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CoP Hermeandering 10 jaar

10.15 -11.00
Wat recht is moet krom.
Terugblik op de herinrichting van de Gammelkerbeek.
Wat was de aanleiding om aan de slag te gaan, wat was het
doel en wat is daar van terecht gekomen?
Ter lering ende vermaak.

Terugblik a.d.h.v. de Gammelkerbeek

Door Harry Huijskes (lid CoP, Prv gld)

Techniek
Inhoud:
•

•
•

Gammelkerbeek: toen t.o.v. nu
- techniek
- omgeving
Vermaak
Persoonlijke noot

• Herinrichting Saasveld Gammelker 1998
• Aankoop grond 200 ha, daarnaast wettelijke korting 1-2 %
i,v,m, wegen en waterlopen
• Beleid: WB21
KRW (2008)
Waternood
Reconstructiewet 2004 (varkenspest)
Wilg 2008
• Over 7 km versmallen (van max 6 m naar 3 m) , stuwen
eruit, verondiepen (tot 1,5 m).
• Verhang eerst groot, dan flauwer
• Gammelkerbroek (2 weken per jaar inundatie, nieuwe
natuur aangeboden aan particulieren, daarna SBB)
• 40 ha natschade
• In memoriam: WRD (fusie)
• In memoriam: DLG, EHS (Henk Bleeker)
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Morfologische ontwerpeisen
• Strook 10 m
• Micromeandering
• Beschaduwen
• Toelaten van periodieke overstromingen.
• Stuwen verwijderen
• 2 m onderhoudspad (nu 4 m)
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Morfologische eisen
• 1998 v= 20 - 40 cm/s bij ¼ Q (GVG) (beek houdt zichzelf
schoon)
• 1998 v = 50 - 75 cm/s bij Q (afh. van talud en beplanting)
• 2005 v = minimaal 15 cm/s bij ¼ Q
• 2007 v voldoet aan KRW-eis
v = 10 - 70 cm/s
Opzetten CoP Hermeandering
Voor morfologie is ¼ Q meer maatgevend dan Q.
In bovenloop nu 1 m/s en benedenloop 30 - 40 cm/s.
Stoomsnelheid bovenstrooms verkleinen door verruimen
profiel en micromeandering.
Bodemstabiliteit door keidammetjes.
Gammelkerbeek is laag dynamisch, dus ¾ v/d vorm
aanleggen en rest mag beek zelf doen.

Helpdesk 2007 Jaco van de Gaast

2008
• Realisatie natuurlijke stroomsnelheid gem. 20-40 cm/s
• Bovenstrooms gevaar voor verticale insnijding.
• Horizontaal mag beperkt.
• Eerste maal beekherstel op deze wijze, dus ontbreekt het
aan ervaring.

Stroomsnelheid te hoog bij Q

Meandervoorspeller
Actief meanderen?

Onzekerheid over effect: geboorte CoP
2008
• Veilig hermeanderen: contradictio in terminis?
• Wordt hier veilig slingeren bedoelt?
• Micromeandering binnen 5 m in nieuw tracé
2010
• ontwerp RHK
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na uitvoering

Nederland elftal 2007

Nederland elftal 2017
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Giro 2017

Harry’s favorieten
Hagmolenbeek

•
•
•
•

Snelle aanwas vegetatie
Kmanning lager dan verwacht  te hoge peilen bovenstrooms.
Herstel: verlagen dam en nevengeul
Adaptief waterbeheer

Slinge Lebbebrug

Vergelijking: plus- en minpunten

• In oude meander
• Bos weg
• Nevengeul gemaakt

•
•
•
•
•
•
•

• Ruimte creëren rond waterlopen is veel moeilijker
geworden
• Van hermeanderen naar veilig hermeanderen
• Stabiliteitsdiagram laat ondergrens zien (zie gem en
standaarddeviatie)
• Adaptief waterbeheer wordt weinig toegepast: eerste
hoogwater en daarna
• Uit onderzoek van Joris Eekhout blijkt dat beken nagenoeg
geen meanderprocessen laten zien.

Veel kennis gedeeld
Veel mooie voorbeeldprojecten gezien
Inhoudelijke bijeenkomsten
Opbouwende kritiek gedeeld (stroomsnelheid KRW,
terrestrische natuur ect)
Netwerk
CoP heeft navolging in andere CoP’s, PBRH ect.
Handboek

Conclusie
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Zwarte cross 2017
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