ACHTERGROND

WATERSCHAP VELT E N V E C H T MAG GEESERSTROOM VANAF DE
BRON OPNIEUW I N R I C H T E N

Bijzonderbeekherstel
inZuidoost-Drente
InhetzuidoostenvanDrentewordtvanwegeeenlandinrichtingsprojectdeGeeserstroomhersteld:
620hectarelandbouwgebiedronddebeekkrijgtdebestemmingnatuur.Debelangrijkste partijen
binnenditprojectzijndeDienstLandelijkGebied,WaterschapVeltenVechtenStaatsbosbeheer.Het
werkisinvollegangenwordtindeloopvanditjaar ajgerond. Hetbijzondereaanditprojectisdat
WaterschapVeltenVechthetwatersysteemhelemaalvanafdebronopnieuwkanenmaginrichten.
BovendienwordtdeGeeserstroomstraksnoguitsluitenddoornatuurgebiedomgeven.
Alsvoorbeeldvoordedimensiesvande
beekbeddingendaarmeehet functioneren
vanhethydrologisch systeemhebben laaglandbeken inOost-Europagediend.Concreetbetekent ditdatvooreenbeekprofielis
gekozendatgekenmerkt wordtdooreenonNederlands grote breedte-diepteverhouding.
Afbeelding 2geeft degemiddeldebreedtediepteverhoudingweervan halfnatuurlijke
Nederlandsebekenendievan natuurlijke,
Poolsebeken.
DebreedtevandeGeeserstroom varieert
indenieuwesituatie,alnaargelangde
afstand totdebron,vantweeënhalftot vijf
meter,terwijldediepteindezelfde richting
toeneemtvanongeveer 15totmaximaal30
cm.Ditkrappeprofielzorgtervoordatde
beekeengrootdeelvanhetjaar totderand

Afb.1:

Globaleliggingvanhetbeekdal.

gevuldisenzelfszeerregelmatig buiten
haaroeverszaltreden.Keerzijdevande
medailleisdatbij langdurigedroogtedroogvalmogelijk wordt.Hetwaterschapzietdat
echteralseennatuurlijke eigenschapvan
dezebeek,ookalomdatderesultaten van
historisch-ecologischkiezelwierenonderzoekindezerichtingwijzen.Omdatervoor
gekozen isdebeekvolledigz'neigengangte
latengaan(enookelkevotmvanonderhoud
achterwegetelaten),zaldetoekomst moeten
uitwijzen inwelkematehetgekozenlengteenbteedteprofielzichzal handhaven.
Almet alleidtdeinrichtingvandenieuweGeeserstroom toteentypebeekdatzowel
landschappelijkalsecologisch duidelijk
afwijkt vananderemin ofmeet natuurlijke
beeksystemen indeomgeving,zoalsde

Ajb.2:

DrentseAa.Hetbelangrijksteverschilisde
ondiepeliggingvanhetzomerbed, waardoor
dedrainerendewerkingopdeomgeving
beduidend kleinerzalzijn.
Tabel 1geeft eenbeknoptoverzichtvan
deecologischedoelenvoorhet projectgebied
endebijbehorende maatregelen.

Monitoring van de beek
Alleomstandigheden die hierboven
genoemdzijn,zijnvoorhetWaterschapVelt
enVechtaanleidinggeweestomdeecologischeontwikkelingen,samenmetonderzoeksinstituutAlterrainWageningen, uitgebreidennauwlettend tevolgen.De
verwachtingisdatdezemonitoting het
inzicht indeecologischepotentiesvanlaaglandbeken inditdeelvanNederland sterk
kanvetgroten.Deontwikkelingvandevolgendeparameters wordtgevolgd:het lengteenbreedteptofiel vandebeek;sedimentatie
enerosie,deontwikkelingvan specifieke
beekhabitats,dedebietenen stroomsnelheid,defysisch-chemischewaterkwaliteit,
deaquatischemactofauna gerelateerd aande
habitatontwikkeling,water-enoeverplanten,kiezelwierenenvissen.

Monitoring van de omgeving
Niet alleende beekzelfwordt opnieuw
ingericht, ook de omgeving. Omdat het hier
om voormalig landbouwgebied gaat, is
ervoor gekozen van aanzienlijke oppervlakten de bouwvoot te verwijderen. Het mes
snijdt hier aan drie kanten: de voedselrijkdom daalt, kwelwater bereikt eerder het
maaiveld en bovendien neemt de bergings-

Debreedte-diepteverhoudinginhaljnatuurlijkeNederlandseversus
natuurlijkePoolselaaglandbeken,(bron:P.Verdonschot,M.vanden
Hoorn,Tj.vandenHoek,2006.Hetejfectvanklimaatveranderingop
beekmacro/auna.Derelatiestussentemperatuur,hydrologie,substraaten
macrofaunainnatuurlijkebeekecosytemen.Alterra.Indruk)
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DeGeeserstroom.

capaciteit inhetstroomgebied toe(eveneens
eenbelangrijk doelbijdit project).
Eenbekendfenomeen bijdittypemaatregelenisdemassaleontwikkelingvanPitrusvanwegedemobilisatievanfosfaat door
deoptredendevernatting.Methetooghieropheeft Staatsbosbeheer, de terreinbeheerderinditgebied,eveneenseen monitoringsplan opgesteld.Een praktijkgericht
onderzoek wordtverricht naarde effectivi-

Tabel1.

teitvandeinrichtings-en beheersmaatregelen.Deproevenzullendaarbijzoveel
mogelijkgeëntzijn opdegangbareenvoorgenomen lokaleinrichtings-enbeheersmaatregelen.Zewordenzodanigopgezet dat
hetonderzoek ookeenmeer fundamenteel
karakterheeft. Daarmeezullenderesultaten
eveneensbruikbaar zijn voorandereregio's.
Intabel2wordendeverschillende
beheersvarianten weergegeven.
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Doelenenmaatregelenmhetbeekda!vandeGeeserstroom.

doel

maatregel

dempenvansloten
verondiepenvande beekbedding
verlagenvanhetmaaiveld
eTbeteringwatetkwaliteit
- r ^ ^ b ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h i e d
• minimaliserenvanaanvoerlandbouwwater
sterendelandbouwwaterviaomvangrijk rietmoeras
rest
leiden
natuurlijkedebietfluctuaries • dempenvansloten
• aanlegg^oermebufertój^^
• natuurlijke laagtenmetelkaarverbinden
natuurlijk lengte-en
dwarsprofiel
hogeregrondwatetpeilen
inhetbeekdal

regelmatige inundaties
inhetbeekdal

profiel minimaliserenenbeekdoor natuurlijke
laagtesleiden

HetherstelvandeGeeserstroom moet
resulteren indeterugkeer vandeoorspronkelijkaanwezigeecologische kwaliteiten.
WaterschapVeltenVechtbeperktzichdaarbijnadrukkelijk tothetscheppen vande
randvoorwaarden;eensamenspelvan
natuurlijke ecologischeprocessenzalvervolgensmoetenleiden tothetgewensteresultaat.Inwelkevormdatuiteindelijk gebeurt,
zalmoetenblijken uitde monitoringsresultaten. f

m

Tabel2.

BeheersvariantenbeelcdalGeeserstroom.

beheersvariant
I
II
III
IV
V

maaien uitenaf- mijvoeren nen

begrazen

bekalken

X
X
X

X
X
X

X
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