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Met de kennis van nu: wat kan beter?
Nieuwste wetenschappelijke inzichten van NWO-TTW Rivercare
Kennisvragen vanuit het Lumbricus programma
11 april 2018, Jakob Wallinga

Op basis van bijdragen Bart Makaske, Gilbert Maas,
Jasper Candel & Tjitske Geertsema

Filosofie handboek
Procesgeomorfologische benadering:
“...met morfologische maatregelen beek en beekdal in een
(natuurlijk) dynamisch evenwicht brengen, aangepast aan het
actuele functioneren van het landschap, zodanig dat de beek een
motor voor ecologisch herstel wordt.”
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Procesgeomorfologische benadering


Sleutelfactoren huidige morfologie beken: (1) hydrologie, (2)
ondergrond, (3) reliëf, (4) vegetatie en (5) mens



Relaties tussen sleutelfactoren en de morfologie van beken
gebruiken om de vorm (na aanpassing) te kunnen verklaren en
voorspellen



Voorspelling betreft een evenwichtssituatie waarin sleutelfactoren
constant blijven



Wanneer sleutelfactoren veranderen zal de vorm van de beek
veranderen in de richting van een nieuw evenwicht



Tijd nodig om na verandering van sleutelfactoren een evenwicht te
bereiken: morfologische aanpassingstijd

Geomorfologisch beekherstel in praktijk
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‘Regionale riviersystemen’ - Beeksystemen

Jasper Candel

Tjitske Geertsema

14 PhD and 6 postdoc positions
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Tjitske: Samenvallen afvoergolven beek & rivier

Opstuwing door inbreng dood hout
1. Experiment
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Jasper: Slingerend of Meanderend?

Opstuwing door inbreng dood hout
3. Praktische tool
2. Conceptueel model
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Stabiliteitsdiagram

Lage energie, cohesieve oevers, stabiel, maar
toch slingerend....... (Drentsche Aa)

Meandering voorspeld
Maar toch lang niet altijd dynamiek

Stabiel voorspeld
Maar toch slingerende loop

‘Oblique aggradation’
13

14

Kleinhans & vd Berg, 2011

Lage energie, cohesieve oevers, maar toch
slingerend....... (Drentsche Aa)

Complexe meanders en toch stabiel? (Dommel)

Assiniboine rivier, Canada

Candel et al., 2017. Oblique aggradation: a
novel explanation for sinuosity of low energy
streams in peat-filled valley systems. ESPL 42.
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Complexe meanders en toch stabiel? (Dommel)
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Conclusies Dommel



Rivier legt zich steeds meer vast

● Zandig materiaal kan geërodeerd, klei en veen niet.
● Zand wordt vervangen door zand, klei en veen
● Dynamiek neemt af, terwijl complexiteit toeneemt
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Heterogeniteit ondergrond speelt zeer grote rol in gedrag & patroon
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Vorming grote meanders in Overijsselse Vecht

Vorming grote
meanders in
Overijsselse Vecht?

DEM (m +NAP)
High : 10

Grondradar - GPR

Low : 3

200 m

OSL datering
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Quik & Wallinga, ESurf-D

20

Candel et al., ESurf-D

Vorming grote meanders in Overijsselse Vecht?


Rond 1450 AD:

● Slingerend > Meanderend
● Sterke toename afvoer
● Breekt uit het dal



Oorzaken?

● Kleine ijstijd
● Veenontginning
● Mens & Koe?



Historische referentie:

● Voor of na 1450 AD?
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Ontwikkelpaden (huidige praktijk)
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Gilbert Maas, WENR
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Ontwikkelpaden (streefscenario?)

Take home message……. (I)

Benutting van natuurlijke processen:
- Vergt systeemkennis
- Sedimenttransport weinig bekend
- Alle functies verenigbaar?
- Bevaarbaarheid en sediment lastige combi

Bodemopbouw sterk bepalend in vorm & dynamiek laaglandbeek
Inzicht in bodemopbouw essentieel voor slagen beekherstel
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Gilbert Maas, WENR

Take home message……. (II)

Samengevat

Sedimenttransport belangrijk voor ontwikkelpaden.
Hoe werkt het systeem?

Alle functies verenigbaar?
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Discussie
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