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1.Voorwoord
Veel Nederlandse beken zijn over een groot deel van hun lengte
genormaliseerd.Door deze normalisering en daaraan gekoppeld de
intensivering van het onderhoud is inhet verleden een sterke
aanslag gepleegd opde diversiteit van flora en fauna indeze beken. Indit verband dient ook teworden genoemd de verslechtering
van dewaterkwaliteit door ondermeer industriële lozingen, huishoudelijke afvalwater en de landbouw.
Vrijwel zonder uitzondering hebben deNederlandse beken vroeger
een karakteristieke visfauna gekend. Historische gegevens daaromtrent zijn echter schaars.Op grond van de habitat-eisen vanverschillende vissoorten, kunnen we aannemen dat bijvoorbeeld de
beekforel, devlagzalm, de beekprik,de elrits,de rivierdonderpad en het bermpje verschillende Nederlandse beken bevolkten.
Daarnaast valt niet uit te sluiten dat migrerende Salmoniden
zoals de zeeforel enmogelijk ookde zalm ineen aantal Nederlandse beken paaiden en opgroeiden.
Voor veel andere vissoorten van het stromende water zoals kopvoorn, barbeel, sneep, serpeling enwinde hadden de beken betekenis als kraamkamers enkinderkamers.Qua oppervlakte weliswaar
gering, hadden de beken daarmee toch een belangrijke ecologische
envisserijkundige functie. Een ecologische functie die zichook
uitstrekte tot de verdere flora en fauna,waaronder bijvoorbeeld
de rivierkreeft, de otter, de ijsvogel en de oeverzwaluw. Door de
bovengenoemde ingrepen iservan deze oorspronkelijke beekflora
en -fauna niet veel meer over.

Gelukkig valt er de laatste jaren bij visstandbeheerders, natuurbeschermingsorganisaties, waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheerders een toenemende belangstelling te signaleren voor debeken in ons land. Een belangstelling die inde eerste plaats moet
worden toegeschreven aande lichte verbetering van dewaterkwaliteit onder invloed van het omvangrijke, landelijke saneringsprogramma. Maar er ismeer. Door initiatieven inhet buitenland (met
name inde Verenigde Staten, Canada enWest-Duitsland) iserde
laatste jaren veel informatie beschikbaar gekomen over demogelijkheden om aangetaste, genormaliseerde beken zodanig te herinrichten, dat zij weer een leefgebied voor (verdwenen)planten en
dieren gaan vormen.

Inveel gevallen betreft dit inrichtingsmaatregelen ten behoeve
van de visstand. Aangezien ook inNederland visstandbeheerders
pogingen doen devisstand inde beken te herstellen, achtte de
OVB het in het kader van haar educatieve voorlichting gewenst hen
daarbij te ondersteunen door de buitenlandse literatuur met
betrekking tot dit onderwerp teverzamelen en te bewerken. Gelet
op de natuurtechnische invalshoek, ishiervoor de Hogere Bosbouw
en Cultuurtechnische School (HBCS)teVelp benaderd. Gedurende de
maanden januari tot enmet maart 1988,heeft de heer F. Riemersma
van deHBCS inhet kader van zijn stage het literatuuronderzoek
uitgevoerd, daarbij ondersteund door de heerJ. Quakvan de afdeling Voorlichting van deOVB.
Het voorliggende rapport isals stageverslag zijn persoonlijke
weergave daarvan. Zowel samensteller als OVB beseffen dat met
deze literatuurverkenning niet een direct antwoord kan worden
gegeven op de vraag naar praktische richtlijnen en adviezen bij
concrete inrichtingssituaties. Wel behandelt dit rapport een aantal (natuurtechnische)maatregelen, diemogelijk bij beekverbetering zouden kunnen worden toegepast.

ORGANISATIE TER VERBETERING
VAN DE BINNENVISSERIJ

Ir.F.H. Kolb
Hoofd Afdeling Voorlichting

Nieuwegein, oktober 1988
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2.Verantwoording
In het kader van de opleiding aan deHogere Bosbouw en Cultuurtechnische School (HBCS), ben ikde periode van 4januari 1988
tot enmet 9april 1988 als stagiair actief geweest bij de
Organisatie terVerbetering van de Binnenvisserij (OVB)te
Nieuwegein.
Tijdens deze drie maanden heb ikmij bezig gehoudenmet een
literatuuronderzoek naar de ecologische inrichting van beken.
De literatuur diemij hiervoor ten dienste stond was veelal
Duits- of Engelstalig en besloeg een belangrijk deel van de
totale wereldliteratuur, die over dit onderwerp tevinden is.
De kennis die iktijdens deze literatuurstudie heb opgedaan, heb
ikproberen samen tevatten indit rapport.

Daarnaast zal dit rapport tevens fungeren als verslag van de
eerste stageperiode 1988dat ikvoor deHBCS dien te schrijven.

Een dankwoord wil ikhierbij richten tot de directie enwerknemers van de OVB, die mijn stageverblijf tot een leuke en leerzame
tijd hebben gemaakt.
Dit geldt inhet bijzonder voor de afdeling Voorlichting, waar ik
"officieel" tewerk was gesteld.
Speciaal bedank ikde heer Quakvan de afdeling Voorlichting, die
de taak als stagebegeleider op zich had genomen en tevens heeft
meegewerkt aan devormgeving van dit rapport.

F. Riemersma
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3. Inleiding
Beken vormen van nature het biotoop van vele, stromend water
minnende en dus karakteristieke organismen.
Of het nu gaat omde beekjuffer, de rivierkreeft, het ijsvogeltje
of de forel, om ermaar eens een paar tenoemen, allemaal hebben
zij één ding gemeen, namelijk de behoefte aan schoon, stromend
water ineen natuurlijke omgeving.
Dergelijke biotopen zijn door agrarische/cultuurtechnische ingrepen -en door de steeds verder gaande watervervuiling - telkens
schaarser geworden.
Door devoortdurend slechter wordende waterkwaliteit verdwenen
veel karakteristieke beekbewoners.
Het kanaliseren, verstuwen en rechttrekken van beken ten behoeve
van de landbouw heeft veel afbreuk gedaan aan het natuurlijk
karakter van de beek, zodat het totale ecosysteem van de beek
verloren ging.
De laatste jaren groeit het besef dat bekenmeer zijn dan alleen
maar afvoergeulen t.b.v.de landbouw.
Er is sprake van eenmeer geïntegreerd waterbeleid, waarbij ook
de natuurvaardenvan de beken een rol beginnenmee te spelen.
In sommige beken is al een lichte verbetering van dewaterkwaliteit te bespeuren door bijv. dewerking van zuiveringsinstallaties.

Uit Sleeswijk-Holstein (West-Duitsland)waar zich dezelfde
situatie omtrent beken heeft afgespeeld, bereiken ons nupositieve berichten via Gerd Janssen, tevens initiatiefnemer, van
geslaagde pogingen de beekweer zonatuurlijk mogelijk te herstellen.
Uitgaande van het feit dat deze verbetering ookvoor Nederlandse
beekbiotopen eenverrijking zou kunnen betekenen, geeft dit rapport een beschrijving van technische constructies enmogelijkheden om deze doelstelling teverwezenlijken.
Hierbij staan demethoden toegepast in Sleeswijk-Holstein centraal, aangevuld met interessante feiten en resultaten uit de
literatuur en eigen theorieën.
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De verbetering van het forellenbiotoop zal hierin een centrale
plaats innemen, maar wij gaan erdaarnaast vanuit dat deze verbetering het gehele beekecosysteem ten goede zal komen.

Het rapport isopgebouwd uit 13 hoofdstukken.
Inhfst. 5en 6staan enkele algemene richtlijnen die belangrijk
zijn bij een beekverbetering-project.
Uit deze hoofdstukken zoumoeten blijken hoe complex het ecosysteem van een beek eigenlijk inelkaar zit endat erdus met
rede tewerkmoet worden gegaan.
Hfdst. 7geeft meer inzicht inhet vroegere éénzijdig agrarisch/
cultuurtechnisch denken ende gevolgen hiervan voor het beekbiotoop. In hfdst. 8-14 staan demethoden beschreven die kunnen bijdragen tot de beekverbetering.
In hfdst. 15worden nog enkele alternatieven genoemd die niet
direct aansloten op één van de hfdst. 8-14, maar toch het vermelden waard zijn.Hfdst. 16en 17geven een beeld van de huidige
onderhouds- en beheerswerkzaamheden en de gevolgen hiervan voor
het beekbiotoop.

,

Puntsgewijs wordt besproken hoe het toekomstige onderhoud en beheer zou kunnen worden uitgevoerd.
Een zeer globaal beeld van de kosten enmogelijke subsidiebronnen
vinden we tenslotte inhfdst. 18.
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4.Samenvatting
Het verbeteren enverrijken van een beekbiotoop vereist veel
kennis van de ecologische en hydrologische gesteldheid van een
beek. Deze beekmoet naast een goedewaterkwaliteit nog enkele
andere eigenschappen bezitten om als forellenwater inaanmerking
te komen.
- De beekmoet bereikbaar zijnvoor anadrome vissoorten.
- De beekmoet geschikte paaiplaatsen herbergen.
- De beekmoet een geschikte fourageer- enverblijfplaats zijn.
De agrarische/cultuurtechnische functies van de beekmoeten behouden blijven bij de ecologische inrichting: het waterafvoerend
vermogen moet zoweinig mogelijk ingevaar worden gebracht.

Door het afvlakken van taluds endoor gebruik temaken van een
geleed talud kan aan het monotone dwarsprofiel van de beek variatie worden toegebracht.
Een goede natuurlijke of natuurtechnische oeverbescherming kan
het erosie-gevaar inde beek doen afnemen.
Hierbij kanworden gedacht aande aanplant met zwarte els die
tevens, mits goed geplaatst, de groei van waterplanten inde beek
doet afnemen.
De aanleg van oeverstroken langs de beek leidt tot een bufferzone
enmoet de negatieve invloeden van buitenaf, bijv. veroorzaakt
door intensieve landbouw, beperken.
Door de aanleg van driehoeksvleugelkribben of een lage profieldam
en het plaatsen van zwerfkeien inde beek kan het monotone
stroompatroon van de beekworden doorbroken en zelfsweer iets
meanderend worden gemaakt.
De kunstmatig overhangende oever en het plaatsen van takken inde
beek kunnen bijdragen aande behoefte naar voldoende schuilgelegenheid voor diverse beekorganismen.
Om voldoende paaigelegenheid voor forellen inde beek te scheppen, kunnen grindbedden worden aangelegd.
Het slib- en zandtransport kunnen we ondervangen door de aanleg
van zandvangers, maar beter ishet de oorzaken ervan te limiteren.
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Waterreservoirs en hoogwateromleidingen kunnen de piekafvoeren
van de beek afvlakken wat het beekbiotoop maar ook de beekaangrenzende landeigenaren ten goede komt.

Het huidige onderhoud van de beek doet veel afbreuk aan het beekbiotoop. Daarom zal dit onderhoud plaats moeten maken voor het
ruimere begrip "beheer".
De beektrajecten zullen handmatig moeten worden geschoond ende
eventuele aanplant en constructies inen langs de beek moeten
worden onderhouden.
Natuurbeschermingsorganisaties zouden zichookmet de beekverbetering moeten gaan bezig houden, daar hen soms een te eenzijdige
doelstelling wordt verweten.
D.m.v. beheersovereenkomsten kunnen ook goede afspraken worden
gemaakt met de beekaangrenzende boeren.
Per regio zal verder namoeten worden gegaan welke subsidiebronnen voor de verschillende te treffen maatregelen kunnen worden
aangesproken.
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5. Management
Voordat ik iets ga schrijven over de technische mogelijkheden die
behulpzaam kunnen zijn bij de ecologische inrichting van beken,
vil ikeerst aandacht vestigen ophetmanagement wat hieraan
vooraf behoort te gaan.
Onder management versta ikhier de procedure die vooraf gaat aan
eenweloverwogen ecologisch inrichtingsplan.
Er is alvanaf ± 1930 veel geschreven en gepubliceerd over dit
onderwerp, met name indeVerenigde Staten en Canada.
Door de steeds groterwordende kennis,vooral op gebied vande
biologische kennis van de Salmoniden, worden deraanageraent-prograrama's telkens beter en succesvoller.
Enkele belangrijke kernzinnen duiken hierbij telkens weer uit de
literatuur op naar boven enmoeten dan ook als basis worden
gezien voor een goed management (o.a.White, R.J., and
Brynildson, O.M. 1967).

Laat de natuur als leidraad dienen
Breng geen verbetering inde beek aan, "omdat het zo inhet boek
stond beschreven".
Laat de natuur bepalen waar deze verbeteringen moeten worden toegepast en geplaatst.
De kennis van het totale ecosysteem van de beek isdan ookde
beste gids voor goed management.
De kennis van de biologie en ecologie van beekorganismen speelt
fundamenteel dan ook een belangrijkere rol dan de kennis van
techniek.
Vemoeten eigenlijk voor de natuur mogelijkheden creëren, om
deze zelf de beekweer te laten herstellen (White, R.J., and
Brynildson, O.M. 1967;Haveren, van, B.P., and Jackson,W.L.
1986).

Iedere beekvereist een eigen aanpak
Er zijn geen twee beken dezelfde, iedere beek iseen "geval
apart".
Iedere beek kent z'neigen ecosysteem met bijbehorende problemen.
Iedere beek moet dan ook afzonderlijk worden onderzocht en worden
beoordeeld op zijn geschikheid voor ecologische inrichting.
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Houd rekening met de beek inzijn totaliteit
Het isnodig om teweten hoe de totale beek functioneert als
forellenwater.
Vaak zijn er speciale beektrajecten te onderscheiden die bijv.
dienen als paaigebied of opgroeigebied voor het broed.
Dat we bij het inrichten hier rekening mee moeten houden spreekt
voor zich.
Het is aan te bevelen de beek teverdelen inverschillende ecologische zones envervolgens te kijken hoe deze zones verbeterd
zouden kunnen worden zodat ze beter functioneren inhet geheel.

Voorzien van gevolgen
Hiermee wordt bedoeld, dat we ons telkens bewust moeten zijn van
de gevolgen die onze ingrepen inde beek kunnen veroorzaken,
zowel op korte,maar -belangrijk ook -op lange termijn.
Het verkeerd plaatsen van een paar driehoeksvleugelkribben, kan
bijv. het enige (potentiële)paaigebied wat nog overwas inde
beek totaal vernietigen.
Ookmoet rekening worden gehouden met wat degevolgen van de
ingrepen zijn voor demorfologie enverdere stroompatroon van de
beek.

Behoud van natuurlijk karakter
Bij de ecologische inrichting van de beek,moeten we er aan
denken dat het natuurlijke karakter zoveel mogelijk behouden
blijft (als hier tenminste nog sprake van kan zijn).
Indit verband moet ookworden gewaarschuwd voor een te uitbundige inrichting.Wemoeten er onsvoor behoeden, dat we de natuur
niet willen overtreffen, want dit komt het gehele ecosysteem
zelden ten goede.
Demogelijkheden voor beekverbetering die indit rapport staan
beschreven moeten zoworden geplaatst, dat zeniet storend zijn
inhet landschap.
Met deze belangrijke basis-beginselen inons achterhoofd kunnen
we ons gaan richten op eenmeer gedetailleerdere planning van het
management.
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Deze planning kunnen we ophangen aan een stappenplan dat uiteindelijk tot het eigenlijke inrichtingsplan zoumoeten leiden.
Het stappenplan functioneert dus als een soort rode draad en zou
de volgende stappenmoeten bezitten (o.a.White, R.J., and
Brynildson, O.M. 1967).

1. Inventarisatie
2. Het opsporen van knelpunten
3.Het zoeken naar oplossingen
4. Het tot overeenstemming komen over een goed inrichtings-plan

1. Inventarisatie
Alswe niet veten wat er zich inen rond de beek afspeelt, kunnen
we ook niet zeggen vat ermoet worden veranderd.
Eenuitvoerige inventarisatie isnodig om teweten te komenwat
er inen rond de beek leeft (flora en fauna)enwat voor waarde
we hieraan hechten.
Willen we betere levensomstandigheden voor de forel,dan moeten
we een inventarisatie maken van demilieufactoren (variabelen)
die invloed hebben op het leven van de forel inde beek.
De aanwezige vispopulaties inde beekmoeten worden onderzocht in
kwantiteit en kwaliteit (elektrovisserij). Karakteristieken van
deze vispopulaties zeggen ietsover demilieuproblemen of bevestigen ofweerleggen de ernst van de problemen (White, R.J. 1972).
Ookmoet bij de inventarisatie worden gedacht aan andere factoren
zoals: bereikbaarheid paaigebieden en vervuiling.
Inventarisatie behoort nooit eenmoment-opname te zijn.
Verschillen vanvariabelen komenvoor vanjaargetijde tot jaargetijde envanjaar tot jaar.
Een blijvende inventarisatie (monitoring) isnodig om het succes
van onze verbeteringen tekunnen meten en tenoteren (waardevol
voor latere projecten).

2. Het opsporen van knelpunten
Het opsporen van knelpunten zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren aan
de hand van deHabitat Geschiktheidmodellen Indexvoor vissen (en
vogels/milieu-geschiktheidseisen).Indeze nog niet inNederland
toegepaste methode, worden (plaatselijke) milieu-omstandigheden
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gerelateerd aan de ecologische eisen van vissen, waarna een waardering van het betreffende habitat plaatsvindt volgens schaal 0
(volstrekt ongeschikt) tot-10(uitzonderlijke geschikt).
Later moeten knelpunten worden vertaald naar de praktijk, dusde
"bronnen van het kwaad" moeten inhet veld worden gesignaleerd.

3.Zoeken naar oplossingen
Voor de knelpunten diewe in stap 2vonden zijnmeestal meerdere
oplossingen aan te dragen.
Indit rapport zullen enkele oplossingen voor verschillende problemen worden behandeld, maar er zullen erwaarschijnlijk meer
zijn en nog worden uitgevonden.
Vooral de gevolgen van deverschillende oplossingen op lange termijn moeten worden overwogen.

4.Het tot overeenstemming komen over een goed inrichtingsplan
Deze laatste stap is erg belangrijk omdat hiermee de definitieve
inrichting van de beek vast komt te staan.
Uit demogelijke oplossingen van stap 3wordt een selectie gemaakt waardoor het definitieve inrichtingsplan vast komt te
staan.
Bij deze selectie spelen factoren als geld, tijd en inzicht vaak
een grote rol.

Tot slot.
Er zijn (in het buitenland) al heel wat ecologische inrichtingsprojecten uitgevoerd.
Veel van deze projecten kunnen als succesvol worden beschouwd,
tochvoldeden ookveel van dergelijke projecten niet aanhet
doel.
Het wel of niet slagen van een project hangt sterk afvan de ecologische kennis en inzicht van de beheerder, en van de desbetreffende beek.
Deze persoon of instantie moet weten wat voorvispopulaties in
het water voorkomen enwat hun relatie istot het milieu.
We hopen dat door bovenstaand verhaal duidelijk isgeworden dat
ecologische inrichting meer isdan het plaatsen van enkele driehoeksvleugelkribben of het planten van enkele elzen inhet oevertalud.
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6.Ecologische inrichting
Onder ecologische inrichting verstaan we hier, het creëren van zo
natuurlijk mogelijke levensomstandigheden voor Salmoniden inbeken waar deze vissoorten oorspronkelijk aanwezig waren. Dit moet
op zo'nmanier gebeuren, dat er rekening wordt gehouden met
andere belangen (veelal agrarisch/cultuurtechnisch) endat het in
harmonie ismet het omringende landschap.Naast een voldoende
waterkwaliteit moet de beek nog verschillende eigenschappen
bezitten wil zij in aanmerking komen als forellenwater:
- De beekmoet bereikbaar zijn voor de anadrome vissoorten die in
de beek komen paaien. Dit geldt zowel voor paairijpe adulte
vissen die opweg zijn naar hun paaigronden alsvoor juveniele
vissen die inhun smolt-stadiumweer stroomafwaarts moeten
kunnen trekken.
- De beekmoet geschikte paaiplaatsen herbergen indevorm van
grindbedden. Natuurlijk moeten deze paaiplaatsen wel goed bereikbaar zijn voor depaairijpe vis.
- De beek moet een geschikte fourageer- enverblijfplaats zijn
voor zowel juveniele als adultevis.

Het doel van ecologische inrichting isdus,dat de beek een grotere of nieuwe populatie forellen moet gaan herbergen door betere
overlevingskansen, beter groei-omstandigheden om zomogelijk door
een succesvollere voortplanting.

Bij de ecologische inrichting moet de beek zijn agrarische/cultuurtechnische functies kunnen blijven behouden. Doet men concessies aan deze functies van de beek, dan zal dit indemeeste gevallen leiden tot een inkomstenderving bij de boer.Deze inkomstenderving zal door schadeloosstelling indevorm van subsidies
ongedaan gemaakt moetenworden daar o.i.demedewerking van de
boer doorwiens land de beek stroomt onmisbaar is.Ookmoet in
gedachte worden gehouden dat een onnatuurlijke beekmeestal een
zodanige vorm heeft, dat hetwater optimaal afgevoerd wordt (zie
hoofdstuk7 ) .
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De toepasbare technieken die indit rapport staan hebben, mits
goed gehanteerd, vaak geen nadelige invloed op het afvoerend vermogen, inveel gevallen kan zelfs het tegendeel worden bereikt
(Numnally, 1978).
Er zal van tevoren onderhandeld moeten worden met alle betrokkenen (Waterschappen, landeigenaren, Visserij-en Natuurbeschermingsorganisaties)welke vorm van natuurlijkheid gewenst is.Van
te voren moet dus alvast komen te staan hoe de beek eruit gaat
zien en hoe het beheer hier op aangepast moet worden.

Toch dient men vooraf te bedenken dat niet alle beken even sterk
zijn genormaliseerd. Er zijn inNederland nog enkele waardevolle
forellenwatertjes die voor een groot deel aan de gestelde eisen
voldoen. Deze wateren zijnvaakmeer gebaat bij een goede bescherming dan bij een ingrijpende ecologische inrichting (bijv.
afrastering tegen vee).Vaak zal een kleine poging om de natuurkijke krachten weer op gang te brengen (bijv. via de stroom ofde
vegetatie) betere resultaten te zien geven dan het aanbrengen van
dure bouwwerken inde beek.
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7.Agrarische en cultuurtechnische voorwaarden
De steeds groter wordende mogelijkheden op technisch gebied en
daarmee samenhangende intensivering van de landbouw hebben de afgelopen decennia telkens eengrotere druk gelegd op onze beken.
In het verleden ging men ervanuit dat de bekenvooral dienden om
water aan en af tevoeren, aan natuurwaarde werd nagenoeg geen
aandacht geschonken. Tegenwoordig probeert men gelukkig eenmeer
geïntegreerd beheer tevoeren, waarbij zoveelmogelijk aan alle
eisen wordt voldaan. Indit hoofdstuk zullen inhet kort voorwaarden waar een beek aanmoet voldoen van uit agrarisch/cultuurtechnisch oogpunt, nader belicht worden. Ook zal inhet kort worden behandeld hoe zij het karakter van de huidige beek bepalen.

Afhankelijk van het grondgebruik van het beekomringende land
(weiland -bouwland)worden verschillende normen gesteld aan het
afwaterend vermogen van de beek. Deze normen gaan dikwijls tegen
de natuurlijke kringloop van het water inbijv. een lagewinterstand en liefst een hoge zomerstand.
Lage winterstanden worden bereikt door afvoerkanalen zo diep te
graven dat dewaterstand bij een maatgevende afvoer voldoende
beneden het oppervlakte van lage terrein-gedeelten blijft. Ermogen dus geen overstromingen plaats vinden. InNederland wordt in
dit verband gewerktroeteen bepaald aantal centimeter drooglegging; dat isde vastgestelde minimale afstand waterspiegel maaiveld.
De stroomsnelheid moet hierbij echter zo beperkt blijven dat zand
niet wordt meegevoerd (vaakmax. 0,5 m/s). Wat betreft dezoraersituatie wordt gewerkt met eenmaximum afstand beekbodem -maaiveld voor beken die zomers droogvallen ofmet eenmaximum drooglegging bij 25Zvan demaximale afvoer (Looman, 1983;F.J.M,de
Kok 1977).
Isde stroomsnelheid toch groter, dan gaat men over op bodemverdediging (beton)of plaatsen van stuwen (kiezen van een goede
combinatiediepte-breedte).
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Oraaan deze eisen te voldoen krijgt de beek dus een beperkt verhang met een ruimer profiel. En om oeveraantasting door de
stroom te vermijden een hooguit flauw gebogen verloop. Hiermee
werd echter het waterbergend vermogen van de beek verkleind,
waardoor het verhang in principe weer groter moest zijn dan voorheen. Een vatsgewijze verkleining van het verhang door het plaatsen van stuwen, overlaten en bodemsprongen bood hiervoor een
oplossing. Tevens kan hierdoor opstuwing in de zomer plaatsvinden
en gedurende deze periode een hoger peil worden gehandhaafd
(F.J.M, de Kok, 1977).

Om aan genoemde normen te kunnen voldoen zal aan de beek onderhoud gepleegd moeten worden. Een belangrijke taak voor de Waterschappen bestaat in verband hiermee uit het verwijderen van overtollig plantenmateriaal. Een te grote hoeveelheid aan levend of
dood plantenmateriaal veroorzaakt een te lage wandruwheidsfactor
waardoor het afwaterend vermogen verkleind wordt. In veel gevallen wordt nog altijd machinaal geschoond, wat een zo recht mogelijke beekloop vereist, die minstens aan één kant van het water
berijdbaar en onbeplant moet zijn.
Vaak zijn dan ook de bomen langs de beek gekapt, omdat iedere
boom langs de kant van het water tijdverlies veroorzaakt vanwege
het, iedere keer, weg moeten halen van de maaikorf (Cogma,
1983).
Dit kappen van bomen had wel tot gevolg, dat de beschaduwing van
het water afnam, waardoor een verhoogde plantengroei in het water
ontstond (OVB-BERICHT, 1986-4).
De steeds groter wordende hoeveelheden mest die worden uitgereden
over de beekbegrensende stukken land, zorgen voor eutrofiëring
van het water, met als gevolg overdadige plantengroei. Ook het
kappen van bos langs de beek ten behoeve van de landbouw heeft
bijgedragen tot een sterkere fluctuatie in de afvoeren. Dit bos
bezit nl. het vermogen water vast te houden zodat de afvoer als
het ware wordt afgevlakt. De intensieve begrazing en betreding
van de beekoevers door vee, heeft daarnaast bijgedragen tot een
sterkere eroderende werking van de betreffende oevers.
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Doordat vaak éénzijdig aandacht isgeschonken aan agrarische/cultuurtechnische voorwaarden en hun gevolgen, iseen type beek
ontstaan waar de overlevingskansen voor Salmoniden zeer gering
zijn.Wat dit betekende voor de levensruimte van de Salmonidenen
wat voor hulpmiddelen we kunnen gebruiken om dit deels weer te
corrigeren zal indevolgende hoofdstukken worden behandeld.

7.1.Dwarsprofiel
Vroeger werd het dwarsprofiel van de beek bepaald door natuurlijke omstandigheden zoals stroomkarakteristieken, bochten,
grondsoort envegetatie.De beekbedding was dan ookvan een grote
heterogeniteit wat een zeer gevarieerd ecosysteem mogelijk
maakte. Tegenwoordig worden er aande beek hoge agrarische/cultuurtechnische eisen gesteld, die ook van invloed zijn op het
ontwerp van het dwarsprofiel. Het dwarsprofiel van vele beken is
nu zo gedimensioneerd dat:
- zoweinig mogelijk grondverzet nodig is;
- water, ijsen andermateriaal gemakkelijk worden afgevoerd;
- de schuifspanning en gemiddelde stroomsnelheid een vastgestelde
maximum waarde niet overschreiden-,
- een bepaalde grondwaterstand kanworden gehandhaafd;
- inde buitenloop van bochten geen te diepe kolken ontstaan en
inde binnenloop geenverlanding ontstaat;
- onderhoud goed mogelijk en goedkoop is (Lange, G./Lecher, K.
1986).
Bovengenoemde criteria hebben vaak geleid tot een zeer homogeen
dwarsprofiel, meestal indevormvan een trapezium. Dat deze
homogeniteit niet gunstig isvoor de diversiteit van flora en
fauna spreekt eigenlijk voor zich.Meerwald (1986)is proefondervindelijk tot de conclusie gekomen dat de heterogeniteit van de
beddingstructuur eenmaatgevende parameter isvoor visgrootte en
populatiedichtheid. Tevens stelde hij hierbij vast dat deze
heterogeniteit ook een grondvoorwaarde isvoor een evenwichtig
visbestand. Het isdus zeer belangrijk dat we bij de ecologische
inrichting rekening houden met het dwarsprofiel enwaar mogelijk
deze verbeteren. Bij deze verbetering dienen we weer rekening te
houden met agrarische/cultuurtechnische belangen en proberen tot
een compromis te komen.
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fig.1. Ongeleedprofielmetvlakkeoevers(naar:DVWK,1984)
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fig.2. Ongeleed profielmetsteileoevers (naar:DVWK,1984)
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Uit ecologisch oogpunt moeten de dwarsdoorsneden zo gedimensioneerd worden, dat een deel van de oevervegetatie in bereik blijft
voor de karakteristieke flora en fauna van de beek (BVWK, 1984).
Voor beken met geringe afvoerverschillen (

20:1)kan worden

volstaan met een ongeleed (glad)profiel.Hierbij kunnen we nog
onderscheid maken inbekenmet vlakke oever en steile oever of
een combinatie van beiden (zie resp. fig. 1., 2.en3.).
Het talud mag niet steiler zijn dan 1:1 omdat anders geen plantengroei meermogelijk is.De helling van het talud die we uit
technisch oogpunt kunnen toepassen iso.a. sterk afhankelijk van
de grondsoort waar wemee temaken hebben (zie tabel 1.).Het is
aan te bevelen de taludhellingen tevariëren, waarmogelijk, in
afhankelijkheid van de loop en kromming van de beek, zodat er een
gevarieerd biotoop ontstaat (Lange, G./Lecher, K. 1986).

Beken met grotere afvoerverschillen kunnen worden voorzien van
een geleed talud. Dit kan aan één zijde van de beek of aan beide
zijden van de beekworden toegepast (zie fig.4. en 5.).Als
ideale breedte van de berm wordt tot drie keer de beekbreedte
aangehouden en de ideale hoogte van een bovenwaterberm 0,50 meter
boven gemiddelde zomerwaterstand. Kiest men op een bepaald traject voor een bovenwaterberm dan valt deze dus alleen bij grote
afvoer onder water, wat op zich een schitterend biotoop vormt
voor vele planten en dieren (tevergelijken met de uiterwaarden
van de Rijn). Dit zijn natuurlijk ideale waarden die niet overal
zijn teverwezelijken (DVWK, 1984).
Een onderwaterberm kan daar worden toegepast waar de stroomsnelheid beneden de 0,3 m/s ligt (Lange,G./Lecher, K. 1986). Op deze
onderwaterberm kan zichdan eenmooie rietgordel ontwikkelen wat
de ecologische maar ook landschappelijke waarde van de beekverhoogt. Een onderwaterbenn isvoor devisotter, die inveel beken
al isuitgestorven, een ideale gelegenheid om in en uit het water
te komen.
Het gebruik van bermen (vooral bovenwaterbermen)vermindert de
aanvoer vanmest en bestrijdingsmiddelen doorwater enwind, wat
vooral voor de Salmoniden een groot voordeel is.Tevens wordt de
laagwaterstand verhoogd wat een groot voordeel isvoor beken die
nu bij droge zomers geheel of gedeeltelijk droog vallen. Het
vlakke gedeelte (berm)kan bij de grotere beken ook functioneren
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fig.3. Ongeleed profielmetcombinatievanvlakke-ensteile
oever (naar:Lange,G./Lecher,K. 1986).

Grondsoort

l:n

klei

1:1 tot 1:1,5

grondsoort

l:n

fijnzand

1:2

tot 1:3
tot 1:1,5

leem,lemigzand

1:1,5

laagveen

1:1

zand

1:2

hoogveen

1:0,2 tot 1:1

Tabel 1.Taludhelling (l:n)inafhankelijkheidvangrondsoort
(naar:Lange,G./Lecher.K.1986).
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Geleed profiel met bovenwaterberm (naar: DVKW, 1984)
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fig.7. Compensatiedoorafgravingelders (uitDVWK,1984)
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Auflandung
—

fig. 8.

—

7.50

Aangepast dwarsprofiel bij een bocht inde beek. het
oorspronkelijke profiel is aangegeven door de stippellijn. Links op de afbeelding isde buitenbocht (naar:
DVWK, 1984).
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Aan beide oevers heeft verlanding plaatsgevonden. De
linkeroever isaangepast, de rechter niet (naar DVWK,
1984).
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alswegt.b.v.onderhoudswerkzaamheden (Dahl,1976;Lange,
G./Lecher,K. 1986)enisookvoordesportvisserijzeer
aantrekkelijk (ziefig.6.)'-Waarmogelijkmoeteenafwisseling
vanbermbreedte,bermhoogteenvangebruikvangeleed enongeleed
profielplaatsvinden,omdatdebeekhierdoorbinnenvastgestelde
grenzenweerlichtbegintteslingeren.Ditgebiedvergrootdusde
diversiteitvanhetbeeklandschap (London/Stalmann,1985;DVWK,
1984;Lange,G./Lecher,K. 1986).Alsvoorbeeldvoor
verschillende situatiesdienenfig.7.,8.en9..Hetgaathier
omaanpassingvanhetdwarsprofielwaarbijgeenextragrondnodig
is.

Bijdeverbetering kanmendenatuurminofmeerzijnganglaten
gaanenverlanding latenplaatsvindenbinnenvantevorenvastgesteldegrenzen.Iseenbepaaldematevanverlandinggewenst,dan
zalhetwaterafvoerend vermogenafnemen.Ditmoeteldersworden
gecompenseerd,bijv.dooréénofbeideoeverssteileraftegraven (ziefig.7.).Isereenbocht indebeek,dankande
buitenoever steilerafgegravenworden.Meestal zalerinhetgedeeltemetdegrootstestroomsnelheid eenbescherming tegenerosieaangebrachtmoetenworden.Indebinnenbochtkandaneen
zekerematevanverlanding plaatsvinden (ziefig.8.).

Totslot
Erisgeenstandaard-recept tegevenvoordeverbeteringvanhet
dwarsprofiel.Hoehetprofielpreciesveranderdmoetwordenhangt
ondermeerafvandeoorspronkelijkehellingvanhettalud,de
hoeveelheid extraruimtediemenvoordebeekwilofkanvrijmaken,ofmenaanéénofbeidezijdenvandebeekeengeleedprofielwilenofereenkromming indeloopvandebeekaanwezig
is.Ermoetechtersteedsgestreefdwordennaareenverscheidenheid ino.a.taludhellingen,bermbreedten,bermhoogten(onder-,
bovenwaterbermen),geleed-enongeleedprofiel,symmetrischeen
asymmetrischedwarsdoorsneden.
Inditverbandmoetookwordengenoemdhetintacthoudenof
creëerenvandwarsdoorsnedendieschijnbaargeheel indruisen
tegenbovenstaandeprincipes.Eenvoorbeeldhiervanzijnde
steiloeversalsbroedbiotoopvoorijsvogeltjesenoeverzwaluwen.
Nogmaalsdeheterogeniteitvandebeddinggstructuur iseenmaatgevendeparameter,nietalleenvoorvisgrootteeenpopulatiedichtheid,maarvoordediversiteitvanhetgeheleecosysteem.

-31-

8.Oeverbescherming en beplanting
Oeverbescherming isnodig om de oevers tegen erosie (algemeen)te
beschermen. Erosie isechter een natuurlijk proces; iedere beek
is inhet verleden door erosie ontstaan en heeft een eigen beekevolutie doorgemaakt, ten gevolge van dit natuurlijk proces (denk
aanmeandervorming).
De langs de beek groeiende oevervegetatie, zorgde ervoor, datde
erosie binnen bepaalde grenzen plaatsvond enniet uit de hand
liep.

Toen demens hogere eisen aan de beek ging stellen en zijn
machines en vee op de beek liet zegevieren, werd het erosieproces
versneld, vat ongewenste gevolgen met zichmee bracht (Binns,
N.A. 1986). Dit betrof:
- afname vanwaardevolle landbouwgronden
- schade aan elementen langs de beek (bijv. bomen, afrasteringen)
- toenemende kans op overstromingen, omdat de beek het geërodeerdemateriaal inde beekbedding afzet.

Inveel praktijksituaties isbeschreven hoe het sediment, dat in
stroomkommen en stroomversnellingen terecht komt, schade aanhet
milieu van de Salmoniden in een beek veroorzaakt.
Ve zullen ze hier puntsgewijs noemen:
- afname van voedselaanbod
- afname van paaisucces
- afname van schuilplaatsen.

Uit dit verhaal blijkt wel dat alswe aan onze doelstelling van
ecologische inrichting willen blijven voldoen eerst de erosie
binnen tolereerbare grenzenmoeten zien te krijgen.
Zolang dit niet het geval ishoeven we ook de andere technieken
van ecologische inrichting niet toe te passen, omdat hun werking
niet optimaal zal zijn.Het aanleggen van bijv. een paaibed heeft
dan geen enkele zin omdat zich hier binnen korte tijd toch weer
sediment op zal afzetten.
Erosie-bestrijding iseen eerste essentiële stap inhet inrichtingsplan.
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Nietalleenombovenstaandereden,maarookomdathierdooreen
beginvaneengoedesamenwerkingkanwordengelegd.Eengoede
erosie-bestrijding isimmersookinhetbelangvoordebeekaangrenzende landeigenarenwienssamenwerking inhettotaleproject
onmisbaarzalzijn.

Beschermingstypen enoeverzonering
Indemeestebinnenlandseenbuitenlandse literatuurkunnenwe
drietypenoeverbescherming onderscheiden,naarhetgebruikvan
materiaal (o.a.Adriaanse,L.A. 1986;Lange,G./Lecher,K.1986;
DVWK, 1984).

-technischeoeverbescherming.Hierbijwordtuitsluitendgebruik
gemaaktvantechnischemiddelen (dodebouwmaterialen).
-natuurlijkeoeverbescherming.Hierbijwordtuitsluitendgebruik
gemaaktvanoevervegetaties (levendebouwmaterialen).
-natuur-technische oeverbescherming.Hierbijwordtgebruikt
gemaaktvaneencombinatievantechnischemiddelenenoevervegetaties (dode+levendebouwmaterialen).
Voordeecologische inrichtingvanbekenzijnvooraldetwee
laatstgenoemdenvanbelang.Eentechnischeoeverbeschermingmoet
zoveelmogelijkachterwegewordengelatenomdatdezegeengoede
milieu-omstandigheden biedtvoorSalmoniden.Tevensgeefteen
dergelijkeoeverbescherming geennatuurlijkeaanblik.Denatuurlijkeoeverbeschermingwaaruitsluitendgebruikwordtgemaaktvan
planten,kanalleensuccesvolwordentoegepastopoeversmeteen
zeerflauwehellingenwaardestroomsnelheiddusnihilis,of
bijbekenmeteenvrijconstantewaterafvoer,zoalsbronbeken.
Meerkansvooreennatuurlijkeoeververdedigingmakenverschillendesoortenbomendiedoorhunwortelstelseldeoeverszeer
goedkunnenbeschermen.

Welkebomenenplantenmengebruikthangto.a.afvandeplaats
vandeoever,d.w.z.hoelanghettebeplantenoevergedeelte
overstroomd is.Hierbijtreedtzoneringop(Adriaanse,L.A.1986;
Lange,G./Lecher,K.1986;DVWK 1984):
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- onderwaterzone - staat dus vrijwel constant onder water (waterplantenzone);
- middenzone

- staat regelmatig onder water;

- bovenwaterzone - alleen bij erg hoog water overspoeld.

Voor oevererosiebestrijding is vooral de middenzone van belang.
Deze zone heeft naast de oeververstevigingsfunctie ook voor de
Salmoniden belangrijke functies. De beplanting van deze zone
beschaduwt namelijk het water en vormt een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor deze vissen. De beplanting van de
bovenwaterzone kan ook voor schaduw zorgen en heeft daarbij vooral een landschappelijke functie en is dus ook belangrijk om tot
een harmonische geheel te komen met het omringende landschap.

De natuurtechnische overbescherming maakt de laatste tijd opmars,
omdat deze oplossing een technisch goede en landschaps-ecologisch
waardevolle bescherming aan de oever biedt (Adriaanse, L.A.
1986). In de volgende paragrafen gaan we dieper in op natuurlijke
en natuurtechnische oeverbeschermings methoden.

Natuurlijke oeverbescherming
Het feit dat langs veel beken geen erosiebestendige vegetatie
meer aanwezig is, is veelal te danken aan het maaibeleid dat gevoerd wordt en/of een te intensieve begrazing. Bij het mechanisch
maaien met de maaikorf wordt vaak de oevervegetatie sterk aangetast of soms geheel verwijderd. Ook langdurige begrazing kan door
veel oeverplanten slecht worden verdragen. Deze oorzaken van erosie zullen als eerste moeten worden aangepakt. Maaien met de hand
(zie hoofdstuk 17) en een afrastering voor vee kunnen hier als
oplossing dienen.
De natuurlijke erosiebestendige oevervegetatie zal zich na het
treffen van deze maatregelen, zelf weer kunnen herstellen. Als er
sprake is van eutrofiëring van het beekwater, zal deze terugkerende oevervegetatie helaas nog niet erg soortenrijk zijn en kunnen sommige planten erg dominant zijn zoals de brandnetel, Urtica
dioica (DVWK, 1984). In hoofdstuk 10 staat beschreven hoe we de
eutrofiëring van het water als gevolg van de intensieve landbouw
kunnen verminderen.
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Fig. 10: Hethartwortelsysteem(boven)endedoorwortelingvan
deels (onder).Uit:Kostler,1968enLohmeyer,1975.
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Speciale aandacht verdienen hier nog enkele boomsoorten die heel
goed als erosiebestrijders zijn te gebruiken: de els en de wilg.
Deze boomsoorten worden niet alleen toegepast vanwege hun goede
erosiebestrijdende werking, maar ook om hun gunstige neveneffecten (vooral de e l s ) .Hier volgt een beschrijving van deze bomen
(uit diktaat Cultuurtechniek 1982, LU-Wageningen.

Alnus glutinosa (zwarte els) is in staat om te groeien in vochtige omstandigheden. De boom heeft diepe wortels die onder het
waterniveau en zelfs onder de beekbodem kunnen groeien. De bomen
kunnen worden geplant vanaf 0,5 meter boven gemiddelde zomerwaterstand in de maanden maart/april (Adriaanse, 1986). De bomen
groeien goed op klei- en zandbodems en kunnen zich zelfs op de
meest steile hellingen vestigen. Het is natuurlijk voor sommige
van hun wortels om buiten de grond te liggen; dit betekent dus
niet dat oever afbrokkelt (Haslara, 1978). Volgens Köstler e.a.
(1968) is de zwarte els de diepst wortelende inheemse boomsoort
met een zeer sterk vertikaal en intensief hartwortelsysteem (zie
fig. 1 0 ) .De boom heeft een zeer sterke neiging tot vertikale
wortelontwikkeling. Al op 3 tot 4 decimeter diepte bedraagt het
aandeel van de vertikale wortels 70-90X. Risico voor windworp
door een te oppervlakkig wortelstelsel, zoals men vaak ziet bij
berken in veengebieden, is bij deze boomsoort niet te verwachten. Op bodems met een hoge grondwaterstand dringen de vertikale
wortels maximaal zo'n 2 meter in de bodem, mits het grondwater
niet stagneert en te zuurstofarm is. De diepe wortels die in het
grondwater doordringen zijn wit en licht en hebben een hoog
luchtgehalte in het xyleem. Deze wortels worden vermoedelijk gevoed door oppervlakkig gelegen wortels die hard en zwaar zijn en
een hoog luchtgehalte bezitten.

De bovengrond wordt slechts extensief door de horizontale wortels
benut, waardoor kruip- en struikflora gunstige groeivoorwaarden
hebben. Bovendien leven de wortels in symbiose met een bacterie
die voor hen stikstof bindt uit de lucht in zogenaamde wortelknolletjes. Hiermee kunnen de andere planten hun voordeel doen
(Köstler e.a. 1968; Westhoff e.a. 1971).
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VolgensHeukelsvarieertdehoogtevan3tot24meterenkomtde
boomalvanoudslangsdewaterkantenvoor.Indevegetatieveperiodeworden langdurige (meerdan3dagen)overstromingenslecht
verdragen (Adriaanse,1986).
Salixsp.(wilg)iseenboom-ofstruiksoortdieeveneensgoed
kangroeien langswaterkantenenanderevochtigeplaatsen.De
struikwilgenblijvenlagerdandebooravormigewilgen.Belangrijke
struikvormigewilgenzijn:Salixpurpurea (bitterewilg0,90tot
3meterhoog)enSalixfragilis(kraakwilg:6-20meter hoog).
VolgendBittmann (1953)enAdriaanse (1986)zijnstruikwilgenin
staatomhetoeverprofielopdenduurveeltaaiertegenerosiete
beschermendanwelkedodebouwstofdanook.Belangrijkeeigenschappenvandewilgzijndanookdegrotebuigzaamheid,degrote
groeisnelheidendevormingvanadventiefwortels(Bittmann,1965;
Adriaanse, 1986).Dewilgenkunnenopvelerleimanierenworden
aangewend:alslossetakken,stekken,stammetjes,opverschillendemanierenbijelkaargebondentotbossenoftakkenrollen,als
kraagstukenalsbetuining.Omdatvoordebrederebekenkraagstukken,bossenenrollenergeffectiefkunnenzijn,isinbijlage 1eenmeergedetailleerdetechnischebeschrijvingopgenomen.
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9.Natuurtechnische oeverbescherming
De laatste jarenwordt steedsmeermet succes gebruik gemaakt van
een combinatie van levende en dode bouwstoffen in oeverbeschermingsconstructies.Ve kunnen hierbij denken aan bijv. betonnen
tegelsmet uitsparingen voor vegetatiegroei of allerlei soorten
doorgroeibare oeverbeschermingsconstructies, zoals:Enka-mat,
Gobi-mat, buideldoek, Armorflex,VOB-mat, Beto-mat, Terrafix-mat,
Fixtone-(mat) enProfix-mat (Adriaanse, L.A. 1986). De werkelijke
doorgroeibaarheid van aldeze constructies isechter nog niet
goed onderzocht. Wat de ecologische functie van deze oeverbeschermingsmaterialen betreft, kanworden opgemerkt dat de
levensmogelijkheden van planten endieren groterworden naarmate
de beschermingsconstructies een geringere bodemafsluiting en/of
een ruwer oppervlakte hebben (VanAcht, 1979 inAdriaanse, L.A.
1986). Zo isproefondervindelijk vast komen te staan dat de
macrofauna van Gobi-matten, minder soortenrijk isdan de macrofauna van met puin bestortte oevers (Roos en Goldschmidt, 1978).
Het gebruik van dergelijke constructies voor de ecologische
inrichting van beken isdan ook af te raden.

Demethoden diemet name inDuitsland zijn ontwikkeld en daar
maar ook elders alveel zijn toegepast, komenvoor ons doel meer
in aanmerking (o.a.Bittman e.a. 1965;Lange,G./Lecher, K.
1986).
Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van grof grind, natuurlijk
stortsteen of gezette steen (keien)waar tussen vegetatie-elementen kunnen worden geplant. Meestal wordt deze bescherming aangebracht vanaf de bodem tot net boven de gemiddelde waterlijn.
Het gebruik van stenen als oeververdediging wordt inveel literatuur ten zeerste aanbevolen. Devolgende argumenten worden hiervoor aangedragen (o.a.Binns,N.A. 1986).
- effectief
- duurzaam
- natuurlijk
- verhoudingsgewijs goedkoop
- vormt schuilplaatsen voor Salmoniden, maar ook andere beekorganismen zoals kreeften.
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U I

fig. 11,

fig. 12.

Gebruik van grote keien, (uit:Binns,N.A. 1986).

Rietgras (1)Phalaris arundinacea
Riet (2)Phagmites australis.
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Als inde nabijheid van de beek natuurlijk gesteente voorkomt
moet hier de voorkeur aanworden gegeven, niet alleen om financiële redenen maar ook omdat deze stenen karakteristiek zijn voor
het beeklandschap (vooral geen puin van afgebroken huizen gebruiken!).
De stenen moeten een dergelijke vorm en grootte hebben dat ze
niet door dewatersnelheid of hogewaterafvoeren worden verplaatst. Onregelmatige gevormde stenenvan verschillende afmetingen komen de stabiliteit hierbij ten goede.Het plaatsen van
keien tot net boven de gemiddelde zomerwaterstand en een afrastering voor vee isvoor kleinere beekjes veelal voldoende om
oevererosie tegen te gaan (Binns 1986;White, R.J. and
Brynildson, O.M. 1967;Lange, G./Lecher, K. 1986, zie fig.11).

De vegetatie-elementen die we tussen de stenen kunnen inbouwen
zijn vooral riet (Phragraites australis), rietgras (Phalaris arundinacea)enwilgen (Salix sp.).Devegetatie-elementen moeten bij
aanplant altijd contact houden met de oeverbodem (DVWK, 1984;
Lange, G./Lecher, K. 1986;Adriaanse, L.A. 1986).
Vooral riet leent zich zeer goed voor deze methode, toegepast
langs langzaam stromende brede beken (stroomsnelheid tot 0,80
m/s, Adriaanse 1986). Deze plant kan zeer goed tegen peilwisselingen en kan droogstand goed verdragen. Riet komt voor vanaf de
oever tot circa 0,6 meter waterdiepte al naar gelang de stroomsnelheid (rietzone). Het riet vormt hierdoor het gehele jaar door
prima schuilplaatsen voor Salmoniden en andere organismen, zoals
vele soorten vogels envisotters, zelfs indewinter wanneer
andere vegetatie is afgestorven enweinig schuilplaats meer kan
bieden (White, R.J./Bryildson, O.M., 1967). Ook kan het riet
functioneren als zandvanger waardoor zichminder sediment opde
beekbodem afgezet wordt. Voor kleine beekjes met grotere stroomsnelheid kunnenwe beter rietgras gebruiken (Phalaris
arundinacea)dat overigens veel op riet gelijkt (fig. 12).Deze
soort prefereert namelijk stromend zuurstofrijk water (Adriaanse,
1986). InNederland komt de plant algemeen voor op voedselrijke
envochtige tot drassige plaatsen (waterkant, broekbos)enop
diverse grondsoorten. Liefst moet de bodem aan sterk wisselende
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invloeden blootgesteld zijn, zoals dat het geval ismet veel
beken. Volgens Haslam (1978)tolereert de soort géénperraantente
overstroming enwordt de plant ook aangetroffen op grind envan
stenen oevers en zandbanken. Rietgras komt voor op de hoger
gedeelten van de oever tot eenwaterdiepte van circa 0,2 meter
(zachthoutzone). De aanplant van beide soorten vereist een niet
te steil talud (1:6 ishet meest ideaal)zoals we die kennen van
onder- en bovenwaterbermen (zievorige hoofdstuk). Ook kunnen
andere planten de riet(gras)-zone opvullen of onderbreken, zoals
kalmoes (Acorus calamus)of gele lis (Iris pseudacorus), die het
beide goed doen op steiloevers. Speciaal moet nog worden genoemd
de oeverzegge (Carex riparia)dieveelwordt toegepast bij beken
en rivieren (Adriaanse, 1986).
We kunnen voor deze plantenmeerder plantmethoden toepassen:
kluitplant, spruitaanplant, wortelstokaanplant, halmaanplant en
rietrol.Vooral kluit-, spruit- enwortelstokaanplant kunnen goed
weerstand bieden tegen de vaak ongunstige standplaats aan de beek
(Adriaanse, 1986; Lange, G./Lecher, K. 1986). De verschillende
aanplant-roethodenworden hier achtereenvolgens behandeld (overgenomen uit Adriaanse, 1986).

Kluitaanplant
De kluiten (stukken, zoden)met eenmaximale doorsnede van 30
centimeter worden gewonnen uit rietvelden. Dit kan het beste
gebeuren inhet winterseizoen en nadat gemaaid is.Bij het
transport en/of opslag moet beschadiging enuitdroging van de
jonge spruiten worden voorkomen. Afhankelijk van de soort worden
de kluiten net onder of net boven degemiddelde zomerwaterstand
inde oever aangeplant ingreppels of kuilen tussen de steenstorting (zie fig. 13).Alsmaximale onderlinge afstand wordt 50
centimeter aangehouden. De gunstige planttijd ishet voorjaar
(maart/april).

Spruitaanplant
Hierbij worden jonge spruiten met wortels,met de hand gewonnen
of uit zaad gekweekt (TuteinNolthenius enVroom, 1979). De aanplant geschiedt op een onderlinge afstand van 20-50 cm, verticaal
of scheef, met het bovenste deel van de spruit boven de gemiddelde zomerwaterstand en de bovenste uitlopertop boven het bodemoppervlak. Verder: zie kluitaanplant (zie fig14).
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Halminplant inzwaresteenbestorting (Schlüter,
1971). (in:Adriaanse 1986).

fig. 17.

Schevehalminplant (Schiechtl,1973). (in:Adriaanse 1986).
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Deriet(zoneplant)rol(Schlüter,
1971). (in:Adriaanse 1986).
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fig. 19.Enkeletoepassingenvanriet(zoneplant)rollen langskleine
wateren (Scheichtl,1973).(in:
Adriaanse 1986).
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Wortelstokaanplant
Horizontaal groeiende wortelstokken, bestaande uit minstens één
ononderbroken internodium (gedeelte tussen twee knopen)worden
met de hand of machinaal gewonnen. Opslag en transport dient in
een vochtige schaduwrijke ruimte te geschieden. Opslag voor
langere termijn kan het beste in een koele, donkere en vochtige
ruimte (koelcel). Dewortelstokken worden ongesorteerd ineen 20
à 30 centimeter diepe greppel gelegd, die met grond en latermet
het stortsteen wordt afgedekt. Verder: zie kluitaanplant (zie
fig.15.).

Halmaanplant
Dewerkwijze bij deze methode berust op de vorming van adventiefwortels aan de halmknoppen. De halmen worden gewonnen door jonge
bladarme (maximaal 5bladeren), krachtige, ongeveer 80 à 100centimeter lange halmen dicht onder het bodemoppervlak af te steken. Transport moet gebundeld en afgedekt plaatsvinden om beschadigingen en uitdrogen tevoorkomen. Met behulp van een plantgatboorder worden de halmen met 3-5 stuks tegelijk op een afstand
van 25-50 cmuit elkaar inéén ofmeerdere rijen tussen het
stortsteen geplant. We moeten er hierbij om denken dat we de
halmen scheef inplanten, zodat ze bijna langs de oeverhelling
liggen. Het gevaar van knakken van de halm door dewind en stroming wordt daardoor verkleind (zie fig. 17.).De halmen worden in
enkeldiep water, ongeveer 10-15 centimeter onder het gemiddelde
zomerwaterpeil, geplant. Dewin- en planttijd iskort:van begin
mei tot midden juni (zie fig.16.).

Rietrol
Rietrollen kunnen worden toegepast ter hoogte van de gemiddelde
zomerwaterstand ter directe bescherming tegen de stroming. Ter
hoogte van het gemiddelde zomerpeil worden ongeveer 100 cm lange
palen op een afstand van 100tot 150 cm zódiep ingeslagen, dat
ze nog 20 tot 30 centimeter boven dewaterspiegel uitsteken.
Achter de palenrij wordt een 40 centimeter diepe en brede greppel
gegraven, waarin aan de randen planken worden gezet. Tussen de
planken worden netten (van b.v. kippegaas)uitgerold, welke worden gevuld met grof grind, rietzode resten, graafmateriaal enz..
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Het vulmateriaal wordt met plantkluiten van rietzone-planten bedekt zó dat de netten stevig dichtgetrokken kunnen worden met
draad. Als het gereed ismoet de rietrol ongeveer 5à 7centimeter boven hetwater uitsteken. Danworden de planken eruit genomen ende greppels verder opgevuld. De palen worden tot aande
hoogte van de rolverder ingeslagen. Gunstige aanleg-tijd is
maart/april (zie fig. 18.en19.).
Bestaat de kans dat het riet teweldadig zougaan groeien zodat
dit dewaterafvoer ingevaar zoukunnen brengen,dan kunnen we
het rietgras (of riet) incombinatie met bijv. zwarte elzenplanten. De schaduwvan deze bomen doet het riet(gras)minder snel
groeien zodat dewaterafvoer niet ingevaar wordt gebracht. Ook
kan het riet doormaaien intoomworden gehouden. Rietmaaien als
het gewas nog groen is,betekent een sterke achteruitgang van de
vitaliteit. Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt omhet
overtollige riet kwijt te raken.Men kan de stengels het beste in
het groeiseizoen onderwater afmaaien. De stengels hebben grote
luchtkamers, die danvol water lopen,waardoor zij diepwegrotten. Maaien inde herfst en indewinter iseenmaatregel om het
riet instand te houden.Afvoeren van hetmaaisel isuiteraard
noodzakelijk.

Aanvullende oeverbescherming
Onder de natuurtechnische constructies rekenenwe hier ook de
tijdelijke (aanvullende)oeverbescherming die dejonge aanplant
gedurende hun ontwikkeling moet beschermen. Een pas aangeplante
oevervegetatie (bijv. jonge elzen) isde eerste jaren, totdat de
bomen goed zijn aangeslagen,kwetsbaar.Hierdoor kan het noodzakelijk zijnde aanplant de eerste jaren te beschermen tegen de
invloed van ijsenwater,maar ookwildvraat.

Een belanrijk aspect hierbij ishetvoorkomen van opwoeling van
de boderaen onderspoeling van hetwortelmilieu,waardoor de aanplant wegspoelt. Indeze situaties kanmen gebruik maken van
rottende bouwmaterialen zoals dood hout (zie ook takkenbossen en
takkenrollen). Tegen de tijd dat het houtweggerot is,kande
inmiddels aangeslagen beplanting de oeverbescherming overnemen
(Adriaanse, 1986;Lange,G./Lecher, K. 1986;DVWK 1984).
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Tot slot
Om mogelijkheden te openen voor een zo gevarieerd mogelijk ecosysteem met een zo natuurlijk mogelijk karakter, moeten we, indien haalbaar, meerdere oeverbeschermingsmethoden in één beek
toepassen. Een beekwaarlangs de gehele oever alleenmaar elzen
staan of overal keien liggen isookniet natuurlijk en landschappelijk gezien niet fraai.Ook de beschikbare hoeveelheid grond
voor een oeverstrook (zie hoofdstuk 10)of andere technische
problemen kunnen hierbij eenmotief vormen.

De hierbij beschreven methoden zijn inde praktijk sterk te
variëren in al hun elementen. Er isvoor geen enkele beek een
standaardoplossing tevinden. Gedegen kennis van de verwachte
waterbewegingen, kenmerken van de taludbodem en kansen voor de
oevervegetatie ter plaatse isnoodzakelijk. Proefvakken kunnen
voor grote projecten onmisbaar zijn om fiasco's te vermijden. De

Voor enkele praktijkvoorbeelden van natuurtechnische
oeverbescherming, zie bijlage 2.

fig. 20.

Gecombineerde toepassingen van natuurtechnische
oeverbescherming.
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10. Oeverstroken
In hoofdstuk 6 isalgewezen opdevoordelen van het beekbiotoop
als 1inie-vormige ecologische éénheid boven het compactere
biotoop.Toch heeft eendergelijk biotoop ook een nadeel:de
resistentie tegen vervuiling, verontreiniging en aantasting is
geringer. Dit geldt inbijzondere mate voor het beekbiotoop,
omdat het stromende water deverontreiniging zeer snel verplaatst
zodat ook de benedenstroomse trajecten worden aangetast.

De steeds intensiever wordende landbouw inzo'n belangrijke bron
van vervuiling langs de beek. Daardat ernog steeds teveel mest
wordt uitgereden (vooral op percelen waar mais isverbouwd), komt
een deel van deze mest rechtreeks of via grondwater inde beek
terecht. Ook het (vaak ondoelmatig) gebruik van bestrijdingsmiddelen en intensieve begrazing en betreding door vee doen afbreuk
aan het beekmilieu.

Om deze gevolgen gedeelteijkweg tenemen of te "neutraliseren"
kunnen oeverstroken worden aangelegd en een afrastering omvraat
van vee tegen te gaan (Janssen, G.; DVWK, 1984;Gabler, H.J.
1985; Binns,N.A. 1986;Princhard, D.E.enUpham L.L., 1986en
vele anderen).
In Sleeswijk-Holstein werden oeverstroken aangelegd van circa 6
meter breedte (Janssen, G . ) .Binns,N.A. (1986)stelt dat de
oever (groene gordel)minstens net zobreed moeten zijn alsde
beekwaarlangs zeworden aangelegd. Eigenlijk geldt hier het
devies: "hoe breder, hoe beter"; hoe breder de oeverstroken zijn
des teminder de kanswordt op aantasting van het beekmilieu.
In Zuid-Holland isproefondervindelijk komen vast te staan dat de
verontreiniging van sloten met 40-50X afnam indien demest niet
vlak langs de oever werd aangebracht maar een afstand van 3meter
tot de sloten in acht werd genomen. De oeverstroken zouden dusop
z'nminst 3meter breed moeten zijn (het ging indit geval wel om
kale graskanten zonder oeverbeplanting) (concept Plan Keersop,
F. Moquette, 1988). Indit zelfde concept-plan worden ook
voorstellen gedaan om landtongen tussen een meander die uit
oogpunt van agrarische produktiviteit toch al ongewenst zijn,
door rechte erfafsnijding af te snijden. Hierdoor ontstaat dus
een oeverstrook met variabele breedte (zie figuur21).
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fig. 22.

Een goede afrastering isnoodzakelijk (uit:Binns.,
N.A., 1986)
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Naast dewerking als bufferzone tussen de intensieve landbouw
enerzijds en het kwetsbare beekmilieu anderzijds kennen deze
oeverstroken nog enkele voordelen.

De oeverstroken zouden ook een betere aanplant van elzen en
struiken mogelijk maken, omdat hier numeer ruimte voor vrij
komt. Een beter herstel van de oevervegetatie die van oorsprong
langs de beek thuis hoort isnu ookmogelijk. Als het nodig is
kan nu zonder problemen het profiel van de beekworden aangepast
omdat meer ruimte ter beschikking komt. Een afrastering moet de
bomen en planten beschermen tegenvraat vanvee (zie fig.22).
Waar gewenst kunnen doorgangen naar de beek voor boeren geschapen
worden, zodat de boeren op die plaats water voor de drinkbakken
van het vee kunnen halen (oppompen)of inlaten voor de sproeiinstallaties kunnen aanbrengen (F.Moquette, 1988), (White,
R.J./Brynildsen O.M., 1967) (zie figuur21).

Door de aanleg van brede oeverstroken bestaat ook de mogelijkheid
de beekweer licht te latenmeanderen op plaatsen waar deze is
rechtgetrokken. Hierdoor kunnen weer de karakteristieke stroomversnellingen en stroomkommen ontstaan die voor salmoniden maar
ook voor andere beekorganismen van groot belang zijn. Een lichte
meandering geeft de beek een deel van zijn natuurlijke karakter
terug wat ook de landschappelijk-esthetische waarde van de beek
ten goede komt.
Da aanleg van oeverstroken betekent ook een verruiming van het
beekbiotoop wat indirect alle stroomdieren ten goede komt. Vele
"rode-lijst" soorten kunnen ookvoordeel hebben bij de aanleg van
oeverstroken. Devisotter kan bijvoorbeeld hier zijn rustplaats
vinden en vele vogelsoorten, waaronder het ijsvogeltje en gele
kwikstaart, kunnen hier ongestoord nestelen. In SleeswijkHolstein zag men inde aanleg van oeverstroken de enige manier om
de visotter weer een redelijke kans te bieden. Een paar jaar na
de uitvoer kwam zelfs de zwarte ooievaar indit gebied terug!
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Derivierkreeftheeftzijnschuilplaatstussende
wortelsvaneenels(uit:Bachläufein
Schelswig-Holstein alslebensräumeeinervielfältigen
Tier-undPflanzenwelt).
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fig.24.

Vlokreeft:eenbelangrijkeschakel inde
voedselkringloopvandebeek (uit:OVB-BERICHT,
1986-4).
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Aanplant van elzen
In hoofdstuk 8 is aangegeven hoe zwarte elzen de oevers tegen
erosie kunnen beschermen.
De aanplant van elzen langs de beek heeft echter nog enkele
andere gunstige effecten die het ecosysteem van de beek ten goede
komen. Devoordelen zijnvaak zogroot dat ze eigenlijk niet meer
uit het beek-inrichtingsplan zijnweg te denken. Ook in Sleeswijk-Holstein heeft men van deze methode gebruik gemaakt en zijn
de positieve effecten niet achterwege gebleven (persbericht Janssen,G . ) .
De aanplant van elzen heeft naast goede erosie bestrijdende
eigenschappen de volgende voordelen: (o.a. Seymour, R. 1985;
Lange, R./Lecher, K. 1986;Gabler,N.J. 1985,OVB-BERICHT, 1986-3
en 4; Bächläufe in Schleswig-Holstein als Lebensräume einervielfältigen Tier- und Pfanzenwelt, 1985).

- Een beplanting van elzen zorgt voor schaduw zodat een te onstuimige plantengroei inde beekwordt voorkomen. Door dit effect wordt het maaien met handkracht eenvoudiger en mogelijk
gemaakt. Door de snelle groei van de elzen wordt dit effect al
na 2 à3jaar bereikt.
- De schaduw van deze bomen zorgt ookvoor een lagere watertemperatuur wat gunstig isvoor Salmoniden en andere beekbewoners.
Vooral tijdens warme zomers kan dewatertemperatuur in sommige
beken een schadelijke hoogte voor Salmoniden bereiken. De aanplant van elzen moet dan ookvaak als onmisbaar worden beschouwd voor de ecologische inrichting van dergelijke beken.
- Het uitgebreide wortelstelsel van de els biedt schuilplaats aan
Salmoniden, maar ook andere beekorganismen zoals rivierkreeften
(zie fig.23).
- Het afgevallen loof van de bomen kan alsvoedsel dienen voor
vlokreeftjes en andere kleine kreeftachtigen die op hun beurt
weer alsvoedsel dienen voor Salmoniden.Deze diertjes vormen
een belangrijke schakel inde voedselkringloop van de beek.Bij
goede milieu-omstandigheden zijn deze kreeftachtigen vaak talrijk aanwezig (fig.24).
- De aanplant van bomen,maar ookvan andere planten, zorgt voor
een groter zelfreinigend vermogen van het water.
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fig. 25.

Boven: blad van de zwarteels.
Onder: blad van de grijzeels.
(uit: OVB-BERICHT 1986-3)
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Er zijn twee soorten elzen: de zwarte els (Alnus glutinosa)ende
grijze of grove els (Alnus incana) (zie fig. 25).Beide bomen
zijn algemeen op rijk vochthoudende zandgronden, terwijl de zwarte els ook op zwaardere gronden voorkomt. (Beplanting buitenbosverband, Staatsbosbeheer, 1984). Voor de ecologische inrichting
van bekenwordt meestal gebruikt gemaakt van de zwarte els (Alnus
glutinosa). Toch heeft de zwarte els langs de beek ook een nadeel. De bladeren van deze boom veroorzaken opde den duur een
laag modder en prut opde bodem.
Wil men bomen gebruiken omde beek te beschaduwen, dan kanmen
beter gebruikmaken van de grove of grijze els (Alnus incana). De
bladeren van deze boom verteren sneller en beter inhetwater dan
die van de zwarte els.Dit betekent dusminder prut en een minder
dikke modderlaag op de beekbodem (OVB-BERICHT 1986-3). Als het
gevaar voor oevererosie groot is,zal de zwarte els de grootste
diensten kunnen bewijzen omdat hetwortelstelsel van deze boom
hier beter tegen bestand is. (N.B.Te zijner tijd nog invoegen
uitkomsten Werkgroep Beekbegeleidende Beplanting).

- De elzen kunnen het beste rond maart/april gepland worden
(Adriaanse, L.A. 1986; diktaat Cultuurtechniek LU 1979). Deze
planttijd lijkt ook gunstig omdat vanaf deze periode minder
hoge waterafvoeren zijn teverwachten, waardoor de aanval opde
kwetsbare jonge aanplant indeze periode het geringst is (zie
ook hoofdstuk 9: "tijdelijke natuurtechniekoeverbescherming").
- Demeeste ideale plantafstand bedraagt circa 0,8 meter, omdat
bij deze afstand de hele oever wordt doorworteld, wat de stabiliteit van de oever ten goede komt (DVWK, 1984). Ook ishet
bladerdek bij deze afstand na 2à3jaar geheel gesloten wat
voor een aan ééngesloten schaduw zorgt. Bij kleinere plantafstand, bijv. 0,4 meter ontwikkelen de elzen zichmeer tot een
haag wat voor de afwisseling van het landschappelijk beeld gewenst kan zijn ("Beplanting buiten bosverband", Staatsbosbeheer
1984). Op trajectenwaar geen oevererosie valt te verwachten
kan ook een ruimere plantafstand worden aangehouden. Door deze
ruimere plantafstand isminder dood hout teverwachten wat het
onderhoud verlicht. (Dit geldt,vooral voor de grijze els die
meer lichtbehoeftig isdan de zwarteels).
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fig. 26.

De boompjesmoeten zodichtmogelijk bij het water
worden geplant.

fig. 27.

Beplantiningssituatie met een grote verscheidenheid
aan biotopen.
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- De jonge stekken moeten een lengte hebben van 1,2tot 1,5
meter, zoals die bij iedere boomkwekerij zijn te verkrijgen
(DVWK, 1984). De boompjes moeten zodicht mogelijk bij het
water geplant worden, lieftst 0,4-0,5meter boven de gemiddelde
zomerwaterstand. (DVWK, 1984;Adriaanse, L.A. 1986; diktaat
Cultuurtechniek LU, 1979). Zie fig. 26.em27.
- Als de ruimte het toelaat moet een struikengordel achter de
bomenrij geplant worden. Deze struiken dienen niet alleen als
bescherming en bufferzone (zie hoofdstuk 10);als de elzen te
hoog worden nemen zij een stuk schaduwwerking voor hun rekening. De struiken diewe hiervoor gebruiken moeten karakteristiek zijn voor het stroomgebied van de beek.
De beplanting met elzen kan bij kleinere beken (max. 5meter bodembreedte) het beste éénzijdig plaatsvinden, zodat de tegenover
liggende oever door o.a. sportvissers kanworden gebruikt. Het is
hierbij raadzaam i.v.m.de schaduwwerking bij oost-west beken
hoofdzakelijk de zuidzijde en bij zuid-noord beken hoofdzakelijk
de oostzijde te beplanten. Dit geeft ook deminste problemen met
de boeren die niet te veel schaduw op hun land wensen. Een klein
aantal elzen zou later ook opde andere oever geplant kunnen
worden, b.v. om bochten tegen oevererosie te beschermen en omeen
afwisseling inhet landschapsbeeld te scheppen.
Ook kunnen voor de afwisseling enkele wilgen worden aangeplant
zoals de schietwilg (Salix alba). Gebruik van struikvormende
wilgen inkleine beken (max. 5meter bodembreedte)moet worden
afgeraden, omdat deze de hoogwaterafvoer sterk ingevaar kunnen
brengen. Mocht de aanplant van de elzen dewaterafvoer dusdanig
in gevaar brengen dat ongewenste overstromingen het gevolg zijn,
dan zal het profiel moeten worden aangepast (DVWK 1984, Gabler,
H.J. 1985, zie fig. 28)Dit zal inveel gevallen echter niet
nodig zijn omdat het profielontwerpvaak is overgedimensioneerd.

Beken die bij hoogwater buiten hun oevers kunnen treden endan
een ander stroompatroon gaan volgen dan bij gemiddelde waterafvoer moeten een beplanting evenwijdig aan het hoogwaterstroorapatroon krijgen om belemmering inde afvoer tevermijden (Lange,
G./Lecher, K. 1986, fig.29).
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Aanplant van elzen en hoogwaterafvoer ( u i t : Gabler,
H.J. 1985).
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De bomenrij moet zo nu en danwel onderbroken worden om een wisselwerking van schaduw en licht te handhaven. Een onderbreking
kan ook noodzakelijk zijn om een boer of zijn vee toegang te
blijven verschaffen naar de beek. Ook hengelaars kunnen
profiteren van dergelijke open plekken.

Onderhoud
De elzenmoetenworden gesnoeid voordat ze 8meter hoog zijn, zodat dewind minder invloed opdeze bomen heeft. Elzen kunnen het
gehele jaar door gesnoeid worden,wat het onderhoud van deze
snelgroeiende bomen vereenvoudigd. Ook kunnen elzen die niet meer
aan hun doel voldoen, of te hoog zijn geworden (soms al na 15tot
20jaar)gewoon een stukje boven de bodem worden afgezaagd.
Vanuit deze stomp groeien danweer nieuwe takken omhoog terwijl
het oude wortelstelsel gewoon in tact blijft.
Grote dode takken moeten vroegtijdig worden verwijdigd omdat zij:
de beek kunnen afdammen en/of erosie kunnen veroorzaken en/of de
waterafvoer kunnen belemmeren.
De inhet water stekende wortels van de grijze els kunnen in
snelstromende beekjes (zgn.houtwalbeekjes)ook erosie veroorzaken. Deze wortels moeten worden afgezaagd voordat het hele wortelstelsel van de boomwordt onderspoeld,waardoor de boom gemakkelijk een prooi wordt vanwind enwater.

^STRDOHHßßD BIJ GEHIDDEUC tMTERflFUDER
fig. 29.

Aanplant van elzen en hoogwaterstroompatroon (uit:
Lange, B./Lecher, K. 1086).
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Stroorapatroonen natuurkundige relaties.
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11.Stroompatroon
Inleiding
Natuurlijke beken volgen zelden eenrechte loop over een afstand
groter dantien keer (10x)de beekbreedte.
Dit komt door het feit dateenmeanderende loop meestal de gemakkelijkste wegvoor hetwater isomte volgen.
In ditverband kennen we drie basis-termen die iets meer zeggen
over het beek-stroompatroon (Binns, N.A. 1986;White, R.J.and
Brynildson, O.M. 1967).

- Recht

-dit iseenrelatief recht of niet-meanderend
beekpatroon.

- Vlechtend

-dit stroompatroon bestaat uitmeerdere hoofdstromen die elkaar voortdurende kruisen.

- Meanderend

-het beek-stroompatroon bestaat uitéén hoofdstroom diezich ineensinusolde-patroon voortplant.

De sinusoïde vaneenmeanderende beek kanworden gedefinieerd als
de verhouding tussen de afstand gemeten langs demiddellijn van
de beek (dusover hetwater gemeten) ende afstand vande rechte
lijn diedoor hetmidden vande beide meanderbochten loopt (zie
fig.3 0 ) .
Als de beek eensinuswaarde groter dan,of gelijk aan1,5 aanneemt noemen wede beek meanderend.
Is deze waarde kleiner dan1,5dannoemen wede beek recht.
In de praktijk blijkt het zeer moeilijk een scherpe grens vast te
stellen tussen de beekpatronen, omdat de 3 basisvormen dikwijls
in elkaar kunnen overvloeien.
Omdat hetwater gemakkelijk eensinusolde-vorm aanneemt kunnen we
zelfs in rechte beken eenslingerend patroon vande stroomnaad
vaststellen (ziefi«.3p.
l .).

3

Fig. 31 toont 2dwarsdoorsneden vaneenmeanderende beek.
Goed iste zien hoede secundaire stroom op verschillende
plaatsen vanhet beektraject verloopt.
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fig. 31. Dwarsdoorsneden van meanderende beek.
x-y secundaire stroom inmeanderbocht
y-y secundaire stroom inrecht traject
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In de bocht van demeander loopt deze stroom via de bodem van de
beek naar de binnenbocht omvervolgens naar de buitenbocht terug
te keren.
Dit stroompatroon leidt tot sedimentatie inde binnenbocht terwijl de buitenbocht telkens dieper wordt uitgeschuurd. Drijvend
materiaal, zoals dode takken, kunnen inde buitenbocht blijven
hangen.

Dwarsdoorsnede y-y geeft een beeld van het secundaire stroompatroon ineen recht beek traject.
Deze stroom convergeert inhet midden van de beek aan de oppervlakte en keert daarna via de bodem naar de oevers om vervolgens
weer inhet centrum bijeen te komen.

Om het sinusoïde-patroon ineen rechtgetrokken beek te stimuleren, ishet belangrijk voorgaande envolgende regels over het
stroompatroon te kennen (uit: Binns,NÂ, 1986;White, R.J. and
Brynildsen, O.M. 1967).

- Beekbreedte, meanderlengte en straal staan nauw inverband met
elkaar (amplitude staat losvan de beekbreedte).
- Demeanderlengte varieert van 7tot 10keer de beekbreedte,
gemeten in een rechte lijn.
Volgen we demiddellijn van de beek (dus over hetwater gemeten)dan bedraagt deze afstaand 10tot 16keer de beekbreedte.
Dit isdus de afstand gemeten tussen 2 identieke punten van de
roeanderbochten.
- Demeanderlengte ineen rechte beek bedraagt ongeveer 5tot7
keer de beekbreedte.

Door het slingerend stroompatroon hetzij in rechte, vlechtende of
meanderende beken, ontstaan de zgn. stroomkoramen en stroomversnellingen. Deze stroomkoramen en stroomversnellingen zijn belangrijkvoor het beekmilieu c.q. de beekorganismen.
In de stroomkoramen, dediepere plekken inde beek, vinden de Salmoniden rust en bescherming.
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Materiaal

Algemene term

Leliavsky's termen

Diameter (mm)

Stroomsnelheid
v (cm)
s

Slib

Medium

0,005

15

0,05

20

Fijn zand

0,25

30

Medium

1.0

55

Grof zand

2,5

65

Fijn grind

5,0

80

Medium

10,0

100

Grof grind

15,0

120

Fijn kiezelsteen

25,0

140

40,0

180

75,0

240

100,0

270

150,0

330

200,0

390

200,0

390

Slib

Zand

Grind

Grof kiezelsteen

"rubble"

Rubble

Keien

Tabel 2.Relatie tussen bodemmateriaal (korreldiameter) en
stroomsnelheid waarbij transport plaatsvindt (uit
Leliavsky (1955) inWhite,R.J. and Brynibson, O.M.
1967).

Qpm. De termenmet bijbehorende korreldiameters komenuitAmerikaanse literatuur.
InNederland kunnen andere termen gebruikt worden (STIBOKA,
RIJP).
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De stroomversnellingen, die vaak achter de stroomkommen ontstaan,
worden gebruikt als paaibiotoop en zijn dus erg belangrijk voor
het op natuurlijke wijze in stand houden van een salmonidenpopulatie.
Uit het voorgaande kanworden geconcludeerd dat de stroomkommen
en stroomversnellingen elkaar op een afstand van 5tot 7keerde
beekbreedte opvolgen.
Dit geldt niet alleenvoor een rechte beek,maar ookvoor een
meanderende beekwaarwe de stroomkommen inde buitenbocht van de
meander vinden en de stroomversnellingen zich tussen de twee
meanderbochten bevinden (zie fig.30).

Het elkaar opvolgen van stroomkommen en stroomversnellingen is
algemeen voor beken die deeltjes groter dan grof zand bezitten
als bodemmateriaal (grind, stenen enz.).
Dit bodemmateriaal moet bestaan uit deeltjes van verschillende
afmetingen, zodat de stroomsnelheid kan selecteren welke deeltjes
worden meegevoerd c.q. verplaatst.
De diepte van een stroorokomwordt dus vooral bepaald door de
max. stroomsnelheid die optreedt bij hoge waterafvoer.
Deze stroomsnelheid bepaalt dan dediameter van dedeeltjes die
kunnen worden meegevoerd.
Hoe groter de stroomsnelheid, des te groter de diameter van de
deeltjes die kunnen worden meegevoerd (tabel 2geeft een indicatie).

Een verhouding tussen stroomkommen en stroomversnellingen, naar
oppervlakte, van resp. 60en 40X wordt als ideaal beschouwd voor
het beekmilieu.
White, R.J. and Brynildson O.M. (1967)vonden dat de lengte van
stroomkommen 1,6 maal groterwas dan de lengte van stroomversnellingen.
Alswe dit doorberekenen en ervanuit te gaan dat de verhouding
stroomkom: stroomversnelling 1:1 moet zijn, komen weweer op een
oppervlakte-verhouding van ± 60S stroomkom en40X stroomversnelling.
Er zijn verschillende manieren om stroomkommen en stroomversnellingen te creeëren.
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1 -driehoeksvleugelkrib
2 -grote keien voor versteviging
3 -hoogwater afvoer
4 - forellen-onderstand
5 -oeverbescherming van keien
6 - hoogwaterstand
7 -gemiddelde waterhoogte
8 - hoogtevariatie

fig. 32. Gebruik van driehoeksvleugelkrib inmeanderbocht.
De sterker geworden stroom zal de buitenbocht dieper
uitschuren.
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In de volgende paragrafen zullen we er enkele van behandelen.
Wel moet worden opgemerkt, dat inveel gevallen deze constructies, na het uitvoeren van eerder genoemde maatregelen, vaak niet
meer primair nodig zullen zijn. Daarwaar beken rechtgetrokken
zijn, kunnen zo echter goede diensten bewijzen.

Driehoeksvleugelkribben
Driehoeksvleugelkribben zijn steenstortingen die afwisselend in
het beekbed naar voren steken, en dieminstens bij laag water de
stroming weer aan het slingeren brengen binnen het rechtgetrokken
hoogwaterbed.
Op deze manier wordt het stroomregiem van eenmeanderende beek
nagebootst, zodat een wisselwerking tussen snel- en langzaam
stromende trajecten optreedt en er tevens verschillende waterdiepten en substraattypen van de beekbodem ontstaan.

Ze kunnen worden toegepast in rechtgetrokken beken, maar worden
ook vaak aangebracht om de buitenbocht van eenmeander diepter te
maken, al dan niet met schuilplaats creërende constructies
(White, R.J. and Brynildson, O.M. 1967;Proceedings of the Trout
stream Habitat Improvement Workshop, Asheville, North Carolina,
1980) (zie fig.32).
In bekenwaar zich een laag zand opde bodem heeft afgezet,
worden driehoeksvleugelkribben gebruikt om deze zandlaag gedeeltelijkweer weg te eroderen. Door het plaatsen van driehoeksvleugelkribben wordt de breedte van de beek (natte oppervlak «A)
verkleind waardoor de snelheid ter plaatse zal toenemen, volgens
de algemene formule v «£ (q» debiet).
a

De snelheid zal dus theoretisch bijna verdubbelen waardoor de
zandlaag wordt weggespoeld en het grind weer ter plaatse aande
oppervlakte verschijnt.
Achter de driehoeksvleugelkrib, waar een kleine stroomsnelheid
heerst zal sedimentatie plaats vinden.
InDenemarken heeft men op deze manier paaibedden, waar zicheen
laag zand op had afgezet, willen renoveren (Alabaster, J.S.,
1985).
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fig.33. Hetgebruikvaneendubbelevleugelkriborapaaigronden
indekvindebeekteverbeteren (Denemarken).
(uit:Alabaster,J.S.,1985).
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Er werd hier gebruik gemaakt van een dubbele vleugelkrib, die dus
niet werd ingezet om het stroompatroon weer meanderend temaken,
maar om het zand weg te eroderen (zie fig.33).
De resultaten waren echter bedroevend; binnen 1jaar was het hele
gebied bedekt met een zandlaag van 10-20 cm dik.
Hermansen and Krog (1980), de initiatiefnemers van dit onderzoek
trokken devolgende conclusies:

- De vleugelkribben functioneren niet optimaal inDeense berglandrivieren met eenverhang tot 1/4000.
- De vleugelkribben functioneren voor dit doel niet inlaaglandrivieren met een dikke zand (sediment)laag.Het zand zal zich
spoedig afzetten op het paai (grind)bed, zelfs al zou dewatersnelheid groot genoeg zijn omde zanddeeltjes te vervoeren.

Het feit dat dedubbele (driehoeks)vleugelkribben hier aan hun
doel, nral.renovatie paaibiotoop, niet beantwoorden, neemt nog
niet weg dat ze hier ook gelijk nutteloos zouden zijn. In fig.
33 is te zien hoe deze constructie ideale diepte-stroomkommen
creëert die,vooral 'szomers en 'swinters bij lage waterstanden, voor grote Salmoniden de enige schuilplaatsen kunnen betekenen (o.a.Proceedings of the Trout Stream Habitat Improvement
Workshop, Asheville, North Carolina, 1980).
De driehoeksvleugelkribben moeten zoworden geconstrueerd dat hun
werking optimaal is,maar tevens dat zegeen grote belemmering
betekenen voor de hoogwater-afvoer.
Dit wordt bereikt door de driehoeksvleugelkribben net niet tot in
het midden van de beekbedding te laten reiken ennet boven de
gemiddelde waterhoogte te laten uitsteken (max. ±0,50 m ) .
De driehoek-vorm moet voorkomen dat bij hoog water oever-erosie
optreedt achter devleugelkrib (zie fig.34).

Dewateraanvoerende hoek en de onderlinge afstand tussen de driehoeksvleugelkribben ismede afhankelijk van de stroomsnelheid en
de gewenste resultaten (o.a.waterdiepte).
Wat deze hoek betreft kunnen we opmerken dat de driehoeksvleugelkribben de stroom moeten geleiden en niet abrupt moet opstuwen.
Een hoek tussen de 30* en 95* wordt aangeraden (o.a.White, R.J.
and Brynildson, O.M. 1967).
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hoge vaterafuœr
lage waterafvoer

enkeluoudige deflector

hoge Haterafwer
lage laterafwer

driehoeksdeflector
fig. 34. Dedriehoeksvormmoetoevererosiebijhoogwatertegengaan,
(uit:

Binns,N.A., 1986).
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Een hoekvan 45* in een snel stromende beek kan echer teveel
schade veroorzaken aan de overstaande oever, een kleinere hoek,
die het water beter geleidt ishier meer opz'nplaats.
In het voorgaande isvermeld dat de stroomkoramenen stroomversnellingen elkaar opvolgen omde 5à 7keer de beekbreedte.Hieruit zouden we kunnen concluderen dat dit ook de ideale afstand
tussen de driekhoeksvleugelkribben zou zijn.
Ervaringen in Sleeswijk-Holstein, waarmen driehoeksvleugelkribben opdeze afstand van elkaar had geplaatst, wijzen echter
anders uit.
Hier bleek een afstand van 3à4 keer de beekbreedte ideaal te
zijn (mededeling Janssen,G . ) .
Willen we door het plaatsen van bijv. drie driehoeksvleugelkribben ineen rechtgetrokken beek de beekloop weermeanderend maken,
dan ishet aan te bevelen dewateraanvoerende hoek van de eerste
twee driehoeksvleugelkribben tevergroten (hoek tot 45*).
Door deze scherpe hoek zal een grotere aanval opde tegenoverliggende oevers plaats vinden waardoor demeander-vorm wordt verkregen.
Experimenten kunnen het beste uitwijzen wat de beste resultaten
zal geven ineen bepaalde beek of beektraject.
Ook kunnen oude foto's van de beek diensten bewijzen om demeanderlengte en daarmee devleugelkrib afstand te bepalen.

Alsmateriaal voor de constructie van driehoeksvleugelkribben
wordenmeestal keien en stenen gebruikt.
De kribben moeten zo stevig worden gebouwd dat ze de stroomsnelheden bij hoge waterafvoer en betreden door bijv. sportvissers
kunnen verdragen.
De twee hoeken van de kribworden extra verstevigd en vastgelegd
hetzij met grote keien, balken of paaltjes, hiertussen wordt de
driehoek opgevuld met stenen en grond.

Het gebruik van balken isvooral veel toegepast in Amerikaanse
beken en rivieren, omdat daar zeer grote stroomsnelhedenvoorkomen (stenen 6 1m vereist)en de bodem hier te hard isvoor
andere constructies (zie fig.35).
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fig. 35. Het construeren van driehoeksvlegelkribbenmet behulp
van balken.
(uit: proceedings of the Stream Habitat Improvement
Workshop, Asheville, North-Carolina, 1980).
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fig. 36. Het construeren van driehoeksvleugelkribben met behulp
van keien.
Uit: Proceedings of the Trout Stream Habitat
Improvement Workshop Asheville,North-Carolina, 1980).
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In Sleeswijk-Holsteinheeftmen gebruik gemaakt van paaltjes om
de kribhoeken vast te leggen,waartussen men stenen heeft
geplaatst.
OokvoorNederlandse omstandigheden kan gebruikworden gemaakt
van dezemethode.
Indienmogelijk zou een onderlinge afstand van ±0,10 à0,15 m
tussen de paaltjes kunnenworden vrijgelaten (al naar gelang de
steengrootte). Door deze tussenruimtes zoudenveel beekorganismen
een schuilplaats kunnenvinden inde driehoeksvleugelkribben.

Als gebruik kanworden gemaakt van keienverdiend dit devoorkeur. Het gebruik van keien isniet alleen natuurlijker maar ook
duurzamer envereist minder onderhoud.
Verwijdering ofverandering vande driehoeksvleugelkrib isbij
deze constructie veel eenvoudiger (zie fig.36).

Waar de driehoeksvleugelkrib aande oever grenst moet een goede
oeververdediging (stenen)worden geplaatst, anders bestaat het
risico dat de stroom opden duur tussen deze oever enkrib langs
gaat.
Ook kan het nodig zijnde tegenoverliggende oever temoeten
beschermen tegen de grotere stroomsnelheid (denk aan takken-rol
met daarachterelzenaanplant).
De driehoeksvleugelkrib moet zoworden opgevuld met stenen en
grond dat na enkele jaren eenvergroeiing met de oever plaats
vindt.

~ v>^

•*•*>"
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LaRe profieldam
Voor het creëren van stroorakommen zou men ook gebruik kunnen maken van een lage profieldam.
In de huidige beken zijn profieldararaen al aanwezig in de vorm van
stuwen.
Deze waterkeringen worden om verschillende redenen aangelegd. Zo
dient een netwerk van stuwen in tijden van droogte het water
vast te houden t.b.v. de landbouw (landbouwkundige stuw). In
sommige beken bestaat zelfs de mogelijkheid om in droge perioden
water van elders op te pompen. Ook worden stuwen geplaatst daar
waar het verhang zo groot is dat het opstuwende water erosie zou
kunnen veroorzaken (waterstaatkundige stuw). Als het debiet van
de beek of de rivier waar de beek op afwatert sterk varieert kan
gebruik worden gemaakt van regelbare stuwen.

Het probleem van dergelijke stuwen is, dat ze de vistrek vaak onmogelijk maken, doordat de te passeren loodrechte hoogteverschillen en stomingen te groot zijn. Hierdoor wordt het de vissen belemmert om naar hun paai- of voedselgronden te trekken. De stuwen
kunnen ook de trek t.b.v. het wisselend zomer en winter-verblijf
of het afhankelijk van het levensstadium wisselend levensmileu
van de vis beïnvloeden (Jens, 1982).

Voor de ecologie van de beek is het dus zeer belangrijk dat deze
stuwen passeerbaar worden gemaakt voor de in de beek levende vissen d.m.v. vistrappen.
Muyres (1986) geeft als belangrijkste redenen om deze vistrappen
aan te leggen: (symposium de Zalm weer terug in de M a a s ) .
- Vergroting van de hoeveelheid viswater (kwantiteit)
- Vergroting van de gevarieerdheid in het aanbod (kwaliteit)
- Herstel van de "paai- en kinderkamerfunctie" van de beken
- Herstel van de trekweg van en naar de bovenstrooms gelegen
paaigronden en opgroeigebieden (zalm en a a l ) .

Het regeringsbeleid is er dan ook op gericht "de natuurlijke
migratiewegen van vis in stand te houden en te bevorderen" (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1986).
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fig. 37.De onpasseerbare stuw endevistrap (uit: Ing.Muijres,
••

i

W.J.M.^inDe Zalmweer terug indeMaas, 1986).

Stuwen,voor devis een belemmering
Vistrap in aanleg
Bekkentrap voor de vispasseerbaar
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Verder staat de regering op het standpunt dat "indien inhet
kader van het kwantiteitsbeheer kunstwerken worden gebouwd deze
devismigratie niet dienen te belemmeren. In bestaande situaties
kunnen bij voorbeeld aalgoten envispassages verbetering brengen"
(Ministerie van Verkeer enWaterstaat, 1982). Ook door de hengelsportorganisaties wordt gesteld dat vismigratie mogelijkheden
dienen teworden behouden endat belemmeringen voor de vistrek
dienen teworden opgeheven (NWS, 1985). Voorwat betreft het beleid opprovinciaal c.q. regionaal (waterschaps)niveau, blijkt
dat dit beleid vaak nog niet nader isuitgewerkt.
Momenteel zijn naar aanleiding van de "Vet opde Waterhuishouding" (Ministerie van Verkeer enWaterstaat, 1982), de provinciale "Reglementen opdeWaterlossingen" aan herziening/aanpassing
toe en zullen dewaterkwantiteitsbeheerders (o.a. waterschappen)
waterkwantiteitsplannen gaan opstellen. Het isdus zaak dat belanghebbenden (met name de sportvisserij)van de geboden inspraakmogelijkheden tijdens de totstandkoming van deze nadere
uitwerkingen gebruik maken (ing.W.J.M. Muyres, Min.L &V ) .

We gaan op deze plaats niet verder in op de technische eisen van
verschillende soorten vistrappen, omdat hier alveel onderzoek
naar isgedaan (zie fig. 37) (zie ook:De Zalmweer terug inde
Maas? - ing.W.J.M. Muyres en ir.J.J.A. Bongers -N W S in
Vissserij 39jaargang aug./sept. 1986).
InNederland zijn nog enkele beken die door hun hoge landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden voor ingrepen inde
waterhuishouding worden behoed. Voor een deel van het riviertje
de Dinkel iseen overeenkomst gesloten (het "Dinkel-convenant")
tussen alle betrokken, waaronder de beheerder, het waterschap
Regge en Dinkel,welke ingrijpende veranderingen van het riviertje uitsluit. De grondeigenaren, die doorde aanhoudende overstromingen schade lijden, ontvangen jaarlijks een schadevergoeding (Groen, K; Schmeink, T. 1981).
Ook bron- enkwelbeken kunnen nog eenvrij natuurlijk karakter
hebben. Deze beken zijn dankzij hun vrij constante waterafvoer,
vaak nog niet inhoge mate verstuwd. De door demensen gemaakte
sprengen, om de hogere gebieden (Veluwe)tevoorzien van water,
zijn - indien goed onderhouden -ook nog vrij natuurlijk van
karakter.
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De ideale situatie :het water
valt met een hoekvan bijna 90
inde kom die een diepte heeft
van 1,25 x de hoogte. De
staande golf ontwikkelt zich
vlak achter de waterval, een
primaplaatsomdesprong inte
zetten.

ValhoogtegelijkaanA,maarde
komdiepte is veel kleiner(
bijv. bij een harde betonnen
bodem).
De staande golf
ontwikkelt zich nu te ver bij
dewatervalvandaan.

Het verhang is hier klein
genoeg om de stroomsnelheid te
kunnentrotseren.

De stroomsnelheid over deze
steile helling is dusdanig dta
salmoniden dit beektraject
moeilijk over lange afstanden
kunnen passeren. Vanuit de
staandegolfspringendevissen
zonder resultaat tegen de
helling op. Deze situatie zal
zich in Nederland niet vaak
voordoen.

Een kortere barrière over een
steiler verloop zal met veel
moeite door salmoniden genomen
kunnen worden, maar niet door
anderevissoorten.

*%£j/:-vxï&&. ••
fig. 38.Passeerbaarheid van verschillende obstakels voor forel (Stuart,
1962 inWhite,R.J. and Brijnildson,O.M.) (ook in: Stream
enhancement Guide, 1980).
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Deze sprengen zijn, in tegenstelling tot natuurlijke beken over
de hoogtelijnen van het gebied gegraven om daar bijv. t.b.v.molenswaterkracht te kunnen leveren. De bodem van deze sprengen
moesten daarom ook ondoorlatend zijn enwerden vaak met leem bekleed. Slecht onderhoud doet het water van deze sprengen door de
bodem wegzijgen en zorgt zodoende voor een zeer lage waterstand
of zelfs droogstand inde zomer.

In bovenstaande beken kunnen lage profieldammen van dienst zijn
om bijv. bij erg lage waterstand schuilplaats te bieden aan Salmoniden en/of demilieudiversiteit tedoen opvoeren. Ook kan
worden gekeken inhoeverre deze lage profieldammen (meerdere profieldammen achter elkaar)eenvoor vissen onpasseerbare stuw
zouden kunnen vervangen.

Het voordeel van deze profieldammen isdat ze een natuurlijk
uiterlijk hebben wat vanveelmoderne vispassages helaas niet
altijd kan worden gezegd.
In het nuvolgende behandelen we de "Hewitt-Ramp" als lage-profieldam.

Hewitt-Ramp
De Hewitt-Ramp iseen type lage profieldam die al invele buitenlandse beken zijn nuttige effecten heeft bewezen (zie o.a. White,
R.J.; Brynildson, O.M. 1967;Stream enhancement Guide, 1980).
Deze constructie is in staat een diepe stroomkom te creëren door
de kracht van het overstortende water (zie fig. 38).De HewittRamp kan (mits niet te hoog ±0,30ra)gemakkelijk door vissen
worden gepasseerd vanwege de komvorming die een betere sprong van
de vissen mogelijk maakt (zie ook fig. 38).Inverband met de
passeerbaarheid zou een komdiepte van 1,25 X de watervalhoogte
iedeaal zijn.Bij deze diepte zouhet water op de bodem van de
kom rustig zijn en kan zich een staande golf gaan ontwikkelen die
het springen van devis vergemakkelijkt (White, R.J. and
Brynildson, O.M. 1967).

Het wordt afgeraden de Hewitt.-Ramp te gebruiken in bekenmet een
te klein verhang (0,5X over enkele honderden meters)(White, R.J.
and Brynildson, O.M. 1967; Stream enhancement Guide, British
Columbia, 1980).
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fig. 40.Hewitt-Ramp inbedrijf (uit:White,R,J.andBrynildson,
O.M.,1967).

HEWITT-RftMP (staren-constructie)
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fig. 41.De hulp van een boer bij het plaatsen van keien isnooit
weg. (uit:Bachlaüfe inSchleswig-Holstein als
lebensräume einer vielfälligen Tier-und Pflanzerwelt).

grote kei

schuilplaats
voor vissen
fig. 42

Het plaatsen van stenen/grote
keien ineen beek,draagt bij aan
devariatie inmilieu-omstandigheden. De stenen kunnen als enkel
exemplaar of indevorm van clustersworden aangebracht.Nevenstaande tekening toont de ligging
van grote stenen incombinatie met
andere inrichtingsmaatregelen.
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De stroomsnelheid zou indeze beken teveel kunnen afnemen en ook
de stroomkom zal niet diep genoeg zijn.Ook het gebruik van de
Hewitt-Ramp, ter hoogte van stroomversnellingen en paaibedden
moet worden afgeraden omdat deze het stroorapatroonhier nadelig
zou kunnen beïnvloeden. In beken die tekampen hebben met een
overmatig sediment-transport zouden we achter deze Hewitt-Ramp
een zandvang kunnen aanlegen (zie ookhoofstuk 13).Fig. 39toont
enkele constructie-mogelijkheden van deHewitt-Ramp waarbij gebruik isgemaakt van hout envan keien. De natuurlijke omstandigheden ter plaatse moeten uitmaken aanwelke constructie devoorkeur moet worden gegeven. Fig. 40 laat zien dat de beek ter
plaatse ook nog kan worden vernauwd waardoor de stroomsnelheid
wordt opgevoerd en het effect nog groter zal zijn. Een oeververdediging moet ondermijning van de constructie tegengaan.

Grote stenen
Een andere methode om stroomkommen te creëren ishet plaatsen van
grote stenen (keien).Achter deze stenen zal zich een stroomkom
vormen die prima schuilplaats aan Salmoniden en andere beekorganismen biedt (zie figuur 42).De keien kunnen worden geplaatst
stroomopwaarts aan de rand van ondiepe stroomkommen of inde
buitenbocht van eenmeander.Hetmidden enhet stroomafwaarts
gelegen eind van een stroomversnelling worden ook opgemerkt als
favoriete plaatsen (Stream enhancement Guide,British Columbia,
1980). Het tedicht plaatsen van keien bij de oevermoet worden
voorkomen omdat dit tot oevererosie kan leiden.

InBritish Columbia heeft deze methode zeer goede resultaten
opgeleverd. Het hier groepsgewijs plaatsen van keien in riviertjes resulteerde in een aanzienlijke verhoging van de overlevingskansen voor juveniele Salmoniden (coho en steelhead). Door
deze goede resultaten, werden de keien later op grotere schaal
d.m.v. helicopters ingezet.

Ook in Sleeswijk-Holstein heeft men stenen inde beek geplaatst
om demilieu-diversiteit te doen toenemen (zie fig. 41).Hier
bleken niet alleen de Salmoniden van de resultaten te profileren
maar ook andere vissoorten zoals de beekprik die zich aan de
steen vastzuigt.
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Velevogelsoorten waaronder dewaterspreeuw ende gele kwikstaart
gebruiken deze stenen als rustplaats of als plaats vanwaar de
jacht onder water kanworden ingezet.

Ook inNederlandse beken kunnen grote stenen bijdragen aan een
grotere milieu-diversiteit. Dit zou echterwel met mate moeten
gebeuren want inveel beken komen van nature geen ofmaar weinig
keien voor.
Rechtgetrokken trajecten, waarweinig schuilplaats aanwezig zijn
enwaar de bodem zeer homogeen is, lenen zich zeer goed voor deze
methode. Ook ter hoogte van paaiplaatsen zouden de stenen bescherming kunnen bieden tegen te hoge watersnelheden en predatoren.
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12. Schuilplaatsen
Er isveel onderzoek gedaan naar het belang van schuilplaatsen
voor forellen (o.a.Boussu, 1954;Saunders & Smith 1962;Hunt,
1971, 1976 en 1978;Lowry, 1971;Latta, 1972;White 1975; Burgess
& Bider 1980;Hartzler, 1983). Uit al»deze onderzoeken bleekde
aanwezigheid vanmogelijke schuilplaatsen eenvan de belangrijkste fysische factoren te zijn voor het aanwezig zijn van de beekforel.
Hoe meer schuilplaatsen hoe meermaar vooral ook hoe groter de
forellen waren.
Het zoeken naar schuilplaatsen (donkere plaatsen)bleek een gewoonte te zijn voor bron-, beek en regenboogforel (Stewart, 1970;
Dévore &White, 1978;Basset, 1987;Grubber, 1978). Uit de proeven bleek dat de beekforel zichvooral aangetrokken voelde tot
donkere, overkappende schuilplaatsen, zoals overhangende oevers
(Buther &Hauthorne, 1968;Ritter &MacCrimmon 1973). Hierbij
waren schuilplaatsen, waar het water rustig stroomde, maar die
dicht bij sneller stromend water lagen, favoriet (dicht bij de
voedselstroom dus)(Fausch &White, 1981).
Boussu (1954)toonde aan dat hetweghalen van overhangende oevers
envegetatie een daling inde forellenpopulatie teweeg bracht van
40X (in biomassa 33X).Gunderson (1968)vond dat een beekwaarlangs geen intensieve begrazing en onderhoud plaatsvond 76Xmeer
schuilplaatsen bood dan een beekwaarlangs dit wel gebeurde.Op
dit traject kwam ook 27X meer forel voor en een toename inbiomassa van 44X.
De tijd dat de beekforel (overdag)onder beschutting lag varieerdevan 17X ofminder voor 2-jarige beekforellen tot 43X of minder
voor 5-jarige beekforellen (Bachman, 1984). De behoefte aan
schuilplaatsen bleek indewinter sterk toe te nemen. In deze
periode isde oevervegetatie afgestorven en trekt de beekforel
naar diepere enminder snelstromende trajecten van de beek (Hartmann, 1963).
Natuurlijk zijn deze getallen erg tijd- en beekgebonden maar ze
geven toch een redelijke indicatie van hoe belangrijk schuilplaatsen, waar de forel rust en veiligheid vindt, eigenlijk
zijn.
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fig. 43.Door het normaliseren van beken (onder)verdwijnen veel
schuilplaatsen indevormvan overhangende oevers,
vegetatie enstenen.

-85-

Dit mag ook uit het volgende voorbeeld blijken, waar in 1955 trajecten van de Thomas Fork Bear River inWyoming werden gekanaliseerd t.b.v.de aanleg van een snelweg (Binns,N.A., 1986). In
deze trajecten werden meanders geëlimineerd enveranderde de beek
in een kale greppel.
Andere delen van de beek bleven onaangetast en behielden hun
natuurlijk karakter. In 1980,25jaar na de kanalisering, werd
een foreltelling inenkele trajecten van de beekuitgevoerd, wat
het volgende resultaat opleverde.
De onaangetaste natuurlijke trajecten, waar veel diepe stroomkoramen en een dichte oevervegetatie aanwezig was, bleken een forellenbezetting te hebben van 385permijl (28 lbs/acre). De gekanaliseerde beken daarentegen, waarweing schuilplaatsen aanwezig
waren, bleken een forellen bezetting van slechts 48 permijl te
hebben.

InNederland zou een dergelijke vergelijking niet mogelijk zijn,
omdat het afwezig zijn van schuilplaatsen hier niet de enige en
belangrijkste factor isdie verantwoordelijk isvoor de geringe
forellen bezetting inde beken. Deze bezetting is inde meeste
beken nihil of zo gering dat, vooral inde nog vrij natuurlijke
beken, vooralsnog een overschot aan schuilplaatsen aanwezig lijkt
te zijn.
Tochmoeten we ervanuit gaan dat door steeds beter wordende
milieu-omstandigheden enpotentiële herintroductie inde (verre?)
toekomst een steeds groter wordende forellenbestand inonze beken
kan voorkomen (zowel juveniele als adultevis).
Ermoet dan voldoende schuilplaats voor deze forellenpopulatie
aanwezig zijn, zowel voor bescherming tegen vijanden alsvoor net
onderdrukken kannibalisme en territoriale conflicten.
Als de natuurlijke schuilplaatsen zoals:overhangende oevers,
oever- en/of aquatische vegetatie, stroomkommen of keien dan niet
voldoende aanwezig zijn, kunnen we ook hieronder beschreven
methoden toepassen.
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fig.44.Denatuurtechnische^overhangendeoever.
(uit:White,R.J.andBrynildson,O.M.,1967)

-87-

Natuurtechnisch overhangende oever
Door grote fluctuaties in het afvoerregiem, betreding door vee of
door cultuurtechnische eisen kunnen de natuurlijke overhangende
oevers geheel of gedeeltelijk ontbreken. Als er in dergelijke
beektrajecten ook niet voldoende andere schuilplaatsen aanwezig
zijn, kan de natuurtechnische overhangende oever dit verlies
gedeeltelijk compenseren.
Deze constructie wordt aangebracht in de buitenbocht van de beek,
waar de stroom zich concentreert.
Doordat deze schuilplaatsen overkappend zijn en omdat de stroom
de beek hier plaatselijk dieper maakt vormen zij ideale schuilplaatsen voor de grotere forellen (White, R.J. and Brynildson,
O.M. 1967), (Fifth Trout Stream Habitat Improvement Workshop).
Fig. 44 toont de constructie van deze natuurtechnische
overhangende oever door gebruik te maken van hout en steen.
Om de constructie duurzaam te maken moet het hout onder de waterspiegel worden geplaatst zodat houtrot wordt voorkomen.
De stenen onder het houtwerk zorgen voor een goede oeverbescherming zodat oever-erosie geen kans krijgt en de beek plaatselijk
dieper gaat uitslijten. In plaats van stenen zouden we op de
rechte trajecten ook van balken gebruik kunnen maken.
In bochten is het gebruik van balken echter niet aan te bevelen,
omdat deze door hun rechte vorm, de stroom te abrupt begeleiden
(Proceedings of the Trout Stream Habitat Improvement Workshop
North-Carolina, 1980).
Deze natuurtechnische overhangende oever is ook te gebruiken in
combinatie met een driehoeksvleugelkrib.
Vooral in flauwe bochten waar de stroomkom niet altijd even diep
is. Stroomopwaarts geplaatst, aan de voet van de binnenbocht,
moet deze driehoeksvleugelkrib de stroom onder deze overhangende
oever door geleiden zodat een diepere stroomkom kan ontstaan (zie
fig.4 4 ) .
Na enkele jaren moet de constructie met de oever zijn vergroeid
en moet het geheel een natuurlijk uiterlijk hebben.

V

fig. 45.Het plaatsen van takken inde beek.
(uit:White,R.J. and Brynildson,O.M., 1967)
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Het plaatsen van takken inde beek
Beken werden vroeger dikwijls begeleid door bossen en houtwallen.
De afgevallen takken van deze bomen die inde beek terecht
kwamen, vormden de natuurlijke schuilplaatsen voor Salmoniden bij
uitstek. De zwaardere takken blevenvaak opdezelfde plaats liggen, terwijl de lichtere en drijvende takken afkomstig van dode
bomen stroomafwaarts werden meegevoerd om inde buitenbocht van
een meander of al eerder te blijven steken.
Vooral dejuveniele vissen vonden hier tussen het dichte stelsel
van takjes bescherming tegen predatoren en hoge stroomsnelheden
terwijl het voedsel, dat door de stroom werd meegevoerd, inde
takken bleef hangen.

Door agrararische/cultuurtechnische werken verdwenen de houtwallen en bossen voor een groot gedeelte langs de beken.
Hiermee verdwenen dus ook de natuurlijke schuilplaatsen voor de
Salmoniden enveel andere beekorganismen.
Het planten van nieuwe houtwallen (zie hfdst. 8)kan hier weer
verandering in brengen en deze natuurlijke situatie voor een
groot gedeelte weer herstellen.
Toch zal pas na een groot aantal jaren afgevallen takken van deze
nieuwe aanplant voor schuilplaatsen kunnen zorgen.
Omdat na de beekrestauratie inveel bekenjonge forel zal moeten
worden uitgezet en om deze te beschermen tegen predatie en/of
hoge stroomsnelheden, kunnen we zelf takken inde beek gaan
plaatsen.
Deze methode is landschappelijk -esthetisch gezien niet erg
fraai -maar wel zeer effectief en het gaat tenslotte om een
tijdelijke oplossing (White,R.J. and Brynildson, O.M. 1967).

De takken moeten daar worden geplaatst waar de stroom vrij sterk
is, omdat ze anders als zandvangen gaan fungeren (zie hfdst.13).
Als dan later de takken zijnweggerot zal dit zand plotseling
kunnen vrijkomen en zich elders gaan afzetten.
Een favoriete plaats voor de takken vinden we stroomopwaarts
gelegen van de buitenbocht inde beek.
Net stroomafwaarts van paaigebieden geplaatst kunnen de takken
later bescherming bieden aan de jonge forellen.
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De takkenmoeten met de stroommee enparallel aan de oever
worden geplaatst, zodat zegeen drijvend materiaal scheppen ende
kans op afdamming van de beekkleinis.
InAmerika worden de duurzame houtsoorten gebruikt, zoals ceder
(Proceedings of theTrout Stream Habitat Improvement Workshop,
North-Carolina, 1980).
InNederland zoudenwe beter gebruik kunnen maken van de bomen
die langs de beek aanwezig zijn ofwaren, zoals de els of de eik.
De els isechter na 2jaar alweggerot terwijl de eiketakken vijf
jaar functie als schuilplaats kan bieden.
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13.Zandvangers
Zand- maar vooral slibtransport kunnen voor het beek-ecosysteem
grote nadelige gevolgen hebben.
In hfdst. 10staat beschreven hoewe de oever-erosie, als oorzaak
van dit kwaad, kunnen beperken.
Toch isoever-erosie vaak niet de enige oorzaak van het zand- en
slibtansport.
In hfdst. 16kunnen we lezen hoe demaaikorf meespeelt dit proces
te verergeren.
Ook kan tijdens hevige regenval sedimenttransport over het land
plaatsvinden, die uiteindelijk inde beekuitmondt (drainagegeulen).
Vooral bij percelen waarop mais isverbouwd kan zich dit probleem
in hoge mate voordoen omdat deze percelen na de oogst onbegroeid
zijn zodat regenval meer grip heeft op de bodem.
Het isdus van essentieel belang om deze slibtoevoer vanaf het
land te beperken.
Aanleg van oeverstroken kan dit transport verminderen (zie
hfdst.10).
Beter isnog een overeenkomst te sluitenmet boeren dat deze hun
beekaangrenzende percelen zoweinig mogelijk gebruiken voor de
maisteelt. Grasland langs de beek is i.v.m.sedimentafvoer, beter
omdat gras de grond gedurende het gehele jaar doorvortelt, zodat
oppervlakte erosie geen kans krijgt.

Bij de uitvoer van waterkwantiteits- of beekverbeteringswerken
zal ook sediment kunnen vrijkomen.
Zo zal tijdens maar ook na de aanleg van oeverbeschermingswerken
oever-maar vooral bodemerosie optreden.
Om dit sediment zo onschadelijkmogelijk temaken kunnen we
stroomafwaarts van de bron, zandvangers plaatsen.

Een zandvang bestaat uit een plaatselijke verdieping en/of verbreding van de beek (Lange, G/ Lecher, K, 1986).
Door deze ruime diraensionerihg wordt de stroomsnelheid oever dit
traject kleiner waardoor de fijnere deeltjes kunnen bezinken op
de bodem van de zandvang.
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f i g . 46. Zandvang.
(uit:LangeG./Lecher,K.1986)

fig.47.Hetplaatsenvantakken indebinnenbochtversterkt
hetsedimentatieproces,
(uit:White,R.J.andBrynildson,O.M.,1967).
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Deze methode isniet onbekend inNederland en is al veel in beken
toegepast. In demeeste gevallen heeft men de zandvang direct
achter een stuw geplaatst.
De zandvang moet vel worden schoongemaakt als het bassin vol zit
om de goede werking tewaarborgen.
Een harde bodem vergemakkelijkt dit karwei.

Uit enkele Amerikaanse rapporten blijkt het positieve effect van
deze zandvang bassins (o.a.Alexander, G.R.;Hansen, E.A., 1983).
De sedimentaanvoerverminderde hiermet 71tot 86X terwijl het
jonge forellenbestand met 40Ï toenam.
De resultaten bewijzen hier dat zandvangers effectief kunnen
werken, vooral inbekenwaar bodemerosie optreedt (N.Am. J.
Fish.Manage. Vol. 3,no.4, 1983).
Er isnog eenmanier om het vangen van sediment te versterken
nl. het plaatsen van takken inde binnenbocht van een meander
(eventueel achter een driehoeksvleugelkrib), (dus niet inde
stroom).
In de binnenbocht vindt van nature ook al sedimentatie plaats
maar de takken moeten dit proces versterken (zie fig.47).
Na enkele jaren moeten de takken bedekt zijnmet het zand zodat
vegetatie zich kan vestigen en het geheel deel uit maakt vande
oever.
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14. Paaibedden
Indithoofdstukzullenweaandachtbestedenaandeecologische
eisendiedeSalmonidenaanhunpaaibedstellen,zoalskiezelgrootte,stroomsnelheid,waterdiepteenmorfologie.Omdatveel
onderzoeknaarhetpaaibiotoopvanSalmonidenisgedaanmetsoms
nogalafwijkende resultaten ishetonderstaandeeerstnogal
inventariserendvankarakter.Laterwordtditkaraktersteeds
concreterenwordenrichtlijnengegevenvoordeaanlegvannieuwe
paaibedden.Deonderstaandefeitenhebbenalleenbetrekkingopde
beekforeltenzijandersisaangegeven.

Kiezelgrootte
Naardekiezelgroottesdiedeforellenvoorhunpaaibeddenzouden
prefereren isveelonderzoekverricht.
Metderesultatenvandezeonderzoekenmoetechtervoorzichtig
wordenomgesprongenomdatzebetrekking hebbenopbuitenlandse
rivierenenbeken.Tochishetmogelijk,dooraldezegegevensop
eenrijtjetezetten,eenredelijkeschattingtemakenvandeze
kiezelsteenafmetingen.
Zoblijkendeforellenkiezenstenentegebruikenmeteendiameter
van0,3 -10cm.Daarbijblijktdatdeforelleneenvoorkeurvertonenvoorkiezelstenenvan1tot7cm(Stuart,1973;Frosten
Brown1967;Hooper1973;Berg 1977;ReiserandWesche 1977).
C S . ShirvellenR.G.Dungey (1983)vindeneenwaardevan 14mm
voordegemiddeldeenmeestvoorkomendekiezelsteenafmeting.
Hetgemiddeldegewichtspercentagevankiezelstenengroverdan32
ramwashier±15,6.Degroottevandepaairijpevisblijkthierbijookveel invloedtehebben.Hoegroterdezevis is,hoe
groterhetpercentagegroverekiezelstenenenhoekleinerhet
percentage fijnekiezelstenen,terwijlhetaandeelvankiezelstenenvan±1,5-50mmongeveergelijkblijft (StreamEnhancement Guide).
Ookdesalmonidensoort speelteenrolbijdeselectievande
juistekiezelsteenafmetingen.
Zoblijkthetnestmateriaalgebruiktdoordebronforelkleinerte
zijndandatgebruiktdoordebeekforel.
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Stroomsnelheid en vaterdiepte
Ook naar de stroomsnelheid en dewaterdiepte die de Salmoniden

I

prefereren voor hun paaiplaatsen, isveel onderzoek gedaan.
Hierbij bleek telkens weer dat deze vissen posities zochten met
optimale combinatie van stroomsnelheid enwaterdiepte. De stroomsnelheid bleekuiteindelijk tochdevoornaamste en doorslaggevende factor zijn ( C S . Shirvell and R.G. Dungey, 1983), omdat deze
mede invloed heeft op het zuurstofgehalte indepaaibedden (zie
ook morfologie).
In 1973vond Smith, een gemiddelde waarde van 45 cm/s (30-70
cm/s)voor de stroomsnelheid gemeten op 12cm boven het grindbed
en de gemiddelde waterdiepte was hier 43 cm (15-60 cm) (gemeten
over 115natuurlijke nesten in 5verschillende beken (Alabaster,
J.S., 1985).
Ottaway et.al. (1981)vond een stroomsnelheid van 31-42 cm/s
gemeten op4,5 cm boven het paaibed, terwijl dewaterdiepte hier
nauwelijks boven de 15cm uitstak.
Waters (1976)neemt als optimale waterdiepte het traject van 24,4
tot 45,7 cmmet alsmogelijke speling 12,2 tot 91,4 cm.
Shirvell and Dungey (1983)noemen een waterdiepte bij een gemiddelde stroomsnelheid van 39,4cm/s.
Hopper (1973)vermeldt een gemiddelde stroomsnelheid van 46,6
cm/s, met een speling van 30,5-76,2 cm/2,waarbij de meeste
nesten werden gerealiseerd intrajecten met een stroomsnelheid
van 39,6-51,8 cm/s.
De uitgezochte stroomsnelheid enwaterdiepte hangt ookweer af
van de soort en de grootte van de Salmoniden.

Grotere vissen kunnen natuurlijk ingrotere stroomsnelheden
paaien.
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Figuur 48.Factoren die dewaterwisselwerking beïnvloeden.
(Depijlen geven de stroomrichting aan),
(uit:Vaux, 1968 inAlabaster J.S., 1985).

Voor verklaring zie nevenstaande tekst.
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Morfologie
Demorfologie van het grindbed isvan groot belang. Deze bepaalt
dewisselwerking vanwater tussen de stroom (van de beek)enhet
water inde grind/kiezellaag.
Deze wisselwerking iserg belangrijk omdat dezemede het zuurstofgehalte inde grindlaag bepaalt.Als erniet voldoende zuurstof inhet paaibed aanwezig is,betekent dit een sterke ofgehele reductie van het salmonidenbroed doormortaliteit inde ei-en
embryonale fase.
Het hoogste zuurstofgehalte inpaaibedden vindenwe op plaatsen
waar dewaterwisselwerking naar beneden isgericht, d.w.z.waar
dewaterstroom Inhet grind isgericht (zie figuur48).
Vaux (1968)vond enkele factoren die deze wisselwerking beïnvloedden: (uit Alabaster, J.S. 1985).

1. (Grind/kiezel)bodemprofiel. Isdit profiel convex dan isde
wisselwerking naar beneden gericht, terwijl een concaaf profiel voor een omhooggerichte wisselwerking zorgt.
2. Doorlatendheid. Toenemende doorlatendheid (gemeten inde
stroomrichting)veroorzaakt een naar beneden gerichte stroom.
Een naar boven gerichte stroom ontstaat bij afnemende doorlatendheid.
3.Dikte van grind/kiezelbed (gemeten instroomrichting).
Toenemende grind/kiezelbeddikte leidt tot een naar beneden
gerichte wisselwerking, terwijl afnemende dikte een naar boven
gerichte wisselwerking veroorzaakt.
4. Staande golven. Een naar beneden gerichte stroom ontstaat
onder de toppen van staande golven, terwijl de dalen van deze
golvenvoor eennaar boven gerichtewisselwerking zorgen.
Staande golven worden vaakveroorzaakt door de aanwezigheid
van keien.

Met deze gegevens inons achterhoofd kunnenwe nuuitzoeken hoe
geschikt een bepaalde beek isals paaibiotoop.
Bij demeeste Nederlandse beken zullenwe hier echter op enkele
problemen stuiten die het paai-succes van Salmoniden verminderen
of zelfs geheel verhinderen namelijk:
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1.De paaigebieden zijn onbereikbaar voorveel vissen,door de
aanwezigheid van onpasseerbare hindernissen.
2. Er zijnwel paaibedden aanwezig,maar ze liggen onder een laag
zand of zijn dichtgeslibd.
3.Er zijn niet voldoende,ofgeen,paaibeddenmeer aanwezig,
bijv. alsgevolg van onderhoudswerken door hetwaterschap of
tengevolge van agrarisch/cultuurtechnische werken (kanalisatie, bochtafsnijding.

Deze drie gevallen kunnen zich afzonderlijk maar ook gecombineerd
inde beekvoordoen.
Als geval 1zichvoordoet kunnenwede beekweer passeerbaarmaken door het aanleggen vanvistrappen.
Ingeval 2kunnenwe kiezenvoor het schoonmaken van bestaande
grindbeddingen en/of het aanleggen van nieuwe paaibedden.Natuurlijkmoet hierbij wel de oorza(a)k(en)van het sediment c.q.
slibtransport worden geëlimineerd, daar anders na een kleine
periode zichhetzelfde probleem gaat voordoen.
Vooral slib,dat zichalseen filmophet paaibed afzet, is
funest voor het salmonidenbroed.
Het zuurstofgehalte inhet grindbed neemt sterk af,terwijl giftige, embryonale afscheidingsstoffennietworden gespoeld.
Een teveel aan zand en slib,kanhet uit de grindlaag zwemmen
van de larven bemoeilijken of geheel belemmeren. Een optimale
paaibed zou, inverband hiermee,nietmeer danvoor 5Xuit deeltjes <3mmmogen bestaan; 30Zvan deze deeltjes resulteert al
inminimale overlevingskansen vande embryo's enkleine ontsnappingskansen. Ook kunnen de gevolgen van slib-en zandtransport
aanzienlijk worden verkleind door de aanleg van zandvangen
stroomopwaarts vanwaardevolle paaigebieden (zie hfdst.13).

Ingeval 2,maar zeker ingeval 3,kunnenwe ookkiezen voor de
aanleg van nieuwe paaibedden.
Door deze paaibedden eengoede morfologie tegeven kan een groot
overlevingspercentage worden gerealiseerd.
Op de aanleg vanpaaibedden komenwe straks terug.We gaan nu
eerst het schoonmaken van bestaande paaibedden bespreken.
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Schoonmaken paaibedden
Als er inde beek nog wel geschikte grind/kiezelbeddingen aanwezig zijn,maar deze zijn dichtgeslibd ofverzand, kunnen we deze
op tweemanieren schoonmaken:
- met hoge drukspuit;
- met hiervoor bedoelde constructies.

Met de hoge drukspuit wordt het zand en slib doormiddel van een
krachtige waterstraal uit het paaibed gespoeld.
Deze reinigende werking moet echterwel diep doordringen en grondig gebeuren. Alswe dezemethode gaan toepassen moeten we er
echter wel zeker van zijn, dat het vrijgekomen zand en slibelders geen ernstige schade kan aanrichten. Het schoonmaken moet
net voor de paaitijd gebeuren, zodat de paairijpe Salmoniden een
schoon paaibed aantreffen.
Inverschillende Amerikaanse Staten worden opdezemanier jaarlijks de paaibedden "gewassen".Dit gebeurt vaak op mechanische
grote schaal door het inzetten van speciale vervaardige wasmachines (Mih,W.C., 1978 inFisheries, Vol. 3,no. 1, 1978).
Wilson en Shiridan (1974)stelden proefondervindelijk vast dat
het overlevingspercentrage van het broed van 10tot 401 steeg.

Ook kunnenwe proberen de paaibeddingen met constructies als:
driehoeksvleugelkribben of "beekvernauwers".
Inhfdst. 11 is aluitvoerig ingegaan op dewerking en de constructie van zowel de enkele als de dubbele driehoeksvleugelkrib.De "beekvernauwer" ishier iets nieuws,maar berust in
principe opdezelfde werking (en constructie) alsde driehoeksvleugelkrib. De constructie (±2,5 m)maakt de beek ter plaatse
smaller waardoor de stroomsnelheid wordt opgevoerd. De hogere
stroonsnelheid moet het paaibed schoonspoelen van slib en zand
(zie figuur 49).Meerdere constructies achter elkaar geplaatst
zijn gewenst (zie ook: aanleg nieuwe paaibedden).

Bovengenoemde methoden kunnen beter gecombineerd worden toegepast. Bij de eerste methode, het wassen met de hogedrukspuit, zal
na verloop van tijd zich toch sediment ophet paaibed af kunnen
zetten waardoor regelmatige schoonmaak een vereiste is.
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Figuur 49. "Beekvernauwer".
Uit: Proceedings of the Trout Stream Habitat
Improvement Workshop, Ashe ville, North Carolina,
1980).
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Bij de tweede methode, het gebruik maken van constructies, wordt
het paaibed iseerste instantie niet diep en grondig gereindigd,
alleen maar oppervlakkig.
Een combinatie van beidemethoden zou een diep en grondige wasbeurt betekenen terwijl het paaibed voor langere tijd schoon zou
blijven door de stroomversnelling veroorzaakt door de constructies.
Bij het schoon houdenvan de paaibedden kan ookworden gedacht
aan zand- en slibvangers (ziehfdst.13).

Hoe mooi de bovengenoemde methoden ookklinken, nooit mag worden
vergeten dat het noodoplossingen en lapmiddelen zijn die de echte
oorza(a)k(en)van het zand- en slibtransport niet oplossen (oever- en bodemerosie, bovengrondse afvoer van beekaangrenzende
percelen). Veel beter ishet, het zand- en slibtransport binnen
tolereerbare grenzen te krijgen, door de echte oorzaken aante
pakken.

Aanleggen van nieuwe paaibedden
Alswe nieuwe paaibedden willen gaan aanleggen, isde eerste
vraag, waarwe dit gaan doen.
Is het bekend, waar vroeger de Salmoniden paaiden, dan isdeze
vraag niet meer zomoeilijk te beantwoorden.
Toch zullen deze plekken vaak ongeschikt zijn gemaakt, door
bijv. cultuurtechnische werken, te diep. Dan ishet noodzakelijk
dat we andere geschikte trajecten opzoeken.
Hierbij kunnen enkele criteria als richtlijnworden gebruikt:
- Het verval moet groot zijn.
- De stroomsnelheid en dieptemoeten geschikt zijn.
- De bodem op deplaats moet voldoende stevig zijn.
- Ermogen geen grote variaties inwaterafvoer optreden (zie ook
hoofdstuk15).
Wemoeten dus eigenlijk zoeken naar stroomversnellingen inde
beek, want op zulke plaatsen ishet verval groter en bestaat de
bodem niet uit zand of slib,maar uit grovermateriaal.
In de literatuur worden de reohte stukken tussen twee meanderbochten beschreven als de natuurlijke paaiplaatsen voor de salmo-

•102-

ia)

R

j T t

(ö)

f ' ^ 1 Impermeable layer [ÏI~.^]Gravel |~ f j Deposits b^S«*< Stone

figuur 50.Het inrichten van paaibedden door het aanpassen van
oude stuwen.
a. stuwmet afgezet sediment
b. paaibedconstructie van "stuwuiterlijk"
c. stroomversnelling met paaibed
Pijltjes geven de richten aanvan de waterstroom

Hengelaars en agrariërs zijn
hier bezig om aan de bovenloop
van een beek grindbedden aante
leggen.De grindbedden moeten
gaan fungeren als paaiplaats
voor forellen en alsopgroeigebied voor de forellenlarven.
Daarnaast bieden de holten tussen kiezelstenen volop leefmogelijkheden voor insektelarven.
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niden. Zijn er nog meanderbochten inde beek aanwezig, envoldoet
het rechte traject tussen deze bochten aan bovenstaande criteria
dan kunnen we hier nieuwe paaibedden gaan aanleggen.
Heel geschikte plaatsen voor het aanleggen van paaibedden vinden
we stroomafwaarts van stuwen, omdat een stuwvaak als een soort
"slibaanvanger" fungeert.
Ook kunnen we bestaande vaste oude stuwen (vooral waterstaatkundige stuwen)vaak ombouwen tot geschikte paaiplaatsen zonder afbreuk te doen aan agrarische/cultuurtechnische belangen (Hermansen, 1982, inAlabaster, J.S., 1985, zie figuur50).
Nuwe een geschikte paaiplaats hebben gevonden kunnenwe ons
bezig houdenroetde aanleg van de paaibedden.
De aanleg moet op zodanige wijze gebeuren dat:
1.De zuurstofvoorziening inhet paaibed optimaal is.
2. De kans op dichtslibben gering is.
3.Ook de grotere forellen kunnen paaien.

I

4. De waterafvoer niet ingevaar komt.

Bij de keuze van de aanlegplaats hebben we eigenlijk ook alrekening gehouden met een optimale zuurstofvoorziening, door namelijk de stroomversnellingen alspaaiplaats te kiezen.
Toch kan de zuurstofvoorziening aanzienlijk worden verbeterd door
het paaibed de juiste samenstelling envorm te geven.
In de natuurlijke situatie,waar de forellen vaak paaien opde
rechte stukken tussen twee bochten, zien we ook dat het paaibedprofiel hier vaak convex van vorm isendat ervaak staande golfjes aanwezig zijn die worden veroorzaakt door enkele grotere
keien. De zuurstofvoorziening isopdergelijke plaatsen goed
omdat dewisselwerking tussen dewaterstromen inhet grindbed is
gericht.

De afmetingen van de tegebruiken grind/kiezelstenen isookerg
belangrijk.Niet alleenvanwege de eisen die de forellen hieraan
stellen, maar ookvoor een optimale doorlatendheid en eengeringere kans op dichtslibben.
Wat de laatste twee eisen betreft moeten de stenen eigenlijk zo
groot mogelijk zijn,want hoé kleiner de afmeting van het grind
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Figuur51.Deforelpaaitvannatureinstroomversnellingen.
(Bron:BrynildsonandWhite,1967enStreamEnhacement
Guide).

stroomversnelling

zand,slib_

bodem
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des te groter de kans op dichtslibben en des te slechter de doorlatendheid is.
Gezien de eisen van de forel zou dan een afmeting van 1,5-3 cm
een goede maat zijn.Voor de aan te leggen paaibedden dienen
geen scherpe stenen teworden gebruikt, omdat dit devis verwondt. Toch moeten hier ook een percentage grovere kiezelstenen
(3-7 cm)door heenworden gemengd omde stabiliteit van het paaibed te verhogen.
Dit percentage mag oplopen naarmate men dieper inhet paaibed
komt, en opde beekbodem mag dit zelfs tot 100Z oplopen.
Op de beekbodem kunnen we kiezen voor een laag stenen vanuniforme grootte (bijv. 7cm)zodat de grote holtes tussen deze
stenen niet geheel opgevuld raken door kleinere steentjes. Door
deze gelaagde opbouw iser sprake van een toenemende doorlatendheid wat de zuurstofvoorziening inhet paaibed ten goede komt en
de kans op dichtslibben verkleint.

Het is zeer belangrijk dat de bodem van de gekozen paaiplaats
hard is,anders zal het paaibed naverloop van jaren inde beekbodem zijnweggezakt (denk ook aan betreden voor schoonmaak en
onderzoek).
Het verdient daarom voorkeur de bodem eerst teverharden met een
laagje fijn grind (flink aanstampen). Op deze verharde laag kan
dan het paaibed worden gebouwd.
De hoogte van het paaibed moet minimaal 20cm zijn omdat de
grotere forellen behoorlijk diepe paaikuilen kunnen slaan.Aan de
andere kant mag het paaibed niet tehoog zijn omdat anders het
stromingspatroon van de beek ingevaar zou kunnen komen:
25-30 cm iseen aantrekkelijk compromis.
Dat het aanleggen van paaibedden opstuwing zouveroorzaken is
niet geheel gegrond, omdatwe depaaibedden aanleggen op trajectenmet voldoende verhang. De lengte van de paaibedden mag eigenlijk niet meer bedragen dan 3m, omdat anders toch de kans op
dichtslibben toeneemt.
Er zullen vooral bij een zich ontwikkelde forellenstand meerdere
paaibedden moeten worden aangelegd, om tevoorkomen dat de
forellen eikaars nest opgraven en verstoren.
De volgende berekening zou hiervoor als richtlijn kunnen dienen:
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hoogwaterstand
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grind/kiez»!

harn ondergrond

figuur52.Naelkaargeplaatstepaaibeddenmetdaartussen
stroomkomc.q.bezinkbassin.

Nieuwepaaibeddenaanleggen inSleeswijk-Holstein.
FotoGerdJanssen.
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Stel: er zijn 2à3jaar geleden jonge forelletjes uitgezet en
daarvan zijn ernu 160paairijp, waarvan 50Xvrouwtjes.
Een gemiddeld nest van de forel bestaat

0,5ra2paaibed.

Dat betekent dus dat er 80x 0,5 m 2 •40ra2paaibedden zouden
moeten zijn.
Ervanuit gaande dat de beekbodem 4meter breed is,moet er dus
over een lengte van 40ra2:4m • 10mworden gepaaid. Dat betekent dus dat er 10 :3- 3paaibedden moeten worden aangelegd.Ve
kunnen ook andersom rekenen: 1paaibed - 3m x4m - 12m 2 heeft
een capaciteit van 12ra2:0,5ra2•24 forellen (vrouwtjes).

(Dit voorbeeld betreft geen reële getallen en iszeer geïdealiseerd, doch het gaat hier om een kleine indicatie).

In de loopvan de tijd zullen dus telkensmeer paaigelegenheden
moeten worden aangelegd omdat het forellenbestand zal gaantoenemen. Tegen die tijd moet het slib-en zandtransport van de beek
zodanig zijn geëlimineerd, dat veel langere paaibedden kunnen
worden aangelegd.
Een gezonde, natuurlijke forellenbeek bestaat voor circa 51uit
geschikt paaigebied.

De eerste jaren zullen echter enkele goed functionerende paaibedden al tot interessante resultaten kunnen leiden.
We kunnenmeerdere paaibedden achter elkaar aanleggen door een
ruimte vrij te laten van ± 2meter tussen deze aaneenschakeling
van paaibedden (zie figuur52).
Deze ruimtes tussen de paaibedden kunnen zowel door de oudere als
jonge forellenworden gebruikt als rust- en schuilplaats, terwijl
zand en slib hier kunnen bezinken.
De bodem van deze diepere plaatsen kan het besteworden verstevigd met grote stenen; dit vergemakkelijkt namelijk de schoonmaak
van de paaigebieden.
Om tevoorkomen dat het grind indeze kuilen zou rollen, bijv.
bij betreding of door hevige stroom, kunnenwe aan het stroomafwaartse eind van het paaibed een rij grotere keien plaatsen (of
hout) (opmerking P.R.).
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bij het aanleggen van nieuwe paaibedden zouden we ook nog gebruik
kunnen maken vande "beekvernauwers" (zie figuur 49),alswe geen
geschikte paaiplaatsen (stroomversnellingen) inde beek kunnen
vinden.
Dit verdiend echter niet devoorkeur omdat dergelijke paaiplaatsen een zeer onnatuurlijk karakter zullen hebben.
Brede oeverstroken moeten de paaiplaatsen beschermen tegem schadelijke invloeden van buitenaf, zoals bemesting en slibtransport
over land.
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15.Alternatieven
Extreem hoge waterafvoeren kunnen erg nadelig zijn voor het leven
inde beek. Zoworden insektenlarven of het broed van vissen door
de sterke stroming weggespoeld, terwijl schuilplaats biedende
overhangende oeversworden afgebroken.
In dit hoofdstuk zullenwe enkele alternatieven noemen die deze,
voor het biotoop schadelijke, piekafvoeren kunnen afvlakken:
namelijk: - hoogwateromleidingen
- hoogwaterreservoirs

Een hoogwateromleiding iseenwatering die een gedeelte van de
afvoerfunctie van een stuk beek over neemt bij overschrijding van
een bepaalde maximum afvoer.
In dit kort gesloten beektraject komen dus geen extreem grote
fluctuaties indewaterafvoer voor, wat een ideale situatie en
bescherming kan betekenen voor bijv. het paaigebied van Salmoniden.
In de hoogwateromleiding zelf zal zich een heel ander biotoop
ontwikkelen als inde beek, omdat het water indeze watering
meestal stil staat.
Het gebiedje tussen de omleiding en de beek kan worden gezien als
een plaatselijk breder worden van de oeverstrook.
Isdit gebiedje eenmaal begroeid, dan vormt dit een ideale
schuilplaats voor allerlei dieren.
Een tweede alternatief is, inde bovenloop van de beek hoogwaterreservoirs te creëren indevorm van moerasgebied.
Deze beekaangrenzende gebieden mogen dus bij extreem hoge waterafvoeren onderwater komen te staan, zodat depiekafvoerweer
wordt afgevlakt.
Deze gebiedjes met bufferend vermogenmoeten dus stroomopwaarts
van waardevolle beektrajecten gekozenworden envan nature al
laag gelegen zijn.
Deze gebieden zijn langs de beek niet moeilijk tevinden omdat
hier innatte perioden alwaterplassen op het maaiveld zullen
staan.
In deze hoogwaterbekkens zal zich eenmoerasvegetatie kunnen ontwikkelen, wat een prima biotoop vormt voor amfibiëen envogels.
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Bovengenoemde alternatieven omdepiekafvoeren van een beek afte
vlakken eisen wel veel grond op.
Bovendienmoet inhet eerste geval speciaal een hoogwater omleiding worden gegraven als geen gebruik kanworden gemaakt van een
reeds bestaande watering zoals een oude afgesneden beekloop.
Het verwerven van een stuk grond voor hoogwaterreservoir of hoogwateromleiding zal inhet kadervan een ruilverkaveling of herinrichting (als art. 13,grond)moeten kunnen geschieden, omdat
deze lagere gelegen percelen tochminder aantrekkelijk zijn voor
de landbouw.
Per beek zal moetenworden nagegaan hoe de potenties liggen voor
beide alternatieven en of ze echt effect zullen hebben opde
hoogwaterafvoer van de beek.
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16.Onderhoud
Het huidige onderhoud van beken is inhanden van waterschappen.
Dit onderhoud bestaat globaal gezegd uit alle verken die een
goede waterafvoer waarborgen, zoals:maaien van bermen, schonen
van bodem, herstel van vernielingen (bijv.doorwater of bisamrat), onderhoud aanwaterkwantiteitswerkenenz..
Dat dit onderhoud zeer belangrijk isen dus niet achterwege kan
worden gelaten zal een iederwel duidelijk zijn (hfdst.7).
Toch heeft demanier waarop dit onderhoud nugeschied rigoureuze
gevolgen voor het beek-biotoop.
Bij demeeste waterschappen wordt nl.minimaal 2keer perjaar de
plantengroei met deroaaikorfuit de beek gehaald, wat de volgende
negatieve effecten heeft: (concept Plan Keersop, Kempische Vliegvisclub).

- Beschadiging beekoevers. Bij gebruik van demaaikorf wordt vaak
afbreuk gedaan aan de oevers.Dit gebeurt meestal "per ongeluk"
maar soms lijkt het ook bij het maaien tehoren wanneer de
oevers keurig recht worden afgestoken en alle gras en andere
planten worden weggeschrapt.

- Verwijdering van oeverplanten. Zoals boven al isvermeld wordt
bij machinaal schonen ook de oevervegetatie aangetast of soms
geheel verwijderd. Behalve de opde oever levende planten
worden ook dewaterplanten uit de oeverzone aangetast ofverwijderd. Deze planten moeten juist de oevers beschermen tegen
erosie. Daarbij komt dat sommige van deze planten zoals riet
zeer slecht tegen aantasting kunnen.

- Erosie.Door bovengenoemde oorzaken zal door de kracht van het
water erosie optreden. De stroming van de beek heeft vrij spel
en spoelt materiaal uit de oevers los.
De beek zal hierdoor steeds breder en ondieper worden wat zowel
uit waterloopkundig als biologisch oogpunt ongewenst is.
Ook rijst devraag of door het vroeg maaien vanvrij onschadelijke planten de kansen groter wordt gemaakt voor de groei van
meer schadelijke plantengroei.
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Machinaal maaien heeft devolgende negatieve effecten opde beekfauna:
- Het doden enverwonden van vissen.
- Het verwijderen van insekten (visvoedsel).
- Het verwijderen van schuilplaatsen.
- Het dalen van het zuurstofgehalte door rotting.

Uit bovenstaande negatieve effecten blijkt wel duidelijk dat een
anderraaaibeleidinde beek gewenst isom een zo gevarieerd mogelijk ecosysteem te creëren en instand te kunnen houden.
Ook de constructies enmethoden diewe hierbij gebruiken staan
eenmachinaal maaien niet toe.
Zo zal bijv. de aanplant van bomen en struiken, het storten van
veldstenen (zwerfstenen)en de aanleg van driehoeksvleugelkribben
het machinaal maaien zeer bemoeilijken.
Ook zou dit machinaal maaien aangebrachte constructies zoals
paaibedden weer kunnen verwoesten.
De noodzaak lijkt te zijn ontstaan dat bij onderhoudswerkzaamhedenmeer rekening wordt gehoudenmet landschappelijke en ecologische functies van de beek.Handmatig maaien voldoet aan deze
eisen. Maar om tot een gevarieerd ecosysteem te komen ismeer
nodig dan alleen deze werkzaamheden. Daarommoeten we de natuur
vaak een handje helpen of soms ook inde toom houden. Een goed
beheer moet hier zowel aan hydrologische als landschappelijke- en
natuurwetenschappelijke eisen voldoen.

Uiteindelijk zou een zelfregulerend beekecosysteem het ideale
beeld zijn. Aan de beekworden echter zoveel (verschillende)
eisen gesteld en de drukvan buitenaf wordt echter zo groot, dat
deze gedachte inhet land vanUtopia thuis hoort.
Het natuurlijk beekkarakter is immers een dynamisch geheel wat in
toom moet worden gehouden binnen zekere grenzen.
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17.Beheer
Naast de onderhoudsfunctie kent het beheer dus een bredere taakstelling, zijmoet ervoor zorgen dat de beek een zo natuurlijk
mogelijk karakter krijgt en behoudt.
Specifieke beheerswerkzaamheden kunnen bestaan uit onderhoud aan
planten en bomen, jonge aanplant, hoogwaterbekkens, en onderhoud
aan constructies dievoor de ecologische inrichting zijn
gebruikt.
Het is raadzaam om - inhet kader van een goed beheer -beheersrichtlijnen en beheersplannen op te stellen die hunwerking over
een bepaald aantal jaren hebben.
Van tevorenmoet echterwel goed met alle betrokkenen worden afgesproken welke mate van natuurlijkheid uiteindelijk gewenst
en/of mogelijk is.
Eén en ander vereist veel inzicht inontwikkelingenvan flora en
faunamaar ook hydraulische kennis ishierbij onmisbaar. Inhet
onderstaande worden enkele specifieke beheerswerkzaamheden besproken, die,voor zover kanworden bekeken, het meest arbeidsintensief en frequent zllen zijn.

Handmatig schonen (verwijderen van waterplanten)
Schonen kan worden gezien als een beheersmaatregel: als dewaterplanten niet uit de beek zoudenworden gehaald, zouden overstromingen plaatsvinden en het iszelfsmogelijk dat de beek op den
duur zijn loop gaat wijzigen.
Dit is indeNederlandse situatie ongewenst dus zullen dewaterplanten uit de beekmoetenworden gehaald.
Handmatig schonen lijkt hier de bestemethode omdat dan zoweinig
mogelijk afbreukwordt gedaan aande natuur.
Handmatig onderhoud geschiedt met behulp van enkele gereedschappen, zoals: zeis,maaiketting, greep (mestvork)of sloothaak. Ze
worden hieronder besproken (uit:Concept Plan Keersop, Kempische
Vliegvisclub).
Zeis. Het de zeisworden dewaterplanten vlak boven de bodem afgesneden. Demaaier staat met waadlaarzen inde beek en loopt en
maait in stroomopwaartse richting. Deze methode isechter zeer
arbeidsintensief maar spaart de inde beek levende organismen en
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kanzeerselectiefwordentoegepast.Doorhogekostenkanworden
beslotendezemethodeeerstalleenopwaardevolletrajecten inte
zettenzoalsdepaai-enkraamkaraertrajectenvandeforel(zie
hfdst.14).
Natuurlijkmoethetmaaiselwelwordenafgevoerd (mestvork,
sloothaak).
Maaiketting.Ditapparaatbestaatuiteenaantalgedraaidezaagbladendiemetwartelsmetelkaarzijnverbondenenzoeengrote
bewegingsvrijheidbezitten.
Aandeuiteindenvandeze"zaagketting"zijntweezwareschakelkettingenverbonden,waaraaneenstokbevestigdkanworden.Lopendopbeideoeversvandebeekkunnen2personendemaaiketting
bedienen.
Dewaterplantenwordenmiddenindebeekvlakbovendebodemafgesneden,terwijldeoevervegetatiegrotendeelsgespaartblijft.
DeKerapischeVliegvisclub iszelfinhetbezitvaneenmaaikettingmaarheefthiernoggeenervaringmeekunnenopdoen.
Mestvorkofsloothaak.Nahetlossnijdenvandewaterplanten
moetendezewelwordenafgevoerd omdatandershetzuurstofgehalte
aanzienlijk zalgaandalendoorhetrottingsproces.Hiervoor
wordtdemestvorkofsloothaakgebruiktdiedelosgesneden
plantenuithetwaterscheppenofslepen.

Dezebeheersmaatregel zalvooraldeeerstejarenfrequentmoeten
wordenuitgevoerd.Laterzaldeschaduwwerkingvandeelzendeze
taaktelkensmeerkunnenverlichtenen/ofzelfsovernemen.Na
enkelejarenmoetdewaterplantengroeidusdanigzijngeëlimineerd
dathandmatig onderhoud indegehelebeekkanplaatsvinden.

Beheervanoevervegetatie
Ookdezorgvandeoevervegetatie isinhandenvanhetwaterschapspersoneel,evenalsdebegroeiingvandegrensvanwateren
land (gelelis,egelskop,waterweegbree,lisdodde,kalmoes,
zwanebloem,riet,e t c ) . Derijkdomvanwildeplantenvande
slootoeverssteektzeergunstig afbijdievanhetomringende
cultuurlandschap.
Naastdeze landschappelijke functiebezittendemeestevandeze
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oeverplanten het vermogen de oevers tegen erosie te beschermen
(riet, kattestaart, e.d.). Tevens kan sedimentatie tussen deze
oevervegetatie plaatsvinden zodat de beek zichvernauwd enverdiept.

In hfdst. 16 isal opgemerkt dat het machinaal schonen grote
afbreuk doet opde oevervegetatie. Maar ookworden deze specifieke planten door eutrofiëring door andere planten zoalsde
brandnetel verdrongen.
Het beheer moet erdan ookopgericht zijn deze specifieke maar
ook karakteristieke beplanting langs de beek te beschermen eneen
kans te geven.
Dit kanworden gerealiseerd door het handmatig onderhouden en
selectief maaien van de oeverbegroeiing (Concept Plan Keersop,
KempischeVliegvisclub).
Voor het onderhoud van de oeverplanten heeft men de keuze uit de
zeis en (hand)motormaaiersvan diverse typen.
Met dit gereedschap kan veel nauwkeuriger worden gewerkt danmet
demaaikorf ofmaaibalk en spaart dus oevers.
Door selectief temaaien kunnenwe bepaalde planten op of langs
de oevers laten staan of betere levenskanten bieden. Ook kunnen
we nu besluiten langs trajecten waar erosie gevaar heerst niet te
veel te gaanmaaien (zie ook hfdst. 8 "riet"). Hetzelfde beheer
kan ookworden toegepast inhoogwaterbekken- en hoogwateromleidingen.

Beheer van (houtwallen)bomen
Het beheer van de bomen en oeversingels (elzen, wilgen, struiken)
moet enerzijds gericht zijn opde ontwikkeling en instandhouding
van een rijk-ecosysteem en anderzijds het vereiste afvoerend vermogen van de beekwaarborgen (ecohydrologie).Voor de het in
stand houden van devariatie inbegroeiing dient steeds eengedeelte van de bomen en struiken teworden afgezet, waarbij een
omloop kan gelden van 5-20 jaar (al naar gelang de ouderdom en
voormalig beheer).
Door de houtwallen tijdig terug te zetten ontstaat een struik- en
kruidlaag inde houtwal die veel meer fourageer- envestigingsmogelijkheden bieden.
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Hierbij ishet beheer nooit een groot gebied in één keer onder
handen te nemen, want een dergelijke kaalslag zou ten koste gaan
van ruimtelijke afwisseling en biologische rijkdom. Het nastreven
van een gevarieerde leeftijds opbouw van de beplanting isdus
wenselijk (Wanink, H, Pelk, M.; Koetzier, B., 1987).

Ermoet voorworden gezorgd dat de oeverbegroeiing een onderbroken lijnvormt, vooral op plaatsen die bij hogewaterstanden worden aangevallen.
Dit om uitschuren en kolken tevoorkomen. Bomen die een gevaar
betekenen voor het afvoerend vermogen van de beek kunnen worden
vervangen door jonge aanplant.
In hfdst. 8 is al opgemerkt dat inhet water stekende wortels
moeten worden gekapt om erosie tevoorkomen (zie verder hfdst.
8). (voor verdere beheersrichtlijnen zie:Wonink, H., Pelk, M.,;
Koetzier, B., 1987 en Beplanting buiten bosverband Staatsbosbeheer 1984).

Voor de bescherming van de houtwallen kan het bestemmingsplan
buitengebied (mits aanwezig)een belangrijke bijdrage leveren.
De kwaliteit van deze houtwallen hebje echtermet het bestemmingsplan niet inde hand:wanneer eenhoutwal niet wordt onderhouden en ervoortdurend drijfmest inkomt isdaar met een
bestemmingsplan niets aan te doen (Natuur enMilieu, 11maart
1987).
Het bestemmingsplan isdus alleen gericht op het passieve beheer:
dat betekent dus niets anders dan het handhaven van de bestaande
produktie-omstandigheden (zie ookhfdst.5 ) .

Onderhoud jonge aanplant
In tegenstelling tot de oudere houtwallen vergt de jonge aanplant
van struiken en bomen de eerste twee tot vier jaar een intensief
onderhoud.
Bescherming tegen het watermaar ook, indewintermaanden, tegen
wildvraat isgewenst (zie ook hfdst.8 ) .
Later zal uitdunnen van bomen en struiken kunnen plaatsvinden om
tenslotte het gewenste eindresultaat te bereiken (zie: Beplanting
buiten bosverband Staatsbosbeheer).
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Dit onderhoud bestaat uit het herstellen van bijv. oever(s)-(constructies), driehoeksvleugelkribben, lage profieldammen, natuurtechnische overhangende oevers,maar ook het schoon maken van
paaibedden en zandvangen kan hiertoe worden gerekend. Tevens moet
er inhet begin opworden gelet dat de aangebrachte constructies
geenvuilvangers worden en zede beekgaan afdammen.
De beste tijdstippen omdit te controleren zijn:
- inhet voorjaar na de invallendedooi;
- inhet najaar na het visseizoen envoor de paaiperiode;
- na extreme waterafvoer.

Dit onderhoud zal vooral het eerste jaar intensief moeten gebeuren omdat de beek dan nog vrij dynamisch van karakter is.
Zo zal bijv. door het verstevigen van oevers,hetzij natuurlijk
en/of natuurtechnisch, de beekdieper uitslijten, zodat het vrij
gekomen zand zandvang(en) spoedig gaan vullen.
Later zal de beek in eenmeer stabiele situatie terecht komen en
uiteindelijk moet dit onderhoud miniem of zelfs niet meer nodig
zijn (natuurtechnische constructie moeten dus uiteindelijk met de
oever zijn vergroeid en een harmonisch en stabiel geheel vormen
met de beek).
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Tijdstip
Een goed beheersplan zou ook rekening moeten houden met het tijdstip inverband met natuurlijke aktiviteiten inde beek. Zo zou
het tijdstip van schonen inde beek niet moeten samenvallen met
de paaiperiode van Salmoniden.
Ook zou het terugzetten van struiken en bomen beter niet kunnen
plaatsvinden inde vogelbroedperiode.
Iedere beek zou zo z'n eigen kalender voor onderhoud en beheer
kunnen opstellen, al naar gelang de aanwezige natuurwaarden en
hydraulische eisen.
Tabel 3dient alsvoorbeeld voor dergelijk beheerskalender (deze
kalender zoumen zelf kunnen uitbreiden).

Jan. Feb. Maart Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
Vissen
Paaitijd

Waterplanten
rplant«

Werkzaamheden inhet
water

Paaitijd

I

(Handmatig schonen)
Bloeiperiode
liet/Oeverplanten
Halmaanplant
Oeverriet
Zodenaanplant
Niet maaien
Bomen

.

Paaitijd

.

Aanplant (indien
vorstvrij)

Onderhoud
jonge aanplant

Aanplant
(indien
vorstvrij)

Bossen en houtwallen
Onderhoud

Broedtijd voor
vogels envele
kleine diertjes

Onderhoud

Tabel 3.Kalender voor onderhoud en beheer.
(Uit:Binder, W., 1979 inLage, 6/Lecker, K., 1986)
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18.Financiële aspecten
Ieder beekverbeteringsplan zalmoeten worden onderbouwd met een
kosten-nut-analyse.We gebruiken hier het woord nut, omdat de
baten van deverbeteringen zichmoeilijk ingeld laten uitdrukken.Wat isbijvoorbeeld dewaarde van een biotoopvermeerdering?
De enemens kan hier heel intensief van genieten terwijl het de
ander koud laat.Tochmoetenwe het nut van een beekverbetering
niet onderschatten, we zullen hier enkele voorbeelden van schetsen.
Ten eerste heeft de sportvisser baat bij de beekverbetering. De
beekverbetering kanworden gezien als een verruiming en vergroting van de sportvismogelijkheden. Door de liniaire-vorm kande
beek meer sportvissers perra*dragen dan andere viswaters wat
vooral inviswaterarme gebieden grote voordelen biedt.Veel meer
maar ook andere soorten wild kunnen aantrekken zoals het konijn.
Eigenlijk hebben heel veel mensen profijt van de beekverbetering
omdat de landschappelijke- en natuurwetenschappelijkewaarde van
de beek wordt verhoogd waardoor deze verbetering eigenlijk een
stukje bijdraagt aan deverbetering van ons eigen menselijk
biotoop.

De kosten van de beekverbetering kunnen wel ingeld worden uitgedrukt. Hierbij maken we onderscheid inkosten van vooronderzoek,
aanleg en kosten van het beheer. De kosten van vooronderzoek
bestaan vooral uit de inventarisatie-kosten van flora en fauna
(bijv. elektrovisserij),maar ookwaterkwaliteitsbepalingen (komt
de beekvoor verbetering in aanmerking?
Deze kosten zullen echter nooit erg hoog kunnen zijn omdat de
meeste waterkwaliteits- envisstandbeheerders deze gegevens al
door de jaren heen hebben verzameld. Ookwaterschappen hebben
gegevens over dewaterkwantiteitsaspecten van de beek.

De kosten van aanleg kunnen bestaan uit:
- aankoop oeverstroken
- aanleg beplanting en afrastering
- aanleg andere biotoop verbeterende constructies.
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Aankoop oeverstroken
De aankoop van oeverstroken zal verreweg de grootste investering
zijn inhet beekverbeteringsproject. De gemiddelde breedte van de
oeverstroken zal ongeveer 2-3 meter bedragen. Dit betekent, er
vanuitgaande dat aan beide kanten van de beek een oeverstrook
gewenst is,dat er over een trajectlengte van 1kilometer ca.
4.000 tot 6.000 tor grond moet worden aangekocht (»gemiddeld 1
ha/2 km).Het isookmogelijk dat we de aankoop van grond eerst
beperken tot dewaardevolste en/of meest bedreigde trajecten
zoals, de (nieuwe)paaigebieden van salmoniden (stroomopwaarts)
terwijl de andere trajecten d.m.v. beheersovereenkomsten in
handen blijven van landeigenaren.
De Relatienota kan eenvergoeding geven voor het noodzakelijke
regelmatige onderhoud.
De aankoop van grond wordt hierbij ook nog bemoeilijkt omdat er
heel veel landeigenaren bij betrokken zijn die allemaal een klein
stukje grond moeten afstaan. Hierdoor wordt hun totale oppervlakte aan grond verkleind en dit gaat weer ten koste van de hoeveelheden(?)mest die menmag uitrijden. Ook het afstaan van een
strook produktieve grond zal bij demeeste boeren een moeilijk
punt zijn. Erkunnen echter ook boeren zijn die het planmet
enthousiasme zullen toejuichen omdat ze nu af zijn van het erosieprobleem die de oevers doet afkalven en dus steeds verder
gaand grondverlies tot gevolg heeft.Het isduidelijk dat tegenover deze feiten een hoge vergoeding en schadeloosstellingen
moeten staan (nadere studie gewenst).

Aanleg beplanting
De kosten van de aanleg van beplanting en afrastering bestaan uit
materiaal- en arbeidskosten. Op de arbeidskosten kan flink worden
bespaart door het inschakelen vanvrijwilligers (bijv. sportvissers). De elzen kosten op zich erg weinig: ca. f0,50 per stuk.
Bij éénzijdige beplanting kan dusworden gerekend op f 5 0 0 , — aan
elzenplantgoed per km. Demateriaalkosten voor een afrastering
zullen hoger zijn. De beekmoet op beide oevers van prikkeldraad
afrastering worden voorzien om betreding van vraat van vee tegen
te gaan (ca. 2.000 mprikkeldraad/km).
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Aanleg oeverbescherming
Hiermee bedoelen we niet de aanplant van elzen maar demeer natuurtechnische oeverbescherming. Deze kosten bestaan weer uit
materiaal en arbeidskosten. Over deze kosten isbij ons niet veel
bekend en dit zal dus nadermoeten worden onderzocht. Vel mag
duidelijk zijn dat deze investering éénmalig isende jaarlijkse
kosten van oeverherstel naar beneden schroeft.

Aanleg andere biotoopverbeterende constructies
Deze kosten kunnen bestaan uit de aanleg van paaibedden, driehoeksvleugelkribben, natuurtechnische overhangende oever,profieldam, stenen, takken enz.Ook over deze kosten isons niets
bekend omdat hier geen gegevens over bekend zijn.Wel isduidelijkdat de arbeidskosten d.m.v. het inschakelen vanvrijwilligers omlaag kunnen worden gebracht.

Kosten beheer
De kosten van het beheer kunnen bestaan uit:
- handmatig maaien
- beheer van bomen/houtwallen enjonge aanplant
- onderhoud aannatuurtechnische constructies.

Handmatig maaien
Ontleend aan het conceptplan "Keersop", Kempische Vliegvisclub.
We zullen hier enkele facetten uit dit conceptplan beschrijven.
Het waterschap (DeDommel)kan inprincipe bereid gevonden worden
om de beek (Keersop)met de hand te laten onderhouden mits de
meerprijs opde één of andermanier op tafel komt. Deze meerprijs
zou bijvoorbeeld door de rechthebbende ophet visrecht kunnen
worden opgebracht uit de door hen aangevraagde subsidie.
De prijs diemomenteel (1988)naarmachinaal maaien per meter
wordt betaald, bedraagt ca. f 1,25 (f 2,59 permeter per jaar bij
2xmaaien). Het bedrag voor handmatig maaien wordt indit plan
geschat op f2,50 tot 4,50 permeter (f 5 , — tot 9,— per jaar
bij 2xmaaien). Dat isdus ca. f2 , — meer permeter ( 4 , — per
meter per jaar bij 2xmaaien). Dezemeerkosten (f 4.000,—/km)
zouden dus uit subsidie-bronnen tevoorschijn moeten komen.Het
plan wijst er echter ook op dat dit bedrag inde toekomst sterk
omlaag wordt gebracht door:
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Uit verschillende onderzoeken isgebleken dat alle inspanningen
vrijwel nutteloos zijn alsmen de bekenmachinaal blijft schonen.Het rigoureus verwijderen vanwaterplanten leidt tot grote
sterfte onder visbroed, kreeftachtigen en insektenlarven. Inde
gerestaureerde beken schoont men daarom weermet de hand. Door de
aanplant van elzen, zorgt men voor schaduwwerking die een te uitbundige groei van waterplanten tegengaat. Hierdoor kanmen volstaan met een veel minder intensief onderhoud.
Foto's: G. Janssen, Barmstedt.

1

Beschaduwing enverticale wortelgroei van de zwarte els.
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- selectief temaaien - langs de oevers smalle beschermingsstroken van riet en oeverplanten laten staan maakt het werkminder
arbeidsintensief dus goedkoper (f 5 , — permeter per jaar)
(meerkosten f2.500

/km).

- de aangroei van elzen -De elzen zullen al na 2 à3jaar hun
schaduw opde beek gaanverpen zodat de groei van dewaterplanten sterk afremt.
Dit zal het maaien van dewaterplanten aanmerkelijk vergemakkelijken en de prijs permeter nogmeer omlaag brengen (f4 , — per
meter perjaar) (meer-kosten f 1.500/kmper jaar).

Wemoeten wel bedenken dat deze waarden alleen betrekking hebben
op de "Keersop" (beek inBrabant). Deze waarden kunnen dus sterk
afwijken inandere situaties. InFriesland isde elzen aanplantmethode zelfs goedkoper gebleken danmachinaal maaien (Wonink,
H., Peil, M., Koetzier, B. 1987). Inhet conceptplan Keersop
staan nog enkele mogelijkheden genoemd voor handmatig maaien:
- Inschakelen particulieren; Het hoge bedrag dat permeter voor
handmatig onderhoud wordt betaald, moet voor particulieren erg
aantrekkelijk zijn.Een tweetal werkloze seizoen- of landarbeiders kunnen hiermee inde zomer een goede boterham verdienen.
Uitgaande van 10km beeklengte zouden zij hiermee inde zomer
een bedrag van f 50.000 tot f90.000 kunnen verdienen. Zelfs
als de loonbelasting enpremies eraf zijn, blijft er nog een
behoorlijk inkomen over.
- Inschakelen van sportvissers; Ook sportvissers zouden de taak
van het handmatig schonen (vooral waterplanten) op zich kunnen
nemen voor een nader af te spreken bedrag (subsidies). Om voor
subsidie in aanmerking tekomenmoet er dan vanuit dehengelsport een officieel "aannemingsbedrijfje"gevormd worden (in
geval van de Kempische Vliegvisclub zou dit de firma "HOB"
zijn:Handmatige Onderhoud Beken).

Onderhoud natuurtechnische constructies
De constructies die inde beek zijn gebouwd komen vooral ten
goede aan devisstand. Visstandbeheerders zouden daarom ook voor
het onderhoud inmoeten staan (geassisteerd door vrijwilligers
van plaatselijke/regionale natuurbeschermingsorganisaties?)
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Financiering
Op het vraagstuk van financiering en subsidies kunnen we geen
verlossend antwoord brengen. Tochwillen we hier enkele maatschappelijk (beleids-)trends schetsen die het beekverbeteringsproject toch aantrekkelijk maken voor financiering (sibsidies).
- Dewijziging van het EG-landbouwbeleid. Deze leidt mogelijk tot
maatregelen die de landbouwkundige produktie beperken. Indit
kader zijn er ideeën om landbouwgrond geheel uit de produktie
te nemen. Eén en ander beidt perspectieven voor de aanleg van
oeverstroken.
- De geest van denieuwe Landinrichtingswet, waarin meer plaats
isvoor natuurbescherming.
- De aandacht ende subsidies voor het behoud van allerlei kleine
landschapselementen ende toegenomen aandacht van ecologisch
berm- en slootbeheer.
- "De Zalm terug inhet jaar 2000". Door het schonerworden van
de grote rivieren wordt er aan gewerkt deze ook passeerbaar te
maken voor optrekkende vis.Deze vissen (salmoniden) zullen de
beken als paaigebieden ingebruik kunnen nemen.

Gewenst isdat natuurbeschermingsorganisaties zichmet beekverbetering (aankoop oeverstroken)moeten gaan bezighouden. Hierin
ligt voor hen namelijk een belangrijke kans om te ontsnappen aan
de louter verdedigende positie waarin deze zich al tientallen
jaren bevinden. Door het zélf plannen maken endaadwerkelijk meewerken kan eenmeer constructieve en strijdbare positie worden
ingenomen dan tot nu toe gebruikelijk was.Het maken van plannen
waarin naast herstel en natuurbescherming ook sprake isvan
natuurherstel ennatuurontwikkeling.Het codewoord daarbij is
"ecologische infrastructuur" (zie hoofstuk 6 ) .Het beekverbeteringsproject geeft dusmeer kans om gehoord teworden (zie ook:
Natuurbehoud mei 1987 18^ e jaargang no.2 ) .Ervaringen inhet
buitenland waarbij integratie van belangen voorop staat, zijn in
het algemeen positief.

Wij gaan hier niet verder inop subsidieregelingen omdat dit een
zeer specifieke en tijdrovende bezigheid is.Tevens isde subsidieregeling vaak zeer regionaal gebonden. Daar komt nog bij dat
beekverbeteringsplannen betrekking hebben op een grensgebied van
verschillende belangen en verantwoordelijkheden.
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Inverband hiermee willen we de publicatie van het ministerie van
Verkeer enWaterstaat "Omgaanmet water", die als onder titel
heeft "naar een integraal waterbeleid" aanhalen:
..."Bezinning op het huidige financieringsstel: In de huidige
situatie wordt het waterbeheer uit een drietal bronnen gefinancierd: de algemene middelen, de heffingen opgelegd inhet kader
van deVater Verontreiniging Oppervlaktewateren ende Grondwaterwet en deWaterschapsomslag. Met deze drie bronnen wordt een uitgebreid scala aan kosten gedekt. Desalniettemin iser een aantal
zaken die voor eenwatersysteembeheer vanwezenlijk belang zijn,
maarwaarvoor binnen de huidige mogelijkheden geen adequate
financiering kanworden gevonden.
Dit isniet alleen een kwestie van -zeker indeze tijd schaarse middelen. Belangrijker isdat inhet samenspel van kwaliteits- enkwantiteitsbeheerders, grondwaterbeheerders, landinrichtingscommissies e.d. de taakverdeling inde praktijk soms
niet zo sluitend isdat de financiering van noodzakelijke maatregelen altijd isverzekerd. De essentie van integraal waterbeheer zal ook bij een taakverdeling oververschillende instanties
gerealiseerd moetenworden. Dit betekent dat ergaan gaten mogen
voorkomen inde toedeling van de (financiële)verantwoordelijkheden...
Inverband met deze problematiek zal een totaalvisie opde financieringsstructuur van het watersysteembeheer inNederland worden
opgesteld. Voor de korte termijn beperken de financiële consequenties zich tot de kosten die samenhangen met de aanwijzing van
proefgebieden ende extra kosten van onderzoek gericht ophet
verder operationaliseren van dewatersysteembenadering"... (einde
citaat).

Ook de financieringsmogelijkneden voor de aankoop enhet beheer
van de oeverstroken zijn nog onduidelijk. Door het creëren van
oeverstoken wordt een strook produktieve grond van de boeren onttrokken. Dit zou inhet kader van een ruilverkaveling plaats kunnenvinden. Er is aleenpaar keer gewezen op beheersovereenkomsten inhet kadervande Ralatienota. Toch kleven er aan het
Relatienota beleid enkele nadelen (uit:Natuur en Milieu,
juli/aug. 87).De beheersovereenkomst biedt namelijk een vergoeding voor zaken die ook inhet beschermingsplan kunnen worden
geregeld.
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Een beheersovereenkomst regelt envergoedt zowel het passieve als
het actieve beheer van natuur- en landschap. Passief beheer betekent dat de boer de bestaande produktie-orastandigheden op zijn
land niet mag veranderen. Dit zoudus eenveiligstelling betekenen voor houtwallen indien de oeverstroken in bezit zouden
blijven van de landeigenaren. Eigenlijk isdit geen beheer, maar
iets niet doen.

Actief beheer isgeregeld op het behoud en de ontwikkeling van
natuurwaarden waarvoor een aanpassing van de bedrijfsvoering
nodig is.Dit kan bijvoorbeeld betekenen: geenmest uitrijden in
een bepaalde periode of het onderhoud van de oeverstroken.
De overlap tussen bestemmingsplan en beheersovereenkomst ligt dus
indit passieve beheer. Dit zou kunnen betekenen dat een boer in
een Relatienotagebied via een beheersovereenkomst een vergoeding
via het bestemmingsplan dwingend krijgt opgelegd. Deze vreemde
ongelijkheid inde financiële positie van boeren heeft ertoe
geleid dat indiverse bestemmingsplannen beperkingen aan de landbouw ter bescherming van natuur- en landschapswaarden alleen nog
worden opgelegd als daar Relatienotageld tegenover staat (no pay
- no cure). Dit betekent dus dat de planologische bescherming van
natuur- en landschapswaarden bijna geheel wordt teruggedrongen
tot de Relatienotagebieden!

Daar komt nog bij dat het afsluiten van beheersovereenkomsten
uiterst stroef verloopt inde zand- en beekgebieden van Gelderland enNoord-Brabant. De beheersovereenkomsten ondervinden hier
vaak concurrentie van de snijmais, die meer oplevert: zo'n
f 2.000,—per/ha envan demestregelgeving.
Het beschermen van gebieden waar een optimale landbouwkundige
inrichting ongewenst is,maar waar een actief beheer voor natuur
en landschap niet noodzakelijk is,bijvoorbeeld hydrologische
bufferzones, komt door het huidige beleid niet tot zijn recht.
Dit zou dus het geval kunnen zijn alsde oeverstroken in eigendom
zouden blijven van de boeren maar het beheer (actief)door vrijwilligers zouworden gedaan.Hier zoude bergboerenregeling misschien uitkomst kunnen brengen. De landeigenaren verplichten zich
dan 5jaar lang landbouwkundige activiteiten te blijven uitvoeren
met handhaving van externe produktiefactoren (houtwallen op
oeverstroken).
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In ons land zijn Bergboerenovereenkomsten afgesloten voor4.300
ha (van de 190.000 ha toegestane EG) (zieverder: Natuur en
Milieu, juli/aug. 1987). Demogelijkheid voor het behoud enherstel van de ecologische infrastrutuur (oeverstroken) lijken nog
het beste bewaarborgd ingebieden die dus zijn aangewezen als
Grote Landschapeenheid en/of als relatiegebied. In enkele van
deze gebieden isde Beschikking Onderhoud Landschapselementen van
toepassing die boeren eenvergoeding geeft wanneer zij landschapselementen (o.a.houtwallen)onderhouden. Hier kunnen eventueel ook speciale maatrelgelen voor perceelsranden inbeheersovereenkomsten met boerenworden opgenomen.

De relatie tussen landbouw enerzijds en natuur- en landschapswaarden anderzijds staat eigenlijk nog inde kinderschoenen en
het beleid istelkens aanveranderingen onderhevig.Nader onderzoek zoumoeten uitwijzen hoe de situatie voor iedere beek afzonderlijk ligt.
We willen hier sluiten door nog enkele mogelijke subsidie bronnen
te noemen, die ook door deKempische Vliegvisclub alsmogelijkheden financieringsbronnen worden aangeduid (conceptplan Keersop
1988).

- Subsidie uit de Regeling Bijdragen Sportvisserij
- Regeling Landschaps Verzorgingsbijdragen (LZV)
- Bijdrage Biotoopverbeterende Maatregelen uit het Jachtfonds
- Besluit Bijdrage Bebossing
- Provinciale Subsidieregelingen (Prov. Planologische Dienst)
- Provinciale Organisatie voor natuur- en landschapsbeheer.

Het zoeken naarmogelijke financieringsbronnen iseen volgende
stap inhet beekverbeteringsplan.
Nader onderzoek hierover isgewenst.
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Bijlage 1
Afgezien van sterkwortelvormende hybriden (bastaarden) komen
vooral takken van devolgende soorten in aanmerking:
Geoorde wilg - Salix aurita

(0,6 - 3meter)

Grauwe wilg - Salix cinerea

(2

- 6meter)

Grijze wilg -Salix elaeagnos (2

- 10meter)

Laurierwilg - Salixpentendra (1,5 - 12meter)
Bettere wilg - Salixpurpurea (0,9 - 3meter)
Amandelwilg - Salix triardra (1,5 - 4 meter)
Katwilg

- Salix viminalis (1,5 - 4meter)

Eerst wordt de helling vlak gemaakt. Dan worden 40 à60centimeter lange houten paaltjes tot

/•$van hun lengte inde bodem

geslagen. De afstand tussen de paaltjes is afhankelijk van de
helling, bodem en typewater en bedraagt tussen de 70en 120
centimeter. Het aantal rijen en de afstand tussen de rijen is
afhankelijk van de lengte derwilgetakken en het aantal lagen
(zie fig. 53).Bij één laag takken zijn inde regel twee
paaltjesrijen voldoende; bij meerdere lagen zijnminsten drie
rijen noodzakelijk. Tussen de paaltjesrijen worden wilgetakken
van tot 2meter lengte dicht naast elkaar gelegd (maximaal 3à5
centimeter afstand), loodrecht op de oeverlijn. Vooral bij korte
wilgetakken ishet beter om twee ofmeer lagen over elkaar te
leggen. Indit geval moet men er op letten, dat de taktoppen van
de onderste laag die van de bovenste laag 30 centimeter overdekken. De bovenste laag kan inde bodemworden gestoken met de uiteinden of invlakke rillenworden gelegd. De takuiteinden van de
onderste laag moet circa 30centimeter onder het gemiddelde
zomerpeil liggen. Deze uiteinden kunnen opverschillende manieren
worden vastgelegd (zie fig. 53).Na het leggen van de takken
spant men kruisgewijs draad langs de paaltjes, zodat de takken
stevig inde bodem gedrukt blijven (dit kan ookm.b.v. een
betuining, maar daar het herstel een grote arbeidsopgave betekent
en een draadspanning hetzelfde effect heeft,wordt deze methode
inde regel niet aanbevolen). Hierna het geheel afdekken met een
1 à2centimeter dikke laag grond.
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Bouwtijd Het gunstigst ismaart/april, kort voor deuitloop.Hoewel wilgetakken ook inde herfst en indewinter wortelen, isde
bouwvan kraagstukken indeze tijd niet gunstig.
Er bestaat namelijk gevaar dat winter- envoorjaarshoogwater de
bodembedekking wegspoelen enhet nog niet gewortelde kraagstuk
beschadigen.Na deuitloop bestaat de beschermende werking
slechtsuit dunne buigzame takken.Het beste ishet omdewilgenmat regelmatig teverjongen door omde 2à3jaar de takken tot
enkele centimeter boven degrond terug te snijden. Matten hebben
direct na hun aanleg een beschermende werking omdat de dicht tegen elkaar liggende takken de bodem beschermen. De arbeids-en
materiaalkosten ervan zijn echterverhoudingsgewijshoog.

Takkenbossen en takkenrollen
Er zijn nog enkele andere mogelijkheden om de oever te beschermen
met behulp vanwilgen. Eenmethode waarbij alleen hout wordt gebruikt isdievanwilgentakken. Hiervoor kunnen dode en levende
takken gebruikt worden van globaal dezelfde wilgensoorten die ook
voor kraagstukken worden toegepast. Dewijze van oeverbescherming
kan worden toegepast aan sterk eroderende oevers.De korte tijd
voor deuitvoering met levend hout ismaart/april.Het gebruik
van dode takken kanworden ingezet als tijdelijk aanvullende
oeverbescherming diejonge aanplant gedurende hun ontwikkeling
moet beschermen (zie natuurtechnische oeverbescherming, zie fig.
54, 55 en 56).De figuren zijn afkomstig uit SchUter (1971), in
Adriaanse, L.A. (1986).

•136-

ca 0.5 m

oeveroodom

wilgplakker

•O 2m •

L0.2mJ

0 3m-

G2W
oever bodem

GZW
oeverbodem

wilgetakkJn

figuur 53.

wilgetakkèn

Bouwtekening kraagstui met verschillende soorten
voetverstevigingen (Schlüter, 1971).
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figuur 54.

Takkenpakket, inéén richting gelegd (Schlüter,
1971).

erosieoever
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figuur 55.

Takkenlaag op een schuine oever (Schlüter, 1971),
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figuur 56.

Horizontale takkenlagen in twee richtingen gelegd
(Schlüter, 1971).
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Bijlage 2
Enkelepraktijkvoorbeeldenvannatuurtechnischeoeverbescherming,ontleend aanAdriaanse,1986.

afdekgrond
binddraad

levende houten
pinnen (sir u i k w i l g)
stortsleen

figuur57

Oeverbescherming inbuitenbochtvaneenkleineriviermetlevendhoutenkraagstuk (Schmid,1983).
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figuur58.

Metrietzoneplanten-rolbeschermendebinnenbocht
vaneenkleinerivier (Schmid, 1983).
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figuur59.

Oeverbeschermingmetrietzoden inmet stenengevuldegabions.Toegepast langskleinewateren (Lewis
enWilliams,1984).
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Toepassingvanrietbuideldoek.Alleensuccesvol
langsrustigwater (LewisenWilliams,1984).
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Oeverbescherming langs Dokkumer Ee, pleziervaart en
kleine beroepsvaart (PWS-F, 1982).
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Wilgenoever langs "diep"water (KIVI, 1983)
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Oeverbescherming langs de rivier de Einder in
Noordwest-Duitsland: weinig scheepvaart (Wallner,
1965).
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Oeverbescherming langs een steiloever van de rivier
de Lahn inmidden West-Duitsland; geen beroepsvaart
(Wallner, 1965).
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Oeverbescherming met "pakverkdam" langs een sterk
geërodeerde oever van deEerasinNoordwestDuitsland; scheepvaart (Wallner, 1965).

