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Oude meander
Amerdiep inere
hersteld
InhetstroomgebiedvandeDrentscheAawerkt
menhardaanhetecologischherstelvanbeektrajecten. Eenbijzonderprojectishetherstelvan
hetOudeAmerdiep.HierhersteltWaterschap
Hunze&Aa'sinéénkeertweekilometermeanderdiedaardoorweeralsvanoudsstroomt.
Herstelopeendergelijkeschaalisnog nieteerder
vertoondinhetbeheersgebiedvanhetwaterschap.
DeDrentscheAaisvoor Nederlandse
begrippen éénvandepronkstukken als het
gaatomgavebeekdallandschappen inclusief
meanderende laaglandbeken. DeDrentsche
Aastroomt vanafhet Drents Plateau vanuit
deboswachterijen Hooghalen,Schoonlooen
GasselterichtingGroningen.ViadeEemskanaalboezem staat debeekin verbinding
metdeEems.Degaafheid weerspiegelt zich
in hetvoorkomen van natte beekdalvegetatie,maar ookindeaanwezigheid vaneen
zeersoortenrijke vis-en macrofauna inde
beek.
Netalsandere beken inNederland isook
deDrentscheAanietgespaardgebleven voor
normalisering.Vroegerliepde verbinding
metzeebijvoorbeeld viahet Reitdiepnaarde
Lauwerszee.Daar isdoordeaanlegvan het
Eemskanaal indenegentiende eeuween
eind aangekomen.Deruilverkavelingen van
dejaren vijftig enzestighebben ingrijpende

gevolgengehad voorde waterhuishouding
enecologischekwaliteit van het gebied.
Doordekanalisatieendeaanlegvan stuwen
indeboven-en middenloopsystemen rond
Assenen Roldeisveelkwaliteit aan natuurwaarden en landschap verloten gegaan.De
aanlegvanstuwen heeft ervoorgezorgd dat
karakteristieke sttomingsprocessen inde
beekontbreken endatdebovenlopen niet
meer bereikbaarzijn voor karakteristieke
beekvissen zoalsdewinde, rivierprik,
bermpje en serpeling.
Sinds 1995wordt in het stroomgebied
gewerkt aan herstel vandeDrentscheAa.
ProvincieDrenthe heeft hierbij eencoördinerende rol.Eendeelvan het sttoomgebied
vandeDrentscheAaisvanaf2004aangewezenalsnationaal beek-en esdorpenlandschap.Verschillendepartijen inderegio
werken nauwsamen aan behoud en verbeteringvan natuut en landschap in het stroomgebied. Devisie'vanAanaar Beek'vanRoyal
Haskoning vormt sinds 2003 een belangrijke
basisvoorplannen diezich richten opbeekherstel.Devisieisopgesteld onder begeleidingvanWaterschap HunzeenAa's,StaatsbosbeheerendeProvincieDrentheengaat
uit van hetecologisch herstel vanallebeektrajecten inhetsttoomgebied in 2015.Het
herstellen vanstromingsprocessen inde
beek,vrije migratiemogelijkheden voor faunaeneen minder ingrijpend onderhoudsregimevormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Devisieende uitgangspunten
passen binnen delijn vande Kaderrichtlijn
Water.
Vanuitdevisie'vanAanaarBeek'iseen
aantal herstelplannen gemaaktenuitge-

DeAmerdiepisnuruyeenstilstaandebeek.Vanafditvoorjaargaat debeekweeralsvanoudsstromen.
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werkt.Natoekenningvandesubsidie(onder
anderederegelingGebiedsgericht Beleid)
heeft hetwaterschapdrie beekherstelprojecteninganggezet.NabijAssenwordteen
belangrijkobstakel(eenstuw)voorvissen
passeerbaargemaaktdoor hetopengraven
vaneen naastgelegen oudemeander. Nabij
Deurzewordteenoudemeander meteen
lengtevan500meterweer watervoerend
gemaakt.BijAmen tenslotte wordteengrote
stapvoorwaartsgezetdoorhet aankoppelen
vanruim tweekilometeroudemeander aan
dehoofdstroom. Naast natuurwinst wordt
doordelangereafvoerwegtevenseen bijdrage
geleverd aandewateropgavevan vertragen/
vasthouden vanwater.Doorhetaanbtengen
vaneen instroomopeningen het verwijderen
vaneenstuw benedenstrooms kandebasisafvoer weerviahetOudeAmerdiepzijn oude
wegvervolgen.Debenedenstroomse stuwis
vervangen dooreenstenen vispassageom
ervoottezorgendatdebeekinextreemdroge
tijden niet'leegloopt'.Ditisvanbelangvoor
het behoud vandeomliggende nattehooilandcomplexen.Deprojecten wordeneind
aprilopgeleverd.Nieuwe herstelprojecten
zijn inmiddels in voorbereiding.
Dekomendejaren onderzoekt Waterschap HunzeenAa'sofdebeoogde natuutwinst ookwordtgehaald doof ondetzoek aan
floraen fauna inen rondom debeek.Deze
kennis isvan belangvooreventuele optimalisatievandebeektrajecten (ondethoud,
beheer)envoornieuweherstelptojecten in
het stroomgebied, f
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