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H E R I N R I C H T I N G VAN P U T B E E K I N LIMBURG

Peilbeheermet
vegetatiestuwen
DePutbeekiseengenormaliseerdebovenloopvaneenterrasbeekinie Limbiugse^emeenteEcht-Susteren.Opditmomentwordtdoormiddelvanschotbalk-enklepstuwenhetpeil^ere^uleerdvoorde
aangrenzendelandbouwgronden.MaarvoordePutbeekzijnookhogeecologischedoelen.gesteld.
Metdehuidigeinrichtingenonderhethuidigebeheerkomtdeecologischekwaliteitechterniettot
ontwikkeling.DaaromheefthetWaterschapRoerenOvermaaseenplanongesteldwaarbijdePutbeekwordtheringerichtenvegetatiestuweneencentralerolkaanspeleninpeilregulatieénecologie.
HetstroomgebiedvandeVlootbeek,
waarvandePutbeekdeeluitmaakt,bestond
vóór 1840uitondiepe,moerassige laagten,
afgewisseld metdek-en stuifzandgebieden.
Demoerassenzijn ontstaan inbredePleistoceneMaasterrassen enlaagten diedoorde
windzijn geërodeerd.Rond 1900isonder
meerdePutbeekgegravenomditveenmoerasteontwateren envervolgens teontvenen.
Nadat hetveenwasontgraven,isdegrond
incultuur gebracht als landbouwgrond.
Vanaf1950zijninhetgebied ruilverkavelingendoorgevoerd,waarbij slotenzijn gegravenenstuwenzijngeplaatstomhetpeilte
reguleren.
Inhetprovincialebeleidenhet waterschapsbeleid worden tweehoofdfuncties aan
debeektoegekend:eenecologischeeneen
agrarische.IndehuidigesituatieisdePutbeeknietvrijoptrekbaar voorvissendoorde
aanwezigestuwen.Daarnaastontbreekt in
eengenormaliseerde engestuwdebeekde
hydro-enmorfodynamiek diedeontwikkelingvaneennatuurlijke beeklevensgemeenschapmogelijk maakt.Destroomsnelheid is
laag,erisweinigvariatiein hetsubstraat en
deoeverszijn natuuronvriendelijk. Een bijkomstigknelpuntisdatde onderhoudsintensiteit hoogiswateennegatieveinvloed
heeft opdelevensgemeenschappen inde
beek.
Geziendeagrarische hoofdfunctie van
dePutbeek isalsvoorwaardevoorhet herinrichtingsplangestelddatdesituatievoorde
landbouw nietmagverslechteren enwaar
mogelijkzelfsmoetverbeteren.Om hieraan
tegemoet tekomen,moethetontwerpvan
dePutbeekvoldoenaanbepaaldedroogleggingseisen enmoetdroogte-en natschade
wordenvoorkomen.Deze randvoorwaarden
moetenwordengerealiseerdzonder gebruik
temakenvantraditionelestuwen, aangezien
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diedeecologischedoelenletterlijk indeweg
staan.Alshetgaatomdroogteschadevoor
hetgewas,danzijndezomermaanden, met
namejulienaugustus,hetmeest kritisch.
Degrondwaterstand isdanalveruitgezakt,
waardoordecapillairenaleveringsteeds
verderafneemt.Alserdanweinigneerslag
valtendebodemvochtvoorraad uitgeputis,
tredenvochttekorten op.Daarom ishetvan
belangdatindezomermaanden eenzohoog
mogelijk oppervlaktewaterpeil wordtgerealiseerd,zodatdebeekeen infiltrerende
werking heeft.
Hetvoorjaar ennajaar zijn demeest
kritischeperiodenalshetgaatom natschade
eninundaties.Danwordtgestreefd naareen
droogleggingwaarbij deakkersvoldoende
draagkracht hebbenvoorbewerkingen
waarbijgeennatschadeoptreedt. Tijdens
maatgevendeafvoeren (deafvoer diemaximaaléénàtweekeerperjaar voorkomt)
wordteendroogleggingvancirca0,5m
nagestreefd.

DePutbeekvóórdehennnchriry.

Eenbijkomende randvoorwaarde isdat
dePutbeek indetoekomst moetvoldoenaan
denieuwewerknormenzoalsopgenomen in
hetNationaalBestuursakkoord Water.Deze
werknormenzijn uitgedrukt indekansdat
hetwaterpeilhetniveauvanhet maaiveld
overschrijdt.Voorgraslandgeldtdaarbij een
kansopinundatievan 1:10(eensper tien
jaar],voorakkerbouw 1:25,voor tuinbouw
1:50envoorbebouwdgebied1:100.
Daarnaast isdeEuropeseregelgeving
(KRW)vantoepassing,watbetekentdatde
Putbeek in2015aandeecologischedoelstellingenmoetvoldoen.Datkanalleenalsnaar
slimmeoplossingen wordtgezochtdiede
ecologischedoelenhaalbaat maken,zonder
defunctie voordelandbouw te frustreren.

Een ontwerp zonder stuwen
Debasisafvoer vandePutbeekzalplaatsvindenviaeenkleinprofielwaarineenminimumpeilwordtnagestreefd.Waarmogelijk
wordtdebeekbodemopgehoogd.Decombinatievanhetkleineprofielvoordebasisafvoer,eenhogematevanbegroeiingenruwheidenhetverhogenvandebeekbodem moet
toteenzohoogmogelijk zomerpeilleiden.
Omnatschadeinhetvoor-ennajaar te
voorkomenwordteenbrederwinterbed met
flauwoplopendetaludsaangelegd.Inditwinterbedvindtbergingvanwaterplaatsbij
hogereafvoeren enwaterstanden.Hetontwerpiszogekozendattijdens maatgevende
afvoeren dedroogleggingcirca0,5mbedraagt.
Doorhetlatenmeanderen vandebeek
neemtdelengteongeveermettien procent
toe.Incombinatiemetdeaanlegvan het
bredewinterbed resulteertditineen
robuust hydrologisch systeem waarin veranderingen indeafvoer gemakkelijk opgevan-

genkunnen wordenzonder dat onderhoud
directnoodzakelijk is.Tegelijkertijd isvoldoendeberginggecreëerdombij afvoeren
meteenherhalingstijd vaneensper tien tot
25jaar inundatietevoorkomen.Daarmee
voldoetdePutbeekaandenieuwewerknormenzoalsgesteldinhetNationaal
Bestuursakkoord Water.
Hetverwijderen vandestuwenende
keuzevooreenkleinedimensioneringvoor
debasisafvoer, zorgtvooteentoenamevan
destroomsnelheid. Bovendienzaldoor het
meanderen meervariatiein stroomsnelheid
ensubstraatontstaan.DePutbeek wordt
danweergeschiktvoor stromingsminnende
vis-en macrofaunasoorten.

Vegetatie als stuw
AlsdePutbeek heringericht is,zal het
oppervlaktewaterpeil nietmeermet traditionelestuwen wordengereguleerd, maar
metvegetatiestuwen.Eenvegetatiestuwis
simpelwegdebegroeiingin het stroomprofiel dievooropstuwingzorgt.Hetpeilkan
zoindirect wordengestuurd doorhetaldan
nietmaaienvandevegetatieindebeek.De
keuzesdiehierbijgemaaktworden,zullen
vooralafhangen vandewensenvanuitde
landbouw.Hetgrondwaterpeil ishierbij de
bepalendefactor, maardoorderelatie tussen
hetgrond- enoppervlaktewaterpeil ishet
noodzakelijkdatbeidepeilenwordengemonitoord.Omhetoppervlaktewaterpeil te
monitoren,wordt eenzevental peilschalen
geplaatst.Dezepeilschalenzijngeijkt ten
opzichtevanNAPengekoppeldaan waterstandendiemodelmatigzijn bepaaldalseen
minimumwaarde vooreenlagezomerse
afvoer eneenmaximumwaarde voorde
afvoer dieéénàtweekeerperjaar optreedt.
Demonitoringvan grondwaterstanden
gebeurt met behulp vaneenaantalpeilbuizeninhetgebied.

DePutbeekdirectnaherinrichting

Eenvegetatiestuw.

Tijdens dezomer,wanneer deafvoer
laagis,ishetgewenst omeenhogebegroeiingsgraad tebereiken.Deopstuwing isdan
maximaalen hetminimum zomerpeil
wordt nietonderschreden.Alsuit monitoringvandegrondwaterstanden blijkt dat
natschadedreigtofdatdedraagkracht van
deakkersingevaarkomt,danwordtaande
hand vandepeilschalen indebeekbepaald
ofonderhoud noodzakelijk is.Alsblijkt dat
debeeknietmeetdraineert,zalaanvullend
onderhoud nodigzijn.Devegetatieopeen
deelvandebeekbodem wordtdangemaaid,
waardoordeopstuwingafneemt endedrainerendewerkingwordt hersteld.Tevens
wordt hetonderhoud afgestemd ophet
afvoerregime vandebeek.Alsin het najaar
ofdewinterdemaximaal toegelaten oppervlaktewaterstand met 10à 15cmwordt

benaderd,zalonderhoud plaatsvinden. Het
hydrologisch profiel wordthersteld,de
waterstandzalterugvallen enerontstaat
voldoenderuimteomeenextremeafvoer in
hetvoorjaar optekunnenvangen.Zowotdt
dekansopnatschadegeminimaliseetd.

Toekomstbeeld
Nadeherinrichtingwordtdeonderhoudsintensiteit teruggebracht vaneen
hoognaareenlaagniveau.Dit is mogelijk
dootdatvoordelandbouw een robuust
hydrologischsysteem isontworpen waarin
veranderingen indeafvoer gemakkelijk
opgevangen kunnen worden.Deeerstejaren
nauitvoeringvandoherinrichtingzalwaarschijnlijk nauwelijks worden ingegrepen en
hetisdeverwachringdatviaspontane ontwikkelingeengebiedseigen water-enoevervegetatieontstaat.Vooraldebovenloopzal
eenbeschaduwd karakter krijgen, waarbij de
wortelsvanwilgenenzwarteelzenverschillendemicrohabitats vootvisen macrofauna
opleveren.Verderbenedenstrooms zalde
Putbeekeenmeetopen katakter krijgen.
Zand,grind endetritus wisselenelkaatafals
substraat.Doordatdestuwen verwijderd
zijn, kunnen vissoortenalsbeekforel, beekprik,elrits,gestippeldealver,serpelingen
vlagzalmzichmoeiteloosverplaatsenende
Putbeekgebruiken alsonderdeel van hun
leefgebied. Dekomendejaren zalhet waterschapdeontwikkelingen vandelevensgemeenschappen nauwgezet volgen.Uiteindelijkzullendeervaringen metdezevotmvan
peilbeheer wordengeëvalueerd. f
RalfDinnesen en Michel Smits
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