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1. INLEIDING
l.i.

PROBLEEMSTELLINGENOPBOUWVANHETRAPPORT

DedoelstellingvandeWerkgroepBeekbegeleidendeBeplantingenzoalsgeformuleerdinhetsamenvattendehoofdrapport1luidt:"Hetdoenvanaanbevelingenop
grondvanbestaandeervaringen,vooraanlegenbeheervanoeverbeplantingenen
hetdoenvanvoorstellenvoorproeven."
Deprobleemstellingvanditdeeladviessluithierbijaanenisalsvolgtomschreven:

Welke beplantingssoorten
en -vormen komen in aanmerking voor het gebruik op
de oevers van waterlopen en welke specifieke eisen moeten aan oeverbeplantingen gesteld worden voor de functie ervan in het waterbeheer?
Alhoewelhetgebiedwaardeveldstudieszijnverrichtzichvoornamelijkbeperkt
totMünsterlandendeAchterhoek,hebbendeconclusiesenaanbevelingenuitdit
deeladviesookbetrekkingopdeoverigedekzandgebiedeninonsland.Hierbij
geldtdatdevoorgesteldeoeverbeplantingenvooralvantoepassingzijnopnieuwe
envergravenboven-enmiddenlopenineenstroomgebied.
Inhoudelijkstaandefunctiesvanoeverbeplantingen inhetwaterbeheercentraal.
Onderscheidwordtgemaaktindebeschaduwingvanhetwaterenindestabiliseringvandeoeversdoordebeworteling.Dekeuzevandejuistesoortenin
relatietotdemeestgeschiktebeplantingsvorm isvanbelang,waarbijookeen
efficiëntebeheersvoeringenoptermijneenkostenbesparinginvergelijkingmet
huidigebeheersmethodenwordtbeoogd.

Beschaduwing
Inparagraaf2.1.wordtingegaanopbeschaduwingvanhetnatteprofielvan
waterlopendooropgaandebeplantingen.Hierdoorwordtdeplantengroeiinhet
watergeremd.Demeestfrequenteonderhoudsmaatregelbijonbeplantewaterlopen,
hetmaaien,kanzoachterwegeblijven.

Oeverstabilisering
Deoorzaakvaninstabiliteitvanoeversisveelaleencombinatievanfactoren.
Grondwaterdatnaardewaterlooptoestroomtkanoeververzakkingenveroorzaken;
doorstromendwaterinwaterlopenmeteengrootverhangkaneveneenstotoever-

Fig. 1-1 Beschaduwing en oeverstabilisering

door de

beplanting
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Fig. 1-2 Stroomgeleiding

en bufferende

werking door de

beplanting

erosieleiden.Dewortelstelselsvandiversebeplantingssoortenkunnenvoor
oeverstabiliseringenstroomgeleidingvanhetwaterzorgen,watin§2.2.toegelichtwordt.Tevensvormtdeontoegankelijkheidvoorveeenzwarelandbouwwerktuigeneenextrabeschermingtegenafkalvingeninstortingvanhettalud.

Soortenkeuze en

beplantingsvormen

Despecifiekegroeiomstandighedenvooroeverbeplantingenbepaleninhogematede
toepassingsmogelijkhedenvanbeplantingssoorten.Hieraanwordtinhoofdstukdrie
aandachtgeschonken,waarnainhetvierdehoofdstukdegebruiksmogelijkhedenvan
eenaantalbeplantingsvormenwordenbehandeld.
Hetachterliggendedoelisdatdoorhetaanbrengenvanbeplantingenopoevers
vanwaterlopenopdenduureenzichzelfregulerendeninstandhoudendwaterbeheersyteemontstaat,datefficiëntenmeteenminimumaanbeheerfunctioneert.
Deoverigefunctiesvanoeverbeplantingenzoalsdelandschappelijke enlandschapsecologischebetekenis,derolvandezebeplantingeninrelatietotlandbouw,recreatieenhoutproduktiewordenindevolgendeparagrafenkortuiteengezetenkomeninderestvanditdeeladviesslechtszijdelingsaandeorde.

1.2.

LANDSCHAPPELIJKEENLANDSCHAPSECOLOGISCHEBETEKENIS

Indenotitieruimtelijkeperspectieven2wordenonderandereuitgangspuntenvoor
detoekomstigeontwikkelingvannatuurenlandschapvoorgesteld.Hetaccentligt
daarbijopuitbreidingenverbindingvanlandschapsecologischwaardevollezones.
Doorareaaluitbreidingzoudengrotereeenhedennatuurgebiedgestaltemoeten
krijgen,waarindebestaandenatuurgebiedenpassen.
Daarnaastwordtbelanggehechtaandeverbindingvandenatuurgebieden.Deze
doelstellingenkunnennietalleendoorbehoudvanwaardevolleelementenworden
gerealiseerd.Natuur-enlandschapsbouwzullenbijdeverwezenlijkingeveneens
eenbelangrijkerolspelen.
IngenoemdenotitiewordenvoordeOost-enZuidnederlandse zandgebiedende
bekenenbeekdalenalsstructuurbepalendvoordeontwikkelingvannatuuren
landschapaangemerkt.
Degedachtenvormingindestudiekleinschaligedekzandlandschappen,diedoorde
sectorLandschapsbouwvanhetStaatsbosbeheerinsamenwerkingmetdevakgroep
Landschapsarchitectuur teWageningen (LUW)wordtuitgevoerdsluithierbijaan.
Dezestudie3isbeperkttoteenproefgebiedindeAchterhoek.Dewaardedieerin
wordttoegekendaanhetwaterbeheersysteemhangtsamenmetlandschapsecologische
envisueel-ruimtelijke aspectenenstoelttevensopeenbeheersvisievoorlandschappelijkebeplantingen.
Eenbenaderingophetschaalniveauvanstroomgebiedenbiedtinlandschapsecologischopzichtdemeesteperspectieven (systeembenadering).Doordebewegingen

vanhetwaterkomenindedenkbeeldenoverareaaluitbreidingendevormingvan
grotereeenhedennatuurgebiedvooraldebovenstroomsegebiedeninaanmerking
(bronbosmilieus).Gedachtwordtaandegelijktijdigeconserveringenzuivering
vanwaterondermeerdoorveenvormingendeopslagvanwaterinbekkensopde
ondoordringbare keileemlagenvanhetOostnederlandsplateau.Dewaterkwaliteit
speelthierbijeencentralerol.
Doortoepassingvanoeverbeplantingenkanaandetotstandkomingvanspecifieke
ecologischeverbindingszones,zoalsdieindenotitie2voorOost-Nederlandbedoeldworden,eenbijdragewordengeleverd.Enerzijdswordenhierdoorbestaande
half-natuurlijkebeek-oecosystemendiemeninhetoostenvandeAchterhoekkan
aantreffenveiliggesteld.EenvoorbeeldhiervanisdebeplantingvandeRatumseenWillinkbeekbijWinterswijkdoorhetwaterschapvandeBerkel.Anderzijdsis
hetaanbrengenvanbeplantingopoeversvannieuwaangelegdeenvergravenwaterlopeneenaanzetvoornatuurbouw,zowelindeboven-,alsindemiddenlopen.
HetdoelvandiebeplantingisondermeerdatdeinNederlandvrijzeldzaam
gewordenaquatischeecosystemenvanbeschaduwdstromendwaterzichuitbreiden.
Hetbetreftlevensgemeenschappendieafhankelijkzijnvanzuurstofrijk,koel
waterenhunvoedselbetrekkenvaninhetwatergevallenbladentakken.
Opdestrokenlangswaterlopenwaaroeverbeplantingenwordenaangelegdkunnenop
denduurweernatuurlijkevegetatiestotstandkomendieonderinvloedstaanvan
toestromendekwelenwisselendewaterstanden.
Doordecontinuïteitvandeoevervegetatiesendetransportfunctievanhetstromendewaterkandeverbindingvangrotereeenhedennatuurgebiedwordengeconcretiseerd.Viahetwaterwordenplantezadenenbeekorganismenverspreidende
oevervegetatieheefteencorridorfunctievooronderanderekleinezoogdieren.
Devisueel-ruimtelijkebetekenisvanwaterbeheersystemen inhetlandschapis
eveneensgelegenindesamenhangtussendeafzonderlijkedelen,waaraanruimtestructurerendeelementenzoalsbosenbeplantingkunnenwordengekoppeld.Eris
eentendensomlandschapsplannenindelandinrichtingmeertoetespitsenopde
landschappelijkehoofdstructuur4.Indezandgebiedenishetstelselvanwaterlopeneenvandedragersvandelandschappelijkehoofdstructuur,waarvanmag
wordenverwachtdatheteenindetijdstabielaangrijpingspuntbiedtvoorde
aanlegvanbeplantingen.Daarnaastvormenwaterlopenmeestaldeachterkantenvan
hetlandschap.Deontsluitingligtveelalopgroteafstand,waardoordegronden
eromheenvaakminderintensiefwordengebruiktendekansopeenongestoorde
ontwikkelingvanzonatuurlijkmogelijkeoevervegetatiesopdezeplekkenhet
grootstis.
Totslotmagverondersteldwordendathetbeheerinhandenvandeoverheid,in
ditgevaldewaterschappen,bijdraagtaandeduurzameinstandhouding,medeomdat
hetefficiëntfunctionerenvanhetwaterbeheervooropstaat.
Volledigheidshalve zijhieropgemerkt,datvoorderelatieftraagstromende
benedenlopenvandebekenbehalvebeplantingmethoutigegewassenookeensysteemmogelijkismetkruidachtigewater-enmoerasplantenincombinatiemet
overdimensioneringvandewaterloop.Opdezewijzeishetookmogelijkinde
benedenlopenbeheersingrepenteminimaliserenenhetecologischfunctionerenvan
hetsysteemalsgeheeltebevorderen.

1.3.

RELATIESMETENKELEVORMENVANGRONDGEBRUIK

Landbouw
Hetfunctionerenvanlandbouwgrondeneninhetbijzonderlandbouwpercelengrenzendaanwaterlopen,iszondereengoedwerkendewaterbeheersingnauwelijks
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mogelijk.Dithoudtindatbijdeaanlegvanoeverbeplantingenrekeningmoet
wordengehoudenmetdeaf-enontwateringenmetdeveranderingendiezichtijdensdeontwikkelingvandebeplantinginhetnatteprofielzullenvoordoen.
Voordeaanlegvansommigebeplantingenzalhetnodigzijnstrokencultuurgrond
teverwervenomdatvooralbredebeplantingsvormenmeergrondvragendaneenop
mechanischmaaibeheerontworpenwaterloop.
Duidelijkisdatdelicht-,vocht-,envoedselconcurrentievanopgaandebeplantingeneennegatieve invloedheeftopeendirectaangrenzende strookcultuurgrond,vooralalsdezeaandenoordzijdeligt.Hiertegenoverstaatechtereen
verbeteringvanhetmicro-klimaatopeenwatgrotereafstandvandebeplantingsstrook.Afhankelijkvanhetgewaskanditeenpositievebijdrageaandeproduktieomstandighedenleveren.
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Fig. 1-3

Opbrengstverloop
de
beplanting

van een landbouwgewas in een transect

loodrecht

Oogstdervingdoorbeschaduwingenwortelconcurrentievindtplaatstoteenafstandvan1,5à2maaldehoogtevanhetscherm,oogstvermeerderingdoorbeschuttingtreedtoptoteenafstandvan12à15maaldehoogte5.
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Recreatie
Doordeverhoogdebelangstellingvooropenluchtrecreatieendeafnamevanroutegebondenmogelijkhedendoorschaalvergroting,enhetverdwijnenvanfijnmazige
ontsluitingspatronen inhetlandelijkgebied,kandeopenstellingvanwaterschapsterreinenwordenoverwogen.
Bijdeaanlegvanoeverbeplantingzouplaatselijkvooreenbeplantingsvormgekozenkunnenwordendieopdenduurmeteenrecreatieveontsluitinggecombineerd
kanworden.
Ookkandoorhetaanbrengenvanoeverbeplantingendeaantrekkelijkheidvoor
recreatieopeninhetwaterzelftoenemen.Hiervoorkomenalleendegrotere
waterlopeninaanmerking.
Inpraktijkzullenechter,ookvoorrecreantenniet-toegankelijke,beplanteoevers,belangrijkeelementenzijnindebelevingvanhetlandschap.

Houtproduktie
Alhoeweldehoutproduktienietdebelangrijkstefunctieisvanlandschappelijke
beplantingen,kandeaanlegvanextraweg-engrensbeplantingen,zoalsinhet
MeerjarenplanBosbouw6wordtomschreven,bijdragenindebinnenlandsehoutvoorziening.
Hierbijkangedachtwordenaandeaanlegvanhakhoutbeplantingendievoorde
brandhoutvoorzieningvandelokalebevolkingindetoekomstaantrekkelijkkan
worden,maarook,afhankelijkvandebeplantingsvorm,aananderwaardevolhout.
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2. FUNCTIES IN HET WATERBEHEER

2.1.

BESCHADUWING

Deveranderingeninhetmicroklimaatdieontstaanineendoorbomenenstruiken
gevormdebeplantingbetreffenondermeer:delichtintensiteit,detemperatuur,
deluchtvochtigheid,dewindsnelheidendebodemvorming.Inhetbeheervanwaterlopenmetoeverbeplantingenzijnvooraldebeïnvloedingvanhetlichtende
temperatuurvanbelang.

filteringvanhetzonlicht

afremmingvandewind

dempingvantemperatuuriwyi'ji'ui» wisselingen
versneldehumificatie
hogereluchtvochtigheid
koel,zuurstofrijkwater

Fig. 2-1 Verandering van het micro-klimaat

in de

beplantingsstrook

Lichtinterceptie
Opgaandebeplantingenveroorzakendoorinterceptievanhetzonlichtrechtstreeks
veranderingenindeplantengroeiinhetwaterenindekruidenvegetatie opde
oevers.Zonlichtisvooralleplantenonontbeerlijkbijdeaanmaakofassimilatievanenergierijkestoffenzoalskoolhydraten.Dezeleverenbijafbraakof
dissimilatieweerenergieop,dievoordeplantnodigisom*inleventeblijven
entegroeien.
Hetpuntwaardenettokoolhydraatproduktienulwordtenwaaropassimilatieen
dissimilatieelkaarinevenwichthoudenwordtwelhetcompensatiepunt7genoemd.
Planten,ofdelenervanzoalsdeonderstetakkenvanbomenstervenaf,indiende
nettokoolhydraatproduktie onderhetcompensatiepuntzakt.Persoortverschilt
hetmomentwaaropditpuntwordtoverschreden.Schaduwplantenoverschrijdenhet
compensatiepuntmindersneldanzonneplanten.
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Fig. 2-2 Beschaduwing

van het

water

Indeconcurrentieverhoudingen dieuiteindelijkbepalenofsoortenaldanniet
voorkomenspelenlichtenschaduweencentralerol.
Voorvrijwelallesoortenwaterplantengeldtdatbijeenvolledigeoverkoepeling
dooreenopgaandebeplantinghetcompensatiepuntwordtoverschreden.Inpraktijk
isdeintensiteitvanhetlichtdathetwateroppervlakbereiktalzolaag,dat
dehoeveelheiddieinhetwaterdoordringtnogmaarnauwelijksvoldoendeisvoor
enigeplantengroei.
Eenkruidenvegetatieopdeoever (gekenmerktdoorvoorlichtstress-tolerante
soorten)kanzich,afhankelijkvandelevensfasevandebeplantingenhetbeheer,ondereengesloten,opgaandebeplantingwelontwikkelen.Ookeenbodembedekkendehoutigesoortalsklimopkandat.
Inopgaandebeplantingenmetbomenbepaaltonderanderedelichtdoorlatendheid
vandehoofdboomsoortofzicheenlaagmetstruikenkanontwikkelen.Ineen
beplantingmetlichtdoorlatendebomenkomtgemakkelijkeenstruiklaagtotstand,
zodatdebeschaduwingvandewaterloopdoorachtereenvolgensdeboom-ende
struiklaagtotstandkomt.
Temperatuur
Behalveeenremmendeffectopdefotosynthesedoorlichtinterceptie,zalookde
opwarmingvanhetwateronderinvloedvandirecteinstralingvanzonlichtworden
afgezwakt.Zelfsindienzich,tijdelijkofplaatselijk,onderbrekingenindebeschaduwingvanhetwaterzoudenvoordoen,zalexplosievegroeivanwaterplanten
doordegemiddeldlagewatertemperatuurnietoptreden.
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Eenlagewatertemperatuurheeftbovendieneenpositiefeffectophetzelfreinigendvermogenvandewaterloopdoordatdehoeveelheidzuurstofdieinhetwater
isopgenomengroterisdanbijhogeretemperaturen.

Beuk
Esdoorn
Linde

laten weinig licht

Iep
Haagbeuk
Eik
Zoete kers
Zwarte els
Schietwilg

half-lichtdoorlatend

laten veel licht
Fig. 2-3 Lichtdoorlatendheid
Het

van enkele

door

door

boomsoorten

tijdsaspect

Tussenhetmomentvanaanlegendesluitingvandebeplantingbovendewaterloop
ligtenigetijd,dieafhankelijkisvandeplantmethode,degroeisnelheidvande
geplantesoortenendebreedtevandewaterloop.
Indietussenliggendeperiodezalaanvullendonderhoudnodigzijn.Hetisvan
belangdezeperiodezokortmogelijktehoudendoorondermeereenjuistesoortenkeuzeenhetminimaliserenvandeplantafstandtussenderijenaanweerszijdenvandewaterloop.Bredewaterlopenkunnenalsvoorheennogtijdelijkmet
eenmaaibootonderhoudenworden,smallerewaterlopenzijndannietmeerbereikbaarvoormechanischonderhoud.
Omdieredenkanwordenoverwogenvoorlopigopeenvanbeideoeverseenwerkstrookvrijtehoudenomvandaaruithetaanvullendeonderhouduittevoeren.In
datgevalmoetwelrekeninggehoudenwordenmeteenveellangereperiodevoordat
dewaterloopoverkoepeldis.Bovendienkunnen,afhankelijkvandestroomsnelheid,problemenmetdeoeverstabiliseringontstaan (zie§4.1.5.),zodattoepassingvandezemethodealleeninspecifiekesituatiesverantwoordis.

Conclusie
Zoweluitwetenschappelijkeproeven8,alsookuitveldwaarnemingenindeAchterhoek9,kanwordenopgemaaktdatovervloedigeplantengroeiinwaterlopenstagnatieenopstuwingvanwaterveroorzaakt,endatditdoorbeschaduwingvanhet
wateroppervlakwordtvoorkomen.Hetvoerenvaneenmaaibeheerwordthierdoor
overbodig.
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Bijtweezijdigeaanplant in
detaludsvindt indeperiodevan6tot 15Jaaral
volledige beschaduwingvan
hetwaterendoorworteling
vandeoeversplaats.

BIJ hetvrijhoudenvaneen
werkstrookaanéénzijde
vandebeekvindt volledige
beschaduwingenbeworteling
pasindeperiodevan30
tot60Jaarplaats;deze
methodekanalleenbij
traagstromende waterlopen
indemiddenloopworden
toegepast.
maten in meters
6-15

15-30

30-60

Periode (in jaren)

Fig. 2-4 Globale aanduiding van de ontwikkeling van de beplanting in de tijd
in relatie tot de beschaduwing en beworteling van de oevers
2.2.

BEWORTELING

Bijhetvastleggenvandeoeversvanwaterlopenwaarbijgebruikgemaaktwordt
vanhoutigebeplantingenishetuiteindelijkedoeldevormingvaneensamengesteldwortelsysteemdatwordtgevormddoorverschillendebomenenstruiken,
aangevuldenverfijnddoordebewortelingvanbodembedekkendeenkruidachtige
soorten.
Integenstellingtotkunstmatigeoeververdedigingenzoalseenhardhoutenbetuining,heeftoeverbeplantingtijdnodigomdeoevervastteleggen.Insommige
situatiesishetdaaromnodigdetaludsmetjongeaanplantindeeerstejarente
beschermenmeteentijdelijkeoeververdediging1.

10-

Toestromend

water

Instabiliteitvanoeverswordtondermeerveroorzaaktdoorhettoestromenvan
waternaardewaterloopenhetuittredenvankwelwaterindetaluds.
Doorverankeringvanopgaandebeplantingaanderandvanhetwaterwordtvoorkomendatverstoringvanhettaludplaatsvindt.

Doorstromend

water

Nahevigeregenvaltreedteenverhoogdeafvoerinwaterlopenop.Ingebiedenmet
veelreliëfgaatdestijgingvandewaterstandgepaardmeteentoenamevande
stroomsnelheidendeeroderendewerkingvanhetwater.
Ookindezeomstandighedenzijndewortelsendestammenvanopgaandebeplanting
instaatdestroomtegeleidenzonderdatdeoeverernstigwordtaangetast.

Bufferende

werking

Behalvedatdebeplantingeenregulerendewerkinginhetwaterbeheervervult,
neemtdoordeaanwezigheidvandevegetatiedekwetsbaarheidvandeoeversaanzienlijkafomdatdezenietmeertoegankelijkzijnvoorveeenzware
(landbouw)machines.
Afhankelijkvandebreedtevandebeplantingsstrokenbijdeaanlegendebeplantingsvormbiedtdeoevervegetatie tevensbeschermingtegenhetinwaaieneninspoelenvanschadelijkestoffenvoorhetbeekmilieu.
Bewortelingstgpen
Debewortelingvanbomenenstruikenisinhetalgemeenhetmeestintensiefin
debovenstebodemlagen.Ineenbodemprofielkunnenonderscheidenworden:een
zonedienietdoorhetgrondwaterwordtbereikt,eenzonewaarindegrondwaterspiegelwisselt,vaakgekenmerktdoorroestvlekken,eneenzone,diepermanent
onderinvloedvanhetgrondwaterstaat.Bomenenstruikenhebbenpersoortin
meerofminderematespecialismenontwikkeldwaardoorzeopextremegroeiplaatsenbetermetanderesoortenkunnenconcurrerenofdiezelfsverdringen(zie
hoofdstuk3).
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Fig. 2-5 Doorworteling

van de

oevers

Opuitzonderingenna,worteltechtergeenenkelesoortindekoudeenzuurstoflozezonebenedendelaagstegrondwaterstand.Vanenigerelatietussendehoogte
vaneenboomendebewortelingsdiepte isderhalvegeensprake.Eenzekeresamenhangiserweltussendeleeftijdendetotalewortelmassa.
Quabewortelingsstructuur kunnendriehoofdgroepenwordenonderscheiden:het
hartwortel-,hetpenwortel-,enhetvlakwortelsysteem (ziefig.2.4.).
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HARTWORTELSYSTEEM

PENWORTELSYSTEEM

VLAKWORTELSYSTEEM

Naar de diepte
kegelachtige,
gelijkmatige
uitgroei van
vertakkende
wortels

Een of meer
krachtig
van de stam naar de
diepte
groeiende
wortels

Krachtige,
in de bovengrond
vlakwortelende
hoofdwortels
van waaruit
zinkers
groeien

Zwarte
els,
Haagbeuk,
Eik en Iep
(volwassen)

Eik
Iep

Es

Fig. 2-6

(jeugd)
(jeugd)

Bewortelingstypen

Alleenopgrondvandezeindelingkunnengeenuitsprakengedaanwordenoverde
geschiktheidvooroeverstabilisering.
Juistdeverschillenkunneninuiteenlopendeomstandighedenvanpaskomen.
Vandehorizontaalwortelendeeskanbijvoorbeeldeenenkelindividuvelemeters
oeverintacthouden.Desterkverticaalwortelendezwarteelsisdaarentegen
zeergeschiktvoordeoevervastleggingvanwaterlopenmetsterkeschommelingen
indewaterstand.Hieruitblijktechterookaldatdecombinatiemogelijkheden
vanaantebrengensoortenindeafwegingdienttewordenbetrokken.
Omdataandebewortelingvandirectaandewaterkantstaandebomenofstruiken
zwareeisenwordengesteld,ishetaanslaanvandeeersterijbeplantingzolaag
mogelijkindeoevervanbelang (ziepar.4.1.4.).Onderspoelingwordthierdoor
zogoedmogelijkvermeden.Tevensdraagtdebeperkingvandeplantafstandtussen
derijenaanweerszijdenvandewaterloopbijaandesnellesluitingvande
beplantingerboven.
Erzijnsoortendiedooraanpassingenzijngespecialiseerdopnattegroeiplaatsen,waarbijonderscheidgemaaktkanwordeninperiodiekblankstaandeplekken
meteenkorteoflangeoverstromingsduureninnattekwelplekken,diewelcontinunatzijn,maarnietofslechtsincidenteeloverstroomdworden.
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Fig. 2-7 Verticaal

gerichte beworteling door de zwarte els

Eenboomdiekangroeienonderomstandighedendieanderesoortennietverdragen,
moeteigenschappenbezittenomdezuurstoftekortendiebijoverstromingofstagnatievanwaterontstaan,tekunnencompenseren.
Erzijninprincipetweesoortenaanpassingendiedetolerantievooroverstromingvergroten:teneersteanatomischeaanpassingenententweede
stofwisselingsaanpassingen10.
Eénvandeanatomischeaanpassingenisdevormingvanzogenaamdaerenchymweefsel.Hierdoorishetmogelijkdatzuurstofindeplantnaar"dewortelstoewordt
getransporteerd.
Eentweedemanierisdevormingvaneenadventiefwortelstelseldatzichopde
stamterhoogtevandewaterspiegelontwikkelt.Nazo'ndagofvieroverstroming
kunnendezewortelsaleenlengtevanettelijkecentimetersbereikthebben.Het
zijnvaakslappe,onvertaktewortelsmeteenlichtuiteindeaandegroeikant.De
actieveopnamevanvoedingsstoffenwordttijdensdeoverstromingdoordeaangepastewortelsovergenomendieindesmallezuurstofrijkezoneterhoogtevande
waterspiegelfunctioneren.Het"normale"wortelstelseldoetdanalleennog
dienstindeverankeringendewateropname.

^;
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Overstromingstolerante soortenkunnenbovendien,doorveranderingenindestofwisselingvoorkomendatzichgiftigestoffenindewortelsophopenonderzuurstoflozeomstandigheden.Zuurstoftekortveroorzaaktbijplantendieniettegen
overstromingbestandzijndevormingvanethanolinhoeveelhedendiegiftigvoor
deplantzelfzijn.Vansoortendieweloverstromingenverdragenisbekenddat
sommigeinstaatzijndevormingvanethanoltevoorkomenentevervangendoor
mindertoxischeeindprodukten.
Geslachtendieeenofmeervandebovengenoemdeeigenschappenbezittenzijn:
els,wilg,populier,eseniep.

'm?\

Fig. 2-8 Beworteling door de es. Vanuit zware horizontaal
gerichte
hoofdwortels ontspringt een groot aantal fijnvertakte
zinkerwortels
Conclusie
Methetoogopdeoeverbeschermingvanwaterlopenkangoedgebruikgemaaktwordenvandebewortelingdoorbomenenstruiken.
Hetisdaarbijvanbelangdiesoortentekiezen,dievannatureeenaanpassing
vertonenaandeverschillendenatteomstandigheden,diezichlangsstromend
waterkunnenvoordoen.
Debelangrijkstevoorwaardeisdatdebeplantingzodichtmogelijkbovende
gemiddeldewaterstandinbeideoeverswordtaangebracht.Opdesoortenkeuzeen
detoepassingsmogelijkhedenpersoortzalinhetvolgendehoofdstukworden
ingegaan.

Wv.
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3. SOORTENKEUZE
3.1.

INLEIDING

Desoortenkeuzebijdeaanlegvanbeplantingeninhetlandelijkgebiedkanals
eenkwestievanvraagenaanbodwordenopgevat.Aandevraagzijdemoethetdoel
vandebeplantinggeformuleerdworden,metdeaanbodzijdewordendespecifieke
mogelijkhedenvandegroeiplaatsbedoeld.
Watdevraagbetreftisdeachterliggendegedachtengang,deontwikkelingvanzo
natuurlijkmogelijkeoevervegetaties,dieinhetbeheervandewaterloopeen
tweeledigefunctievervullen:vastleggingvandeoeversenbeschaduwingvanhet
water.Deaanlegvanbeplantingenishierinalshetwaredeeerstestap.Inhet
systeemvanwaterlopen,metsnelstromendebovenlopenenderustigermiddenlopen,
ligthetaccentindesoortenkeuzeopeengoedebewortelingindebovenloopen
opbeschaduwingindemiddenlopen.Uitzonderingen,waarbijoeverstabilisering
helemaalgeenrolspeeltwordenhierbuitenbeschouwinggelaten.Voorbeelden
hiervanzijnwaterlopendieineendiepingesneden,natuurlijkdalstromen,of
waterlopendiedeeluitmakenvaneengrotereeenheidnatuurgebiedendaarbinnen
vrijmogenmeanderen.
Watbetreftdeaanbodzijdeisdeaardensoortensamenstellingvandebeplanting
afhankelijkvandemogelijkhedendiedegroeiplaatsbiedt.Daarbijisderuimte
doorslaggevendvoordetekiezenbeplantingsvorm (ziehoofdstuk 4). Daarnaast
wordtdesoortenkeuzeookbepaalddoorbodemeigenschappenendewater-enzuurstofhuishouding.Voorhetdeelvandeoeverbeplantingdatophetmaaiveldwordt
aangebrachtkangebruikwordengemaaktvandeuitdeliteratuurbekenderelaties
tussenbodemgeschikthedenensoortenkeuze11.
Overdecrucialestandplaatsenindeoeverzonebenedenhetmaaiveldsniveauis
veelminderbekend.Dewijzewaaropdesoortenkeuzehiervanaandeordegesteld
wordt,isgrotendeelsopveldinventarisatiesvanbestaandewaterlopenmetopgaandebegroeiingindeAchterhoekenMünsterland12gebaseerd.
Voordatwordtingegaanopdeeigenschappenengeschiktheidvandeafzonderlijke
soortenwordendespecifiekeomstandighedenmetbetrekkingtotdebodem,de
water-enzuurstofhuishouding indeoeverzonebehandeld.

3.2.

BODEM

Bodemsamensteil

ing

Vaneenlangduriggevormdebodemzalopdemeestetaludswaarindeeerste
rij(en)oeverbeplantingaangebrachtmoet(en)worden,nauwelijkssprakezijn.
Dezetaludszijnvaakontstaandoordedynamiekvandebeekofnavergraving,
hetzijdoorcultuurtechnischeaanpassingvandewaterloop,hetzijdoorhetonder
eenflauwertaludbrengenvaneenbestaandesteileoeveromtekunnenplanten.
Afbeelding3.1.toontdatdeeerstetweerijeninhetnauwelijkshumeuze
moedermateriaalgeplantworden.Alleensoortenmeteenzekerpionierskarakter
zulleninstaatzijnhiermetsuccesaanteslaan.Daarkomtbijdatafhankelijk
vandeaardvanhetongestoordemoedermateriaalzicheenverhoogdeindringingsweerstandvoordewortelskanvoordoen.Dezesituatiekomtovereenmetwatin
eennatuurlijkebeekkanwordenverwacht,alsdoorerosievanhetdoorstromende
waternauwelijkshumeusmoedermateriaalwordtblootgelegd.Hiermeemoetbijhet
aanplantenendesoortenkeuzerekeningwordengehouden.
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Water- en zuurs to

fhuishouding

Eenbelangrijke rolinlaaggelegenoevergedeeltenspeeltverderdewater-en
zuurstofhuishouding.Vannaturekunnenzichhieralleensoortenvestigendie
zijningesteldopdegeringehoeveelheidbeschikbare luchtindebodem,diede
aanwezigheidvananderesoortenopdieplekuitsluit.Bovendiengeldtvoordiep
ingesnedenwaterlopen,waartoeookindeafgelopentijdnieuwgegravenenverdieptewaterlopengerekendkunnenworden,datereenovergangisnaardeveel
drogereboventaludsenhetmaaiveld.Doorafbuigingvandegrondwaterspiegelin
denabijheidvandewaterloopwordthetboventaludalshetwareextradrooggelegd.Alhoewelookdezesituatiezichvannaturelangssnelstromendebekenvoordoeteneenpositievebijdragelevertaandegradiëntenindeoverzone,kandoor
toepassingvanflauweofgekniktetaludheHingenbijaanlegaanditprobleem
tegemoetwordengekomen.

humeuzebovengrond

afwisselendnat-droog
moedermaterïaal
t—T,

^

^

^

gereduceerdezone
Fig. 3-1

3.3.

Bodemsamenstelling
van nieuwe of vergraven
ongestoord
dekzandprofiel

waterlopen

in een

EIGENSCHAPPENPERSOORT

Behalvegenoemdefactorenisderolvanhetwater,zoalshetoverstromingsregime,degrondwaterkarakteristiek endeaardvaneventuelekweIstromingenvan
betekenis.
Eencombinatievantweeofmeereigenschappenperplekleidtvoorveelsoorten
uiteindeijktotuitsluitingvaneendergelijkegroeiplaats.
Beplantingssoortenzullengespecialiseerdmoetenzijnomaandevolgendereeks
vangroeiplaatseigenschappen tekunnenbeantwoorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

periodenmeteenhogegrondwaterstand;
periodiekeoverstromingenbuitendevegetatieperiode;
kortdurendeoverstromingenindevegetatieperiode;
kwelomstandighedenwaarbijhetwaterwordtafgevoerd (geenstagnatie);
langerdurendeoverstromingenindevegetatieperiode;
kwelomstandighedenwaarbijhetwatereengrootdeelvanhetjaaropofvlak
onderhetmaaiveldstagneert.
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Wilgen
Soortendiebijuitstekgeschiktzijnomonderallegenoemdeomstandighedente
groeien,zijnwilgen.Zeontlenenhunconcurrentiekrachtaanspecialisaties,
zoalsdevormingvaneenadventiefwortelstelsel,waardoorgroeimogelijkisop
plekkenwaaranderesoortenhetlatenafweten.Binnenhetgeslachtwilgzijn
velesoortenenhybridentevindendievoorspeciale,nattesituatieszijn
aangepastenwaarvandemeesteuitsluitendkunnenvoorkomeningebiedendie
onderinvloedvanhet (grond)waterstaan13.Vandeinheemsewilgenisdeboswilg
(Salixcaprea)hieropdeenigeuitzondering.
Opvallendisdatlangsdemeestewaterlopenindezandgebiedenopditmoment
nauwelijkswilgenwordenaangetroffen.Deoorzaakhiervanisenerzijdsdater
geenuiterwaardenmilieusmeervoorkomen.Anderzijdszijnerdoordeontginningen
vannatteheide-enveengebiedennauwelijksnogplekkenmetstagnerend
kwelwater,waardewilgsamenmeteensoortalsgagelkangroeien.Doorin
natuurbouwprojectenaandachttebestedenaandevormingvanbovengenoemde
milieuomstandigheden,zoudenwilgenindezandgebiedenweeropgrotereschaal
kunnenvoorkomen.
Ingemengdebeekbegeleidende loofhoutvegetatieskrijgendemeestaluitgesproken
lichtbehoevendewilgengeenkansomoptegroeien.Zeverdwijnendoorde
concurrentiemetanderesoortenwaaronderdezwarteels.

— hoogste(grond)waterstand

laagste (grond)waterstand

DezwarteelsisInstaat
metz'nwortelsdoorte
dringenbenedendelaagste
(grond)waterstandinde
zuurstoflozeondergrond.

Fig. 3-2 Bewortelingskarakteristiek

van de zwarte els
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Zwarte els
Depioniersrollangswaterlopenwordtgrotendeelsdoordezwarteelsvervuld.
Dezesoortverdraagtweliswaargeenlangdurigeinundatiesindevegetatieperiode,maarisweluitstekendbestandtegenkortdurendeoverstromingen,permanenthogegrondwaterstandenenkwelindeoever.Integenstellingtotelzetypen
dieindeveenmoerassengroeieneneenstruikvormaannemen,komtlangsdebeken
eenoecotypevoordatzichtemiddenvanoverigeloofhoutsoortenindeboomlaag
kanhandhaven.Ooktijdensdegroeiishetboomvormendeoecotyperedelijk
schaduwverdragend14.Bijhetgebruikvanelzeninoeverbeplantingen,dienen
daaromslechtsboomvormendeoecotypentewordentoegepast.Dezwarteelsdie
laaginoeverskanwordenaangeplant,ontleentz'nspecialisatieopnattegroeiplaatsenondermeeraaneenadventiefwortelsysteem.Despecialisatievandeels
steltdesoortbovendieninstaatommetwortelstotindepermanente
grondwaterzonedoortedringen (ziepar.2.2.).Behalveeenuitstekende
bewortelinggeeftdezwarteelsookvoldoendeschaduwophetwater.

hoogste(grond)waterstand

laagste (grond)waterstand
gj^T Dezetekeninglaatziendathoe
"SS«-verderdeelsvandewaterlijn
k
staat,destegroterdekansis
dateengedeeltevandeoorspronkelijkaangelegdeoeverafkalft.

Fig. 3-3 Te ver van de waterlijn

geplante zwarte els

Es

Soortendiebijnanooitbenedendegrondwaterspiegelwortelenmaarwelregelmatiginbeekbegeleidende loofbossenwordenaangetroffen,zijnes,zomereiken
hazelaar.Zezijninprincipeafhankelijkvandedoorwortelbare ruimtebovenhet
grondwaterenverdragengeenpermanentekwel.Periodiekhogegrondwaterstanden
enkortdurendeoverstromingenkunnendaarentegenwordenverdragen.
Uitdezegroepkenmerktdeeszichdooreenhorizontaalgerichteenondiepe
hoofdbewortelingmetveleverticalezinkerwortels.
Bepalendvoordebewortelingsdieptevandezezinkersishetzuurstofgehaltevan
hetwater.Bovenzuurstofarmekwellagenzullendewortelshorizontaalafbuigen,
maarindenabijheidvanzuurstofrijkstromendwaterdringendezinkersweldiep
indegronddoor,totzelfsonderdebodemvanwaterlopen.Deesisoverigens
goedinstaatbeschadigdeofnietmeertegebruikendelenvanhetwortelstelsel
tevervangen.
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Dees zalmet z'n zinkerstelsel
alleen onder de laagste grondwaterstand wortelen als sprake
isvan enigszins stromend, zuurstofrijkwater inde ondergrond.

'm.

hoogste (grond)waterstand

laagste (grond)waterstand

Fig. 3-4 Bewortelingskarakteristiek

vande es

(dwarsprofiel)

Deesisbovendiendoorhetsterkhorizontalehoofdwortelstelselinstaatvele
metersoevervasttehouden.Integenstellingtotdebeuk,diealshetwareeen
ononderbrokenvlechtwerkvanwortelseenstraalrondomdestamvormt,laatdees
hieringatenvallen.Hierdoorishetmogelijkbijvoorbeeldesenzwarteelsin
eenbeplantingtemengen.Deeskanindejeugdfaseredelijkschaduwverdragen,
maarisoplatereleeftijdeenuitgesprokenlichthoutsoort,diewelveellicht'
doorlaat.Bijgebruikvanuitsluitendopgaandeessenisdebeschaduwingophet
waternietoptimaal,maarkandaarentegengemakkelijkdooreenstruiklaagworden
aangevuld.

Indebodemlaag bovendehoogste
waterstand komen sterkhorizontaal
gerichtewortelsvoor waaronder
plankwortels indeoever.
hoogste (grond)waterstand
Indeze zone komenveel zinkerwortelsvoor die inde oever alshet
ware een gordijnvan fijnewortels
vormen.
laagste (grond)waterstand

Fig. 3-5 Essewortels

in de oever

(vooraanzicht)

Zomereik
Dezomereikisdoorz'nsterkverticaalgeoriënteerdehartwortelstelselgeschikt
voorhetgebruikinoeverbeplantingen.Dewortelsdringenechternietdoortot
indegrondwaterzone,maarbuigenhorizontaalaf.Bijeeneikebeplantinglangs
stromendwaterisvaakeenkenmerkendeuithollinginhetdwarsprofiel
waarneembaarvlakbovendegemiddeldehoogtevandewaterlijn.Deeikis
afhankelijkvandedoorwortelbare ruimtebovendegrondwaterspiegelendaardoor
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ongeschiktvooraanplantonderinhettalud.Bijaanlegopdehogeredeleninde
taludsenopmaaiveldshoogte kunnenzeopdenduurderolvandeelsindeoeverstabiliseringversterkenenzelfsovernemen.Eikengevenvoldoendeschaduwop
hetwater,maarkunnenzelfslechtschaduwverdragen.

De e i kw o r t e l t n i e t ind e z o n e
beneden de laagste (grondwaterstand, zodat meestal een typische
uitholling terhoogte van de gemiddeldewaterhoogte inhet dwarsprofiel iswaar tenemen.
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hoogste (grond)waterstand

laagste (grond)waterstand

Fig. 3-6 Bewortelingskarakteristiek

van de eik

Hazelaar
Eenvandeweinigestruikvormendesoorten,waarvanopgrondvanveldwaarnemingen
indeAchterhoek^verwachtkanwordendatdebewortelingeenpositievebijdrage
levertindeoeverstabilisering,isdehazelaar.Desoortverdraagtgeenkwel,
maarkangezienwaarnemingenopvrijveelstandplaatsengoedkortdurendeoverstromingenverdragen.Daarbijisdesoortzeergoedbestandtegenschaduw.In
beplantingsproevenzullendespecifiekeeigenschappenvandehazelaarmoeten
wordenuitgeprobeerd.

Overige

soorten

Vandeoverigesoortenisbekenddatdeveldiepvannatureindenattebeekdalbossenthuishoortenbestandistegenhogegrondwaterstandenenkortdurende
overstromingeninhetgroeiseizoen.Doordeiepeziekteishetechteropdit
momentnietmogelijkdeveldiepopgroteschaalinoeverbeplantingente
beproeven.Incidenteleintroductie,vooralopecologischegrondslagen,kan
echterdemoeitewaardzijn.Ookinhakhoutbeplantingenzoudeveldiepop
bescheidenschaalgeïntroduceerdkunnenworden.
Tenslottezijnersoortenzoalslinde,zoetekers,haagbeuk,vogelkers,
gelderse roos,vuilboom,hulst,berk,lijsterbes,kornoeljeenkardinaalsmuts
dieinbeekbegeleidendebossenenbeplantingenvoorkomenenerombekendstaan
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VM

Fig. 3-7

Hazelaar

langs de

waterkant

ondervochtigeomstandighedentekunnengroeien.Hierbijgeldtvoorsommige
soorten,waaronderdeberk,datzezichvooralthuisvoelenindedrogere
boventaluds.
Indienmogelijkzoudeintroduktievandezesoortendoorspontanevestiging
moetenplaatsvinden.Dithoudtindatvoorwaardenvoordevestigingzelf,inde
vormvanruimteenlichtmoetenwordengeschapen.Daarnaastmoeteengericht
beheervandezespontaangevestigdeexemplarenervoorzorgendatzezichkunnen
handhaven.Het (groepsgewijs)meeplanteniseenalternatiefalsvanafhetbegin
eenmeergevarieerdebeplantingsopbouwgewenstis.Deze,enalleandereniet
genoemdeinheemsebeplantingssoortenkomeniniedergevalnietinaanmerkingom
opgroteschaalindedirecteoeverzonelangswaterlopentewordenaangeplant.
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Maximaalwaterpeil
Hoogwaterpeil
Normaalwaterpeil
Bodem

Fail

Frequentie van overschrijding

Xaxlaaal waterpeil
Hoog waterpeil
lor••»! waterpeil

1 & 2 dagen par 100 jaar
1 1 2 dagan par Jaar
10 1 20 dagan par Jaar

Zona 1: In daze zona groeien gaan houtige soorten
Zone 2: In d i t gadealte van de oever kunnen groeien:
Zwarte e l s , Es en Wilg
ZSne 3: Boven de hoogwaterlijn groeien a l l e streekeigen
soorten. Hiervan beschikken Zwarte e l s , Es, Eik
en Hazelaar over oevervastleggende eigenschappen
De onderstreping duidt op de geschiktheid van de soort
voor toepassing in opgaande loofhoutbeplantingen langs
stroaande waterlopen in de aangegeven oeverzone

Fig. 3-8 De geschiktheid voor aanplant van houtige soorten in relatie
planthoogte in de oever

tot de

Enkele soortenmoeten zekerniet inde directe oeverzone worden gebruikt enbij
eventuele spontanevestigingverwijderd worden.Dit geldtmetnamevoor esdoorn
enbeuk,waarvanbekend isdat ze zeer sterk over andere soorten domineren en
deze opdenduur geheelverdringen.Doorslaggevend isdatnoch de esdoorn,noch
debeuk in staat iszelf de oeversvan eenwaterloop voldoende vast teleggen.
Dit geldt tot op zekere hoogte ookvoorpopulier.Demotivatie om deze evenmin
inoeverbeplantingen op tenemen isverwoord in §4.2.2.
Indien de tebeplanten oeverstroken zo ruim zijn dat op den duurbeekbegeleidendebosstroken tot stand komen,kunnenbovengenoemde soorten,afhankelijk van het
bosbeheer,openige afstandvan dewaterloopwelworden getolereerd.
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OORZAKEHVA»OEVERVERSTOR1MGEN
regenwater

il

hogestroomsnelheid
enwaterstand
Maximaal waterpeil
Hoogwaterpeil
Normaal waterpeil

kwel indeoever
Bodem

CULTUURTECHNISCHEOPLOSSINGEN

Maximaal waterpeil
Hoogwaterpeil
Normaal waterpeil
Bodem

NATUURTECHNISCHE OPLOSSINGEN

eik,esen
hazelaar
zwarteels
-Maximaal waterpeil
— H o o g waterpeil
Normaal waterpeil
— Bodem
Eik,esenhazelaar wordenhogerop
inhet taludaangebracht endienen
vooral terversteviging vanhet
boventalud tegen instorting, vergelijkbaar metdeverankeringdoor
middel vaneendamwand

Dezwarteelskan laag indeoever
wordenaangeplant envervult functies indewaterbeheersing vergelijkbaarmeteenbetuining: het
vasthouden vanhettaludende
bescherming vandeoeverstegen
erosieenonderspoeling

Peil Afvoer Frequentie
N.V. HQ
H.V. Q
X.V. 2Q

10à20dagenperjaar
1à2dagenperjaar
1à2dagenper 100jaar

Q isdemaatgevendeafvoer

Fig. 3-9 De natuurtechnische

functie

van

oeverbeplanting
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3.4.

SPECIALISTENINOEVERZONES

ZWARTE ELS (ecotype

boomels)

ALNUS GLUTINOSA

Vorm
Hoge boom met doorgaande stam
en dunne
zijtakken
Tot 25 meter
Van 8 tot 12 meter
Zeer sterk verticaal
gericht
hartwortelsusteem
Meeste wortels tussen 0.2 en
1.0 meter beneden maaiveld

Kroonvorm
Hoogte
Diameter
Wortelvorm
Bewortelingsdiepte
Groei
Jeugdgroei
Hergroei na

afzetten

Zeer snel
Zeer goed

Standplaatseisen
Bodem
Grondwater
Kortdurende
Langdurige

overstroming
overstroming

Constante kwel omstandigheden
Stagnerend
kwelwater
Schaduwverdragend
vermogen
- bij kieming en in de jeugd:
- op latere
leeftijd:
Kwaliteiten

in

Zeer goed, ook onder de grondwaterspiegel
Nauwelijks kans op onderspoeling
aanwezig
Onder in de oeverzone
(nabij normaal
waterpeil)
Goed
Zeer goed

Onderspoeling
Planthoogte
Beschaduwing
Bladvertering
verspreiding

Periodiciteit
in
zaadproduktie
Tijd van
zaadrijping
Tijd van zaadval
Tijd van kieming
Duur van de
Verspreiding
(Lit.

15, 16,

Goed
Slecht

oeverbeplantingen

Wortelwerking

Natuurlijke

Bodemvaag, verdraagt ook zure
grond
Verdraagt tijdelijk
hoge
grondwaterstanden
Verdraagt kortdurende
overstroming
Verdraagt geen
langdurige
overstroming
Verdraagt constante
kwel
Verdraagt geen stagnante
kwel

kiemkracht
via het water
17).

Regelmatig
September-oktober
Oktober tot volgend
voorjaar
3 weken in het najaar;
4-5 weken in het
voorjaar
Een tot drie jaar
Zaad kan 12 maanden
drijven
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FRAXINUS EXCELSIOR

ES
Vorm

Hoge boom met overwegend
rechte
zware
zijtakken
Tot 35 meter
Van 12 tot 16 meter
Vlakwortelaar
met sterke
horizontale zijwortels
en
verticale
zinkers
Zijwortels
tussen 0.0 en 0.3,
zinkers vanaf 0.2 meter beneden
maaiveld tot aan het
grondwater

Kroonvorm
Hoogte
Diameter
wortelvorm
Bewortelingsdiepte

Groei
Jeugdgroei
Hergroei na

afzetten

Snel
Zeer goed

Standplaatseisen
Bodem
Grondwater
Kortdurende
Langdurige

overstroming
overstroming

Constante
kwelomstandigheden
Stagnerend
kwelwater
Schaduwverdragend
vermogen
- bij kieming en in de jeugd:
- op latere
leeftijd:
Kwaliteiten

in

Goed, ook in zuurstofrijk
grondwater
Kans op onderspoeling
aanwezig
Afhankelijk
van de
zuurstofvoorziening
onder en boven in
de oever
Redelijk
Goed

Onderspoeling
Planthoogte
Beschaduwing
Bladvertering
verspreiding

Periodiciteit
in
zaadproduktie
Tijd van
zaadrijping
Tijd van zaadval
Tijd van kieming
Duur van de
Verspreiding

Goed
Slecht

oeverbeplantingen

Wortelwerking

Natuurlijke

Liefst kalkrijke,
vochtige,
zuurstofrijke,
lemige bodem
Verdraagt tijdelijk
hoge
grondwaterstanden
Verdraagt kortdurende
overstroming
Verdraagt geen
langdurige
overstroming
Verdraagt geen constante
kwel
Verdraagt geen stagnante
kwel

kiemkracht
via het water

Regelmatig
Oktober-november
(ie jaar)
Tegen het voorjaar (2e jaar)
Zeer vroeg in het
voorjaar
(3e jaar)
Twee tot drie jaar
Waarnemingen duiden erop dat
het zaad 3 dagen
drijft
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QUERCUS ROBUR

ZOMEREIK
Vorm
Kroonvorm
Hoogte
Diameter
Wortelvorm

op latere

in de jeugd

leeftijd

Bewortelingsdiepte
Groei
Jeugdgroei
Hergroei na

afzetten

Hoge boom met zware grillig
gevormde zijtakken
Tot 35 meter
Van 12 tot 24 meter
Penwortel
Sterk verticaal gericht hartwortelsysteem
Meest intensief tussen 0.2 en
0.8 meter beneden maaiveld

Langzaam
Goed

Standplaatseisen
Bodem
Grondwater
Kortdurende
Langdurige

overstroming
overstroming

Constante kwelomstandigheden
Stagnerend kwelwater
Schaduwverdragend vermogen
- bij kieming en in de jeugd:
- op latere
leeftijd:
Kwaliteiten in
Wortelwerking

Vrij bodemvaag
Verdraagt tijdelijk
hoge
grondwaterstanden
Verdraagt kortdurende overstroming
Verdraagt geen langdurige
overstroming
Verdraagt geen constante kwel
Verdraagt geen stagnante kwel
Goed
Slecht

oeverbeplantingen

Onderspoel ing
Planthoogte
Beschaduwing
Bladvertering
Natuurlijke
verspreiding
Periodiciteit
in zaadproduktie
Tijd van zaadrijping
Tijd van zaadval
Tijd van kieming
Duur van de kiemkracht
Verspreiding via het water

Goed, maar afbuigend boven
het grondwater
Kans op onderspoeling aanwezig
Boven in de oever en op het
maaiveld
Goed
Matig

Elke twee à drie jaar
September-oktober
Oktober
4-6 weken in voor- en najaar
Een half jaar
Verse eikels zinken; hoe ouder
het zaad des te langer het
drijft
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CORYLUS AVELLANA

HAZELAAR
Vorm
Kroonvorm
Hoogte
Diameter
Wortelvorm in de jeugd
op latere
leeftijd
Bewortelingsdiepte

Grote meerstammige
Tot 10 meter
Van6 tot 12 meter
Onbekend
Onbekend
Onbekend

struik

Groei
Jeugdgroei
Hergroei na

afzetten

Langzaam
Goed

Standplaatseisen
Bodem
Grondwater
Kortdurende

overstroming

Langdurige

overstroming

Constante
kwelomstandigheden
Stagnerend
kwelwater
Schaduwverdragend
vermogen

- bij kieming en in de jeugd:
- op latere
leeftijd:
Kwaliteiten

in

Zeer goed
Zeer goed

oeverbeplantingen

Worte1werking

Goed, maar afbuigend boven
het grondwater
Kans op onderspoeling aanwezig
Boven in de oever en op het
maaiveld
Goed
Goed

Onderspoeling
Planthoogte
Beschaduwing
Bladvertering
Natuurlijke

Liefst op klei- of leemhoudende bodems (niet zuur)
Verdraagt tijdelijk
hoge
grondwaterstanden
Verdraagt kortdurende overstroming
Verdraagt geen langdurige
overstroming
Verdraagt geen constante kwel
Verdraagt geen stagnante kwel

verspreiding

Periodiciteit
in zaadproduktie
Tijd van zaadrijping
Tijd van zaadval
Tijd van kieming
Duur van de kiemkracht
Verspreiding via het water

Onbekend
September-oktober
Meteen
Voorjaar
Een half jaar
Vers zaad zinkt; ouder zaad
kan 90 dagen blijven
drijven

Voor een beschrijving van de in dit overzicht
verwezen naar par. 3.3. (overige
soorten).

niet opgenomen soorten wordt
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3.5.

CONCLUSIES

Vande indithoofdstukbehandelde hoofdhoutsoortenblijkenwilgenbijuitstek
geschikt tezijnvoor extreem natte groeiplaatsenwaar zichlangdurige overstromingen ook inhetgroeiseizoenvoordoen en/of stagnatievanwater opofnet
onderhetmaaiveld.Wilgenbezitten opdezemoerassigeplekken doorhunspecialisatie alshetware het alleenrecht. Ingemengde loofhoutvegetaties langsde
oeversvanwaterlopen komenwilgenvannaturenauwelijksvoor,ondermeer omdat
zezich inschaduwrijke omstandigheden inconcurrentie met dezwarte elsniet
kunnenhandhaven.De zwarte els isevenals dewilg instaatmetz'nwortels in
depermanente grondwaterzonedoor tedringenenblijkt zeergeschiktvooraanplant laaginhet taludwaar deze soortonder invloedvankortdurende overstromingen encontinue kwelgoedkangroeien.
De es ishiertoe ook instaat,maar danalleen inzuurstofrijke omstandigheden.
Juist decombinatievan deelkaar aanvullende,verticaalwortelende elsenhorizontaalwortelende es lijktdemoeitewaard om inoeverbeplantingen beproefd
teworden.
Deoverige hoofdsoorten: eikenhazelaar zijnafhankeljkvande doorwortelbare
ruimtebovenhet grondwater enkunnendaarom slechtsopdehogere taludgedeelten
worden gebruikt.Vandeze soortenmagopgrondvanveldonderzoekwelverwacht
worden dat zeperiodiek hoge grondwaterstanden enkortdurende overstromingen
verdragen eneenbijdrage indeoevervastlegging enbeschaduwing leveren.
De schaduweffecten van de afzonderlijke soortenophetwater zijn inhetoverzicht inpar.3.4.van dithoofdstuk opgenomen.Hierbijmoet echterwordenaangetekend datniet de soort,maar eerderdebeplantingsvorm dematevan
beschaduwingveroorzaakt (ziehoofstuk4 ) .
Daarnaast iseen groot aantal soorten teonderscheiden dat incidenteel inoeverbegeleidende vegetaties wordt aangetroffen,en inmeer ofminderematevochttolerante eigenschappenbezit.Deze soorten,waaronder linde,zoete kers,
haagbeuk,vogelkers,veldiep,gelderse roos,vuilboom,hulst,berk,lijsterbes,
kornoelje enkardinaalsmuts,zorgenvoornamelijk voor devariatie inde
beplantingsopbouw en inminderematevoor de oeverstabilisering enbeschaduwing
van dewaterloop.Ze kunnen,indiengewenst,wordenmeegeplantofna spontane
vestiging inhetbeheerwordenbevoordeeld tenopzichtevan de aangeplante
soorten.
Enkele soortenmoetenniet inde directe oeverzoneworden gebruikt.Dit geldt
metnamevoor esdoorn,beuk enpopulier die over andere soorten domineren en
deze opden duurverdringen.Doorslaggevend isdat deze soortenniet instaat
zijnde oeversvan eenwaterloopvoldoende vast teleggen.
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4. AANLEG EN BEHEER
4.1.

AANLEGMETHODENEN-TECHNIEKEN

4.1.1.

Inleiding

Inditrapportwordt,innavolgingvanhetboek"Beplantingenbuitenbosverband",deaanlegenhetbeheervanoeverbeplantingenafhankelijkgesteldvande
keuzevooreenbeplantingsvorm.Hieronderwordthetgeheelvanbomenen/of
struikenmetdedaarbijhorendeplanten-endierengemeenschapverstaan11.
Doorslaggevendhiervoorisdebeschikbareruimteinhetdwarsprofiel.Hetdoel
vanhetwerkenmetbeplantingsvormen iseenbetereafstemmingvanaanlegen
beheerinrelatietotdegewenstesituatieindetoekomst,waarbijernaarwordt
gestreefdhetbeheereenvoudigenextensieftehouden.
Perbeplantingsvorm zalindithoofdstukeenvoorbeeldwordengegeven.
Allereerstwordtechteropspecifiekeaanlegmethodenvoorbeplantingingegaan.
Bijdeaanlegvanbeplantingeninhetlandelijkgebiediseenveeltoegepaste
werkwijzehetinplantenvan2-of3-jarigbosplantsoen.
Detotstandkomingvanoevervegetatiesisechtereveneensmogelijkdoormiddel
vanbezaaiingwaarbijhetstromendewaterhetzaadtransporteert.
Bijhetinplantenvandeoeverszijndewijzevanmenging,dekwaliteitvanhet
plantsoenendeplantmethodevanbelang.
4.1.2.

Mengingvansoorten

Hetmengenvansoortenbijdeaanlegheeftveelaltotdoeldateruiteindelijk
eengevarieerdebeplantingquasoortensamenstellingenopbouwontstaat.
Daarbijmoetwordengeletophetverschilingroeikrachttussendeaanteplantensoorten,enopdebeheersintensiteitdiedergelijkebeplantingenvragen.
Vooralomdatinoeverbeplantingendesoortenzwarteelsenesveelvuldigzullen
wordentoegepastendezejuistomhunsnellejeugdgroeibekendstaanisbijzondereaandachtvoordemengverhoudingenmengwijzevereist.Hetgevaarisaanwezigdat,ondankseenzeergevarieerdesoortenkeusbijaanplant,uiteindelijk
slechtseenhandjevolpioniersoverblijft.

Individuele

menging

Deindividuelemengingvaneengrootaantalverschillendesoortenisdaaromin
landschappelijkebeplantingensterkafteraden.Eenvolledigindividueelgemengdebeplantingisbovendieninoeverbeplantingenniettoepasbaardoorde
groeiplaatsverschillen.
Slechtseenvoudigsamengestelde sortimentenmetbijvoorbeeldmaartweesoorten
kunnen,metinachtnemingvandejuisteaanplantverhoudingindividueelgemengd
wordenaangelegd.Desoortenmoetendanbovendienquagroeiritmeopelkaarafgestemdzijn (bv.elsenes),ofdelangzaamgroeiendesoortmoetschaduwverdragendeeigenschappenbezitten (bv.hazelaar).

Rijgewijze

menging

Derijgewijzemengingligtvooroeverbeplantingenmetloodrechtopdewaterloop
veranderendegroeiplaatsomstandighedenvoordehand.Hierbijmoetechterook
rekeninggehoudenwordenmetverschilleningroeiritmetussendeafzonderlijke
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rijenbijgebruikvanmeersoorten.Ditverschilingroeiritmewordtjuist
dankzijdeuiteenlopendegroeiplaatsenindeoeverzonenogversterkt.
Omdeoorspronkelijke soortensamenstellingindeeindsituatietotuitdrukkingte
latenkomen,isofweleengerichtenvrijintensiefbeheernoodzakelijk,ofwel
detoepassingvansoortenmeteenvergelijkbaargroeiritme,waardoorde
soortenkeuzeechternogalwordtbeperkt.

Groepsgewijze menging
Degroepsgewijzemengingvansoortenhoudtindatbijaanplanthorstenvanéén
soortmeteenafmetingvanminstenséénàanderhalfmaaldehoogtevande
volwassensoortwordenaangebracht.Dezemethodebiedtnoghetmeestuitzichtop
eenuiteindelijkgemengdebeplantingenisvandedriegenoemdeplantmethoden
hetminstbeheersgevoelig.
Geziendegewensteminimaleafmetingenvandehorstenvanongeveer15bij
15metervoorstruikenen25bij25metervoorbomen,kandegroepsgewijze
mengingbijnanooitoptimaalinoeverbeplantingsstrokenwordentoegepast.Ten
eersteomdatdetotalebreedtevaakalbeperktisententweedeomdatdebeplantingsstrookindelengterichtingdoordewaterloopdoorsnedenwordt,hetgeen
groepsgewijzeaanplantoverdevolledigebreedteonmogelijkmaakt.
Afhankelijkvandebeschikbareruimteendeterealiserenbeplantingsvorm,zal
gezochtmoetenwordennaareencompromistussendesoortendifferentiatiebij
aanplant,deaanlegmethodiekeneenaanvaardbaarbeheersniveau.Hierbijwordt
welzoveelmogelijkaansluitinggezochtbijhetingroepenaanplantenwatinde
meestegevallenneerkomtopeenstrooksgewijzeaanleg.Bijdebehandelingvande
beplantingsvormenzalhieropnaderwordeningegaan.

4.1.3.

Kwaliteitenherkomstvanzaaizaadenplantmateriaal

Deinoeversteplantensoortenvervulleneenspecifiekefunctieindewaterhuishoudingendeecologie.Metnamevoordesoortenelsenes,diezichinhet
gebiedgemakkelijkzelfuitzaaien,steltditbijzondereeisenaanhetplantmateriaalenstaathetstreekeigenkaraktervandesoortenvoorop.Hetbeheervande
natuurlijkaanwezigepopulatieisdaarmeedoelgeworden.Bijdeaanlegvanbeplantingenopoeversvanwaterlopenbetekentdit,datbijdeaanschafvanhet
plantmateriaalaandachtmoetwordenbesteedaandekeuzevandeherkomstenende
groei-eigenschappen.

Uiterlijke

en genetische

kwaliteit

Wanneerbijdeaanlegvanbeplantingengesprokenwordtoverkwaliteitvanplantmateriaalkanonderscheidgemaaktwordentussendeuiterlijkeendegenetische
kwaliteit.Uiterlijkekwaliteitisthansredelijkgewaarborgddoorkeuringen
controledoordeNÂKBendoorSBBendeDorschkampgeformuleerdekwaliteitseisen18.Erkandanookgesteldwordendatvoorwatbetreftdeuiterlijkekwaliteitvoldoendeplantmateriaalvoorhandenis.
Metdegenetischekwaliteitligtditanders;degenetischekwaliteitwordt(nog)
uitsluitendgekoppeldaandeherkomstenendeuiterlijkekenmerken.

Selectie-opstanden
InNederlandzijndoorhetStaatsbosbeheerendeDorschkampvoorenkelesoorten
opstandengeselecteerdwaarvandekenmerkenvanzoweldemoederboomalsde
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nakomelingengetoetstzijn.Dezeselectie-opstandenwordengeregistreerdwanneer
zijalsgoedbeoordeeldzijnmetbetrekkingtotdegroei-eigenschappenende
ziektegevoeligheid.
Bijdegeselecteerdeopstandenstaathetproduktie-aspectvoorop;ditlijktniet
geheelaantesluitenopdeaanlegvanbeplantingopoeversvanwaterlopenwaar
juisthetecologischedoelvooropstaat.Menmoetzichechterwelrealiserendat
vandegeselecteerdeopstandeniniedergevaldegroeiplaatsendegroei-eigenschappenbekendzijneneenzekerekwaliteitgewaarborgdis.Plantmateriaal
afkomstigvanzaadvanonbekende (nietgeselecteerde)herkomsteniswatdat
betreftveelonzekerder.
Hierondervolgteenoverzichtvandeactuelestandvanzakenvoorbekende,geselecteerdeherkomstenvansoortendieinhetoverzicht (par.3.4.)genoemdzijn.
Eik
Vandeeikwordtvaneenrelatiefgrootaantalgeregistreerdebronnenzaadgewonnen.Bijdeaanschafvanplantmateriaalkan(enmoet)daaromgebruikgemaakt
wordenvanherkomstenuitdestreekmeteenbijvoorkeurvergelijkbarestandplaats (beekdal).
Es
Voordeeswordtditveelmoeilijker.Eenbekendeengeselecteerdeopstandwaarvanzaadwordtgewonnenisopditmomentbeperkttotdeherkomst"Ochten".Het
betrekkenvanplantmateriaalvanbekende,streekeigenenbeekbegeleidendeherkomstenviadeselectie-opstandenisvooralsnogonmogelijk.
Zwarteels
Voordeelsisopditmomenteentweetalgeselecteerdeopstandenvanhettype
"boomels"voorhanden (HogeBoekeienSingraven).
Hetplantmateriaalwatvandezeopstandenafkomstigis,isnunogbetrekkelijk
geringenonvoldoendeomineentoenemendevraagtevoldoen.
Hazelaar
Vandehazelaarbestaaninonslandnoggeengeselecteerdeopstanden.

Streekeigen

materiaal

Wanneergeenplantmateriaal,opgekweektuitzaadvangeschikteselectie-opstanden,verkrijgbaaris,kanoverwogenwordenzelfexemplarenvanhetgoedeecotype
meteenovereenkomstige standplaatsindestreekteselecterenenhiervanzaad
tewinnen.Ditzaadwordtdanvervolgensopeenzaadbedopgekweekttot
plantmateriaal.
DeafdelingZaad-enPlantsoenvoorzieningvanSBBkanhiereventueelinbegeleidenenzorgdragenvoorhetopkwekenvanhetzaad.Hetisuiteraardookmogelijkditzaadoptelatenkwekendoor (lokale)kwekers.

Bezaaiing
Eenanderemogelijkheidtenslotteisovertegaantothetsturenvan"natuurlijke"bezaaiingvanels.Vantevorengeselecteerdengeoogstzaadkanbijeen
gerichtegebruikmakingvandedynamiekvandebeekresulterenineen(minof
meer)natuurlijkevestigingvandezesoort.
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Uitgangspuntvoordezemethodeis,dateenbeplanting,diedesituatiedievan
natureopeenbepaaldeplekzouontstaanhetdichtstbenadert,debestevitaliteit,gezondheidenstabiliteitvoordieplekheeft.
In1985ishiervooreenmethodeontwikkelddoorOvermars,VerkerkenHamhuis19,helaasisdezemethodenognietindepraktijkbeproefd.

4.1.4.

Planthoogte inhettalud

Zoalsinhoofdstukdriebijdebehandelingvandesoortenisgeblekenisde
overstromingsduur tijdenshetgroeiseizoenbepalendvoordeplanthoogte inhet
talud.Eenoverstrominglangerdan3à4dagenachterelkaarindezeperiodeis
voordezwarteelsbijvoorbeeldergnadelig.
Gegevensoverdewerkelijketijdsduurwaarbijeenbepaaldwaterpeilperkeer
overschredenwordt,zijnvandemeestewaterlopennietbekend.Bovendienishet
zodatelkewaterloopofzelfselktrajectwordtgekenmerktdooreenspecifiek
stroomregime.
Hetligtdaarommeervoordehandominplaatsvanhetexactproberenvastte
stellenvandeplanthoogte,tezoekennaareenhogereflexibiliteitindeaanlegmethode.Ditkanbijvoorbeelddoorhetindriehoeksverbandaanleggenvande
oeverbeplantingindetaluds.
Bijeenplantafstandvan2,0meterinderijishetmogelijkeenplantafstand
van0,5metertussenderijenaantehouden (ziefig.4.1.).
Dezeaanplantmethodebiedt,invergelijkingmeteenrechthoekigplantschema,een
grotereselectiemogelijkheidquaplanthoogte.Bijeeneventueleeerstedunning
kandanopgrondvangroeikenmerkentoteenbeoordelingvandejuiste
planthoogtewordengekomen.Wanneernietwordtgedundzullendeexemplarendie
opdejuistehoogteindeoeverstaanzichhetbestontwikkelen.

plantafstandtussen
derijen3en4op
hetmaaiveld1.0m,
inderij1.0m.

plantafstandtussen
derijen1,2,en3
inhettalud0.5m,
inderij2.0m.

Fig. 4-1 Plantverband in de oever
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4.1.5.

Eenzijdigeoeverbeplantinqen

Indienwaterlopenoost-westgeoriënteerdzijn,ligthetvoordehandom
eenzijdigebeplantingenopdezuidoeverteoverwegen.Eenargumenthiervooris
datinhetbeheerzowelgeprofiteerdwordtvandebeschaduwendewerkingvande
beplanting,endewaterloopbovendienvanafdeoverzijdevooraanvullend
mechanischonderhoudbereikbaarblijft.Eenandervoordeelisdebeperkte
beschaduwingvandecultuurgrondtennoordenvandewaterloop.
Dezeaanlegmethodeheeftechterriskanteaspecten.Deschaduwwerkingvande
beplantingzalnietalleendekruidengroeiindewaterlooponderdrukken,maar
ookdegraszodeopbeideoeversverzwakken.Aandezuidzijdewordtdeoévervastleggingdoordewortelsvandehoutigebeplantingovergenomen.Aandenoordzijde
gebeurtditechterniet,zodatdenoordoeververzwaktenuiteindelijkafkalft
Hogeafvoerenenincidentelebetredingenberijdingvandeoeverzullendit
procesnogversterken.
Ondankseenaantalpraktischevoordelenmoethettoepassenvandezeplantmethode
danookwordenafgeraden.

4.2.

BEPLANTINGSVORMEN

4.2.1.

Inleiding

Hiernakomentenslottevijfbeplantingsvormenaanbod,waarvanaanleg-en
beheersaspecteninrelatietothettoekomstbeeldzullenwordenbehandeld.Deze
beplantingsvormenwordenachtereenvolgens,afhankelijkvanhetruimtegebruik
behandeld.Onderbeplantingsvormwordtverstaanhetgeheelvanbomenen/of
struikenmetdedaarbijbehorendeplanten-endierengemeenschap.11
Hetzijn:opgaandebeplantingenmetbomeneneengeslotenstruikenrand
(A),opgaandebeplantingenmetafwisselendbomenenstruikeninderand
(B),opgaandebeplantingenmetuitsluitendbomen (C),hakhoutbeplantingen (D)en
beplantingenmetuitsluitendstruiken(E).
Deaanleg-enbeheersmethodiekzoalsdieindezeparagraafwordtvoorgesteld,is
gebaseerdoprecentebeplantingstechnische inzichten.Daarbijgeldtalsuitgangspuntdatbijdeaanlegvandebeplantingzoveelmogelijkrekeningwordt
gehoudenmetdeontwikkelingvanbeplantingtotdegewensteeindtoestand.
Doordevastleggingvandebeplantingsvorm endebijbehorendeeindtoestandontstaateengrotereduidelijkheidtenaanzienvanhetbeheer,zodatingrepen
zoveelmogelijkkunnenwordenbeperkt.Heteindbeeldvandebeplantingwordt
derhalvevoordeaanlegbepaaldendientindeaanlegzichtbaartezijn.
Dithoudtindatdebeplantingzoveelmogelijkinstrokenwordtaangebracht,op
eenzodanigewijzedatbijhetoplopenvanachterstandeninhetbeheersschemaof
zelfshetachterwegeblijvenvanbeheersingrepen tochhetbedoeldeeindbeeld
wordtbereikt.
Begonnenwordtmetdebehandelingvandeopgaandebeplantingmetbomeneneen
geslotenstruikenrand (A)diealshetwarehetidealevoorbeeldvertegenwoordigt
voordeoverigeopgaandebeplantingsvormen.Ermoetwordenopgemerktdathiervoorveelruimtenodigiswaardoorrealiseringindepraktijkopditmoment
zekernietlangsalle,veelalsmallewaterlopenindezandgebiedenmogelijkzal
zijn.Hetisechternietdenkbeeldigdatwijzigingenindetoekomstigeplanvormingzullenleidentotveranderingenhierin (ziepar.1.2.).
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3 STRUIKVORMENDESOORTEN

Fig. U-2. Plantschema van een opgaande beplanting
struikenrand
(A,
breed).

4.2.2.

met bomen en een

gesloten

Opgaande beplantingen

Beplantingsvorm

A: Opgaande beplanting

met bomen en een gesloten

stiruikenrand

Dezebeplantingsvorm wordt ineenvolwassen stadium gekenmerkt door een gelaagde
vertikale opbouwmet een goed ontwikkelde boom-, struik-,enkruidlaag. Tevens
is sprake van een geleidelijke overgang inhet dwarsprofiel via struiken inde
randennaar het centrum,waarinbomen domineren.Debeplanting alsgeheel zal
hierdoor vanbuitenaf gesloten en ondoorzichtig van aardzijn.
Bij dezebeplantingsvorm wordt onderscheid gemaakt ineenbrede eneen smalle
variant.
Indebrede versie wordenvanbuiten naarbinnen drie strokenper oever van
struikvormende,boomvormende en (boomvormende)oevervastleggende soorten
aangelegd.
De smalleversie bestaatbij aanleg uit twee strokenper oever,namelijk struikvormers indebuitenrand en (boomvormende) oevervastleggende soorten inde
taluds.
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Fig. 4-3 Opgaande beplanting

met bomen en een gesloten

struikenrand

(A,

breed)
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Fig. 4-4 Beplantingsvorm A (breed) van binnenuit
Brede

gezien

variant

Omeendergelijke,gevarieerdsamengestelde,beplantingterealiseren,iseen
zekerebreedtevandebeplantingsstrooknoodzakelijk.Dezeisnietpreciesaan
tegeven,omdatdebeplantingsopbouwnietalleenafhankelijkisvandebeschikbareruimte,maarookvananderefactorenzoalsbodemeigenschappen.Aandegewensteopbouwvanhetdwarsprofielindeeindtoestandkanechterworden
afgelezendat,terindicate,minimaalvijftienmeterperoeverbeschikbaarmoet
zijn.Onderoever(breedte)wordthiereninhetvervolgvandithoofdstukde
strookgrondvanafdeinsteektotaandeeigendomsgrensverstaan.
Deaanlegmethode isgebaseerdophetstrooksgewijsaanbrengenvandebeplanting.
Omeencontinugeslotenstruikenrandaandebuitenzijdetegaranderen,zonder
datfrequentebeheersingrepennoodzakelijkzijn,wordendestruikeningroepen
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Fig- 4_5

Beeldvaneengesloten struikenrand

(A)

vanminstenszevenrijenbreedaangebracht.Deminimalelengtevandestroken
bedraagt15meterzoalsook
inhetplantschemastaataangegeven.Uiteraard
kunnendestrokenindelengtewordenvergroot,watweleenafnemendevariatie
indebeplantingtotgevolgheeft.
_ , .
Inhetcentrumvandebeplantingwordenalleenboomvormendesoortengeplant
Allereerstéén (ofmeer)oevervastleggendesoort(en)inhettalud.Hetbetreft
hierdesnelgroeiende soortenzwarteelsenes.
„„^*a
Tussendestrokenaanteplantenstruikenin
derandenen
deoevervastleggende
soorteninhettaludworden,eveneensstrooksgewijsandere,meestallangzaam
groeiendebomengeplant.Hiervanbedraagtdeminimalestrookbreedtezesn D e n ;
delengtemoetopz'nminst25meterzijn,maarkanookgroterzijn.Deaanlegmethodealsgeheelisgebaseerdopeenextensiefbeheerindetoekomst.
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b r e e d t e 21M

stroomdraad

r^.

• s.
•o» 9
oo•

Degroottevandegroepen
aantebrengenstruikenin
derandbedraagtopz'n
minst 15meter. Indetekeningisditvooréén
groepweergegeven.

1OEVERVASTLEGGENDESOORTEN
3STRUIKVQRMENDESOORTEN

Fig. 4-6. Plantschema van een opgaande beplanting
struikenrand
(A, smal).

Smalle

met bomen en een

gesloten

variant

Eenvereenvoudigingvanbovengenoemdebeplantingsvormbestaatuithetlaten
vervallenvandestrokenoverwegendlangzaamgroeiendebomen ((2)infig.4.2.).
Debeperkingvanhetruimtebeslaginhetdwarsprofiel,waardoordezevormopeen
breedtevan8tot15meterperoeverkanwordenaangelegd,betekentdaneveneens
eenbeperkingvandeboomsoortenkeuze.Inpraktijkhoudtditindatalleennog
zwarteelseneskunnenwordentoegepast.
Verderisdezesmallevariantvoorwatbetrefthetlandschapsbeeld,dehorizontaleenverticalebeplantingsopbouw inhetdwarsprofielendeaanleg-en
beheersmethodiekvergelijkbaarmetdebredevorm.
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Fig.

4-7 Opgaande beplanting

met bomen en een gesloten

struikenrand

(A,

smal)
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breedte21M

stroomdraad

Deze strookaan te brengen
struiken inderand kanbij
aanleguitéén, twee,of
hooguit drieafzonderlijke
groepenbestaan (minimale
strooklengte circa 15meter
pergroep)
Dezegroepelzenwordt enige
malenafgezet omde langzamer
groeiende bomenenstruiken
inderanddekanstegeven
uit tegroeien tot volwassen
exemplaren

Deze groepelzenwordt vanaf
deaanleg met rustgelaten;
uiteindelijk ontstaat hieruiteengroepje boomelzen

Dezestrook bomen inderand
groeit uit tot eengroepje
vanca.tweevolwassen exemplaren

1 0EVERVASTLEGGE5DESOORTES
2 BO0HV0RMENDES00RTEH
3 STRUIKVORMESDES00RTE5

Fig. 4-8

Plantschema van een opgaande beplanting
struiken
in de rand (B).

Beplantingsvorm

B: Opgaande beplanting
rand

met afwisselend

met afwisselend

bomen en

bomen en struiken

in de

Bijhetrealiserenvanopgaandeoeverbeplantingenopeenbreedtevanzo'n8tot
15meterperoeverkanookwordengestreefdnaareengroterediversiteitbijde
aanlegvanbomenenstruiken.Ditzalleidentoteeneindtoestandmeteen
buitenranddieafwisselenduitbomenofstruikenzalbestaan.
Vaneenhomogeendwarsprofiel,meteenaanweerszijdendoorlopende struikenrand
ishiergeensprake,omdataanweerszijdenvandeaantebrengen
oevervastleggende soortenindetaludsnogmaarééngroepvaneenanderesoort
kanwordenaangelegd.Ermoeteenkeuzewordengemaakttusseneenboomvormende
ofstruikvormendesoort.Vanuitdezeuitgangssituatie kanwordengekozenvoorde
aanlegvaneenzogrootmogelijkpercentagestruikeninderanden,waarbijde
continuïteitvandeboomlaagindelengterichtingvandebeplantinginheteindbeeldnogweltotuitdrukkingkomt.Dezeplantmethodeisinhetaanlegschema
weergegeven.

l^%U-t-tUil^ß
•OEVERVASTLEGGENDE (BOOM)SOORT
oBOOMVORMENDESOORT
+STRUIKVORMENDESOORT
mateninmeters

Fig. 4-9

Opgaande beplanting

6
DOORSNEDEA-A',SITUATIEBIJAANLEG

met afwisselend

bomen en struiken

in de rand (B)
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Fig. 4-10 Beeld van een rand met afwisselend

bomen en struiken

(B)

Eenanderemogelijkheidisdebeperkingvanhetaantalgroepenstruikenbijde
aanlegenhetaccentteverleggennaardeaanplantvanéénoftwee
hoofdboomsoorten.Enkeleincidenteelingemengdegroepenstruikenkunnendanin
eenlaterbeheersstadiumdienenalsverspreidingsbronnenvoordevestigingvan
struikeneldersindebeplantingsstrook (ziebeheer).Hetuiterlijkvande
beplantingisdaardoorafwisselenden,afhankelijkvandestruikeninderand,
meerofminderdoorzichtig,toegankelijkenopsommigeplekkengevoeligvoor
invloedenvanbuitenaf.
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Fig.4-12Seplantingsvorm B van binnenuit
Beplantingsvorm

C: Opgaande beplanting

gezien
met uitsluitend

bomen

Opgaandebeplantingenopstrokenmeteenbreedtevan5tot8meterperoever
resulterenuiteindelijk ineeneindtoestandmetuitsluitendbomen.Aanelkekant
vandewaterloopzaléénverspringende rijbomenoverblijven,-eenstruiklaagmag
nietwordenverwacht.Debeplantingzalopdenduureenopenendoorzichtig
karakterkrijgen,waardoorookomgevingsinvloedenrelatiefveelvatopdeoevervegetatieendewaterloopzullenhebben.
Bijdeaanlegwordenindetaludsrijenvaneenoevervastleggende soortaangebracht.Daarnaastwordenophetmaaiveldnogminstensdrierijenvaneenandere
boomvormendesoortgeplant.Hetaanplantenvanstruikenzouslechtszinhebben
uithetoogpuntvandiversiteitindebeginfase.Ineenlaterstadiumzoudenze
langzamerhanddoordebomenovergroeidrakenenvoorhetovergrotedeeluitde
beplantingverdwijnen.Afhankelijkvandebovenbreedtevandewaterloopbedraagt
deminimaletotalebreedtevanhetgeheel14à15meter.
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breedte15M

stroomdraad

L
Dezegroepelzenwordtvanaf
deaanlegmetrustgelaten;
uiteindelijk ontstaathieruiteengroepjeboomelzen

Dezegroepelzenwordtenige
malenafgezet omde langzamer
groeiendebomen inderandde
kanstegevendefunctie inde
waterbeheersing opdenduur
overtenemen

Een intemengentweede
boomsoort inderandmoet
eenstrooklengte vanminstens25meterhebben

1 OEVERVASTLEGGENDESOORTEN
2 BOOKVORHENDESOORTEN

Fig. 4-12 Plantschema

van een opgaande beplanting

met uitnluitend

bomen (c)

Alhoewel de aanlegvan oeverbeplanting op oeverstroken vanminder dan 5meter
welmogelijk is,wordt dit hier afgeraden omdat het (beplantings)beheer op deze
wijze te zeerwordtbelast en de kans opmislukking teveel toeneemt.

Het beheer van opgaande oeverbeplantingen:

(Beplantingsvormen

A, B en C):

Hetbeheer vanvoorgaande beplantingsvormen isgekoppeld aan de ontwikkelingsstadiawaarin deze zichbevinden.Achtereenvolgens kunnenbeplantingen, naar
analogie van de levensfase vanbossen,worden onderscheiden naar een jeugdfase,
een stakenfase,eenperiode vanhet jonge envan het oudebos.
De jeugdfase duurt totdat debeplanting in sluiting isgekomen. Indeze periode
moet eveneens deverankering van jonge aanplant inenop de oevers gestalte
krijgen. Concurrentie treedt indeze fase opmet kruidachtige soorten.Door een
goede voorbewerking van deplantstroken kan de groeivan kruiden inde eerste
jarenna aanleg zodanigworden teruggedrongen dat er vanuit
beplantingstechnische overwegingen geen redenen zijn om indeze fase nog
onkruidbestrijding toe tepassen 20 .
Insamenhang hiermee enmet het oog op de specifieke functie van de beplanting
inhetwaterbeheer wordt aangeraden alsplantdichtheid 10.000 exemplaren per
hectare (lxlmeter)aan tehouden. Indebeginfase kanbij snelstromende waterlopen enbij sterke kwel inde oevers de aanlegvan tijdelijke oeverbescherming
noodzakelijk zijn,waardoor oevererosie enhetwegspoelen van de beplanting
wordenvoorkomen.Hetverdient devoorkeur hierbij gebruik temaken van
niet-duurzamematerialen (wiepen) 1 .
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Fig. 4-13 Opgaande beplanting

DOORSNEDEA-A',BIJAANLEG

met uitsluitend

bomen (C)
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Fig. 4-14 Landschapsbeeld van een opgaande beplanting

met uitsluitend

bomen (c)

Destakenfasedieintreedtnahetinsluitingkomenwordtgekenmerktdooreen
grootaantalindividuenperoppervlakte-eenheiddatelkaaromdehoeveelheid
beschikbaar lichtzalbeconcurreren.Indezeperiodezullenverschillenin
groeiritmeontstaantussensoortenmeteensnellejeugdgroei,waaronderzwarte
elsenesenlangzaamgroeiendesoorten.Indebeplantingsvormmetopgaande
bomeneneengeslotenstruikenrand (A)wordtnietbeheersmatigingegrepen.De
breedtevandeaangeplantestrokenlangzaamgroeiendesoorteniszogekozendat
hiervaninhetvolwassenstadiumvandebeplantinggenoegexemplaren
overblijven.
Ditgeldtookvoordesmallevariantopdezebeplantingsvormmetuitsluitend
oevervastleggendeboomsoorteneneengeslotenstruikenrand.
Debreedtevandeaanteleggenstrokenstruikvormersgarandeert,ookbijeen
extensiefbeplantingsbeheeropdenduureendichterand.
Indezelfdebeheersfasezalindeoverigetweesmallereopgaandebeplantingsvormen (BenC)welmoetenwordeningegrepenindeconcurrentieverhoudingen.De
elzendieneneenaantalmalenafgezetteworden,hetgeenafhankelijkvande
groeiplaatsalnavijfàzesjaarnodigkanzijn.Omindeeindtoestand
volwassenelzenindeboomlaagovertehoudenwordenzegroepsgewijsafgezet.
Sommigeelzenwordenopdezemaniernooitteruggezet,andereenkelemalen,waarbijhetdebedoelingisdatdeafgezetteexemplarenweeruitlopen,omdevastleggingvandeoeversvoorlopiginstandtehouden.Hierdoorontstaatinde
beplantingeenverschiltussenstamvormende,opgaandezwarteelzeneneengedeelteopstovendatineenlaterstadiumdoorlichtgebrekmogelijkverdwijnt.
Derolindeoevervastleggingendebeschaduwingzaldandoordeoverigebeplantingovergenomenworden.
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Fig. 4-15 Beplantingsvorm C van binnenuit

gezien.

Indebeplanting die ophetmaaiveld isaangebracht moeten indeze fase enkele
dunningenuitgevoerdworden.Het gaat daarbijvooral om de stabiliteit van de
singelmetbetrekking totwindworp.
Indeperiode daarna,vergelijkbaar met de fasevanhet jongebos,wordt in
principe alleennog selectief ingegrepen.De selectie isenerzijds gericht opde
exemplaren inde strook direct langs dewaterloopmethet oog op deoeverstabilisering en debeschaduwing. Op dieplekkenwaar de elzen afgezet zijn,moeten
andere soortenhogerop inhet talud deze functie overnemen.Anderzijds zullen in
deze fase soorten dieuiteindelijk de struiklaagmoetenvormen een kans krijgen
zichvanuit de omgeving ofvanuit de aangeplante groepen inoverige delenvan de
beplantingsstrook tevestigen.Het gaat om lichtbehoevendebosrandsoorten enom
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schaduwverdragende struikendiezichookmeernaarhetcentrumvandebeplantingsstrookkunnenuitbreiden.Hetverdientaanbevelingdezeontwikkelinginhet
beheertestimulerendoorselectievebevoordelingvandespontaangevestigde
exemplarentenopzichtevandeaangeplantesoorten,ookalshetboomvormende
soortenbetreft.
Daarna,inhetstadiumvergelijkbaarmethetouderebos,blijvendezeselectiecriteriavankracht.Ditkaninhoudendat,integenstellingtotindejeugdfase,
nudezwarteelzendooranderebomenwordenverdrongen.Geziendebelangrijke
functievandeboomelzenindeoevermoetditdoorvrijstellingworden
voorkomen.
De toevoeging

van snelgroeiende

bomen

Hetkomtregelmatigvoordataanlandschappelijkebeplantingenbijdeaanleg
snelgroeiendebomenwordentoegevoegd.Tijdelijkwordendanwilgenofpopulieren
opruimeafstandvanelkaardoorgeplant.Na10à15jaarzullenzeuitdebeplantingverwijderdmoetenworden.Geziendevatbaarheidvandewilgvoorde
watermerkziekte,wordenvoorditdoelopditmomentmeestalpopulierengebruikt.
Hettoevoegenvansterkvlakwortelendepopulierenaanoeverbeplantingenisechtereenbedenkelijkeaangelegenheid.
Tegenoverdeeventueelwatsnellerebeschaduwingvandewaterloopstaat,datde
vertikaledoorwortelingvandetaludsdoorandere,langzaamgroeiendesoorten
wordtafgeremd.Eveneenswordthetbeplantingsbeheer indebelangrijkeaanloopjarenbemoeilijktenkanbijhetnietoptijdkappenvandepopulieren,onherstelbareschadeaandeoverigebeplantingtoegebrachtworden.

Fig. 4-16 Landschapsbeeld

te

"

van een hakhoutbeplanting

(D).

•"*»>
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Deconclusieisdatdetijdelijketoevoegingvansnelgroeiendebomenaanoeverbeplantingennietwenselijkis.

4-2.3.

Hakhoutbeplantinqen (Beplantingsvorm D)

Behalvebeplantingenmethoogopgaandebomenkunnenlangsdemeestewaterlopen
hakhoutbeplantingenwordentoegepast.Pasbijbrederewaterlopenisdegeringe
hoogteeenbeperkingbijdeoverkoepelingvanhetwater.
Debeeldkenmerkenvandezebeplantingsvormzijn:
eenwisselendeverschijningsvormparallelaandekapcyclus,eenmaximalehoogtevan10à12metereneenoverwegendgeslotenkarakter.
Peroppervlakte-eenheidkunnenuiteindelijkmeerexemplarenvoorkomendanbij
opgaandebeplantingen.Hierdoorkandezevormoprelatiefsmalleoeverstroken
gerealiseerdworden.Alshoofdhoutsoortenvoorhakhoutbeplantingen langswaterlopenkomenvooralelsenesinaanmerking,maarookhaagbeukeneikzijn
mogelijkopdehogeretaludgedeelten.
Hetmeesteenvoudigisdeaanlegvanéénsoortigehakhoutbeplantingen.Invroeger
tijdentoendehakhoutcultuureenbelangrijkonderdeeluitmaaktevandeagrarischebedrijfsvoeringwerdzelfstegenhetgemengdaanplantenvanhakhoutgewaarschuwdvanwegedeverschilleningroeiritmeenbeheersmethodepersoort.21
Deverschuivingvanhetproduktieoogmerkalsprimairefunctienaardeoevervastleggingenbeschaduwingvanwaterlopenincombinatiemeteenlandschapsecologischdoel,rechtvaardigtechtereengedifferentieerdesoortenkeuze.
Fig. 4-17 Beplantingsvorm

D van binnenuit

gezien.

b r e e d t e 15 M

stroomdraad

IB.

Struikenkunnengroepsgewijsinde
randvanhakhoutbeplantingenworden
ingemengd.Alsvoorbeeld ishier
ééngroepgetekend;deminimale
strooklengtebedraagt 15meter.

a

2/3 12/3

iOEVERVASTLEGGENDEHAKHOUTSOORTEN
2OVERIGEHAKHOUTSOORTEN
3STRUIKVORMENDESOORTEN

Fig. 4.18 Plantschema

van een hakhoutbeplanting

(D)

Groepsgewijskunnenindebuitensterijenstruikenwordenaangebrachtdieofwel
inhethakhoutbeheerwordenopgenomen,ofwelalsstruikenkunnenuitgroeien.Met
hetoogophetregelmatigehakhoutbeheermoetmetdetoepassingvangedoomde
soortenenigeterughoudendheid inachtwordengenomen.
Hakhoutbeheer
Vroegervereistehakhouteenbijzondernauwkeurigenintensiefbeheer.Dit
beheerwasafgestemdopdehoutproduktieinkwalitatief (eikeschors,geriefhout,
brandhout),maarookinkwantitatiefopzicht (zogrootmogelijkeopbrengst).
Deperiodewaarindebeplantingmethetoogopdebestehergroeimoetworden
afgezetwisseltpersoort.Hetafzettenmoetvlakbovendegrondenschuintegen
inwaterengebeuren.
Indienmeerdanéénsoortindebeplantingwordtopgenomen,moetookhierrekeninggehoudenwordenmetverschilleningroeiritme.Ditgeldtvoorlangzaam
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Fig. 4-19 Hakhoutbeplanting

(D).
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groeiendesoortenalseikenhaagbeukmaarookvoorhetbijmengenvanstruiken
inhakhoutbeplantingvanzwarteelsenes.
Omdatgroeikrachtverschillenzichnahetafzetteninversterktematezullen
voordoen,kunnendehakhoutcyclivansnelenlangzaamgroeiendesoortenindezelfdebeplantingnietsynchroomlopen.Eenhakhoutbeplantingdieinz'ngeheel
wordtafgezetgeeftenigetijddaarnageenschaduwophetwater.Dooreensnelle
hergroeivanuitdeafgezettestobbenblijftdeperiodebeperkt.Bovendienkunnen
problemeninhetwaterbeheer,zoalsopwarmingvanhetwaterenmassalegroeivan
waterplanteneenvoudigwordenvoorkomendoordehakhoutbeplantingindelengterichtingvandewaterloopnietgelijktijdig,maaringroepenaftezetten.Dit
iseveneensvanuitecologischoogpuntwenselijk.

Gesloten beplanting

van struiken

(Beplantingsvorm E)

Debeeldkenmerkenvandezebeplantingsvorm zijn:eenmaximalehoogtevan8à
10meteren,ondanksdebeperkteomvangookindebreedte,eentotonderaan
vertakt,ondoorzichtigenontoegankelijkkarakter.Vannaturekomendergelijke
vegetatiesvoorindeuiterwaardenlangsdegroterivieren (meidoorn,wilg)en
denatteveengebieden (struikels,wilg,gagel).
Vegetatiesindezevormwordenindezandgebiedenvannaturenietlangs
stromendewaterlopenaangetroffen.Deaanlegvanbeekoeverbeplantingenmet
uitsluitendstruikvormendesoortenligtdaaromvanuitlandschapsecologische
overwegingennietvoordehand.
Dedynamiekdieerbijvoorbeeldlangsdegroterivierenvoorzorgtdatdebeplantingzichregelmatigverjongtendiedaarmeeverantwoordelijk isvoorde
instandhoudingvanstruikvormigebeplantingen,ontbreektlangsdekleinere
waterlopen.Ookinbeplantingstechnischopzichtkunnen,geredeneerdvanuitde
duurzaamheid,vraagtekensgezetwordenbijdetoepassingvanstruikvormende
pionierszoalseenaantalwilgesoorten.Struikvormendeeneenmaalafgezette
wilgenhebbenbovendiendeeigenschapvanafdegrondbreeduittegroeien,waarbijnietzeldendeonderstetakkenofuitlopersinhetwaterliggen.Eventueel
aanvullend,inhandkrachtuittevoerenbeekonderhoudwordthierdoor
bemoeilijkt.
Vandestruikendieindezandgebiedenwellangswaterlopenwordengesignaleerd
istotophedenonvoldoendebekendomzevoortoepassingdirectbovendegemiddeldewaterlijnaanteraden.
Ondankseenaantalpraktischevoordelenzoalsdebeperktegrondbehoefte,de
geringehoogteendecompacte,geslotenvorm,waardoorstruikbeplantingenmet
namelangssmallewaterlopengeschiktzoudenzijnishetgebruikervanopdit
momentindezandgebiedennietaanteraden.Welishetmogelijkstruikenin
anderebeplantingsvormenoptenemen.
4.2.4.

Conclusiesperbeplantingsvorm

Debreedtevandebeplantingsstrookdieindevoorgaandevoorbeeldenalsleidraadisgehanteerd,isinhogematebepalendvoordeontwikkelingsmogelijkheden
vanopgaandeoeverbeplantingen.
Het"ideale",bredevoorbeeld (A)heeftecologischepotentiesdieindesmallere
beplantingsvormeninminderematevertegenwoordigdzijn.Zowordtdeopgaande
beplantinginderandencontinuaanweerszijdenmetstruikenomzoomd.Deze
geslotenheidleverteenbufferendewerkingopnaarbuitentoe.Deaanwezigheid
vaneengelaagdebeplantingsopbouwdraagtbijaandebeschuttingenmogelijke
vestigingvandierenindeoeverzone.Deafmetingenvanbeplantingenmeteen
dergelijkebreedtebiedenuitzichtophetontstaanvaneenbosmilieuinhet
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centrum.Enigeoevererosieensedimentatiewaarvandeeffectenslechtsopde
beplantingsstrookzelfinvloedhebben,kunnenwordengetolereerdenhebbeneen
gunstige invloedophetontstaanvanmicromilieusindewaterloop.Eenforse
breedtegeeftbovendiendemogelijkheidomeengedifferentieerd sortimentaante
plantenzonderdateenintensiefbeplantingsbeheernoodzakelijkis.
Devoordelenvoordeaangrenzende landgebruikershebbenenerzijdsbetrekkingop
de"zachte"overgangtussencultuurgrondendebeplanting,waardoorminderschadedoorlicht-,voedsel-envochtconcurrentiewordtveroorzaakt.Anderzijdszijn
dekansenopoeverafkalvingwaarbijcultuurgrondverlorengaatenoverstromingsrisico'suiterstgering.Daarstaattegenoverdatvoordebeplantingsstrookzelf
eenaanzienlijkebreedtenodigis,waardoorrealiseringopditmomentgrotendeelswordtbeperkt.Hetisechternietuitgeslotendatdoorwijzigingeninde
planvormingrealiseringindetoekomsttotdemogelijkhedenbehoort(zie
par.1.2.).
Eenvariantopdezebeplantingsvorm,waarvoorminderruimtenodigis,bestaat
uiteengeslotenstruikbeplantingdiedirectaangrenzendaande
oevervastleggendeboomsoortenindetaludswordtaangebracht.Deconsequentie
hiervanisdatdeboomsoortenkeuzewordtingeperkt.
Detweedebeplantingsvorm (B)metafwisselendbomenenstruikeninderandenis
afgeleidvanbovenstaandeideaalvoorbeeld.Debreedtevandebeplantingsstrook
sluitmeeraanopdehuidigepraktijksituatie.Dithoudtindatnietoveralin
debuitenrandeengeslotenstruiklaagkanwordengerealiseerd,zodathieren
daarhoogopgaandebomendirectgrenzenaandelandbouwcultuurgrond.Ditveroorzaaktovergangsproblemenindevormvanlangeslagschaduws,maarookeen
plaatselijktoegenomengevoeligheidvaninvloedenvanbuitenafvoorde
beplantingsstrookzelf.Bijsturingkanplaatsvindendooreengericht
beplantingsbeheer.Detotstandkomingvandezebeplantingsvorm steltderhalve
hogereeisenaandedeskundigheiden(financiële)inspanningenopditgebied,
waarbijoverigensruimschootsaandefunctiesvandebeplantinginhet
waterbeheerwordtvoldaan.
Hetvoorbeeldmetdaarinuitsluitendopgaandebomen (C)isalshetwareeen
grensgeval.Opdezewijzekannognetaandeprimairefuncties,beschaduwingen
oevervastleggingwordenvoldaan,waarbijeenadequaatbeheernoodzakelijk is.De
beplantingisgevoeligvoorverstoringenzoalsbijvoorbeeldhetwegvallenvande
onderstetakken,waardoordebeschaduwingvandewaterloopnietmeeroptimaal
functioneert.Ookishetuitvallenvanéénenkelexemplaar,alsdebeplantingal
watouderismoeilijkoptevangen.Overwogenmoetwordenofopdergelijke
breedtesnietbetervoorhakhoutbeplantingenkanwordengekozen.
Hettoevoegenvansnelgroeiendebomen,zoalspopulieren,aanoeverbeplantingen
heeftnadeligegevolgenvoordeoevervastleggingenmoetdaaromwordenontraden.
Detoepassingvanhakhoutbeplantingen (D)langswaterlopenheefthetvoordeel
datopeenbeperkteoeverbreedteeentotonderaanvertakteengesloten
beplantingkanwordengerealiseerd.Dezebreedtehoeftnietofnauwelijksgroter
tezijndanderuimtedieandersdooreenwaterloopmetonderhoudspadenin
beslaggenomenzouzijn.
Daarstaattegenoverdatvoordeinstandhoudingvanhakhoutbeplantingen eenintensiefbeheernoodzakelijkis,waarbijparallelaandekapcyclusdebeschaduwingvanhetwaterenigetijdwordtonderbroken.Voordeaanliggende
landgebruikersblijftdelicht-,vocht-,envoedselconcurrentiebeperkttoteen
smallestrookenindemeestegevallenisgeenextracultuurgrondvoorhet
aanleggenvandebeplantingnodig.Demogelijkhedenvoorrecreatiefmedegebruik
zijnbijdezebeplantingsvormnihil.
Vanuitecologischeoverwegingenisvooraldebufferendeenbeschuttendewerking
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tenopzichtevandenaasteomgevingvanbelang.Dieisgroterdanvanopgaande
beplantingenmetuitsluitendbomendieopeenvergelijkbarebreedtetotstand
kanwordengebracht.Aanhetontbrekenvaneenboomlaagbijhakhoutbeplantingen
kantegemoetgekomenwordendoorincidenteeloverstaanderstoetelaten.Eveneenskunneninderandengroepsgewijsstruikenwordenbijgemengdzodatdebeplantingeenmeergevarieerdesamenstellingkrijgt.
Hetgebruikvaneengeslotenbeplantingvanstruiken (E)moetwordenafgeraden
omdattotophedenonvoldoendebekendiswelke (struik)soortengeschiktzijn
voortoepassingindetaludsdirectbovendegemiddeldewaterlijn.
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5. SAMENVATTING
Inleiding

en

probleemstelling

Inaansluitingopdehoofddoelstellingvandewerkgroep1luidtdeprobleemstellingvanditdeeladvies:Welkebeplantingssoortenen-vormenkomeninaanmerking
voorhetgebruikopdeoeversvanwaterlopenenwelkespecifiekeeisenmoeten
aanoeverbeplantingengesteldwordeninverbandmetdefunctieervaninhet
waterbeheer?
Hetachterliggendedoelisdatzichdoorhetaanbrengenvanoeverbeplantingen
eenzonatuurlijkmogelijkevegetatieontwikkelteninsamenhangdaarmeeeen
zichzelfregulerendwaterbeheersysteem totstandkomt.Dewaterhuishoudingzal
zoefficiëntmogelijkenmeteenminimumaanbeheermoetenfunctioneren.

De functies van oeverbeplanting

in het

waterbeheer

Dedirectefunctiesvandeoevervegetatieinhetwaterbeheerzijn:
beschaduwing
Dezeremtdeplantengroeiinhetwater,enerzijdsdoordeafnamevanhet
instralendezonlicht,anderzijdsdoortemperatuursdalingvanhetwater.Een
gunstigneveneffectisdehogereopnamecapaciteitvanzuurstofinwater,
meteenlagetemperatuur,waardoor"zelfreinigende"processenbeterverlopen;
beworteling
Hierdoorwordeninstabiliteitenerosievanoeversvoorkomen.Onderscheid
kanwordengemaaktinverankeringtenbehoevevantoestromend(kwel)water,
hetgeleidenvanhetdoorstromendewaterenhetvoorkomenvaninzakkende
taludsonderinvloedvanbetredingdoorveeofhetrijdenmetmachines.
Inhetkadervandehiernagestreefdedoelstellingenisalleendetoepassingvan
tweezijdigeoeverbeplantingenaandeordeenwordteenzijdigeaanplantafgewezen.Hetisdaarbijvanbelangdeeersterijzolaagmogelijkindetaludsaan
tebrengen.Vanafhetbeginisopdezewijzedekansoponderspoelinghetkleinst
enwordttevensdeplantafstandtussenderijenaanweerszijdenvandewaterloop
beperkt.Ookkanzodeperiodewaarineventueelaanvullendeoeverbeschermingen
maaiwerkinhetnatteprofielnodigisbeperktblijven.Bijeeneventueletoepassingvantijdelijkeoeverbeschermingbijsnelstromendewaterlopendientbij
voorkeurgebruiktewordengemaaktvanniet-duurzamematerialen (wiepen).

Overige

functies

Vanuiteenlandschapsecologischstandpuntwordthetwaterbeheersysteem ondermeer
indenotitieruimtelijkeperspectieven2structuurbepalendvoordeoostelijke
dekzandgebiedengenoemd.Hetbeplantenvanwaterlopenleverteenbijdrageaande
totstandkomingvannatuurlijkeoevervegetatiesdiegrotereeenhedennatuurgebied
metelkaarverbinden.Daarnaastvormthetaanleggenvanbeplantingindebovenenmiddenlopenvanhetstroomgebiedeenvisueel-ruimtelijke ondersteuningvande
hoofdstructuurinhetlandschap.
Opzichzelfgenomenzalderealisatievanbredeoeverbeplantingenineensituatievanschaarseruimtetenkostegaanvanhetbeslagdatanderefuncties,zoals
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delandbouw,opdezeruimteleggen.Hiertegenoverstaatdatnaarmatedeoeverbeplantingbrederwordtdekansenvoorcombinatiemetsommigefuncties,zoals
recreatieenhoutproduktie,weertoenemen.
De

soortenkeuze

Desoortenkeuze spitstzichtoeopdeindetaludsaantebrengenbeplanting.De
bodemsamenstellingenvooraldewater-enzuurstofhuishoudingindeoeverzone
spelendaarbijeencentralerol.Wateriseenbelangrijkmechanismeindeconcurrentietussensoorten.Daarbijishetaanpassingsvermogenmetbetrekkingtot
devolgendefactorenbepalend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

overstromingenbuitendevegetatieperiode;
periodenmeteenhogegrondwaterstand,kortdurendeoverstromingenindevegetatieperiode;
kwelomstandighedenwaarbijhetwaterwordtafgevoerd (nietstagnerend);
langerdurendeoverstromingenindevegetatieperiode,kwelomstandighedenwaarbijhetwatereengrootdeelvanhetjaaropofvlak
onderhetmaaiveldstagneert.

Bomenenstruiken,geschiktvoortoepassingopoeversvanwaterlopendienente
zijnaangepastaanéénofmeerbovenstaandegroeiplaatsfactoren.
Vandeinditrapportbehandeldeinheemsehoofdhoutsoortenblijkenwilgenbij
uitstekgeschikttezijnvoorextreemnattegroeiplaatsenwaarzichlangdurige
overstromingenookinhetgroeiseizoenvoordoenen/ofstagnatievanwateropof
netonderhetmaaiveld.Wilgenbezittenopdezeplekkendoorhunspecialisatie
alshetwarehetalleenrecht.Ingemengdeloofhoutbossenlangsdeoeversvan
waterlopenkomenwilgenvannaturenauwelijksvoor,ondermeeromdatzezichin
concurrentiemetdezwarteelsnietkunnenhandhaven.Dezwarteelsisevenals
dewilginstaatmetz'nwortelsindepermanentegrondwaterzonedoortedringen
enblijktzeergeschiktvooraanplantlaaginhettalud.
Deesishiertoeookinstaat,maardanalleeninzuurstofrijkeomstandigheden.
Juistdecombinatievandeelkaaraanvullende,verticaalwortelendeelsenhorizontaalwortelendeeslijktdemoeitewaardominoeverbeplantingenbeproefd
teworden.
Vandeoverigehoofdhoutsoortenzijneikenookhazelaarafhankelijkvande
doorwortelbare ruimtebovenhetgrondwaterenkunnendaaromslechtsopdehogere
taludgedeeltenwordengebruikt.Vandezesoortenmagopgrondvanveldonderzoek
welverwachtwordendatzeperiodiekhogegrondwaterstandenenkortdurendeoverstromingenverdrageneneenbijdrageindeoevervastleggingenbeschaduwing
leveren.
Vandehierbovengenoemdehoofdhoutsoortengevenalle,behalvedees,eengoede
beschaduwingophetwater.Omdatnietalleendesoortenkeuze,maarookdekeuze
vandebeplantingsvormbepalendisvoordebeschaduwingmagnietwordengeconcludeerddatdeesniettoepasbaarinoeverbeplantingenzouzijn.Juistdelichtdoorlatendheidvandezesoortmaaktdatgemakkelijkeenstruiklaagonderde
bomentotontwikkelingkankomen.Debeschaduwingvandewaterloopkomtdanvia
deboom-enstruiklaagtotstand.
Daarnaastiseengrootaantalsoortenteonderscheidendatincidenteelinoeverbegeleidendebeplantingenwordtaangetroffen,eninmeerofminderematevochttoleranteeigenschappenbezit.Dezesoorten,waaronder linde,zoetekers,haagbeuk,
vogelkers,veldiep,gelderseroos,vuilboom,hulst,berk,lijsterbes,kornoelje
enkardinaalsmutszorgenvoornamelijkvoordevariatieindebeplantingsopbouw
eninminderematevoordeoeverstabiliseringenbeschaduwingvandewaterloop.
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Zekunnen,indiengewenst,wordenmeegeplantofnaspontanevestiginginhet
beheerwordenbevoordeeldtenopzichtevandeaangeplantesoorten.
Enkelesoortenmoetennietindedirecteoeverzonewordengebruikt.Ditgeldt
metnamevooresdoorn,beukenpopulierdieoveranderesoortendominerenen
dezeindegroeibelemmeren.Doorslaggevendisdatdezesoortennietinstaat
zijndeoeversvanwaterlopenvoldoendevastteleggen.

Beplantingsvormen
Inditrapportwordtdewijzevanaanlegenbeheervanoeverbeplantingenafhankelijkgesteldvandekeuzevooreenbeplantingsvorm.Hieronderwordtverstaanhet
geheelvanbomenen/ofstruikenmetdedaarbijbehorendeplanten-endierengemeenschap.Hetdoeldaarvanistekomentoteenbetereafstemmingvanaanlegen
beheeropbasisvaneengewensteeindtoestand.Doordevastleggingvandebeplantingsvormendebijbehorendeeindtoestandontstaateengrotereduidelijkheidten
aanzienvanhetbeheer,zodatingrepenzoveelmogelijkkunnenwordenbeperkt.
Heteindbeeldvandebeplantingwordtderhalvevoordeaanlegbepaaldendient
indeaanlegzichtbaartezijn.
Dithoudtindatdebeplantingzoveelmogelijkinstrokenwordtaangebracht,op
eenzodanigewijzedatbijhetoplopenvanachterstandeninhetbeheersschemaof
zelfshetachterwegeblijvenvanbeheersingrepentochhetbedoeldeeindbeeld
wordtbereikt.
Detechniekvanhetaanleggenvandebeplantingindetaludsisdaarbijgebaseerd
opeenzogrootmogelijkeselectieinrelatietotdewisselendewaterstandenin
debeek.Hiertoewordtdeoevervastleggendebeplantingaangebrachtmetkleine
afstandentussenderijen(0,5meter)eneenruimereafstandinderijzelf
(2,0meter).
Hetisvanbelangplantmateriaaltegebruikenvanzomogelijkgeselecteerde,
lokaleherkomstenzodatzichterplekkeeenzonatuurlijkmogelijkevegetatie
ontwikkeltenermogelijkeldersinhetstroomgebiedvanuitditgenenmateriaal
uitbreidingplaatsvindt.
Bepalendvoordebeplantingsvorm isvooraldebeschikbare ruimteinhetdwarsprofiel.Opstrokenvanvijftienmeterenbrederperoever,kunnenopgaande
beplantingenmeteengeslotenstruikenrand (A)wordengerealiseerd.
Dezevormkanwordenbeschouwdalsideaalbeeldvooroeverbeplantingen.Degeslotenheidvanderandleverteenbufferendewerkingopnaarbuitentoe.Deaanwezigheidvaneengelaagdebeplantingsopbouwdraagtbijaandebeschuttingenmogelijke
vestigingvandierenindeoeverzone.Deafmetingenvanbeplantingenmeteen
dergelijkebreedtebiedenuitzichtophetontstaanvaneenbosmilieuinhet
centrum.Enigeoevererosieensedimentatiewaarvandeeffectenslechtsopde
beplantingsstrookzelfinvloedhebben,kunnenwordengetolereerdenhebbeneen
gunstigeinvloedophetontstaanvanmicromilieusindewaterloop.Eenforse
breedtegeeftbovendiendemogelijkheidomeengedifferentieerd sortimentaante
plantenzonderdateenintensiefbeplantingsbeheernoodzakelijkis.
Devoordelenvoordeaangrenzendelandgebruikershebbenenerzijdsbetrekkingop
degeleidelijkeovergangtussencultuurgrondendebeplanting,waardoorminder
schadedoorlicht-,voedsel-envochtconcurrentiewordtveroorzaakt.Anderzijds
zijndekansenopoeverafkalvingwaarbijcultuurgrondverlorengaat,enoverstromingsrisico'suiterstgering.Bovendienhebbenalleopgaandebeplantingen
invloedophetmicro-klimaatindenaasteomgevingonderanderedoordewindremmendewerking.Daarstaattegenoverdatvoordebeplantingsstrookzelfeenaanzienlijkebreedtenodigis.Eensmallerevariantopdezebeplantingsvormkanworden
gerealiseerddoordestruikbeplantingdirectaangrenzendaandeoevervastleggende
(boom)soorteninhettaludaantebrengen.Deconsequentiehiervanisdatde
boomsoortenkeuzewordtingeperkt.
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Opgaandebeplantingenmetafwisselendbomenenstruikeninderanden(B)kunnen
verwachtwordenopbreedtesvariërendvanachttotvijftienmeterperoever.
Eendoorgaandestruikenrandisdannietmeerterealiseren.Opplaatsenwaarde
struikenrandisonderbrokenissprakevaneentoegenomenkwetsbaarheid.Deafgenomenbreedtebeperktdedifferentiatie indesoortenkeuzeenmaaktdebeplanting
alsgeheelmeerbeheersafhankelijk.Doordathierendaarhoogopgaandebomen
directgrenzenaanlandbouwcultuurgrondontstaanovergangsproblemen indevorm
langeslagschaduws,eneenrelatiefbrede,minderrendabelestrookgrondlangs
debeplanting.Debeperkingvandebreedtevandetebeplantenstrookeistzo
z'nnadelenop.
Alsperoevertussenvijfenachtmeterruimtevoordeaanteleggenbeplanting
beschikbaaris,kanslechtseenopgaandebeplantingsvormmetuitsluitendbomen(C)
wordenverwacht.Ditisalshetwareeengrensgeval.Opdezewijzekannognet
aandeprimairefuncties,beschaduwingenoevervastleggingwordenvoldaan,waarbijoverigenseenvakkundigbeheernoodzakelijkis.Debeplantingisbijzonder
gevoeligvoorverstoringenzoalsbijvoorbeeldhetwegvallenvandeonderste
takken,waardoordebeschaduwingvandewaterloopnietmeeroptimaalfunctioneert.Ookkanhetuitvallenvanéénenkelexemplaar,alsdebeplantingalwat
ouderis,problemenveroorzaken;debeplantingisdanonderbrokenennieuwe
beplantingkomtindeze"gaten"moeilijktotontwikkelingondermeerdoorschaduwwerkingvandeomringendebeplanting.Overwogenmoetwordenofopdergelijke
breedtesnietbetervooreenhakhoutbeplanting (D)kanwordengekozen.Hiermee
kaneentotonderaanvertakteengeslotenbeplantingwordengerealiseerd.De
breedtehoeftnietofnauwelijksgrotertezijndanderuimtedieandersdoor
eenwaterloopmetonderhoudspadeninbeslaggenomenzouzijn.
Daarstaattegenoverdatvoordeinstandhoudingvanhakhoutbeplantingeneen
intensiefbeheernoodzakelijkis,waarbijparallelaandekapcyclusdebeschaduwingvanhetwaterenigetijdwordtonderbroken.Voordeaanliggendelandgebruikersblijftdelicht-,vocht-,envoedselconcurrentiebeperkttoteensmalle
strookenindemeestegevallenisgeenextracultuurgrondvoorhetaanleggen
vandebeplantingnodig.Demogelijkhedenvoorrecreatiefmedegebruikzijnbij
dezebeplantingsvormnihil.
Vanuitecologischeoverwegingenisvooraldebufferendeenbeschuttendewerking
tenopzichtevandenaasteomgevingvanbelang.Dieisgroterdanvanopgaande
beplantingenmetuitsluitendbomendieopeenvergelijkbarebreedtetotstand
gebrachtkanworden.Aanhetontbrekenvaneenboomlaagbijhakhoutbeplantingen
enbijhakhoutbeplantingmetstruikeninderandenkanenigszinstegemoetgekomenwordendoorincidenteeloverstaanderstoetelaten.Hetgebruikvaneen
geslotenbeplantingvanstruiken (E)moetwordenafgeradenomdattotopheden
onvoldoendebekendiswelke (struik)soortengeschiktzijnvoortoepassinginde
taludsbovendegemiddeldewaterlijn.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

1. Oeverbeplantingendieneneentweetalfunctiesinhetwaterbeheertevervullen;
allereerstbeschaduwingvandewaterloopzodatplantengroeiinhetwater
wordtgeremd,tentweededoorwortelingvandeoeverszodatdestabiliteit
daarvanwordtgewaarborgd.
2. Beidefunctieskomenalleentothunrechtbijdetweezijdigetoepassingvan
oeverbeplantingen.
3. Debeplantingzal,afhankelijkvandewaterstanden,zolaagmogelijkin
detaludsmoetenwordenaangebrachtmetalsdoeleensnelleoverkoepeling
vandewaterloopenhetbeperkenvanonderspoeling.
4. Hetaanleggenvanoeverbeplantingenisvanbelanginhetkadervandenatuur-enlandschapsbouw.
Hiermeewordtbeoogdeenzichzelfregulerendenzonatuurlijkmogelijk
waterbeheersingssysteem teontwikkelen,dateenvisueel-ruimtelijkefunctie
vervultindeaccentueringvandeboven-enmiddenlopenenzorgdraagtvoor
deverbindingvannatuurgebiedeninhetstroomgebied.
5. Wilgesoortenkomenvannaturevooropnattegroeiplaatsenwaarlangdurige
overstromingen,ooktijdenshetgroeiseizoenenstagnatievanwateroptreden;
ingemengdeloofhoutvegetatiesopoeversvanstromendewaterlopenwordenze
uiteindelijkverdrongenenwilgendienenderhalvenietinoeverbeplantingen
tewordenopgenomen.
6. Soortendieeenbelangrijke functieindewaterhuishoudingkunnenvervullen
zijn:
a. voortoepassingonderinhettalud:Alnusglutinosa (zwarteels)enFraxinus
excelsior(es).
b. voortoepassingboveninhettalud:Quercusrobur (zomereik)enCorylus
avellana(hazelaar).
7. Watbetreftdekwaliteitvanhetplantmateriaaldientzoveelmogelijkgebruiktewordengemaaktvangeselecteerde lokaleherkomsten.
8. Vrijwelallestreekeigenhoutsoortenkomeninaanmerkingombovendehoogwaterlijntewordenaangeplant,zijhetdatvelegeenspecifiekeoevervastleggendekwaliteitenbezittenenenkele,waaronderbeukenesdoorn,voor
toepassinginoeverbeplantingenmoetenwordenontraden.
9. Desoortenkeuzewordtmedebeïnvloeddoordevoorafvasttestellenbeplantingsvorm,hetgeenbepalendisvoordeaanlegmethodeenhettoekomstig
beheer.
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10. Opgaandebeplantingenmetbomeneneengeslotenstruikenrandkunnenopeen
breedtevanaf8meterperoeverwordengerealiseerd.
a. Debredevariantvandezebeplantingsvorm (15meterofmeerperoever)
wordtbeschouwdalsmeestidealevormomdatbehalveaandoelstellingenmet
betrekkingtothetwaterbeheerookaanwensenvannatuur,recreatieen
landschapkanwordenvoldaan.
b. Desmallevariant (tussen8en15meterperoever)diequabeplantingsopbouw
gelijkiskenteenbeperkingindeboomsoortenkeuzehetgeenvoornamelijk
vaninvloedisopdemogelijkhedenvoorrecreatie,natuurenlandschap.
11. Opgaandebeplantingenmetafwisselendbomenenstruikeninderand,dieop
eenbreedtevangemiddeld8tot15meterperoeverkunnenwordengerealiseerd,voldoenruimschootsaandedoelstellingenm.b.t.dewaterbeheersing;
dezebeplantingsvorm steltechterhogereeisenaanhetbeheerwatbetreft
beplantingsdeskundigheid en(financiële)inspanningen.
12. Opgaandebeplantingenmetuitsluitendbomen,dieopoeverbreedtesvan5tot
8metertotstandzullenkomen,hebbennogjuisthetgewensteeffectvoor
hetwaterbeheer;menmoetzichhierbijwelrealiserendatdezegevoelig
zijnvoorverstoringenenbeïnvloedingvanbuitenaf.
13. Eenalternatiefvoorderealiseringvanbeplantingenoprelatiefsmalle
oeverstrokenbiedenhakhoutbeplantingenalofnietincombinatiemetstruiken,hetgeenechtereenblijvendintensiefbeheervergt.
14. Detijdelijketoevoegingvansnelgroeiendebomen,zoalspopulieren,aan
oeverbeplantingenmoetwegensteverwachtenproblemeninhetbeheerworden
afgeraden.
15. Deaanlegvanoeverbeplantingenmetuitsluitendstruikvormendesoorten
wordtombeplantingstechnische redenenenmethetoogopdeduurzamevastleggingvandeoeversontraden.
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