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parallelhieraaneentweedeloopaangelegd:
deWalgraaf Beidelopenwerden vanelkaar
gescheidendooreenwal.Zoweidengrensconflicten vermeden.

DeSnelleLoop
inDePeelherleeft
TemiddenvaniicrreconstructiegebiedDePeellooptdeSneueLoop: eendoorsneeafwateringssloot.
Dekenmerkenvandeplekvragenechteromeenandereaanpak.IshetmogelijkdeSnelleLoopeen
plektegevenbinnendeReconstructieenBelvedère?Kortom,hockunnencultuurhistorie,recreatie en
landschapsbeeld naastecologieingezetworden bijdeherinrichtingvandeSnelleLoop?Onderstaandeauteurssprekenvaneen bijzonderproject,datgocd alsvoorbeeldkanJungereitvoorvergelijkbare
projecten m hetkadervandereconstructie.
Indejaren zestigveranderdehet landschapsbeelddrastischdoorderuilverkavelingen.Kleinschaligeelemenrendiehet
landschapidentiteitgaven,verdwenen.
Functiesweidengescheidenen aangepast
aandeeisenvandelandbouw.Facettenals
ecologieenlandschapspeeldeneenondergeschikterol.Daardoor verloorhet landschap
zijn identiteit; alleswerdeenheidsworst. Dat
gebeurdeookronddeSnelleLoop,een zijbeekvandeAa.
Inhetvetledenwashet landschap tond
deSnelleLoopechtetallesbehalvesaai.Het
beekdalwasduidelijk hetkenbaat.Dewaterloopontstond uit het samenkomen vanverschillendekleine beekjes diebijdePeelrandbreukontspringen,juist dezebreukrand
zorgdevooreenbijzondere waterkwaliteit.
Wijst, ijzerrijke kwel,kweldeopuitdediepte

encreëerdeinhet beekdaleen bijzonder
milieu.Doordezenattigheid washet landschapzeetkleinschaligmet elzensingels,
broekbossen en talvanslootjes, haaksophet
beekdal.Derijkdom aanflotaenfauna was
groot.
Niet alleendenatuut wasbijzonder en
dynamisch.Ookdemens had hier eigenaardigettekjes, waatdooteenbijzondere invullingwerdgegevenaan hetbegripbeek(of
gracht).Omdat debeeksterk meanderde,
veranderdesreedsdegrens tussende
gemeenten Gemettaandeenezijde,en
Bakel,Aatle,Rixtel,BeekenDonkaande
anderezijde.Ditzorgderegelmatigvoor
conflicten; men konhetnietvetdragenals
degrensietsopschoof Ookhet beheervan
debeekzorgdevoorconflicten. Daarom
werd reedsinde 15eeeuwbeslotende
bestaandeSnelleLooptekanaliseren en

Ookvandaagdedagnogkomtplaatselijk wijst voorin hetbeekdal.Ditzoigtvoot
eenhogeecologischepotentie.Vooide
inlichting vanhet beekdal(lees:dal,een
integraleinrichting vanhetcomplete landschapronddebeekinplaatsvaneenstandaardstteefbeeld vooreenwatergang met
diensoevets)isallereersteen integraal
stteefbeeld opgesteld.
Voordeecologiezijn opbasisvande
eisenvangekozengidssoorten uitdebeekomgevingmodellenopgesteld.Het betreft
modellen,bouwstenen met randvootwaarden,voordrogeennatteveibindingszones
enstapstenen.Gekozengidssooiten zijn
onder andere kamsalamander(stapsteen),
winde(natteecologischeverbinding)en
roodborsttapuit (drogeecologische verbinding).Demodellenzijn vertaaldnaatprincipe-doorsneden voordebeekloop.Dezedoorsneden bepalenuiteindelijk de inlichting
vandebeek.
Ookrecreatie,waterberging en landschap(identiteit)zijn bijdestudie integraal
meegenomen.Belangrijke zakenhierbij zijn
onderanderedeherkenbaarheid enbeleefbaarheid vanhetbeekdal.Debeekismeer
daneenlijn inhet landschap.Hetgeeft het
landschap meeiwaaide.Debeekisdedrager
van het landschap.Deverdwenen cultuurhistorische objecten zijn hierbij als pijlers
ingezet.

Eennatuurvriendelijkeoever.
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Hetstreefbeeld isnagoedkeuringvoor
eendeelttaject ineenkott tijdsbestek uitgewerkttoteentechnischontwetp.Het meest
inhetoogsptingendedetailishet hetstel
vandedubbele loop.Naongeveet60jaaris
deoudesituatieweetinerehersteld. Daatbij
heeft dedubbele loopnietalleeneencultuurhistorische betekenis,maat vooralook
eenecologische,recreatieveen waterbergende functie.
DeSnelleLoopktijgt overdevolledige
lengteaanéénzijdeeenecologische, flauwe
oever.Voordezeoplossingisgekozen,omdat
meanderingnietaltijd wenselijk wasvanuit
cultuuthistotischoogpunt enomdatde
opnieuw in telichten mimte niet meet
bedtoegdan 25 metet (uitgezonderd enkele
stapstenen).Doorgeaccidenteetd tegravenis
derechteafwateringssloot toch gettansfor-

meerdineengevarieerdewaterloopwaar
fauna enflora vrij kanmigreren.Niet alleen
deoeverszijn opnieuw ingericht;ookdestuwenzijngeschiktgemaakrvoor vismigratie
door deaanlegvanvispassages.
Enjuist hiervervultdedubbele loop,de
nieuweWalgraaf,eenbijzondere functie.
LangsdeWalgraafbevindenzichgeen flauweoevers.IndeWalgraafiseen vistrap
geplaatst.Metdezevistrap wordteenhoogteverschiloverbrugd vanongeveeréén
meter,verdeeld overtwaalftreden.Het
hoogteverschil pertrapvarieertvanzestot
achtcentimeter.Deruimres russen detredenzijn groot omeenstromingsluwe zone
tecreëren.Decombinatie vantraphoogteen
tussenruimte maakt devistrapvooreen
grooraantalvissoortengoed passeerbaar.
Omdeconstructiezichtbaar temaken,is
overdedubbele loopeenbrug aangelegd.
EldersindeSnelleLoopzijn tweestuwenvervangendoor voordesmeteenvast
peil.Runderen vanStaatsbosbeheer kunnen
zovrijmigreren endenatuur aanweerszijdenvandebeekinstand houden.
Zoalsvermeld richrende aanpassingen
zichnietalleenopderuimtebinnen het
beekptofiel.Omdeecologischewaardeende
herkenbaarheid vanhetcompletebeekdallandschaptevergroten, iseenbegingemaakt
met hetherstellen vandehistorische landschapsstructuur: het coulisselandschap van
bredehoutsingels (vanelzen)dwarsopde
SnelleLoop.
Ishet mogelijk deSnelleLoopeenplekte
gevenbinnen deReconstructieenBelvedère?
Dezevraagkan meteenvolmondigja beantwoord worden.Dooreenintegrale aanpaken

Eenhistorischekaartvandeomgeving.
destudieteverbreden tot het complete
beekdalmetalzijn facetten ishet gelukt

Dedubbeleloopendevisnassage.
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ecologie,cultuurhistorie,recreatieenwaterberging metelkaartecombineren toteen
spannend geheel.Deverschillende facerren
bijten elkaarniet,maarversterken elkaar.
Zonderéénvandefacetten zoudeSnelle
Loopnooitzijn unieke,eigen meramorfose
behaald hebben. Hiermeelaatdeherinrichting vandeSnelleLoopziendardeaanpassingvaneenwatergang(vanuit watertechnischeofecologischemotieven)goedpast
binnen het huidige reconstructiebeleid.
Deintegraleaanpak werdmedemogelijkgemaakr,omdat hetplangebied valt binnen dePilotReconstructiegebiedGemertBakel.Nu deformule aantoonbaar geslaagd
is,zoudezeookelders toegepastkunnen(of
zelfs moeten) worden,omzodegehele
omgevingbij hetprojecr tebetrekken enzo
deidentiteit vaneengebiedteversterken. 9
Bob Luijks,Paul vanZandvoort en
Ben de Louw (Kragten Landschapsarchitectuur),Noud Kuijpers
(Waterschap Aaen Maas)
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