De droogte & de dijken
Help, mijn grasbekleding verdroogt! Grasregisseur van STOWA Jaap Bronsveld kreeg deze zomer
veel verontruste dijkbeheerders aan de lijn. In ijltempo zocht hij naar antwoorden op al hun
vragen. Na een paar buien in augustus vertoonde het gras op de meeste dijken gelukkig een
opmerkelijk herstel. Maar we zijn volgens hem gewaarschuwd.
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Waterschappen
Dijkbeheerders bespraken eind augustus de droogtesituatie
perioden zijn gemaaid, met elkaar gaan vergelijken. Dat
gaan we nu verkennenderwijs doen. Maar voor echte conclusies moet er grondiger onderzoek worden verricht
naar grasbekleding in relatie tot droogte.’ Dat onderzoek
gaat er mogelijk komen, want er ligt bij NWO/TTW een
voorstel voor meer fundamenteel onderzoek naar gras-

In ons land hebben we in de loop der tijd
alle beken naar onze hand gezet. We trokken
ze recht, stuwden ze op voor het bevloeien
van aangrenzende hooilanden, of gebruikten
ze als krachtbron voor watermolens. STOWA
en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed RCE
laten overtuigend zien dat het kennen van
deze gebruiksgeschiedenis - naast morfologische en ecohydrologische kennis - leidt tot
een succesvolle inrichting van beekdalen.
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Dat zou kunnen leiden tot het sneller realiseren van her-

opmerkelijk herstel. Of, zoals een deelnemer aan de bij-

steldoelen.’

eenkomst zei: ‘Het is toch een wonder van de natuur als
je ziet hoe snel een grasmat zich herstelt.’
Jaap Bronsveld blijft overigens op zijn hoede: ‘We moeten
echt afwachten hoe het herstel verder verloopt, en hoe
de grasbekleding erbij ligt als de winter aanbreekt, met
hoge waterstanden en golfoverslag. Dan moet het echt
weer goed zijn.’
Meer weten? Kijk op www.handreikinggrasbekleding.
nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met
Jaap Bronsveld, 033 460 32 00.
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