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“We hebben een dubbel gevoel over het uiteindelijke resultaat van het
beekherstel. Het project heeft anders uitgepakt dan we hadden gedacht,
GERHARD DUURSEMA

maar we zijn wel tevreden met het resultaat. We hebben ons vooraf

NIET HET VERWACHTE
RESULTAAT, WEL TEVREDEN

te veel laten leiden door het beeld van een kronkelende beek. Als we
het systeem beter hadden begrepen, hadden we waarschijnlijk moeten
constateren dat een meanderende, stromende beek hier niet op zijn plek
is. Met een dergelijk gering verhang groeit zo’n beek binnen de kortste
keren dicht. Dat is dan ook gebeurd.
Er is op veel plekken moerasachtig gebied ontstaan met bijzondere vegetatie. Maar dat ervaren leken soms anders. Sommige omwonenden zijn
teleurgesteld. Die vinden het maar een natte bende, en ze klagen over
muggenoverlast. We nemen de (overlast)klachten serieus en zoeken daar
waar nodig naar oplossingen. Maar we geven ook duidelijk aan dat bepaalde klachten niet verholpen kunnen worden. Hierbij valt te denken
aan de toename van muggen, dat is in een dergelijk gebied onvermijdelijk.
Wat er precies onder ‘Building With Nature’ moet worden verstaan hebben we nog niet helemaal scherp. Het is goed als we daar met elkaar
meer helderheid over krijgen, ook om bestuurders erin mee te krijgen.
Afhankelijk van wat we eronder verstaan, moeten de doelen goed geformuleerd worden. Daarbij moeten we wat mij betreft ruimte durven geven
aan natuurlijke processen. We moeten ons durven en willen laten verrassen en de natuurdoelen niet tot op de millimeter vastleggen.”
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te nemen beperkt is. Het aanleggen van grindbedden kon wel. Daarmee
wilden we ter plekke de stroming vergroten en paaiplekken creëren voor
typische beekvissoorten als de Beekprik.
Ik werd voor de aanleg van grindbedden op het idee gebracht door resultaten van beekherstel in de Drentse Aa. Daar zijn voorden aangelegd met
grind. Dit zijn doorwaadbare plekken in een beek, zodat met machines
aangrenzende graslanden kunnen worden bereikt. Uitgerekend op die
plekken werden paaiende Rivierprikken waargenomen. Dat komt omdat
je daarmee op kunstmatige manier plekken creëert in de beek waar het
water - door een ophoping van stenen of hout - van een ondiepe plek
naar een diepe plek stroomt. Hierbij ontstaat turbulentie. De hierdoor
ontstane diepe poelen zijn vooral van belang omdat deze het voortplantingsbiotoop zijn van veel stromingsminnende vissen zoals de Serpeling,
MARK SCHEEPENS

Kopvoorn en de Beekprik. Ook libellen als de Beekrombout en Gewone

AANBRENGEN GRINDBEDDEN
SUCCESVOLLE MAATREGEL

Bronlibel hebben er profijt van, omdat verder benedenstrooms vaak
zand- en detritusbanken afgezet worden die weer het biotoop vormen
van de larven van deze libellen.
We zien bij de grindbedden bijzondere macrofauna, zoals kokerjuffers
die kokertjes van grinddeeltjes maken. De Beekprik hebben we nog niet

Mark Scheepens is samen met Ron Schippers als adviseur beekherstel en

gesignaleerd, maar dat is in mijn ogen een kwestie van tijd. Ze komen

projectleider Hans Koekoek, betrokken bij het herstel van de Tongelreep.

eraan! We weten nu dat het aanbrengen van grindbedden een succesvolle
maatregel kan zijn, en waar en hoe je ze het best kunt plaatsen. Maar

“De grootste uitdaging in dit project was om te zoeken naar mogelijkhe-

het is goed als we nog meer onderzoek doen om de effectiviteit van de

den voor beekherstel in stedelijk gebied, waar de ruimte om maatregelen

maatregel beter te onderbouwen en verder te vergroten.
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“Deze vernieuwende vorm van beekherstel vereist lef. Soms moet je
dingen doen waar je geen 100 procent hydraulische onderbouwing bij
hebt. Voor het inbrengen van hout of zand in een dergelijk dynamisch
beeksysteem zijn nu eenmaal geen kant-en-klare modelleringsuitgangspunten. Het gaat om logische keuzes die je samen met een beheerder,
hydroloog, ecoloog en geomorfoloog neemt. En vergeet hierbij niet dat
veel rekenmodellen minder zekerheid bieden dan we denken, juist omdat
we daarbij vaak veel aannames doen. Maar eerlijk is eerlijk: we hebben
bij de Hierdense beek fysiek veel ruimte tot onze beschikking om eventuele risico’s op natschade af te dekken en een beekdalbrede benadering
te kiezen. Dat is heel fijn, want het geeft ruimte om te experimenteren
en te leren.
De factor tijd is heel belangrijk in dit soort beekherstelprocessen. Building with Nature is feitelijk een vorm van ontwikkelingsbeheer. Je denkt
vooraf goed na over de door jou gewenste ecologische en gemorfologische ontwikkelingen in de tijd. Je geeft het systeem vervolgens met
betrekkelijk eenvoudige middelen steeds een klein zetje in hopelijk de
PROJECTLEIDER ROB VAN DE BRAAK

goede richting. Dan kijk je na een tijdje wat er gebeurt en op basis

BEEKHERSTEL NIEUWE
STIJL IS EEN KWESTIE
VAN GEDULD HEBBEN

daarvan ga je verder. Beekherstel nieuwe stijl is vooral het loslaten van
maakbaarheidsprincipes, een kwestie van geduld, en accepteren dat de
natuur zelf het werk doet.”
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“In Brabant zijn net als in de rest van het land in de vorige eeuw veel
beken rechtgetrokken. Daarbij is vaak ook oeverbeplanting gesneuveld.
MARTIN STAMHUIS

Dat is efficiënt, zo redeneerde men in die tijd. Maar in de jaren tachtig

GOED DE VINGER
AAN DE POLS HOUDEN

begonnen we met elkaar in te zien dat we daarmee ook een aantal landschaps- en ecologische waarden hadden verloren. Door het terugbrengen
van de oeverbeplanting langs een deel van de Bijloop, konden we hier
iets aan doen. We konden min of meer ongestraft experimenteren, omdat
de beek ter plekke door een natuurgebied van Brabants Landschap liep.
Dankzij de oeverbeplanting is de beek 25 jaar na dato als geheel veel
diverser en aantrekkelijker geworden.
Eén van de dingen die we hebben geleerd is dat beekherstel nieuwe
stijl een kwestie is van de lange adem. Het duurde na het aanbrengen
van de beplanting wel een jaar of acht voordat de beek weer volledig
beschaduwd was. Je moet na het uitvoeren van de werkzaamheden ook
goed de vinger aan de pols houden, omdat je vooraf niet precies weet
hoe de ecologische ontwikkeling naderhand uitpakt en of de beek in de
nieuwe situatie wel voldoende water kan blijven afvoeren. Dat kost tijd.
Ik zou het de volgende keer wellicht in kleinere stapjes doen, zodat je
naderhand nog iets makkelijker kunt bijsturen.”
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“Timing is heel belangrijk bij het welslagen van zo’n project. Het plan
is uitgevoerd in 2006, maar al in 2000 voerden we een verkenning uit
PROJECTLEIDER KOFFIEGOOT ARIE KOSTER

in het gebied. De grondeigenaren hadden net een ruilverkaveling achter

TIMING IS HEEL
BELANGRIJK

de rug, waar ze helemaal niet blij mee waren. Als direct daarna de volgende overheid op de stoep staat, maak je weinig kans. We hadden nog
helemaal geen plan of niks, maar we stuitten op enorm veel wantrouwen.
Mensen zeiden: jullie hebben toch al een plan in je hoofd. En dat terwijl
we echt iets aan hun problemen wilden doen. Toen hebben we de zaak
een paar jaar laten rusten. In 2006 waren de geesten er wel rijp voor. De
grondeigenaren zijn nu heel tevreden.
We hebben in dit project ook geleerd dat het belangrijk is dat je alle
betrokkenen een goed eindbeeld schetst: hoe ziet het gebied er nu uit
en wat gaat er veranderen? Een bewoner had voor dit project drie hectare
naaldbos verkocht aan Staatsbosbeheer, in de verwachting: die zorgen
goed voor mijn naaldbos. Dankzij die verkoop konden we dit project
uitvoeren. Door de vernatting stierven al snel de wortels af van de bomen en na een storm lagen ze ineens allemaal om. De bewoner was - op
z’n zachtst gezegd - niet blij met dat bomenkerkhof. We zijn er eerlijk
voor uitgekomen: we hadden u beter moeten voorlichten. De volgende
keer nemen we mensen mee naar plekken waar een soortgelijk project is
uitgevoerd. Dan kunnen ze met eigen ogen zien wat het gaat worden.”
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