievaninvloedzijnophetaantal organismen in een
beekpopulatie.

Tenbehoeve vande duidelijkheid iseendenkbeeldig beeksysteem bedacht. Daarbij zijnvier
soorten dieren gekozen die meer ofminder
gebonden zijn aaneen beek. Elk dier staatvoor
eenbepaalde groep vandieren met ongeveer
overeenkomstige eisen.Deeisenzijn bepaald
op basis van 'best professionaljudgement'. Het
betreft devolgende soorten:
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Erworden geeneenheden genoemd bijoppervlakte enverbreidingsvermogen. Dit omdat het
om een model gaat, werkelijke waarden zijn niet
vantoepassing.

Tabel 1. Minimale eisen per diersoort,dediersoort staatvooreen groep organismen met overeenkomstige eisen.

Diersoort

minimale oppervlakte
kernpopulatie populatie

Beekprik (vis)
Waterpissebed (insect)
Waterspitsmuis (zoogdier)
Beekjuffer (libelle)

32
5
45
10

Infiguur 2 wordt de nul-situatie van hetbeeksysteem weergegeven (de situatie voor inrichting en beheer van de beek. Deletter Ageeft
de beek weer met deverschillende zijarmen(letters B,C, Een F)eneen poel (letter D)vande
beek. Deoppervlakte wordt weergegeven door
een cijfer met aanweerszijden streepjes. De
totale oppervlakte van de beek is 43.

8
1
6
2

minimale
kwaliteit
normaal (=3)
slecht (=1)
goed
(=4)
matig (=2)

Voorkomen op hi
oppervlakte en verbreiding

Verbreidingsvermogenvandesoort
0
0
2
3

Voorkomen op basis van
kwaliteit

Essentiële barrières

Bennpje

<=k

pissebed

WaterSpitsmuis

r
o

Beek
Juffer

F/g. 2. Denul-situatie inhetbeeksysteem. Dekwaliteitis opgedeeld

Fig.3. Overzicht van hetvoorkomen vandeverschillende diersoortenop basis van

in4 niveaus. Niveau 1geeft deminstekwaliteitweer, niveau 4de

oppervlakte,verbreidingsmogelijkheden endekwaliteitvan hun habitat.Indederde kolom

beste.Decijfersgeven de oppervlakte aanvan het watersysteem.

worden per soort debarrières(welke dedieren nietkunnen passeren) weergegeven

Delettersgevendebeekenverschillende zijarmen aan.

( C D = een barrière).

Infiguur 3 wordt een overzicht gegeven vande
soorten met hunmogelijkheden op voorkomen
op basis van oppervlakte, verbreidingsmogelijkheden en kwaliteit van het habitat. Tevensworden per soort de barrières (welke zij niet kunnen
passeren) weergegeven.
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Noodzakelijke maatregelen
Infiguur 4 worden de noodzakelijke maatregelenvoor verschillende diersoorten in hetbeeksysteem aangegeven.
ài

v

Waterspitsmuis:
• aanleg van een natte verbinding tussen beek
BenAten behoeve van genetische
uitwisseling;
• verbeteren van dewaterkwaliteit inbeek C,E
enF;
• de oppervlakte blijft te kleinvoor eenduurzame populatie.
Beekjuffer:
• Verbeteren vanwaterkwaliteit van beek C,
zodat de soort inde hele beek voor kan
komen.

\ 1

*
fig. 4. Denoodzakelijke maatregelen inhet beeksysteem voor de
verschillende diersoorten.
= migratiemogelijkheid,

• aanlegvaneen natte verbinding tussen beek
CenAten behoeve van genetische
uitwisseling;
• verbeteren vande waterkwaliteit inbeekC.

= kwaliteitsverbetering.

Opm.hetis niethaalbaar ompoelDbijhetbeeksysteem te betrekken.

Onderstaande maatregelen zijn nodig omde
soorten over het gehele beeksysteem teverkrijgen. Per soortgroep zijn de maatregelen weergegeven.
Beekprik:
• aanleg vanvistrappen tussen beek Cen A
zodat de beekprik ook in beek Ckan
voorkomen;
• aanleg van retentiebekken tussen beek Ben A
ten behoeve vangenetische uitwisseling
• verbeteren van dewaterkwaliteit inde beekC
en F
Waterpissebed:
• aanleg vaneen natte verbinding tussen beek
Aen Bten behoeve van genetische
uitwisseling;
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Infiguur 4 worden deverbindingenweergegeven die alle barrières doorbreken.Verder isde
waterkwaliteit overal verbeterd. Deoppervlakte
van het beeksysteem zoals hier gepresenteerd
iste kleinvoor de waterspitsmuis om eenduurzame (kern-)populatie te vormen. Koppeling met
een naburig beeksysteem om de populatie duurzaamte krijgen iswenselijk. Is koppeling niet
mogelijk dan is het afte raden, uit kosten overwegingen, om inrichtingsmaatregelen te treffen
voor de waterspitsmuis. Deoverige drie soorten
kunnen indit gehele beeksysteem leven,een
duurzame populatie vormen en eventueel kunnen nieuwe soorten zichgaanvestigen.

fig. 5. Watersp/fsmu/s

Slotopmerkingen
Er dient rekening mee gehoudente worden dat
het hier gepresenteerde modelte sterkvereenvoudigd is. Dewerkelijkheid is complexer doordat onder andere:
• de afstanden die dieren kunnen afleggen per
seizoen kunnenverschillen (terretoriumafstand, home-range afstand,migratieafstand),en
• de het model is aangenomen dat de kwaliteit
voor een bepaalde diersoort voldoet of niet
voldoet, echter er zijntussenvormen mogelijk
waarin de dichtheid zalverschillen.
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Natuurontwikkeling inbeekdalenin
historisch entoekomst perspectief
Alexander Klink
Hydrobiologisch Adviesburo Klink
Boterstraat 28
6701 CW Wageningen

Historisch perspectief
Beken zijn vanalle tijden ensedert het bestaan van demens zijn beken gebruikt en
misbruiktvoor allerlei doeleinden. Enige voorbeelden hiervan zijn:
1

Plaatsingvanwatermolens langs de beek,
naast wind-en rosmolens de derde manier om
energie op tewekken.
•Veelvande gegraven beken op deVeluwe
werden gebruikt voor de papierindustrie en
ook de kledingvandewelgestelde burger in
de Randstadwerd met beekwater gewassen.
Aan
het eindvanvorige eeuwwerden beken
gebruikt om landbouwgrond te bevloeien.Met
hetvruchtbare beekslib werd de bodem
bemest.
Door het afsnijden vanbeekmeanders werd
hetwater sneller afgevoerd,waardoor de
grondwaterstand daalde ende periode van
wateroverlast werd verkort.
Tijdens dewerkverschaffing inde eerste helft
vandeze eeuwwerden veel beken rechtgetrokken enverbreed.
Omde afvoer te reguleren werden stuwenin
de beken geplaatst.
Toen Nederland indejaren 60 en 70 massaal
inde auto stapte, ontstonden er wasplaatsen
langsbeken.
Door grondwaterwinning enversnelde afvoer
van regenwater daalden degrondwaterstan-
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den inbeekdalen soms met een meter of
meer, met als gevolg dat veel beken periodiek
of zelfs permanent droogvielen.
• Eenverschijnsel vande afgelopen 30jaar is
de overbemesting vande beekdalgronden
door de intensieve veehouderij. Inveelvan
deze gebieden is hetfosfaat inmiddels doorgeslagen naar het grondwater, dat ook veelte
veel nitraat bevat.
Tezamen met ongezuiverde lozingen hebbenal
deze aantastingen geleidtot eenenorme verarmingvan deflora enfauna inde beken zelf en
ook indeverdrogende beekdalen is degrondwaterafhankelijke natuur ernstig aangetast.

Toekomst perspectief
Terugkijkend op hetverleden kunnenwe ervan
uit gaan dat het in ieder geval niet slechter kan.
Maar er isveel redenom optimistisch te zijn
over de beken inde 21e eeuw. Door alleveranderingen inhet denken ende maatschappelijke
inzichten is de 21e eeuw de eerste eeuwwaarbij de ecologische kennis aanwezig is ombeekdalente herstellen. Belangrijk is echter dat ook

de maatschappelijke wil aanwezig is en datjuist
indeze periode veel landbouwgrond zalworden
omgezet innatuurgebied. De perspectieven
voor het herstel van beekdalen zijn nog nooit zo
gunstig geweest.

Herstel van stroomgebieden
Integenstelling tot het einde van de 20e eeuw
zal het ecologische herstel zich niet beperken
tot de beken zelf. Grondverwerving zal er op
gericht zijn om de ecologische samenhang in
het stroomgebied te herstellen. Dit zalbetekenendat het grondgebruik zodanig wordtaangepast dat er geenvoedingsstoffen enbestrijdingsmiddelen meer afspoelen naar hetgronden oppervlaktewater. Bovendien worden alle
onnatuurlijke ontwateringsmiddelen gedempt.
Indit casco landschap met zijn stijgendegrondwaterstand zal de beek zelf haar natuurlijke biotopen aanleggen,waartoe ze eeuwen lang door
de mens niet in staat wasgesteld.
Hierbij kanonderscheid worden gemaakt inde
volgende biotopen:
• Levende meanders (de stromende beek)
• Afgesneden meanders
• Kwelmoerassen(gevoed door beekgrondwater en regionaal grondwater)
• Hoogwatergeulen
• Inundatiekolken
• Beekduinen
Aldeze biotopen ontstaan als de beek weer vrij
mag meanderen. Dit proces komt echter nietzo
maar op gang. Ineen kronkelende beek alsde
Geul is er aleeuwen geen levende meandering
meer voorgekomen. Deoorzaak hiervoor ligt in
eerste instantie bijde noodzaak om deGeul
langs dewatermolens te leiden enwateroverlast
inhet stedelijk gebied te minimaliseren.Totvoor
kort voorkwamen aanwonenden enwaterschappen levende meandering door instabiele oevers
met puinte bestorten, elzen aante planten op
de oever die met hunwortels de oever stabiliseren en preventief leunende bomen op de oevers
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te verwijderen. Doordat dit beheer eeuwenlang
is uitgevoerd, hebben de beken zich ingesneden
inhet landschap. Bij piekafvoeren trad de beek
uit haar te smalle bed,waardoor er veel slib op
de oevers werd afgezet. Insnijding van de beek
en ophoging van de oevers heeft er toe geleid
dat eengeleidelijke overgang van beek naar de
oevergronden isverdwenen.

Hoekrijgenwede beekweer
aan hetmeanderen?
Inde praktijk is op een paar plaatsen in
Nederland te zien hoe natuurlijke meandering
kanoptreden als het gevoerde beheer wordt
gestaakt. Langs GeulenWorm heeft het waterschap plaatselijk enkele bomen laten liggen die
inde beek gevallen waren.Infiguur 1is
te zien wat dit voor gevolg heeft gehadvoor de
Worm bij Haanrade, die inde periode 19811989 eentotaal ander aanzien heeft gekregen.
Indeze periode heeft deWorm zichherhaaldelijk verlegd enoude meanders weer verlaten.De
oppervlakte van de beekbedding is indie periode vergroot van4 hanaar 5,5 ha(Overmars
1996).

F/g. 1. Verandering van deloop vandeWorm tussen1981 (links)
en1989 (rechts) (Overmars 1996).

Inmiddels zijn indit gebied devolgende beekbiotopenontstaan:
• Levende meanders
• Afgesneden meanders
• Kwelmoerassen
• Hoogwatergeulen
Inundatiekolken en beekduinen zijn nog niet tot
ontwikkelinggekomen.
Door deze levende meandering neemt debreedte vande beek toe enverdwijnt er veel oevergrond inde beek, waardoor de beddingweer
omhoog komt. Naeeuwenvan insnijding kruipt
de beek weer inzijnverbrede beddingomhoog.
Hierdoor ontstaan er geleidelijke overgangen
tussen de oever ende beek, waardoor erruimte ontstaat voor moerasvegetaties. Omdater
ook weer kale plekken op de oever ontstaan,
kunnen er ook weer bomen ontkiemen diede
basis leggen voor het beekbegeleidende ooibos. Voor het stroomgebied heeft de levende
meandering tot gevolg dat de ontwateringsbasis
(de beekbodem) stijgt, waardoor de grondwaterstanden omhoog komen. Daarnaast wordt de
afvoer van het water sterk geremd door devele
meanders, wat eveneens gunstig isvoor de
grondwaterstand.

Beken enbomen
Bekenenbomen hebben eenaparte ecologische relatie met elkaar zoals we eerder hebben
gezien. Debomen inbeken vormen echter ook
een zeer belangrijk substraat envoedingsbron
voor ongewervelden. Uit onderzoek naar oude
rivierafzettingen is gebleken dat ca. 6000jaar
geleden fl van alle ongewervelde dieren opeen
of andere manier afhankelijk was vanhout
(Klink, 1992).Veelvandeze soorten filterden de
zwevende stof uit het water endroegen
daardoor bij aan de biologische zuiveringvan
hetwater. Bencke et al.(1984) berekenen dat
inbeken de productie vande macrofauna op
hout lfi-2 maal zoveel bedraagt danopde
totale bodem. Omdie reden is hout ook voor de
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visstand vangroot belang. Behning (1932) was
verbaasd over de enorme rijkdom aanvis inde
Uralten opzichte van deWolga. Dit grote verschil bleek te wordenveroorzaakt doordat inde
Wolga wel alle bomen werden verwijderd ten
behoeve van de scheepvaart, maar inde Ural
nogniet.

Fig.2. Geul bijSt.Gerlach. Doordeboom wordtdestroomgeul verbreed(fotoBart Peters Stichting Ark).

Beken enveiligheid
De landbouwgronden inNederland worden op
allerlei mogelijke manieren ontwaterd. Percelen
worden gedraineerd en sloten en beken zijn
goten geworden die gegraven zijn enonderhoudenworden om het water zo snel mogelijk af te
voeren. Telhier het oppervlak van het stroomgebied bij op waar het waterbergend vermogen
door ontbossing is afgenomen ener ontstaan
onveilige situaties langs de grote rivieren,zoals
we in 1993 en 1995 hebben meegemaakt.
Dezetopafvoeren werdenveroorzaakt door hevige regenval inde stroomgebieden van Rijnen
Maas. Derechtgetrokken bekenvoerenhun
water zo snel mogelijk af, waardoor de piekafvoer van de honderden beken ineen korte periode inde grote rivieren terecht komt.
De stroomgebieden inde 21e eeuw zullenop
twee manieren deveiligheid tegenoverstromingenvergroten:

• Inde stroomgebieden komt er meer ruimte
voor spontane ontwikkeling van bos,waardoor
hetwaterbergend vermogen van hetstroomgebied toeneemt.
• Inde meanderende beken met hunaangrenzend ooibos wordt hetwater sterk vertraagt
op zijnweg naar de grote rivieren.Hierdoor
treedt afvlakking opvan de piekafvoer inde
beek zelf endoor de langere verblijftijd van
hetwater inde bekenwordt ook de pieklozing
van alle beken op de rivieren veel meer inde
tijd gespreid,waardoor dewaterstanden daar
zullen afnemen. Deze aanpak, die "stromende
berging"wordt genoemd, kanin belangrijke
mate dewaterstanden verlagen als webedenkendat alleen al langs de Zandmaas meer
dan 90 beken liggen die bij hoogwater 10%
toevoegen aande totale afvoer vandeMaas
(Heimer et al. 1999).
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Inleiding
Bijdevraagnaarde 'ideale' beekis mensnelgeneigdeenromantisch beeldte schilderenvan eenbeek,waarin veelvan deoudekenmerken van beeksystemen naar
voren komen.Erbestaan ooknogstukjesvan zulkebeken,bijvoorbeeld in het
gebiedvan deDrenthse Aa. Maarje kuntje afvragenof daarmee rechtwordtgedaan
aanhetlandschap alsafspiegeling van onzehuidige samenleving. Hetlandschap is
tenslottegeenmuseum maareen levendgeheeldat aan verandering en ontwikkeling
onderhevig is. Veel van deoudelandbouwsystemen waaraan veelbeekdalen hun
karakterdanken zijnimmersookverdwenen. Eris voordegrote meerderheid vande
bekendanookomdiereden geenwegterugnaarvroegermaarookomdatde ontwateringtechnisch onomkeerbaar is geworden.

Deuitdaging is dus om eenideaalbeeld te
gevenvoor die beken,waarvoor geenweg
terug bestaat. Hoedefinieer je dande ideale
beek anno 2000? Misschien is datweldegereanimeerde beek in 'eenwit gebied',dus buiten
de EHS,waarbij het hele scala aanbeekbiotopen isverweven met agrarische en stedelijke
functies.
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Uitgangspunt
Beken inNederland zijnvergraven,verlegd,
afgekoppeld kortgesloten ende stroming is
ingrijpend gemanipuleerd. Doelvande ingrepen
was zowel waterretentie ten behoevevan
industriële waterkracht, bevloeiingvoor agrarische endefensiedoelen alsafvoer vanhet

teveel aanwater.
Bijherstelvan dezebeken gaanwedan ook
niet uit van eenminofmeernatuurlijke vormgeving,maarvan zorgvuldige technische manipulatiedierekening houdtmet de ecologische
systeemkenmerken.

duwd, koud/warm, steile en holle oevers met
boomwortels, piasdras, snel en zwak stromend
water, kwel inde oevers enlokale inzijggebieden en ruimte voor vloedstruweel indeltavorm
inhet mondingsgebied.

Wenemen als voorbeeld de Barneveldse beek.
Noch het brongebied, noch de middenloop,
noch de monding heeft haar kwaliteiten kunnen
behouden. Het is eenuitdaging om dezeverloederde, verdiepte, met dakpannen,wastafels en
ander puin stromend gehouden beek, alleverloren karaktertrekken vaneenbeek terug te
geven, zoals stroomritmen, inundaties, afwisseling breed/ondiep en smal/diep, licht/bescha-

Hoe gaan we het water hogerop
helpen?

Fig.1. Lang geleden.
Deoorspronkelijke bossen van dehogegronden zijn
door begrazingmetrunderen envarkens veranderd
inheidevelden. Deze begroeiing leidttotpodsolering
vandeheidebodem. Ditverslechtertdeinfiltratie van
regenwater. Opdeovergang van deheide naar het
beekdal liggenverspreide akkercomplexen. De capaciteit van depotstal bepaaltdegrootte vande
akkers.Hetnogonontgonnen beekdalwordt extensief
gebruiktalshooiland entenbehoeve van beweiding.
Periodiek overstroomthetbeekdal op willekeurige
plaatsen.Delaagstedelen inhetdalzijnniet begaanbaarenblijven elzenbroekbos. Debeekvolgtde laagstedelenvan het beekdal.

Beken mde21ste eeuw 9 0

Wekiezen er niet voor om de landbouw te vervangendoor natuur. Nederland is voor een
groot deel irreversibel ingericht. Het is niet de
bedoeling dezegevestigde functies teelimineren. Nederland is droger geworden ende
natuurlijke laagten, zoals de broekgebieden (de

eik cis

els es

eik els

els es

Meandering door bomen.

groei te corrigeren; naaldhout soorten zijn daar slecht

• Onze rotsvrije bodem biedt grote vrijheid tot meande-

in.
1

ren.
• Begroeiing stuurt de snelheid ende richting van het

Bewortelde oevers zijn steil, vaak overhangend, donker, aalglad door levermossen envarens endaardoor

proces.

voor water weinig kwetsbaar.

• Levende boomwortelsvormen vaak het enige harde

1

Bewortelde oevers worden pas instabiel als de boom

obstakel inde bodem

en daarmee ook dewortels afsterven.

• Bewortelings eigenschappen ten opzichte vanwater

1

Valt een boom over de beek enwordt deze nietopgemerkt door het waterschap dan zal het proces beek-

verschillen per boomsoort.
• Bomen doen alles om de bodem tegen water erosie
teverdedigen.

verlegging zichversnellen.
•Meandering gaat dan met de snelheid van eenboom-

• Elzenwortelen verticaal tot diep inde zuurstofloze
ondergrond. Het is de pionier betuiningvoor eengevarieerde bos ontwikkeling.
• Andere soorten als Eik, Esen Beuk komen als de situatie droger is. Zeontwikkelen eenhorizontaal wortelstelsel dat boven het gemiddelde grondwaterpeil blijft.
• Scheef zakkende loofbomen richten zich op door
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leven.

natuurlijke waterbuffers) zijn bebouwd bewoond
geraakt of bedrijventerrein geworden. Nuis het
de uitdaging om dewaterconservering binnen
stroomgebieden geraffineerder aante pakken.

anders! Denoodzaak van boezems enboezembeheer voor hoog-Nederlandwordt onvoldoende
begrepen. Abusievelijk wordt gedacht dat daar
alleen de sprengenbeekjes als opgeleid water
zijnaangelegd ten behoeve van waterkracht.
Veel beken zijn inhet verleden vergraven om
water voor landbouw naar de hogere gronden
te leiden.Zowordt bijvoorbeeld aleeuwende
Betuwe inde droge zomermaanden bevloeid
door de Linge. Eendeel van het Rijnwater wordt
bij Doornenburg ingelaten envloeit parellel aan
de Rijn inwestelijke richting mee. Eenander
voorbeeld vormt het systeem van deZuidWillemsvaart. Daar wordt kalkrijk Maaswater bij
Nederweert ingelaten om deverzuring tegen te
gaan vande zandgronden vande Kempen .Dit

Door de laagste gronden droog te maken zijn
de hoge drogere gronden nog droger geworden. Daar op de hoge gronden moeten wenu
dus de bergingscapaciteit zoeken.Via natuurlijk
verloop zal het water deze gronden echter niet
zomaar bereiken. Hetwater moet daarbijgeholpenworden.Waar Nederland helt kanmen
water 'opleiden'. Het opleiden vanwater iseen
kunst die de mens al 5000 jaar toepast. Ook in
ons land heeft men daar ervaring mee: hetboezembeheer in het lage westen is infeite niets

Fig.2. Vloeilandbouw tot begin20e eeuw .
Hetbeekwaterbevat belangrijke voedingsstoffen. Men
gebruik hetbeekwateromdepercelenhooiland te
bevloeien. Omdatoverstromingen door slibafzettmg
de vruchtbaarheid vergroten streeft menernaar het
beekwaterzoveelmogelijktespreiden. Debeek wordt
daartoemetkaden(B) om-enopgeleidlangsde randenvan hetbeekdal.Tijdens dewinterworden langdurigeinundaties uitgeloktinhethele beekdal.
Vruchtbaar slibuitdebeekkrijgt zo dekansom neer
te slaan.Infebruan-maart laatmenhetwater wegvloeien.Tot halljuniis ernogvoldoende waterinde
beekomiederperceeleenkorte periode afzonderlijk
tebevloeien. Ditgebeurt steedsnaeen hooioogst.
Omoogstschadete voorkomenkunnen ongewenste
hoogwaterpieken doormiddelvan kaden(B synoniem
van zomerkaden grote rivieren) langsdeoogstbare
hooilanden geleid worden.Hetvan deheide afkomstige zurewaterwordtmetkaden IA) gescheiden gehoudenvan hetkalkrijkewatervan debeek.Dit heidewater maguitsluitend door infiltratieenalskwel het
beekdalbereiken. Onderweg wordthetdoorde
bodemchemischontzuurd. Deafgekoppelde natuurlijkebeekop hetlaagstepuntdoetnogdienstvoorde
afvoervan overtollig vloeiwater.
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systeem is feitelijk eenvande grootste landbouwvloeisystemen inWest-Europa. Inde
aardrijkskunde wordt nogalleengesprokenvan
de scheepvaartfunctie, defunctie voor delandbouw is men na 200 jaar vergeten Opkleinere
schaal maar met het zelfde doel zijn alinhet
verre verleden ook beken als Berkel,Slinge,
Ratumse enBaakse beek tot eendergelijk
watersysteem vergraven.
Tenonrechte wordt het begrip boezemuitsluitend geassocieerd met de droogmakerijen in
het lage westen.Hetwater omhoog helpen door
poldermolens is zo'n kenmerkend onderdeelvan
het landschap geworden dat mendit fenomeen
daar vanzelfsprekend vindt. Tochwordt het
belangrijkste deelvan het Rijnwater viaéén
natuurlijk verhang naar de boezems opgeleid.
Demolens worden alleen ingezet om neerslagoverschotten en kwel uit de diepste polders te
malen.
Het is verwonderlijk dat men het opleidenvan
water in hoog enhellend Nederland alswezensvreemd ervaart. Veel natte agrarische gebieden
en stedelijke uitbreidingen zijn ook daar door
grondwaterstandverlaging bruikbaar gemaakt.
Omnieuwe stedelijke gebieden bouwrijp te
makenschuwde men niet grondwaterstanden 2
ä 3 meter te verlagen.Onopvallende elektrische
vijzelgemalen, die inhet westen niet zouden
misstaan, pompen goed kwelwater weg.
Vreemd genoeg is men bij deverbetering van
dewaterhuishouding inde 20e eeuw niet meer
op de gedachte gekomen inhoog-Nederland
boven maaiveld liggende boezems te maken
Tenonrechte meende menover eenonuitputtelijke bron grondwater te beschikken. Stedelijke
uitbreidingen die kwelwater verslinden zoals
Apeldoorn, Ede,Barneveld enArnhem zijnin
wezen "polders", maar ontberen waterboezems
ter compensatie.Vande gemaakte fouten bijde
Noordoostpolder hebben wetoch algeleerd dat
randmeren nodig zijn om de invloed te beperken
die polders uitoefenen op de wegzijgingvan
grondwater uit het oude land. Inlaag-
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Nederland is de boezem eenonmisbaar middel
om de zoute kwelte bestrijden, inhoogNederland moet de boezem nog ontdekt worden als retentiemiddel om verdroging te bestrijden!

Voorstel
Debreed vertakte ontwatering veroorzaakt dat
de bodemvan de hoge gronden nog droger
wordt endat door het dichte netwerk van
(droge)waterlopen geen opbolling van degrondwaterspiegel kanontstaan.Hier zijn dusnu
goede mogelijkheden voor waterberging.De
drogere toestand vandit bodemtype met een
poriënvolume van ±30%is immers als potentiële 'ondergrondse' boezem te beschouwen.Deze
buffers van het zandlandschap zijn efficiënt en
strategisch te voeden met beekwater. Door dit
water te infiltreren op agrarische gronden kan
mineralenuitputtingdoor de landbouw vanhet
vaak voedselrijke beekwater plaatsvinden.
De ideale beek kaneen belangrijk deelvanhaar
water afgeven aanopgeleide, min of meer
parallel georiënteerde, kanaaltjes die uitkomen
op hogere delenvan het landschap.
Deinrichting en bedrijfsvoering vaneenvoor dit
doelte ontwikkelen type boerenbedrijf zal leiden
tot nieuwe functionele landschapselementen:
houtwalkaden, bekade broekbossen, kanaaltjes,
greppels envloeiweiden die aansluiten bijde
eigen karakteristieken van eengebied.
Omhetvoorgestelde systeem tot uitvoer te
brengen zullenwe het moeten commercialiseren. Agrariërs moeten kunnen profiteren vânde
sponswerking van de hogere gronden.Opdeze
wijze kunnenwaterschappen inplaats vanhun
vaak fictieve peilbesluiten nueindelijk garanties
bieden dat er ook werkelijk water is. Erzullen
minder vaak afvoerpieken optreden zodat men
kan besparen op dure preventieve maatregelen.
De beloning per kubieke meter water kan nog
eensverhoogd worden als de boer hetontvan-

Fig. 3. Devergissing.

datdeze,inplaatsvanwatertebrengen, nudebroekgronden drai-

Hetsuccesvande vioeilandbouw indebeekdalen zorgdeervoor

neren. Deverzwakte kweluitdedrogergeworden hogere gronden

dathetsysteem zichuitbreidde naardeheidevelden. Beekwater

zorgt nu inhetbroekvooreenzekerelandbouwkundige waterhuis-

werdopgrote schaalzelfsoverwaterscheidingen heen geleid van

houding op demoderne bedrijven waarbij beregening nietnodigis.

hetenebeekdalnaarhetandere. Algauwmaaktehetgroeiende are-

Dehogegronden,voorzien vaneendichtnetwerkvanverdichtings -,

aalaanakkersdebeschikbare spoelingvandebeek dun.De land-

kavel -enwegbermsloten kunnen echternietmeerdebolle grond-

bouwcrisisaan heteindvandenegentiende eeuwveranderde veel.

waterspiegels opbouwen. Omdat dezesponswerking voorde nale-

Devioeilandbouw raakteinonbruikendekennis ervan ging verloren.

vering aande voorjaarsgrondwaterstanden verloren isgegaan, zien

Deheideontginningen namen door dekomst van kunstmest enorm in

wenuoppervlaktewater alrondPasen droogvallen. Hoewel droogval-

omvangtoe. Nietde vruchtbaarheidmaarhetvochttekort werd een

leneennatuurlijke eigenschap is voorzandgronden, is hethuidige

probleem.

tijdstip vooramfibieën vaakte vroegom het volwassenlandstadium

Beginzestigerjarenvande20e eeuw komende ruilverkavelingen

te bereiken.

opgang.Metdewatersnoodramp 1953vers inhetgeheugen wordt
natweezeernattewinters(1960 en 1965)eeneinde gemaakt aan
denormale jaarlijksewinterinundatie vanzon 20.000 hagraslandin
Gelderland enOverijssel. Dewaterschappen kregen de taak de
winterneerslagoverscbotten versneldaf te voeren maarmoesten
tegelijktrachten zomers
watervast te houden. Een
moeilijke exercitiein een
gebiedwaarde sponswer
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kingmet heteerstedoel is
vernietigd. Waterschappen
zijnnietverplichtzorgte dragenvoorde beschikbaarheid
vanwaterindroge perioden.
Zomerpeilen blijkenniet zonderinlaatvan gebiedsvreemd
waterterealiseren. De sterkeontwatering maakte bewoningvanvoorheen natte
gebiedenmogelijk. De broekgebiedenbodendaardoor de
gewensteruimtevoor modernelandbouwbedrijven en zijn
indemeeste ruilverkavelingenlocatiegeworden voor
boerderijverplaatsing. Zelfs
devoordevroegere vioeilandbouw opgeleide waterlopenzijnzodanig verdiept
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Cluster met symbolen voor aquatische natuurdoelen voor beken,
(van links naar rechts.)
1. -beschaduwing/behoud lage temperatuur beekwater.
2. -steile enholle oevers door beworteling.
3. •beekvernauwing en stimuleren van diepe bedding en stroomkuilen
4. -bufferstroken tegen beïnvloeding landbouw.
5. -beekverbreding ondiepe bedding enplas-draszône
6. •processen
7.-migratie mogelijkheden voor fauna
8. •deltavorming envloedstruweel.

genvoedselrijke beekwater verdeverarmd.
Door bevloeiingsinfiltratie van schraal grasland
waar maai-enafvoerbeheer plaats vindt, kan
een belangrijke kwaliteitsverbetering bereikt
worden vanhet aan het grondwater toe televeren beekwater. Percelen met elzenbroekbossen
kunnen eengoede bufferfunctie vervullen voor
piekopvang. Het makkelijk rottende blad vormt
indeze elzenbroekbossen een strooisellaag die
eendenitrificerende werking heeft op hetgeleidelijk wegzijgende neerslagoverschot. Hetontvangende grondwater is gebaat bij water dat
arm is aanmineralen.
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Steden houden water over
Steden hebben een groter neerslagoverschot
dan het buitengebied. Ditwordt veroorzaakt
door het grote verharde oppervlak (bestrating,
daken e.d.) en het ontbreken van sterk verdampende gewassen. Steden hebben intoenemende mate belangstelling voor schoon regenwater
maar kunnen dat niet altijd bergen. Deontwikkeling van een 2e waternet gevoed met deeigen
neerslag (huishoudwater) naast het drinkwaternet schept de behoefte aanwateropslag dicht
bij de stad. Boeren rondom de stad kunnen hierbij een rolvervullen door het water op boven

geschetste wijze te bufferen en natezuiveren.
Het dalvaneen ideale beek kandaarom inde
directe omgeving vande verstedelijking een
reeks vannieuwe landschapselementen te zien
geven zoals ijsbanen,visvijvers, schrale vloeihooilanden,houtwalkaden enbroekbossen.
Tijdens het drogere seizoen is beweiding mogelijk. Deze landschapselementen kunnenbovendien de belevingskwaliteit van het directe uitloopgebied van de stad vergroten: eenbijzondere vorm van stadslandbouw. Deze positie in
het landschapsbeheer zouvoor de boer een
bron van inkomsten kunnenbetekenen.
Derealisering van deze boezems inhetzandgebied zal de lokale kwel aansturen enin groter
verband de regionale grondwaterstromen beïnvloeden. Eengoede plaatskeuze is van belang
zodat grondwaterstroming dejuiste gebieden
vernat. Door de boeren hier actief bijte betrekken is kopen enfunctiewijziging overbodig!
Het bovenstaande is ook voor de strategische
planologie vanbelang. Het is interessant
gereedschap om op kwaliteit te sturen.Deze
opzet verkleint het risico dat schadelijke stoffen
inzijgen inde bodem. Immers,waar kwel stijgt
tot in het maaiveld kanwater van slechte kwaliteit niet infiltreren. Het belaste water blijft aldus
aande oppervlakte bereikbaar voor zuivering.
Deze potentie vormt een interessant gegeven
voor de aanwijzing vante verstedelijken gebieden, bedrijventerreinen maar ook voor reconstructiegebieden veehouderij.
Verwacht magworden dat indetoekomst ook
andere sectoren dan het natuurbeheer belangstelling zullentonen voor natte gebieden.Het
(natuur)beheer van kwelgebieden zalvan afnu
gedeeld moetenworden met andere functies.
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Conclusie
Infiltratie vanwater inde hogere delenvanhet
landschap heeft eenaantalvoordelen:
• Zowel landbouw als natuur gaan profiterenvan
meer enverbeterde kwel.
• Afvlakking vande enorme afvoerpieken die
vermoedelijk door klimaatsverandering sterker
zullenworden.
• Verdere uitputting van het nog altijd tevoedselrijke beekwater met behulp vaneen daarop
aangepaste bedrijfsvoering enteelttechnieken.
Dit levert een nieuwtype boerenbedrijf op.
• Waterboer wordt een strategisch-agrarische
functie.
• Degrondwatervoorraad is zo gebiedsdekkend
beter op het gewenste peilte houden.
• Bedrijven met intensieve veehouderij kunnen
nugaranderen dat er geen risico isvoor vervuilingvan het grondwater.

• Natuurlijke meandering vande eigenlijke beek
krijgt betere kansen door de afgevlakte afvoer
vande beek ende daarbij horende kleinere
doorvoerprofielen.
Het ideale beekdal isvoor ons het high-tech
ingerichte beekdal,gebaseerd op principes van
het oud-boerenwaterbeheer, maar nugelegen in
de lijnvan de ontwikkeling van eenmultifunctioneel agrarisch enrecreatief aantrekkelijk landschap. Het is geen 'terug naar vroeger', maar
het geeft antwoord op de vragenvanvandaag.
Creatieve enfunctionele vormgeving moet het
geheel overzichtelijk, begrijpelijk enbeheersbaar houden enbovendien aanhet 'boeren met
water' statusgeven.

Fig.4. Reconstructie (wintersituatie!.
Uitvorigefiguren concluderen wedat de

fa

natuurlijk laagstedelenvanhetlandschap verlorenzijnvoorwaterretentie. De droger
geworden hogegrondenkunnen inditopzicht
nogweleenfunctievervullen deze gronden
hebben een grote capaciteitomwaterte bergen. Hiervoormoetenwelveel onnodige
waterlopen verdwijnen.
Detruc isnuomhetwatervoordit systeem
hogeroptehelpen. Hetwaterzalvia de
bodemwegzijgen naardelagere beekdalen.
Datbetekenteenvertragingvande afstromingzodatdeverblijfstijdvan neerslagoverschottenvaneen gebiedwordtvergroot. Het
waterindebodemblijft daardoorstromen.Deze vertragingstactiek
isnogaltijddebestevormvan waterberging.
Decirkelis rondwantdetrucomwaterhogeroptehelpen hadden
deboerenenwatermolenaars inhetverreverleden aldoor. Zij leiddenhetwateropnaardehoge gronden.
Degeschetste situatieindefiguurtoontwaarhetwaterzichinde
natteperiodetijdelijkbevindt. Depraktijkzalechterlerendathet
waterzo snelwegzijgtdater nauwelijks sprakezalzijnvan langdurig
enblijvend oppervlaktewater indeopgeleide waterberging. Maar in
hetvoorjaarkunnen wezo'nzes weken langeroverwater beschikken.
Doordelagedelenvanhetdalindewinternatte zettenkandewegzijgingworden vertraagd.Tientallen ijsveremgingen inhetland doen
ditalmetbehulp vaneenlagekade.Ookdoor deaanleg van lage
kadenombroekbossen kunnen dezeopmaaiveldniveau benut wordenalswaterbuffersmetfluctuerende waterpeilen zonderdater
behoeftte worden graven.
Accepterenwemetdenieuwe inzichten ookdat 'swintersbepaalde
gebieden weeralsoverlaatgaanfunctioneren danzullen we merken
datdediepgegravenennimmeroverstromende afvoerleidmgen uit
deperiodevanderuilverkavelingen kunnen worden gedempt.
Hetresultaat/s toename vankwel.Maardekwelzalnietoveral het
zelfdezijn.Ervaring metdekwelvensters, zalleidentot ruimte voor
nattenatuurenevenwichtige beekjes, ßeelyes, waargeen piekafvoerendoorheen hoeven enwaarmooieaquatische natuurdoeltypen te
ontwikkelen zijn.
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Foute aanpak van een oude
beekdalontgJnning
w^** Beekeerd/ beekbezinkingsgronden.
• A. jong waterlopenstelsel dat morfologie negeert.
• B. het oude waterlopenstelsel dat morfologie benut.
verklaring
De beekeerdgronden (beekbezinking) tonen het natuurlijk

stelsel dat de geomorfologie volkomen negeert. Dit

verloop van de afwatering in de bovenloop van de

systeem snijdt door het microreliëf en verkort de ver-

Veldbeek te Nijkerk.

blijfstijd van het neerslagwater. De watervoerende hoge

Stelsel B bevindt zich in landgoed 'De Appel'. De oude

gronden en ruggen in het stroomgebied kunnen door de

ontginningsvorm in dit stelsel is nog gebaseerd op regu-

veelvuldige doorsnijdingen geen bolle grondwaterspiegel

leringen de overstroming. De beek is uit het midden

meer opbouwen. Dit deel van het stroomgebied is in

van het dal gehaald door de beek met een kade langs

wezen lek.

de overstromingsgronden te leiden. We zien de opgeleide waterloop de grens van de beekeerdgronden volgen
of haaks oversteken tussen twee kaden.Tijdens de winter liet men het hele dal zoveel mogelijk overstromen.
Medio begin maart liet men het water van de hooilanden
lopen. Door de inundatie was de bodem zelf niet bevroren waardoor deze gronden zeer vroege hooioogsten
konden opleverden.
Het stelsel A is een recent diep gegraven waterlopen
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Het oorspronkelijk verloop via het hellendvlak
van de Achterhoek.

L o c h«h

>»— Nieuwwaterlopenstelsel sinds 1965.
—- l v

Opgeleide molenbeek (14e eeuws?)
Dekzanden op kwelône boven onthoofde stuwwal in ondergrond
Zichtbare stuwwal
Vetnatttingssone 'het randbroek'

Voorbeeld van afkoppelen, doorsteken,
kortsluiten en mogelijk herstel.

/<\Alîe<

Verklaring

genaamd);s' winters stond het grotendeels blank. Deheren

Aande handvan een satelietfoto is een hoogtemodel

van huis Ruurlo maakten gebruik van deze natuurlijk situatie

gemaakt van het stroomgebied vande Baaksebeek.

door al in het verre verleden het water uit dit broek tussen

Inblauw is hettheoretische verloop aangegeven viade

twee kaden op maaiveldniveau over de barrière te leiden om

natuurlijke hellingvandeAchterhoek.

dewatermolen achter het kasteel aante drijven endehooi-

Dehuidige bovenloop van de Baakse beek (rood) blijkt dan

landen te bevloeien. Deze kunstmatige molenbeek (oranje

niet tot het stelsel vande Baakse beekte behoren maar tot

gestippeld) is onderdeel geworden van deBaakse beek.

dat van deBerkel.

De kwelverschijnselen indit gebied wijzen er op datde

De natuurlijke oorsprong vande Baakse beek(blauw) bevindt

ondergrondse barrière gaten vertoont waardoor grondwater

zich namelijk inde kwelzône van deGraafschap, westelijk

kan ontsnappen. Desamenhang vandit ingewikkelde water-

vanRuurlo.

systeem is afte lezen uitde vegetatie,fauna, geomorfolo-

Dit kwelgebied wordt ondergronds gevoed door het water

gie enhet historisch grondgebruik.

dat zich verzamelt inde ontginningsvlakte. Dewestelijke

Dehuidige diep ingegraven Veengoot verkort niet alleende

afstroming wordt bemoeilijkt door een geologische barrière.

weg naar de IJssel mettientallen kilometers maar draineert

Tussende Lochemerbergenhet Montferland bevindt zichin

nuook de kwijnende kwelzone die de beekjes vande

de ondergrond namelijk een stuwwal die detegenhanger

Graafschap voeden. De.Graafschap kanvernat worden door

vormt vandeVeluwe. Devertikaal gestuwde keileemschot-

inhet Ruurlose broek water opte zetten.

ten van deze onthoofde stuwwal vormen als hetware een

Daarmee krijgt dit broek de zelfde functie die de randmeren

ondergrondse stuwdam voor het grondwater. Hier ontstond

hebbenvoor de Flevopolders. Boeren kunnen helpen bijhet

een soort stuwmeer dat zichtijdens natte perioden ook op

beheer van deze strategische waterbuffer. Er is aljareneen

maaiveldniveau manifesteerde. Het vulde zich moeizaam

boer inhet Ruurlosebroek die een ijsclub heeft op zijnvloei-

met veen vanwege de sterk kalkhoudende kwel.Denatte

weide. Hetwachten is op meer van dergelijke ijsbaanboe-

situatie maakte dat het gebiedtot in 1965 eenschaarsbe-

ren' zodat toertochten inhet Ruurlosebroek mogelijk wor-

woond broekgebied is gebleven met wegen op kaden (dijken

den.
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Water op hoog niveau
Eenschets van een duurzaam watersysteem van
Drenthe tot aan hetWad.
Frans Tjallingii, Siem Rus, en Marco Glastra,
IWACO B.V. adviesbureau voor water en milieu
Postbus 8064
9702 KB Groningen

Inleiding
Hetdenken overwaterissterk inbeweging. Langetijd dachten wehetwater goed
ondercontroletehebben. Grote problemen met wateroverlast, eerstlangsdegrote
rivierenenlaterookinhetNoorden, maakten echterduidelijk datdatmaarten dele
hetgevalis. Om herhaling te voorkomen, moeter ietsgebeuren. Devraagis echter
of we daarbijdoorgaan opdeingeslagen weg,doormeergemalen te bouwen en dijkente verhogen, of door een nieuwe weginte slaan door meerruimtegeven aan
hetwaterenopdiemanierhetwatersysteem zelf een deelvan deproblemen te
laten oplossen.

Vroeger.
Groningen driestromen stad:
zichtopdedriebeeklopen rond
de stad.
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Hetverhaal vanwater is eenverhaal vanoverschot en schaarste. Ophet ene moment iser
teveel water entreedt economische schade op.
Door zeespiegelrijzing en klimaatverandering
kanop termijn ook de veiligheid in het geding
komen. Ophet andere moment is er schaarste
aanwater. Natuurgebieden verdrogen enlandbouwgebieden moeten worden voorzienvan
water uit het IJsselmeer. Deaanvoer vanwater
van elders beïnvloedt ingrote gebieden de
waterkwaliteit. Overigens staat ook de kwaliteit
van het gebiedseigen water onder druk door
lozingen en diffuse verontreinigingen.

beken aanvoeren,terwijl de kwaliteit indetoekomst door grootschalige natuurontwikkeling in
de beekdalen alleen nogmaar beter zalworden.
Indeze bijdrage wordt een schets gegevenvan
eenwatersysteem zoals dat er in 2030 uit zou
kunnenzien als daadwerkelijk invulling wordt
geven aan het concept 'ruimte voor water'.
Deze visie richt zich op de drie Noord-Drentse
bekenen hunloop richting deWaddenzee.De
stad Groningen vormt hierin een belangrijke
schakel. Met deze visie willen we eenprikkelende bijdrage leveren aan de discussie over de
toekomstige inrichting van het watersysteem in
de provincie Groningen. Erwordt aangesloten
bij diverse ontwikkelingen die reeds ingangzijn
gezet, maar nog niet met elkaar inverband zijn
gebracht. Directe aanleiding is een prijsvraag
over beken inde 21e eeuw. Daarnaast kande
visie suggesties opleveren voor het Provinciaal
Omgevingsplan (POP)voor de provincie
Groningen,dat momenteel invoorbereiding is.

F/g. i . Vissers langshetrechtgemaakte Petzerdiep.

Rond de stad Groningen (figuur 1)komenalle
aspecten vande geschetste problematiek
samen. Eengroot deelvandewaterafvoer van
Noord-Drenthe loopt via de stad en bij extreem
hoog water moet het Groninger Museumontruimd worden. De afwatering richting
Waddenzee krijgt bovendien te maken met
bodemdaling als gevolg van gaswinning. Inde
zomer is de stromingsrichting inde stadomgekeerd en stroomt er IJsselmeerwater door het
Reitdiep en de diepenring. Bijna niemand weet
meer dat Groningen een stad aan drie stromen
is. DeDrentse beken Hunze, Drentse Aaen
Peizerdiep sterven een stille dood inhet
Groninger kanalenstelsel. Erwordt nauwelijks
geprofiteerd van het schone water dat deze
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Fig. 2. Kaartuit 'degrote bosatlas'Wolters Noordhoff1988.

Terug in de tijd
Uitgestrekte hoogveengebieden stonden langzaam hunwater af aan kleine beekjes die zich
samenvoegden tot steeds breder wordende
stromen (figuur 4). Meanderend volgde de pas
ontstane beek het natuurlijk reliëf. Inde winter
trad de beek buiten haar oevers en stondende
oeverlanden onder water. Door overstromingen
en hoge grondwaterstanden werd inde loopvan
dewinter eengrote reserve aanwater opgebouwd. Vooral langs de randen van het Drents
Plateauzorgde kwelvoor een permanente aanvoer van schoon water. Ver voordat de beek in
zee uitstroomde, werd de invloed van het zoute
water merkbaar enwas er getij. De monding in
zee bestond uit eenestuarium, omgeven door
eenzich geleidelijk uitbreidende kwelder met
zout-en brakwatervegetaties. Indeze kwelderzonewerd sediment vastgehouden door de
planten envond er opslibbing plaats. Zo konde
kustlijn de zeespiegelrijzing volgen. Indit natuurlijke landschap woonden de mensen niet alleen
op de zandgronden vanhet DrentsPlateau,
maar ook op de kwelderruggen van het Hoge
Landwaar ze zich door middel vanwierden
tegen stormvloeden beschermden.

Zowas het dus rond het beginvan dejaartelling. Er is inmiddels veelveranderd!Demens is
hettoneel gaan domineren en heeft hetwater
naar zijn wensen omgevormd. De natuurlijke
spons van de beken,de uitgestrekte veengebieden, zijn afgegraven enontwaterd. Het maaiveld
kwam meters lager te liggen,waardoor het
noodzakelijk werd om dijken aante leggenen
water opte malen.Inde provincie Groningen liggen nogtal van oude dijken die hunwaterkerendefunctie verloren door de aanlegvannieuwe,
nog hogere dijken. DeDrentse bekenwerden
omgeleid naar de stad Groningen endroegenin
belangrijke mate bij aan de welvaart. Door het
graven vanWinschoterdiep, Damsterdiep,
Boterdiep, Hoendiep en laterVan
Starkenborghkanaal en Eemskanaal, werd
Groningen een spin in het waterweb. Door de
afsluiting van het Reitdiep bij Zoutkamp kwamer
eeneinde aande invloed vaneb envloed die
reikte tot inde binnenstad van Groningen. Door
inpoldering van de Lauwerszee, de bouwvan
enkele grote gemalen zoals deWaterwolf bij
Electra enverhoging vande zeedijken tot deltaniveau, leek het Groninger watersysteem klaar
voor de toekomst.

t\

Fig.3. Tezien ishoedebeken
ononderbroken van het veengebiednaarzeekonden stromen.
Figuur bewerkt naar 'Leefbaar
Laaglanddoor G.P. van deVen;
Uitgeverij Matrijs Utrecht.
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Programma vaneisen

Fig.4. Degeschiedenis biedtaanknopingspunten: oorspronkelijke
waterlopen zijn\iaak nogte zienalslaagteninhet landschap en
oudedijken zijnvaaknogaanwezig. Delaagtestussendeoude dijkenzijnuitgelezen plekken omhetwaterweerderuimtete geven.
Kaartuit 'Archeologische encultuurhistorische terreinen inde provincie Groningen'; PPD Groningen 1995.

Bij het uitwerken vande schets voor eentoekomstig watersysteem hebben we ons laten leiden door een aantalwensen enuitgangspunten:
• Afvoer vanwater vanuit het Drents Plateau
naar deWaddenzee vindt zoveel mogelijk
plaats onder vrij verval,zonder tussenkomst
vangemalen.
• Hetwatersysteem krijgt eengrote capaciteit
voor berging vanwater. Deruimte voor waterconservering wordt maximaal benut, zowelin
landelijk als stedelijk gebied.
• De relatie van de Drentse beken metde
Waddenzee wordt zoveel mogelijk inoorspronkelijke vorm hersteld.Vissen moeten vrij op
kunnen zwemmen en rond de monding inzee
ontwikkelt zich onder invloedvangetijdenbeweging een geleidelijke overgang vanzoet
naar zout.
• het watersysteem krijgt eenzo hoogmogelijke mate van zelfregulering, waardoor de
afhankelijkheid vande aanvoer van
IJsselmeerwater wordt verminderd.
• Het toekomstige watersysteem biedt ruimte
voor natte natuur en draagt bij aan behouden
herstel van cultuurhistorische enlandschappelijkewaarden.
• Het watersysteem moet optimale gebruiksmogelijkheden bieden voor recreatie, wonenen
landbouw.
• Bij nieuwbouw worden locatiekeuze eninrichting afgestemd op een minimale beïnvloeding
van hetwatersysteem.

Fig.5. Deplekvandestadm1870: drie stromenomdestadheen, hetgetij kontot aanhet

fig. 6. Eennatuurlijke kronkelineenbeekmetbeschaduwing aan de

Zuidlaardermeer komen.

enekantenweiland aan de andere.
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Randvoorwaarden
Ook in2030 worden er randvoorwaarden
gesteld aan het watersysteem. Zo moet deveiligheid van bewoners gegarandeerd zijn, ook bij
zeespiegelrijzing en klimaatverandering. Het risico vaneconomische schade door wateroverlast
moet een aanvaardbaar niveau hebben.Er moet
ruimte gereserveerd zijn voor woningbouw en
nieuwe bedrijven-terreinen, waarbij de Regiovisie
Groningen-Assen 2030 richtinggevend isvoor
detotale bouwopgave. Defunctie van hetkanalenstelsel voor de beroepsscheepvaart en
waterrecreatie moet behouden blijven. Ingebieden met een primaire landbouwfunctie moetde
aanvoer vanwater mogelijk blijven.

hetwater door vroegere beeklopen, omgeven
door historische dijken. Hetwater uit Peizer-en
Eelderdiep en Drentse Aa stroomt via het
Reitdiep richting Lauwersmeer. Inhet
Lauwersmeer wordt de invloed van zout water
vergroot enontstaat een gedempte getijdenbeweging. Vande Hunzewordt de historische loop
langs de oostelijke stadsrand van Groningen
weer zichtbaar gemaakt. Het water uit deze
beek stroomt echter in noordoostelijke richting
envoorziet de nieuwe woonwijken aandeoostzijde vande stad van schoon water. Eengedeelte van het Hunzewater stroomt uiteindelijk via
het natuurgebied Midden-Groningen naar de
Eems-Dollard. Debenedenlopen van debeekdalen worden geschikt gemaakt voor grootschalige waterberging. Ook langs dewaterlopen die
het beekwater op hoog niveau door de provincie
Groningen leiden, komen brede overstromingszones waarin aanzienlijke hoeveelheden water
geborgen kunnenworden. Bij grote beek-afvoeren blijft het bovendien bij alle beken mogelijk
om het overtollige water via het kanalenstelsel
te verwerken.
Aanvoer vanwater via de kanalen blijft inprincipe mogelijk. Optermijn is het streven omde
aanvoer van IJsselmeerwater te beperken tot
het gebied westelijk van het Peizerdiep.
Landbouw-gebieden inOost-Groningen kunnen
danvanuit de Eemsvanwater wordenvoorzien.
VanDrenthe tot aan het Wadontstaat een
schoon watersysteem dat volledig door gebiedseigen water wordt gevoed.Alleen bijcalamiteiten zal hier noggebruik worden gemaakt
vandetechnische mogelijkheden omwater van
elders aantevoeren.

Fig.7.Ruimte voorwaterlangsdeDrentseAa.

Visie
Schets op hoofdlijnen
Debeken Hunze, Drentse Aaen Peizerdiep
komen niet langer meer vroegtijdig aanhun
einde inde Groninger kanalen,maar vervolgen
hunweg richting Waddenzee (figuur 3). Zestromen 'op hoog niveau' door lager gelegen delen
van Groningen.Vaak, maar niet altijd, stroomt
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Voordelen
1. Het geschetste watersysteem heeft een
grote capaciteit voor berging van oppervlaktewater, waardoor pieken inde afvoer vande
Drentse beken opgevangen kunnenworden.
Deze pieken worden overigens al afgevlakt
door grootschalige natuurontwikkeling inde
Drentse delen vande stroomgebieden.In

aanvulling op de kanalen ontstaan er alternatieve routes voor afvoer van Drents beekwater naar deWaddenzee. Per saldo worden de
oorzaken vanwateroverlast in belangrijke
mate weggenomen. Eventuele resterende
problemen kunnen worden opgelost door
gecontroleerde calamiteitenberging inenkele
inundatiepolders.
2. Door een aanzienlijk deel van het Drentse
beekwater op hoog niveau richting
Waddenzee te laten stromen, blijft afwatering
onder vrij verval mogelijk. Deaanwezige
gemaalcapaciteit kandaardoor optimaal worden benut voor landbouwgebieden, die voor
een deel met bodemdaling te makenhebben.
Tussen Drente endeWaddenzee ontstaat
een natuurlijk watersysteem op hoog niveau
dat onafhankelijk functioneert van deverschillende bemalengebieden.
3. Destad Groningen krijgt het karakter vaneen
driestromenstad. Deaanwezigheid vanstromend water zal grote toegevoegde waarde
hebben voor de kwaliteit vandewoonomgeving in bestaande en nieuwewoonwijken.
Langs dewestelijke stadsrand wordt deze
functie vervuld door het Koningsdiep, de
voortzetting van Peizer-en
Eelderdiep. Langs deoostelijke stadsrand is deze rol
weggelegd voor de Hunze.De
Drentse Aa krijgt debijzonderetaak om het stedelijk water
inde binnenstad van
Groningen van schoon water
te voorzien.
4M
4. Voor de natuur zijn er vele
jp»
winstpunten. Vissen kunnen
<&
zonder barrières de Drentse
beken bereiken. De natuurlijke
waterlopen en hun brede overstromingszone vormen een
aaneengesloten nat natuurgeJ ^
bied entevens eenecologische verbinding tussen alle
bestaande wetlands. Inde
F/g. a visie.
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kustzone ontstaan enkele gebieden met een
gedempte getijdenbeweging eneengeleidelijke overgang vanzoet naar zout water.
5. Deherstelde waterlopen en hunoeverzones
vormen prachtige groene uitvalsroutes voor
recreanten die de drukte van de stadeven
willen verruilen voor de rust en ruimte van
het ommeland. Denatte zones biedenmogelijkheden voor natuurobservatie enlandschapsbeleving. Het landschapsbeeld zalnet
zowisselend zijn als deseizoenen.
6. Voor landbouwgebieden blijft de mogelijkheid
bestaan om water aante voeren via hetkanalenstelsel. Daarnaast ontstaat eenaanvullende mogelijkheid om het landbouwgebied in
Noord-Groningen,tussen Reitdiepen
Eemskanaal, van schoon water te voorzien
vanuit de Drentse beken.Voor veehouderij,
glastuinbouw en beregening vangewassen is
schoon water van belang. Gebruikvan
gebiedseigen water gaat gepaard met verkorte aanvoerroutes, waardoor de kansop
besmetting met bijvoorbeeld bruinrot wordt
verkleind.

7. Aande oostzijde vande stad Groningen liggen diepe polders waarvan het maaiveld
meters onder NAPligt. Delaagste delenworden onder water gezet ende meren dieop
deze wijze ontstaan,zorgenvoor eenaantrekkelijke woonomgeving voor nieuwewoongebieden rond Harkstede. Eengoede waterkwaliteit is gegarandeerd door aanvoer van
kwel endoorstroming met Hunzewater. De
meren bieden eengeschikte uitgangssituatie
voor oppervlaktewaterwinning, waarbijde
zandige ondergrond mogelijkheden biedt voor
zuiveringvia bodempassage. Het gewonnen
water kangebruikt worden voor dedrinkwatervoorziening of voor industriëletoepassingen op bedrijventerrein Groningen-Zuidoost.

Peizer- en Eelderdiep
Inde bovenloop van het Peizerdiep zalhet
Fochteloërveen aangekoppeld worden aanhet
stroomgebied. Het hoogveen zal als eenspons
functioneren engeleidelijk water vrijgevenaan
de beek. Polder Matsloot-Roderwolde ende
Peizer-enEeldermaden krijgen eenfunctie als
bergingsgebied. Nadat Peizer- enEelderdiep zijn
samengestroomd tot Koningsdiep, passerenze
het Hoendiep enhetVanStarkenborghkanaal via
onderleiders. Indit traject heeft het Koningsdiep
eentoegevoegde waarde voor westelijke stadsuitbreidingen vanGroningen. Het Koningsdiep
stroomt vervolgens innoordelijke richting door
een natuurlijke bedding inhetMiddagHumsterland. Daar ligt de nadruk op het versterkenvandit waardevolle cultuurlandschap.

Technische uitwerking

Drentse Aa
Opdit moment 'eindigt' de beek ter hoogte van
DePunt inhet Noord-Willemskanaal. Indetoekomst zal het beekwater alleen nog bij piekafvoerenvia een overlaat inhet kanaal terecht
komen. Debasisafvoer vande beek passeert
het kanaalvia eenonderleider enstroomt viade
historische loop door Polder Lappenvoort.De
beek stroomt hier tussen kades, maar zalregelmatig buiten de oevers treden. Hetwater
stroomt vervolgens innoordelijke richting,waarbijzoveel mogelijk de loop vanhet Hoornse
Diep wordt gevolgd. Inde stad Groningen wordt
het Hoornse Diep weer als beek herkenbaar
gemaakt. Dit biedt aanknopingspunten voor herstructurering vanaangrenzende stadswijken.
Diverse stadsvijvers kunnenvanuit het Hoornse
Diepvan schoon beekwater wordenvoorzien.
Het beekwater stroomt door de diepenring en
verlaat de stadvia het Reitdiep.Consequentie is
dat het stedelijk water geen doorvoerfunctie
meer zalvervullen voor IJsselmeerwater. Omde
mogelijkheid opente houden omOostGroningenvan IJsselmeerwater tevoorzien,
wordt defunctie vanhet gemaal bij Dorkwerd
overgenomen door een nieuw gemaal bijde

Hettoekomstige watersysteem valt intwee
onderdelen uiteen: het beeksysteem dat schoon
water van zuid naar noord afvoert en hetkanalenstelsel dat vanwest naar oost loopt en-zo
lang het nodig is-eenfunctie kanvervullen bij
de aanvoer vanwater vanelders. Hetbeekwater zal de kanalenvia onderleiders passeren.Bij
grote afvoeren stroomt eendeelvanhetbeekwater via overlaten naar de kanalen.Omdat het
Reitdiep wordt gereserveerd voor de afvoer van
schoon beekwater, zal het Kommerzijlsterrijtde
verbinding vormentussen hetVan
Starkenborghkanaal enhet gemaalWaterwolf bij
Electra. Door het spuienvanwater te spreiden
over de huidige spuilocaties, krijgen
Noordpolderzijl ende Spijksterpompen eengroter achterland te verwerken. Het spreidenvan
de afvoer vanzoet water naar zee zorgt voor
geleidelijker overgangen vanzoet naar zout.
Afvoerpieken komen niet langer op een puntin
zee, waardoorfluctuatiesinsaliniteitverminderen.
Hierdoor ontstaanlevensmogelijkhedenvoorplantenendierendiekenmerkendzijnvoorbrakwater.
Enkeleplanonderdelenwordennader toegelicht.
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Oostersluizen. Het gemaal Dorkwerd blijft
beschikbaar om Noord-Groningen zonodigvan
zoet water te voorzien. Het Reitdiep passeert
hetVanStarkenborgh-kanaal via een onderleider
(opnieuw met overlaat) envanaf dat punt zal het
water traag en onder gering verval door de
oude meanders van het Reitdiep richting
Lauwersmeer stromen.Ook eendeelvande
Noord-Groninger maren zalvanuit het Reitdiep
van schoon water voorzien kunnenworden.

bij aan de kwaliteit vande woonomgeving en
verbetert de mogelijkheden voor waterwinning.
Eeneventueel surplus kangebruikt worden om
het noordelijk zeekleigebied van gebiedseigen
water te voorzien. De historische loop vande
Fivelvormt hierbij eenlogische aanvoerroute en
biedt bovendien uitstekende mogelijkheden voor
recreatief medegebruik. Inde winter is hetbeekwater in ruime mate beschikbaar en kaneen
koppeling worden gemaakt met het natuurgebied Midden-Groningen. Optermijn zouhet
Hunzewater zelfs onder vrijverval naar de
Eems-Dollard kunnen stromen. Rond hetuitstroompunt nabijTermunterzijl kanzichdan
onder een beperkte getijdenbeweging eenzoetzoutgradiënt ontwikkelen.

Fig.9. Technische uitwerking, eenvoorstelvoorandere peilen en
kunstwerken.

Hunze
Dehistorische loop vande Hunze loopt langsde
oostelijke stadsrand vanGroningen richting
Reitdiep. Deze loopwordt landschappelijk geaccentueerd, maar krijgt geen doorvoerfunctie
voor beekwater. Deze keuze is niet alleeningegeven door het grote aantal barrières dat
gepasseerd zou moeten worden,maar ook
omdat het Reitdiep inde toekomst reeds
gevoed zal worden door twee Drentse beken.
Aanvoer van Hunzewater heeft daardoor meer
toegevoegde waarde in de stedelijke uitbreidingen rond Harkstede. Het beekwater draagt hier
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Fig.10. DeDrentse Aazorgt voorschoonwaterinde binnenstad
van Groningen.

Groningen
De stad Groningen wordt door de DrentseAa
voorzien van schoon beekwater (figuur 5).
Alleen bij overschot of tekort aanwater vindt uitwisseling plaats met het Eemskanaal. Ditbetekent dat de stedelijke watergangen niet langer
meer een doorvoerfunctie vervullen voor
IJsselmeerwater, maar dat aanvoer naar behoefte plaatsvindt. Omde menging van beek-en
kanaalwater tot eenminimum te beperken komt
er in het Eemskanaal ter hoogte vande
Sontweg een 'waterkering'. Deze waterkering
moet vrij passeerbaar zijnvoor de scheepvaart.
Gedacht kanworden aan een rubberen sluis,
een automatische roldeur of een scherm van
luchtbellen. Doordat het IJsselmeerwater voortaan niet meer door de stad stroomt, maar er
langs, zal de kwaliteit van het stedelijk water
aanzienlijk verbeteren. DeDiepenring biedt
daardoor levenskansen aan onder andere waterlelies enlibellen.
Lauwersmeer
Dit estuarium vanhet Reitdiep komt inhalf-open
verbinding te staan met de zee (figuur 6).Het
zoute water stroomt via onderleiders onder de
zeedijk vrij naar binnen,totdat inhet
Lauwersmeer een maximumpeil wordt bereikt
(bijvoorbeeld NAP-0,20 m). Detraagheid van
het systeem zorgt voor eengedempte getijdenbeweging. Het Lauwersmeer wordt op deze
manier eenbrak getijdengebied met ruimte voor
waterberging. Het nieuwe 'Koningsdiep' ende
Drentse Aa stromen op hoog niveau aanviade
oude meanders van respectievelijk hetMiddagHumsterlanden het Reitdiep. Het peilverschil
wordt door een meanderend traject vanenkele
kilometers overbrugd. Indit traject dooft de
invloed van de getijdenbeweging langzaam uit.
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F/g. 11. HetLauwersmeer-Reitdiep estuarium;een brakwatergetijdegebied.

Fasering
Op dit moment vinden tal van ontwikkelingen
plaats op het gebied van natuurontwikkeling,
waterberging, bodemdaling en stadsuitbreiding.
Het isvangroot belang dat de verschillende
inspanningen onderling worden afgestemd en
toewerken naar een gezamenlijk streefbeeld.De
afzonderlijke maatregelen leveren op die manier
niet alleen ter plekke meerwaarde op, maar dragen ook bij aande realisering van eenduurzaamwatersysteem.
Eengoed voorbeeld vaneengefaseerde aanpak
is het doortrekken van de Hunze richting
Harkstede. Ineerste instantie kunnen deinspanningen zich richten op het realiseren vaneen
aantrekkelijke woonomgeving metveelwater en
natuur, waarbij gelijktijdig invulling wordt gegeven aanwaterberging eneventueelwaterwinning. Pas nadat duidelijk is geworden welke
claim deverschillende functies op hetbeekwater leggen, kan nagedacht worden over een
eventuele doorkoppeling richtingMiddenGroningen of zelfs deEems-Dollard.

Nawoord
Dewijze waarop het watersysteem functioneert,
isvan grote invloed op tal vanfuncties inlandelijk enstedelijk gebied.Aanpassing vaneen
watersysteem, zelfs ineen duurzame richting,
kan naast winst ook verlies opleveren voor
gevestigde belangen. Het ruimte biedenaan
natuurlijke processen wijkt sterk af vanhethuidige waterbeheer, dat vooral gericht is op het
handhaven vanvaste streefpeilen. Ook indetoekomst zal schoon beekwater -zeker inde
zomer -schaars blijven en zullen er keuzes
gemaakt moeten worden over de verdeling
ervan. Het isvan groot belang om allebelanghebbenden te betrekken bij de discussie over
hettoekomstige watersysteem inGroningen.
Het is een uitdaging om het streefbeeld zodanig
uitte werken,dat alle betrokkenen per saldode
meerwaarde ervan inzien en bereid zijn ommee
te werken aande realisering ervan.
Devisie 'Water op hoog niveau' levert geen
blauwdruk voor eenduurzaam watersysteem in
de provincie Groningen. Wel laat de visie zien
wat de consequenties kunnen zijn bij het doorvoeren van een bepaald concept. Wehopen dat
deze schets als inspiratiebron kan dienenvoor
het nadenken over detoekomst van het waterbeheer in de provincie Groningen.
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F/g. 12. Herstelvan eenmeanderend Reitdiep waarweerDrents bee-

Verantwoording

kwaterdoorheen stroomt, leentzichbijuitstekvooreen gefaseerde
aanpak.

Bij devoorbereiding van deze visie zijn gesprekkengevoerd met vertegenwoordigers vanverschillende organisaties die betrokken zijn bijhet
waterbeheer inde provincie Groningen.
Suggesties uit deze interviews zijn verwerkt in
de visie. Verder sluit devisie aan bijontwikkelingen die reeds ingang zijn gezet inde provincie
Groningen en inde stroomgebieden vande
Drentse beken.
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Oerbeek
Deidelale beek vanuit ecologisch perspectief

\
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Eerherstel voor de laaglandbeek
Phlip Bossenbroek
Staatsbosbeheer Regio Limburg - Oost-Brabant
Postbus 103
6040 AC Roermond

Ikhebwatmetlaaglandbeken. Misschien komt datwelomdatikzelfookzo'nechte
platlanderben. Laaglandbeken hebben ietsgeheimzinnigs entegenstrijdigs.Ze lijken
uithetnietste komenenschijnen weinigtot geenhaastte hebben.
Debergbeekdaarentegen begintergens bij een bronenholt dan zo snelmogelijk de
bergaf.Zeheeftwél haast,integenstelling tot debewonersvandestreekwaarze
doorheen stroomt. Diedoenjuist kalmpjes aanmetaldie hellingen.

Het gekke is dat de mensen inde omgeving
vande laaglandbeek altijd druk indeweer zijn
enaltijd ergens naar toe schijnen te moeten.Of
ze in platland nude wind mee of tegenhebben,
altijd zijn zedrukdoenerig bezig.
Misschien komt dat wel omdat zevan hunplatlandbeken vervreemd zijn. Misschien zijn zewel
zógehersenspoeld, dat zedenken dat die
beken net zo recht moeten zijn als de kanalen
die ze hebben aangelegd en net zo weinig kronkels mogen hebben als die lange rechte wegen
waar ze overheen rijden, op weg naar nergens.
Misschien denken ze inmiddels wel oprecht dat
een platlandbeek er zó uit hoort te zien.
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Fig.1. Leubeek bij St Ursulamolen.

Misschien weten ze inmiddels wel niet beter?
Tijd dusvoor eerherstel voor de laaglandbeek,
want de mensen weten niet wat zemissen.
Ergo, ze zouden wel eens eencultuur-shock
kunnen krijgen,als ze zichwerkelijk eens inzo'n
beek zoudenverdiepen.
Delaaglandbeek is niet iets op zich zelf
staands, is niet slechts water dat alleenmaar
ergens vandaan komt energens naar toe gaat.
Nee, de beek isonderdeel vaneengeheel,
waarbij ieder deel haar rol heeft enspeelt.De
som van aldie delen maakt het geheel bijna tot
eenorganisme, want het één kanniet zonder
het ander. De beek weerspiegelt daarbij de
kringloop vande natuur, van het leven zelf.
Immers, het water dat ze inzich heeft wordt via
de rivier doorgegeven aande zee, oorsprong
vanalle leven.Dezee geeft hetterug aanhet
land, aande beek, waarmee een eeuwigdurende
kringloop is ontstaan.Onderweg gebeurt ervan
alles indit rondgaan vanhet water.

1

Hoewelwater overalter wereld luistert naar de
scheikundige naam H20, zijn geentwee druppels water qua historie aan elkaar gelijk. Deene
druppel kanals onderdeel van eenglaasje bier
door het keelgat van Napoleon zijngegleden,
terwijl de andere voor eenverfrissende douche
heeftgezorgd.
Deene druppel valt als regen op de bodemen
blijft daarna honderden, soms duizendenjaren
ondergronds, alvorens ze als lange kwel ergens
in het dalvande laaglandbeek de hemelweer
eens ziet. Ze smaakt dan ook heel anders dan
de druppel die maar kort, dagen tot enkele
maanden, inde bodem is gebleven enals korte
kwel het licht weer ziet.
Inhet beekdal vande laaglandbeek komen
lange enkorte kwel optalvan plaatsen voor.Ze
zijn devoedsters vande beek, want ook als het
niet regent zorgen ze ervoor dat er water inde
beek komt endat deze kanblijven stromen.Dat
is mogelijk, omdat grondwater ook vanhoog
naar laag stroomt, waarbij, als gevolg vande
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weerstand vande bodem, drukverschillen ontstaan, waardoor kwel mogelijk wordt.
Vooral bovenstrooms, inhet oorspronggebied
vande laaglandbeek, is er sprake van korte
kwel. Omdat dezevrij kort in de bodem verbleef, smaakt ze nog een beetje naar regenwater. Dit oorspronggebied ligt altijd ineen natuurgebied, dat zó groot is, dat de relatie tussen
neerslag, oppervlakkige afvoer, grondwaterstanden enkwel,er niet door platlanders wordt verstoord. Bovendien zorgen de platlanders ervoor
dat het hele gebied schoonis!
Er komen allerlei planten endieren voor, dieeen
voorkeur hebbenvoor iets zurig envoedselarm
water. Er zitten veelfijnproevers tussen deze
organismen.
Inde middenloop vande laaglandbeek voegt
zich steeds meer lange kwel bij de korte kwel.
Dewaterkwaliteit wordt langzaam aan steeds
minder zuur en iets voedselrijker. Andere planten endieren dan in het oorspronggebied
komen nuin het beekdal voor. Ook inde
middenloop stroomt de beek grotendeels door
natuurgebieden. Opeen aantal plaatsen komen
echter ook weinig bemeste hooi-enweilanden
voor, die dankbaar profiteren vanhet altijd aanwezige beek-en grondwater.
Inde benedenloop wordt het beekwater vooral
gekarakteriseerd door lange kwel.Bovendien is
er uit zijriviertjes nog zoveel water bijgekomen,
dat de kwaliteit hier neutraaltot basisch envrij
voedselrijk is geworden. Het isvooral ook
schoon, omdat het afkomstig is uit een schone
midden-enbovenloop, enalvorens het de rivier
in stroomt is hetgoed te gebruiken alsdrinkwater. Het gekke is,dat niemand dat echter ook
doet. De"watermakers" pompen liever water op
uit het schone oorspronggebied, dat daardoor
juist verdroogt, of ze halen het direct of indirect
uit de rivier. Maar dat water moet dan eerst
weer schoon gemaakt worden.Het schone
water uit de laaglandbeek wordt genegeerd.

Misschien is dit ook welwat te simpel gedacht
voor een liefhebber van laaglandbeken
Inhet stroomgebied van de laaglandbeek
bestaat er een evenwichtige waterbalans.Als
gevolg vandie balans komt er zoveel water in
de beek dat ze een kronkelig verloop heeft
gekregen. Niet te veel water, maar vooral ook
niet te weinig. Niet te veel, want andersverdwijnenjuist diefraaie kronkels, ook wel meanders
genoemd, en niet te weinig,want dan gebeurt
er niets inde beek.

Het uit de haarvaten sijpelende water komt
samen endan is er opeens al sprake vaneen
echte beek, weliswaar smal en ondiep, maar
verder met alles erop eneraan. Eenaarzelend
maar dapper en hoopvol begin, kleine kronkels,
veel laagblijvende kruiden, alleen kleinebodembewonende visjes ental van ongewervelde organismen.
Debeek wordt allengs dieper en neemtin
omvangtoe, het beekdal wordt breder. Bochten
worden ruimer, hetwater kabbelt enfluistert.
Het ene moment ligt ze inde volle zon,dan
weer wordt ze ingesloten door de groene muren
van beekbeleidende bossen.
Zo zie ik de beek graag: danweer eens open
enduidelijk, danweer gesloten enverborgen.
Danweer voorspelbaar en het volgende
moment vol prettige verrassingen. Diepebuitenbochten aan devoet van hoge steilwanden,
waar inde uitgeschuurde geulen snoeken op
eenlangskomende prooi liggen te wachten in
het koele water. Ondiepe aangezande binnenbochten en kleine strandjes, waar zandengrind
gesorteerd door de beek zijn neergelegd.Waar
planten endieren de kans krijgen om zichte
vestigen. Aanspoelselrandjes van blaadjes en
takjes waarin allerlei gedierte eenplekje omte
wonen heeft gevonden.

Fig.2. Zelsterbeek.

Inde moerassige graslandjes, natte heidegebieden of hoogvenen van het bovenloopgebied is
de beek nog heel klein en bestaat feitelijk uit
een soort haarvatensysteem vantal vankleine
tot zeer kleine geultjes, gevoed door kwel.
Soms is er geeneens eengeultje, maar stroomt
het kwelwater bijna ongezien door de vegetatie.
Na langdurige droogte kunnen de geultjes wel
eens een poosje droog komente staan,maar
dat is hier doorgaans geen bezwaar. Deorganismenvandeze bovenloopse gebieden zijnaangepast aandergelijke omstandigheden.
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Hier endaar ligt een omgevallen boom inde
beek, waardoor de stroomdraad zich heeft verlegd. Het toch alwulpse bochtenwerk vande
beek is op dergelijke plaatsen nog boeiender. Er
gebeurt dan ook vanalles.
Tussen detakken van de in het water gevallen
boomkruin komt een hoge concentratie kleine
beekorganismen voor, zeer geschikt alsvisvoedsel. Opeentak zit de ijsvogel uit te kijken
naar eenvisje. Indewortelkluit broedt de grote
gele kwikstaart en in het water van de beek
duikt net eenwaterspreeuw onder. Debeek
heeft achter de omhooggerezen wortelkluit van

de omgevallen zwarte els een meestromende
nevengeul gevormd. Deboomkruin houdt drijvend takhout en dergelijke tegen,waardoor de
stroom zich meer en meer naar deze nevengeul
verlegd.

•

mÉÊLA3

Zozijn op allerlei plaatsen nieuwe kronkels ontstaan enoude kronkels afgesloten geraaktvan
de hoofdstroom van de laaglandbeek.
Indeze meestal kwelgevoede oude geulenontwikkelt zich een moerasje, tevens geschikt als
voortplantingspoel voor amfibieën.
Wat eenbeek!
Toch heeft ze ook haar meer gevaarlijke kanten,
als bij langdurige regenval er meer water door
de beek stroomt dan ze aan kan. Dantreedt ze
buiten zichzelf, annexeert de aanliggende
oevers engronden en zorgt ze er zelf voor dat
haar boorden niet als een keurslijf aanvoelen.
Daarvan bevrijd doorstroomt zeweiden enbossen, spoelt allerlei blad en houtweg, maar
deponeert evengoed slib enzand.
Na die grote schoonmaak is het hele beekdal
anders. De laaglandbeek blijkt een kleurrijk, interessant enwat grillig fenomeen te zijn!

'- "
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Fig.3. St Ursulamolen.

Ook als ze langs woningen of door dorpen
stroomt, wil ze dat waardig doen,opeen
manier die bij haar past. Enkrijgt ze die kans
niet, dan neemt ze een keer wraak, want zóis
zeook!
Kortom, zó ziet ze eruit en zó gedraagt ze zich.
Enzó hoort het ook.
Wat een beek, zon laaglandbeek !

Enze houdt het ook niet allemaal voor zich zelf.
Ze stelt het zelfs op prijs als ze haar soms wat
frivole enfladderachtige doen en laten kan laten
zien. Ze staat het zelfs toe datje je vermoeide
voeten inhaar frisse water afkoelt, of dat hier
endaar eenvisje wordt verschalkt.
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Excursieverslag 22juni 2015:
DeVunderink waterleiding
Wimvander Hoek
EcoQuest Ecologisch onderzoek enadvies
v. Lawick v. Pabststraat 2-2
6814 Arnhem

Inleiding
Dit is een vertelling over degeschiedenis van een fictieve watergang inhet oosten
des lands die, hoewel nietbestaand, toch erg veelgelijkenis vertoont met een zeer
grootaantal watergangen, zoals die indeAchterhoek, inTwente en indelen van
Limburg enBrabant voorkomen.

Ukrijgt eerst een korte toelichting opde
geschiedenis van de beek, daarna neem iku
mee naar buiten om eens eenkijkje te nemen.
Niet alle benamingen zijn fictief. Dit om uenigszins houvastte biedenten aanzienvande positionering van het systeem binnen de geologische
situatie inNederland.

Het ontstaan van de waterleiding
rond 1930
DeVunderink Waterleiding, gelegen inhet
stroomgebied vande Groenlose Slinge inde
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oostelijke Achterhoek, is van oorsprong een
grotendeels gegraven watergang. De leiding
komt op deTopografische kaarten uit 1850 en
1927 niet voor en is vermoedelijk indejaren
'30 van devorige eeuw gegraven alsontwatering vande destijds nog aanwezige natteveengebieden.
Karakteristiek voor dit soort watergangen,
zowel indeAchterhoek als inTwente, maar ook
in Brabant en Limburg,was dat meestal devan
nature inhetterrein aanwezige laagten door
middel van sloten aan elkaar werden gekoppeld,
zodat het water, dat er normaal gesproken bleef
staan, kon wegstromen. Het veen op de hogere
terreindelen werd zodoende ontwaterd enkon
worden ontgonnen.Vanhet oorspronkelijke
Elzerveen, dat op de kaarten van 1850 en
1927 noggoed te zien is, zijn slechts hier en
daar nog enkele kleine fragmenten te zien.
Het stroomgebied is inde loop van de 20ste
eeuw grotendeels door de landbouw ingebruik
genomen. Het betreft hier voornamelijk weidegronden, maar door toepassing van hetpotstalsysteem, waarbij op bepaalde terreindelenjarenlang mest enander organisch materiaal uitde
stallen werd opgebracht, zijn hogere enkenontstaan, die over een betere bodemstructuur

F'g.l.
Detoestand
anno1999.
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(zwarte en bruine enkeerdgronden) beschikken.
Bovendien waren deze gronden,juist doordat ze
op den duur boven de omgeving 'uitstaken',droger. Veelal werd enwordt op dergelijke gronden
akkerbouw bedreven.Vandetoepassing vandit
systeem zijn inde oostelijke Achterhoek nogde
meeste en mooiste voorbeelden te vinden.In
andere delen van het land zijn oude enkendikwijls door de behoefte aan schaalvergroting met
de omgeving 'gelijk' gemaakt.
Ook inhet stroomgebied vandeVunderink
Waterleiding heeft dit op een aantal plekken
plaatsgevonden, getuige hetfeit dat eenaantal
op detopografische kaarten uit de 70-er jaren
vande vorige eeuw aangegeven enken
inmiddels niet meer bestaat.

Normalisatie indejaren 7 0
Het verdwijnen vanenken heeft vermoedelijk
mede te maken met het feit dat inde loopvan
de 70-er jaren een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden waarbij ook de loop vandeVunderink
Waterleiding drastisch is gewijzigd. Hadde beek
inzijn oorspronkelijke toestand eentamelijk grillig en min of meer meanderend tracé, aanhet

eindvande 70-erjaren was daarvan weinig
meer te herkennen.
Figuur 1laat een beeld zienvande toestand
anno 1999. De bovenloop, eventen zuidenvan
de Meestervenweg,werd gereduceerd tot een
diepe rechte ontwateringssloot envan elke houtige begroeiing ontdaan.Vermoedelijk was de
beek grote delenvanhetjaar aan droogvalling
onderhevig.
Ookverder stroomafwaarts, tot aande uitstroming inde Groenlose Slinge, is het profiel
destijds aanzienlijk verdiept enmerendeelsvan
'slingers' ontdaan. Slechts enkele korte trajecten door bos (Rodebosch,DeBeemd) zijn
destijds vanprofielaanpassingen gespaard
gebleven. Nieuw aangelegde bochten werden
meest vastgelegd met stortsteen of met een
vorm vanopen bestrating, ook wel grasbetontegelsgenoemd.
Opverscheidene plaatsen zijn bij de normalisatie stuwen geplaatst, waarmee de grondwaterstanden inde aanliggende landbouwgronden
konworden beheerst. Het stromende karakter
was daardoor ingrote delenvan beekgoeddeels verdwenen. Fotomateriaal uit dejaren '80
uit de omgeving van 't Hovers laat een sterk
begroeide, vermoedelijk stagnante sloot zien,
waarin stroming alleen optrad bijneerslag.
Defunctietoekenning inhet
Waterhuishoudingsplan uit 1987 meldt de
Vunderink Waterleiding als "Water voor landbouw". Het plan uit 1992 meldt voor eendeel
vande middenloop ende benedenloop defunctie "Water voor landbouw enkwel-afhankelijke
waternatuur". Dit onderscheid is gemaakt op
basis van hetfeit dat de midden-enbenedenloop gelegen zijn ineengebied waar keileem
ontbreekt. Inde ondergrond bevindt zich eenvrij
diepe geul (tot ongeveer 20-25 m)die nade
Ijstijden is opgevuld met zand.Daardoor kan
diepere kwelworden aangevoerd. Debovenloop
komt hiervoor niet inaanmerking doordat deze
voor een belangrijk deel op het Oost
Nederlands Plateau is gelegen,waar keileem
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(zeer) ondiep inde ondergrond voorkomt. Het
optreden vandiepere, sterker aangerijkte kwel
is hier vrijwel uitgesloten. Er komt weldegelijk
kwelvoor, maar deze is van(zeer) lokale oorsprong, afkomstig uit de directe omgevingvan
de beek.

Beekherstel inde negentiger
jaren
De90-er jarenvandevorige eeuw hebbenverschillende ontwikkelingen op gang gebracht.
Enerzijds werd door deWerkgroep Ecologisch
Waterbeheer (WEW)de Subgroep Beekherstel
opgericht. Eengroep enthousiaste wetenschappers enmensen uit de praktijk van hetwaterbeheer die zich sterk maakte voor herstel vanhet
stromende karakter vanwatergangen die,in
essentie onder verhang liggend endus stromend, met de grootschalige normalisaties inde
70-er en80-er jaren door stuwingwarenstilgelegd.
In 1995 verscheen het resultaat vaneenaantal
jaren studeren endiscussiëren: "Bekenstromen". Inhet rapport werd gemeld dat vande
3000-4000 km (in principe) stromende watergangen inNederland nogongeveer 4%inminof
meer oorspronkelijke staat verkeerde. Herstel
vaneen aantal nog relatief gave systemen,werd
dringend noodzakelijk geacht.
Als handvat en leidraadvoor herstel vanbeschadigde systemen presenteerde het rapport het
zogenaamde 5-S-model, eentheoretisch ecologisch kader dat een beeksysteem opsplitste in
5 factorcomplexen:
SYSTEEMVOORWAARDEN(klimaat, geologie
engeomorfologie, bodem)
STROMING(grond-enoppervlaktewaterhydrologie, hydraulische kenmerken),
STRUCTUREN(lengte-endwarsprofielvorm,
oever-en beddingstructuren (habitats)),
STOFFEN(water- en waterbodemkwaliteit)
SOORTEN(flora enfauna).

Als begrenzing vanbeeksystemen werdde
waterscheiding aangehouden (stroomgebiedsbenadering).
Beekherstel wasvoornamelijk gericht op het
herstel van stromend water en de natuurwaarden die daarbij optreden (karakteristieke
vissoorten, macrofauna enwaterplanten).
Daarnaast stak in de loop vande 90-er jaren het
verschijnsel verdroging de kop op. Ingrote
delenvan het landwerd inde landbouw schade
geleden, doordat inde drogere periodenvan
hetjaar de grondwaterstand te diep wegzakte
en het gewas niet meer vanvoldoende water
konvoorzien.
Intoenemende mate ontstond het inzicht dat
men met de grootschalige normalisaties van
beken inhet snel afvoeren vanovertollig neerslagwater te ver was doorgeschoten.
Werden eerder in het kader vanbeekherstel op
talvan plaatsen bestaande stuwen gepoogd te
verwijderen of te vervangen door cascades om
stroming weer op gangte brengen, inhet kader
vanverdrogingsbestrijding ontstond juist een
tendens om de afvoer vanwater afte remmen
door nieuwe stuwente plaatsen.
Het duurde tot het eindvan de 90-er jaren voordat het besef doorbrak dat inessentie deproblematiek van beekherstel envanverdroging
niet wezenlijk anders was, al leken beide op het
eerste gezicht lijnrecht tegenover elkaar te
staan. Ingrote lijnen komt zowel deverdrogingsproblematiek als een belangrijk deelvan
de problematiek die zichvoordoet bij beekherstel, voort uit hetfeit dat watergangen te diep
zijn gemaakt (uit overwegingen vanoverstromingsrisico) of uit eigen bewegingte diep zijn
ingesleten. Dit bracht enerzijds te sterkeontwatering met zich mee, met als logisch gevolgeen
dalingvande gemiddelde grondwaterstand (verdroging), maar anderzijds zeer instabiele afvoerpatronen met zeer hoge afvoerpieken endaartegenover langere perioden vandroogvalling.
Stuwen hielpwel iets, maar hadden doorgaans,
zeker inwateren met eenwat groter verhang,
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maar op zeer beperkte schaal effect. Stuwing
uitte zichvoornamelijk inhet gebiedjuistbovenstrooms vande stuw inhogere grondwaterstanden.
Decrux vanoplossing van de problematiek
school inde noodzaak om over grotere oppervlakten meer water langer vast te kunnenhouden, liefst binnen het grondwatersysteem.Voor
het ontwerp vanont-en afwateringsstelsels
betekende dit de ontwikkeling van stelselsvan
minder diepe watergangen (hogere B/D-verhouding) met inspecifieke gevallen (lagere horizontale doorlatendheid vande bodem) een grotere
dichtheid.
Het laatste wasvooral in landbouwpercelen
nodig om inundatie bij plotselinge hevige neerslagte kunnenvoorkomen. Ook bleek inveel
bestaande afwateringsstelsels vaak dat deontwateringseisen, die voor landbouwgronden werdengehanteerd,evenzo optussenliggende (niet
zelden natuur-)terreinen waren toegepast
ondanks dat die geen landbouwkundige functie
hadden. Mede hierdoor waren op talvanplaatsen natte en/of vochtige natuurwaarden verdroogd enverdwenen.
Met de voorgaande gedachtegangen inhet
achterhoofd werd voor deVunderink
Waterleiding in 2000 een herstelplan ontwikkeld
met eentweetal hoofddoelstellingen:
• ontwikkeling van de natuurwaarden inenom
deVunderink Waterleiding met het accent op
waarden die karakteristiek zijnvoor stromend
water ecosystemen enhunomgeving,
• verbetering vandewaterhuishouding ten
behoeve van landbouwkundig gebruik, met als
accent reductie vande matevanverdroging.
Figuur 2 laat eenoverzicht zienvanhet destijds
opgestelde streefbeeld.
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Fig. 2. Het streefbeeld anno1999.

De wandeling
Zo, ik denk dat unuover eenaardig beeld
beschikt van hoe het inde loop der jarende
Vunderink Waterleiding isvergaan. Ik stel daarom voor om met z'n allen maar eens eenwandeling te gaanmaken.
Voordat we bij de beek gaan kijken is hetmisschien goed eenaantal algemene uitgangspunten die in het herstelplan 2000 zijn gehanteerd
kort toe te lichten.
Binnen het gehele stroomgebied van debeek
(inclusief zijtakken), intotaal 654 hagroot, heeft
een herziening plaatsgevonden van het grondgebruik. Er heeft daarbij een soort ruilverkaveling
plaatsgevonden op stroomgebiedsniveau. Hierbij
zijn devolgende overwegingen gehanteerd:
• intensief landbouwkundig gebruik levert een
belasting voor het beeksysteem endient derhalve of zo ver mogelijk benedenstrooms, of
op ruime afstand van de beek (met eentussenliggende bufferzone) te wordengesitueerd.
• teelten,waarbij zogenaamde evenwichtsbemestingwordttoegepast enniet metchemische bestrijdingsmiddelen wordt gewerkt)

Beken mde 21ste eeuw 1 2 1

worden inhet bovenstrooms gelegen gebied
weltoegestaan, maar slechts in beperkte
mate direct langs dewatergangen,
voor een zelfstandige loopontwikkeling inde
beek dient ter weerszijden ruimte te worden
gemaakt. Hiertoe zijn langs alle watergangen
oeverstroken aangekocht, afhankelijk vante
verwachten bochtontwikkeling variërend in
breedte tussen 10 en 50 meter. Deze stroken
zijn in bovenstrooms gebied grotendeels met
bomen ingeplant, meer benedenstrooms,
waar op een relatief groot aantal plaatsen
periodieke inundatie plaatsvindt, ontwikkelt de
beekbegeleidende vegetatie zich zelfstandig,
het onderhoud aanwaterlopen bestaat uit
niets doen.Welwordt jaarlijks een schouw uitgevoerd. Hierbij worden deveranderingen in
tracé en dwarsprofiel gedocumenteerd enin
kaart gebracht. Tenbehoeve vande schouw
wordt aan één zijde vande loop een smal
wandelpad vrijgehouden. Het pad is ook voor
recreatie opengesteld.

Bovenloop
Wekomen bij de bovenloop vande hoofdstroom
die begint in een bosje met eendoorsnede van
150 tot 300 m.Welopen naar een ondiepe verlaging in hetterrein die zich ongeveer inhet
midden van dit bosje bevindt waarin zichdoor
hetjaar heen,afhankelijk vande hoeveelheid
neerslag, een hogere of lagere waterstand
manifesteert. Nuis het er redelijk begaanbaar.
Opsommige plekken zakt mentot over de
enkels inde drassige modder, wat voor diegenendie geen hoge laarzen aan hebben natte
voeten betekent. Het is niet echt een poel, het
bos dat deels op rabatten staat, reikt bijna overalvanoever tot oever. Naast elzen enessendie
vooral inde lagere gedeelten staan,komener
ook jonge eiken en beukenvoor (hoger endroger). Het bosje heeft veelweg van elzenbroek,
met pollen pitrus enzompzegge, plekken riet,
maar ook lisdodden,gele lis enslangewortel.
Nabij dewaterspiegel zienwe opveel plaatsen
grote plakkaten mossen, hoofdzakelijkveenmos. Opde hogere delen komt vrij veel braam
enbrandnetel voor. Ook zienwe verschillende
soorten varens voor (adelaarsvaren, maar ook
koningsvaren). Vaneen 'echte' bronvegetatie
(goudveil, bronkruid, bronmos) isweinig te zien.
Hetwater ziet zwart doordat zich op de bodem
veel organisch materiaal verzamelt. Er is,buiten
helofyten, geenwatervegetatie aanwezig.
De sterk in peilfluctuerende "poel" ontvangt
ondiepe kwel uit de kop van het stroomgebied
enfungeert daarmee alsvoeding van dehoofdstroom vandeVunderink Waterleiding.Weverlaten het 'brongebiedje' met de beek, eenondiepevrij brede watergang, die geheel isbeschaduwd.Aande ontwikkeling van terrestrische
vegetatie langs de randenvan het stroombed is
te zien dat de loop vermoedelijk gedurende
lange perioden water voert en slechts incidenteel geheel droogvalt. Gezien het ondiepe karakter vanhet grondwatersysteem is de basisafvoer vermoedelijk niet erghoog.
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Welopen langs de bovenloop, die ineenvrij
brede strook bos isgelegen.Deloop isten
opzichte vande voormalige beekloop sterk verondiept. Lagde beddingvoorheen tussen 1.5
en 2 meter onder maaiveld, nuis dat nogmaar
tussen 0.5 en 1meter. Inbeginsel is het tracé
vrij recht aangelegd, maar binnen de bedding is
duidelijk te zien dat met name bij lagerewatervoering hetwater een kronkelende (meanderende) lijnvolgt. Hier endaar is dit morfologische
proces al iets verder gevorderd enis eenzwakke bochtvorming zichtbaar. Aangezien dehuidigetoestand al meer dan 10jaar bestaat, is
duidelijk dat op deze plek inde beek het proces
van bochtvorming uiterst langzaam verloopt.Op
de oevers treffen we onder de bomenveelaldalkruid, slanke sleutelbloem en bosanemoonaan.

Middenloop
Deovergang van boven-naar middenloop is
nogalvaag. De beekbedding wordt geleidelijk
breder, maar blijft lang beneden de 'kritische'
breedte van 3 meter. Eerst voegt zichde
Valkengoot bij de hoofdstroom, maar inhettraject benedenstrooms hiervan is nog steeds
sprake van een bovenloop.
Indit traject bevindt zich inhet bos eenverbreding vande bedding tot wel 15 m. Het betreft
hier eenvlakker liggend stuk vande loop.De
plek zelf is vrij open, begroeid met watermanendevegetatie (pitrus, riet, zeggen). Slechts
hier endaar bevindt zich een enkele zwarte els
op eenpol.
Debeek treedt hier regelmatig buitenhaar
oevers, mede doordat de 'uitgang',die smaller
is dan de 'ingang'vermoedelijk nogal eensverstopt raakt. Inhetterrein iste ziendat de loop
verschillende kronkelende 'tracés' heeft ontwikkeld, waarvan er één het 'voorkeurstracé'
genoemd kanworden,die bij de laagste waterstanden nogwater voert.
Evenvoorbij deverbreding, op de plaats waar

de Hinkeier Waterleiding, de grootste zijtak (187
ha), indeVunderink Waterleiding uitmondt
neemt de breedte ineens aanzienlijk toe (± 4-5
m).Vanaf dit punt is duidelijk sprake vaneen
middenloop.
De Hinkeler Waterleiding is, evenalsde
Valkengoot, op verschillende plaatsengestuwd.
Vooral devlakker gelegen delenvandezeleidingenwaar sprake is vanlandbouwkundiggrondgebruik inde oeverlanden worden op dezewijze
op peilgehouden.Langs steileretrajecten,die
meestal vrij kort zijn, treffen we grondjes aan
die aande natuur worden overgelaten. Inde
meeste gevallen hebben zich hier ruigtevegetaties ontwikkeld,waarin eenovergang naar
opgaand bos, met berk, eik, es en plaatselijk
els, inmiddels te zienis.
Deze ruige bosjes worden op de meeste plaatsenonderling verbonden door 10tot 20 meter
brede stroken met aangeplante zwarte els,
gemengd met es, en hoger op de oevers,ook
eik en beuk. Debeide zijtakken hebbeneen
bovenloop-karakter enzijnvrijwel nergensonbeschaduwd.
Verder stroomafwaarts is deVunderink
Waterleiding optwee plaatsen onbeschaduwd.
Het betreft hier plekken waar het beekbed zich
verbreedt tot soms enkeletientallen meters.Op
deze open overstromingsvlakten zienwe datde
beek sterk begroeid is met helofyten, zoals riet
envegetaties met pitrus enverscheidene
zegge-soorten. Deexacte loop van hettracé is
op deze plaatsen meestal niet duidelijk te zien.
Alleen de vegetatie (lisdodden, gele lis,egelskop)verraadt waar een deelvan hetjaar nog
(open) water te vinden is. Hetvoorkomenvan
deze plantensoorten beschrijft een slingerend
patroonvan boven-naar benedenstrooms, met
hier endaar gaten waar zich 'echt' openwater
bevindt (een soort poeltjes) met eengrote verscheidenheid aanwaterplanten (sterrenkroos,
fonteinkruid,waterviolier, langs de randen klein
enveelwortelig kroos).
Langs de oevers vandeze open plekken zien
weveel dotterbloem. Er is duidelijk sprake van

Beken mde 21ste eeuw 1 2 3

wat sterkere kwel,die vermoedelijk dieper uit
de ondergrond komt. Opde open plek stroomafwaarts vande brug inde Hamersweg wemelt
hetvande beekjuffers (Calopteryx splendens)
enandere libelle-soorten,waaronder degeelvlekheidelibel (Sympetrum flaveolum), debeekrombout (Gomphus vulgatissimus), de grote roodoogjuffer (Erythroma najas) ende vuurjuffer
(Pyrrhosoma nymphula).
Deopen plekken zijn omzoomd door een strook
met (aangeplant) bos.Waar inhet achterland
landbouw aanwezig is, is achter de beplantingsstrook eenoeverwal aangelegd,die delandbouwgronden behoedt voor overstroming.
Omdat de beekbedding, ook inde middenloop,
doorgaans niet dieper dan 1,5 meter onder het
omringende maaiveld ligt, zijn deze wallenvrij
hoog, afhankelijk vande maaiveldhoogte soms
bijna 2 meter. Aande beekzijde loopt langs de
wal eenondiepe greppel,een soort van
meestromende nevengeul,waarlangs alleenbij
zeer hoge waterstanden overtollig water kan
wordenafgevoerd.
De bodem is indeze overstromingsgebiedjes
zeer onregelmatig. Inde meeste gevallen is
sprake vaneen nogalwillekeurige afwisseling
van(nattere) kuilen en(drogere) bulten. Hierdoor
is devegetatie bijzonder afwisselend. Hetvereist echter, mede door devaak dichte begroeiing, uiterste concentratie om zich zonder zijn
enkels te breken door deze 'woestenij' voort te
bewegen.
Strikt genomen zouden de bredere overstromingsvlakten tot de benedenloop van de beek
gerekend moetenworden.Inde tussenliggende
trajecten heeft de beek echter veel meer een
middenloop-karakter. Debedding varieert hier in
breedte van 3tot soms wel 9 meter, en heeft
eenmeanderendtracé. De beek loopt over aan
aanzienlijk deelvan haar lengte door bos, elders
tussen brede beplantingsstroken, enis derhalve
goed beschaduwd.
Het dwarsprofiel is in het algemeen zeer
afwisselend vanvorm.Weontmoeten talvan
voorbeelden vanbochten,die "zo uit de boekjes

weggelopen" lijken,met een steile niet zelden
overstekende (onderspoelde) buitenbocht waar
dewaterdiepte soms oploopttot wel 1,5 â2
meter, eneenveelvlakkere, aan sedimentatie
onderhevige binnenbocht, vaak met eentamelijk
instabiele zandbank. Wadendoor de beek isin
dit traject uiterst verraderlijk, doordat de bodem
optal van plaatsen vrij diepe stroomkuilen
bevat, enop aanzandende plekkenzandbanken,
waar men soms tot de liezen inwegzakt.
Desondanks ligt de bedding ook hier niet erg
diep onder het omringende maaiveld.Opde
meeste plaatsen kanmen,staande inde beek,
nogvrij gemakkelijk "over de rand" op de oever
kijken.
Opverscheidene plaatsen komen we door
onderspoeling gevelde bomen tegen,waarachter zich soms enorme detritusdammen hebben
gevormd. Ditverschijnsel blijft beperkt tot
meestal oudere beuken eneiken,die stammen
uit detijdvanvoor het herstel, 10 tot 15jaar
geleden. Ondanks dat hetverhogen vande bedding zeer geleidelijk heeft plaatsgevonden, is
aande oude bomen die er nog staante zien dat
ze een deelvande stevigheid vanhunwortelstelsel hebbenverloren, engenomineerd zijn
om binnen afzienbare tijd "het loodje te leggen".
Overigens is vooral inde steilere gedeeltenvan
de oevers goedte zien dat de oevers dikwijls
worden vastgehouden door boomwortels.De
oeverstruktuur is hierdoor uitermate grillig,en
biedt huisvesting aanzowel beekgebonden
vogels (ijsvogel,grote gele kwikstaart) als kleine
zoogdieren (waterspitsmuis), hetgeen te zienis
aantal vangaten die door holenbroeders en
dergelijke inde steile wanden zijn gemaakt. Hier
treffen we ook voor beekoevers karakteristieke
langgerekte mosvegetaties aan,waarin inverticale richting eenduidelijke zonering aanwezig is
ten gevolge vanwisselende mate van onderdompeling (haarmos-achtigen boven levermosachtigen onder).
Debedding zelf is, buiten de wat bredere trajecten die meer licht ontvangen,niet of nauwelijks
begroeid.Waar wel enige vegetatie aanwezig is,
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beperkt de begroeiing zichtot de randenvan
het beekbed. Devegetatie is in het algemeen
grazig, tenteken dat zo nuendan mogelijk
droogval optreedt. Het substraat bestaat uiteen
bonte mengelmoes vanopen zandige plekken,
plekken met blad enfijn detritus enplekken
waar zich door ingevallen takken grotere hopen
organisch materiaal hebbenverzameld. Grinden
stenen (ook: puin en stortsteen en dergelijke)
komenwe, met uitzondering vanbij decascadestuw die is aangelegd op de plek waar voorheen een 'gewone' stuw heeft gestaan,vrijwel
nergens tegen.Welzijn inde bodem opsommige plekken nog restanten te zienvande lage
houten bodemdrempels, waarmee destijds de
gewenste bodemverhoging is bewerkstelligd.
Dit proces is infasen verlopen,waarbij op basis
vande exacte beddinghoogten eenhele reeks
vanhouten drempels van 10 tot 15 cm hoogte
is aangebracht. Toende eerste serie voldoende
was aangezand, na 1,5 tot 2jaar, werdeen
tweede serie geplaatst, globaal midden tussen
de plaatsen waar de eerste serie nogte zien
was.
Deze werkwijze werd zolang herhaaldtotdat de
gewenste beddingverhoging vantussen 50 en
80 cm was bereikt. Gedurende het hele proces
vertoont de beddinghoogte een getrapt
patroon, dat nadat de laatste serie drempels is
weggerot langzaam verdwijnt. Ter voorkoming
dat de bedding zichweer opnieuw de diepte in
begint te graven, is er min of meer gelijktijdig
voor gezorgd dat de hoogte van piekafvoeren
werd afgedempt.
Inhet stroomgebied vandeVunderink
Waterleiding heeft dit plaatsgevonden door
gedeeltelijke verondieping vanzijtakken (deels
actief, door het aanbrengen vangrond,deels
passief, waarbij de onderhoudsfrequentie
drastisch isteruggebracht), gecombineerd met
toepassing van stuwen en/of knijpstuwen (overlaat met een kleine onderlaat). Daarnaast iseen
deelvan het oorspronkelijk diepere afwateringstelsel gedempt envervangen door een
dichter stelsel vanondiepe greppels.

Vanzelfsprekend helpen ook de overstromingsgebiedjes langs de hoofdstroom mee inhetvertragen van de afvoer.
Dat dezewerkwijze succes heeft gehad mag
blijken uit het feit dat sinds enkelejaren de
beekprik (Lampetra planeri) tot vaste bewoners
vande middenloop magwordengerekend.
Ondanks het feit dat de afvoer aanzienlijk isvertraagd, zienwe dat nog steeds op tal van plekkenwel oevererosie plaatsvindt. Was de beek
inde middenloop voorheen over grote lengte
(behalve inde reeds bestaande bosjes) genormaliseerd, nu heeft zich ingrote lijnentoch een
duidelijk meanderend tracé ontwikkeld.
Verdergaande oevererosie wordt 'intoomgehouden' door de houtige begroeiing op deoevers.

Benedenloop
Wandelend van boven-naar benedenstrooms wijkenter hoogte vande Huzinkwegvrij plotseling
de bossages op de oevers. Het landschap is
ineens vrij open, bestaande uit een enkele tientallen meters breed moerassig beekbed,langs
de randen overgaand inkruidenrijke graslanden
met hier en daar een groepje eiken. Hier begint
de benedenloop, al moet worden geconstateerd
dat de overgang, gezien de aanwezigheidvan
bredere trajecten inde middenloop, evenalstussen de boven-en middenloop, vaagte noemen
is.
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Even bovenstrooms van de Huzinkweg voegt
zichde Huzink Waterleiding (172 ha)bijde
hoofdstroom. Dit maakt dat het beekbed ter
hoogte van de Huzinkweg de 'kritische' breedte
van 10 meter bereikt.
Debeek zelf, die bij het uitkomen van het bos
meteen sterk begroeid is, slingert door de
brede moerassige strook. Deze strook isvergelijkbaar met de meer open plekken inde
middenloop en is begroeid met veel helofyten
waaronder riet. Verschil is dat de open watergang hier wel goed te zienis.
Ook de begroeiing vande waterloop zelf is
sterk vergelijkbaar met de open plekken inde
middenloop.
Bijzonder zijn de gras-/hooilandjes langs de
oevers. Opde hogere delenvande beekflanken
betreft dit voornamelijk droge graslanden.Ze
vormen een soortenrijke tussenvorm vanhet
voedselrijke bemeste grasland vanvoorheen
naar droge envochtige heidevegetaties.
Soorten als zilverhaver en buntgras zijn hier
zeer algemeen. Plaatselijk komt enige opslag
van berk voor.
Opde lagere ennattere delenvandeflanken
zijn vochtige schraalgraslanden ontwikkeld.Er
zijn hier tal van soorten orchideeën te vinden
(wespenorchis, brede orchis, gevlekte orchis),
die ingroten getale voorkomen. Dezeschraallanden staan met enige regelmaat geheelof
gedeeltelijk onder water, wat goed te zien isin
de vegetatiestructuur. Naast aanvoer van oppervlaktewater is ook sprake vankwel.Dit maakt
dat vegetatie op de lagere delen kenmerken
vertoont van kwelmoerashooiland (blauwgrasland), ondanks hetfeit dat (nog) niet echt sprake is vaneenvenige ondergrond.
Deschraallandjes enmoerassige terreintjes vormeneenwaar paradijs voor allerlei soorten
insecten envogels. Het aantal soorten libellen
enkokerjuffers dat hier rondvliegt isteveel om
op te noemen.Verscheidene soortendazen,
waaronder de goudoogdaas, maken het leven
vanons argeloze wandelaars behoorlijk lastig.
Vande vogels die we zagen,zijn de roerdomp

(Botaurus stellaris) ende kwartelkoning (Crex
crex), die eindvorige eeuw inNederland nog
maar op eenzeer beperkt aantal plaatsen voorkwamen, noemenswaard.
Na ongeveer 1,5 km bereiken we de uitmonding
vandeVunderink Waterleiding inde Groenlose
Slinge.Voorheen stond op deze plek een brede
betonnen stuw met eendebietmeetwerk met
peilschrijvers. Dit systeem is vervangen door
een akoestisch meetwerk, even bovenstrooms
van de monding. Dit systeem bestaat eenuit
rechte betonnen goot van ± 10 meter lengte,
waarin diagonaal twee zenders en ontvangers
zijn gemonteerd. Het debietmeetwerk heeft op
deze manier nauwelijks invloed op destroomsnelheid inde beek.
Ondanks hetfeit dat alindejaren '80 vande
vorige eeuw de Groenlose Slinge werd 'gebombardeerd' tot ecologische verbindingszone, is
deze beek nog steeds opvele plaatsen
gestuwd. Destuw benedenstrooms van demonding van deVunderink Waterleiding bevindt zich
op ± 2 km afstand.Waarschijnlijk treedt hierdoor alleen bij zeer hoge afvoeren enige terugstuwing inde Vunderink Waterleiding op.
Mijmerend inhet water van de debietmeetgoot
starend (hoe is het mogelijk datje met geluid
debieten kunt meten?), nemenwe met z'n allen
hetverhaal vande beek diewe inde afgelopen
uren zijn langs gewandeld nog even door.
DeVunderink Waterleiding is,ondanks dat zij
destijds de dans van normalisatie niet isontsprongen, uitgegroeid tot een prachtige beek.
Niet inde laatste plaats is dat te danken aande
doordachte visie waarmee het planvoor herstel
is opgesteld. Hierbij zijn, uitgaande vanstroomgebiedsbenadering, voor de ontwikkeling van
het beeksysteem potentieel nadelige invloeden
vanmenselijke activiteiten inhet stroomgebied
zo ingepast, dat de effecten hiervan inhet
systeem minimaal te noemen zijn.
Debeek zelf heeft eengrote hoeveelheid ruimte
gekregen omzich zelfstandig te ontwikkelen,
zonder dat daarbij het risico dat ergens wateroverlast ontstaat erg groot te noemen is.
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Toegegeven, hettoepassen vaneen(mini-)herinrichting op stroomgebiedsniveau, was bepaald
geen sinecure.Door echter ineenvroegstadium 'van de strijd' met de ingelanden om de tafel
te gaan zitten enhen bij de plannenmakerij te
betrekken, heeft de uiteindelijke uitvoering bij
velen 'goed bloed gezet'. Veelvande beplante
oeverstroken langs dewatergangen zijnnog
steeds in particuliere handen enworden onder
de noemer "Agrarisch Natuurbeheer" door ingelandenbeheerd.
Sommige van de boeren zijn, afhankelijk vande
ligging van hunlanderijen in het gebied,gedurende de herinrichting, vaneen traditionele
werkwijze overgestapt op milieuvriendelijker
manieren van produceren. Die overstap heeft de
meesten geen windeieren gelegd. Daarbij isook
de hoeveelheid milieubelasting vande beek (met
name de inspoeling van nitraat) aanzienlijk verminderd. Het beekwater voldoet reeds enige
jaren ruimschoots aande strengste richtlijn voor
nitraat. Voor fosfaat is die norm nog niet
bereikt, maar inhetfosfaatgehalte lijkt een
dalende tendens langzaam zichtbaar teworden.
De indertijd bij alle nog bestaande huislozingen
met subsidie aangelegde IBA-systemenbeginnenook hunvruchten af tewerpen.
Recreatie entoerisme hebben sinds de'verbouwing' een hoge vlucht genomen. Erwordt ten
opzichte vanvoorheen veel meer gewandeld en
gefietst. Hoewel grootschalige verblijfsrecreatie
(campings, bungalowparken) uit het stroomgebiedwordt geweerd, hebben verscheidene boeren een deelvanhungronden ingericht als minicamping. Zeverdienen hiermee een aardig centje bij.
Vlakbij de mondingvande beek, indeoude
scholtenboerderij 't Sweers, is tegenwoordig
een café-restaurant gevestigd met uitzicht opde
prachtige bloemrijke schraallandjes langsde
benedenloop. Hier op hetterras is het nazo'n
langewandeling goedtoeven.
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Eenwandeling langs de Elze beek
Martin van den Hoorn
Alterra
Ecologie & Milieu,team Zoetwaterecosystemen
Postbus 47

Denatuuris deenigepiekwaarwonderen nietalleen gebeuren, maar
telkensopnieuwgebeuren.
THOMAS WOLFE (1900-1938)
9

Inleiding
Dezehierna volgende wandeling bevatgeengedurfdeplannen of radicaal nieuwe ideeën.
Evenmin gaathetoverhoehetmoet worden.Hetis weleenstoutedroom,dedroom van
deidealebeek.Hetis eenideeoverhoehetinde21ste eeuwweerkan zijn.

DeElze beek is het product van bevlogen beekherstellers. Mensen die rekening hebbengehouden met Systeemvoorwaarden, mensen diena
hebben gedacht over Stoffen, over Structuren,
over Stroming, enover Soorten.Mensendie
Storing hebben geminimaliseerd. Indeze
impressie wordt de lezer aande handgenomen
enlangs de (bovenloop) vande Elzebeek
geleid. Stil gestaan wordt bij de wonderlijke en
fascinerende wereldvan het stromende water.Ik
hoop dat de Elze beek genoeg uitstralingen
overtuigingskracht heeft om beslissers te overtuigenvan de schoonheid enrijkdommenvan
een natuurlijke beek.
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De wandeling
De bron
Webeginnen onze wandeling bij éénvande
bronnenvan de Elze beek. Het isvoorjaar en
het midden inhet bos gelegen broncomplex
heeft een geelgroene gloed van het bloeiende
goudveil (Chrysosplenium sp).Waar hetwatnatter is zienwe hier endaar de vruchtlichamen
vande enorme reuzenpaardenstaarten
(Equisetum telmateia) boven het goudveil uitsteken.Wanneer we met onze neus wat dichter bij
hetwateroppervlak komen,zienwe hetwonder
vanhet opwellende water (figuur 1).

metje naar beneden sijpelt. Het blad dat vande
omringende bomen inhetwater valt, wordt door
een scala van klein leven afgebroken tot stoffijn
detritus. Aan de onderzijde vande bladeren kunnenwe steenvlieglarven van het geslacht
Nemurella aantreffen.

Fig. ] . Opwellendebron

Telkens weer wervelt het altijd koude eneeuwen
oude water het zand op. Dit is het domeinvan
de Crenobia alpina, een kleine platworm met
twee uitsteeksels aanzijn kop. Het diertje
beweegt zich op eentrage, maar gracieuze
wijze over de inhetwater groeiende kleine
watereppe (Berula erecta).Vanwege de hoge
eisen die het diertje stelt aan de temperatuur
van hetwater zullenwe het niet buiten de bron
aantreffen. Als we doorzoeken vinden we nog
een platworm, Polycelis felina.Integenstelling
tot Crenobia komt deze soort ook in het beekje
zelf voor. Inhet langzaam stromende grondwater van de bron kunnen we de geheel witte en
blinde vlokreeft Niphargus aquilex aantreffen.In
het ondergrondse water zoekt het kreeftje naar
voedsel inde vorm vanfijne detrituspartikels. In
dit aan het menselijk oog onttrokken milieukan
het diertje weltienjaar oudworden.
Merkwaardige roestbruine plekken, die hier en
daar met eenzilverglanzend laagje zijn bedekt,
duiden op aanwezigheid van ijzer in hetopwellende water. Debacterie Galloniella ferruginosa
vormt op plekjes met een lage stoomsnelheid
karakteristieke, op olie gelijkende laagjes op het
water. Als we stil zijn horen we het geluidvan
het water dat vanuit de oever via een bladdam-

De bovenloop
Weverlaten de bron en lopen stroomafwaarts.
Dezon beschijnt, door een opening inhetbladerdek, een deelvande grindbanken die door
het snel stromende water vrij van zandworden
gehouden. Kleine kriebelmuglarfjes hebben zich
aan de kiezels verankerd. Deze kleine wezentjes
produceren een soort spinsel, dat zeaande
stenen hechten. Met de haakjes aan hun achterlijf verankeren ze zich aan het spinsel entrotserenzo de stroming. Ze bewegen met destroming mee enfilteren hunvoedsel uit het langs
stromende water. Kleine kokerjuffertjes vanhet
geslacht Agapetus (figuur 2) kruipen heellangzaam over dewat grotere stenen.Inhunminuscule, vanzand gefabriceerde kokertjes kweken
ze zelf hunvoedsel. Deze zon beschenengrindbankenworden door de beekprik (Lampetra planen) gebruikt als paaiplek. Deze primitieve vis
heeft een merkwaardige ronde bek die dienst
doet als zuignap. Invervlogen tijden wasde

Fig.2. Kokerjuffers
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beekprik zo in staat om zichte voeden met het
bloed van andere vissen. Ook nuis de vormvan
de bek nog zeer nuttig.Tijdens het paaien
houdt hetvrouwtje zichaande grindkeien vast,
terwijl het mannetje haar omstrengelt. Het mannetje op zijn beurt zuigt zich tijdens het paaien
vast op de kopvan hetvrouwtje (figuur 3).

Fig. 4. Bosbeekjuffer

F/g. 3. Beekprik

Varens groeien langs de oever. Opvarenbladeren zitten metaalbauw gekleurde bosbeekjuffermannetjes (Calopteryx virgo) (figuur 4). Boven
hetwateroppervlak worden imposante voorstellingen opgevoerd om de gunst vande bruinige
wijfjes. De beekjuffers zijn de enige libellen met
een paringsdans. Demannetjes bezetten opde
beekoever een eigenterritorium en regelmatig
komt hettot stevige gevechten Inde luwtevan
een inhetwater liggende boomstam iseen
afzetting vanfijne detritus ontstaan. Net alsin
de bron is defijne detritus voor eengroot deel
het resultaat van de afbraak van inhetwater
gevallen bladeren.Talloze muggenlarven,wormen, minuscule mosseltjes enander klein
gewriemel voeden zich met defijne detritus of
met de bacteriën en schimmels die op dedetrituspartikels zitten. Ook de larven van debeekprik bevinden zich inhetfijne detritus. Ruimzes
jaar lang bevinden zij zich inhet met organisch
materiaal verrijkte zand envoeden zichdaar
met kiezelwieren enkleine dierlijke één-en
meercelligen. Het altijd stromende water voorziet het geheel van ruim voldoende zuurstof.
Dergelijke detritusbanken en andere ophopingen
vanorganisch materiaal zijn oases indezandwoestijn vande Elze beek.
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Zand is er genoeg inde Elze beek. Het stromende water veroorzaakt een karakteristieke
ribbelstructuur op de zandige beekbodem. Inde
luwte vande ribbels blijven brokjes organisch
materiaal liggen. Hetvoedselarme en instabiele
zand is éénvande minst aantrekkelijke habitats
inde beek. Daar waar het zand wat stabieler is,
net op de grens met een pakket fijne detritus,
ligt een larvevande bronlibel (Cordulegaster
boltonü) op de loer. Hij heeft zich ingegraven en
steekt met zijn ogen en met het puntje vanzijn
achterlijf net boven het zandoppervlak uit. Met
engelengeduld wacht het rovertje roerloos tot er
een prooi binnen het bereik van zijnvangmasker
komt. Kieskeurig is hij niet, indien niet te groot
wordt alles gegeten. Inhet zandvindenweook
de larve vande haft Ephemeradanica (figuur 5).
Met ritmische bewegingen wordt met behulp
vandetracheekieuwen vers water langs het
lichaam gepompt. Uit de zo opgewekte stroming wordt naast zuurstofrijk water ook voedsel
inde richting van het diertje getransporteerd.
Vlak boven hetwateroppervlak patrouilleert een
mannetje vande bronlibel. Gedurende zijn vlucht
wordt elke meander nauwkeurig gevolgd. Bijhet
opmerken van eenvrouwtje wordt zijonmiddellijk gegrepen envliegt het liefdespaar ineen
paringslus tot boven in de boomkruinen. Bijwat
overhangende vegetatie zet een ander vrouwtje
eitjes af. Ze beweegt alvliegend haar achterlijf
rechtstandig op en neer en zet zo de eitjes één
voor één af. Een nieuwe start vaneenjaren
durende levenscyclus.

Fig. 5. Eendagsvlieg (Ephemera danica)

Achter enkele in het water liggende takken is
eenflinke hoeveelheid bladeren en kleine takjes
blijven haken.Talloze vlokreeften vanhet
geslacht Gammarus hebben zich indit pakket
verscholen. Steenvlieglarven lopen snel over de
onderzijde van de bladeren. Steenvlieglarven zijn
echte beekbewoners. Delarven zijn niet in staat
om zelf vers water langs hun ademhalingsorganente pompen. Het altijd maar stromende, turbulente, koude en met zuurstof verzadigde
water voorziet deze larven van zuurstof.
Kokerjufferlarven van de Glyphothaelius pellucidusknippen ronde tot ovale stukken uit debladeren. Met de kokertjes die ze hier van bouwen
hebben ze een zeer efficiënte camouflage en
vallen in het bladpakket absoluut nietop.
Het water heeft inde loop derjaren een groot
deel van het wortelstelsel van een inde oever
groeiende els onderspoeld. Ook hier kunnenwe
de kriebelmuglarfjes aantreffen. Het maakt
eigenlijk niet uit wat voor type ondergrond ze
hebben, als het maar stevig genoeg is om inde
stroming te blijven zitten. Indeze holle onderspoelde oever vindenwe naast de larvenvande
bosbeekjuffer ook larven van de kever Elodes
minutes.Inde middenloop kunnenwe inzo'n
habitat wellicht de gewone rivierkreeft (Astacus
Astacus) aantreffen.
Midden inde beek liggen een paar enorme
zwerfkeien. Opde overgang vanwater enlucht
groeit op de keien het levermos Chiloscyphus
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polyanthos. Indit uitgebalanceerde habitatje
leeft het kokerjuffertje Ptilocolepus granulatus.
Dit diertje eet niet alleen het mos, hij maakt er
ook zijn kokertje van. Eenoplettend persoon
had hem ook inde bron aan kunnentreffen. Het
voorkomen van deze soort is een sprekend
voorbeeld vande stabiliteit van de Elze beek.
Als het waterniveau aangrote wisselingen
onderhevig was, zou dit grensmilieu of vaak te
droog worden ofjuist vaak onder de waterlijn
verdwijnen. Het beekdal van de Elze beek is net
eengrote spons. Naelke regenbui zuigt zezich
vol, om vervolgens het water weer langzaam
aan de koele glinsterende stroom prijs tegeven.
Grote piekafvoeren komen zeer zelden voor en
treden alleen op tijdens perioden vanzeer heftige neerslag en zijn ook weer snel afgevoerd.Dit
neemt niet weg, dat het leven inde Elze beek
typisch iets isvoor specialisten. Het continu
stromende water houdt altijd het gevaar inom
met de stroom meegesleurd te worden.Daar
waar de stroomsnelheid aande oever gering is
en het waterniveau laag, zien we vlokreeften
hun best doen om stroomopwaarts te kruipen,
om zo wat terrein terug te winnen.Veeldieren
zoeken in het stromende water de luwte op.
Vliegende organismen hebben de mogelijkheid
om eieren bovenstrooms af te zetten encompenseren zo inde adulte fase hetterrein dat ze
als larve verloren hebben. Inde Elze beek kunnenwetalloze soorten stromingsminnendemuggenlarven aantreffen met wonderlijke namen
zoals: Eukiefferiella, Rheocricotopus en
Rheotanytarsus. Kokerjuffers van defamilie
Goeridae hebben hunkokertje met een paar
kleine keitjes flink verzwaard zodat ze niet direct
met de stroom meegesleurd worden.
De middenloop
Eenscherpe meander heeft in de loop der tijd
langs eenzandrug een steile wanduitgeschuurd. Eenpaartje ijsvogels (Alcedo atthis)
heeft er een nest inuitgegraven. Dekleine
blauwfonkelende vogeltjes scheren over het
water heen enweer. Eenzojuist gevangen

bermpje (Noemacheilus barbatulus) wordt eerst
met zijn kop op eentak geslagen alvorens hij
met de kop vooraan wordt ingeslikt. Usvogels
zijn niet de enige vogels die we regelmatig
langs de beek aantreffen. Ook een paartje grote
gele kwikstaarten (Montacilla cinerea) loopt
regelmatig de beekoever af op zoek naarvoedsel. Inde meander vinden we een karakteristieke zonering vanbodemmateriaal Alswe dwars
op de meander van de buitenbocht naar de
binnenbocht gaan,zien we een duidelijkeafname inkorrelgrootte gaande vangrof grind naar
zeer fijn slibbig zand.Wat eenvariatie op zo'n
korte afstand!
Alswe bijeengrindbank een paar grote keien
optillen kunnen we daaronder een scala aan
stromend water organismen vinden.Larvenvan
verschillende haftensoorten, die door eenafgeplat lichaam aan het in het snel stromende
water zijn aangepast, lopen aande onderzijde
vande keien heen enweer. Ook kunnenwe hier
kokerjuffers aantreffen die geen kokertje bouwen. Deze soorten vanhet geslacht
Hydroposyche makenvan spinsel een soort
vangnetje, waarmee ze het voorbijkomende
water filtreren. Dergelijke filtreerders, waartoe
ook de kriebelmuglarven behoren, zijnerg
belangrijk binnen het beekecosysteem. Zefiltrerenvoedselpartikels uit het water om ze naconsumptie voor eengroot deel als niet zwevende
uitwerpselen weer af te staan.Zo komt het
voedsel weer beschikbaar voor waterdieren die
niet instaat zijn omvoedsel uit hetwater te filtreren.
Over de grindige bodem zien we eenrivierdonderpadje (Cottus gobio)wegschieten. Niet
alleen in het water, maar ook op het water kunnenwetypische stromend waterdieren aantreffen. Wantsen zoals de beekloper (Veliacaprai)
en beekschaatsenrijder (Gemsnajas) lopen op
het water entrachten inhet water gevallen diertjes teverschalken.
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Ineens is de beek verdwenen. Degoudgelezandige stroom van maximaal een paar meter
breed isveranderd ineentientallen meters
breed Elzenbroekmoeras. Met moeite kunnen
we nog iets vaneen "hoofdstroom"ontdekken.
Debeek is ogenschijnlijk veranderd ineenstagnant moeras. Maar niets is minder waar!!Op
sommige plekken kunnenwe hetwater langs de
boomwortels zien stromen. Kriebelmuglarven
hebben zich er alweer gevestigd. Opplekken
met veel obstakels inhet water is het zand
bloot gespoeld. Inhetvoorjaar kunnenwe overal grappige helder geeltot oranje gekleurde
"knotsjes" boven het water uit zien steken.Deze
knotsjes zijn de vruchtlichamen van het mijtertje
(Mitrula paludosa) (figuur 6), een kleineaquatische schimmel met een emers vruchtlichaam.

Fig. 6.Mijtertje.

Als wat verder stroomafwaarts het terrein weer
wat meer verval krijgt komt de beek weer ineen
duidelijke bedding.Opsommige plekken isde
oever ergweek envindenwe beekbegeleidende
helocrene bronnen (figuur 7). Sommigen zijn
nauwelijks met vegetatie begroeid,anderen zijn
bedekt met eentapijt van goudveil. Openkele
plekken op de beekbodem kunnen we demoeraspinksterbloem (Cardamine pratensisssp.
palustris) aantreffen. Waar de oever watsteviger is, is zij bedekt met eentapijt van het levermos Conocephalum cinicum.Debeek wordt
steeds dieper en grote grindbanken worden
afgewisseld met zandige stukken en detritusafzettingen. Als we goed opletten kunnenweaf

Fig. 7. ßeekbege/eidendebron.

entoe een beekforel (Salmo trutta fario)zien.
Dezevissenjagen op het oog, en zijn continu
bedacht op in het water gevallen insekten.
Het systeem
Het gehele systeem van de Elze beek ademt
een sfeer vanevenwicht en dynamiek uit.De
grote drijvende motoren achter het ecosysteem
zijn het continu opwellende water uit de bronnen
ende nimmer aflatende stroom van organisch
materiaal vanuit het beekdal dat als voedsel
dient voor het overgrote deelvan de beekorganismen. Omgevallen bomen en grote takken vormen semi-permanente organische obstructies
(figuur 8). Ze beschermen de beek tegenuitslijten, houden organisch materiaal langer vast en
stuwen het water op zodat het langer inhet
systeem blijft.

Webeëindigen onze wandeling.Als we de beek
verder zouden volgen zouden we zien dat
steeds meer stroompjes zich bij elkaar voegen.
Wezouden dan zien dat de middenloop met
grote bogen door het landschap slingert, soms
zichzelf inhaalt en zo een afgesneden beekarm
als nieuw niet stromend water habitat aanhet
landschap prijs geeft. Steeds weer creëert de
Elze beek andere omstandigheden voor andere
organismen entelkens weer zijn er weer andere
dingen te ontdekken.

Foto's

Het opwellende water van
debronende beekjuffer
zijnvan Piet Verdonschot.
Defoto vandebeekprik
is van Jan van Duinen. De
foto van delarve van
Ephemera danica is van
Fig. 8. Omgevallen boom

FritsBink. Deoverige
foto's zijn van mijzelf.
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Beek-en rivierbegeleidende wateren:
eentoekomstvoor de21steeeuw
Alterra
Ecologie & Milieu, team Zoetwaterecosystemen
Rebi Nijboer
Postbus 47
6700 AA Wageningen

Aquatische biodiversiteit van beekdalen
Beek- enrivierbegeleidende wateren horenthuisineennatuurlijk dynamisch beek- of
riviersysteem.Deaanwezigheid van stagnantewateren ineenbeek-of rivierdal verhoogtdebiodiversiteitaanzienlijk. Dezestagnantewateren zorgenervoordat naast
stromendwaterorganismen ookplanten endierendiegebonden zijnaan stilstaand
waterof een combinatievan beide,eengeschikt habitatbinnen hetbeek- ofrivierdal
kunnen vinden. Decombinatievan hetstromendewater(inclusiefnevengeulen en
aangetakte armen),moerassigezoneslangsdeoeverenstagnante wateren inhet
beekdal zorgt ervoordater uitwisselingplaatsvindttussenverschillende wateren. De
beekof riviervormt een verbindingszone tussendestagnante wateren.
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Soorten kunnen zich via het stromende water verspreiden, vooral als de waterstand hoog is ener
inundatie optreedt. Langs beken en rivieren komen van nature ook vaak moerassige zones voor. Deze
zones vormen een overgang van het aquatische naar hetterrestrische milieu en bevatten vaak specifieke soorten. Deverbinding tussen stromend enstilstaand water komt niet alleentot uiting indeverplaatsing van soorten maar ook ineen uitwisseling van stoffen. Dit laatste vindt voornamelijk plaats
als een stagnant water wordt overstroomd door beek of rivier. Deaanwezigheid van stagnantewateren bevordert ook de relaties tussen soorten. Eenvoorbeeld is het uitkomen van bepaalde insekten in
een stagnant water die vervolgens uitvliegen envoor beekvissen als voedseldienen.

Onstaanswijze
Eensträng (ook wel oude beek-of rivierarm, kil, hank of oude meander genoemd) is een langgerekt
water dat gevormd is door een beek of rivier. Strängen kunnen gevormd worden door midden-en
benedenlopen van beken endoor rivieren.Strängen
kunnen op twee manieren ontstaan zijn. Door het
Stroomrichting
natuurlijke proces van sedimentverplaatsing ineen
meanderende rivier kunnen nevengeulen ontstaan,die
Sediment wordt afgezetaan
debinnenzijde vanbochten,
aanéén zijde in openverbinding met de rivier blijvenof
waar het water betrekkelijk
langzaambeweegt
zelfs geheel geïsoleerd raken. Dergelijke strängenkunnen herkend worden aan de parallele loop langs het
huidige stroombed.
Snelstromendwater ondermijnt
debuitenste oever alshet
Eentweede mogelijkheid is een afsnijding vaneen
doordebochtstroomt.
bocht inde hoofdgeul van de beek of rivier zelf (figuur
Doorvoortdurende erosie
1). Bij een natuurlijk meanderende beek of rivier wornaderendebochtenelkaar
steedsmeertot nogslechts
den bochten steeds scherper door erosie indebuiteneensmalle landengte deaan
elkaar grenzende meanders
bocht en sedimentatie inde binnenbocht. Opeengegescheidt.
ven moment is het landoppervlak tussen de bochten
5. Rivierdoorsnijdt tenslottede
nog dusdanig klein dat de rivier door kan breken.Een
landengte. Slibhoopt zichop
aandeuiteindenvandeoude
Voormalige
bocht wordt dan afgesneden. Door sedimentatie kan
meander
ensluit hem af.
rivierbedding
een dergelijke meander worden afgesloten van de beek
Voormalige
of rivier. Vaak zijn in het verleden dergelijke doorbraken
meander blijft als
7""8. Stroomrichting
eenhoefijzermeer
geforceerd door graafwerkzaamheden. Afgesneden
meanders van devroegere hoofdgeul kunnen worden
herkend aan de boogvormige ligging.

Fig. 1, Het ontstaan vanbeek-of mierbegeleidende wateren

Verlanding
Verlanding is een natuurlijk biologisch proces (figuur 2). Dit natuurlijke proces zorgt ervoor dat een
beek- of rivierbegeleidend water inde loop der jaren (dit kantientallen jaren duren afhankelijk vande
grootte en diepte van hetwater) vol groeit met vegetatie. Door de steeds grotere hoeveelheidorganisch materiaal op de bodem wordt het water steeds ondieper. Langs de oevers vestigen zich grote
planten die de bodem verstevigen. Vanaf de oever koloniseren vervolgens steeds meer landplanten
het water totdat het geheel isopgevuld.
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Deopeenvolging van
verschillende plantengemeenschappen in
detijd is het gevolg
vanveranderingen in
hetfysische enchemische milieu.Zowel
externe omstandigheden als de invloedvan
de planten zelf ophun
omgeving kunnende
verlandingversnellen.
Eenbelangrijke externefactor die inbeekenrivierdalen deverlanding stuurt isde
mate van inundatie.In
niet of slechts incidenteel geïnundeerde
waterentreedt relatief
snelverlandingop.
F/g. 2. Verlanding van wateren.
Voorbeeldenvan
interne sturing zijn detemperende invloed van planten op waterbeweging, de stabilisatie vande
bodem ende ophoping vanorganisch materiaal op de bodem.Verlanding inbeek-enrivierbegeleidendewateren verloopt via pioniersvegetaties van bijvoorbeeld glanzigfonteinkruid enstijvewaterranonkel naar het climaxstadium elzenbroekbos.

Variatie aan beek- enrivierbegeleidende wateren
Devariatie aanoude beek-enrivierarmen is groot. Er zijnvele mogelijkheden om dezewateren inte
delen. Eenindeling kangebaseerd zijn op dimensies, maar ook op bodemtype, beschaduwing of open
omgeving, mate van isolatie of mate van inundatie door beek of rivier. Vaak hangen deze kenmerken
echter samen.Omdat inNederland weinig beekbegeleidende wateren in natuurlijke staat aanwezig
zijn, wordt onderzoek uitgevoerd naar de levensgemeenschappen indezewateren in Polen.Daar
komen nogveelvandeze wateren voor. Debeek-en rivierdalen zijn er breed, er isvoldoende ruimte
voor moerassen enbeekbegeleidende wateren.Aande handvan eenaantal natuurlijke Poolse beken
enrivieren en hunbegeleidende wateren wordt hier een beeld geschetst van devariatie inoude beekenrivierarmen die binnen een klein gebied aanwezig kan zijn. Dit is het referentiebeeld voor detoekomstige beekdalen inNederland.
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Oude armen kunnen gevormd
worden door midden-enbenedenlopen van beken endoor
rivieren. Dezevariatie in
schaal bepaalt ook de grootte
van de oude armen. Dekleinste oude armen zijnte vinden
bij middenlopen. Eenvoorbeeld is een oude arm (foto
links) langs een middenloop
vaneen beek (foto rechts) die
geheel inhet bos gelegen is.
Zowel de beek als de oude arm zijn beschaduwd. Hierdoor is de bodemvan
de oude arm bedekt met veel organisch materiaal.Verlandingtreedt hier
snelop.

Beek-en rivierbegeleidende wateren
kunnen erg lang zijn.
Dit is het geval bij
een oude neven-geul
vande rivier Pilica
(foto rechts).Deze
wat grotere rivier
(foto links) heeft in
de loop derjaren
vele rivierbegeleidende wateren
gevormd. Deoude nevengeul is minstens een kilometer lang. Deze oude geul is nog aan één kant aan de rivieraangetakt (inzetfoto). Doordat de oude geul zo lang is, is in het gedeelte dat het
verst van de rivier afgelegen is dezelfde levensgemeenschap aante treffen als in
geïsoleerde wateren. Indit deel vande oude geul heeft kwelwater een relatief
grotere invloed. Deoude nevengeul heeft enkele bochten waarvan sommige al deels verland zijn.De
opening naar de rivier (inzetfoto) is smal, het grootste deel hiervan is dichtgegroeid met een vegetatie
vanwilgen en rietgras. Ook deze oude arm isvoor het grootste deel beschaduwd, voornamelijk door
elzen.

DeRawka (foto links) is een klein riviertje dat veel oude armen gevormd heeft. Deoevers vanhet
riviertje zijn begroeid met bomen, zodat eengroot deel beschaduwd is. Sommige trajecten zijn echter
open. Het riviertje ligt voor het grootste gedeelte ineengebied met hooiland. Doordat de landbouw
hier nog extensief is zijn de oude armen nog van goede kwaliteit. Deoude armen indit rivierdal zijn
onbeschaduwd. Her en der staat nog een boom langs de oever. Er liggen indit gebied zowelgeïsoleerde als aangetakte oude armen. Het voorbeeld op defoto (rechts) is een oude arm die nog met
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een kleine opening met
het riviertje is verbonden
(inzetfoto). Eendeelvan
deze opening is alverland.

DeGrabia is een beek die
zich tussen extensieve hooilanden door slingert. De
beek zelf is beschaduwd in
tegenstelling tot de meeste
van de bijbehorendewateren. Langs verschillende
trajecten van de beek zijn
oude armen te vinden, die een rijke schakering van verlandingsvegetaties vertonen. Soms zijn veel van deze stadia inéénwater tevinden:
eenopeenvolging van plantengemeenschappen van diepe naar ondiepe
delen. Maar soms zijn er ook duidelijk verschillen tussen de leeftijd
van de wateren. Defoto rechts laat een oude armvande Grabia zien.

Levensgemeenschappen
Per oude armvan ieder van de bovengenoemde Poolse systemen is de levensgemeenschap ingrote
lijnen beschreven op de volgende vier pagina's. Bij iedere arm is eentekening van de vegetatiestructuur opgenomen, die een overzicht geeft van het gehele water. Foto's gevenverder een beeld vande
verschillende combinaties vanwater- en oeverplanten. Daarnaast zijnfoto's gemaakt van demacrofaunaaan hetwateroppervlak. Het geheel geeft een beeld vande natuur indergelijke wateren en devariatie die tussen de oude armen van deze vier systemen aanwezig is. Omdat de wateren nog natuurlijk
zijn en eengoede waterkwaliteit hebben kunnen deze vier oude armen uitstekend dienen alsreferentiebeeld voor herstel en ontwikkeling vanoude beek- en rivierarmen in Nederland inde 21ste eeuw.
Degrote diversiteit aan aquatische natuur zoals beschreven op devolgende pagina's is inons land
met enig beheer ook mogelijk.
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BeschaduwdeoudearmlangsdemiddenloopvandeStobnikabeek

Bijzonder aande oude arm van de Stobnika is dat hij naast een middenloop gelegen is engeheel beschaduwd is door de ligging in het bos.De
meander is vrijwel geheel verland en bevat veel organisch materiaal.Ook
het feit dat de meander klein en ondiep is geweest (gevormd door
middenloop) draagt bij aan een snelleverlanding.
Deomgeving vande meander bestaat uit een moerassig brongebied.Er
is veel kwelwater aanwezig. Dewaterviolier (foto rechts) is eentypische
kwelplant. Dit geldt ook voor de bosbies (foto linksboven) die eenaaneengesloten vegetatie vormt zonder veelandere soorten. Debittere veldkers (rechtsboven) is een plant die veel in brongebieden voorkomt. Deze
soort komt massaal voor op de nattere plekken en biedt eenvoedselbron aanterrestrische dieren zoals de vlinder op de inzetfoto.
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Devegetatie inde oude arm zelf (foto links) bestaat
uit slangewortel, holpijp,waterscheerling, moeraswalstro en moerasvergeetmijnietje. Dit zijn allemaal planten die kenmerkend zijnvoor verlanding enveelorganisch materiaal entegen beschaduwing kunnen. Inde
natste gedeelten komt klem kroos en holpijp voor.
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Lange beschaduwde oude geul langs derivier Pilica
Delange oude nevengeul vandePilica heeft veel verschillende habitats. De
diversiteit aan structuren isgroot. Vegetaties van alle verlandingsstadia zijnte
vinden. Omeen beeldtegeven vande variatie iseen dwarsdoorsnede gemaakt
vandeoude geulopeen plek waar een deelvande arm versneld isverland
door een omgevallen boom.

Indeoude arm komenvegetaties voor van kikkerbeet met
drijvend fonteinkruid (foto
rechts). Enkele bewoners,de
schaatsenrijder, belaagd door
watermijten, endepoelslak
staanopdeinzetfoto's rechts.
Een bijzondere plant die hier
voorkomt (foto links) is het
haaksterrekroos.
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Deomgevallen bdètn heeft gezorgd voor eenversmalling in de
oude geul. Hierdoor iseen stuk vande arm aan hetverlanden.
Achter deboom bevinden zich nog enkele poelen ineenverder
moerassig gebied. Indepoel (foto linksboven) bevindt zich een
vegetatie van gele plomp met kikkerbeet en eenenkele krabbescheer. Verdere verlanding zalzich uitenineentoename vankrabbescheer en hetverdere dichtgroeien vande opening naar de
oude arm, die nunog bestaat uiteenopen oevervegetatie. In de
poelopde onderste foto isde verlanding alineenveel verder stadium. Deze poel isvrijwel opgevuld.Erkomt veel grote waterweegbree voor, samen met grote watereppe en slangewortel. Een
derde, kleinere poel, zie tekening, ontvangt tevens kwelwater,
zodat waterviolier zich hier heeft kunnenvestigen.
Het moerassige gebied rondomdepoelen isbijna geheelverland.
Hier iseenvegetatie tevindenvan moeras- en oeverplanten, zoals
echte wederik, moeraswederik, moerasvergeetmijnietje, bosbies,
moeraswalstro, gele lis, rietgras en grote egelskop.
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Aangetakte oude arm langs het riviertje Rawka
Verschillende oude meanders begeleiden de Rawka. Detekening is eenvoorbeeld van een oudearm,
die nog een openverbinding heeft met het riviertje. Kenmerkend zijn de vegetaties van holpijp endrijvend fonteinkruid (foto links) envan pijlkruid met stijve waterranonkel (foto naast tekening). Het blad
van het drijvend fonteinkruid vormt een habitat voor de waterspin, die zijnweb zodanig in het blad
bouwt dat zich daarin een luchtbel vormt (foto midden links).Verschillende libellensoorten gebruiken
de holpijpstengels om uit te vliegen.Vlak nadat de libelle uit de larvehuid is gekropen moeten devleugels zich nog ontvouwen (foto midden rechts). De larvehuidjes blijven aande stengels hangen (foto
rechts).

Kt^LjU-JX
•fâttgnLS

ßut.rm.*

'

f k

,/
tfùtf

'RutqVAf

rWfcp-«5

¥ r' L U .

o,t$<^.

Uotftp

/

8***- plc^f.
Scl^^

s

r*-'

^ ^
fdc^dtr

&£i^r-m^i

Bevers gebruiken de rivier en de oude meanders. De beek of rivier dient
als belangrijke verbindingszone tussen stilstaande wateren. Inde rivierbegeleidende wateren bouwen deze dieren hunonderkomens envoeden
ze zich met water- en oeverplanten. Sporen en omgeknaagde bomen duiden op aanwezigheid van bevers in het rivierdal van de Rawka (foto
links).
Bomen horenthuis inen langs beken en rivieren. Dit geldt natuurlijk ook
voor beekbegeleidende wateren die immers ontstaan zijn in dezeomgeving. Dood hout in zowel de beek of rivier als inde oude armen zorgt
voor structuur en dient als habitat envoedsel voor verschillende organismen (foto rechts).
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Geïsoleerde oude arm inhooiland langsde middenloop vandeGrabia
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StX^fL>=^-vegetatie inde oude meanders van de Grabia vertoont verschillendeverlandingsstadia. Inde diepere delen komen glanzig enen platfonteinkruid voor (foto linksboven).
Deondiepere delenworden gedomineerd door gele plomp,vaak
samen met verschillende kroossoorten en kikkerbeet (foto linksmidden). Deinzetfoto's links laten zien dat diersoorten deze plant als
substraat gebruiken. Dekokerjuffer (bovenste foto) bouwt zijn koker
vanverschillende slakkenhuizen. Deonderste foto laat parende libellen
op de bloeiwijze vande gele plomp zien.
Inde meest ondiepe delen langs de oever vormen zichvegetaties van
krabbescheer, kikkerbeet, kroos enwateraardbei, typisch voorverlandingszones (foto linksonder).

De oevervegetatie van deze oude meanders is divers. Defoto rechtsboven laat een zeggenvegetatie zien. Opandere stukjes inde oever is
rietgras of gele lis dominant. Andere planten zijn de grote egelskop en
de grote en kleine lisdodde. Emerse oeverplanten worden door dieren
veelal gebruikt om uit te vliegen (kokerjuffer bovenste inzetfoto) of als
rustplaats (libelle onderste inzetfoto). Elzen langs de oever zorgenvoor
enige beschaduwing.
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Huidige problemen
Begeleidende wateren van kleinere rivierenen
beken krijgen in Nederland te weinig aandacht,
ondanks het feit dat deze wateren een grote
variatie aan levensgemeenschappen herbergen.
Oude meanders en nevengeulen zijn deenige
stilstaande wateren die ineen natuurlijk beek-of
rivierdal gevormd worden.Vannatureverdwijnenafgesloten armen vanzelf weer doorverlanding. Maar ineen natuurlijk systeem worden ook
telkens weer nieuwe wateren gevormd. Hierdoor
zijn van nature oude meanders en oudenevengeulen inverschillende verlandingsstadia ineen
beek/rivierdal aanwezig.
Inde huidige beekdalen is echter te weinigruimte voor meandering envorming van nieuwe
strängen. Demeeste beken zijngenormaliseerd, hun loop isvastgelegd, zodat dynamiek
niet meer mogelijk is. Meandering treedt niet
meer op, waardoor geen nieuwe beekbegeleidende wateren meer gevormd worden. Doordat
de natuurlijke aanwas van nieuwe strängen is
gestopt ende bestaande steeds verderverlanden, zullen deze wateren langzaam uit de beeken rivierdalen verdwijnen.Alleen door beheer
(schoning vande vegetatie en baggeren) kan
deze verlanding worden tegengegaan enkunnen
bestaande strängen gehandhaafdworden.
Eentweede probleem is de waterkwaliteit van
veel beek-en rivierbegeleidende wateren.Van
nature zijn deze wateren mesotroof. Zestaan
vaak onder invloed van het beek- of rivierwater.
Als de waterkwaliteit vandit water niet goed is,
heeft dat ook een nadelig effect op debeekbegeleidende wateren.Vaaktreedt eutrofiëring op.
Deeffecten die zichtbaar zijn betreffen vertroebeling van het water door eentoename van
algengroei, het ontstaan van een kroosdek en
het verdwijnen vanwortelende waterplanten
zoals krabbescheer. Opde fauna wordt het
effect duidelijk als er eentekort aan zuurstof
ontstaat onder het kroosdek. Desoortensamenstelling verschuift dan naar tolerante bodembewonende soorten en slakken die voor hunzuur-
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stofvoorziening aan het wateroppervlak komen.
Vooralwateren die vaker door de beek worden
geïnundeerd, zullen hinder ondervinden vaneen
slechte waterkwaliteit. Eenandere oorzaak voor
eutrofiëring is afspoeling van nutriëntenvanaf
omringend landbouwgebied.

Visie opdetoestand inde 21ste
eeuw
Veel beekherstelprojecten hebben reeds plaatsgevonden of staanvoor devolgende eeuwop
de agenda. Beken moeten weer meanderen en
moeten meer ruimte krijgen.Vaak echter wordt
hierbij geen rekening gehouden met beekbegeleidende wateren. Inde 21ste eeuw zouden de
beken en rivieren met hunbegeleidende wateren
er als volgt uit moeten zien:

Inbeekdalen is voldoende ruimte geschapen,
zodat spontane meandering vande beek mogelijk is en door de beek zelf nieuwe strängen
gevormd kunnen worden. Er is geen sprake van
vastgelegde gegraven meanders maar er is
natuurlijke dynamiek. Sommige beekdalen zijn
wel een halve kilometer breed om demeanderingsprocessen tot hun recht te laten komen
(zie kaartje van de Roer). Het proces vande
vorming van deze wateren duurt lang, maar
doordat wateren op verschillende tijdstippen zijn
gevormd zijn wateren vanverschillende leeftijd
aanwezig en is er veelvariatie. Indeoude
meanders is een gevarieerde levensgemeenschap aanwezig met verschillende vegetatietypeneneen rijke macrofauna inde verschillende
lagen van de waterkolom (ziefiguur).
Oude meanders die reeds verland waren inde
20ste eeuw zijn in de 21ste eeuw weer uitgegraven. Deze meanders zijn op oudebodemkaarten achterhaald. Zezijn herkenbaar aande
specifieke bodemsamenstelling die bestaat uit
beekeerdgrond met veel organisch materiaal.
Langs de Regge bijvoorbeeld komen nogeen
aantal vandeze plekken voor. Naast deherstelde beken zijn een aantal afgesloten en eenzijdig
aangetakte meanders gegraven. Dit is gedaan
om de periode die gepaard gaat met natuurlijke
vorming van nieuwe afgesloten meanders te
overbruggen. Degegraven meanders bieden
tussentijds een habitat aandelevensgemeenschappen die indeze wateren thuishoren.Na
aanleg hebben deze beekbegeleidende wateren
vanverschillende diepte zichzelf kunnenontwikkelen. Eenverbinding met de beek groeit langzaam dicht. Om bepaalde verlandingsstadia te
handhaven worden deze wateren beheerd door
af entoe te schonen ente baggeren. Inhet
oeverprofiel van deze wateren is variatie aangebracht. Zowelflauwe als steile taluds zijnaanwezig. Insteile oevers broeden vogels zoals de
oeverzwaluw, de flauwe oevers zijn begroeid
met eenweelderige submerse enemersevegetatie waarin veel macrofauna envissen eenhabitat en schuilplaats vinden. Langs de herstelde
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Grot«activiteit Vandewaterspiegel,waar de
oppervlaktespanning een aantal msektensoortenkandragen,lot demodder opde
bodem,waar wat schelpdieren,slakken
•n msektelarven leven,gonst het ineen
meertje vandeactiviteit van miljoenen
kleine plantjes endiertjes, het plankton.

Een zoetwatermossel
produceert eenwaaier van
larvenalser eenzonnebaarsvoorbiizwemt.
waarop ZIJ parasiteren. Zij
hechten zich vast aande
van de vis.

beken en de aangelegde oude meanders staan
bomen, zodat eengedeelte van dewateren
beschaduwd is. Dekwaliteit vanhet beekwater
is inde 21ste eeuw verbeterd. Bij hetaanleggen van beekbegeleidende wateren is rekening
gehouden met de kwaliteit van het beekwater.
Als deze nog onvoldoende was, is alleeneen
oude meander gegraven als er tevens invloedis
van kwelwater of als inundatie slechts incidenteel plaatsvindt.
Alle beek-en rivierbegeleidende wateren worden
in stand gehouden door eengoede beschermingvan de oevers tegen vertrapping door vee,
door zete schonen ente baggeren ombepaalde verlandingsvegetaties te behouden endoor
de waterkwaliteit te bewaken.

Referenties: richtinggevend voor
de gegeven Visie
Voor de ontwikkeling van beek-en rivierbegeleidende wateren zijn referentiebeelden nodig. Hoe
moet een dergelijk water eruit komentezien?
Welke planten en dieren komen ervoor? Maar
nog belangrijker isde vraag welke ecologische
processen indeze wateren van belang zijn en
hoe deze inde goede richting gestuurd kunnen
worden. De bovenstaande beschrijvingenen
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p|aatjesinoudeboeken(figuur)geveneen

beeld van natuurlijke beek- en rivierbegeleidende
wateren. Erisechter veel onderzoek nodig om
deze beschrijvingen verder tedetailleren, omze
tevergelijken met de huidige situatiein
Nederland en om desturende ecologische processen onder de knietekrijgen,
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