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Start OBN-team Beekdallandschap in 2006
-

Belangrijkste beheervragen tbv.
benadering herstel beekdalen op landschapsniveau: stroomgebieden
OBN-onderzoek nabije toekomst?
beken als integraal onderdeel beekdallandschap
-

integratie aquatisch-ecologische en ecohydrologische benadering
Integratie ecologen: water- en natuurbeheerders, onderzoekers, beleidsmakers

- deskundigenteam:
onderzoekers,beekdalen
water- en natuurbeheerders,
• Onderzoeksopgaven
vanuit de PAS? beleidsmakers
- diverse kennisvelden, diverse regio’s
• Verder klimaatbestendig maken beekdalen
- vertalen beheer- en onderzoeksvragen naar concrete toegepast onderzoek
(waterbeheer, CO2-reductie)?
• Koppeling beekdalen vanuit stedelijke invloedssfeer?
- onderzoeksagenda in pre-advies 2008, later kennisagenda 2014-2018
• Overige…?
- divers integraal onderzoek en beheeradviezen

Onderwerpen OBN-onderzoek Dt Beekdallandschap 2007-2016
•
•

Herstel beekdalvenen en broekbossen als waardevolle habitats beekdalen
Verbetering kwaliteit beken als integraal onderdeel beekdallandschap

•

Aandacht breder maatschappelijke belang beekdalen

•

Herstel op stroomgebiedsniveau

 … Studiedag 2016: Laat beken weer stromen…
•
•
•

combinatie natuurherstel met oa. wateropgaven (KRW/WB21), klimaatverandering
beekdaltypologie
LESA

Beekdaltypologie 2008

Belangrijkste beheervragen tbv.
OBN-onderzoek nabije toekomst?
• Onderzoeksopgaven beekdalen vanuit de PAS?
• Verder klimaatbestendig maken beekdalen
(waterbeheer, CO2-reductie)?
• Koppeling
beekdalen vanuit stedelijke invloedssfeer?
Doel:
• Overige…?
• Tool tbv. aanzet eigen analyse water- en natuurbeheerders
• Beeld kansen en knelpunten
• Goede herstelplannen
• Gebiedsgericht: geen beekdal is hetzelfde
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Voorbeeld Ruiten Aa
Westerwolde

Herstel beekdallandschap via gebiedsanalyse niet altijd even eenvoudig…..
Veldbezoeken nodig…..
In natte gebieden ook niet altijd even eenvoudig…..

Hoofdtype uit de typologie: 3B3
bovenloop van weinig hellend beekdal met lokale kwel
en weinig stromende beek
Sleutelfactoren:
- erosie en sedimentatie: geen dominante factoren
- afvoerdynamiek: laag
- kwel: lokale voeding matig basenrijk grondwater
Specifieke kennisvraag:
- hoe herstel je het bovenloopsysteem ook in de
historische context van vloeiweides?
Vervolgens:
- gebiedsanalyse op basis van systeemeigen gegevens

Handboek LESA: aanpak gebiedsanalysen beekdalen
Pag. 25. Aanpak op hoofdlijn: doel (natuurherstel) bepaalt diepgang:
1. algemene oriëntatiefase: verzamelen gegevens; bepalen vraagstelling
2. globale analyse op de schaal van een beekdal of een stroomgebied
(positionele relaties);  link met beekdaltypologie
3. verfijnde analyse op de schaal van het te herstellen object of de standplaats
(conditionele relaties).

Instrument hydrologische systeemanalyse:
tijdstijghoogtelijnen
Reggedal.

groen: gemeten; rood: berekend; periode 2010 - 2014

Instrument vegetatiekartering
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Hypothese: verdroging hooilandvegetaties door
lagere beekpeilen en grondwaterstanden in en
rond beekdal

Voorbeeld Reestdal:
-

hydrologische analyse stroomgebiedsniveau
vegetatiekartering en hydro-ecologische analyse:
stroom- en deelgebiedsniveau
aquatisch-ecologische analyse gehele beeksysteem
synthese: aanbevelingen water- en natuurbeheer

Ecohydrologisch onderzoek:

landschapsecologische analyse Reestdal

Grondwaterstanden Reestdal
-

veranderingen in de tijd
wensen richting toekomst

Herstelmaatregelen hebben effect: de Wildenberg
Overstroming in de winter (benedenloop) en toestroming grondwater
sturend voor de
vegetatie
- in de
jaren negentig sterk verdroogd (Pitrus, Rietgras)
- herstel door vernatten/vergroten heideveld Takkenhoogte en drempel Reest
- Dotterbloem, Noordse zegge uitgebreid, Rietorchis nieuw
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Handboek LESA
• Belangrijk voor aanpak herstel beekdalen
• Aan het werk…
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