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Vooruitgangdoorvoorden?
ING. P. SCHOLLEMA, WATERSCHAP HUNZE & AA'S
DRS. H. W A N N I N G E N , WATERSCHAP H U N Z E &AA'S

Omdeverdroging tegen tegaan zijn m februari 1997zevenvoordenaangelegd 111 lietGasterensche
Diep.Zezorgenvooreenhogerewarerstand 111 debeek.Hiermeestijgt degrondwaterstand in de
naastgelegengebieden enstabiliseert deze. Demogelijkheden voordeontwikkeling vaneennatte
beckdalvcgetatieverbeteren hierdoor.Naastvoordelen voeydeterrestrischewaarde kunnendoorde
stuwendewerking echterooknegatievecjjeaenopdeecologie 111 debeekoptreden.Om duidelijkheid
rekrijgen overdedaadwerkelijk optredendeeffenen isdoorwaterschap HunzeenAa'sgcdurende een
periodevanvijf jaarecuuitgebreide monitoring uitgevoerd.Evaluatie vandezegegevcuslaatzien
dat deterrestrischewaardevan hergebied toeneemten datdeecologievandebeekzei)rochgeennoemenswaardige negatieveeffecten vertoont. Deverwachteaanznnding vande bcekbodemalsgevolg
van verlaagdestroomsnclheden beeft (nog;niet plaatsgevonden.
HetGastetenscheDiepmaaktdeeluitvan
hetstroomgebied vandeDrentscheAa.Dit
stroomgebiedwordtgekenmerktdoorhoge
landschappelijke-ennatuurwaarden.Met
nameindemidden-enbenedenloopzijnnog
groteaangeslotennatuurgebiedentevinden.
HetwatetschapHunzeenAa'sverzorgthet
waterbeheerenStaatsbosbeheer isverantwoordelijkvoorhetbeheetvandebeekdalgronden.
DewaaidevanditgebiedisinmiddelsonderkenddoorhetRijk.Op4decemberjl.ishet
nationaalbeek-enesdorpenlandschap DrentscheAaals14enationaleparkinNederland
doorministetVeermanvanLNVingesteld.

Inhetbeeksysteem vandeDrentscheAa
wordtgestreefd naareenhalfnaruurlijke laaglandbeekenindelanderijen langshetGasterenscheDiepnaareentypischebeekdalvegeratievandotteibloemhooilanden.Omditre
realiserenisdeuitvoeringvanverschillende
maatregelennoodzakelijkdiedegrondwaterstanden moetenverhogenenstabiliseten.In
febtuari 15197isdoorhetvoormaligewatetschapHunzeenAaovergegaantotdeuitvoeringvaneendeelvandeplannen voorhet
stroomdalvanhetGasterenscheDiep.Inhet
kadervanhetptojectROM/WCLDrentsche
Aa/Elperstroomzijnineen2,5kmlangbeek-

StroomkutlinhetGostererticfieDiep,ontstaannadeaanlegvaneenvoorde.

traject zevenvoordenaangelegd.Voordenzijn
doorwaadbareplaatsen indebeekdieinhet
verledengebruiktwerdendoordelokalebewoners.DevoordeninhetGasterenscheDiep
wordenvanwegedestuwendewerkingookwel
alsdrempelsaangemerkt.Destuwendewerkingzorgtvooreenverhogingvandewaterstand indebeek.Hierdoorwordtindirectook
degrondwaterstand indeaanliggendelanderijen vanStaatsbosbeheerverhoogdengestabiliseerd.Naastdeaanlegvandevoordenishet
waterschapovergegaantoteenaangepast
maaibeheer.Demaaifrequentie vandevegetatieindebeekisteruggebracht totée'nkeerper
jaar.
Onderzoek
Naastdeverhogingvandewaterstand
hebbendevoordenookeenverlagingvande
stroomsnelheid indebeekrorgevolg.Doorde
afname instromingendetoenamevande
waterdieptebestond bijhetvoormaligeZuiveringsschapDrenthehetvermoedendatkarakteristiekeenzeldzamemacro-invertebraten
gedeeltelijk zoudenverdwijnen. Hierdoorzou
eenonacceptabelverliesaanaquarische
natuurwaardeenbiodiversiteit ontstaan.De
verwachtingvandeontwerpersvandevoorden
wasdatdebeekbodemtussendevoordenzich
weerzougaanophogendoortoegenomensedimentatiealsgevolgvandeafgenomen stroomsnelheden.Destroomsnelheid indebeekzou
hierdooroptermijn weerherstelleneneventueeloptredendeschadevoordeecologieinde
beekzouslechtsvantijdelijke duur zijn.
Omdeeffecten vandemaatregeltekunnenbepalenisin 1997eenvijfjarig monitoringsplanopgestelddoorZuiveringsschap
Drenthe,waterschapHunzeenAaendeProvincieDrenthe.Inhetonderzoek isgekeken
naardeaquarischeecologie,beekvormende
processenendevegetatieindebeekenher
beekdal.Na2000isdemonitoringdoorwaterschapHunzeenAa'svoortgezetomvetvolgens
ditjaareeneersteevaluatieuit tevoeren.Hierbijisondermeerantwoordgegevenopdevolgendetwee hoofdvragen:
Inhoeverrewordtdebeekbodemverhoogd
enwordthiermeeindirectdestroomsnelheidverhoogd?
Watishetaquatisch-ecologischeeffect van
deaanwezigheid vanvoordeninhetGastetenscheDiep?
Resultaten
Beekvormende processen
Hetgeleidelijk ophogenvandebeekbodemisnietgeslaagd.Waarschijnlijk heeft dit
temakenmetdegeringeaanvoervansediment
vanafbovenstroomsgelegengebiedenincombinatiemetdesterkeinvloedvan piekafvoeren
innarteperioden.Hetbovenstroomsgelegen

1

H20

25/26-2002

PLATFORM

Roldcrdiep isgrotendeels genormaliseerd om
eengoede waterafvoer voor de aanliggende
landbouwgebieden te waarborgen. Het kanaliseren vandit voormalige beektraject zorgt tijdens natte perioden, voor een versnelde waterafvoer en hogestroomsnelheden, waardoor het
getransporteerde sediment niet de kans krijgt
benedenstrooms in het Gasterensche Diep te
sedimenteren. Gedurende drogeperioden veroorzaakt het ruime profiel van het Roldcrdiep
ccn lagestroomsnelheid waardoor het beschikbaresediment met name hier bezinkt en niet
in het Gasterensche Diep.Devoorden hebben
plaatselijk welgezorgd voor een toename van
demorfologische activiteit in de beek.Vooral
indetrajecten vlak na devoorden wordt grote
afslag aan deoevers waargenomen. Het is duidelijk dat debeek opzoek isnaar een nieuw
morfologisch evenwicht.

Aft). 1:

Tussen de voorden isdoor een toename
van het aantal waterplanten een gevarieerd
patroon van stroomgeulen enzandbanken in
de beek ontstaan. Ook tijdens lage afvoeren
wordt hierdoor nogvoldoende stroming
geconstateerd. Detoename van het aantal
waterplanten isvoornamelijk toe tewijzen aan
het gewijzigde maaibeheer.
Aquatische levensgemeenschap
Dezorgvan het voormalig ZuiveringsschapDrenthe overeen vermoedelijke achteruitgang van deaquatische natuurwaarde blijkt
vooralsnogonterecht. De levensgemeenschap
in debeeklijkt namelijk niet sterk beïnvloed te
worden door devoorden.Na een lichtedip kort
na deaanlegvandevoorden herstelt demacroinvertebraten gemeenschap zichgedurende de
laatste tweeonderzoeksjaren. Degesignaleerde

Liggingvanhetprojectgebied.

roename van waterplanten en het daarmee
onrstane patroon van stroomgeulen heeft hier
vermoedelijk aan bijgedragen. Ookde visstand
lijkt niet beïnvloed tezijn doorde aanwezigheid van devoorden.Allesoorten dievoor de
aanlegvan devoorden werden aangetroffen
zijn nogsteeds in debeekaanwezig. Een
onderzoek naar de vispasseerbaarheid laar zien
dat geen grote problemen teverwachten zijn
die devisstand negatiefkunnen beïnvloeden.
Alleende vispasseerbaarheid voor de kleine
soorten isnog niet optimaal;het verval van de
voorden moet verlengd worden.
Eenopvallende bijkomstigheid isde waarneming vanArjan deVroome(Staatsbosbeheer)dat rivierprikken, een kwetsbare (rode
lijst) vissoort,gebruik maken vande voorden
alspaaiplaats.Dit geeft het belangaanvan stenig materiaal in eenbeeksysteem.Daarnaast is
deaanwezigheid van rivierprikken ook een
bewijs dat ze in staat zijn om vanuit zee
(Eems)demiddenloop van deDrentscheAate
bereiken.
Beekdctlvecjctatic
Dewatersranden in de beekzijn door de
voorden met een halve meter tot een meter
verhoogd. Hierdoor zijn ookde grondwarerstanden in de naast gelegen gebieden verder
verhoogd engesrabiliseerd. Door de uitvoering
van eengroot pakket van maatregelen (aanleg
van voorden, dempen van sloten en uitvoeren
van een aangepast maaibeheer) iseen verdere
verbetering van de vegetatie in het beekdal
zichtbaar. In hoeverre devoorden aan deze
ontwikkeling bijdragen isniet gemeten.

Hoe nu verder?
Het over-all beelddat ontstaat naar aanleidingvan her uitgevoerde onderzoek ispositief Om een goed functionerend beeksysteem
tegaranderen zijn echter verbeteringen noodzakelijk diegeresulteerd hebben in de volgende aanbevelingen:
•
•

•

HunzeenAas

Beken Drentsche Aa
J

WatersysteemDrentseAa

•

aanpassen van devoorden om devispasseerbaarheid te garanderen;
verlagen van de frequentie van het maaibeheer van waterplanten. Door re sturen
in de maailocaties kan invloed worden uirgeoefend op het patroon van stroomgeulen enzandbanken. Hierdoor wordt de
stromingsvariatie vergroot,de bodemopbouw bevorderd en een positieve bijdrage
geleverd aan de mogelijkheden voor het
aquatische leven in debeek;
demonitoring de komendejaren voortzetten om een vinger aan depols te houden
ten aanzien vande morfologische enecologische ontwikkelingen;
onderzoek verrichren naar de mogelijkheden om deaanwezige piekafvoeren te
beperken en om de beschikbaarheid van
sedimenr te bevorderen.Dit isnoodzakeH
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devoorden door vissen te passeren zijn en
daarnaast wordt gezorgd voor voldoende stromingsvariatie over het gehele beektraject, dan
kunnen eventuele negatieve effecten opdeecologievan de beek beperkt blijven. Voor het
bevorderen van deopbouw van de beckbodem
zijn vooral de invloed van piekafvoeren en de
aanvoer van sediment vangroot belang.Deze
factoren dienen voor aanvangvan een project
goed in kaart te worden gebracht. Daarnaast is
het van belangom deniveauverschillen voor
en na dedrempel ofvoordegering te houden
om zodoende sterke erosiedoor turbulentie te
voorkomen.*
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Algemene aanbevelingen voor peilverhogingen
Momenteel speelt op veelplaatsen in
Nederland de problematiek van insnijdende

natuurlijke beekbodems en toenemende verdroging inde aanliggende landerijen, waardoor de terrestrische natuurwaarde van deze
gebieden afneemt. Voorden en drempels kunnen een oplossing bieden, omdat zehet waterpeildoen stijgen en een voldoende hoge waterstand creëren om verdroging tegen tegaan.Als

deetstudie in opdracht van waterschap Hunze & Aa's.
Stuurgroep ROM/WCL. DrcntscheAa [1998).Waarom, daarom.
Een tussentijdse evaluatie
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