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WOORD VOORAF
De ecosysteemvisie beken en beekdalen is er een uit een reeks die in het
kader van het Natuurbeleidsplan wordt opgesteld voor een tiental landschaps- en begroeiingstypen. De verschillende ecosysteemvisies zullen
worden gebruikt voor de invulling van de gebiedsvisies, waarin de bestem
ming van concrete gebieden wordt vastgelegd.
Aangezien overlap bestaat tussen landschapsgerichte visies (zoals beken
en beekdalen) en visies die een begroeiingstype beschrijven (zoals bossen
of graslanden) is deze ecosysteemvisie vooral gericht op de beken zelf, de
typische beekdalbodemvegetatie en de wisselwerking tussen beide.
De ecosysteemvisie beoogt een lange-termijnvisie te zijn, die
- enerzijds niet beperkt wordt door bestaande bestuurlijke afspraken,
- anderzijds deze afspraken niet doorkruist.
Het project is begeleid door een commissie die als volgt was samengesteld:
J.J. Bakker (NBLF)
voorzitter
H.M. Beije (1KC-NBLF)
secretaris
W. Bleuten (RUU)
J.J.P. Gardeniers (LUW)
H. Kampf (NBLF)
projectcoördinator beken en beekdalen
R. Kemmers (SC)
A.W.M. Mol (Prov. N.-Brabant)
A.J.M. Roozen (namens Unie van Landschappen)
P.C. Schipper (SBB)
J.C. Smittenberg (namens IPO)
H.H. Tolkamp / O. Driessen (Zuiveringschap Limburg)
J.G. Vermeer (NBLF)
Een groot deel van de actuele gegevens uit de regio's is geleverd door
medewerkers van de consulentschappen NBLF en door een aantal waterbe
heerders.
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1 INLEIDING
1.1 Het kader
"Beken stromen." Deze kernachtige stelling, geponeerd door Tolkamp
(1980) raakt in wezen de problematiek die in dit rapport wordt behandeld.
Waarom stromen beken, en waarom komt het tegenwoordig zo vaak voor
dat ze (tijdelijk) niet stromen of zelfs een deel van het jaar droog staan?
Wat zijn hiervan de consequenties voor de levensgemeenschappen in beken
en beekdalen en wat kunnen beleid en beheer doen om de functie natuur
in beekdallandschappen te behouden en te herstellen?
In het Natuurbeleidsplan (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Vis
serij 1989) wordt aangegeven dat beekdallandschappen van grote waarde
worden geacht en er wordt een instrumentarium geboden om de natuur
waarden te ontwikkelen en te beschermen. Veel beekdallandschappen zijn
opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en een aantal beken
en rivieren is aangegeven als potentiële verbindingszones. Nederland is
verdeeld in fysisch-geografische regio's (FGR's, fig. 1.1) en voor elk van
de regio's dienen zgn. natuurdoeltypen te worden beschreven. Voor beken
en beekdalen zijn vooral de regio A: heuvelland en de regio B: hogere
zandgronden van belang. Deze FGR's omvatten het pre-pleistocene en
pleistocene gebied. Er is enige overlap met andere regio's, bijvoorbeeld D:
laagvenen, waar beken het holocene deel van Nederland doorsnijden.
Duinbeken worden behandeld in de ecosysteemvisie duinen (Stichting
Duinbehoud 1992). De verschillende compartimenten van FGR B komen
ongeveer overeen met verschillende grondwaterstromingsstelsels (Engelen
et al. 1989). Beken en beekdalen vertonen qua morfologie, hydrologie en
biologische kenmerken verschillen, die in een aantal gevallen gerelateerd
zijn aan de kenmerken van deze stromingsstelsels.
De begrenzing van de EHS houdt niet steeds rekening met de grenzen van
stroomgebieden van beken. In het vervolg van dit rapport zal blijken dat de
stroomgebiedbenadering noodzakelijk is voor een juist begrip van processen
en patronen in beekdallandschappen. Dit leidt tot de systeembenadering.
Een van de instrumenten van het Natuurbeleidsplan is natuurontwikkeling.
Er is een NBP-deelprogramma Natuurontwikkeling van start gegaan, waarin
een aantal verkennende studies is verricht naar de mogelijkheden van
natuurontwikkeling in verschillende landschapstypen. Een van die studies
betrof natuurontwikkeling in beken en beekdalen (Van der Hoek & Higler
1993). Hiervoor werden literatuurgegevens en interviews met deskundigen
verwerkt tot een uitgebreide rapportage van processen en patronen in
beekdallandschappen en de invloed van menselijke activiteiten hierop. Er
staat ook in hoe door inrichtings- en beheersmaatregelen de huidige
toestand verbeterd kan worden. Basisgegevens en resultaten van die studie
zijn verwerkt in deze ecosysteemvisie.
De ecosysteemvisie bevat twee hoofdonderdelen. Er is een beschrijvend
deel, waarin een overzicht wordt gegeven van de abiotische en biotische
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kenmerken van Nederlandse beekdallandschappen (hoofdstuk 2), de ver
spreiding van beken en beekdalen (hoofdstuk 3) en de bedreigingen vanuit
de maatschappij voor een ecologische ontwikkeling (hoofdstuk 4). Het
planvormende deel (hoofdstuk 5 t/m 7) is bestemd om de gebruiker inzicht
te geven in:
a. het beektype, waar hij mee te maken heeft,
b. het belang en de natuurlijke mogelijkheden van dat beektype,
c. methoden om die mogelijkheden te ontwikkelen.
heuvelland
hogere zandgronden
Ivgftl rivierengebied
| D l iaagveen met plassen en droogmakerijen
pip»!] zeekleigebied
duinen
6

afgesloten zee~armen en estuaria

H

getijdegebied (wadden, estuaria)

J

Noordzee

/

Figuur 1.1

Fysisch-geografische regio's (LNV 1989)
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1 .2 Definiëring beekdal
1.2.1 Terminologie
Een stroomgebied is de ruimtelijke eenheid waaruit een beek (of rivier) zijn
water ontvangt. Via de beek wordt neerslagwater, oppervlakkig afstromend
water en grondwater, afkomstig uit het hele stroomgebied van die beek,
afgevoerd. Een stroomgebied wordt begrensd door hydrologische water
scheidingen (die zeker in gebieden met een doorlatende bodem niet samen
hoeft te vallen met de topografische waterscheidingen).
Een beekdal is een geomorfologisch/landschappelijke term voor het ruimte
lijk geheel van de beek zelf, de beekdalbodem (zie hierna) en de beekdal
hellingen. De boveneinden van de beekdalhellingen vormen de buitenste
begrenzing van een beekdal. Het boveneinde van de beekdalhellingen valt
lang niet altijd samen met een waterscheiding. Het beekdal omvat daarom
meestal een kleiner gebied dan het stroomgebied. In laaglandgebieden (heel
Nederland behalve Zuid-Limburg) zijn beekdalhellingen vaak moeilijk te
onderscheiden of afwezig. Dan valt het beekdal samen met de beekdalbo
dem (en de beek zelf). Het begrip beekdal kan in veel Nederlandse
laaglandbeken gebruikt worden voor beekdalbodem.
De beekdalbodem is het gebied dat periodiek overstroomd kan worden door
de beek en waar deze (in zijn natuurlijke hoedanigheid) zijn loop heeft of
heeft gehad. Bij hoge waterstanden kan de beek buiten zijn oevers treden
en de beekdalbodem inunderen, waarbij wisselende hoeveelheden sedimen
ten (zand, leem, klei) kunnen worden afgezet. Door erosie van de beekoe
vers kan een beek binnen zijn beekdal nieuwe lopen vormen, waarna de
oude dichtslibben of op andere wijze op den duur verlanden. In het beekdal
overheersen leemhoudende en/of kleibodems, met ondiepe grondwater
standen. Door natuurlijke (geomorfologische) processen kan een beekdal
zijn karakter verliezen (verdrogen) of moeilijk herkenbaar worden (duinvor
ming).
De bodemvochtcondities in de wortelzone in een beekdalbodem worden
periodiek of permanent bepaald door de inundatie met beekwater en de
aanvoer van freatisch en dieper grondwater.
Door de vaak natte condities is op veel plaatsen in Nederlandse beekdalen
veenvorming opgetreden.
1.2.2 Herkenbaarheid
Een beekdalbodem is herkenbaar in het terrein en afgrensbaar op grond van
reliëfkenmerken, bodem, hydrologie en vegetatie. Door eeuwenlang cultuur
gebruik, gepaard gaande met soms diepe bodembewerking en egalisatie,
door de winning van bodemlagen (zand, klei, leem, veen) en grondwater en
door ingrepen in de waterhuishouding (peilbeheer, drainagestelsel) is een
of meer van de genoemde kenmerken van beekdalen echter meestal
verdwenen.
Kenmerken van een natuurlijke beekdalbodem (beekdal):
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Reliëf:

Binnen een stroomgebied laaggelegen (nagenoeg) vlakke terreindelen in de omgeving van een beekloop of vroegere beekloop. De
beekdalen kennen van nature een microreliëf, bestaande uit beekoeverwallen en kommen, afgesnoerde beekmeanders die in meer
of mindere mate verland zijn en soms duinen.
Bodem:
Bodems in een beekdal worden gekenmerkt door de aanwezig
heid van klei- en/of leemlagen, veenlagen en lagen rijk aan
organisch materiaal.
Hydrologie: het optreden van sterk wisselende (ondiepe) grondwaterstan
den, de aanvoer van grondwater (kwel) en het voorkomen van
inundaties.

1.2.3 Beheer
Bij de ontwikkeling van doeltypen van laagland beekdalbodems (beekdalen)
kan het bovenstaande als uitgangspunt gekozen worden. Bij de (herlontwikkeling van deze doeltypen zal echter rekening gehouden dienen te
worden met de ruimtelijke samenhang tussen beekdalbodem en het boven
stroomse deel van het hele stroomgebied waar immers het (grond)water
vandaan komt. De feitelijke mogelijkheden voor natuurontwikkeling in delen
van de beekdalbodem zijn beperkt, als er niet tevens maatregelen genomen
worden die gericht zijn op inperking van de effecten op de waterhuishouding
en op de (grond)water- kwaliteit van alle binnen dat stroomgebied aanwe
zige activiteiten zoals agrarisch landgebruik, waterwinningen, lozingen,
vuilstorten enz.
^

beekdal

topografische
waterscheiding

beekdalbodem

>

/' \

topografische
waterscheiding

N
/'\
hydrologische
waterscheiding

hydrologische
waterscheiding

topografische
waterscheiding

».

beekdal
I

helling

/
hydrologische
waterscheiding

Figuur 1.2

topografische
waterscheiding

helling

hydrologische
waterscheiding

Schetsmatige dwarsdoorsneden door verschillende typen beekdalen (W. Bleuten)
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1.3 Beken en beekdalen in Nederland
Beken in Nederland zijn natuurlijke of gegraven watergangen, die het
neerslagoverschot van hogere gebieden naar de rivieren en de zee transpor
teren. Een kenmerk van beken is stroming. In Nederland komen beken in
min of meer hellende gebieden voor. Dat betekent dat het pleistocene
zandgebied, het tertiaire heuvelland (vnl. Zuid-Limburg) en de holocene
duinen vanouds de plaatsen zijn, waar beken werden aangetroffen. De
tegenwoordige beken zijn bijna alle gekanaliseerd.
Het zandgebied en de duinen hebben een sterk doorlatende bodem,
waardoor de neerslag, die niet verdampt of opgenomen wordt door de
vegetatie, toegevoegd wordt aan het grondwater. Boven een ondoorlatende
of slecht doorlatende laag verzamelt het water zich en afhankelijk van de
hellingsrichting en uitgestrektheid van de laag ontstaat er een ondergrondse
watermassa, die zich verplaatst door de bodem of stagneert en op den duur
voor een drassige vlakte zorgt. In lager gelegen gebieden komt dit grond
water aan de oppervlakte. Op plaatsen, waar de ondoorlatende lagen dicht
onder het oppervlak liggen, is de weg van regen of sneeuw naar uittreding
in een moeras, een bron of een beek meestal kort. In Zuid-Limburg zijn
beekdalen in het algemeen anders dan in het zandgebied, omdat de
geologische opbouw enerzijds en de terrasvormingen van de Maas ander
zijds voor een speciale situatie zorgen (Hendrix 1990).
Het gebied vanwaaruit het (grond)water naar een beek stroomt vormt het
stroomgebied van die beek. Stroomgebieden worden van elkaar gescheiden
door de waterscheiding. In het algemeen ligt de waterscheiding op het
hoogste punt tussen twee dalen. Kleine stroomgebieden kunnen samenge
voegd worden tot grotere en uiteindelijk tot stroomgebieden van grote
rivieren. Dit betekent dat er verschillende hydrologische stelsels bestaan,
van kleinschalig tot grootschalig, die op verschillende diepte voorkomen.
Een aantal lokale stelsels op geringe diepte bevindt zich boven een groot
schaliger, regionaal stelsel. De kleine stelsels voeden bronnen en bovenloopjes, terwijl het grotere stelsel water van grotere afstand en diepte
aanvoert naar de -lager gelegen- midden- en benedenloop.
Nederlandse beken worden dus voornamelijk gevoed door grondwater dat
aangevuld wordt uit het jaarlijkse neerslagoverschot. In de huidige verschij
ningsvorm kennen we beken als een soort sloten of vaarten, waarin het
water in een vaste bedding stroomt en die soms een kronkelend verloop
hebben. De beekbegeleidende oeverlanden bestaan meestal uit maïsakkers
of weilanden met Engels raaigras, maar als er bomen langs staan of
dotterbloemen, wordt de term 'min of meer natuurlijk' gebruikt. De vraag
is nu wat natuurlijke beken en beekdalen zijn, hoe ze eruit zouden moeten
zien zonder menselijke ingrepen en hoe we onder de omstandigheden, die
in de toekomst te verwachten zijn, natuur in beken en beekdalen kunnen
realiseren. Een terugblik in het verleden kan ons iets leren over processen
en structuren, die bij situaties horen waarin de mens niet of nauwelijks
ingreep in de natuur maar ook hoe een stijgende menselijke invloed in de
loop van de geschiedenis uiteindelijk tot de huidige situatie heeft gevoerd.
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De beekdallandschappen van het zandgebied zijn ontstaan aan het eind van
het Pleistoceen. Door de afvoer van smeltwater door bestaande geulen zijn
in de glaciale periode de dalen verder uitgediept. In perioden met veel
smeltwater en perigiaciale processen zijn delen van deze dalen weer
opgevuld door de sedimentlast, aangevoerd door vlechtende beek- en
riviersystemen. Deze afwisseling heeft de afzetting van klei- en leemlagen
veroorzaakt.
In veel beekdalen zorgen dergelijke schijnspiegels voor de grondwaterstro
ming. Door het stijgen van de temperatuur in het Holoceen werd vegetatie
ontwikkeling mogelijk. De Dryas-flora maakte plaats voor zeggengemeen
schappen en de eerste boomsoorten vestigden zich. Vanaf het begin van
het Holoceen trad uitgebreide veenvorming op, vooral in het westen en
noorden van het land. In daaropvolgende perioden wisselden warmere en
koudere perioden elkaar af, gepaard gaand met periodieke stagnatie van de
veenontwikkeling. Dit betrof riet- en zeggeveen. Hoogveenvorming trad pas
later op. De geschiedenis van veenvorming en de rol van beken en beekdalen
in Drenthe wordt uitgebreid beschreven door Everts en De Vries (1991).
De situatie in Drenthe, waar veel keileem in de bodem zit, is min of meer
aspecifiek voor Nederland, maar volgens hetzelfde principe hebben zich op
andere plaatsen vergelijkbare processen op kleinere schaal voorgedaan.
Bossen hebben zich in Drenthe vooral op de drogere delen ontwikkeld, maar
bijvoorbeeld in Brabant ook in beekdalen (Van Leeuwaarden & Janssen
1987).
Tot aan de middeleeuwen was de menselijke invloed in beekdalen beperkt
tot het kappen van hout, de visserij en jacht. Beken waren vaak moeilijk te
bereiken door de natte, venige dalen of de ligging in uitgestrekte hoog- of
laagveencomplexen. Waar bomen in het beekdal groeiden, was er sprake
van broekbossen met permanente en tijdelijke poelen, nevengeulen en
afgesneden armen. Beken die zich insneden in relatief drogere gebieden,
vormden oeverwallen, waardoor de loop vastgelegd werd. Op deze oeverwallen ontwikkelde zich een vegetatietype dat de oeverwallen versterkte
(Pruno Fraxinetum) en daarachter kon broekbos tot ontwikkeling komen
(Higler 1993). Regelmatige overstromingen brachten kleiig slib in de overstromingsvlakten en er ontstonden gedifferentieerde vegetatietypen en
nieuwe veenvorming. In heuvelachtige gebieden is de wateraanvoer in het
algemeen minder diffuus dan in vlakkere gebieden; de beken ontstaan als
bron of geconcentreerd brongebied; de stroomsnelheid is hoger en de beken
snijden zich in smalle dalen in; er is vanaf het begin een duidelijke beekloop
en de vegetatie zal zich ontwikkelen tot beekbegeleidend bos. In de middenen benedenloop treedt in de regel diepere kwel aan de oppervlakte uit en
ontstaan moerassige situaties met broekbos en veenvorming.
De chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater wordt
bepaald door de samenstelling van de neerslag, het type bodem en de
verblijftijd van het grondwater voor het als kwel aan de oppervlakte of in
de beken terecht komt. Tegenwoordig is de samenstelling van de neerslag
anders dan bijvoorbeeld honderd jaar geleden. Door bemesting van het
stroomgebied en door lozing van drains, riolen en afval zijn zowel het grondals het oppervlaktewater voedselrijker geworden en verontreinigd. Veran
dering in de chemische samenstelling van water vormt samen met de
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hydrologische en morfologische veranderingen de oorzaak van de sterke
achteruitgang van biotische waarden in beken en beekdalen.
Conclusies
1. Beken voeren het neerslagoverschot van hogere naar lagere gebieden
af.
Het klimaat en de geomorfologie van Nederland bepalen hoeveel water
waar in de vorm van beken te vinden is.
2. De landschappelijke eenheid waarin de studie van beken en beekdalen
moet plaatsvinden, is het stroomgebied. De manier waarop het neerslag
overschot in de beek en het beekdal terecht komt is een gevolg van de
geologie, die de positie van ondoorlatende lagen heeft bepaald. De
processen worden bestudeerd in de hydrologie.
3. De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater wordt primair bepaald door
de samenstelling van de bodem, waar het grondwater door getranspor
teerd wordt en de verblijftijd; secundair door alle processen in het
stroomgebied die direct en indirect het grond- en oppervlaktewater
belasten. Ook de samenstelling van regenwater is de laatste eeuw
veranderd.
4. De huidige toestand van de Nederlandse beken is weinig oorspronkelijk
meer. Dit heeft consequensies voor de ecologie van beken en beekdalen.
In paragraaf 2.2 - 2.6 zullen de verschillende voorwaardescheppende
disciplines afzonderlijk toegelicht worden.
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2 BEKEN EN BEEKDALEN: ALGEMENE KENMERKEN
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het rapport
"Natuurontwikkeling in beken en beekdalen" (Van der Hoek & Higler 1993)
kort toegelicht. De conclusies waarmee iedere sectie van dit rapport werd
afgesloten, zullen hier herhaald worden aan het begin van elke paragraaf
en gebruikt worden als leidraad voor het betoog. Dit voorkomt verdubbeling
van informatie en verhoogt naar verwachting de leesbaarheid.

2.1 De systeembenadering

1. Bij de bestudering van beken en beekdalen moet het gehele stroomge
bied in beschouwing worden genomen.
2. Nederlandse beken worden ingedeeld in laaglandbeken en heuvelland
beken.
3. Lokale en regionale kenmerken vormen de belangrijkste randvoorwaar
den voor de mogelijkheden van natuurontwikkeling.
4. Een beek heeft een zonering van bron, boven-, midden- en beneden
loop.
Hoewel het in deze studie uitsluitend over beken en hun directe omgeving
(de beekdalbodem) gaat, moet steeds rekening gehouden worden met het
gehele stroomgebied. De totale hoeveelheid water uit het stroomgebied
bepaalt de waterhuishouding van beekdalbodem en beek. De waterkwaliteit
van grond- en oppervlaktewater wordt bepaald door alle processen in het
stroomgebied, waarvan de menselijke beïnvloeding de meest ingrijpende is.
Het systeem is derhalve het stroomgebied, dat eventueel opgedeeld kan
zijn in deelstroomgebieden, die samen kunnen vallen met beekdalen. Het is
van belang te weten waar het water op iedere plaats in het beekdal vandaan
komt omdat dit een verklaring geeft van kwantiteit en kwaliteit van het
water dat door de beek stroomt en dat in de beekdalbodem opkwelt.
Ecohydrologisch onderzoek in beekdalen toont het belang hiervan ondub
belzinnig aan (Grootjans 1980). De waterkwaliteit in de beek of in het
brongebied is vaak anders dan in de beekdalbodem of in kwelmoerasjes
langs de beek. Ook van bron naar monding verschillen de wateraanvoer en
de kwaliteit van het aangevoerde water aanzienlijk. Kennis van de water
huishouding van het stroomgebied is derhalve onontbeerlijk voor begrip van
patronen en processen in het beekdal en in de beek.
Er bestaan veel indelingen van beken, waarbij voornamelijk wordt gekeken
naar de watergang als verschijningsvorm en niet of nauwelijks naar de
terrestrische component van het beekdal. De beweging van water in een
stroomgebied resulteert in de beek in een longitudinale component en in
het dal in een voornamelijk transversale component. Hoewel beide syste
men gekoppeld zijn via één en dezelfde waterhuishouding, is de wederzijdse
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hydrologische beïnvloeding niet zo sterk, dat de relatie met biotische
factoren in beek en beekdalbodem altijd op iedere plaats gelijkelijk voorspel
baar zijn. Een gangbare indeling is het onderscheid in laaglandbeken en
bergbeken (Redeke 1948). In Nederland kan beter het woord heuvelland
beken gebruikt worden omdat echte bergbeken veel sneller stromen.
Heuvellandbeken hebben een stroomsnelheid van 30 tot 100 cm/s (Tolkamp
1983b), terwijl in laaglandbeken 50 cm/s in de regel het maximum is. De
meeste beken van de hogere zandgronden zijn laaglandbeken, de beken van
Zuid-Limburg heuvellandbeken. Met betrekking tot de beekdalvegetatie
blijkt het onderscheid eveneens relevant. Dit heeft te maken met kenmerken
van landschappelijke aard als reliëf en daarmee samenhangend hydrologisch
regime, maar ook indirect met factoren als bodemsamenstelling en grond
gebruik. Beken in het oostelijk deel van Twente en de Achterhoek zijn vaak
een tussenvorm van laagland- en heuvellandbeken. De bovenlopen van
heuvellandbeken stromen meestal door smalle dalen met een karakteristieke
bronboslevensgemeenschap. Bij laaglandbeken is in het algemeen sprake
van wijde dalen met open heide, veenvegetaties en broekbossen. Heuvel
landbeken in Nederland komen voornamelijk in Zuid-Limburg voor. De
wateraanvoer is vaak kalkrijk, hetgeen tot uiting komt in de fauna van de
beken en de vegetatie van de beekdalen.

Foto 1.

Beken en beekdalen zijn even fraai als kwetsbaar; ze ondervinden de invloed van processen
in het gehele stroomgebied (foto Bert Higler).

De systeembenadering zou betekenen dat het gehele heuvelland en de
hogere zandgronden in deze ecosysteemvisie betrokken zijn. In concreto
richten wij ons op de beken zelf en ten dele op de beekdalbodem. Hierbij
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vormt de invloed vanuit het hele stroomgebied een black box, waar in het
beheer wel rekening mee gehouden moet worden. Het maakt bijvoorbeeld
het beheer van delen van beken en beekdalen extra moeilijk. Het voert in
dit kader te ver deze black box te openen. In de gebiedsvisies kan het
noodzakelijk zijn ter zake nader onderzoek te plegen.

STROOMGEBI ED EN DEELSTROOMGEBI EDEN
Indikaties van

de dimensie

van beken

in verschi I lende

trajecten

'grenslijnen' tussen deel stroomgebieden moeten worden gezien
a I s overgangszones.

Figuur 2.1

Schets van een hypothetisch stroomgebied, ingedeeld in deelstroomgebieden met indica
ties van beekdimensies per traject (Van der Hoek & Higler 1993).

2.2 Klimaat
1. Stromende wateren worden gevoed door neerslagoverschotten.
2. Het jaarlijkse neerslagoverschot in een gebied is niet constant; daardoor
verschilt de afvoer van jaar tot jaar.
3. De verdeling van het neerslagoverschot over één jaar is evenmin
constant: neersiagoverschotten worden in Nederland voornamelijk ge
durende de wintermaanden opgebouwd, 's Zomers is er sprake van een
negatieve balans tussen neerslag en verdamping ('neerslagtekort').
4. De aanvoer van een beek volgt, vertraagd, afhankelijk van de diepte en
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horizontale doorlatendheid van het ondergrondse watersysteem, de
verdeling van het neerslagoverschot in de tijd.
De jaarlijkse en seizoensverschillen in beekafvoer scheppen veranderende
condities voor de organismen in beken. Deze condities hebben betrekking
op de stroomsnelheid, de substraatsamenstelling en het eventueel droog
vallen. Het is gebleken, dat er perioden van ongeveer tien jaar zijn, die in
totaal natter of droger zijn dan de voorafgaande of volgende periode. Dit
kon goed waargenomen worden aan de afvoer van de Hierdense beek (fig.

2.2).
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Afvoerpatroon (m3/s) per decade in de Hierdense beek IHigler 1980)

Figuur 2.3 geeft inzicht in de verdeling van neerslag en verdamping op
jaarbasis. In plaats van (gemiddelde) lijnen kan over een periode van
bijvoorbeeld dertig jaar een bandbreedte getekend worden, waardoor het
jaarlijkse neerslagoverschot aanzienlijk kan veranderen.
In droge jaren met hogere verdamping zai de afvoer sterk verminderen en
bestaat gevaar voor droogvallen in de zomer. In verband met ecologische
duurzaamheid moet bij beekdallandschappen rekening gehouden worden
met dergelijke klimatologische fluctuaties. De toestand m.b.t. bijvoorbeeld
de beekfauna is niet ieder jaar hetzelfde. Het hoort bij het systeem dat in
opeenvolgende jaren (en decennia) de samenstelling en de verspreiding van
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de fauna in de beek verandert als gevolg van de fluctuaties in afvoer.
Bepaalde patronen komen regelmatig terug en in een periode van enkele
decennia bestaat er een vrij stabiel, dynamisch evenwicht. In ieder afzon
derlijk jaar wordt slechts een deel van dit beeld gevonden.

Figuur 2.3.

Verdeling van neerslag en verdamping op jaarbasis (Couwenhoven 1991)

Klimatologische beïnvloeding van het beekdal is zowel kwantitatief als
kwalitatief. Het verschijnsel van overstroming komt in tegenwoordige
beekdalen veel meer voor dan vroeger (althans voor zover rigoureuze
maatregelen niet een eind hebben gemaakt aan älle overstromingen). Dat
betekent frequentere inundatie van beekdalen met vaak kwalitatief slecht
water. De beekdalvegetatie is gevoelig voor extra nutriënten en/of toxische
stoffen. Een gevolg is op veel plaatsen een overdadige brandnetelbegroeiing
en het verdwijnen van soorten die afhankelijk zijn van voedselarme omstan
digheden. Atmosferische depositie voegt daar nog extra stikstof aan toe.
Verminderde waterbeschikbaarheid veroorzaakt verdroging. Bij de verwach
te klimaatverandering zal dit effect meer gaan optreden. Als de waterhuis
houding sterk gestoord is, kunnen zowel ongewenste inundaties als verdro
ging een rol spelen.

Ecosysteemvisie beken en beekdalen

Foto 2.

21

Schrikbeeld uit het recente verleden: landbouwgronden die onder water staan vooral wegens
intensieve drainage van bovenstroomse gebieden Ifoto Hans Sessink).

Conclusies
1. Klimatologische verschillen tussen jaren en zelfs decennia veroorzaken
verschillen in de afvoerpatronen van beken, die gereflecteerd worden
in de verspreiding en populatiegrootte van beekorganismen. In iets
mindere mate geldt dit ook voor door grondwater beïnvloede terrestri
sche levensgemeenschappen in de beekdalen.
2. Daardoor kan de samenstelling van de levensgemeenschap in de beek
van jaar tot jaar (soms grote) verschillen vertonen. Duurzaamheid in
beekdalsystemen dient met deze tijdfactor rekening te houden.
3. Het effect van klimaatverandering op de inundatiefrequentie en op
verdroging van beekdalen verkleint de ontwikkelingsmogelijkheden van
ter plaatse thuishorende beekdalvegetatie.

2.3 Geologie
1. Geologische gegevens vormen de basis voor het inzicht in de snelheid
en de grootte, maar ook in de kwaliteit van onder- en bovengrondse
waterstromen.
2. Beken en beekdalen komen in Nederland vooral voor in pre-pleistocene
en pleistocene gebieden.
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3. Het pre-Pleistoceen omvat afzettingen van kalksteen, grinden, tertiaire
kleien, grove en fijnere zanden. Het pre-pleistocene gebied beperkt zich
tot Zuid-Limburg en het oostelijk deel van Twente en de Achterhoek.
De beken in Zuid-Limburg zijn meestal (kalkrijke) heuvellandbeken.
4. Het pleistocene gebied strekt zich uit over het zuidelijke (Noord-Limburg
en Brabant) en oostelijke (Gelderland, Overijssel, Drenthe en delen van
Utrecht, Groningen en Friesland) deel van het land. Door zijn relatieve
uitgestrektheid is de geologische verscheidenheid binnen dit gebied zeer
groot. In het pleistocene gebied zijn de meeste beken laaglandbeken.
We beperken ons hier tot beekdallandschappen in het pre-pleistocene en
pleistocene gebied; sommige beken monden uit in het holocene gebied of
in het rivierengebied. Riviertjes in het holocene deel van westelijk Nederland
zijn opgenomen in poldersystemen. Het grootste deel van het rivierengebied
wordt behandeld in de ecosysteemvisie rivieren. Duinbeken komen, zij het
in beperkte mate, aan de orde in de ecosysteemvisie duinen. Voor een goed
begrip van de grondwatervoorraad en -stromingsrichting als voeding van
de beken is basiskennis van de geologische opbouw van Nederland en de
aangrenzende delen van België en Duitsland onontbeerlijk.De geologie van
Nederland is goed beschreven, maar voor het verklaren van de lokale
geohydrologie van stroomgebieden is dit onvoldoende. Bij hydrologisch en
hydro-ecologisch onderzoek moet daarom altijd de geohydrologie van het
studiegebied beschreven worden.
In het gebied van de Hierdense beek was kennis van de geologie een
voorwaarde om de verspreiding van beekorganismen als gevolg van geohydrologische processen mede te kunnen analyseren (Higler 1980).

2.4 Geomorfologie
1. Geomorfologische processen zijn zowel landelijk, regionaal als lokaal
van belang om de uitgangssituatie voor beekmorfologie en beekdalvegetatie te kunnen verklaren.
2. De beekmorfologie wordt bepaald door een complex van verhang,
sediment-samenstelling, afvoer e.d., waarvoor rekenmodellen zijn te
maken. De voorspellende waarde van deze modellen is betrekkelijk.
3. De beekdalvegetatie vertoont een grote diversiteit bij een veelvoud van
hoogteverschillen op microschaal in de beekdalbodem.

Het tempo waarin geomorfologische processen zich afspelen, is zo traag,
dat alleen lokale processen (gerelateerd aan de aanwezigheid van stromend
water) waarneembaar zijn. Op landelijk niveau zijn vooral hoogteverschillen
en terreinhelling bepalend voor de vorm van stroomgebieden en meestal
ook voor de potentiële stroomsnelheden. Op basis van verschillen in de
gemiddelde terreinhelling kan het voorkomen van bepaalde beektypen in
een regio verklaard worden (tabel 2).
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Tabel 2. Terreinhelling in m/km in enkele pre-pieistocene en pleistocene gebieden
in Nederland (De Vries 1974)

Pre-pleistocene gebieden:
Zuidlimburgs Plateau
Oostnederlands Plateau
Pleistocene gebieden:
Glaciale plateau van Drenthe (0-10 m + NAP)
(10-20 m + NAP)
Fluviatiele plateau van West-Brabant
Kempisch Plateau
Peelhorst
Zuidelijk dekzandgebied
Oostelijk dekzandgebied
Stuwwallen (glaciaal):
Veluwe (boven 20 m + NAP) als voorbeeld

6,25
1,25

0,66
0,29
0,8
1
1
0,66
0,25
10

Regionaal of op stroomgebiedsniveau is het verhang van de beek met
eventuele zijbeken en de helling van het dal loodrecht op de beek van belang
(fig. 2.4).
Bij een steil verhang, zoals bij heuvellandbeken, is de stroomsnelheid groot,
de beek graaft zich meestal diep in en het dal is smal. De dalvegetatie zal
een bronboskarakter hebben. Bij laaglandbeken is het dal meestal breed en
vlak, er kan een open of gesloten begroeiing zijn, maar meestal is de
dalbodem zo vochtig dat veenvormende processen de overhand zullen
hebben. Er kunnen ook afwisselend trajecten zijn met heuvellandkarakter
en laaglandkarakter, zoals bij beken die op een heuvel ontspringen en voor
het grootste deel door vlakker gebied verder stromen.
Soms worden zandruggen doorsneden (b.v. Reusel, Beerze), hetgeen
aanleiding is voor de vorming van overstromingsvlakten. Deze zijn dikwijls
te herkennen aan een verbreding van het beekdal, gevolgd door een
aanzienlijke versmalling (Stegewerns, 1991).
Processen van erosie en sedimentatie als gevolg van de kracht van het
stromende water zijn op lokaal niveau van grote betekenis. Er werden
(vroeger) meanders gevormd en in de beek gaf het aanleiding tot een grote
differentiatie van (micro)habitats. De beekdalvegetatie had hierbij een
belangrijke rol.
Oevers werden vastgelegd door diep wortelende bomen en oeverwailen
werden door de vegetatie gestabiliseerd. Natuurontwikkeling in beekdalsystemen zal ruimte moeten bieden aan natuurlijke morfogenetische processen
met als randvoorwaarde de huidige neerslag- en afvoerdynamiek. Het is van
belang om dergelijke experimenten, waartoe inmiddels al aanzetten zijn
gegeven, zowel geomorfologisch als ecologisch te volgen.
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m» NAP

Figuur 2.4.

Verhanglijnen van de Brabantse Aa met zijbeken (Faber 19721
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Vanouds bestaan grote verschillen tussen onze beken, o.a. vanwege het reliëf en de geologie.
De foto toont de Mechelder beek (foto Hans Sessink).

Conclusies:
1. De geomorfologische patronen en processen uit het verleden hebben
op lokaal niveau plaatsgemaakt voor meer of minder sterk door de mens
gestuurde processen.
2. Deze hebben geleid tot een vermindering van ruimtelijke differentiatie
en daardoor tot verarming van de levensgemeenschappen in de beek en
de beekdalbodem.

2.5 Hydrologie
1. Er worden verschillende grondwaterstromingsstelsels onderscheiden:
pleistocene, holocene en oudere systemen. Voor beken en beekdalen
zijn vooral de pleistocene en oudere systemen van belang.
2. Stromingsstelsels kunnen (supra)regionaal, subregionaal en lokaal zijn.
Deze stelsels zijn ten opzichte van elkaar hiërarchisch 'genest'.
3. Lokale, ondiepe stelsels zijn sterk afhankelijk van neerslag en makkelijk
te beïnvloeden door menselijke activiteiten.
4. Het water in (supra)regionale stelsels legt een lange weg af naar de beek
en verandert van kwaliteit door opname van mineralen uit de onder
grond. Diepe stelsels worden tegenwoordig eveneens vaak beïnvloed
(b.v. door waterwinning).
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5. Van bron naar monding neemt het aandeel van lokale kwel af en van
diepere kwel toe. Daarmee verandert ook de chemische samenstelling
van regenwaterachtig naar grondwaterachtig.
Beken beginnen met een bron of kwelplek of als ontwatering van een veen.
De hoeveelheid water die door de beek stroomt, neemt toe in stroomaf
waartse richting omdat het gedeelte van het stroomgebied dat water
toevoert, steeds groter wordt (fig. 2.1 ). De morfologie van beek en beekdal
veranderen daardoor eveneens in stroomafwaartse richting, hetgeen tot
veranderingen in flora en fauna leidt. Het is gebruikelijk om onderscheid te
maken in bron, bovenloop, middenloop en benedenloop en de biotische
zonering daaraan te koppelen. Als men uitgaat van de beek, kan dit
onderscheid geobjectiveerd worden met behulp van hydraulische factoren
als terreinhelling, natte doorsnede van het profiel, weerstand en stroom
snelheid (Higler en Mol 1984; fig. 2.5). Op ieder traject van een waterloop
kan door simpele metingen bepaald worden waar in het schema van figuur
2.5 het traject geplaatst moet worden, hetgeen direct aanwijzingen ver
schaft voor de levensomstandigheden van de aquatische flora en fauna. Uit
onderzoek is namelijk gebleken dat hydraulische factoren de belangrijkste
determinant zijn voor de verspreiding van de beekfauna (Statzner & Higler
1986; Higler & Verdonschot 1992).
Het ruimtelijk beeld van waterstromen in beekdalen is driedimensionaal (fig.
2.6). De afvoer als longitudinale component in de beek bepaalt de levens
mogelijkheden voor de beekfauna. De vegetatie van de beekdalbodem is
vooral afhankelijk van het complex van infiltratie en kwel (verticaal) en
aanvoer uit laterale richtingen. Dit is een zeer ingewikkeld samenspel van
verschillende hoeveelheden en samenstellingen van vnl. grondwater, waar
op overstromingswater vanuit de beek gesuperponeerd kan zijn. De beek
dalbodem is het meest dynamische deel van een gradiënt vanaf de topo
grafische waterscheiding naar de beek van droog naar nat. Deze hydrolo
gische gradiënt is kenmerkend voor beekdalen en veroorzaakt de verschei
denheid aan vegetatietypen.
Conclusies
1. De hydrologie van een stroomgebied is in grote mate bepalend voor
het voorkomen van planten en dieren in de beek en de vegetatie van
de beekdalbodem.
2. Deze worden bedreigd door veranderingen in de hoeveelheid, de aanvoerfrequentie en de chemische samenstelling van het grond- en op
pervlaktewater.
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Indeling van stromende wateren op grond van de hydraulische straal R en de terreinfactor
Ct, een combinatie van terreinhelling en weerstand (gewijzigd naar Higler & Mol 1984)
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Figuur. 2.6. Schematisch overzicht van de waterstromen in een Noordnederlands beekdal (Altenberg
& Wildschut 1983). R: regenwater,A: voeding van het watervoerend pakket (aquifer) door
geïnfiltreerd regenwater, 1: oppervlakkig afstromend water, 2: infiltratie naar aquifer of
andere grondwaterstromen, 3: stroom overpotk/eiof keileem, 4: aquifer, diep en langzaam
stromend, 5: kwelstroom van zeewater, 6: kwelstroom, mengsel van 4 en 5 (en evt. 7), 7:
zeer diep en zeer langzaam stromend grondwater in slecht doorlatende (mariene) afzettin
gen, 8: overstromingswater uit de beek, 9: stagnerend regenwater in vennen e.d.
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Binnen één beek worden verschillende zones onderscheiden, zoals hier het brongebied van
de heibeek bij Mook (foto Centrum voor fotografie en beeldverwerking SC-DLO, J. van Osch).

2.6 Ecologie van beken en beekdalen

1. Zowel in beken als in beekdalen wordt een duidelijke zonering aange
troffen van vissen, invertebraten en vegetatietypen.
2. Heuvellandbeken onderscheiden zich m.b.t. deze kenmerken van laag
landbeken. Hierbij spelen verhang en grondsoort (bodem en ondergrond)
een grote rol.
3. De beekdalvegetatie vertoont loodrecht op de beek eveneens een
zonering. Deze is het gevolg van een hydrologische zonering (kwanti
tatief en kwalitatief), de beekdalhelling, de grondsoort en eventueel
microreliëf van de beekdalbodem.
4. De wisselwerking tussen beek en beekdal is groot en bestaat uit
hydrologische en energetische relaties.
5. Een van de karakteristieken van de wisselwerking is 'nutrient spiralling'
waarbij zowel de beek als de overstromingsvlakten betrokken zijn.
6. De invloed van natuurlijke beekdalvegetatie op biogeochemische en
energetische processen in de beek is overheersend. De invloed van de
beek op de vegetatie van de beekdalbodem speelt alleen een rol bij
inundaties.
7. Beken en beekdalen vormen réfugia voor zeer veel organismen. Daar
naast vormen ze belangrijke verbindingszones en trekwegen.
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2.6.1 Flora en fauna
De planten en dieren in beken en beekdalen zijn de responsvariabelen van
het systeem, dat door abiotische factoren beschreven wordt. Deze factoren
kunnen in hiërarchische schema's worden gerangschikt. Het bovenste deel
van figuur 2.7 is gebaseerd op een modelmatige benadering van deze
hiërarchie (Olff 1992). Everts en De Vries (1991) geven een vergelijkbaar
schema dat uitmondt in standplaatsfactoren voor de vegetatie van de
beekdalbodem en Higler (1981) heeft iets dergelijks voor de beekfauna
gemaakt. Een combinatie van de drie, zoals in figuur 2.7 gemaakt is, kan
gebruikt worden voor een analyse van de belangrijkste variabelen voor de
levensgemeenschap in beken en beekdalen. Afhankelijk van de levensge
meenschap die bestudeerd wordt, zijn verschillende variabelen geselecteerd
als conditionerende parameters. Op het hiërarchisch hogere niveau zijn de
stuurparameters gelijk.

»
Figuur 2.7.

•

Hiërarchisch schema van de belangrijkste sturende, conditionerende en volgparameters
voor beekdalvegetatie, beekfauna en beekdalfauna. Gegevens uit Everts & De Vries (19911,
Olff (19921, Higler(1981f.
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De vegetatie van de beekdalbodem wordt gestuurd door bodemsamenstel
ling, geohydrologie, overstromingsfrequentie, zuurgraad, macro-ionen en
nutriënten- huishouding. Eco-hydrologisch onderzoek analyseert de relaties
tussen conditionele factoren en daarbij behorende vegetatietypen (Barendrecht et al. 1986; Everts & De Vries 1991; Grootjans 1980; Kemmers 1990;
Vegter & Aggenbach 1991; Van Wirdum 1991). De direct voor de plant
werkzame factoren, de operationele factoren, zijn een afgeleide van condi
tionele factoren. Dit betreft de beschikbaarheid van bodemvocht, stikstof
en fosfaat, de aëratie, de pH en de kalkrijkdom (Kemmers 1990). De situatie
in een beekdal m.b.t. de factoren vochtgehalte, kalkrijkdom en pH, bodemkundige eigenschappen en beschikbaarheid van voedingsstoffen is door
Kemmers (1990) in vier standplaatstypen gerangschikt, die grofweg de
indeling van bron naar benedenloop volgt (tabel 2.2). Bij de genoemde
studies valt de aandacht vrijwel uitsluitend op korte vegetaties (fig. 2.8),
maar ook als de boomlaag erbij wordt betrokken kan de zonering langs de
beek van bron naar benedenloop herkend worden (Higler 1993).
De beekfauna wordt primair gestuurd door hydraulische factoren (terrein
helling en beekdimensies bepalen de stroomsnelheid). Een zonering van bron
naar benedenloop is hier nog duidelijker aantoonbaar dan bij de vegetatie.
Dit heeft tot klassieke indelingen geleid voor vissen (Huet 1949) en
macro-evertebraten (lilies 1961; lilies & Botosaneanu 1963). Huet be
schreef vier zones in rivieren, gekenmerkt door vissoorten: de forelzone, de
elritszone, de barbeelzone en de brasemzone. lilies onderzocht de macro
fauna in Duitse rivieren en noemde de eerste twee zones van Huet rhithron
en de laatste twee Potamon. Dit zou tevens de grens genoemd kunnen
worden tussen beken en rivieren. Later heeft hij (met Botosaneanu) het
rhithron verder verdeeld in eucrenon (brongebied), hypocrenon (bronbeek),
epirhithron, metarhithron en hyporhithron. De grens tussen meta- en
hyporhithron zou de grens tussen forel- en elritszone vormen. Ook het
potamon werd in drieën verdeeld.
Tabel 2.2.

Classificatie van standplaatsen op basis van vochtgehalte, kalk rijkdom, pH, voedselrijkdom
en bodemkundige eigenschappen (Kemmers 1990).

Infitratie
regenwater

Periodiek kwel
regen/grondwater

Permanente
kwel

Inundatie met
rivier/beekwater

vochtig
zuur
mineraal/venig
oligotroof

vochtig/nat
matig zuur
mineraal
oligo/mesotroof

nat
neutraal
venig
mesotroof

nat
zwak basisch
venig/klei
eutroof
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OORSPRONG (variant 1)
Zonpveen: Ericetua tetralicis sphagnetosua
Verlandingsveen: cooplex van Qxycocco-Ericion,
Rhynchosporion, Littorelletea,
Car icetun lasiocarpae en Caricetun
rostratae
Hellingveen: Ericetun tetralicis net Nartheciun
ossifragura

BOVENLOOP (variant 1)
Hellingveen: cooplex van Myricetua galae,
Betuletun, Salicion, Sphagno-Alnetun,
Caricetun nigrae jmcetosua acutiflori
en Caricetun rostratae

OVERGANG BOVENLOOP EW KIPPENLOOP
Doorstromingsveen: cooplex van Caricetun
nigrae jmcetosun acutiflori, Cari
cetun rostratae, Caricetun lasiocarpae en Gem. v. Carex squatilis
Overstrcraingsveen: cooplex van Caricetun
aquatilis en Caricetun gracilis
KIPPENLOOP

(variant 2)

Ooorstrorningsveen: cooplex van Caricetun nigrae
juncetosun acutiflori. Gen. v. Equisetun
fluviatile, Gen. v. Carex aquatilis,
Caricetun diandree, Caricetun appropinquatae
Kuelveen: cooplex van Caricetua paniculatae,
Cardanino-Alnetun, Caricetua diandrae,
Caricetua appropinqatae
Zeebeen: Phragmitetea, Alnion

OVERGANG KIPPENLOOP EN BENEDENLOOP
Doorstroaingsveen: complex van Caricetua nigrae
juncetosun acutiflori. Gen. v. Equisetun
fli*iatile, Caricetua rostratae, Caricetun
lasiocarpae. Gen. v. Carex aquatilis
KZxxfl

Overstroaingaveen: cooplex van Caricetua aquatilis
en Caricetua gracilis

BENEDENLOOP (variant 2)
Doorstromingsveen: cooplex van Caricetun nigrae,
Geou v. Carex aquatilis
Overstrcraingsveen: cooplex van Caricetun aquatilis,
Caricetua gracilis, Caricetua distichae,
Caricetun ripariae
Verlandingsveen: conplex van Phragnition, Caricetua
lasiocarpae, Caricetua diandrae

Figuur 2.8.

Beekdalsystemen en hun oorspronkelijke en veenvormende vegetaties (Everts & De Vries
1991).
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Er is veel kritiek op deze indeling gekomen, waarvan het River Continuum
Concept (Vannoote et al. 1980) het verst gaat. Volgens Hynes (1970)
verandert de ecologische structuur in een kort en uniform beeksegment,
terwijl de soortenlijst van begin tot eind gelijkbiijft. Hij concludeert dat zelfs
in zo'n kort en goed gedefinieerd trajectje geen sprake is van een uniforme,
functionele eenheid. Downes et al. (1993) hebben zelfs aangetoond dat de
variatie tussen de fauna op stenen van één riffle, tussen riffles op één
bemonsteringsplaats en tussen riffles van verschillende beken met dezelfde
abiotische kenmerken zo groot is, dat generaliserende modellen hierdoor
waarschijnlijk volledig ontkracht worden. Beekdieren gedragen zich derhal
ve anders en veel minder voorspelbaar dan primaire producenten in de
beekdalbodem. Dit is een gevolg van de steeds wisselende omstandighe
den, waarop door de meestal zeer mobiele, beekdieren per soort op
verschillende wijze gereageerd wordt.
Verdonschot (1990) geeft een classificatie van wateren in Overijssel,
waarbij naast abiotische kenmerken macro-evertebraten worden genoemd
die in verschillende mate karakteristiek zijn voor de gevonden klassen, de
cenotypen.
Dit is de beste beschrijving van beeklevensgemeenschappen in tegenwoor
dige laaglandbeken, en de meeste cenotypen zijn ook buiten de provincie
Overijssel te vinden. Appendix 1 geeft een voorbeeld van zo'n cenotypebeschrijving. Voor de beheerder heeft dit werkstuk bovendien het voordeel
dat aangegeven wordt welke abiotische factoren een verandering tot gevolg
hebben, die in een ander cenotype zijn weerslag vindt. Dit andere cenotype
wordt wederom met karakteristieke en minder karakteristieke macro-evertebraten beschreven.
Verstoring van natuurlijke processen en patronen in de Nederlandse beeksy
stemen hebben ervoor gezorgd dat de fauna-verspreiding in de beken nu
niet meer oorspronkelijk is. Natuurontwikkeling, waarbij herstel van hydro
logische processen een hoofdrol moet spelen, zou de voorwaarden moeten
scheppen voor een meer natuurlijke beekfauna. Er zijn evenwel factoren die
in dit verband moeilijk te voorspellen zijn. Deze hebben te maken met toeval,
bereikbaarheid, isolatie en versnippering. De kans dat organismen in ge
schikte habitats terechtkomen, is voor veel soorten kleiner geworden. Er
zijn niet veel gezonde populaties meer en de afstanden naar geschikte
habitats worden groter. Er zijn ook veel meer obstakels in de vorm van
moeilijk te passeren 'kunstwerken', vervuilde trajecten en genetische
barrières. Populaties van soorten die in Nederland de grens van hun
verspreidingsgebied bereiken, zijn in dit opzicht extra kwetsbaar. In het
rapport De internationale betekenis van de Nederlandse natuur (Wolff
1989) worden 25 soorten kokerjuffers, haften en libellen genoemd die in
Nederland de grens van hun areaal bereiken. Veel van deze soorten zijn
beperkt tot Zuid-Limburg. Dit is natuurlijk het gevolg van de toevallige
ligging van de landsgrens. Dieren die karakteristiek zijn voor sneller stro
mende beken zijn in andere landen vaak veel algemener. Zoögeografische
overwegingen moeten daarom bij de beoordeling van de Nederlandse beken
niet uit het oog worden verloren, vooral waar het soorten aan de rand van
het areaal betreft, die daar immers vaak een ander gedrag vertonen dan in
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het centrum van hun verspreidingsgebied.
De beken en riviertjes van Zuid-Limburg stromen meestal snel over een
substraat van keien, grof zand en grind. Het kalkgehalte van het water is
in de meeste beken hoog, de bron van kleine beekjes heeft vaak een tamelijk
constante afvoer en er worden grondwaterorganismen in gevonden. Het
ligt voor de hand dat de soortensamenstelling van de levensgemeenschap
in de verschillende zones in deze beken anders is dan in een traag stromend
systeem in het laagland, waar het sediment bestaat uit zand en slib, waar
de oorsprong gevormd wordt door kwelplaatsen of venen en waar kalkarm,
vaak wat zuur water via onregelmatige aanvoer de beek voedt. In de
beekdalen van deze twee uitersten komen ook volstrekt verschillende
vegetatietypen voor, waarbij eveneens een zonering van bron naar monding
valt te onderscheiden.

Foto 5.

De relatief weinige plantesoorten in beken zorgen voor een grote verscheidenheid van
habitats, zodat er vele diersoorten kunnen voorkomen (foto Hans Sessink).
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Beekbegeleidende bossen en moerassen hebben een sterke wisselwerking met de beek (foto
Nie Zuurdeeg).

2.6.2 Wisselwerking tussen beek en beekdal
Het systeem beek-beekdalbodem is een hydrologisch, maar ook ecologisch
complex. De hydrologische wisselwerking tussen de beek en de beekdal
bodem is niet in beide richtingen even groot. Het water uit het stroomgebied
verzamelt zich in de beek, waarna het het stroomgebied uitstroomt. De
stroomrichting is longitudinaal en de stroomsnelheid is relatief hoog. Alleen
bij overstroming is er een invloed vanuit de beek naar het beekdal. Dit
gebeurt in midden- en/of benedenloop. Door waterhuishoudkundige veran
deringen treden inundaties meer op dan vroeger en bovendien op plaatsen,
waar dat in de oorspronkelijke situatie niet het geval was.
Een deel van het water uit het stroomgebied komt in het beekdal terecht
en kan via afstroming of instroming/kwel in de beek belanden. De stroom
richting is transversaal en de stroomsnelheid is gering. Dit water draagt
kwalitatief en kwantitatief bij aan het beekwater; hoe hoger stroomop
waarts, hoe meer invloed (fig. 2.6).
Bij de hydrologische wisselwerking is de waterkwaliteit van groot belang.
In het brongebied en de bovenloop bepaalt het ondiepe grondwater vanuit
het beekdal grotendeels de beekwaterkwaliteit. Dit is op de zandgrond in
ongestoorde toestand voedselarm, zuur en kalkarm, maar tegenwoordig
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vaak voedselrijk, neutraal en vaak ook kalkrijker door bemesting van
bovenstrooms gelegen maisakkers.
De invloed van inundaties op de beekdalbodem en vooral op de vegetatie
is sterk afhankelijk van de beekwaterkwaliteit. In ongestoorde situaties
komt (kwam) slibrijk water in het dal terecht, vaak achter een oeverwal. In
het verleden werd daar klei afgezet, waarop veenvorming plaatsvond. Er
bleven natte gebieden langs de beek bestaan, waar afhankelijk van de
hydrologische toestand en de samenstelling van het water verlanding optrad
en/of bosvorming (Carici elongatae-Alnetum). Thans is het water vaak
voedselrijk of verontreinigd, inundaties vinden plaats op plekken waar dat
niet gewenst is en de gevolgen voor de vegetatie zijn meestal desastreus.
Monoculturen van brandnetels, woekering van bramen en het verdwijnen
van de typische beekbegeleidende vegetatie zijn de belangrijkste kenmer
ken.
Ecologische wisselwerking tussen beek en beekdal treedt niet alleen op als
effect van hydrologische beïnvloeding zoals hiervoor is aangegeven maar
ook op andere manieren. De aanwezigheid van bomen en struiken als
beekbegeleiding is voor veel dieren in de beek van levensbelang. Bescha
duwde beken hebben een totaal andere levensgemeenschap dan onbescha
duwde. De voornaamste energiebron bestaat uit ingevallen blad en takken
en uit de vegetatie afkomstige insekten. Het bladmateriaal wordt afgebro
ken door bacteriën en schimmels, verknipt door insekte- larven en kreeftjes
en in steeds kleinere partikels stroomafwaarts vervoerd en hergebruikt. Dit
is de zogenaamde nutrient spiralling.
Beschaduwing zorgt tevens voor een donkerder milieu en een lagere
temperatuur van het beekwater, wat van invloed is op de verspreiding en
voortplanting van organismen. Het is voor veel diersoorten van belang dat
er naast de beek een zo natuurlijk mogelijke beekdalvegetatie voorkomt.
Waterinsekten, die vaak als volwassen dier het water verlaten, hebben
bepaalde structuren nodig voor schuilen, paren (zwermen bij bomen of
struiken), eieren leggen, overwinteren of overzomeren. Zoogdieren, vogels
en amfibieën in het beekdal zijn vaak afhankelijk van de beek om te eten of
te drinken, zich voort te planten of te nestelen.
Hoewel het dus mogelijk is de beek en de beekdalbodem als aparte systemen
te beschouwen, is de wederzijdse beïnvloeding in abiotisch en biotisch
opzicht zo groot dat in beide deelsystemen de diversiteit alleen optimaal is
bij een zo natuurlijk mogelijk beekdallandschap als totaliteit.
Dit geldt ook voor de functie verbindingszone of trekweg. Het gaat daarbij
niet alleen om vissen die een onbelemmerde passage nodig hebben, maar
ook om terrestrische organismen die via de beekdalvegetatie trekken. Een
gekanaliseerde beek in cultuurlandschap biedt voor trekkende organismen
in de beek geen aantrekkelijke route. Deze dieren zijn evenals de lokale fauna
gebaat bij een variatie in bodemsubstraat en beekmorfologie, maar ook bij
voedselorganismen, die in dergelijke omstandigheden thuishoren. Otters,
bevers, vogels en amfibieën zullen ook niet trekken langs een kale beek, die
door weilanden, particuliere erven en stedelijke bebouwing voert. Dit
betekent dat aan watergangen als verbindingszone of trekweg hogere eisen
gesteld moeten worden, dan thans vaak nog voorzien is.
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Conclusies
1. In een hiërarchisch schema van factoren, die het voorkomen van
levensgemeenschappen in beken en beekdalen bepalen, zijn de hoogste
niveaus het minst beïnvloedbaar. Het gaat om een grote ruimte en
tijdschaal (geologie, klimaat). Op de lagere niveaus (regionaal en vooral
lokaal) treden processen van kortere duur op, zoals inundaties en
sedimenttransport.
2. Op dit lagere niveau wordt het ecosysteem in de beek door andere
processen vooral hydraulische gestuurd dan het beekdalbodemsysteem,
waar kwel, inundaties en stofstromen bepalend zijn. Deze processen
zijn echter op het niveau van het stroomgebied van dezelfde hogere
orde parameters afgeleid: totale hoeveelheid nuttige neerslag, hydrolo
gie en geomorfologie van het stroomgebied.
3. Desondanks is de wisselwerking tussen beken en beekdalen zo groot
dat een optimale diversiteit in beekdallandschappen alleen mogelijk is
bij een zo ongestoord mogelijk geheel.
4. Dit geheel betreft de vegetatie en fauna in beek en beekdal, inclusief
tijdelijke passanten (trekvissen, evertebraten, vogels, amfibieën en
zoogdieren)
5. Beken en beekdalen als verbindingszones en trekwegen dienen aan
dezelfde eisen te voldoen als onder 3 beschreven.
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3 RUIMTELIJKE VERSPREIDING
3.1 Stroomgebieden
De meeste stroomgebieden in Nederland maken deel uit van de grotere
stroomgebieden van Maas en Rijn. Enkele systemen wateren rechtstreeks
of indirect af op de zee of het IJsselmeer, zoals de Drentse Aa, Westerwoldse en Ruiten Aa, Eem, Hierdense beek. Het deel van Nederland dat
afwatert op de stromende wateren, is 49,3 % of ±. 17381 km2 (Torenbeek
1988).
Daarnaast bevinden zich gebieden in België en Duitsland, die deel uitmaken
van stroomgebieden van Nederlandse beken. Een aantal grensoverschrij
dende beken maakt deel uit van de EHS (Dinkel, Slinge, Slingebeek, Swalm,
Roer, Selzerbeek, Geul, Gulp, Strijper Aa, Dommel, Tongelreep, Beerze,
Mark, Weerijs). Dit betekent dat het (belangrijke) bovenstroomse deel met
betrekking tot stoffen en waterstromen niet onder Nederlands beheer valt.
Dit kan nadelige consequenties hebben voor kwantiteit en kwaliteit van het
water dat de grens overkomt. Voorbeelden zijn de bruinkoolwinning in
Duitsland, die een verminderde watertoevoer in oostelijk Limburg veroor
zaakt en verontreiniging van beken en riviertjes in België, die vooral in Zuid
en Midden-Limburg zorgt voor een wateraanvoer van slechte kwaliteit.
Internationaal overleg en bindende afspraken zijn hier een eerste voorwaar
de voor herstel en beheer.
Binnen een stelsel van met elkaar tot een riviertje samenvloeiende beken,
kan iedere zijtak zijn eigen (deel)stroomgebied worden toegekend. Een groot
deel van het neerslagwater in een deelstroomgebied zal ten goede komen
aan de voeding van de beek. Dieper infiltrerend water kan elders in het
grotere stroomgebied, meestal meer benedenstrooms, opkwellen. Afhan
kelijk van de doelstelling of het natuurdoeltype zullen grotere en kleinere
stroomgebieden onderscheiden worden.
De ruimtelijke verspreiding van beekdalsystemen en stroomgebieden is in
sterke mate gekoppeld aan grondwaterstromingsstelsels. Engelen et al.
(1989) hebben een voorlopige kaart van de (grond)watersystemen in
Nederland gemaakt, waarbij beekdalsystemen voornamelijk gelokaliseerd
zijn in de zgn. pleistocene en oudere systemen. In dit hoofdstuk zullen de
belangrijkste beekstelsels gerangschikt worden volgens de indeling in
grotere grondwaterstromingsstelsels volgens Engelen et al. omdat:
de indeling in fysisch geografische regio's te grof is;
een indeling per provincie geen recht doet aan de samenhang van
provinciegrensoverschrijdende stroomgebieden;
de indeling een duidelijk verband aangeeft tussen oorsprong en stro
mingsrichting van de grondwaterstelsels en de stroomgebieden per
regio.
De pleistocene systemen worden onderscheiden in systemen gevoed vanuit
stuwwallen of vanuit een glaciaal plateau of vanuit hoger gelegen, versne
den dekzandvlakten. De oudere systemen worden gevoed vanuit tertiaire
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gesteenten, mesozoïsche gesteenten of carbonische gesteenten. Van de
holocene systemen is een systeem, gevoed vanuit hoogveen (Peel) van
belang.
Engelen et al. gebruikt de volgende indeling:
oostelijk Friesland, Drenthe, zuidelijk Groningen en een stukje Overijssel
ten noorden van de Vecht,
oostelijk Overijssel en Gelderland ten oosten van de IJssel,
- de Veluwe, het Gooi, de Utrechtse Heuvelrug tussen Rijn en IJssel,
Noord-Brabant en Limburg ten westen van de Maas,
Limburg ten oosten van de Maas tot Sittard en het Rijk van Nijmegen,
Zuid-Limburg.

3.2 Geografische spreiding van beek- en beekdalsystemen
3.2.1 Oostelijk Friesland, Drenthe, zuidelijk Groningen, Overijssel ten
noorden van de Vecht
Het grootste deel van dit gebied wordt gevoed vanuit het glaciale plateau.
Het bevat heel Drenthe, het Friese Woudengebied en een deel van het
Westerkwartier in Groningen. Het voormalige hoogveengebied in oostelijk
Groningen en het Ommerveldsysteem tussen Reest en Vecht worden
gevoed door hoger gelegen, versneden dekzandvlakten en enkele kleinere
gebiedjes vanuit stuwwalsysteemen.
De Drentse beken verzorgen de afwatering van het Drents Plateau in
noordelijke, westelijke en zuidelijke richting. Er zijn geen grote hoogtever
schillen, zodat de stroomsnelheden laag blijven. Door de aanwezigheid van
veel keileem in de bodem hebben zich in het verleden uitgestrekte hoog- en
laagveencomplexen gevormd, waarvan de beken een natuurlijke afwatering
vormden. De geschiedenis van de Drentse beekdalen en de vegetatieont
wikkeling van een aantal noordelijke en zuidwestelijke beekdalen is voor
treffelijk vastgelegd door Everts en De Vries (1991).
De noordelijke stelsels zijn het Peizerdiep, de Drentse Aa en de Hunze.
Enkele bovenlopen van het Peizerdiep en het grootste deel van de Drentse
Aa met zijbeken vormen de belangrijkste actuele waarden. Langs de Drentse
Aa betreft het hoge botanische waarden van een aantal beekdalgraslanden
en bossen in de middenloop, in samenhang met de cultuurhistorische
waarden van dit landschapsreservaat.
De westelijke stelsels komen uit in (voormalig) stromende wateren in
Friesland als de Linde, de Tjonger/Kuinder en de Boorne/Koningsdiep. Ze
zijn onderdeel geworden van Frieslands Boezem, maar vertonen morfolo
gisch nog wel de vorm van riviertjes. Het stromingspatroon is bepaald door
polderpeilen en gemalen. In de dalen komen plaatsen met lokale en diepe
kwel voor, maar ook grote inzijggebieden. Op de flanken, vooral van de
Boome, komen nog waardevolle beekdalvegetaties voor. Oorspronkelijk
moeten het prachtige voorbeelden zijn geweest van riviertjes die het water
van het plateau afvoerden en geleidelijk overgingen in moerassige delta's
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in het Fries-Overijsselse moerasgebied. De Linde vertoont nog enige indica
tie van een stromend water (Claassen 1987).
In het zuidwesten vindt de afwatering plaats door bekenstelsels van
Wapserveense en Vledder Aa, Beiier stroom, Ruiner Aa en Oude Diep. Het
zijn merendeels traag stromende, sterk door extern aangevoerd water
beïnvloede watergangen in cultuurland, met soms nog actuele (Wapserveense en Vledder Aa) waardevolle elementen.
De zuidelijk gerichte stroomstelsels van Westerstroom en Geeserstroom
bevatten nog restanten van de vroegere (botanische) waarden.
Vanaf Ter Apel stroomt in het gebied Westerwolde de Ruiten Aa. Vanaf de
samenvloeiing met de Mussel Aa vervolgt de beek zijn weg als Westerwoldse Aa. Bovenstrooms van Ter Wisch is de loop van het riviertje sterk door
de mens beïnvloed. Benedenstrooms hiervan meandert (hoewel sterk
genormaliseerd) de Ruiten Aa te midden van dekzandruggen. Het gebied is
rijk aan vormen en zeer gevarieerd van opbouw. Het is grotendeels nog
gaaf. In Groningen is zo'n object bijzonder zeldzaam. Geomorfologisch is
het zeer waardevol.
De Reest vertoont nog grotendeels een vrij meanderende loop en bevat nog
botanisch aantrekkelijke madelanden. Het stroomgebied van eertijds
25.000 ha, gevoed door hoogvenen, beslaat nu nog slechts 6.000 ha. Er
komen nauwelijks organismen van stromend water voor in de beek en door
voortgaande ontwatering verdrogen de oeverlanden. Er is een interessant
herstelplan gemaakt (Vegter 1992).

3.2.2. Oostelijk Overijssel en Gelderland ten oosten van de IJssel
Dit gebied bestaat uit een aantal aparte grondwaterstromingsstelsels,
waarvan de meeste vanuit stuwwallen worden gevoed. Ondiepe grondwa
terstelsels bepalen de hydrologie van het Twentse en Achterhoekse sys
teem, waardoor watertekort van nature al tijdens droogte optreedt en
wateroverlast tijdens natte perioden ontstaat. Dit komt door de aanwezig
heid van slecht doorlatende, tertiaire formaties op geringe diepte. Het
systeem van de stuwwal van Montferland wordt door de waterwinning
grotendeels uitgeput.
Een groot deel van Overijssel behoort tot het stroomgebied van de Vecht
met deelstroomgebieden Dinkel en Regge. Het zuidelijk deel van de provincie
hoort tot het stroomgebied van de Buurserbeek/Schipbeek. De stroomge
bieden worden doorsneden door kanalen, die plaatselijk invloed op de
hydrologie uitoefenen.
De Regge is grotendeels gekanaliseerd. In de bovenloop komen enkele
waardevolle zijbeekjes voor. De Dinkel is op Nederlands gebied een mean
derend riviertje met een aantal waardevolle zijbeken. In Duitsland is de beek
gekanaliseerd en verontreinigd. Actuele en potentiële waarden van de
vegetatie en aquatische fauna van bronnen en beken zijn nog steeds hoog
(Verdonschot 1990), hoewel er veel verdwenen is in de laatste 40 jaar
(Westhoff 1949). Een aardig overzicht van de huidige toestand, vooral met
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betrekking tot beheer, biedt het boekje Beken in Twente (Zonderwijk et al.
1988).
De Buurserbeek/Schipbeek is voor een groot deel gekanaliseerd. Er zijn
nauwelijks (potentieel) waardevolle trajecten aan te wijzen.
De beken en beekdalen in de Achterhoek behoren tot de meest bestudeerde
beekdalsystemen in Nederland. De waterhuishouding is vooral in de jaren
zeventig goed onderzocht (Provincie Gelderland 1982). De gevarieerde
bodemopbouw met tertiaire opduikingen en de geaccidenteerdheid van het
gebied zijn voor de levensgemeenschappen van grote betekenis. Er komen
broekbossen, zeggevegetaties en hooilanden in de dalen voor met, nog
steeds, een aantal bijzondere plantesoorten. Op slechts een tot enkele
meters onder het maaiveld bevindt zich een ondoordringbare tertiaire klei
en leemlaag, waardoor het waterbergend vermogen gering is en bergings
capaciteit gemakkelijk nog verder wordt verkleind door ontwatering. Daar
naast wordt het beekwater, eerder dan in andere gebieden, negatief
beïnvloed door bemesting. De nitraatgehalten in de Winterswijkse beken
zijn extreem hoog (25-60 mg NO3/I). Ondanks verdroging en eutrofiëring
bevatten de Ratumsebeek, de Willinkbeek en bovenlopen van de Aaltense
Slinge en de Groenlose Slinge nog grote hydrobiologische waarden en is
soms nog sprake van een vrij natuurlijk karakter (o.a. Bekendelle). De
stroomsnelheid van de meeste beken in de Achterhoek is voor laaglandbe
ken vrij hoog.
De meeste beken in de Achterhoek ontspringen op Duits grondgebied; de
Ratumse beek ontvangt water van 1230 ha, de Willinkbeek van 860 ha
Duits gebied. De Baakse beek ontspringt op het Nederlandse deel van het
plateau.
Tussen de Achterhoek en de Graafschap loopt een ondergrondse stuwwal.
Het diepe grondwater uit de Achterhoek komt als gevolg hiervan omhoog
en treedt in het Ruurlose Broek en de landgoederenzone aan de oppervlakte.
Een ander verschijnsel is dat op de lijn Aalten-Groenlo een knik in het reliëf
zit (de rand van het Oostnederlands Plateau), waardoor de beken daar
opeens sneller stromen. Door de relatief hoge stroomsnelheid nemen ze een
intermediaire positie in tussen heuvellandbeken en laaglandbeken. Verder
naar het westen, in de Graafschap, is veel sprake van verdroging, die mede
veroorzaakt wordt door de IJsselbedijkingen in de jaren vijftig en zestig.
De sprengen in Monferland, 't Peeske in Beek en de spreng te Stokkum
hebben een grote ecologische waarde, maar worden bedreigd door verdro
ging en verzuring.

3.2.3 De Veluwe, het Gooi, de Utrechtse Heuvelrug
Het systeem, gevoed vanuit stuwwallen, bestaat uit twee delen: het
systeem van de Veluwe (het grootste van Midden-Nederland) en het
systeem van de Gelderse Vallei, gevoed door de Utrechtse Heuvelrug/het
Gooi en de westelijke Veluwe.
Het systeem van de Gelderse Vallei bevindt zich tussen het Veluwesysteem
aan de oostrand van de Utrechtse Heuvelrug en het holocene systeem van
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Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal. Er is tegenwoordig nog één beek die
gevoed wordt vanuit de Heuvelrug; de Heygraaf. Deze ontspringt nabij het
Leersumse Veld. Ten gevolge van drinkwateronttrekking speelt het systeem
Gooi/Utrechtse Heuvelrug verder geen rol meer.
Het Veluwesysteem is verdeeld in een oostelijke, een noordelijk en een
zuidelijke stroomtak.
De Gelderse Vallei
De beken in de Gelderse Vallei worden grotendeels gevoed vanuit het
Veluwemassief. Het stelsel van Grift-Valleikanaal-Eem met een groot aantal
zijbeken bestaat voornamelijk uit gegraven en vergraven watergangen.
Oorspronkelijk ging het om de natuurlijke afwatering van de vele venen in
de vallei. Vanaf de 1 5e eeuw werd dit veen afgegraven en werden nieuwe
beken gegraven en bestaande beken aangepast. Sinds 1560 bestaat de
verbinding tussen de Rijn en het IJsselmeer via de Grift. De belangrijkste
deelstroomgebieden zijn de Barneveldse beek (21.000 ha) en de Lunterse
beek (10.740 ha). Vooral vanwege uit- en afspoeling van landbouwgron
den, maar ook vanwege ondermeer effluentlozingen laat de kwaliteit van
de meeste beken nog sterk te wensen over. Bovendien komen de vele
normalisaties en regulaties niet ten goede aan de waterkwaliteit en ecologie.

Foto 7.

Vele beken zijn gegraven, maar pas recent zo rigoureus (foto Hans Sessink).

De noordelijke Veluwe
Aan de noordwestelijke en de noordelijke rand van de Veluwe bevindt zich
een groot aantal slootvormige beken die het diepe kwelwater van de Veluwe
afvoeren naar de randmeren. Hiertussenin ligt de Hierdense beek, die door
de aanwezigheid van een 50 km2 grote schijngrondwaterspiegel al in het
midden van de Veluwe ontspringt. Het westelijke complex met de Bredebeek/Arkervaart en Schuitenbeek als grootste watergangen is beïnvloed
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door bioindustrie die het grondwater sterk verrijkt heeft en door overstorten
en effluentlozingen. De Veldbeek is hierop een relatief gunstige uitzonde
ring.
De noordelijke beekjes zijn over het algemeen van betere kwaliteit. Het zijn
slootvormige, soms licht meanderende veenbeken. Onder andere de Kille
beek, Varelse beek, Nodbeek en Bijsselse beek hebben grote biologische
betekenis.
De Hierdense beek is sterk verarmd door waterhuishoudkundige ingrepen
in het dal en de toevoer van meststoffen. Er zijn wel nog steeds grote
botanische waarden in de bovenstroomse delen en hydrobiologische waar
den in de beek en zijbeken.
De oostelijke en zuidelijke Veluwe
De beken aan de oost- en zuidrand van de Veluwe zijn voor een groot deel
sprengenbeken, naast kwel- en bronbeken. Ze zijn vergraven en soms nieuw
gegraven ten behoeve van watermolens en wasserijen en in een groot aantal
gevallen ter verfraaiing van landgoederen. Er is veel kennis van deze
systemen (o.a. Provincie Gelderland: beken op de Veluwe; Provinciale
Werkgroep sprengen en beken op de Veluwe). De meeste sprengenbeken
hebben een hoge actuele of potentiële waarde. Ten noorden van Apeldoorn
monden de beken direct of indirect via de Grift uit in het Apeldoorns kanaal.
De meeste beken ten zuiden van Apeldoorn zijn onder het kanaal doorgeleid
en stromen als laaglandbeek in oostelijke richting en monden uit in de IJssel.
Deze beken zijn, zeker in de bovenstroomse delen tot het Apeldoorns kanaal,
zeer waardevol. De korte beekjes tussen Renkum en Oosterbeek, die
uitmonden in de Nederrijn, stromen snel en vertonen overeenkomst met
Zuidlimburgse bronbeekjes.

3.2.4 Noord-Brabant en Limburg ten westen van de Maas
In Noord-Brabant zijn twee grote stromingsstelsels aanwezig die hun
oorsprong hebben in de Belgische Kempen. Ze zijn deels afkomstig uit
tertiaire, deels uit oudpleistocene afzettingen. Het westelijk stelsel bevat
de Roosendaalse en Steenbergse Vliet, de Aa of Weerrijs en de Mark. Het
oostelijke stelsel wordt gevormd door de noordkant van het hoge Kempisch
Plateau en watert af op de Maas in Brabant en Limburg.
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Sprengen, zoals de Vrijenbergspreng, hebben een eigen karakter (foto Centrum voor Fotogra
fie en Beeldverwerking SC-DLO: J. van Osch).

Tussen de twee grote stroomgebieden in Brabant, het Aa-Dommel-Beerzesysteem en het Weerijs-Mark-Dintelsysteem, bevindt zich het stroomgebied
van de Donge. In het westen van de provincie loopt de Steenbergse Vliet
en in het noordoosten het stelsel Maaskant. Langs de zuidrand van de Maas
komen nog enkele kleine stroomgebiedjes voor. Het verspreidingspatroon
van de Brabantse stroomgebieden wordt bepaald door de structuur van
horsten en slenken en door de dekzandruggen.
De Brabantse beken zijn alle laaglandbeken. In een uitgave van de Brabantse
Milieufederatie (Van der Straaten, Meijenfeldt & Moller Pillot z.j.) wordt een
overzicht gegeven van de toestand van de Brabantse beken rond 1976. In
het algemeen kan opgemerkt worden dat van de vroegere buitengewoon
gevarieerde en ecologisch rijke situatie in de beken en beekdalen bitter
weinig is overgebleven. Tot ver in de jaren zestig werden nog grootschalige
ruilverkavelingen en beeknormalisaties uitgevoerd, terwijl daarna de inten
sieve veehouderij een enorme vlucht heeft genomen. Over de hydrobiologische waarde van de beken is van vóór 1960 vrijwel niets bekend. Moller
Pillot (1971 ) is de eerste onderzoeker die systematisch de macrofauna van
een groot stroomgebied onderzocht heeft. Veel van de door hem van 1 962
t/m 1967 onderzochte wateren zijn sindsdien sterk in (ecologische) waarde
achteruitgegaan.
De stroomgebieden van de Steenbergse Vliet en de Aggerlopen in het
noordwesten, resp. zuidwesten van de provincie hebben weinig of geen
oorspronkelijke beekdalsystemen meer. Uitzondering hierop vormen de
Smalle Beek ten westen van Wouw en de Zoom ten zuiden van Bergen op
Zoom.
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Het Weerijs-Mark-Dintelsysteem kent nog enige beken met redelijk grote
biologische en morfologische waarden (het Chaamse bekencomplex, de
Strijbeekse beek en het Merkske). De beekdalen en oeverlanden in dit
stroomgebied hebben grote botanische waarden vertoond, waarvan hier en
daar nog gave restanten te vinden zijn. Een goed overzicht van de
geschiedenis en de huidige betekenis van beken en beekdalen in het
stroomgebied wordt gegeven door Buiks en Geerts (1983). Het stroomge
bied van de Zandleij bevat eveneens gekanaliseerde beken.
Beken in het stroomgebied van de Donge zijn voornamelijk gekanaliseerde
en soms sterk vervuilde watergangen. De bovenloop van de Donge, de Oude
Ley en de Ley worden momenteel natuurtechnisch verbeterd.
Het zeer grote stroomgebied van de Dommel bevat uiteenlopende land
schapstypen en een grote variatie aan beekdalsystemen. De geschiedenis
van de vegetatieontwikkeling in de beekdalen van 12.000 tot 6000 jaar
geleden is beschreven door Janssen (1972). Deze studie biedt een goed
inzicht in de vroege historie van de Dommelvallei. Er is nog steeds een aantal
belangrijke beekdalsystemen aan te treffen, waarvan de biologische en
morfologische waarden (relatief) groot worden geacht (vooral ten zuiden
van Eindhoven: Tongelreep en deelstroomgebied Dommel met Boven Dom
mel, Keersop, Beekloop, Elzenloop). Verder zijn er nog goede trajecten in
de deelstroomgebieden van Beerze en Reusel.
De beekvegetatie is overal sterk verarmd door vervuiling. De beken zijn over
het algemeen licht zuur tot neutraal m.u.v. de Beekloop, die basisch en
kalkrijk is. Veel bovenlopen liggen in België of nabij de grens.
De beken in het oosten van de provincie (Maaskant en Aa) waren van
oorsprong voedselarm en zuur. Veel water was afkomstig uit het uitgestrek
te hoogveencomplex, waarvan de Peel nog een restant is. Door ontwatering
en bio-industrie zijn hier alleen nog sterk gedegradeerde beekdalsystemen
overgebleven. In het stroomgebied van de Aa zijn van de ruim 400 km beek
nog 13 km aan fragmenten gespaard gebleven (Van der Straaten et al. z.j.).
De voornaamste stroomgebieden van Noord-Limburg zijn die van de Groote
Molenbeek en de Loobeek. De oorsprong van de beken in dit stroomgebied
ligt op de Peelhorst, waar zure, voedselarme beekjes de talrijke bovenlopen
vormden. De situatie in de Peel is genoegzaam bekend en de bio-industrie
in Noord-Limburg (evenals in Midden-Limburg) behoort tot de meest inten
sieve van Nederland. De beken en beekdalen in het stroomgebied van de
Groote Molenbeek hebben te lijden van verdroging, vermesting en kanali
satie.
De Middenlimburgse beken ten westen van de Maas zijn vrijwel volledig
genormaliseerd. De meeste behoren tot de stroomgebieden van de Groote
Molenbeek en van de Tungelroyse beek, die tenslotte overgaat in de
Neerbeek. Sporadisch zijn nog niet-genormaliseerde delen van beken over
of is nog sprake van geomorfologisch aardige beekdalen. Dit betreft
voornamelijk de Roggelse beek, Tungelroyse beek, Lollebeek, Uffelse beek
en Haelense beek. Er is zowel op Belgisch als Nederlands gebied sterke
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beïnvloeding vanuit de landbouw en soms ook de industrie (zinkbedrijven)
en de zand- en grindwinning, waardoor zowel de waterhuishouding als de
beekchemie sterk verstoord zijn.
Een aantal kleinere stroomgebiedjes in oude Maasmeanders is volgens
Tolkamp (1983a) in hydrobiologisch opzicht nog interessant, hoewel de
beken zelf grotendeels gereguleerd zijn.

3.2.5 Limburg ten oosten van de Maas tot Sittard en het Rijk van
Nijmegen
Het systeem van het Rijk van Nijmegen met een uitloop naar Noord-Limburg
wordt gevoed vanuit stuwwallen. Het oostelijk van de Maas gelegen deel
van Limburg bestaat uit een aantal kleinere stromingsstelsels, die vanuit
hoger gelegen, versneden dekzandvlakten worden gevoed.
Op het stuwwalcomplex ten zuidoosten van Nijmegen komt een aantal
bronnetjes en bronbeekjes voor (Groesbeekse beek, beekjes bij Beek-Ubbergen, beek in het Filosofendal, Ubbergse beek). Dit gebied sluit aan op het
uiterste noorden van Limburg met bronnen en bronbeekjes bij Plasmoien en
het Kroonbeek/Tielebeek- complex. Ze vormen floristisch en faunistisch een
zeer waardevol kerngebied.
In het stroomgebied van de Swalm komen talrijke bronnetjes voor. Deze
zijn vooral op terrasranden van het Maasdal te vinden. Op noordelijker
locaties komen eveneens bronnen op de terrasranden voor. Zijbeken van de
Swalm en ook van de Roer en de Niers zijn vaak terrasbeken en kunnen als
heuvellandbeekjes worden getypeerd.
Beroemde zijbeken van de Roer waren de Bosbeek en de Rode beek in het
Meinweggebied met bronnen en kwelgebieden langs de beken. O.a. door
verminderde wateraanvoer uit Duitsland (ontwatering t.b.v. bruinkoolwin
ning) is de situatie, vooral van de Bosbeek, recentelijk sterk gedegradeerd.
Een van de grotere stroomgebieden is dat van de Vlootbeek. Ook hier is
o.a. door agrarische invloed weinig van de oorspronkelijke waterhuishou
ding en beekmorfologie meer over. Grote delen van het gebied horen tot
kerngebied van de EHS.

3.2.6 Zuid-Limburg
In Zuid-Limburg komen verschillende stroomstelsels voor die vanuit oudere
systemen worden gevoed (Carboon en Krijt). De geologische opbouw is
zeer complex met veel gesteentetypen, sterke breukwerking en verkarsting
(Engelen et al. 1989). Op veel plaatsen komen bronnen voor.
Er zijn vier grotere stroomgebieden: de Geul, de Jeker, de Voer en de
Geleenbeek. Behalve snelstromende heuvellandbeekjes komen er snelstromende zandbeken, laaglandbeken en beken van het Geultype (snelstromen
de grotere beken) voor.
Het stroomgebied van de Geul (38775 ha, waarvan 18280 ha op Neder-
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lands gebied) is voor Nederland uniek. Er komen veel bronnen en (meestal
korte) snelstromende heuvellandbeken voor die gekenmerkt worden door
levensgemeenschappen, die elders in Nederland niet of in gereduceerde
vorm te vinden zijn. In het Geuldal bestaat nog een goede samenhang tussen
diverse landschapselementen: bos op de plateaus en nog vaak schrale
hellingen. Vandaar het voorkomen van bijzondere diersoorten; vuursalamander in bronbeekjes, vroedmeesterpad, hazelmuis, beekforel (zowel in de
Geul als in zijn zijbeken), elrits, rivierdonderpad. Veertig van de 180 in
Nederland waargenomen kokerjuffer soorten zijn alleen in Zuid-Limburg
gevonden. De meeste bronnen, en derhalve ook beken, zijn kalkrijk, hetgeen
ook in de beekbegeleidende vegetatie tot uiting komt. Het Belgische deel
van het stroomgebied is sterk verontreinigd, maar veelal nog niet gekana
liseerd. Bilateraal overleg is gaande om tot verbetering van de situatie te
komen (zie 5.1 ).
Het stroomgebied van de Geleenbeek (37500 ha, waarvan 25000 ha in
Nederland) is sterk aangetast. Kleinere zijbeken zijn nog actueel of potentieel
waardevol, vooral de bronnen van de Rode beek, die in een veenmoeras
met zeer interessante vegetatie gelegen zijn. Verdroging is hier een groot
gevaar, o.a. door de bruinkoolwinning in Duitsland. Het zuidelijk deel van
het stroomgebied, de Geleenbeek voor samenvloeiing met de Rode beek,
ligt geheel in Limburg.
De stroomgebieden van Voer en Jeker (en Worm) liggen grotendeels in het
buitenland en worden daar sterk beïnvloed. Ze zijn van belang voor de
grensoverschrijdende ecologische structuur. Een aantal zijbeken (b.v. de
Noor) bevatten actuele morfologische en ecologische waarden. In de nog
meanderende Voer wordt beekforel aangetroffen.
Er is een aantal beekjes van de eerste en tweede orde die rechtstreeks op
de Maas afwateren. Hiervan is het complex in het Bunderbos bij Elsloo zowel
floristisch (bronbos) als faunistisch uiterst waardevol. De Kingbeek is sterk
aangetast, maar heeft nog waardevolle componenten, vooral in het brongebied. De beek begint als snelstromende heuvellandbeek en verandert
buiten het bronnengebied in een laaglandbeek (Hendrix 1988). Deze beek
valt buiten de EHS. De meeste gegevens over Zuidlimburg komen uit De
Graaf & Graatsma (1990) in een speciale uitgave over Zuid-Limburgse beken
en beekdalen. Deze publikatie biedt een schat aan informatie over flora,
fauna, historie en mogelijkheden voor natuurontwikkeling.
Typisch voor Zuid-Limburg is tenslotte dat er 'beken' voorkomen in droogdalen (vloedgraven, grubben, holle wegen), die slechts na stortbuien water
bevatten. Niettemin gaat het om openbare waterlossingen waarop een
schouwplicht rust. Hydrobiologische waarden zijn niet aanwezig, maar
geomorfologisch kunnen ze wel interessant zijn.
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4 ONTWIKKELINGEN EN BEDREIGINGEN
4.1 De ontwikkeling van beekdaisystemen in de 20e eeuw
Beken en beekdalen zijn sinds historische tijden aangepast aan de menselijke
behoeften. Beeklopen werden omgeleid, nieuwe watergangen werden
gegraven ten behoeve van watermolens en beken werden hoger in het dal
gelegd voor bevloeiing van hooilanden. Beekdalmoerassen werden ontgon
nen en gedraineerd en oeverbegroeiing werd gekapt. Hoog- en laagveencomplexen die door beken ontwaterd werden, verdwenen. Een van de
belangrijkste oorzaken voor grootschalige veranderingen van het Nederland
se landschap was de introductie van kunstmest in de vorige eeuw. Hierdoor
kon de landbouw intensiveren en uitbreiden. Ten gevolge van de tweede
industriële revolutie veranderde het leefpatroon van grote delen van de
samenleving. De bevolking nam sterk toe en de eutrofiëring en verontreini
ging van het Nederlandse landschap begonnen geleidelijk ernstiger vorm
aan te nemen.
In het begin van deze eeuw overheerste voedselarm op de pleistocene
gronden nog over voedselrijk. De landbouw was over het algemeen klein
schalig en de beekdalen waren vaak nog nat. In de loop van de tijd begon
er een groeiende tendens naar produktieverhoging te ontstaan, mede
doordat steeds meer mensen de landbouw verlieten. Hierdoor werden de
kleinschalige en extensieve landbouwmethoden geleidelijk vervangen door
een grootschaliger en veel intensiever gebruik van grond.
De beekdalen waren vanouds de meest produktieve gronden voor agrarisch
gebruik, hoewel de gemiddelde grondwaterstand van de beekdalbodem te
hoog was om het gehele jaar rond gewassen te telen of om vee te weiden.
Bovendien kwam op veel plaatsen regelmatig inundatie voor (ook bewust
veroorzaakt om de produktie te verhogen).
Intensivering van de landbouw kwam vooral tot uiting in de 'verbetering'
van de ontwatering door aanleg van drainagestelsels. Beken werden vaak
dieper gemaakt om de drainerende werking t.o.v. het aangrenzende land te
vergroten en inundatie te voorkomen (normalisatie). Door het onstaan van
drogere milieus zijn op tal van plaatsen natte graslandvegetaties verdwenen.
Ook de mogelijkheden om te wonen binnen de grenzen van beekdalen
werden hierdoor vergroot. Toename van de hoeveelheid verhard oppervlak,
die hiervan het gevolg is, werkte de versnelde afvoer van water, via
rioolstelsels, verder in de hand.
Intensivering van de landbouw leidde tot verhoging van de bemesting van
de beekdalbodem, waardoor er meer nutriënten in de beek terechtkwamen.
Op den duur trad eutrofiëring van het grondwater op door overbemesting,
waardoor de beken ook indirect meer nutriënten toegevoerd kregen. Het
toenemend gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen had een negatieve
invloed op vegetatie en beekorganismen.
Bij schaalvergroting door ruilverkavelingsprojecten werden kleine percelen
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vari voorheen, vaak gescheiden door houtwallen of heggen, samengevoegd
tot grotere eenheden. Veel houtwallen, heggen en andere z.g. geriefbosjes
zijn hierbij opgeruimd. Slingerende en zich verplaatsende beeklopen werden
rechtgetrokken en soms geheel verlegd. Beken werden onder normprofiel
gebracht (normalisatie) of volledig rechtgetrokken (kanalisatie).
In veel 'verbeterde' afwateringsstelsels bleek dat, mede door het toene
mend gebruik van grondwater als bron van drink- en proceswater, de
grondwaterstand onaanvaardbaar daalde. Door het plaatsen van stuwen
werd getracht versnelde afvoer van water in de zomer te voorkomen.
Hiermee kon tevens het waterpeil in landbouwgronden worden beheerst.
Zo konden voor de landbouw optimale waterpeilen worden vastgelegd
(regulatie). Veel beken kwamen hierdoor een gedeelte van het jaar stil te
staan, waardoor zich waterplanten konden vestigen. Dit leidde tot een
vergroting van het onderhoud, waarbij vaak herbiciden werden gebruikt.
Tegenwoordig is dit gebruik in het water verboden, zodat er meestal
machinaal geschoond en gebaggerd wordt. Daarvoor is weer aanpassing
van de oevers nodig (schouwpaden). Schonen met zeis en baggerbeugel,
dat hier en daar nog gebeurt, is zeer arbeidsintensief maar uit natuurbe
schermingsoogpunt goed.
De 20e eeuw heeft niet alleen negatieve ontwikkelingen in beken en
beekdalen te weeggebracht. Anekdotes uit het begin van de eeuw spreken
van de Dinkel die van tijd tot tijd alle kleuren van de regenboog kon vertonen
ten gevolg van lozingen van de textielindustrie. Dit beeld zal tegenwoordig
niet meer voorkomen. Sinds de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
(1970) is veel werk verzet om lozingen, die voorheen ongezuiverd op de
beken plaatsvonden, aan een zuiveringsproces te onderwerpen. Hierdoor is
de waterkwaliteit in een aantal beken wezenlijk verbeterd.
Desondanks resteert aan het eind van de 20e eeuw van vele Nederlandse
beken een beeld van rechte afvoergoten in een doorgaans boomloos
landschap van gras en maïs. Slechts op die plaatsen waar beken door oude
landgoederen en reeds lang bestaande beschermde natuurgebieden stro
men, zijn nog min of meer oorspronkelijke trajecten te vinden. Vele hiervan
staan onder grote druk van menselijke activiteiten die zich boven- en in
mindere mate benedenstrooms afspelen.
Nu, aan het begin van de jaren negentig, lijkt een aantal tendensen in gang
gezet te worden die kunnen leiden tot een meer afdoende bescherming van
beeksystemen in hun totaliteit. Het NBP heeft daartoe een goede voorzet
gegeven, waarvan de verwerking in ecosysteemvisies zal leiden naar de
meer gedetailleerde gebiedsvisies. Het is niet uitgesloten dat door verder
gaande internationale samenwerking in de landbouw (EG) grote hoeveelhe
den grond aan het landbouwareaal in Nederland zullen worden onttrokken.
Daardoor worden mogelijkheden voor natuurontwikkeling geschapen die
voor beekdallandschappen goede perspectieven bieden.
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4.2 Bedreigingen
4.2.1 Inleiding
Bedreigingen van beek- en beekdalsystemen in Nederland betreffen vooral,
door menselijke activiteiten veroorzaakte, modificaties van het verloop van
water- en stofstromen, zowel boven- als ondergronds. Een belangrijke
drijfveer achter deze modificaties is de maatschappelijke wens overstromin
gen (in landbouwgebied en/of bewoond gebied) te voorkomen. Een andere
beweegreden is de wens tot verbetering van de agrarische produktie via
ontwatering en bemesting. Ook de behoefte aan voldoende schoon drink
en proceswater brengt een modificatie van het verloop van waterstromen
met zich mee.
4.2.2 Ontginning, drainage, wateronttrekking en urbanisatie
Ontginning
Grootschalige ontginningen vanaf het begin van de 20e eeuw hebben een
grote invloed op de waterhuishouding en de stofstromen gehad. Hoewel er
momenteel geen sprake meer is van ontginning, zijn de gevolgen ervan
overal aanwezig.
Ten behoeve van ontginningen werd de infrastructuur uitgebreid. Dit betrof
zowel aanleg en verharding van wegen als het graven van watergangen en
aanpassen van bestaande watergangen. Ontginning van moerassen en
veengebieden ging gepaard met het graven en vergroten van ontwaterings
leidingen. Dit had tevens tot doel om materiaal per boot te kunnen afvoeren.
De sponswerking van natte gebieden verdween, waardoor de neerslag
sneller afgevoerd werd. In ontvangende waterlopen resulteerde dit in een
onregelmatiger verloop van de afvoer, waarbij in droge perioden minder
water werd afgevoerd en in natte perioden meer dan in de vroegere situatie.
Dit leidt tot een verhoogde kans op overstromingen enerzijds en anderszijds
wijzigingen in flora en fauna door een veranderd afvoerregime. De vegetatie
van de beekdalbodem is voor een deel afhankelijk van de overstromingsfre
quentie en de chemische samenstelling van het beekwater en de beekfauna
ondervindt problemen van diverse aard door veranderde afvoerfrequentie.
Voor sommige soorten kan de nieuwe minimumstroomsnelheid te laag zijn,
voor andere soorten kan de nieuwe maximumstroomsnelheid te hoog zijn,
waardoor dieren weggespoeld worden. Ook indirect, door zandtransport bij
hoge afvoer en verandering van de substraatstabiliteit, treden nadelige
effecten op.
Drainage
Waar gebieden gebruikt worden voor landbouwkundige doeleinden, worden
voorzieningen getroffen om de waterhuishouding te optimaliseren. In
Nederland gaat het meestal om de afvoer van (overtollige) neerslag. Hier is
al meer dan duizend jaar ervaring mee. In Noord- en West-Nederland heeft
dat tot poldersystemen geleid, in het zandgebied tot aanpassingen in
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stroomgebieden van beken en rivieren. Door het graven van sloten en
greppels werd getracht water versneld naar de beek af te voeren zodat
onderlopen van de akkers werd voorkomen. Dit soort vroege vormen van
ontwatering zijn als voorlopers te beschouwen van de huidige drainage.
Deze bestaat uit de toepassing van ondergrondse drains, vergroting van de
slootlengte per ha en/of vergroting van de ontwateringsdiepte.
Drainage vormt één van de belangrijke oorzaken van de versnelling van de
afvoer van water uit stroomgebieden. De ondergrondse berging van grond
water (dicht onder maaiveld) wordt door drainage beperkt. Veen in beek
dalen zal bij drainage veraarden. In figuur 4.1 is globaal weergegeven hoe
de aanwezigheid van een drainagekanaal invloed uitoefent op de grondwa
terstand.
Twee parameters zijn in dit verband van belang:
1) drainagedichtheid: gemiddelde lengte van drainagemiddelen (sloot,
greppel, drain) per oppervlakte eenheid per deelstroomgebied of
beek(dal)traject,
2) gemiddelde ontwateringsdiepte per deelstroomgebied of beek(dal)traject.
Beide leveren inzicht in de relatieve grootte van de beïnvloeding van de
waterhuishouding door drainage in een stroomgebied. Een benadering van
de drainagedichtheid m.b.v. progressieve getallen in stroomafwaartse rich
ting geeft een goed beeld van de locatie van gebieden waar de hydrologie
meer of minder wordt beïnvloed. Zo is tevens te bepalen in welke (deel)gebieden verminderen of opheffen van drainage het meeste effect heeft op
het afvoerverloop van de beek. Een maatregel in het kader van natuuront
wikkeling kan vergroting van het bergend vermogen zijn door beperkende
maatregelen t.a.v. de drainagelengte en ontwateringsdiepte. Dit is gunstig
voor de (vochtminnende) beekdalvegetatie en verkort de periode van lage
afvoeren.
Een groot probleem in veel beekdalgebieden is dat er vaak verdieping van
de beekbodem heeft plaatsgevonden. De oeverlanden drogen dan uit, ook
zonder extra drainage. Eventueel nog aanwezig veen droogt uit, veraardt
en er ontstaat bosopslag. Dit zijn irreversibele processen, die door vernatting
niet opgelost worden. Een vergelijkbaar probleem is het verdiepen van
sloten, vooral van sloten die parallel aan de beek, hoger in het dal gelegen
zijn. De effecten hiervan zijn minstens zo groot als van uitdiepen van de
beek.
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Figuur 4.1.

Effect van drainage op de tigging van de grondwaterspiegel.

Grondwateronttrekking
Een andere vorm van hydrologische beïnvloeding is de winning van grond
water van de stroombanen in de richting van de pompfilters. De grondwa
terstand wordt verlaagd. In grote delen van Nederland bedraagt de daling
een halve tot een hele meter.
Effecten van grondwaterwinningen zijn afhankelijk van:
a) de grootte van de winning,
b) de diepte van de winning (freatisch, eerste of tweede watervoerend
pakket),
c) de ligging van het zwaartepunt van het puttenveld.
De grootte van de winning bepaalt de grootte van het intrekgebied, d.i. het
gebied waarin het opgepompte water infiltreert. Binnen het intrekgebied
kunnen effecten van de winning op het grondwaterstandsregime merkbaar
zijn. De grootte en ligging van intrekgebieden kunnen met behulp van
hydrologische modellen (b.v. MODFLOW, FL0P-3N, SLAEM, MLAEM;
Heidelberg et al. 1992) worden berekend.
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Ondiepe, lokale ontwatering deed vroeger beken ontstaan; door diepe, grootschalige ontwa
tering vallen thans beken droog in de zomer Ifoto Hans Sessink).

De diepte van een winning bepaalt in belangrijke mate welke effecten zich
zullen manifesteren. Ondiepe (freatische) winningen veroorzaken binnen het
intrekgebied een daling van de gemiddelde grondwaterstand (variërend van
enkele tot enkele tientallen centimeters). Van diepere winningen is de
directe invloed op de grondwaterstand in de onmiddellijke omgeving van
het puttenveld, door de aanwezigheid van moeilijk doorlatende lagen tussen
maaiveld en de pompfilters, dikwijls geringer. Het is bij diepere winningen
dikwijls de vraag of het intrekgebied zich wel in de onmiddellijke omgeving
van het puttenveld bevindt. Diepe stroombanen, behorend tot één van de
grotere grondwaterstromingsstelsels kunnen immers ver buiten een stroom
gebied van een beek hun oorsprong vinden. Ook door onderbreking van
slecht doorlatende lagen heeft diepe winning soms effect op de grondwa
terstand in de nabijheid van de plaats van winning. Enkele sprengen op de
Veluwe zijn drooggevallen als gevolg van drinkwaterwinning. Ook bijvoor
beeld de Kleine Beerze ondervindt grote invloed van drinkwaterwinning.
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In figuur 4.2 zijn de belangrijkste grondwaterwinningen in Nederland
aangegeven. Er is niet in te zien uit welk watervoerend pakket gepompt
wordt. Industriële en andere particuliere winningen zijn in deze figuur
evenmin opgenomen. Dergelijke, vaak ondiepe, winningen, zoals t.b.v.
beregening van landbouwgewassen, doen een meestal onvoorspelbare
aanslag op de grondwatervoorraad, die extra veel invloed op beken en
beekdalen uitoefent in de droge tijd. Bij beregening gaat veel water door
verdamping verloren dat anders naar de beekdalen zou zijn gegaan. Bere
gening werkt zo verdergaande verdroging in de hand.
Bij de voorbereiding van de provinciale grondwaterplannen bestaat nog geen
duidelijk zicht op de juiste methode om de gewenste grondwatersituatie
vast te leggen. Juist veel bron- en beekdalgebieden in en buiten de EHS
behoren tot de 375.000 ha verdroogde natuur in Nederland. Hiervan zal in
het gunstigste geval 25% voor het jaar 2000 teruggedrongen worden; een
somber perspectief!
Urbanisatie
Urbanisatie, aanleg van wegen en industrieterreinen leiden tot een vergro
ting van de hoeveelheid verhard oppervlak dat via een kunstmatige weg
(rioolstelsels) versneld op een beek afwatert of naar een ander stelsel
gevoerd wordt. Hiermee blijft een belangrijk deel van het bergend vermogen
van de ondergrond onbenut. Dit effect wordt nog versterkt doordat het in
bewoonde gebieden soms noodzakelijk is het grondwaterpeil d.m.v. peilbe
heer kunstmatig laag te houden, ter voorkoming van het onderlopen van
kelders, en het 'opdrijven' van ondergrondse leidingen en (olie)tanks. Er zijn
nog 450.000 woningen in Nederland die last van hoge grondwaterstanden
hebben.
Naast versnelde afvoer kan het ruimtegebruik van onroerende goederen en
infrastructuur belangrijke praktische consequenties hebben voor de natuur
ontwikkelingsmogelijkheden in de de toekomst.
Beekdalen zijn tegenwoordig door verbeterde af- en ontwatering geschikt
geworden voor permanente bewoning. Dorpen en steden, die van oorsprong
aan de rand van het beekdal lagen, boven de grens van de hoogste
waterstand, werden uitgebreid tot in de beekdalbodem. Een groot aantal
beekdalen zal zich, gezien van boven- tot benedenloop, door de aanwezig
heid van geürbaniseerde deelgebieden minder goed lenen voor het ontwik
kelen van 'ongestoorde' natuur of begeleide natuur.

4.2.3 Normalisatie, kanalisatie en regulatie
Vanuit een ecologisch gezichtspunt vormen ingrepen in de morfologie van
de beek zoals normalisatie en kanalisatie bedreigingen. Normalisatie is het
onder normprofiel brengen, kanalisatie het rechttrekken en regulatie is het
regelen van peil en afvoer met stuwen, overlaten e.d. Figuur 4.3 laat zien
wat normalisatie voor een dwarsprofiel betekent.
Normalisatie wordt toegepast om de afvoercapaciteit van watergangen
(vooral in natte perioden) te vergroten en ter voorkoming van inundaties in
de omgeving van midden- en benedenlopen. Door 'verbeterde' ontwatering
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d.m.v. drainage wordt water versneld naar de beek afgevoerd, wat tot een
verhoging van de nominale afvoer door de beek leidt. Bovendien werd voor
hydrologen de rekentechnische hanteerbaarheid van watergangen vergroot
door het toepassen van normprofielen. Tegenwoordig zijn ook onregelma
tig(er) gevormde profielen rekentechnisch hanteerbaar (Bouwknegt & Gelok
1992a/b).
Menselijke ingrepen hebben al sinds de middeleeuwen plaatsgevonden.
Beken werden hoger in het dal gelegd om overstroming met voedselrijk
water te bewerkstelligen of om de wateraanvoer naar molenvijvers te
verzekeren. Sprengen werden uitgegraven en beken opgevoerd met hetzelf
de doel. Zo'n opgevoerde beek werd met leem bekleed om leeglopen te
voorkomen. Het is een illusie te menen dat het graven van meanders op
een bepaald traject de oorspronkelijke, natuurlijke situatie terug zal brengen.
Veranderingen in de beekmorfologie hebben altijd gevolgen voor stroomop
waarts en stroomafwaarts gelegen trajecten.
Normalisatie veroorzaakt een aanzienlijk verlies aan structuurdifferentiaties
(habitats en microhabitats) doordat:
a) een eenvormige structuur wordt geïntroduceerd (standaardbreedte en
-diepte, standaardhellingshoeken van de, soms verstevigde, oevers), en
b) morfologische processen die zorg dragen voor het ontstaan van struc
tuur differentiaties (vooral in bochten) door afsnijding van meanders en
door onderhoud van het normprofiel teniet worden gedaan.
Ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van genormaliseerde en
gekanaliseerde beken is de oeverbegroeiing eenzijdig of tweezijdig verwij
derd en zijn schouwpaden aangelegd. De natuurlijke oevervegetatie is dan
al vrijwel verdwenen. Door het wegvallen van beschaduwing treedt (over
matige) groei van waterplanten op waardoor het beheer geïntensiveerd
wordt. Door 'verbeterde' ontwatering en overdimensionering (vaak geba
seerd op 1 x per jaar voorkomende piekafvoeren) is de stroomsnelheid in
droge perioden soms tot 0 gereduceerd. Ook komt, vaker dan voorheen het
geval was, het periodiek droogvallen van de bedding voor (m.n. bovenstrooms). Op hoger gelegen plaatsen leidt de versnelde afvoer van water
door de beek in veel stroomgebieden tot watertekort. De huidige verdrogingsproblematiek is daarom mede een gevolg van verbeterde ontwatering
en vroegere normalisatiepraktijken. Zuurdeeg (1991 ) spreekt, m.b.t. de kern
van deze problematiek, zeer treffend van 'incontinentie' van stroomgebie
den. Normalisatie is altijd de eerste stap naar verdere inrichtingsmaatrege
len, b.v. stuwen. Het aanbrengen van stuwen kon, vooral in heuvellandbe
ken, overmatige erosie van de bedding en sedimenttransport tijdens hoge
afvoeren helpen voorkomen.
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natuurlijk profiel
meanderend
stromend
beschaduwd
substraatmozaïeken
afwisseling in stroming
afwisseling in diepte
heterotroof

intermediair profiel =
verwaarloosd normprofiel
zwak meanderend
stromend
zwak beschaduwd
substraatmozaieken
afwisseling in stroming
afwisseling in diepte
hetero-/autotroof

normprofiel
niet meanderend, recht
stilstaand
niet beschaduwd
uniform substraat
uniforme diepte
autotroof

Figuur 4.3.

Vormen van beekprofielen (Tolkamp 1983).
A: niet-genormaliseerd profiel, geen onderhoud
B: z.g. verwaarloosd normprofiel, met handkracht onderhouden
C: genormaliseerd profiel, mechanisch onderhouden

In laaglandbeken kon met beekreguiatie (het in drogere perioden opstuwen
van water), naast het afremmen van de stroomsnelheid, water worden
vastgehouden. In heuvellandbeken speelt de waterconserverende werking
van stuwen slechts een geringe rol. Stuwen en overlaten zijn weliswaar in
staat versnelde afvoer ten dele te voorkomen, hun functie is echter, om in
termen van Zuurdeeg te spreken, vergelijkbaar met die van een luier.
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Door regulatie wordt de stroming in de beek periodiek stilgelegd. Morfolo
gische processen die karakteristiek zijn voor beken, zoals erosie, sedimen
tatie, ontstaan van mozaïekstructuren) beperken zich tot die binnen stuwpanden. In de levensgemeenschappen in de beek ontstaat een verschuiving
naar gemeenschappen van stagnante wateren. Karakteristieke beekorganis
men verdwijnen. Bij het strijken van de stuw ontstaan plotseling grote
afvoeren, waarbij (zuurstof- loos) slib wordt opgewerveld en de fauna wordt
afgevoerd. In sommige gebieden worden watertekorten aangevuld door het
inlaten van rivierwater, dat het gebiedseigen water totaal verandert en een
nivellering van de landelijke verschillen in waterkwaliteit veroorzaakt.
De normalisatiegraad kan worden uitgedrukt in km genormaliseerde beek
lengte of ais percentage van de totale beeklengte/trajectlengte.
De regulatiegraad is uit te drukken als de lengte van een beek of beektraject
waarin de afvoer wordt geregeld of als percentage van de totale beekleng
te. In het kader van natuurontwikkeling kunnen voor de realisatie van
natuurdoeltypen aan de normalisatie- en regulatiegraad richtwaarden wor
den verbonden. Tolkamp en Gardeniers (1977) hebben een systeem ont
wikkeld, de beekkarakter- index, dat gebaseerd is op de soortensamenstel
ling op een plek in de beek. Aan de soorten macro-evertebraten wordt een
getal toegekend voor hun stromingspreferentie. De procentuele verhouding
van deze getallen per bemonstering bepaalt de index. Voor de beoordeling
van de waterkwaliteit in genormaliseerde beken is een computerprogramma
(BINORMA) ontwikkeld door STORA (1988), waarbij gebruik wordt ge
maakt van de aanwezigheid van soorten macro-evertebraten en vissen. Een
vergelijkbaar systeem is door STOWA (1992) voor alle Nederlandse stro
mende wateren gemaakt.
Erosie en sedimentatie treden nog steeds veel op, maar door de meestal
veranderde waterhuishouding en beekmorfologie zijn het eerder destabilise
rende processen geworden. Zandverplaatsing is een veel voorkomend
probleem dat met kunstmiddelen als een zandvang opgevangen moet
worden. Het aantal micro- habitats in de beek is sterk verminderd, zodat
een minder diverse fauna gevonden wordt.
Ingrepen in het stroomgebied veroorzaken veranderingen in de kwantiteit
(wateronttrekking), de aanvoerfrequentie (drainage, ontginning van moe
rassen, kanalisatie) en de kwaliteit (overbemesting, lozingen) van hydrolo
gische processen. Een geringere en onregelmatiger afvoer verandert de
leefomstandigheden van beekorganismen, zoals onder de paragraaf klimaat
al werd vermeld. Voor de vegetatie van de beekdalbodem betekent een
geringere aanvoer van water verschuiving van kwelzones en/of verminde
ring van kwel. Er zullen daardoor soorten verdwijnen, die niet automatisch
in een nieuw ingestelde situatie kunnen terug komen. Waterwinning die
bovenstroomse delen van een stroomgebied beïnvloedt, kan een beneden
waartse verschuiving van de bron veroorzaken, waardoor zijn karakteristie
ke vegetatie zal verarmen of verdwijnen. Ingrepen in de hydrologie hebben
eveneens invloed op lokale geomorfologische processen.
Een laatste opmerking in deze paragraaf geldt de aanwezigheid van duikers
en dergelijke. Deze kunnen als barrière optreden voortrekkende organismen.
Uit experimenten met blankvoom en graskarper blijkt dat vooral duikers met
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een diameter kleiner dan 25 cm de passage belemmeren (Driessen & Van
der Meer 1981 ).

Foto 10.

De inzet van techniek moet drastisch veranderen. In de toekomst zijn technische maatregelen
vaak nodig om natuurlijke processen weer op gang te helpen, in plaats van deze te beteugelen
Ifoto Hans Sessink).

4.2.4 Waterverontreiniging direct

(An)organische belasting door lozingen
Onder lozingen moet in dit verband worden verstaan: effluenten van
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), overstorten van ongezuiverd ri
oolwater/hemelwater en lozingen van industriële aard. Hieraan kunnen
afvoerpunten van drainagestelsels worden toegevoegd.
Effluenten van RWZI's (gedeeltelijk organisch) en uitlopen van drainage
stelsels moeten worden beschouwd als bronnen van vooral anorganische
stoffen (nutriënten) die eutrofiëring veroorzaken. Riooloverstorten zijn
vooral bronnen van organische stoffen. Deze veroorzaken organische
verontreiniging (saprobiëring). Industriële lozingen zijn van zeer uiteenlopen
de aard en kunnen naast een bron van (an)organische belasting toxische
stoffen bevatten.
Bij de afbraak van organische stoffen wordt zuurstof verbruikt. Naarmate
de stroomsnelheid in een beek lager is, leidt dit verbruik tot ernstiger zuurstofarme of -loze toestanden. Het leefmilieu is dan voor beekdieren onge
schikt. Benedenstrooms van een organische lozing worden hogere gehalten
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van opgeloste zouten (w.o. nitraat en fosfaat: nutriënten) gevonden,
hetgeen een verschuiving naar een voedselrijker milieu inhoudt.
Bij anorganische lozingen, die in het algemeen rijk zijn aan N- en P-verbin
dingen, treedt direct eutrofiëring op. Hierdoor worden van nature aanwezige
gradiënten in het beeksysteem (b.v. geleidelijke toename van oligotroof/ombrotroof naar mesotroof in sommige gevallen tot eutroof) verstoord. Het
beekecosysteem reageert hierop door een toename van de primaire produktie (algen en macrofyten) en een toename van dieren, die met macrofyten en algen geassocieerd zijn. Soorten, behorend tot de oorspronkelijke
stromend-water- fauna, verdwijnen geleidelijk. In veel gevallen ontstaat een
ecosysteemtype dat vergelijkbaar is met dat in sloten.
Ammoniumrijke lozingen (b.v. gier) geven bij voldoende zuurstof beneden
strooms een verhoging van het nitraatgehalte door nitrificatie. Een tussenprodukt hierbij is nitriet, dat voor veel organismen toxisch is. Vanaf een pH
boven 7 wordt ammonium omgezet in ammoniak, dat zeer giftig is voor
bijvoorbeeld forellen.
Juist de soorten die onder voedselarme omstandigheden aanwezig waren,
zijn door de verrijking van grondwater praktisch overal in Nederlandse
beekdalen op hun retour. Het water in de beek is op veel plaatsen ook
voedselrijker of vervuild en dit water bevoordeelt bij overstroming van de
oevers brandnetels en bramen. In de beek treden bij eutrofiëring draadalgen
op. Hoewel waterplanten de meeste voedingsstoffen uit de bodem halen,
reageren ze toch op eutrofiëring door sterkere groei en soms treedt
verandering van de soorten samenstelling op. Dieren hebben geen directe
relatie met nutriënten in het water, maar wel met de aanwezigheid van
algen en waterplanten. Als het zuurstofgehalte wordt verlaagd of toxische
stikstofcomponenten gevormd worden (NO2-, NH3) is er overigens wel een
directe relatie. Bij verontreiniging zijn dit veel voorkomende processen.
Lozingen kunnen worden gelokaliseerd en gekarakteriseerd op grond van:
a) aard van de lozing; organisch (DOM = maat voor de hoeveelheid opgelost
organisch materiaal of BOD= biologisch zuurstofverbruik); anorganisch
(N/P/K)), eventueel toxicanten;
b) de belasting (kg DOM/BOD/dag, kg N/dag, kg P/dag, kg K/dag).
Het effect van een lozing is groter naarmate het ontvangende water kleiner
is en/of langzamer stroomt. Daarbij komt dat een lozing in het bovenstroom
se deel van een beek een negatieve uitwerking heeft in het gehele beneden
strooms gelegen gebied.
In het kader van natuurontwikkeling zal daarom een afweging moeten
plaatsvinden in welke beektrajecten welke lozingen worden toegestaan, om
aan de randvoorwaarden voor nutriënten (NO3-, PÛ43-, K+) en organische
stoffen (opgelost O2, NH4 + , BOD/DOM) in verschillende natuurdoeltypen
te kunnen voldoen.
Microverontreinigingen
Lozingen van huishoudelijke en industriële aard, maar ook van 'stedelijk
hemelwater', kunnen allerlei microverontreinigingen bevatten die een belas
ting voor het ecosysteem in de beek en bij overstroming op de beekdalbo-
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dem betekenen. Dit wordt veroorzaakt doordat de zuiveringstechnieken van
huishoudelijk afvalwater zich niet lenen voor het verwijderen van deze
verontreinigingen. Industriële afvalwaterstromen vertonen vaak (toegesta
ne) restlozingen van microverontreinigingen. Een belangrijke bron van
toxische stoffen was voorheen het onderhoud van watergangen en oevers
met onkruidbestrijdingsmiddelen. Toepassing in het water is thans verbo
den.
Tot de belangrijkste microverontreinigingen, voorkomend in huishoudelijke
en industriële afvalwaterstromen, behoren zware metalen, polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en polychloorbifenylen (PCB's). Gier
bevatte eveneens zware metalen (koper) doordat dit via veevoeder toege
diend werd. Kunstmest was een beruchte cadmiumleverancier. Toepassing
van koper en cadmium, in ieder geval in het verleden, heeft tot grote
ophoping in de bodem geleid. Zware metalen en organische verbindingen
worden, doordat ze voorkomen in minder goed oplosbare complexen, in
watersystemen dikwijls gebonden aan het bodemsubstraat (slib). Vervuiling
van de waterbodem met toxische verbindingen heeft een desastreus effect
op de aanwezige levensgemeenschap. Veel organismen van stromend
water leven in of nabij de waterbodem en voeden zich met bodem
materiaal. Accumulatie van toxische stoffen leidt tot een verminderde
vitaliteit en direct of via de voedselketen tot sterfte. Een voorbeeld van een
soort die mede door accumulatie van toxische stoffen (waarschijnlijk
voornamelijk PCB's) is verdwenen, is de otter.
Bij het verwijderen van verontreinigd bodemmateriaal wordt het probleem
elders gedeponeerd. Dit kan op de oever van de beek zijn, maar ook heel
ergens anders. Bij te hoge concentraties aan toxische verbindingen valt deze
verontreinigde specie onder de Wet Chemische Afvalstoffen en moet
vernietigd worden.
Organische verbindingen zoals PAK's en PCB's hebben toxische effekten
bij allerlei organismen, hetgeen kan leiden tot het verdwijnen van soorten
op plaatsen waar microverontreinigingen aanwezig zijn, hetzij door directe
opname, hetzij door accumulatie in voedselketens. Door de veelheid van
verschillende stoffen en verschillende gevoeligheid van organismen is het
zeer moeilijk ecologisch acceptabele normen vast te stellen. Van PAK's is
bijvoorbeeld bekend dat ze door sommige organismen (b.v. vissen) snel
gemetaboliseerd worden, maar door andere (kreeftachtigen) niet. Overigens
spelen PAK's in beken alleen een rol als er met teerprodukten geïmpreg
neerde beschoeiingen aanwezig zijn. Aan de ontwikkeling van normen
wordt door diverse instanties al enige jaren gewerkt in het kader van het
VROM-programma PEIS (Project Ecologische Inpasbaarheid Stoffen) (Hek
stra 1993). Jarenlange lozing van microverontreinigingen heeft op veel
plaatsen, ook in beken en beekdalbodems, geleid tot ernstige vervuiling. Dit
resulteert in sterk verarmde levensgemeenschappen met slechts weinig
soorten.
Overstorten, die vaak het hemelwater van verharde oppervlakken afvoeren,
kunnen allerlei verontreinigingen lozen, waaronder olie. De mate van
verontreiniging is sterk afhankelijk van het type bedrijfsvoering (bestrijdings
middelen) of verkeersintensiteit. Het gebruik van wegenzout heeft ernstige

IBN-rapport 153

62

effecten op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater (Hanes et al. 1970;
Somers 1977). Over beïnvloeding van organismen door wegenzout in
Nederlandse beken en beekdalbodems is niets bekend.

4.2.5 Waterverontreiniging indirect
Bemesting
Op tal van plaatsen in Nederland komt door overmatig mestgebruik vervui
ling van het grondwater met in het bijzonder nitraat en fosfaat voor. Ook
vervuiling met pesticiden en zware metalen (b.v. koper uit drijfmest) komen
of kwamen voor. Vooral oppervlakkig afstromend en door drainagekanalen
ondiep afgevoerd water is dikwijls vervuild met meststoffen. Ook diepere
grondwaterstromen worden beïnvloed, waardoor de nutriëntengehalten van
kwelstromen in andere delen van het stroomgebied hoger worden. Verrijking
(eutrofiëring) van het milieu in en om (stromende) wateren is hiervan het
gevolg. In het nabije verleden zijn door bemesting in de ondergrond soms
enorme voorraden van nutriënten opgebouwd, die zich in toenemende mate
in de vorm van vervuild kwelwater zullen manifesteren. Stroomsnelheden
in diepere grondwaterstelsels zijn echter zeer traag (in de orde van enkele
tot enkele tientallen meters per jaar; Meyerink 1978; Bots et al. 1978).
Reistijden over afstanden in de orde van kilometers kunnen daarom oplopen
tot honderden, zoniet duizenden jaren.
Nitraat, dat zich snel door de bodem verplaatst, kan soms door denitrificatie
verdwijnen. In sommige drinkwaterputten is het nitraatgehalte al tot boven
de drinkwaternorm (50 mg/l) gestegen. De nitraatnorm voor 'natuurlijk'
stromend oppervlaktewater ligt op 0-1 mg/l (1988).
Uit- en afspoeling van meststoffen vormen via het grondwater een bedrei
ging voor de kwaliteit van het water in het merendeel van de beek(dal)systemen in Nederland. Een overzicht van de hoogte van de bemesting
(uitgedrukt in kg N/ha/jaar, kg P/ha/jaar en evt. kg K/ha/jaar) binnen het
stroomgebied of binnen het beek(dal)systeem verschaft inzicht in de positie
van deze bedreigingen. Kroes et al. (1990) verschaffen een dergelijk
overzicht, waarbij gebruik is gemaakt van de PAWN-districten (Policy
Analysis of Watermanagement in The Netherlands). Zij schetsen een beeld
van de huidige situatie van de bemesting in Nederland en van de belasting
van oppervlaktewater die daaruit voortvloeit. Via bemestingsscenario's is
getracht modelmatig een beeld te verschaffen van ontwikkelingen. Een van
de varianten (WBB) omvat een scenario dat het gefaseerd ten uitvoer
brengen van de maatregelen zoals voorgesteld in de Wet Bodembescher
ming (1986) en de daarin opgenomen AMvB Gebruik Dierlijke Meststoffen
beschrijft. In de figuren 4.4 en 4.5 is een beeld van de gemiddelde belasting
van cultuurgronden met N en P (1985) weergegeven, voor de aanvoer via
kunstmest en dierlijke mest.
De door Kroes et al. gebruikte hydrologische schematisatie is voor gebruik
in stroomgebieden te grof. Per PAWN-district worden op grond van waarden
van kwel, wegzijging, afspoeling en uitspoeling per plot (deeldistrict) naar
plotoppervlakte gewogen gemiddelden voor het hele district berekend. Plots
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worden daarbij gevormd door de oppervlakte van een district dat in gebruik
is als grasland, voor maïsteelt, overig bouwland en niet-cultuurgrond.
Op basis van deze gegevens kan alleen een globaal beeld worden verkregen
van de orde van grootte van verschillende nutriëntenstromen binnen
districten.
De figuren 4.6 en 4.7 geven de gemiddelde waarden van het transport van
stikstof en fosfor naar oppervlaktewateren via oppervlakkige afvoer (run
off) en ondiepe grondwaterstroming (leaching) en transport door drainage,
respec- tievelijk aan(door)voer van N en P in kwelgebieden via diepe
grondwater- stroming (groundwater discharge).
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Waterverontreiniging is steeds meer het gevolg van diffuse uit- en afspoeling en steeds minder
het gevolg van directe lozingen (foto Centrum voor Fotografie en Beeldverwerking: J. van
Osch).
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Transport van stikstof (links) en fosfor (rechts) naar (door-) stroomgebieden via diepe
grondwaterstroming in 1985 (Kroes et al. 1990).
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Vissers et al. (1985) geven eveneens kaarten van de berekende nitraat- en
fosfaatbelasting van het ondiepe grondwater en oppervlaktewater. Het
betreft hier echter alleen de pleistocene zandgebieden (schaal 1:350.000).
De kaarten zijn ingedeeld in stroomgebieden en zijn voor gebruik op
stroomgebiedsniveau zeer geschikt. Voor beekherstel is het binnen een
stroomgebied echter noodzakelijk de belangrijkste bronnen van vervuiling
precies te lokaliseren. Er is ook inzicht nodig in de wijze waarop deze
gebieden hydrologisch zijn verbonden met het beekdal (stroombanen en
verblijftijden). Een overzicht van de ligging van fosfaatverzadigde bodems
geeft inzicht in de locatie van gronden die in het verleden zijn overbemest.
Een overzicht van fosfaatverzadigde bodems is te vinden in Breeuwsma et
al. (1990). Het betreft hier alleen de oostelijke, centrale en zuidelijke
zandgebieden. In dit rapport komt naar voren dat in 1990 53% van het
totale areaal maïs- en grasland in de zandgebieden als fosfaatverzadigd moet
worden beschouwd.
Voor het verschaffen van inzicht in de (potentiële) belasting van grond- en
oppervlaktewater binnen een stroomgebied is eveneens een benadering met
behulp van progressieve getallen (accumulerende gemiddelden per deelstroomgebied) toepasbaar. Hiermee is het verloop van de belasting op het
beeksysteem in de stromingsrichting duidelijk te maken. Binnen natuuront
wikkelingsgebieden (te realiseren binnen de EHS) dient het gebruik van
meststoffen vanzelfsprekend te worden gestopt. Buiten deze gebieden is
de Wet Bodembescherming (1986) met daarin opgenomen de AMvB
Gebruik Dierlijke Meststoffen van kracht. Deze stelt een gefaseerd terug
dringen voor van het mestgebruik tot in het jaar 2000 tot 33 - 50% van
het niveau van 1988.
Naast bemesting beperkende maatregelen geldt er een uitrijverbod gedu
rende de wintermaanden (1 sept./1 okt.-1 jan.). Op zand is het verplicht
om toegediende mest direct onder te werken (bouwland, maïs). Voor
grasland is mestinjectie verplicht. Beide maatregelen hebben betrekking op
het beperken van de vervluchtiging van ammoniak. Een keerzijde van de
medaille is dat er meer N in het grondwater terechtkomt. Mest mag niet
worden verspreid wanneer de bodem is bevroren, of wanneer er sneeuw
ligt. Hierdoor wordt directe afspoeling van meststoffen (naar het oppervlak
tewater) tijdens de dooi zoveel mogelijk voorkomen. Deze maatregelen zijn
evenwel onvoldoende om vermesting via het grondwater en de atmosfeer
te voorkomen.
Schonen en oeverbeheer
In het voorgaande is al even aan de orde gekomen dat depositie van
verontreinigd slib op de oever een bedreiging voor beek en beekdalbodem
vormt. In het algemeen vormt materiaal uit de beek, dat op de oevers wordt
gedeponeerd, een potentiële bron van eutrofiëring voor de oeverbegroeiing.
Omdat schoning meestal machinaal gebeurt, worden onderhoudspaden
aangelegd, waardoor de natuurljke oevervorm en -begroeing verdwijnen.
Bovendien worden de onderwatertaluds ernstig beschadigd, als de beek al
niet onder normprofiel is gebracht. Een oplossing is het inplanten van
bomen, zodat er geen waterplanten kunnen groeien door de beschaduwing.
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Dit kan alleen bij redelijk snel stromende beken, omdat het van de bomen
afkomstige blad anders tot ophoping van organisch materiaal en zelfs
verstopping kan leiden. Uitbaggeren kan dan alleen in handkracht gebeuren.
De keuze van boomsoorten is erg belangrijk (Werkgroep Beekbegeleidende
Beplantingen; z.j.).
Gebruik van bestrijdingsmiddelen
In de landbouw gebruikte middelen ter bestrijding van onkruiden, insekten
e.a plaagorganismen kunnen via oppervlakkige en ondiepe waterstromen
invloed uitoefenen op levensgemeenschappen in beekdalen en beken. Door
het gebruik van pesticiden kan vervuiling van het diepere grondwater
optreden.
De toxische werking van pesticiden is sterk afhankelijk van de persistentie
(levensduur) van de stof die samenhangt met de mate waarin een stof in
de bodem biologische afbraak ondergaat of door chemische reactie zijn
oorspronkelijke structuur verliest. Sommige verbindingen zijn zeer persist
ent en kunnen over grotere afstanden worden getransporteerd.
Doordat veel pesticiden niet specifiek zijn voor de soorten organismen
waarvoor de stof is bedoeld ('insekten', 'onkruid'), kan de verspreiding
ervan ernstige schade berokkenen in 'natuurlijke' ecosystemen. Dit kan
variëren van verminderen van de populatiedichtheid van plant- en diersoor
ten tot plaatselijk uitsterven van soorten. Doordat de beek met beekdalbo
dem het verzamelpunt is van vele waterstromen in een stroomgebied, zijn
de levensgemeenschappen daar extra kwetsbaar. Ook voor bestrijdingsmid
delen geldt dat het vaststellen van normen (aanvaardbare concentraties)
een moeizame en lastige aangelegenheid is. Vertaling van normwaarden
naar richtlijnen voor het gebruik is vaak niet mogelijk.
Atmosferische depositie
De kwaliteit van de neerslag in Nederland is sinds het begin van de
industriële revolutie geleidelijk veranderd. 'Natuurlijk' regenwater is zwak
zuur (pH 5,5) en bevat weinig opgeloste mineralen. Tegenwoordig is de
zuurgraad van de neerslag in de orde van pH 3,5-5.0 (100 x 'zuurder1).
Naast de natte depositie (opgelost in neerslagwater =1/3 deel) is er sprake
van droge depositie ( = 2/3).
Naast verzuring heeft de huidige depositie een sterk bemestend effect.
Ammonium (NH4 + ), dat wordt verspreid door intensieve veeteeltbedrijven
die zijn geconcentreerd in kalkarme zandgebieden, speelt een grote rol in
deze problematiek (Leuven & Schuurkes 1985). Het bindt zich aan sulfiden
en dissocieert na depositie, waarbij nitraat vrijkomt. De situatie in Neder
land, een van 's werelds grootste vleesproducenten, is om deze reden uniek
t.o.v. die in andere landen. Figuur 4.8 geeft een overzicht van de hoogte
van de depositie van potentieel zuur (= H+ + 2x NH4 + ) in Nederland.
Verzuring van oppervlaktewateren beperkt zich, tot op heden, veelal tot
sterk regenwaterafhankelijke, stilstaande wateren (vennen en poelen).
Stromende wateren, die in het algemeen veel meer afhankelijk zijn van
grondwater, kunnen in de bovenloop enige verzuring vertonen. Bij een min
of meer gelijkblijvende pH is er een sterke daling van de alkaliniteit
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geconstateerd eri een verandering in diatomeesoorten (Van Dam et al.
1993). Bij passage door de bodem wordt zuur water onder invloed van kalk
geneutraliseerd. De toename van stikstof- en zwavelverbindingen in de
depositie verhoogt de voedselrijkdom in oorspronggebieden van stromende
wateren.
Er is op veel plaatsen in Nederland accumulatie opgetreden van Cd, Pb en
Ni, afkomstig uit atmosferische depositie. Dit leidt tot verhoogde concen
tratiesin sommige beekdalen (o.a. Bosbeek).
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4.2.6 Recreatie
De belangrijkste vormen van recreatie die van invloed kunnen zijn op het
functioneren van beken en beekdalen zijn hengelsport, kanovaart en oever
recreatie. Van enkele vormen van recreatie in en langs beken kan worden
gesteld dat zij tot nu toe geen ernstige bedreiging vormen, omdat ze:
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a) binnen Nederland sporadisch en plaatselijk voorkomen
b) geen wezenlijke invloed uitoefenen op water- en/of stofstromen
c) zich dikwijls concentreren in lager gelegen delen van stroomgebie
den,waar voor vissen, varen en eventueel zwemmen voldoende water
diepte aanwezig is.
De sportvisserij in beken richt zich vooral op grotere beekvissen (m.n forel
en in mindere mate vlagzalm). Het vliegvissen op deze soorten is in
Nederlandse stromende wateren duidelijk in opkomst. Omdat de oorspron
kelijke populaties verdwenen zijn, wordt door uitzettingen in de behoefte
voorzien. Soms vinden deze uitzettingen plaats op locaties waar de soort
niet zelfstandig een populatie in stand kan houden (Raat 1990). Sinds enige
jaren worden in het kader van onderzoek van mogelijke herintroductie op
kleine schaal experimenten uitgevoerd met uitzetting van eieren van zalm
en zeeforel.
Uitbreiding van het voorkomen van Salmoniden door aanleg van vispassages
en herintroducties zou kunnen leiden tot een toename van de belangstelling
voor het sportvissen in stromende wateren. In natuurgebieden dient het
zelfstandig functioneren van populaties van vissen te prevaleren boven het
belang van de visserij (visstandsbeheer). Naast een mogelijke invloed op de
visstand treedt dikwijls verstoring op van andere soorten organismen en
van karakteristieke morfologische patronen.
Op sommige plaatsen worden voor de hengelsport met beekwater door
stroomde bassins aangelegd voor het opkweken van vis. Door de aanwe
zigheid van grote dichtheden moet de vis worden 'bijgevoerd'. Dergelijke
activiteiten hebben wel een zekere invloed op water- en stofstromen.
Dikwijls treedt door bijvoeren van de vis een verhoging van de voedselrijkdom van het beekwater op en kunnen effecten op het stromingsregime van
de beek worden verwacht.
Voor kanovaarders zijn stromende wateren zeer aantrekkelijk, mits ze
voldoende breed en diep zijn. Als er te veel stuwen of vispassages zijn,
wordt het minder attractief. Daarom komt kanovaart hoofdzakelijk voor in
de midden- en benedenloopse trajecten van grotere beken als de Swalm en
de Dinkel. Negatieve effecten zijn beschadiging van waterplantenvegetaties, verstoring en beschadiging van oevers en oevervegetatie bij aanvaren
en aan land gaan. Het slepen met kano's door kwetsbare vegetatie bij het
passeren van stuwen kan even- eens schade aanbrengen.
Effecten van oeverrecreatie zijn de verstoring van levensgemeenschappen,
soorten (ijsvogel) en morfologische waarden (steiloevers), vervuiling en
ruimtebeslag voor recreatieve voorzieningen (wandel- en fietspaden, ligweiden, steigers, parkeervoorzieningen enz.). Het meest kwetsbaar zijn bron
vegetaties en voedselarme vegetaties van beekdalbodems.
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5 WAARDERING EN BELEID
5.1 Betekenis van de Nederlandse beken en beekdalen
Over de internationale betekenis van de Nederlandse beken en beekdalen
vermeldt Schroevers (in Wolff 1989) het volgende. Beken en beekdalen
vormen van oudsher een relatief voedselrijke component in voornamelijk
oligotrofe landschappen. Als zodanig dragen ze op een bijzondere wijze bij
aan de natuurlijke rijkdom van het Pleistoceen. Waar nog resten van dit
fenomeen te zien zijn, is sprake van een in internationaal opzicht belangrijke
situatie.
Laaglandbeken komen behalve in Nederland ook voor in België, Duitsland,
Polen, de Baltische staten, Frankrijk en Engeland. Onze beken vormen een
regionale eenheid met de Noordduitse en Kempische beken en liggen in het
relatief minst reliëfrijke gebied. De levensgemeenschappen in deze beken
wijken daardoor af van die in de laaglandbeken elders. Over de laatstbe
doelde beken was tot de jaren tachtig weinig bekend, maar tegenwoordig
wordt er veel meer onderzoek aan gedaan. Binnen onze regio zijn de
Belgische beken voor een deel gekanaliseerd en op enkele uitzonderingen
na sterk vervuild. De Duitse zijn iets minder aangetast dan de Nederlandse
doordat ze in minder dicht bewoond gebied liggen. Ze lijken voor een deel
op de Drentse beken, voor een ander deel op de beken uit de Achterhoek
en Twente. De soortenrijkdom van Duitse laaglandbeken is in het algemeen
groter dan van de Nederlandse equivalenten.
In de levensgemeenschappen van beken zijn dieren naar verhouding domi
nanter dan planten. Door de stroming en daarmee gepaard gaande verschijn
selen als sedimenttransport is het milieu voor wortelende planten en voor
plankton vaak minder geschikt. Vastzittende algen komen daarentegen wel
veel voor. Het langsstromende water vormt een permanente bron van
zuurstof en voedsel voor beekdieren. Vooral de macrofauna is in beken
specifiek en goed vertegenwoordigd. Het gaat hierbij meestal niet om
soorten die elders zeldzaam zijn of ontbreken. Meestal betreft het soorten
die in het buitenland helemaal niet zo'n specifiek gedrag hebben, maar die
zich in Nederland van nature tot een zeer kenmerkende levensgemeenschap
groeperen. Dit is de internationale betekenis van onze laaglandbeken.
Voor zover men de internationale betekenis van de beken toch tracht af te
leiden uit het verspreidingspatroon van afzonderlijke soorten, is dat tot nu
toe alleen mogelijk voor enkele soortgroepen. Siepel e.a. (1993) noemen
één diersoort van beken waarvoor Nederland grote internationale verant
woordelijkheid draagt, nl. de beekprik, naast 10 andere soorten die in
internationaalverband van iets minder groot belang zijn. Voor zover de
kennis op dit moment reikt, is zo'n waardebepaling voor het overgrote deel
van de macrofauna in beken niet mogelijk.
Op het gebied van zeldzaamheid en trend zijn de soorten in het algemeen
wel te evalueren: zeer veel diersoorten in zowel laagland- als heuvellandbe
ken nemen af of zijn reeds verdwenen. Ook dat feit draagt bij aan de grote
waarde van de nog resterende, min of meer natuurlijke beken.
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Mutatis mutandis geldt het bovenstaande ook voor onze heuvellandbeken.
Het is duidelijk dat onze heuvellandbeken slechts een klein deel uitmaken
van de heuvelland- en bergbeken in binnen- èn buitenland. Binnen Nederland
zijn ze wel zeldzaam en zeer specifiek.

5.2 Internationaal beleid
Nederland heeft aantal internationale verdragen ondertekend die de bescher
ming van bedreigde planten- en diersoorten alsmede van habitats als
natuurlijk milieu ten doel hebben. Het betreft de EG-vogelrichtlijn, de
Conventie van Bern, de Ramsar- of Wetlandconventie, de Conventie van
Bonn en Habitatrichtlijn. Habitats en soorten die in dit verband met name
genoemd kunnen worden, zijn o.a. schone beken, laaggelegen schraal
hooiland, grasland op zinkhoudende bodem (Habitatrichtlijn), otter, bever,
zalm, beekprik, rivierkreeft (Conventie van Bern) en ijsvogel (Vogelrichtlijn).

Tussen de landen van de Benelux is een overeenkomst gesloten om grens
overschrijdende natuurgebieden beter te beschermen. Deze overeenkomst
is bedoeld om o.a. dergelijke gebieden gezamenlijk aan te wijzen, om te
komen tot gezamenlijke beheersplannen en om te overleggen bij grensover
schrijdende grondwateronttrekkingen.
Speciaal met betrekking tot beken en rivieren zijn twee grenswatercommissies van belang, die vanuit het ministerie van buitenlandse zaken worden
aangestuurd. De eerste is de Nederlands-Duitse Grenswater Commissie,
met diverse subcommissies, die vanaf 1963 functioneert. De Commissie
komt twee maal per jaar bijeen en adviseert de landsregeringen, provincies,
gemeenten en publiekrechtelijke lichamen over alle mogelijke onderwerpen
m.b.t. de grenswateren inclusief grondwater. Hieruit zijn een reeks van
verdragen voortgekomen die meestal betrekking hebben op het onderhoud
van grensoverschrijdende beken en andere watergangen.
De tweede grenswatercommissie is die van Nederland en België. Er is
overleg tussen de Geul-gemeenten in beide landen, dat als eerste resultaat
de aanbesteding van een zuiveringsinstallatie bij Plombières heeft. Er komt
in België een betere aanpak per stroomgebied; niet alleen voor de Geul,
maar ook voor de andere grensoverschrijdende beken. De kwestie van
isolatie van de mijnafvalbergen is momenteel een punt van discussie,
evenals de opzet van een hydrologisch meetnet voor de Geul, dat op gelijke
wijze als op Nederlands grondgebied zal gaan functioneren.
In EG-verband is een richtlijn vastgesteld met betrekking tot de maximale
hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest die op landbouwgrond mag worden
gebruikt. Vanaf 1995 mag deze niet meer dan 210 kg/ha/jaar bedragen en
vanaf 1999 niet meer dan 170 kg/ha/jaar.
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5.3 Beleid op nationaal niveau
5.3.1 Ruimte, natuur, landschap
Het nationaal beleid inzake beken en beekdalen is vastgelegd in het
Natuurbeleidsplan (NBP). De hiervan afgeleide Meerjarenprogramma's Na
tuur en Landschap 1991-1995, 1992-1996 en 1993-1997 rapporteren
over de concrete uitvoering van dit beleid. Een nadere prioriteitstelling en
integratie met landbouwbelangen heeft plaatsgevonden in het Structuur
schema Groene Ruimte.
De hoofddoelstelling van het natuurbeleid in Nederland is 'duurzame in
standhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke
waarden'. Daarbij gaat het om:
ecologische waarden. Deze worden ontleend aan drie criteria: verschei
denheid, natuurlijkheid en kenmerkendheid. Verscheidenheid, afgeme
ten aan de (internationale) zeldzaamheid van soorten en ecosystemen,
wordt door de rijksoverheid beschouwd als het belangrijkste criterium
voor strategische beleidskeuzen. Beken, zowel in het Zuidlimburgse
heuvelland als op de hogere zandgronden, worden daarbij met name
genoemd als prioritaire ecosystemen (NBP p. 39).
aardkundige waarden, d.w.z. de zelfstandige betekenis van abitische
structuren, elementen en processen. Het werkzaam zijn van aardkundi
ge processen wordt hoog gewaardeerd.
cultuurhistorische waarden. Deze omvatten patronen en elementen die
zijn voortgekomen uit vroeger menselijk grondgebruik. Er wordt veel
belang gehecht aan de functionele samenhang die (nog) aanwezig is
tussen de verschillende onderdelen van een landschap.
- belevingswaarden. Deze zijn gebaat bij het samenhangend en herken
baar zijn van natuurlijke en cultuurhistorische elementen. Daarnaast
speelt de schaal van het landschap een rol: gebieden met een nog gave
kleinschaligheid, dan wel een nog aanwezige openheid genieten priori
teit in het rijksbeleid.
Gebiedsgericht beleid en soortenbeleid
In het Natuurbeleidsplan zijn geen gekwantificeerde maatregelen geformu
leerd om deze waarden te realiseren. Wei zijn een groot aantal principes
aangeduid die vertaald kunnen worden naar beken en beekdalen. Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen gebiedsgericht beleid en soortenbeleid. In het
gebiedsgericht beleid wordt gestreefd naar een grotere concentratie van
natuur- en landschapswaarden in grote ruimtelijke eenheden, de ecologi
sche hoofdstructuur (EHS). Daartoe worden kerngebieden, natuurontwikelingsgebieden en verbindingszones onderscheiden. Het rijksbeleid beoogt in
alle kerngebieden een basisbescherming te garanderen, d.w.z. te voorko
men dat er veranderingen in de abiotische situatie en de ruimtelijke structuur
optreden die ongewenst zijn voor natuur en landschap.
Gebieden voor toekomstige natuuronwikkeling moeten zoveel mogelijk bij
de kerngebieden aansluiten. Beekdalen worden met name genoemd om
natuurontwikkeling te realiseren omdat er kansrijke kwelgebieden aanwezig
zijn. Nader overleg met Duitsland en België is nodig om grensoverschrijden-
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de natuurwaarden te versterken. Recent is in het Structuurschema Groene
Ruimte het Beerze-Reuselgebied aangemerkt als zogenaamd strategisch
groenproject. In het kader van de Vierde Nota voor de ruimtelijke ordening
worden z.g. ROM-projecten uitgevoerd, waarbij de projecten Z.O. Friesland,
Gelderse Vallei, Midden Brabant en Limburgs heuvelland een duidelijke
relatie hebben met beken.
Vanwege de grote externe invloeden wordt buffering zeer noodzakelijk
geacht. In en rond de beekdalen zai gestreefd moeten worden naar
vermindering van de mestbelasting en het voorkómen van ingrepen in de
hydrologie.
Genoemd wordt o.a. het weer tot stand brengen van voorraden schoon
grondwater in de belangrijkste grondwaterstromingssystemen.
Het bufferbeleid zal voor de kerngebieden meer inspanningen vergen dan
voor de natuurontwikkelingsgebieden. Dit komt omdat het in kerngebieden
voor een groot deel gaat om bestaande waarden die hoge eisen stellen; in
natuurontwikkelingsgbieden kan men ook kiezen voor natuurdoeltypen die
toleranter zijn voor uitwendige beïnvloeding.

Foto 12.

Beken en beekdalen hebben meestal ook grote cultuurhistorische waarden (foto Hans
Sessink).

De verbindingszones tenslotte stellen soorten beter in staat zich te verplaat
sen tussen verschillende kern- en natuurontwikkelingsgebieden. Ze kunnen
de vorm hebben van (smalle) verbindende corridors of van 'stepping stones'.
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Het is opvallend dat een vrij groot deel van de verbindingszones gepland is
langs beken.
Het soortenbeleid is gericht op een grote groep van z.g. aandachtssoorten.
Een aantal daarvan heeft voorlopig prioriteit gekregen. Daartoe behoren
diverse soorten die in beken en beekdalen voorkomen, met name otter,
ijsvogel, vleermuizen, kwartelkoning, grote en kleine modderkruiper, zalm,
beekforel, bittervoorn, snoek, dagvlinders, libellen, rivierkreeft, dotter
bloem, slanke sleutelbloem, linde en orchideeën. Voor veel van deze soorten
zijn gerichte beschermingsmaatregelen noodzakelijk.
Ecologische hoofdstructuur en overige gebieden
Het rijksnatuurbeleid is met voorrang gericht op de ecologische hoofd
structuur. De uitwerking van dat beleid berust bij de provincies. Buiten de
EHS ligt de initiatiefrol bij de provincies en de gemeenten. Het gaat dan om
algemene natuur- en landschapswaarden, waardevolle cultuurlandschappen
alsmede kleinere natuurgebieden. Het rijksbeleid beperkt zich hier voorna
melijk tot het scheppen van voorwaarden, voorlichting, onderzoek en
stimulering.
Ecologische hoofdstructuur en andere maatschappelijke functies
Zowel de nadere begrenzing van de EHS als het optimaal beheer ervan
kunnen beperkingen opleveren voor andere maatschappelijke functies. Op
deze punten is de EHS niet overal even 'hard'. In de Vierde Nota over de
Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) worden vier koersen onderscheiden voor
het ruimtelijk beleid op rijksniveau. Waar de EHS ligt in de groene en de
blauwe koers ( = het merendeel van de EHS), zijn de kansen voor de natuur
groter dan in de gele en bruine koers.

5.3.2 Milieu
Het rijksbeleid met betrekking tot het milieu op lange termijn is neergelegd
in het Nationaal Milieubeleidsplan en het Nationaal Milieubeleidsplan Plus.
In aansluiting hierop worden per Algemene Maatregel van Bestuur richtlijnen
vastgesteld, waarmee het milieubeleid gestalte moet krijgen. De belangrijk
ste voornemens c.q. richtlijnen zijn de volgende.
Verzuring
Gestreefd wordt naar een drastische vermindering van de huidige zuurdepositie van 5300 zuureq/ha/jr naar 2400 zuureq/ha/jr enkele jaren vóór
2000. Op regionaal en lokaal niveau moeten extra maatregelen worden
genomen in de vorm van verplaatsing van emissiebronnen, emissiebestrijding en effectbestrijding.
Vermesting
Vóór 2000 moet voor het gehele landbouwareaal een evenwichtsbemesting
van stikstof en fosfor zijn bereikt. Voor stikstof is dat echter niet strikt
mogelijk. Als aanvullende bepaling is daarom gesteld dat op de hogere
zandgronden het grondwater op 2 m beneden de grondwaterspiegel niet
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meer dan 50 mg nitraat per liter mag bevatten. Op langere termijn wordt
gestreefd naar maximaal 25 mg nitraat per liter.
Stikstof zorgt daarnaast via atmosferische depositie van ammonium voor
vermesting. In 2000 moet de emissie van ammoniak met 70% t.o.v. 1980
zijn afgenomen. Na 2000 zal een verdere reductie moeten plaatsvinden.
In de praktijk heeft de boer thans te maken met maximale bemestingsnor
men voor fosfaat, beperkte uitrijperioden en een gedeeltelijke plicht tot
emissiearme technieken (zie ook 4.2.5). In onderhandelingen tussen de
overheid en het Landbouwschap zijn nieuwe afspraken gemaakt over o.a.
de mineralen huishouding. Als (vanaf 1998) de mineralenaangifte zou
werken, zouden de algemene gebruiksnormen vervangen kunnen worden
door op-het-bedrijf-toegesneden, acceptabele verliesnormen. Dit is overi
gens in strijd met de beloofde evenwichtsbemesting. Volgens het Land
bouwschap mag in 1995 75 kg fosfaat per hectare verloren gaan en in de
volgende jaren steeds 10 kg minder. Volgens de overheid zou de maximale
stikstofgift 150 tot 250 kg op grasland op hoge zandgronden kunnen zijn
en 250 tot 350 kg op andere zandgronden. Kunstmest telt voorlopig niet
mee, tot de mineralenaangifte werkt!
Overigens wil de overheid in 1996 al terug naar 70 kg fosfaat op bouwland
bij gebruik van dierlijke mest. Vanaf 1995 moeten voor maisland en
bouwland dezelfde normen gelden. In 1994 mag er nog 150 kg op.
5.3.3 Water
Ten aanzien van grond- en oppervlaktewater zijn beleidsdoelstellingen
geformuleerd in o.a. de Derde Nota Waterhuishouding. Relevant zijn in de
eerste plaats de zogenoemde streefbeelden. Overal grondwater met een
natuurlijke kwaliteit is het streefbeeld op lange termijn. Grondwaterpeilen
en grondwaterstromen, die noodzakelijk zijn voor behoud en ontwikkeling
van natuurwaarden, moeten hersteld worden. Gebiedseigen water wordt
vastgehouden. In het streefbeeld voor bronnen en beken wordt gesteld dat
die vanaf de bron tot de monding natuurlijke gradiënten hebben van
voedselarm naar voedselrijker, van hogere naar lagere stroomsnelheden,
van ondiep en smal naar dieper en breder. Grondwaterstanden moeten hoog
genoeg zijn om een permanente of periodieke stroming in de beek in stand
te houden. De beek kan vrij meanderen. Oeverbescherming geschiedt door
een natuurlijke begroeiing. In boven-, midden- en benedenloop is een
karakteristieke flora en fauna aanwezig.
Om dit te bereiken zullen binnen de Ecologische Hoofdstructuur o.a.
maatregelen worden genomen om het natuurlijk afvoerregime en de mor
fologische verscheidenheid zoveel mogelijk te herstellen. De verdroging in
2000 mag niet groter zijn dan in 1985. Tijdens de kamerdiscussie is dit
aangescherpt: in verdroogde gebieden moet de verdroging met 25% zijn
teruggebracht in 2000. Drinkwateronttrekkingen zullen bijvoorbeeld wor
den aangepast of gerealloceerd. Het is de bedoeling dat een en ander
uitgewerkt wordt in de provinciale waterhuishoudingsplannen. Voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater zijn normen geformuleerd, de kwaliteits
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doelstelling 2000 ( = algemene milieu kwaliteit). Tegenwoordig wordt weer
een nieuwe term gebruikt: de grenswaarden. Voor b.v. totaal-fosfaat en
totaal-stikstof zijn dit 0.15 resp. 2.2 mg/l. Deze getallen liggen eerder op
het niveau van een maximaal toelaatbaar niveau, dan dat zij het karakter
hebben van een uiteindelijke streefwaarde. Voor wateren waar de natuur
functie vooropstaat, geldt de hoogste ecologische doelstelling: de natuur
lijke toestand van het systeem. Wat die natuurlijke toestand is, is vaak nog
niet bekend. Op de meest kansrijke plaatsen moeten de hoogste niveaus
worden gerealiseerd. Voor de meeste wateren met verschillende gebruikers
liggen de ecologische doelstellingen ergens tussen die van de algemene
milieukwaliteit en het hoogste niveau (tussen de grens- en de streefwaar
den).

5.4 Beleid op provinciaal niveau
Het provinciaal bestuur stelt o.a. provinciale streek-, natuurontwikkelingsen waterhuishoudingsplannen vast, die in het algemeen goed op elkaar
worden afgestemd. De waterhuishoudingsplannen zijn het verst in ontwik
keling. Soms gaat het om een grondwaterplan naast een oppervlaktewater
plan. Per gebied of watersysteem wordt aangegeven welke functies priori
teit hebben.
De gedetailleerdheid van de provinciale plannen verschilt per provincie en
per deelgebied. Het beleid is het meest concreet in regio's waar het
bestuurlijk overleg b.v. in landinrichtingscommissies tot overeenstemming
heeft geleid. Aan de beken zijn echter nog maar in een beperkt aantal
gevallen functies toegekend. Het is daardoor nog niet goed mogelijk een
algemeen beeld te vormen van het provinciaal beleid in deze.
Waterbeheerders ( = meestal waterschappen) behoren concrete maatrege
len per watergang voor te bereiden. Deze integrale waterbeheersplannen
verkeren in zeer verschillende stadia van ontwikkeling.

5.5 Organisatie
Het rijksbeleid inzake natuur en landschap wordt voor een deel uitgevoerd
in de vorm van projecten. Een daarvan betreft beken en beekdalen. In dit
project zijn zowel regio-specifieke projecten als centrale visie- en beleids
vorming ondergebracht. De ecosysteemvisie is een onderdeel van het
laatste. Een voorbeeld van een regio-specifiek project is de aankoop en
natuurontwikkeling in het dal van de Tongelreep nabij de Achelse Kluis.
Het natuur-, bos- en landschapsbeleid zal nader uitgewerkt worden in
gebiedsvisies. Het overgrote deel van Nederland is daartoe in bijna 100
gebieden verdeeld. De gebiedsvisies worden in nauwe samenwerking
tussen rijk en provincie vastgesteld. De gebiedsvisies zijn een belangrijke
basis voor de in het provinciale ruimtelijk beleid te nemen beslissingen. De
precieze begrenzing van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden e.d.
wordt vastgelegd instreekplannen. Deze spoort niet in alle gevallen met het
rijksbeleid.
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De verbrede doelstellingen voor de wateren in Nederland worden samenge
vat als integraal waterbeheer. Met de uitvoering ervan zijn diverse instanties
betrokken, waardoor een ingewikkelde structuur van taakverdelingen is
ontstaan. Het rijk en de provincies zijn verantwoordelijk voor de strategische
taken. Het feitelijke beheer is een zaak van provincies en van waterbeheer
ders. Het grondwater is vanouds een provinciale aangelegenheid, terwijl
waterschappen voornamelijk betrokken zijn bij het oppervlaktewater, voor
zover het de waterkwantiteit betreft. Ten aanzien van de waterkwaliteit is
de provincie verantwoordelijk dan wel speciale zuiveringschappen. In enkele
gevallen echter regelt een waterschap de waterkwaliteit èn -kwantiteit. In
de nabije toekomst wordt gestreefd naar fusie van de kwantiteits- en
kwaliteitsbeheerders tot een twintigtal 'all-round' waterbeheerders. Het
streven van het rijk is erop gericht deze integrale of all-in waterschappen
zoveel mogelijk te vormen per waterstaatkundige eenheid.

5.6 Instrumenten
Het rijksbeleid is in de eerste plaats gericht op realisering van de Ecologische
Hoofdstructuur. Hiervoor zullen de gebiedsgerichte sectorinstrumenten
voor veiligstelling en beheer geconcentreerd worden ingezet. Dit betreft de
volgende instrumenten, die veelal in aanvulling op elkaar moeten worden
ingezet. Buiten de EHS zullen deze instrumenten in beperkte mate worden
ingezet, o.a. om buffergebieden te realiseren.
- verwerving
Per provincie zijn in het verleden reeds afspraken gemaakt welke
gebieden door welke natuurbeherende instantie gekocht kunnen wor
den. De aankopen worden doorgaans voor 100% gesubsidieerd door
het rijk en de provincies. Tot 1998 is voorzien in aankoop van ca.
10.600 ha kerngebied en ca. 13.300 ha natuurontwikkelingsgebied; in
de totale planperiode wordt uitgegaan van 36.000 traditioneel natuur
terrein en 50.000 ha natuurontwikkelingsterrein extra. Op provinciaal
niveau zal een nadere lokalisering plaatsvinden van de natuurontwikke
lingsgebieden. Wellicht zullen ook andere dan natuurbeherende instan
ties in de toekomst gesubsidiëerd worden indien zij natuurontwikkeling
realiseren.
- de Natuurbeschermingswet
Terreinen kunnen tot beschermd of staats-natuurmonument worden
aangewezen. De Wet bevat bepalingen ter bescherming van plante- en
diersoorten, alsmede een terreinspecifieke bescherming. Daarnaast
kunnen schadelijke handelingen aan een vergunning worden verbonden.
In de buffergebieden van beschermde natuurmonumenten kan externe
werking van de Natuurbeschermingswet worden toegepast. De Wet
wordt thans herzien.
- de Natuurschoonwet 1928
Vele landgoederen, met een totale oppervlakte van ca. 100.000 ha (vnl.
bos), zijn op verzoek van de eigenaren onder deze wet gerangschikt om
in aanmerking te komen voor fiscale tegemoetkomingen. Thans vindt
een herrangschikking plaats, waarbij o.a. terreinbeschrijvingen worden
opgesteld ter wille van een beter natuurbeheer.
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- de Relatienota
Op landbouwgronden die zijn aangewezen als relatienotagebied kunnen
sinds 1975 boeren vrijwillig beheersovereenkomsten afsluiten, ter be
scherming van natuur- en landschapswaarden. Zij ontvangen daarvoor
een vergoeding. Een deel van de relatienotagebieden (50%) is bestemd
om - zodra de eigenaar daartoe bereid is - onttrokken te worden aan de
landbouw en verkocht te worden aan een terreinbeherende instantie.
Op de resterende beheersgebonden 50% zal blijvend landbouw - in
vrijwillig aangepaste vorm - worden bedreven. De eerste 100.000 ha
relatienotagebied zijn reeds begrensd, de tweede 100.000 ha volgt
binnenkort. Thans (1992) zijn voor 25.000 ha beheersovereenkomsten
gesloten. Tot de relatienotagebieden behoren de landbouwgronden
binnen de EHS (na nauwkeurige begrenzing), alsook een deel van de
bufferzones. Beekdalen hebben voorlopig hoge urgentie bij de toepas
sing van de Relatienota.
- de Bergboerenregeling
Deze regeling maakt vergoedingen voor het handhaven van natuurlijke
handicaps mogelijk, buiten de eerste 100.000 ha relatienotagebieden.
Voor de Bergboerenregeling wordt 50.000 ha gereserveerd. Beekdalen
en hydrologische bufferzones worden uitdrukkelijk genoemd als opties.
De desbetreffende gebieden kunnen deel gaan uitmaken van de tweede
100.000 ha relatienotagebied.
- de Regeling onderhoudsovereenkomsten landschapselementen
Ook deze regeling is van toepassing buiten de Relatienotagebieden. Zij
beoogt het onderhoud te stimuleren van landschapselementen in daar
toe aangewezen gebieden.
- de Landinrichtingswet
Deze wet biedt verschillende vormen van landinrichting, waarbij maat
regelen kunnen worden genomen voor o.a. natuur en landschap. Het
instrument van landinrichting is met name zinvol in gebieden met een
complexe inrichtingsproblematiek. Deze gebieden zijn indicatief reeds
aangegeven (NBP p. 143). Voor een groot deel betreft het beek- (en
rivierdalen.
- de Vogelwet 1936, de Wet bedreigde uitheemse diersoorten
Deze regelingen betreffen de bescherming van individuen van soorten
en zijn dus minder van belang voor de realisatie van de EHS. De in
voorbereiding zijnde Flora- en Faunawet is dat wel; het ligt in de
bedoeling plaatsen te kunnen aanwijzen als beschermde leefomgeving
van specifieke soorten.
- het instellen van Nationale Parken
Voor ongeveer 15 gebieden, bestaande uit natuurterreinen, wateren
en/of bossen, wordt overwogen deze aan te wijzen als Nationaal Park.
Inmiddels zijn er zes gerealiseerd.
- een bijdrageregeling voor het beheer van particuliere natuurgebieden.
Deze (voorgenomen) Regeling is nog niet van kracht.

Ecosysteemvisie beken en beekdalen

79

Conclusies
Beken en beekdalen in Nederland zijn zowel internationaal als nationaal van
grote betekenis. Enerzijds door hun eigen karakter, anderzijds omdat zeer
weinig gave voorbeelden zijn overgebleven. De grote waarde wordt erkend
in internationale overeenkomsten en nationale en provinciale beleidsplan
nen. Gestreefd wordt naar een grotere natuurlijkheid en behoud van de
oorspronkelijke biodiversiteit, onder andere door grotere oppervlakten tot
natuurgebied te bestemmen en meer voorwaarden te stellen aan vooral het
gebruik van landbouwgronden.
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6 ECOLOGISCHE REFERENTIES
6.1 Historische referenties
Bij het beschrijven van historische referenties komen twee grote problemen
naar voren:
1. het tijdstip of de periode, die als referentie gekozen moet worden
2. de merendeels fragmentarische kennis uit het verleden.
We zullen twee situaties trachten te beschrijven uit de geschiedenis van
beken in Nederland, waarbij de vroegste situatie de zogenaamde natuurlijke
toestand is, de niet door menselijke ingrepen verstoorde oernatuur. Daar
naast kunnen we een referentie beschrijven uit 1850, toen de eerste
topografische kaarten van Nederland gemaakt zijn.
De kennis van oernatuur wordt verschaft door geologisch en paleologisch
onderzoek. Vooral de paleobotanie is een goed hulpmiddel door de registra
tie van plantesoorten en indirect klimatologische veranderingen. Beekdalen
en beken konden ontstaan gedurende het subarcticum (15000-10000 v.
C.). De ontwikkeling van vegetatie (van toendra naar steppe) begon na het
smelten van het landijs. Geleidelijk konden warmteminnende bomen zich
vestigen, waarbij een opeenvolging van soorten wordt waargenomen, die
mede onder invloed van klimatologische veranderingen tot stand is gekomen
(Van Leeuwaarden & Janssen 1987). Die veranderingen hadden betrekking
op de temperatuur en de neerslag, waardoor tevens de veenvorming
beïnvloed werd. In grote trekken bestond het landschap, waar de mens zich
na een nomadisch bestaan in vestigde (6500 jaar geleden) uit uitgestrekte
bossen op de hogere gronden, enorme moerasgebieden en venen op
plaatsen met stagnerend water en beekdalen, waar vermoedelijk een minder
dichte boomgroei en veenvormende vegetaties in te vinden waren (zie ook
Everts & De Vries 1991). Beken lagen op de laagst gelegen plekken in het
landschap, waarin de afvoer van het neerslagoverschot, grotendeels via
grondwater en lekkage van venen, geleidelijk wegstroomde. In de loop van
de geschiedenis hebben natte en droge perioden elkaar opgevolgd, waar
door de afvoer van de beken aan sterke veranderingen onderhevig was.
Door tectonische verschijnselen konden sommige beken zich insnijden in
steilere dalen, maar in veel gevallen waren de dalen wijd en zocht het water
zich betrekkelijk willekeurig een weg. Beekdalen waren meestal drijfnatte
gebieden, met een ijle begroeiing van voornamelijk elzen, waar overal dode
bomen lagen, hier en daar bosschages op de wat drogere plaatsen en een
mozaïek van stilstaande en stromende watertjes. Hoger in het dal werd de
boom- en struikbegroeiing veel dichter met op sommige plaatsen open
plekken, bijvoorbeeld door blikseminslag veroorzaakt en/of door begrazing
van grote herbivoren opengehouden. Op den duur ontstonden diepere
geulen, waar het meeste water door afgevoerd werd en dit werden
beeklopen. Door het grote waterretentievermogen van de venige vegetatie
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was de afvoer meestal regelmatig en trad er weinig erosie/sedimentatie op.
In perioden met hoge neerslag of smeltende sneeuw was dit retentiever
mogen overigens niet altijd zo groot dat overstroming en erosie voorkomen
werden. In de beekdalen kwamen otters, bevers en wilde zwijnen voor naast
allerlei vogelsoorten van moerassige gebieden en vochtige bossen. De
oernatuur als referentie is niet zo zinvol, omdat de klimatologische omstan
digheden in de loop van de tijd sterk veranderden en onze kennis bovendien
uiterst fragmentarisch is.
Het pleistocene gebied van Nederland omstreeks 1850 werd gekenmerkt
door een grote nutriëntenarmoede van bossen, heiden en hoogvenen en een
relatieve nutriëntenrijkdom van akkers en meenten. Beken waren groten
deels vergraven, de lopen lagen min of meer vast en de beekdalen

Foto 13.

Beekdalen in Nederland anno 1900: slechts beperkt natuurlijk, wel zeer soortenrijk (foto Bert
Hig1er).

werden gebruikt als hooi- en weiland. Er waren veel houtwallen, zowel langs
beken als in de dalen als perceelscheiding. De nog aanwezige vochtige
beekdalen met moerasbos waren broeinesten van steekmuggen en malaria
tierde welig. Door allerlei ingrepen in de hydrologie was de afvoer van veel
beken onregelmatiger en processen van erosie en sedimentatie traden
regelmatig op binnen de min of meer vastliggende structuur van ingesneden
beken in hun dalen. Hiermee gepaard gingen overstromingen en de vorming
van oeverwallen. Achter de oeverwallen trad opnieuw veenvorming op.
Kleinschaligheid en extensief beheer zorgden voor een grote verscheiden
heid aan gradiënten van vocht- en voedselrijkdom. Bestaande gradiënten

82

IBN-rapport 153

werden versterkt: voedselarme elementen werden nog voedselarmer, voed
selrijkere werden vaak nog voedselrijker. Ruimtelijk gezien was het beheer
sterk verschillend, hetgeen verder bijdroeg aan de hoeveelheid van gradiën
ten. Deze gradiënten waren oorzaak van waarschijnlijk de grootste soorten
rijkdom aan planten en dieren in de Nederlandse geschiedenis.
Er waren beken in het open heidelandschap, waar zeer soortenrijke korte
vegetatie het botanische aspect in de dalen bepaalde. Op veel plaatsen
bevonden zich houtwallen in de dalen ter afscheiding van de percelen, terwijl
in de laagste delen sloten als perceelscheiding bestonden. Afhankelijk van
de voedselrijkdom waren dit blauwgraslanden, bloemrijke hooilanden of
dotterbloemgraslanden (Grootjans 1980; Schimmel et al. 1955: Everts &
De Vries 1991). Er bestaan gedetailleerde beschrijvingen van zeer soortenrijke restanten in gedeelten van een aantal beekdalen, vooral uit de jaren
veertig en vijftig van deze eeuw. Hoewel die restanten nu niet meer
aanwezig zijn, kunnen ze uitstekend als referentie dienen, zeker voor de
desbetreffende gebieden (vaak opgeslagen in ongepubliceerde vorm in
archieven). Zowel in de groenlanden als de houtwallen kwamen zeer veel
en vaak bijzondere plantesoorten voor (Westhoff et al. 1973). In de dalen
kwamen vogelsoorten voor van natte hooi- en weilanden (watersnip,
grutto). De vegetatieontwikkeling in de venige beekdalen van Drenthe is op
zeer inzichtelijke wijze gereconstrueerd in een van de hoofdstukken van het
werk van Everts en De Vries (hoofdstuk 9; m.m.v. F. Ringenaldus).
Er waren ook beken in bossen en beken met bomen op de oever. De
vegetatie van bronbossen langs deze beken is afhankelijk van het kalkgehalte van de bodem en de hydrologie in de oeverstrook. De dalen zijn dikwijls
smal. Door de beschaduwing komen er weinig of geen waterplanten in de
beken voor. De bladeren en takken die in de beek vallen, bepalen het karakter
van de levensgemeenschap, die essentieel anders van opbouw is dan in de
open, meestal zure en traag stromende beken van het heidelandschap. Het
vogelkers-essenbos en het elzenbroek zijn karakteristieke bosgemeenschappen met zeer verschillende, in het geval van het essenbos heel rijke heester
en kruidenbegroeing (Van der Werf 1991; Westhoff et al. 1973).
Naast park- en bosvogels horen hier ook de grote gele kwikstaart en de
ijsvogel thuis. Over vissen is in Aalderink (1899) een en ander te vinden.
Rivierdonderpadjes schenen ook in de vorige eeuw niet erg algemeen te
zijn. Over bermpjes zegt hij dat ze in ondiepe, snel stromende wateren
voorkomen. Ook nu zijn ze nog in vrij veel laaglandbeekjes te vinden. De
elrits "..wordt meermalen in ondiepe snel stromende wateren bij grote
hoeveelheden aan de oppervlakte gezien". Muiier (1900) vermeldt de Geul,
Roer, Rijn, Maas en Schelde, terwijl Redeke (1941) de Gulp en zijbeken, de
Jeker en Midden-Limburg noemt. De vlagzalm wordt alleen vermeld uit de
Geul. Beekforel kwam op meer plaatsen voor, maar toch altijd aan een
redelijke stroomsnelheid gebonden. Rond 1900 schijnt deze soort echter al
relatief zeldzaam te zijn: Muiier (1900) zegt, dat de beekforel vroeger veel
algemener was. In de jaren zestig van deze eeuw kwam de beekforel o.a.
nog voor in de Hierdense, de Renkumse en de Oosterbeekse beek, maar
zeker ook in een aantal andere beken, o.a. in Zuid-Limburg. De serpeling
moet nog talrijk zijn geweest, maar de winde minder (Redeke 1941).
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Beekprikken, die nu alleen nog in enkele sprengebeken voorkomen, kwamen
in 1964 nog voor in Zuid-Limburg, midden en oostelijk Noord-Brabant, de
Veluwe en de Achterhoek (Polder 1965). Merkwaardig genoeg meldt
Schlegel (1870) helemaal geen beekprik en Horst (1878) als eerste, wel.
Vermoedelijk heeft men het dier over het hoofd gezien. De kopvoorn is zeker
algemener geweest dan nu het geval is, vooral in grotere stromende wateren
(Vriese 1991). Dit geldt wellicht ook voor alver ('in alle zoete wateren'
volgens Schlegel 1870) en kwabaal ('in alle rivieren en stagnante wateren'
volgens Redeke 1941 ). Vissen die voornamelijk in stilstaand water voorko
men, zullen evenals nu in groten getale in de beken te vinden zijn geweest;
vooral baars, snoek, aal en blankvoorn.
Er zijn waarnemingen van aquatische insekten uit het eind van de vorige
eeuw en het begin van deze eeuw bekend. Hoewel deze opgaven zeer
fragmentarisch zijn, kunnen ze als referentie gebruikt worden. De grote
veranderingen in beken en beekdalen na 1850 hebben immers pas na de
jaren twintig (werkverschaffing) en vooral na de tweede wereldoorlog
(kanalisaties) plaats gevonden. Veel insektensoorten zijn nu zeldzaam of
verdwenen.
Een aardig voorbeeld hoe met deze gegevens omgegaan kan worden, is de
verspreiding van de beekschaatsenrijder (Gerris najas). Dit dier kwam op
bijna alle beken in ons land voor, in 1960 nog op meer dan 50 beken en is
nu praktisch verdwenen (Higlerl 989). Dit zal zeker voor veel meer soorten
gelden, die nu als grote zeldzaamheden beschouwd worden.
Het is niet eenvoudig om de aquatische levensgemeenschap van een
ongestoord beeksysteem te beschrijven. Dit is in 2.6.1 al betoogd. In de
CUWVO-nota (1988) wordt een aantal soortenlijsten gegeven voor bron
nen, bergbeken (heuvellandbeken) en laaglandbeken. Dit betreft een beperkt
aantal soorten/genera, die in de verschillende watertypen zouden kunnen
voorkomen, maar beslist niet onder alle omstandigheden samen gevonden
worden. Daarvoor verschillen de beken onderling te veel in abiotische
eigenschappen. Verdonschot (1990) beschrijft 20 verschillende cenotypen
van bronnen en beken in Overijssel, waarvan enkele weinig beïnvloed zijn.
Een voorbeeld van zo'n cenotype, de natuurlijke bovenlopen, is opgenomen
als appendix 1. Hoewel het hier gaat om de huidige situatie, is er wel sprake
van een referentie, namelijk: de soortencombinatie die kan voorkomen bij
de beschreven abiotische omstandigheden. Bij een lagere pH en meer
oligotrofe omstandigheden komt een andere levensgemeenschap voor, met
ten dele dezelfde soorten. Zeker bij beekherstel, waar stapsgewijs veran
deringen in de levensgemeenschap zullen optreden, kan de ontwikkeling
van het herstel geëvalueerd worden aan de hand van dergelijke cenotypebeschrijvingen. Zoals in 2.6.1 al betoogd werd, is het niet zonder meer
mogelijk de eindtoestand te beschrijven, maar wordt in plaats daarvan
aanbevolen de richting van de ontwikkeling naar een ecologisch meer
gewenste situatie aan te geven.
Het beheer bestond uit begrazen (weilanden), maaien (hooilanden), kappen
(houtwallen en bos), incidenteel plaggen en beperkt bemesten. Verrijking
van het beekdal vond vooral plaats door overstroming, waarvoor men soms
de beek hoger in het dal legde. De maaifrequentie en het maaitijdstip waren
afhankelijk van de vochttoestand; in veel gevallen werd een keer per jaar
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gemaaid. Omdat het beheer kleinschalig en in handkracht gebeurde, werden
gradiënten in voedselrijkdom en microreliëf versterkt, waardoor de diversi
teit van flora en fauna zeer groot was. Bestaande hydrologische gradiënten
werden nauwelijks aangetast.

6.2 Buitenlandse referenties
Laaglandbeken in andere landen zijn soms gaver dan in Nederland. Vooral
in het voormalige oostblok zijn beekdalsystemen te vinden, die geschikt zijn
als referentie voor natuurontwikkeling. De RU-Groningen onderzoekt de
Peene in voormalig Oost-Duitsland, om de situatie van een vroeger door
stroomd veen (thans overstromingsveen) te analyseren. De resultaten van
dit voornamelijk ecohydrologische onderzoek kunnen gebruikt worden om
te kunnen adviseren bij een eventueel herstel van delen van de Hunze- vallei.
De Universiteit Utrecht concentreert zich op de vallei van de Biebrza in
Polen. Dit is een groot doorstroomd veen zoals dat in Nederland misschien
lang geleden bestaan heeft. Ook dit onderzoek is ecohydrologisch van aard.
Het IBN verricht onderzoek in de rivier de Grabia in Polen. Dit onderzoek
richt zich op de fauna in de rivier en zijbeken in relatie tot sedimentsamens
telling en hydraulica en loopt parallel aan gelijksoortig onderzoek in de Dinkel
en zijbeken. In Estland bevinden zich nog uitgestrekte hoogvenen met
relatief ongestoorde beekstelsels. Wellicht zal hier in de toekomst eveneens
onderzoek gestart worden (IBN).
In al de genoemde gevallen betreft het levensgemeenschappen die vrijwel
geheel overeenkomen met vroegere situaties in Nederland. Het gaat om
soorten, vegetatie-eenheden en processen, die in Nederland schaars of
verdwenen zijn.
Vermesting, verdroging en kanalisatie hebben nog geen of weinig invloed
op de referentiesystemen. Men kan zich afvragen of de klimatologische
verschillen geen obstakel zijn voor een goede vergelijking. Vooralsnog lijkt
dat niet het geval. Dit zou vooral voor de vegetatieontwikkeling in de
beekdalen een rol kunnen spelen, maar niet voor een analyse van ecohyd
rologische relaties. Tijdens een recent bezoek aan Siberië door botanici van
het IKC-NBLF werd geconstateerd dat in de praktisch volledig natuurlijke
situatie, rivieren door uitgestrekte venen stroomden, waar voor bijna 100%
dezelfde plantesoorten voorkwamen als in Nederland. Overigens werden
hier geen kleinere beken aangetroffen, zoals in Estland wel het geval is.

6.3 Perspectieven voor Nederlandse beken en beekdalen
In deze paragraaf worden eerst algemene perspectieven en vervolgens
regionale perspectieven besproken.
De uitgangspunten van (vooral) landelijke beleidsnota's bieden goede
perspectieven: overal moet de Algemene Milieukwaliteit gaan gelden, in
natuurgebieden de Bijzondere Milieukwaliteit. Voor water gelden op verge
lijkbare wijze de grenswaarden en streefwaarden (Derde Nota Waterhuis
houding, Milieu, bodem, water; Milbowa). De EHS is helaas niet gebaseerd
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op stroomgebieden, maar de voorziene bufferzones zouden dat bezwaar
misschien kunnen ondervangen. Integraal waterbeheer is gunstig voor
multifunctionele wateren zowel in als buiten de EHS. Volgens de eerste
indruk zullen de plannen leiden tot een verbetering van de natuur in
Nederland.

Foto 14.

Sommige buitenlandse beekdalen zoals de Grabia in Polen- kunnen als referentie dienen voor
natuurontwikkeling in Nederland (foto Bert Higler).

Bij nader inzien blijken de mogelijkheden toch beperkt. In de bufferzones
zijn slechts beperkte aanpassingen van de landbouw mogelijk. De EHS in
Brabant ligt geografisch haaks op de beekdalen. De volledige realisatie van
de hoofdfunctie natuur in de EHS is, zeker voor beken, twijfelachtig, want
ook binnen de EHS zal de beek veelal een waterafvoerende functie voor het
bovenstroomse gebied behouden. Dat betekent dat in de bestaande plannen
voor beken de multifunctionele beek (hoofdgroep 4) veelal het maximaal
haalbare zal zijn. De mogelijkheden voor natuurlijke beken zijn op landelijke
schaal daarom teleurstellend. Beekdalen binnen de EHS kunnen in de regel
op zijn best de historische referentie (hoofdgroep 3) als bestemming krijgen.
Voor natuurlike processen op grote schaal (hoofdgroepen 1 en 2) is de
kansrijkdom gering, zeker als de beek zelf daarin een essentieel onderdeel
vormt. Naarmate de plannen concreter worden (bijvoorbeeld in provinciale
plannen), blijkt het steeds moeilijker de hoofdfunctie natuur te realiseren.
Ook in de concretisering van de landelijke plannen staat de natuurfunctie
onder druk. De financiering van het natuurbeleid is nog steeds onduidelijk.
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Aanscherping van mestnormen wordt beheerst door politieke belangenaf
weging: i.p.v. de beloofde evenwichtsbemesting wordt nu gesproken van
'acceptabele verliesnormen' (zie 5.1 ). De aanscherping van de NH3-normen
is gestagneerd op 1400 mol.ha"1.jr"1 (eindnorm voor 2010!). De verwachte
nutriëntenconcentraties liggen nog ver boven de kritische waarden van alle
voedselarme ecosystemen.
De grenswaarden (Milbowa) zijn op veel plaatsen absoluut niet haalbaar,
zoals door de waterbeheerders wordt aangegeven en de streefwaarden
zullen slechts in uitzonderingsgevallen met veel inspanning gerealiseerd
kunnen worden. Om de intenties van het NBP te realiseren, zal er veel meer
moeten gebeuren. In de Nota Ecosysteemvisies (in voorber.) wordt een
overzicht gegeven van de natuurdoeltypen die men op grond van het NBP
kan onderscheiden, inclusief een taakstelling per doeltype.
<> «
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Figuur 6.1

Overzicht vàn beekherstelplannen (Hermens & Wassink 1992).
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Uit een enquête onder waterbeheerders in 1988 is naar voren gekomen dat
niet meer dan 4% van de Nederlandse beken in hydrobiologisch opzicht als
waardevol kan worden beschouwd (Verdonschot 1993). Het betreft bron
nen, bovenloopjes en fragmenten in natuurreservaten. Voor een groot deel
zijn het beken die gevoed worden vanuit stuwwallen. Dat wil niet zeggen
dat deze 4% volkomen gaaf is, maar dat geen betere voorbeelden te vinden
zijn. In een aantal gevallen is het aansluitende beekdal eveneens waardevol,
in andere niet. Ook bestaan er beekdalen met hoge natuurwetenschappelijke
waarde, terwijl de beek zelf niet tot de 4% behoort. Over waardevolle
beekdalen zijn geen kwantitatieve gegevens beschikbaar. In hoofdstuk 4 is
aangegeven hoe het zover heeft kunnen komen en wat de belangrijkste
bedreigingen zijn. Kort samengevat gaat het steeds om hydrologische en
morfologische veranderingen ten behoeve van een versnelde waterafvoer
en om een overmaat aan voedingsstoffen met als resultaat de bekende
ver-thema's als verdroging, vermesting, verzuring. Het huidige beleid is erop
gericht deze ontwikkeling terug te draaien (hoofdstuk 5).
Hermens en Wassink (1992) noemen 171 projecten in het kader van
beekherstel (fig. 6.1). Dit betreft een grote verscheidenheid aan maatrege
len als de inrichting van milieuvriendelijke oevers, aanleg van piasbermen,
verwijderen van stuwen, poten van boompjes, aanleg van vistrappen en
hermeanderen; vaak in combinatie. Inmiddels zijn er nieuwe projecten bij
gekomen, zoals blijkt uit een inventarisatie van de Werkgroep Beekherstel.
(Een handboek Beekherstel zal vermoedelijk eind 1994 gepubliceerd wor
den.) Hierbij is een totale lengte van 590 km beekloop betrokken. De hoop
bestaat dat dergelijke maatregelen tot gevolg hebben dat de ecologische
waarde van beken en beekdalen groter wordt.
Toch zijn er bij veel plannen kanttekeningen te maken en is waarschuwing
tegen te groot optimisme op zijn plaats. In het informatieve deel zijn
overwegingen gegeven die als leidraad zouden moeten gelden bij herstel
projecten. Enkele hoofdpunten daaruit zijn de volgende.
Een stroomgebied moet als totaliteit benaderd worden. Alle beekherstel
plannen hebben in de praktijk betrekking op een deel van het beekdal
of de beek (fig. 6.1). De waterkwantiteit in het hele stroomgebied
bepaalt de hoeveelheid beschikbaar water voor beek en beekdal. Door
hydrologische ingrepen is de beschikbaarheid van water tegenwoordig
anders dan vroeger in tijd en ruimte. (Eco-) hydrologische studie van het
projectgebied dient vooraf te gaan aan de uitvoering van maatregelen.
Dit slaat op de hoeveelheid, de frequentie van aanvoer en de kwaliteit
van het beschikbare water. Een goed voorbeeld van een dergelijke
voorstudie geven Bakker et al. (1991).
De waterkwaliteit, die van belang is voor de beekfauna en de beekdalvegetatie, is afhankelijk van het toestromende water van bovenstrooms
en van het opkwellende water dat beïnvloed is door processen in het
stroomgebied. Beekherstelprojecten dienen hier rekening mee te hou
den. Overstromingsvlakten en beekdalen die te voedselrijk water ont
vangen, kunnen zich niet ontwikkelen tot de typische beekdalvegetatie,
die soms het doel van het project is.
Omdat in het Drentse Aa-systeem de grondwateraanvoer in de midden
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lopen beter van kwaliteit is dan in de bovenloop het water komt uit een
dieper stromingsstelsel zijn de mogelijkheden voor herstel van de
beekdalvegetatie daar in het middenloopgebied het grootst. Everts en
De Vries (1991) geven de potentiële plaatsen gedetailleerd aan.
Morfologische veranderingen, zoals hermeandering, hebben invloed op
het gedrag van de stroming stroomopwaarts en stroomafwaarts van het
te herstellen traject door opstuwing en een veranderd erosie- en
sedimentatiepatroon.
Dit dient van te voren zo goed mogelijk berekend te worden, zoals is
gebeurd bij het project Achelse Kluis (Van Bruchem et al. 1992).
Bij herstel van oude meanders woudt meestal geen rekening gehouden
met de veranderde hydrologie van het stroomgebied.
Veel projecten zijn slecht doordacht en er ontbreekt een duidelijk
geformuleerde doelstelling. Het verwachtingspatroon dient geconcreti
seerd te zijn inclusief termijnen, zodat de voortgang van het herstelpro
ces bewaakt kan worden. Bij versnipperde activiteiten ergens in het
stroomgebied wordt meestal te weinig rekening gehouden met de vele
invloeden vanuit de hydrologische situatie en de stoffenstromen, zodat
de beoogde resultaten niet worden bereikt.
Het beheer van terreinen is bijna altijd gebonden aan het waterbeheer.
De instanties die zich met de verschillende vormen van beheer van beken
en beekdalen bezighouden, dienen een gemeenschappelijke strategie te
ontwikkelen. Dit betekent een uitbreiding van integraal waterbeheer
naar stroomgebiedsbeheer, waarbij veel deelbelangen betrokken zijn.
Dit wordt goed geïllustreerd door de studie aan de Chaamse beken
(Latour et al. 1988).
Op bestuurlijk niveau blijkt de hoofdfunctie natuur voor althans een deel
van de beken en beekdalen moeilijk haalbaar. Dit is in strijd met de intentie
van het NBP. Een zeer aanzienlijk deel van de natuur- en landschapswaarden
m.b.t. beekdallandschappen kan alleen worden gerealiseerd als natuur
hoofdfunctie is.
Op landelijke schaal zijn de relatief meest perspectiefrijke gebieden Drenthe,
Twente, de Achterhoek, de oostelijke Veluwezoom, het zuid-oosten van
Brabant en Zuid-Limburg, omdat in deze streken een concentratie van
actueel en potentieel waardevolle bronnen en beken gevonden wordt.
De beekdalsystemen in deze gebieden zijn tevens representatief voor de
pleistocene en oudere grondwaterstelsels sensu Engelen et ai. (1989).

6.3.1 Oostelijk Friesland, Drenthe, zuidelijk Groningen, Overijssel ten
noorden van de Vecht
In het noorden van Drenthe zijn in potentie alle drie stroomstelsels (Peizer
Diep, Drentse A en Hunze) in hun totaliteit waardevol, waarbij de Drentse
Aa kwalitatief en kwantitatief verreweg het belangrijkste is. Het noordelijke
gebied bevat daarom grote mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Daar
voor dienen in het stroomgebied van de Drentse Aa de relaties met de
belangrijkste voedingsgebieden via de bovenstromen te worden hersteld.
Vergaande verdroging vormt momenteel de grootste bedreiging. Deze uit
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zich ondermeer in de drainerende werking van de beek zelf en sterke
ontwatering van de belangrijkste voedingsgebieden in boven- en midden
loop. Door de bovenstroomse delen van het stroomgebied een natuurfunctie
te geven, behoeft de afvoerfunctie benedenstrooms niet langer aan land
bouwkundige eisen te voldoen en kan een grotere waterberging bovenstrooms (en in de flanken) hersteld worden. Dit betreft met name het
Amerdiep (nu een intensief voor landbouw ontwaterd kwelgebied) en de
oorspronggebieden Holmers/Halkenbroek en naastliggende delen van de
boswachterijen Hooghalen en Grolloo. Verder de bovenstroom van het
Anderse Diep met delen van de boswachterij Gieten-Borger/Meindersveen
en de bovenstroom van het Anreeperdiep, waardoor ook de relatie met het
hoogveengebied Witterveld kan worden verbeterd. Deze laatste verbinding
ligt nu buiten de EHS.
Het Peizer Diep (het systeem van het Grote Diep), waar in het kader van
de herinrichting Roden-Norg reeds grote delen voor natuurontwikkeling zijn
voorgesteld, bevat potentieel mogelijkheden om de voeding vanuit het
Fochteloërveen te herstellen.
In het Hunzedal zijn grote potenties aanwezig vanwege de hoge kweldruk
gevoed door de Hondsrug. Hier kan goed worden aangesloten op de
plannen, die voor twee secties (subsystemen) zijn ontwikkeld: Exloosche
Landen (ruilverkaveling Odoom) en de Branden (samenloop, gevoed vanuit
het Drouwenerzand). Het grootste probleem is hier dat het gebied buiten
de EHS ligt. Andere perspectiefrijke beekdalen in Drenthe zijn:

-

de Geeserstroom, waar grote delen vanaf het te herstellen voedingsgebied in de boswachterij Gees via middenloop tot en met het diepe
veengebied met diepe kwel in de Roonboom in het kader van de
ruilverkaveling Mars- en Westerstroom voor natuurontwikkeling kunnen
worden ingericht, met mogelijkheden voor ontwikkeling van natuurlijke
afvoer en veenvorming
de Vledder- en Wapserveense Aa, waar natuurontwikkeling in de
beekdalen grote potenties heeft vanwege de hoge kwaliteit van het
voedingsgebied, het Nationale Park Drents-Friese Woud
de Reest, een meanderende grensrivier tussen Drenthe en Overijssel,
waar na hydrologisch onderzoek voorstellen zijn ontwikkeld om verdro
ging in het beekdal op te heffen in het kader van een Herinrichting met
bijzondere doelstelling (HBD)
het bovenstrooomse deel van de Elperstroom met daarin o.a. de Reitma
met zijn waardevolle blauwgraslanden, waar in het kader van een
ROM-project de verdroging zal worden verminderd.

Het dal van de Ruiten Aa/Westerwoldse Aa (in Groningen) heeft ecologische
potenties van Ter Borg tot Lutjeloo. Een aanzienlijk deel is actueel waarde
vol, nl. ten zuiden van Sellingen en van Vlagtwedde en ten noord-oosten
van Onstwedde. De overige delen van het beekdal zijn potentieel waardevol,
vooral vanwege lokale kwel.
Potenties voor moerasontwikkeling zijn aanwezig bij Sellingen en in het
uiterste noorden nabij Lutjeloo.
In de waardevolle beekdalen van het Koningsdiep (Boome), de Tjonger en
de Linde (in Friesland) dient, vooral aansluitend op de bestaande grote
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eenheden natuurgebied, de infiltratie op de aangrenzende inzijgingsgebieden zoveel mogelijk hersteld te worden. Er zijn een aantal drinkwaterwin
ningen langs deze drie beken of ze zijn er gepland. Tenminste zo bedreigend
zijn de grootschalige hydrologische veranderingen door verminderde aan
voer vanuit het Drents plateau en versterkte drainage in de laaggelegen
veenpolders ten westen en ten noorden van het bekengebied. Delen van de
beekdalen functioneren derhalve zelfs als infiltratiegebied in plaats van
kwelgebied.
Gebieden met diepe kwel, die potentieel waardevol zijn, liggen vooral in de
oorspronggebieden van Koningsdiep en Tjonger, op een tweetal andere
plaatsen langs het Koningsdiep en op de meeste plaatsen langs de Linde.
In alle drie benedenlopen liggen gebieden die geschikt zijn voor moerasont
wikkeling. Herstel van natuurlijke hydraulische processen is vnl. mogelijk in
de Lindevallei en langs het Koningsdiep ter hoogte van Beetsterz waag.

6.3.2 Oostelijk Overijssel en Gelderland ten oosten van de IJssel
Het Twentse gebied met rietebeken, heidebeken en houtwalbeken is als
totaliteit een potentieel natuurontwikkelingsgebied. Het gebied van de
Oosttwentse stuwwal is kansrijk, vooral vanwege de krachtige kwelprocessen die actueel aanwezig zijn en bovendien gemakkelijk nog te intensiveren
zijn. Een gunstige kwaliteit en kwantiteit van het kwelwater gaan gepaard
met een relatief geringe afstand tussen bron en put, zodat ook de haalbaar
heid van natuurontwikkeling goed is. Op diverse plekken, vooral op de
westflank, zijn mogelijkheden om kalkmoerassen te herstellen. De beken
hebben er van nature zeer verschillende chemische kwaliteiten, waardoor
de potentiële biodiversiteit van het gebied als geheel zeer groot is. Om een
en ander te realiseren is het o.a. nodig de drinkwaterwinningen te verplaat
sen. In het systeem van de Dinkel zijn de waterwinningen Enschede/Losser,
Oldenzaal, Denekamp en Manderheide problematisch. In het systeem van
de Regge en de Sallandse weteringen zijn dat de waterwinningen Holten,
Nijverdal en Lemelerberg. Voorts moeten sommige beken gedempt worden
om kwel te bevorderen.
Ook op de Sallandse Heuvelrug kunnen kwelprocessen uitstekend hersteld
worden door de lokale waterwinning te realloceren. Thans is alleen aan de
oostzijde nog kwel aanwezig. Er zijn bijvoorbeeld soortgelijke landschapsecologische relaties te ontwikkelen als nu nog aanwezig zijn in de trits
Lemelerberg/ Luttenberger ven/Sallandse weteringen, die overigens ook nog
belangrijk verbeterd kunnen worden.
De ecologische potenties van de Sallandse beken zijn tot nu toe onderge
waardeerd. In dit gebied komt kwelwater omhoog vanuit de Veluwe dat
evenwel wordt afgetapt door drinkwaterwinning en door landbouwkundige
ontwatering. De natuurgebieden zijn in deze regio voor een groot deel al
aanwezig, maar de kwelprocessen krijgen vooralsnog weinig kans
In het gebied ten oosten van de lijn Aalten-Groenlo, waar keileem en
plaatselijk ook kalk ondiep aanwezig is, kunnen de potenties van ondiepe
kwel ontwikkeld worden. Een knelpunt is het agrarisch gebruik van de
gronden.

Ecosysteemvisie beken en beekdalen

91

Het Korenburgerveen is een komvormige formatie met nog levend hoog
veen. Door peilbeheersing van de hier ontspringende Schaarbeek is de
moerasontwikkeling mogelijk uit te breiden.
De beken rond Winterswijk zijn vanwege de bijzondere geologische omstan
digheden in potentie nog waardevoller dan ze nu al (nog) zijn. Voor een
daadwerkelijke hoofdfunctie natuur zijn evenwel meer verbeteringen nodig
dan strooksgewijze aanleg van beplantingen, bufferzones e.d., zeker als het
gaat om midden- en benedenlopen.
Op de overgang van Achterhoek naar Graafschap biedt o.a. de Vragenderbeek mogelijkheden. In de Graafschap zelf zijn minder mogelijkheden. De
Seesinkbeek en Baakse beek zijn in potentie nog het meest waardevol. De
'gebieden' Baakse beek en Needse Achterveld zijn potentiële kwelgebieden.

Foto 15.

Integraal waterbeheer: natuur en goede ideeën moeten zich nog ontwikkelen (foto Hans
Sessink).

6.3.3 De Veluwe, het Gooi, de Utrechtse Heuvelrug
De huidige situatie van de Gelderse Vallei is in een aantal opzichten
verbeterd (betere rioolwaterzuiveringen) en zal ook nog verder verbeteren
doordat binnen enkele jaren geen effluentlozingen meer zullen plaatsvinden
in de totale stroomgebieden van de Barneveldse Beek (potentiële kwel) en
de Lunterense Beek. Toch kunnen hier geen waardevolle beekdalsystemen
verwacht worden zolang de landbouwgronden zo zwaar bemest worden en
de waterhuishoudkundige inrichting blijft zoals die nu is. Enkele bovenloopjes van de Valkse beek en de Esvelderbeek zijn in potentie nog te ontwik
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kelen. In het noordelijke deel van de Gelderse Vallei zou gebruik gemaakt
kunnen worden van het diepe kwelwater uit het Veluwemassief. Vooral de
deelstroomgebieden Volenbeek en de Veldbeek moeten in dit verband
genoemd worden.
Door de grote hydrologische en biologische kennis van het stroomgebied
van de Hierdense beek kan een goede referentiesituatie geschetst worden.
Een groot deel van het stroomgebied is zeer geschikt voor natuurontwikke
ling.
Van de weteringen en andere stromende wateren tussen het Apeldoorns
kanaal en IJssel zijn de Fliert, de Oude IJssel, de Hoendernesterbeek en
stromende wateren bij Brummen-Voorst potentieel waardevol. Het Apel
doorns kanaal zelf bevat grotendeels kwelwater van goede kwaliteit,
waarvan verstandig gebruik gemaakt kan worden. Aan de oostrand van de
Veluwe zijn verder te ontwikkelen: het Wisselse veen en het Tongerense
veen (is reeds natuurontwikkelingsgebied) en het Beekberger woud (thans
nog 'wit' gebied). De Vereniging Natuurmonumenten heeft plannen dit
laatste gebied opnieuw te ontwikkelen door gebruik te maken van de grote
potenties aan diepe kwel.

6.3.4 Noord-Brabant en Limburg ten westen van de Maas
De complexiteit en het multifunctioneel gebruik van deelstroomgebieden
maakt eventueel herstel moeilijk en kostbaar. Een goed voorbeeld hiervan
wordt gegeven in de haalbaarheidsstudie ecologische doelstelling Chaamse
beken (Latour et al. 1988).
De verbeteringen die in Noord-Brabant mogelijk zijn voor beken en beekda
len, betreffen in de eerste plaats de locaties die (plaatselijk) nog actueel
waardevol zijn en die genoemd zijn in 3.2.4. Er is inmiddels o.a. voorzien
in moerasontwikkeling langs delen van de Bijloop/Turfvaart, Donge/Oude
Ley, Zandley, Beerze, Tongelreep, Strijper Aa, bovenlopen van de Aa. Over
grotere lengte, maar geringere breedte wordt beken bovendien een meer
morfodynamisch karakter gegund. Daarbij kunnen genoemd worden de
Smalle Beek bij Wouw, een groot deel van de Chaamse beken, de Strijbeekse
Beek, het Merkske, de Donge/Oude Ley, de Poppelsche Ley, de Reusel, de
Groote en Kleine Beerze, de Keersop en Beekloop en de Tongelreep.
Vanwege de aanwezigheid van diepe en/of ondiepe kwel zijn ook potenties
aanwezig in beekdalen waar de natuurwaarden thans nog zeer beperkt zijn.
Het gaat dan vooral om het dal van de Mark, de Aa en Astense Aa, alsmede
de Essche Stroom, alle met diepe kwel. In het dal van de Bavelsche Ley,
de Molenley en de Molenbeek zijn de potenties meer gekoppeld aan ondiepe
kwel. Voor alle genoemde plaatsen zijn terecht plannen ontwikkeld om de
natuurwaarden te bevorderen. De randvoorwaarden voor verbetering wor
den steeds bepaald door landbouwkundige en andere belangen, behalve in
sommige bovenloopjes. De waterkwaliteit blijft bijna altijd een probleem.
Er zijn ook gebieden die grote ecologische potenties hebben voor grondwa
ter-afhankelijke natuur, maar die tot nu toe buiten de planvorming voor
natuur zijn gebleven. Hierbij valt te denken aan gebieden met veel diepe
kwel, zoals de Oude Zoek ten zuiden van Rucphen.
In het Limburgse deel, dat sterk onder invloed van agrarische activiteiten
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staat, zijn potenties voor morfodynamiek en inundaties aanwezig bij de
Tungelroyse beek en de Grote Molenbeek.

6.3.5 Limburg ten oosten van de Maas tot Sittard en het Rijk van
Nijmegen
Waardevolle gebieden vanwege diepe en lokale kwel liggen vooral langs de
Roer en de Swalm. De Roer ontvangt bijvoorbeeld zeer schone kwel uit het
Meijnweggebied. De actuele waarden in deze beekdalen zijn potentieel nog
te verbeteren. Verdroging is het grote probleem door bruinkoolwinning,
industriële waterwinning en drinkwaterwinning. In het dal van de Vlootbeek
en zijn zijbeek, de Putbeek, liggen potentieel waardevolle gebieden: Reigers
broek, Grote Broek, Echter Broek. Potenties voor morfodynamiek en inun
daties zijn aanwezig bij de Roer, de Vlootbeek en de Putbeek. Moerasont
wikkeling is in Limburg minder relevant.

6.3.6 Zuid-Limburg
Zuid-Limburg vormt een aparte fysisch-geografische regio met zeer karak
teristieke beekdalsystemen. Een zeer kansrijk gebied is het zuidelijk Geuldal
met bronnen en zijbeken. Hier is onlangs door aankoop een groot gedeelte
in eigendom verworven door natuurbeherende organisaties. De groeiende
samenwerking met de Belgische waterbeheerder en de Belgische plannen
om natuurontwikkelingsprojecten in het Geulgebied op de Nederlandse aan
te laten sluiten, maken de kans op verbetering van de waterkwaliteit en
veiligstelling van de natuurwaarden groter.
Andere perspectiefrijke beken zijn de Rode Beek bij Schinveld, de Kingbeek,
de Hemelbeek en de benedenloop van de Geul.

Conclusies
1. Niet door de mens beïnvloede beekstelsels komen al eeuwen niet meer
in Nederland voor.
2. Referenties voor natuurontwikkeling en restauratie kunnen gekozen
worden op basis van gegevens van honderd jaar geleden en buitenlandse
systemen.
3. De randvoorwaarden zijn de huidige klimatologische en geomorfologische toestand en actief intern en extern beheer van hydrologie en
stofstromen.
4. Referenties zijn richtinggevend bij omvormingsbeheer.
5. Perspectieven voor ontwikkeling en behoud van actueel en potentieel
waardevolle beekdalsystemen zijn vooral te vinden in gebieden met een
concentratie van bronnen en beken van goede kwaliteit. Noordelijk
Drenthe, Twente, de Achterhoek, de oostelijke Veluwerand, het zuid
oosten van Brabant, het Rijk van Nijmegen en het zuidelijk Geuldal
komen daarvoor in aanmerking. Hierdoor worden tevens representanten
van typen van stromingsstelsel bewaard.

IBN-rapport 153

94

7 VERBETERING VAN BEKEN EN BEEKDALEN
7.1 Inleiding over natuurdoeltypen
Om de hiervoor besproken perspectieven voor Nederlandse beken te
ontwikkelen, kan men kiezen uit vier beheersstrategieën of hoofdgroepen.
Deze hoofdgroepen zijn ingedeeld op grond van een verschillende schaal en
mate van beheersmaatregelen. Daarmee wordt uitwerking gegeven aan het
natuurlijkheidsbeginsel
(Jansen et. al. 1993).
hoofdgroep 1: nagenoeg-natuurlijke systemen
In dergelijke systemen staat voorop een ongestoord verloop van natuurlijke
processen op landschapsschaal, waarvoor grote oppervlakten nodig zijn.
hoofdgroep 2: begeleid-natuurlijke systemen
Hier worden eveneens processen op landschapsschaal nagestreefd, die hier
evenwel gestuurd kunnen worden. Natuurlijke processen die ontbreken,
worden zodoende geïntroduceerd en onderhouden, eventueel tot een
intensiteit die hoger of lager is dan de natuurlijke.
hoofdgroep 3: halfnatuurlijke systemen
In deze benadering is het landschap opgedeeld in verschillende ecotopen
en wordt elk ecotoop afzonderlijk beheerd. Hoewel de titel van deze
hoofdgroep anders doet vermoeden, kan het beheer ook bestaan uit 'niets
doen'.
hoofdgroep 4: multifunctionele systemen
In deze systemen is natuur slechts een van de hoofdfuncties.
Per fysisch-geografische regio worden deze hoofdgroepen vervolgens on
derverdeeld in natuurdoeltypen. Een natuurdoeltype bestaat uit een bepaal
de combinatie van beheer en milieuomstandigheden, zodanig dat men mag
verwachten dat die combinatie een grote biodiversiteit oplevert. Daarmee
wordt uitwerking gegeven aan het tweede beginsel uit het Natuurbeleids
plan, nl. behoud van biodiversiteit. Wat biodiversiteit betreft wordt prioriteit
gegeven aan zogenaamde doelsoorten. Een doelsoort is gedefinieerd als een
soort die tenminste voldoet aan twee van de volgende criteria:
Nederland heeft internationale verantwoordelijkheid voor de soort lisoort);
de soort is zeldzaam in Nederland (z-soort);
de soort gaat in Nederland achteruit (t-soort).
In figuur 7.1 wordt aangegeven hoe de hoofdgroepen van natuurdoeltypen
worden toegekend aan concrete gebieden. Daarbij worden een aantal
stappen onderscheiden die achtereenvolgens genomen moeten worden en
hierna worden besproken.
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stap 1
De eerste keuze waar men in concrete gevallen voor komt te staan, is welke
hoofdfunctie(s) een gebied dient te krijgen. Als er sprake is van een
multifunctioneel systeem en de natuurfunctie dus niet in hoge mate
ontwikkeld kan worden, kiest men rechtstreeks voor een natuurdoeltype in
hoofdgroep 4. Indien natuur de hoofdfunctie is, volgt stap 2.
stap 2
Gebieden voor hoofdfunctie natuur dienen bij voorkeur begrensd te worden
volgens de stroomgebiedbenadering. Als dat niet mogelijk is, moet ernaar
gestreefd worden om tenminste deelstroomgebieden tot natuurgebied te
bestemmen, zodat er zo min mogelijk hydrologische problemen optreden.

Figuur 7.1

Globaal schema voor het kiezen van natuurdoeltypen.

In de praktijk blijken de problemen in de bovenstroomse gebieden vaak zo
groot te zijn dat er niets anders opzit dan de oppervlakte natuurterrein in
stand te houden als verschillende, min of meer van elkaar geïsoleerde
gebieden of als een bepaald onderdeel van het landschap (b.v. alleen het
beekdal als natuurgebied).
stap 3
Afhankelijk van de begrenzing en grootte van het natuurgebied, variërend
van liefst een geheel stroomgebied tot noodgedwongen geïsoleerde gebied
jes, zal de abiotische afwisseling er ook variëren van respectievelijk groot
naar klein (appendix 2). Vooral het landschappelijk patroon, dat onder
natuurlijke omstandigheden ontstaat of zou ontstaan, is daarbij van belang.
Waar de neiging tot het ontstaan van bosopslag gering is, kan een klein
aantal grote grazers al leiden tot het ontstaan van zomen, mantels en
graslanden. Sterk afwisselende, grote gebieden krijgen bij voorkeur hoofd
groep 1 toegekend. Naarmate de abiotische afwisseling en oppervlakte
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afneemt, wordt gekozen voor hoofdgroep 2 resp. hoofdgroep 3.
Daarnaast kunnen ook nog andere factoren een rol spelen bij de keuze voor
een bepaalde hoofdgroep. Zo hangt de biodiversiteit o.a. af van de geschie
denis van een perceel. Vooral bossen hebben een hoge biodiversiteit vaak
te danken aan een beheer dat gedurende lange tijd hetzelfde is geweest.
Waar dergelijke situaties aanwezig zijn, kan het verstandig zijn te kiezen
voor een hoofdgroep of een natuurdoeltype die waarborgt dat het desbe
treffende bos, grasland, heide enz. in stand blijft, zeker als het daarbij gaat
om zeer zeldzame gemeenschappen. Voor beekdalen kan men daarbij met
name denken aan blauwgraslanden, waaraan in hoofdgroep 3 meestal een
betere kans wordt geboden dan in een andere hoofdgroep.
Een overweging om voor een halfnatuurlijk systeem te kiezen, kan voorts
gelegen zijn in de (beperkte) mogelijkheid om het effect van uitwendige
invloeden te weren. Met behulp van de maatregelen maaien, plaggen en
baggeren is men bijvoorbeeld in staat de effecten van vermesting eniger
mate teniet te doen.
Vele natuurdoeltypen die van toepassing kunnen zijn in beekdalen, worden
in andere ecosysteemvisies beschreven. In deze ecosysteemvisie richten
we ons vooral op:
de beek en zijn oevers. In termen van natuurdoeltypen gaat het dan om
een beschrijving van een beek met oevers in zijn ideale vorm, d.w.z. de
natuurdoeltypen 'laaglandbeek', 'heuvellandbeek' resp. 'spreng' onder
hoofdgroep 3 (par. 7.2). Daarnaast wordt een beek met oevers beschre
ven onder omstandigheden waarbij natuur niet de enige hoofdfunctie is
(hoofdgroep 4).
de rol en afhankelijkheid van beken en beekdalen in grote landschaps
eenheden (par. 7.3).

7.2 Beken als enkelvoudig natuurdoeltype
In de volgende drie paragrafen worden drie natuurdoeltypen van beken incl.
oevers beschreven:
(onbeheerde) laagland- en heuvellandbeken met hoofdfunctie natuur.
Als natuurdoeltype, dus in de ideale situatie, zijn deze beken niet
afhankelijk van beheersmaatregelen. Aangezien het om een ecotoop
gaat, hoort dit doeltype thuis onder hoofdgroep 3.
(beheerde) sprengen, eveneens met hoofdfunctie natuur. Deze zijn en
blijven wel afhankelijk van beheersmaatregelen. Ook hier gaat het om
hoofdgroep 3.
multifunctionele beken. Deze beken hebben verschillende hoofdfunc
ties, waarvan natuur er één is. Dit doeltype hoort thuis onder hoofdgroep
4.
Vervolgens wordt beschreven aan welke eisen beken als verbindingszone
moeten voldoen. Strikt genomen wordt daarbij niet van een natuurdoeltype
gesproken.
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7.2.1 Onbeheerde laagland- en heuvellandbeken
In laagland- en heuvellandbeken moeten de hydraulische processen zich
vanuit natuuroogpunt vrij kunnen ontplooien en moet de waterkwaliteit een
getrouwe afspiegeling zijn van de natuurlijke, geohydrologische omstandig
heden. De beek (inclusief oevers) is de natuurlijke resultante van een groot
aantal processen die zich in het stroomgebied en in de beek zelf afspelen.
Kunstwerken zijn uiteraard afwezig, evenals oever- en bodemverdediging.
Er moet alle ruimte zijn voor loopverlegging als gevolg van natuurlijke
obstakels en hydraulische processen. Aangenomen wordt dat specifieke
maatregelen om de natuurwaarde van beken regelmatig op peil te houden
nuttig noch noodzakelijk zijn. De ecologisch optimale beek is de natuurlijke
beek.
Welke processen zich in een natuurlijke beek afspelen, hoe beek en oevers
eruitzien en welke soorten er in en om leven, is sterk afhankelijk van de
omgeving. In dit verband is in de eerste plaats onderscheid gemaakt tussen
laaglandbeken en heuvellandbeken, vanwege de verschillende hydrologie
en geomorfologie van resp. de hogere zandgronden en het heuvelland. Beide
beektypen zou men daarom als natuurdoeltypen kunnen onderscheiden in
de desbetreffende fysisch-geografische regio's. Ook binnen beide natuur
doeltypen is evenwel grote, natuurlijke variatie mogelijk. Zo is een natuur
lijke laaglandbeek temidden van een veengebied van een geheel ander
karakter dan in een relatief droog zandgebied met veel bosvorming. De
specifieke kenmerken van natuurlijke laagland- en heuvellandbeken, inclu
sief de interne variatie binnen die kenmerken, zijn uitgebreid beschreven in
de eerste hoofdstukken van deze ecosysteemvisie.
Omdat maar weinig beken de goede morfologie meer hebben, zal realisatie
van dit natuurdoeltype in de regel gepaard moeten gaan met omvormingsbeheer, om de juiste uitgangssituatie te creëren. Er is voldoende kennis om
in concrete situaties te kunnen voorspellen wat voor type biocoenose te
verwachten is. De belangrijkste kenmerken van dergelijke typen zijn soor
tencombinaties, die karakteristiek zijn voor:
-

-

de energie-input (invallend blad, instraling e.d.),
de plaats in de beekzonering, gekoppeld aan de dimensies (boven-,
midden-, benedenloop),
de gemiddelde stroomsnelheid (heuvellandbeek, laaglandbeek),
de zoögeografische verspreiding, die o.a. samenhangt met het kalkgehalte.

Een goed hulpmiddel ter bepaling van het beekkarakter is de beekkarakterindex (Tolkamp & Gardeniers 1977). Hierbij worden getallen toegekend aan
de afzonderlijke macrofaunasoorten die tezamen op één plaats in de beek
het beekkarakter bepalen. Op grond van de meting van hydraulische
factoren kan op diezelfde plaats een abiotische karakterisering worden
gegeven (fig. 2.2).
De voortgang van de ontwikkeling kan geëvalueerd worden aan de hand
van methoden die beschreven zijn door Verdonschot (1990), hoofdstuk 6:
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basis voor beoordeling. Daarnaast wordt thans een expertsystem gemaakt
door het IBN, dat op een gebruikersvriendelijke manier de vraag beant
woordt welke beheersmaatregelen leiden tot welke veranderingen in de
biocoenose, en omgekeerd welke beheerstoestand hoort bij een gevonden
biocoenose. Essentieel is dat de richting van de ontwikkeling naar een
(steeds) beter beeksysteem aangegeven en bewaakt wordt, terwijl de
faunabezetting afgeleid wordt uit referentieonderzoek.
Het doel van beekverbetering is zoveel mogelijk natuurlijke processen op
gang te helpen. Het uitgangspunt is dat de levensgemeenschap, die bij een
bepaalde natuurlijke situatie hoort, zich ook daadwerkelijk vestigt. Als dat
het geval is, is dat de optimale biodiversiteit. Uiteraard spelen problemen
met (her)kolonisatie dan mee: de aanwezigheid van zaden, de afstand tot
het dichtstbijzijnde systeem, waar de organismen die men verwacht,
aanwezig zijn en hun mobiliteit (Fuchs & Statzner 1990; Sode & WibergLarsen 1993). Per geval zal bekeken moeten worden, of aanplanten c.q.
overbrengen van planten en dieren wenselijk of mogelijk is. Hoewel elke
soortencombinatie die het resultaat is van natuurlijke beekprocessen dus
acceptabel is, kan men sommige soortencombinties toch hoger waarderen
dan andere. Ecologische ontwikkelingen in beken zijn goed evalueerbaar en
ook is de richting van de ontwikkelingen - weliswaar met een relatief grote
mate van onzekerheid - voorspelbaar. Daardoor is het in zekere mate
mogelijk tevoren doelen en prioriteiten te stellen, ook in termen van soorten.
In 7.1 is gesproken over prioritaire soorten ('doelsoorten') die gekoppeld
zijn aan een i-, t- of z-toets. In het kader van de Nota Ecosysteemvisies EHS
(in voorber.) zijn deze soorten geselecteerd, maar alleen binnen de groep
van hogere planten, zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders,
libellen, vissen, kreeftachtigen en stekelhuidigen. In deze ecosysteemvisie
zijn daaraan nog kokerjuffers toegevoegd. In relatie tot beken (inclusief
oevers) gaat het dan om de volgende soorten. Achter elke soort is vermeld
aan welke toets (i, t of z) deze voldoet en of de soort in laaglandbeken (I)
of in heuvellandbeken (h) voorkomt dan wel in beide (Ih).
hogere planten:
vlottende waterranonkel (iz; Ih), drijvende waterweegbree (itz; I), teer
vederkruid (tz; I), rijstgras (tz; I), duizendknoopfonteinkruid (tz; I),
geoord helmkruid (iz; Ih), groot bronkruid (tz; I), klimopwaterranonkel
(tz; I), noordse zegge (tz; I), paarbladig goudveil (iz; Ih), vlottende bies
(tz; I), waterlepeltje (tz; I), zompvergeet-mij-nietje (tz; Ih)
zoogdieren:
otter (tz; Ih), franjestaart (itz; Ih), ingekorven vleermuis (tz; Ih), water
spitsmuis (tz; Ih)
vogels:
ijsvogel (tz; Ih), oeverzwaluw (tz; Ih)
reptielen:
ringslang (itz; Ih)
amfibieën:
vinpootsalamander (itz; I), alpenwatersalamander (iz; Ih)
libellen:
beekoeverlibel (tz; Ih), beekrombout (tz; Ih), bosbeekjuffer (tz; Ih),
bronlibel (tz; Ih), tanglibel (tz; h), bruine korenbout (tz; I), glassnijder (tz;
I), mercuurwaterjuffer (tz; I)
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vissen:
beekprik (i; Ih), bermpje (i; Ih), rivierdonderpad (i; Ih), winde (i; I), barbeel
(i; h).
kokerjuffers:
Annitella obscurata (tz; h), Beraea maurus (tz; I), Ceraclea dissimilis (tz;
I), Ernodes articularis (tz; h), Hageneila clathrata (itz; I), Lasiocephala
basalis (tz; h), Limnephilus nigriceps (tz; I), Neuroclipsis bimaculata (tz;
I), Odontocerum albicorne (tz; h), Oecetis testacea (tz; I), Parachiona
picicornis (tz; h), Polycentropus flavomaculatus (tz; I), Wormaldia
subnigra (tz; h).
Een dergelijke lijst van i-, t- en z-soorten van alle macrofaunasoorten is nog
niet beschikbaar. Dat is jammer, want in beken vormen deze soorten een
groot aandeel in de totale soortensamenstelling. Dit probleem kan echter
voor een groot deel ondervangen worden door gebruik te maken van de
lijsten met zogenaamde karakteristieke soorten van de meest natuurlijke
cenotypen (dit zijn de zogenaamde ontwikkelingstypen II ofwel de typen
aangeduid met een +) in het rapport van Verdonschot et al. (1993). Men
kan aannemen dat deze karakteristieke soorten voor het merendeel zeld
zaam zijn en achteruitgaan en dus voldoen aan het t- en z-criterium. Behalve
dat de na te streven doelsoorten hier concreet genoemd worden, wordt ook
aangegeven welke milieufactoren men daarvoor eventueel moet verbeteren.
De typologie in het bedoelde rapport is weliswaar gebaseerd op het
Dinkelsyssteem, maar is ook in de andere laaglandbeken in Nederland
bruikbaar. Zodra een dergelijke typologie ook voor Limburg gereed is, neemt
de bruikbaarheid ervan nog sterk toe.
7.2.2 Beheerde sprengen
Dit zijn beekjes die slechts dankzij bepaalde inrichtingsmaatregelen in stand
kunnen blijven. Het voedingswater is vrijwel alleen afkomstig uit één of
enkele bronnen (sprengkoppen) en wordt vervolgens afgeleid door een
gegraven beek, die - om zo min mogelijk water te verliezen- veelal is bekleed
met een leembodem. Verder stroomafwaarts gaan sprengen veelal over in
beken die in wezen niet afwijken van de in de vorige paragraaf beschreven
beken.
Sprengen inclusief hun benedenstroomse beekgedeelten hebben een be
langrijke ecologische waarde. De biodiversiteit is in de meeste gevallen
hoog. Er worden levensgemeenschappen aangetroffen die elementen deels
uit laaglandbeken, deels uit heuvellandbeken bevatten. Dit komt door de
vrij hoge stroomsnelheid en de permanente aanvoer van schoon water. De
internationale betekenis wordt voor een groot deel bepaald door de kenmer
kende en rijke soortensamenstelling, zoals dat ook bij andere beken het
geval is; daarnaast worden er soorten (o.a. diatomeeën en kokerjuffers)
aangetroffen die binnen Nederland alleen in sprengen gevonden zijn (Van
Dam et al. 1993). De elrits heeft een goede populatie in de Verloren beek,
als enige plaats buiten het stroomgebied van de Geul.

100

IBN-rapport 153

De otter heeft prioriteit in het natuurbeleid van de overheid en is daarom een 'doe/soort' Ifoto
IBN-DLO: S. Broekhuizen).

De Europese rivierkreeft leeft binnen Nederland alleen nog in de Rozendaalse
beek. In veel sprengen komt de beekprik nog voor.
Sprengen hebben bovendien een belangrijke cultuurhistorische en land
schappelijke functie. Het zijn overblijfselen uit een tijd dat de mens
kleinschalige natuurlijke hulpbronnen op vernuftige wijze aanwendde, zowel
als energiebron (watermolens), als grondstof (bier) en als produktiemiddel
(papier, wasserijen). Een variant op sprengen zijn parkbeken. Deze laatste
zijn voonamelijk gegraven om landschappelijke redenen, waarbij o.a. kunst
matige watervalletjes zijn aangelegd en keien zijn ingebracht. Er wordt
daarom vaak een soortencombinatie van heuvellandbeken aangetroffen
(Crunoecia irrorata, Crenobia alpina, Gammarus fossarum, Apatania fimbriata, Thaumalea sp.).
Opvallend is dat de natuurfunctie van sprengen nauwelijks wordt belem
merd door de andere functies. De waterkwaliteit bijvoorbeeld is meestal
goed.
De maatregelen die nodig zijn om sprengen in stand te houden, bestaan
voornamelijk uit het regelmatig verwijderen van blad. De meeste sprengen
liggen temidden van bos. Indien zich teveel blad ophoopt, zou de beek zich
kunnen verleggen buiten de met leem beklede bedding en daardoor teveel
water verliezen. De morfodynamiek die in laagland- en heuvellandbeken zo
gewenst is, is dat in sprengen dus veel minder. Indien de beekbodem lek
raakt bijvoorbeeld door vergraving of ontworteling van bomen, is het
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noodzakelijk de leembekleding te herstellen.

7.2.3 Multifunctionele beken
In dit geval is sprake van meer dan één hoofdfunctie. Naast een belang
rijke natuurfunctie zijn bijvoorbeeld ook landbouw, visserij of gereguleerde
waterafvoer relevant. De andere hoofdfuncties dan natuur mogen de
ecologische mogelijkheden niet ernstig belemmeren in dit natuurdoeltype.
In de meeste gevallen is landbouw de meest ingrijpende. Ook recreatie kan
een grote rol spelen. Minder dan met landbouw het geval is, lopen de
belangen van recreatie deels parallel met die van natuurbeheer.
Het is duidelijk dat de hoge eisen die de natuurfunctie stelt, niet volledig
gerealiseerd kunnen worden in beken met een afvoerfunctie voor de
landbouw. Het huidig landbouwkundig gebruik van gronden in het beekdal,
maar ook daarbuiten tot aan de waterscheiding, leidt al snel tot een
verandering van de waterkwaliteit en de kwantiteit in de beek, die nadelig
is voor de biodiversiteit en de natuurlijkheid. Via regionale grondwaterrela
ties kan de landbouwkundige invloed zelfs stroomgebied-overschrijdend
zijn.
De grote vraag is natuurlijk, aan welke ecologische eisen een multifunctio
nele beek moet voldoen en wat het maximale landbouwkundig gebruik in
een gebied mag zijn, om die eisen niet te doen overschrijden. De ecologische
eisen die aan dit beekdoeltype gesteld kunnen worden, dienen gebaseerd
te worden op de karakteristieke processen in beken. De belangrijkste
processen en omstandigheden zijn:
stroming: moet zo mogelijk permanent aanwezig zijn;
waterkwaliteit: tenminste grenswaarde;
migratie van soorten: moet voor alle soorten mogelijk zijn;
morfodynamiek: moet in dusdanige mate werkzaam zijn, dat er sprake
is van enige kronkeling en er zowel diep en ondiep, langzaam en sneller
stromend water aanwezig is;
oeverbegroeiing: moet in niet-venige gebieden tenminste voor 50%
bestaan uit bomen en struiken (schaduw, bladval);
kwel: moet optimaal zijn, d.w.z. de beek ligt in het laagste deel van het
beekdal;
bufferstrips: moeten tenminste enige meters breed zijn, aan weerszijden
van de beek.
Wat dit betekent voor het landgebruik in het beekdal en de rest van het
stroomgebied, zal men steeds per gebied moeten onderzoeken.
Vooral de grondwaterkwaliteit op langere termijn is daarbij een knelpunt.
Inmiddels is politiek besloten dat ook na het jaar 2000 een bepaalde
uitspoeling van meststoffen naar het grondwater mag optreden. Aanvan
kelijk werd gedacht aan een verliesnorm voor fosfaat 5 kg/ha/jaar. Voor
stikstof is nog geen norm vastgesteld. De uitgespoelde fosfaatverbindingen
zullen uiteindelijk de beek bereiken. Het is van groot belang op te merken
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dat de diffuus ingezijgde stoffen in de regel geconcentreerd de oppervlakte
bereiken via kwelvensters in het beekdal. Een verlies van 5 kg fosfaat in de
landbouwgebieden kan dus een toevoer aan fosfaat in het beekdal en de
beek opleveren die daar lokaal een veelvoud van is. Toename van voedings
stoffen komt vooral in de oevervegetatie tot uiting (brandnetel), terwijl bij
overstroming de gehele beekdalbodem de weerslag hiervan ondervindt. De
ontwikkeling van de beekvegetatie wordt meestal niet beperkt door voe
dingsstoffen; er is altijd voldoende aanwezig en licht is eerder een beper
kende factor. Wel kan de soortensamenstelling beïnvloed worden door een
overmaat aan voedingsstoffen. Als de beek uitstroomt in een stilstaand
oppervlaktewater, ontstaat al snel algenbloei (Veluwerandmeer!)
Een volwaardige nevenfunctie natuur in multifunctionele beken zal uitein
delijk moeten resulteren in de aanwezigheid van zoveel mogelijk doelsoorten, d.w.z. soorten die prioriteit hebben in het natuurbeleid. Voor multifunc
tionele beken worden de volgende soorten haalbaar geacht. De gebruikte
codes zijn dezelfde als in paragraaf 7.2.1.
hogere planten:
vlottende waterranonkel (iz; Ih), drijvende waterweegbree (itz; I), teer
vederkruid (tz; I), rijstgras (tz; I), duizendknoopfonteinkruid (tz; I), geoord
helmkruid (iz; Ih), groot bronkruid (tz; I), klimopwaterranonkel (tz; I),
zompvergeet-mij-nietje (tz; Ih)
zoogdieren:
ingekorven vleermuis (tz; Ih), waterspitsmuis (tz; Ih)
vogels:
ijsvogel (tz; Ih), oeverzwaluw (tz; Ih)
reptielen:
ringslang (itz; Ih)
amfibieën:
alpenwatersalamander (iz; Ih)
libellen:
bruine korenbout (tz; I), glassnijder (tz; I)
vissen:
bermpje (i; Ih), winde (i; I), barbeel (i; h).
Voor de doelsoorten onder de macrofauna kan wederom worden verwezen
naar Verdonschot et al. (1993). Met name de soorten die genoemd zijn
onder de ontwikkelings-cenotypen I (ofwel de typen die zijn aangeduid met
een accent) kan men als doelsoorten voor multifunctionele beken hanteren.

7.2.4 Beken als verbindingszöne
Een deel van de beken inclusief hun oeverzones moet volgens het Natuurbe
leidsplan functioneren als verbindingszone. Hierna worden twee typen van
verbinding onderscheiden:
a. verbinding tussen overeenkomstige habitats in verschillende delen van
de ecologische hoofdstructuur. Afhankelijk van de aard van de te
verbinden gebieden, gaat het om bossoorten, soorten van schrale
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graslanden of moeras. De inrichting van de verbindingszone moet
daarop afgestemd worden. Naarmate verbindingszones een meer mar
ginaal biotoop vormen voor de betrokken soorten, wordt een grote
lengte bezwaarlijker. Lange verbindingszones zullen daarom vaak breder
moeten zijn dan korte. Er kunnen dan kleine elementen uit de te
verbinden gebieden in opgenomen worden als stepping stones,
b. verbindingszone tussen verschillende habitats die een rol spelen in de
levenscyclus van een soort. Hierbij gaat het vooral om de beek zelf, die
als trekroute wordt gebruikt door vissen die:
van zee naar het zoete water trekken en omgekeerd (zalm, zeeforel, aal,
driedoornige stekelbaars);
alleen in het zoete binnenwater over soms grote afstand trekken;
(beekforel, kopvoorn, alver, serpeling, vlagzalm en winde);
in beken meestal over kleinere afstanden trekken (o.a. baars, snoek,
bermpje, blankvoorn). Dit geldt ook voor de rivierkreeft.
Ook bij veel waterinsekten is sprake van trek. Vliegende imago's
begeven zich over het water stroomopwaarts om eieren in de bovenloop
af te zetten, waarna de groeiende larven stroomafwaarts trekken.
Voor de echte trekvissen is een onbelemmerde passage een vereiste.
De eisen die de trekkende organismen zowel vissen als insekten stellen,
beperken zich echter al gauw niet tot het traject van de verbindingszone
alleen. Als het water dat bereikt moet worden, niet aan de eisen van de
trekkende soorten voldoet (bijvoorbeeld geschikte paaiplaatsen), is een
verbindingszone niet relevant. Voor een voldoende water kwaliteit
(tenminste grenswaarden, geen zuurstofloze trajecten veroorzaakt door
lozingen van organisch materiaal) is men zelfs aangewezen op goede
omstandigheden in de wijdere omgeving van de beek. Hezelfde geldt
voor piekafvoeren, die ook in verbindingszones moeten worden voor
komen. Door piekafvoeren kunnen hele insektenpopulaties wegge
spoeld worden. Afhankelijk van het ambitieniveau vergen verbindings
zones dus maatregelen, die op zeer verschillende schaalniveaus geno
men moeten worden.
Strikt genomen zijn verbindingszones vooral bedoeld voor organismen die
daar maar een beperkt deel van hun bestaan doorbrengen. Uiteraard is er
een glijdende schaal naar organismen die er een meer permanent bestaan
leiden. Het is niet automatisch zo dat de laatstbedoelde organismen dan
ook hogere, moeilijker te vervullen eisen stellen aan de verbindingszones.
Vele vleermuissoorten bijvoorbeeld gebruiken lijnvormige hoge begroeiingen
langs beken als trekroute voor hun nachtelijke tochten.
Vleermuizen die vanwege hun voedsel voor een belangrijk deel aangewezen
zijn op beken, vooral in voor- en najaar, zijn dwergvleermuis, ruige dwerg
vleermuis, laatvlieger en baardvleermuis. Een opgaande begroeiing op de
oevers is dan steeds onontbeerlijk. De watervleermuis stelt meer prijs op
open vliegruimte. De franjestaart heeft weliswaar de meest directe relatie
met beken, maar zijn eisen zijn hoger dan in de meeste verbindingszones
gerealiseerd zullen kunnen worden: een natuurlijke beek met een dichte
begroeiing van bomen en struiken op de oevers.
Ook vissen uit de laatste categorie onder b. stellen vrij hoge eisen aan de
morfologie van de beek en de aanwezigheid van voldoende prooidieren.
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Hiervoor gelden de eisen voor min of meer natuurlijke beken, zeker als het
bijvoorbeeld om een visje als het bermpje gaat. Hetzelfde kan gezegd
worden voor soorten zoals otter en ringslang. Toch hebben deze soorten
een grote lengte aan goede beken inclusief oeverzones nodig, die maar in
beperkte mate gevonden wordt in de kern- en natuurontwikkelingsgebieden.

7.3 Beken en beekdalen in samengestelde natuurdoeltypen
7.3.1 Nagenoeg-natuurlijke systemen (hoofdgroep 1)
Dergelijke systemen zijn bedoeld om ruimte te bieden aan ongestoorde,
natuurlijke processen op landschapsschaal. Derhalve is voor zo'n systeem
een grote oppervlakte nodig. Behalve naar natuurlijkheid wordt ook ge
streefd naar biodiversiteit. Om zo goed mogelijk verzekerd te zijn van een
grote biodiversiteit, moeten nagenoeg-natuurlijke systemen beschikken
over een gevarieerd abiotisch milieu. De abiotische variatie die daarvoor
minimaal nodig is, is moeilijk concreet aan te geven. De benodigde proces
sen en miiieutypen kunnen immers veroorzaakt worden door vele combina
ties van omstandigheden. We kunnen echter wel zeggen dat de aanwezig
heid van een beek en beekdal sterk bijdraagt aan de benodigde abiotische
variatie. Met andere woorden is een beek met beekdal meestal een
essentieel onderdeel van een nagenoeg-natuurlijk systeem op de hogere
zandgronden en het heuvelland. Daarbij moet de beek de kwaliteit hebben
van het natuurdoeltype 'laaglandbeek' resp. 'heuvellandbeek'. Sprengen
kunnen geen integraal deel uitmaken van dergelijke systemen.
Soorten die sterk van nagenoeg-natuulijke systemen afhankelijk zijn, zijn
o.a. boommarter, rouwmantel, grote weerschijnvlinder, zwarte ooievaar en
bergfluiter, in Zuid-Limburg nog aangevuld met hazelmuis, grote bosmuis,
vuursalamander en wellicht zelfs hazelhoen. Andere soorten zoals edelhert,
wild zwijn, bever en wilde kat stellen nog hogere eisen aan de oppervlakte;
het hangt van het ambitieniveau af of men ook deze soorten wil betrekken
in de nagenoeg-natuurlijke systemen.
De aanwezigheid van een beek/beekdal in een nagenoeg-natuurlijk systeem
stelt enerzijds eisen aan de omgeving. Anderzijds heeft deze aanwezigheid
ook consequenties. De volgende aspecten zijn daarbij van belang:
abiotische variatie
Waar beekdalen zijn, is in de regel ook sprake van kwel. Kwel is de
belangrijkste hydrologische karakteristiek die een grote biodiversiteit
kan veroorzaken. Het kwelmilieu is aantrekkelijk voor veel organismen.
Hoe kalkrijker het kwelwater is, des te soortenrijker de plek meestal is
en hoe groter de kans is dat een van nature open landschap ontstaat.
Kwelgradiënten kunnen de diversiteit nog aanmerkelijk vergroten. Grote
kwaliteiten van kwel en kwelgradiënten zijn bij uitstek in het Heuvelland
aanwezig. Bovendien zijn in de directe omgeving vaak nog voedselarme
en voedselrijke droge bostypen aanwezig. Dit bevordert de mogelijkhe
den van een nagenoeg natuurlijk systeem in Zuid-Limburg, ondanks de
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beperkte ruimte voor natuur aldaar.
Op de hogere zandgronden is behalve kwel ook veenvorming een van
de belangrijkste processen die leiden tot landschappelijke verscheiden
heid. Zowel hoogveen als laagveen kwamen vroeger veelvuldig voor in
beekdalen, maar actieve veenvorming is thans vrijwel verdwenen. Waar
veenvormende processen hersteld kunnen worden temidden van droge
re gronden, is dit een belangrijke stap in de realisatie van nagenoeg
natuurlijke systemen. Veenvorming is daar evenals kwel een belangrijk
sleutelproces voor de biodiversiteit.
biotische variatie door begrazing
Beekdalen spelen vanwege hun relatief voedselrijk karakter en vanwege
hun vochtregime een belangrijke rol in het gedrag van grote grazers.
Aanwezigheid van beekdalen is vaak noodzakelijk om grote grazers een
natuurlijk bestaan te bieden.
In hoeverre begrazing door grote grazers in natuurlijke intensiteiten een
rol van betekenis speelt voor de biodiversiteit, is echter slecht bekend.
De resultaten van begrazing in de middenloop van de Drentse Aa zijn
niet gunstig in vergelijking met de resultaten van maaibeheer (Bakker et
al. 1991). Daarbij moet echter wel worden aangetekend dat de hydro
logische situatie in dit gebied verstoord is.
hydraulische processen
De invloed van de beek op zijn omgeving is in het algemeen veel geringer
dan omgekeerd. Toch kan in bepaalde, natuurlijke situaties deze invloed
wel groot zijn en heeft dat consequenties voor de plaatskeuze van een
nagenoeg-natuurlijk systeem. Bij wijze van voorbeeld kan men in de
eerste plaats daarbij denken aan stroomdalvennen. Deze liggen veelal
juist buiten de beekdalbodem. De bijzondere levensgemeenschap van
stroomdalvennen is sterk afhankelijk van periodieke toevoer van inun
datiewater vanuit de beek bij zeer hoge waterstanden. Het beekwater
zorgt voor erosie zodat pioniergemeenschappen van het oeverkruidverbond in stand blijven, voor aanvoer van zuurgebufferd water zodat
voedselgradiënten ontstaan en voor extra aanbod van water. Indien men
het fenomeen van stroomdalvennen op natuurlijke wijze in stand wil
houden, is de aanwezigheid van een natuurlijke beek binnen dezelfde
beheerseenheid noodzakelijk.
Een tweede voorbeeld betreft de mogelijke gevolgen van de aanwezig
heid van bevers. In een nagenoeg-natuurlijk systeem met een beekdal
zijn bevers niet ongewoon. Waar bevers voorkomen in stromend water,
zal dat veelal leiden tot de aanleg van beverdammen waardoor het kan
gebeuren dat grote gebieden plotseling onder water komen te staan.
Veel soorten zullen dan ter plekke verdwijnen (en andere zullen toene
men). Om de kans te verkleinen dat soorten daardoor uit het gehele
gebied verdwijnen, is het noodzakelijk de oppervlakte aan te passen aan
het risico van dergelijke natuurlijke 'catastrofes'.
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kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater
Indien beken onderdeel uitmaken van een nagenoeg-natuurlijk systeem,
is de kwaliteit van het beekwater van het grootste belang. In sommige
gevallen infiltreert de beek naar de omgeving; nog groter is de invloed
indien beekwater inundeert tijdens natte perioden. Om een goede
kwaliteit van het beekwater te garanderen, is het noodzakelijk dat in
het bovenstroomse gebied geen meststoffen en toxische stoffen in de
beek terechtkomen. Indien het bovenstrooms gebied buiten de nage
noeg natuurlijke eenheid valt, moet dat gebied vallen onder hoofdgroep
2 of 3, dan wel moeten de landbouwgronden afgeschermd zijn met
voldoende bufferzones. Produktiebos zonder bemesting e.d. is ook
mogelijk.
Wat de waterkwantiteit betreft, moeten in het bovenstrooms gebied bij
voorkeur ook natuurlijke climaxvegetaties aanwezig zijn om beneden
strooms de grootste mate van natuurlijkheid te kunnen realiseren. Deze
zorgen ervoor dat de fluctuaties in het beekwaterpeil relatief klein zijn.
Anderzijds is Nederland al vele eeuwen vrijwel ontbost geweest en
hebben de bodemtypen in het benedenstroomse beekdal zich in de loop
der eeuwen in belangrijke mate aangepast aan grotere peilfluctuaties in
de beek. Vanuit dit gezichtspunt zou men - buiten het natuurlijk systeem
maar binnen het stroomgebied - ook korte vegetaties kunnen toestaan
die antropogeen in stand worden gehouden in het bovenstroomse
gebied. Voor zover dit moderne landbouwgronden betreft, is het even
wel noodzakelijk dat het grondwater daar in belangrijke mate wordt
vastgehouden.
Samenvattend zou men kunnen zeggen dat een nagenoeg-natuurlijk sys
teem bij voorkeur een beekdal met een natuurlijke beek omvat, een grote
oppervlakte moet beslaan, het liefst begrensd wordt door waterscheidingen
en een heel (deel)stroomgebied omvat. Als dit niet mogelijk is, moeten aan
het gehele bovenstroomse gebied strenge eisen worden gesteld wat de
bestemming betreft en moeten zonodig voldoende bufferzones aanwezig
zijn. De oppervlakte-eisen in Zuid-Limburg zijn geringer dan die op de hogere
zandgronden.
In gevallen waarin men een nagenoeg-natuurlijk systeem slechts geleidelijk
kan ontwikkelen, kan het best begonnen worden met deelstroomgebieden
die uit een bron, kwelplek of veen bestaan met de daaruit ontstane
bovenloop. Aanvankelijk is zo'n systeem waarschijnlijk nog te klein en te
weinig gevarieerd om van hoofdgroep 1 te kunnen spreken. Door uitbreiding
benedenstrooms is zo'n systeem later wellicht wel te realiseren.

7.3.2 Begeleid-natuurlijke systemen (hoofdgroep 2)
Hiervoor geldt hetzelfde als voor nagenoeg-natuurlijke systemen, met als
verschil dat bepaalde landschapsvormende processen van buitenaf ge
stuurd worden. Die sturing vindt plaats op landschapsschaal en heeft als
doel de biodiversiteit te vergroten. Op de hogere zandgronden en in het
Zuidlimburgse heuvelland komen vooral twee processen in aanmerking om
eventueel gemanipuleerd te worden: begrazing en inundatie. Beide hebben
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een relatie met beekdalen. Gestuurde inundaties zijn niet mogelijk zonder
aanwezigheid van een beek, terwijl begrazing van een beekdal in combinatie
met hogere gronden aanleiding kan geven tot verschillend graasgedrag in
ruimte en tijd. In het eerste geval is aanwezigheid van een beek/beekdal
onontbeerlijk, in het tweede geval is aanwezigheid van een beekdal een
belangrijke stimulans voor een begeleid-natuurlijk systeem. Het eventueel
stimuleren van meandering, oeverafslag e.d. gebeurt niet op landschapsschaal maar op ecotoopschaal en behoort strikt genomen dus niet tot de
mogelijke maatregelen in een begeleid-natuurlijk systeem.

Foto 17.

Het nut van begrazing in beekdalen is omstreden (foto Hans Sessink).

Over de resultaten van begrazing in ruimte en tijd, de vertrapping van de
vegetatie in de natte terreindelen, de ontwikkeling van natuurwaarden als
gevolg van begrazing e.d. valt nog veel te leren. De eerste onderzoekresul
taten van begraasde madelanden zijn niet altijd even gunstig (Bakker et al.
1991). In concrete situaties moet men de effecten van begrazing tevoren
op hun effect voorspellen en beoordelen alvorens te besluiten of, en zo ja
welke methode van gestuurde begrazing gewenst is. Begrazing in dit
natuurdoeltype heeft bijna altijd een experimenteel karakter. Voor meer
informatie wordt verwezen naar de ecosysteemvisie bos en de ecosysteem
visie graslanden.
Het tweede proces dat men kan sturen, is inundatie. Zowel de intensiteit
(d.w.z. waterpeil en oppervlakte) als de frequentie kan men zodanig sturen
dat deze het gewenste effect hebben. Dit effect kan bestaan uit:
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a. het nabootsen van de natuurlijke frequentie en intensiteit van inundaties
ter plaatse. Dit dient met grote zorg te geschieden. In natuurlijke
systemen met beekdalmoerassen, moerasbossen en nevenlopen/afge
sneden meanders treedt nauwelijks grootschalige inundatie op. Door
natuurlijke afvoerverschillen breidt de beek zich uit in het dal, waardoor
periodiek overstroomde gebieden ontstaan. Manipulatie van inundaties
kan overwogen worden op plaatsen waar de waterkwaliteit goed is,
maar de natuurlijke dynamiek is veranderd. Herstel van de natuurlijke
inundatiefrequentie en- intensiteit is vooral gunstig op plaatsen waar
vanouds inundatie optrad, zodat een ecotoop is ontstaan met een zekere
ontwikkelingstijd (grote-zeggengemeenschap). Er zijn enkele specifieke
soorten die zich hier goed thuisvoelen (b.v. blauwborst) of zich voort
planten (b.v. snoek, kwabaal).
b. het stimuleren van inundaties op plaatsen waar deze van nature niet
voorkwamen. Men kan dit overwegen om de totale variatie in een gebied
te vergroten, b.v. door paaiplaatsen voor vis te laten ontstaan, open
landschapsdelen in stand te houden, enz. Evenals in het vorige geval
moet ook hier de waterkwaliteit voldoen aan de streefwaarden. Het
bovenstrooms gebied moet dan bestaan uit hoofdgroep 1 of 3; eventu
ele landbouwgronden moeten afdoende afgeschermd zijn via bufferzo
nes.
c. het voorkómen van inundaties, juist omdat de waterkwaliteit onvoldoen
de is. Hierdoor wordt ongewenste eutrofiëring of verspreiding van
toxische stoffen in het beekdal voorkomen.
Bij deze drie mogelijkheden moet de morfologie van de beek niet door
inrichtings of onderhoudsmaatregelen worden bepaald. Als dat wel het
geval is, hoort de beek eigenlijk niet tot het systeem (exclave).

7.3.3 Halfnatuurlijke systemen (hoofdgroep 3)
Halfnatuurlijke systemen bestaan uit een complex van percelen/ecotopen
die afzonderlijk beheerd worden. Bij sommige ecotopen kan het (interne)
beheer bestaan uit niets doen, zoals bij sommige bossen en bij beken
(behalve sprengen) idealiter het geval is. Een halfnatuurlijk karakter van het
beekdal en de rest van het stroomgebied heeft nauwelijks invloed op de
waterkwaliteit in de beek. Heidevelden, onbemeste hooilanden e.d. leiden
immers niet tot input van meststoffen. De waterkwantiteit in de beek
daarentegen ondervindt wel invloed van een halfnatuurlijke omgeving. Korte
vegetaties leiden ertoe dat de basisafvoer van een beek toeneemt en dat
piekafvoeren toenemen t.o.v. de situatie met moerasbossen, zeker als enige
ontwatering te pas komt bij het beheer van de korte vegetaties. Deze
verandering in de hydrologie moet men niet altijd negatief waarderen ten
opzichte van de geheel natuurlijke situatie; veel beken zijn waarschijnlijk
pas ontstaan nadat de mens een belangrijk deel van het bos had gekapt en
het veen had afgegraven. Afvoeren en afvoerfluctuaties die groter zijn dan
de natuurlijke, zijn inherent aan een groot deel van onze beken.
De beheerseisen die vanuit de beek inclusief oevers worden gesteld aan de
halfnatuurlijke omgeving, zijn beperkt. De oeverzone van laagland- en
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heuvellandbeken moet voldoende breed zijn om ruimte te bieden aan
morfologische processen zoals oeverafslag, meandering e.d. alsmede om
bomen en struiken te laten groeien, omvallen en doodgaan. De bomen en
struiken zorgen door beschaduwing en bladval voor een lagere temperatuur
van het water resp. voor een voedselbron voor consumenten. In venige
gebieden zullen vaak geen bomen op de oevers voorkomen. De beekoevers
mogen ten hoogste een zeer extensief beheer krijgen. Men moet daarbij
denken aan een breedte van al gauw 5 tot 15 meter, afhankelijk van de
breedte van de beek. Brede natuurlijke oevers zijn ook nodig om specifieke
soorten een geschikt biotoop te bieden, zoals otter en beekjuffer. Eventuele
maatregelen in en om de beek (b.v. extensief schonen en verwijderen van
omgevallen bomen) worden alleen genomen voor zover men dat noodzake
lijk acht voor andere natuurdoeltypen in het beekdal.
Wat de invloed van cultuurgebieden betreft, zijn de eisen vanuit de beek
hier niet veel anders dan die in de twee voorgaande paragrafen zijn
beschreven voor nagenoeg-natuurlijke en begeleid-natuurlijke systemen.
Het beekwater dient niet belast te worden met mest- en gifstoffen. Het
grondwater dient bovenstrooms zo lang mogelijk te worden vastgehouden,
zodat de peilfluctuaties in de beek zo gering mogelijk zijn.
Sprengen hebben, behalve nabij de bron, minder relaties met hun omgeving.
Het belangrijkst is dat de waterkwaliteit en -kwantiteit in de brongebieden
gegarandeerd is, en dat benedenstrooms een aanzienlijk deel van de beek
beschaduwd wordt door bomen en struiken.
Multifunctionele beken hebben uiteraard goede kansen in een (grotendeels)
halfnatuurlijke omgeving. Het is in halfnatuurlijke complexen evenwel
onlogisch het ambitieniveau te richten op multifunctionele beken.

7.3.4 Multifunctionele gebieden (hoofdgroep 4)
De huidige toestand van beken in multifunctionele gebieden is slecht. Bijna
alle beken zijn gekanaliseerd en omdat het vrijwel steeds om beken in
agrarisch gebied gaat, is er een grote invloed van diffuse lozingen. De maïs
staat meestal tot de rand van de beek. Het is daarom aan te bevelen
stapsgewijs verbetering van de toestand te verkrijgen, zoals in Zweden
bijvoorbeeld gepropageerd wordt. Uitgaande van een gekanaliseerde
beek in een agrarisch landschap zijn de volgende stappen nodig (Petersen
et al. 1992):
1. een oeverstrook van tenminste 10 meter breed langs de beek veiligstel
len die dient als bufferstrip tussen het land en de beek;
2. de bufferstrip laten begroeien of beplanten met snelgroeiende, van
nature hier thuishorende planten en bomen met als doelstellingen:
stabilisering van de oever,
terughouden van voedingstoffen uit het land door schermwerking en
opname van nutriënten (stikstof wordt voor 68-100% gereduceerd uit
het toestromende grondwater en voor 78-98% uit oppervlakkig afstro
mend water),
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habitat voor dieren, zoals in 7.2.4 aan de orde komt;
3. drains dienen te eindigen aan de buitenkant van de bufferstrip in een
vloedmoerasje;
4. de oeverhelling moet minder steil worden (1:4); dit voorkomt erosie en
kan aanleiding vormen tot overstromingsvlaktes. Bij niet ingeplante
oevers is dit een goede, zij het kostbare maatregel.
5. hermeandering, hetzij door natuurlijke processen, hetzij eventueel door
op deskundige berekeningen gebaseerde ingrepen;
6. waar mogelijk en wenselijk uitbreiding van de bufferstrip tot moerasbos
en natte laagten.
Voor het overige geldt dat de overwegingen bij beken en beekdalen in
halfnatuurlijke systemen zoveel als mogelijk ook toegepast moeten worden
in multifunctionele gebieden.

7.4 Taakstelling en prioriteiten
In paragraaf 7.2.1 is uitgelegd hoe de doelstellingen van het Natuurbeleids
plan samenhangen met biodiversiteit en natuurlijkheid. Wat biodiversiteit
betreft, verdienen de zogenoemde i-, t- en z-soorten prioriteit in het
natuurbeleid. Omdat weinig bekend is over de zogenoemde i-status van een
aantal groepen macrofaunasoorten, is het i-criterium echter niet operatio
neel voor beken. Beter operationeel zijn het t- en z-criterium. Daarbij gaat
het om soorten die achteruitgaan resp. zeldzaam zijn in Nederland en die
daarom met voorrang betere bestaansvoorwaarden dienen te krijgen. Deze
'doelsoorten' zijn in de voorgaande paragrafen zoveel mogelijk genoemd of
er is verwezen naar Verdonschot et al. (1993).
Daarnaast is onderscheid gemaakt in beheersstrategieën met een verschil
lende mate van natuurlijkheid. Een goede beek is een natuurlijke beek; buiten
de beek kan men kiezen uit verschillende beheersvormen, waaronder niets
doen.
Omdat de doelstellingen voor beken en beekdalen niet onbeperkt te
realiseren zijn, moeten keuzen worden gemaakt met betrekking tot de
omvang, de plaats, het tempo e.d. Er moet met andere woorden een
taakstelling worden geformuleerd. Dit gebeurt hierna aan de hand van drie
uitgangspunten, nl:
A. beken en beekdalen moeten effectief worden ingericht en beheerd voor
de doelsoorten en de gewenste natuurlijkheid;
B. de bestaansvoorwaarden voor de doelsoorten en de natuurlijkheid
moeten duurzaam zijn-,
C. de gewenste omstandigheden moeten op afzienbare termijn realiseer
baar zijn.
A. inrichting en beheer moeten effectief zijn.

Hiervoor is het volgende nodig, in volgorde van belangrijkheid.
1. In Nederland moeten beken aanwezig zijn met een natuurlijke kwaliteit
conform de hoofdgroepen 1, 2 of 3. Binnen multifunctionele beken
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(hoofdgroep 4) moet de nevenfunctie natuur optimaal ontwikkeld
worden. Concreet zijn drie aspecten van groot belang:
a. een intacte waterhuishouding. Per stroomgebied moet sprake zijn van
een goede waterberging, waarbij de lagere delen en de beek gevoed
worden door kwelwater. Dit houdt beperkingen in voor het landgebruik
in een zo groot mogelijk deel van het stroomgebied.
b. gelegenheid voor natuurlijke processen zoals veenvorming, inundatie
(beperkt) en meandering. De meeste van deze processen hebben te
maken met water, waardoor ook hier een gebiedsbescherming volgens
(deel)stroomgebieden noodzakelijk is.
c. een goede waterkwaliteit. Ook hiervoor zijn begrenzingen nodig langs
waterscheidingen, zeker voor gebieden met hoofdfunctie natuur.
2. De bovenbedoelde, natuurlijke kwaliteit moet verdeeld zijn over de
diverse beektypen. Het grootste verschil betreft laaglandbeken versus
heuvellandbeken, zodat van beide goede voorbeelden behouden moeten
blijven. Het is van belang dat binnen de laaglandbeken typen behouden
blijven die een bijzondere biodiversiteit hebben dankzij hun geologische
oorsprong. Met name beken in Twente en de Achterhoek zijn bijzonder
omdat ze ontspringen in kalkrijke afzettingen. Essentieel is voorts dat
zowel boven-, midden- als benedenlopen van al deze beektypen blijven
bestaan. Om het natuurlijke scala van beektypen te kunnen realiseren,
is mede gelet op de vereiste duurzaamheid (zie hierna) een totale
beeklengte noodzakelijk ter grootte van tenminste enkele volledige
beekstelsels. Men komt dan al gauw op zo'n 500 km laaglandbeek en
150 km heuvellandbeek.
3. Naast goede beken onder hoofdgroep 3 moeten ook beken en beekdalen
conform hoofdgroep 2 gerealiseerd worden, en zo mogelijk ook conform
hoofdgroep 1. Dit is noodzakelijk om een aantal doelsoorten een bestaan
te bieden, die onvoldoende mogelijkheden hebben binnen hoofdgroep
3. Daarnaast komt het aspect natuurlijkheid op landschapsschaal pas
goed tot zijn recht in de hoofdgroepen 1 en 2.
B. de gewenste omstandigheden moeten duurzaam zijn

In dit verband is het volgende noodzakelijk.
4. Beken en beekdalen moeten gebufferd zijn tegen bovenstroomse invloe
den van grond- en oppervlaktewater. Dit betekent grote natuurgebieden
in plaats van veel kleine gebieden, bestemming van bufferzones en
begrenzing langs waterscheidingen.
5. De afzonderlijke beken en beekdalen moeten als natuurgebied met elkaar
verbonden zijn. Voor de beken zelf geldt dat ze benedenstrooms goede
verbindingen moeten hebben met elkaar en met grote wateren waaron
der de zee. Ook binnen één beek moeten geen barrières aanwezig zijn,
om problemen voor trekkende organismen te voorkomen. Voor boven
lopen zijn goede verbindingen soms extra van belang, omdat ze van
nature een grote dynamiek kunnen hebben en dus extra gevoelig zijn
voor isolatie.
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Foto 18.
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De meetbare natuurdoelstellingen die nu zijn geformuleerd vergen grote inspanningen (foto
Bert Hig1er).

C. de gewenste omstandigheden moeten realiseerbaar zijn.

Indien men de bovenstaande, algemene taakstellingen toetst op hun reali
seerbaarheid, worden in deze ecosysteemvisie de volgende keuzen ge
maakt.
Ten aanzien van de inrichting:
6.

(Combinatie van 1a, 1c, 2 en 4). Een duurzaam optimale waterhuis
houding en waterkwaliteit is op korte tot middellange termijn alleen te
realiseren in brongebieden en bovenlopen. Om bovendien verzekerd te
zijn van voldoende variatie in geologische omstandigheden, dienen de
brongebieden en bovenlopen in verschillende provincies te worden
veiliggesteld als natuurgebied. Daarbij moeten de gebieden begrensd
worden langs waterscheidingen en de waterlopen moeten liefst bestaan
uit vertakte stelsels. Optimale brongebieden en bovenlopen zijn daar
naast een absolute noodzaak voor goede natuurkwaliteiten beneden
strooms op lange termijn.
Concrete gebieden in dit verband zijn vooral de beken/beekdalen die
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ontspringen aan de rand van de Veluwe, NO-Twente, het Meijnweggebied en Zuid-Limburg.Op verspreide schaal komen ook elders goede
brongebieden en bovenlopen voor.
7. (Combinatie van 1 b, 2, en 3). Voor sommige natuurlijke landschapsvormende processen (vooral inundatie, veenvorming, begrazing en functio
neren van kalkmoerassen) alsook voor sommige doelsoorten is het
noodzaklijk dat althans enkele volledige stroomgebieden de hoofdfunc
tie natuur krijgen.
Grote stroomgebieden die in zijn geheel de hoofdfunctie natuur hebben,
lijken in Nederland niet meer mogelijk. In sommige regio's kan men
echter een eind in de goede richting komen. M.b.t. laaglandbeken valt
daarbij het eerst te denken aan de Drentse Aa en de Hierdense beek.
M.b.t. heuvellandbeken zijn er perspectieven in het zuidelijk Geuldal.
Weliswaar betreft dit slechts een deel van een stroomgebied, maar de
ecologische en praktische mogelijkheden zijn er veelbelovend. Vanwege
het grotere verhang van heuvellandbeken zijn bovenstrooms van het
natuurgebied geen problemen van wateroverlast te verwachten.
De geologische omstandigheden in sommige regio's zijn zodanig dat
veenvorming in beekdalen en aanwezigheid van kalkmoerassen reeds
mogelijk zijn bij minder grote oppervlakten. Veenvorming is kansrijk in
o.a. sommige Drentse beekdalen, kalkmoerassen zijn kansrijk in o.a.
Twente en in Zuid-Limburg. Deze kansen dienen benut te worden.
8. (Combinatie van 1 en 5). In het traject van de midden- en benedenloop
zal een hoofdfunctie natuur in het algemeen niet echt haalbaar zijn voor
de beek zelf, zelfs niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Des te
meer aandacht zal dus besteed moeten worden om de natuurfunctie
van multifunctionele beken te optimaliseren. Multifunctionele beken met
een volwaardige natuurfunctie dienen binnen de EHS gerealiseerd te
worden (als tweede keus), maar daarnaast evenzeer buiten de EHS en
wel om twee redenen. De eerste reden daarvoor is, dat beken zeer open
systemen zijn en EHS-beekgedeelten dus afhankelijk zijn van wat er
buiten de EHS gebeurt. De tweede reden heeft te maken met compen
satie; de onvoldoende realiseerbaarheid van de hoofdfunctie natuur
binnen de EHS kan enigermate gecompenseerd worden door beken
buiten de EHS een nevenfunctie natuur toe te kennen.
De terrestrische delen van het beekdal in het traject van de midden- en
benedenloop zijn beter als natuurgebied in te richten. Met behulp van
grondaankopen en het bufferbeleid zal men de desbetreffende delen van de
EHS als deelstroomgebieden moeten begrenzen.
Ten aanzien van het beheer:
9. Het gewenste beheer is afhankelijk van de lokale situatie en daarnaast
een uitvloeisel van de keuze voor taakstelling 7 of 8. Globaal kan
hierover het volgende worden gezegd:
gebieden die beperkt zijn tot bronnen en bovenlopen met hun omgeving,
zijn minder geschikt voor hoofdgroep 1 of 2, als binnen hetzelfde gebied
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geen landschapsvormende processen aanwezig (kunnen) zijn. Een ecotoopgewijs beheer volgens hoofdgroep 3 zal hier in het algemeen de
meeste biodiversiteit opleveren. Sommige landschapsvormende proces
sen (kalkmoerassen, veenvorming) kunnen echter al op beperkte opper
vlakten krachtig werkzaam zijn, zoals in Twente en in Zuid-Limburg.
Overgangen naar hoofdgroep 1 en 2 zijn daar mogelijk en dienen daar
dan ook gerealiseerd te worden.
het beheer van de bronnen en bovenlopen zelf kan variëren van niets
doen (meestal), tot regelmatig onderhoud plegen (sprengen), tot dem
pen. Dit laatste kan gewenst zijn om niet-ontwaterde kwelgebieden te
herstellen. Bijvoorbeeld kan men denken aan het dempen van sommige
sprengen op de oost-Veluwe, waardoor de kwel aan de voet van dit
heuvelmassief zal toenemen.
waar hele stroomgebieden (of zeer aanzienlijke delen daarvan, b.v. het
zuidelijk Geuldal) een hoofdbestemming natuur kunnen krijgen, is het
logisch deze als hoofdgroep 1 of 2 te beheren. Alleen indien zeer grote
cultuurhistorische of aardkundige waarden in het geding zijn, kan
hiervan worden afgeweken (b.v. Drentse Aa).

7.5 Verbeteringsmaatregelen
De aantastingen van de Nederlandse beken zijn in drie groepen te rangschik
ken:
veranderingen van de hydrologie;
veranderingen van de morfologie;
veranderingen van de hydrochemie.
met als uiteindelijk resultaat ecologische veranderingen in beken en beek
dalen, die algemeen als verarming worden ervaren. De ecologische toestand
wordt gemeten met behulp van flora en fauna, de structuurelementen van
het ecosysteem. Structuren zijn het gevolg van processen, en processen
zijn voor een groot deel beïnvloedbaar. Verbeteringsmaatregelen zullen
daarom op de belangrijke processen moeten aangrijpen, zodat de flora en
fauna, die bij de verbeterde toestand hoort, zich op een natuurlijke manier
kan ontwikkelen. Dat kost tijd en bovendien zullen verbeteringsmaatregeien in de praktijk meestal gefaseerd worden genomen, zodat er een reeks
van nieuwe situaties van abiotische toestanden ontstaat. Het ecosysteem
zal zich daarom gefaseerd ontwikkelen, waarbij iedere nieuwe toestand een
andere levensgemeenschap dan de vorige zal herbergen. Het is van groot
belang dat de goede volgorde van de maatregelen in acht wordt genomen.
Die volgorde is afhankelijk van de uitgangstoestand en de doelstellingen
van het beheer. Voor beken en beekdalen met de hoofdfunctie natuur
(hoofdgroepen 1-3) staat het herstel van de natuurlijke processen voorop.
Voor beken in multifunctionele situaties wordt verwezen naar 7.3.4.
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7.5.1 Herstel van de hydrologie
Dit is de eerste en belangrijkste stap, waarbij het hele stroomgebied
betrokken zou moeten zijn. Het uitgangspunt is dat het water dat in het
stroomgebied terechtkomt, ook onbelemmerd in het beekdal verschijnt.
Deze natuurlijke situatie wordt nergens meer aangetroffen.
Daarom is er een grote discrepantie tussen de natuurlijke en de huidige
situatie.
Maatregelen om een betere hydrologische situatie te verkrijgen zijn:
verwijderen van waterwinning of eventueel naar benedenstrooms ver
plaatsen;
- verwijderen van drainage. Vooral waar lokale grondwaterstromen aan
wezig zijn, is het effectief om sloten op de beekdalflanken te dempen,
vergroten van het waterbergend vermogen, vooral in het bovenstroom
se gebied.
Het directe effect van deze maatregelen is een verhoogde waterafvoer, een
grotere berging in de bodem en problemen benedenstrooms. Als de grotere
waterhoeveelheid aangevuld wordt met extra neerslag, zullen piekafvoeren
ontstaan, die voor sedimenttransport, morfologische veranderingen en
overstroming zorgen. Als dit ongewenst is, dienen (tijdelijk) regenreservoirs,
nevengeulen en overstromingsvlakten gecreëerd te worden om piekafvoe
ren op te vangen.
Het indirecte effect van de maatregelen is een natuurlijker morfodynamiek,
de ontwikkeling van een vegetatie, die afhankelijk van de omstandigheden
kan leiden tot veenvorming of moerasbos en als gevolg hiervan een grotere
opvangcapaciteit voor neerslagwater en een geleidelijker afvoer. We zijn
dan ongeveer 25 jaar verder.
Verdamping door de vegetatie in het (deel)stroomgebied speelt in de
hydrologische cyclus eveneens een rol. Hiermee kan de totale waterhoe
veelheid gemanipuleerd worden. Vegetatiekundigen kunnen vertellen welke
typen vegetatie onder welke omstandigheden van nature thuishoren.
De beschreven maatregelen hebben sterke invloed op de morfologie van de
beek en ook op de waterchemie. Omdat het nogal lang duurt voor er een
uitgebalanceerde morfodynamiek en een natuurlijk trofieniveau ontstaat,
kunnen er ook maatregelen genomen worden om sneller resultaten te
bereiken.

7.5.2 Herstel van de morfologie
Het woord herstel betekent eigenlijk het opnieuw maken van een verloren
gegane toestand. Dat kan meestal niet, omdat die oorspronkelijke toestand
onder geheel andere omstandigheden dan de tegenwoordige is ontstaan.
Het is beter om onder de huidige omstandigheden - met de huidige
randvoorwaarden - een optimale morfologie te (helpen) creëren. Optimaal
betekent zo natuurlijk mogelijk gezien de bodemsamenstelling, de wateraf
voer en de mogelijkheden voor verandering in een bestaand beekdal.
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Het meest voor de hand liggend is het verwijderen van stuwen en kunst
matige oeververdediging en waar mogelijk duikers.
Dit heeft aanzienlijke consequenties voor de waterafvoer en de mogelijkhe
den voormorfodynamiek. vooral het verwijderen van stuwen brengt ingrij
pende maatregelen mee, zoals het vergroten van de waterberging bovenstrooms, om nieuwe verdroging te voorkomen, en benedenstrooms, om
periodieke overstroming te voorkomen
Om passage van vis en evertebraten te vergemakkelijken, worden stuwen
vervangen door kunstmatige stroombrekers of cascadestuwen; een serie
dwars op de lengterichting van de beek geplaatste richels van keien, die
een stapsgewijze overbrugging van het hoogteverschil vormen. Vistrappen
zijn vaak gebaseerd op het gedrag van grote Salmoniden, die in veel beken
met vistrappen helemaal niet voorkomen. Het succes van bestaande
vistrappen is pover of nihil.
Als het onmogelijk is een stuw te verwijderen, wordt gebruik gemaakt van
een bypass, waarin een cascadestuw is opgenomen, of, nog mooier, van
een veel langer, kronkelend traject met bijvoorbeeld opname van oude
meanders (Iversen et al. 1993).
Er wordt vaak gedacht dat een beek moet meanderen. Onder de huidige
waterhuishoudkundige omstandigheden treedt meandering bijna nooit op.
Als men toch meanders wil maken, is het nodig zorgvuldig te berekenen
welk meanderpatroon past bij de de actuele of te verwachten hydrologische
situatie.

Foto 19.

Een vistrap ter vervanging van een stuw is slechts een geringe verbetering (foto Hans
Sessink).
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De formules die daarvoor ontwikkeld zijn hebben overigens slechts een zeer
globale waarde (Bouwknegt & Gelok 1992a). Bij gelijkblijvend afvoerpatroon treedt ook geen verandering van het meanderpatroon meer op (Stroot
1991; Wolfert 1992). Men ontkomt er ook niet aan om bij gegraven
meanders de oevers op een aantal plaatsen vast te leggen. Onder natuurlijke
omstandigheden worden bochten dikwijls gestabiliseerd door het wortel
stelsel van bomen. Aanplant van bomen voor dit doel zal voorafgegaan
moeten worden door tijdelijke stabilisatie m.b.v. zo natuurlijk mogelijke
versteviging (wiepen, keien e.d.)f die later verwijderd kan worden of vanzelf
verdwijnt.
Bouwknegt en Gelok (1992a) doen een aantal kwalitatieve uitspraken over
meandering, die een goed aanknopingspunt bieden.
*

meandering treedt op bij:

- regelmatige afvoer,
- gering verhang
- fijn bodemmateriaal: zand, klei.

*

een groot debiet geeft:

- grote meanderlengte,
- grote meanderbreedte.

*

grote afvoervariatie geeft een smalle beek/rivier.

*

hoe samenhangender het materiaal, hoe smaller de beek/rivier.

*

scherpe bochten komen voor in fijn materiaal en veen.

*

meanderverplaatsing is maximaal indien de straal/breedte = 3.

*

een beek/rivier is niet recht over een afstand groter dan tien maal de
breedte.

*

de diepte neemt toe als de straal (van de bocht) kleiner wordt.

*

meandering wordt onderdrukt bij grote hellingen.

Vooral in multifunctionele gebieden zijn er aanvullende, vaak kleinschaliger
maatregelen mogelijk. In aanvulling op 7.3.4 kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan het aanbrengen van driehoeksribben, waardoor er meer variatie
binnen het stroombed ontstaat. Het gaat in multifunctionele gebieden
meestal om beken met directe instraling, zodat er onderhoudsmaatregelen
nodig zijn om de afvoerfunctie te handhaven. In Denemarken hanteert men
tien vuistregels (Iversen et al. 1993):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Handhaaf de vastgestelde hydraulische capaciteit.
Verwijder waterplanten alleen als het strikt noodzakelijk is.
Maai de waterplanten in rechte beken volgens een kronkelend patroon.
Handhaaf de oevervegetatie in natuurlijke beken.
Verwijder waterplanten met minimale verstoring van het sediment.
Maai oevervegetatie alleen als het echt nodig is.
Verwijder geen grind en stenen.
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8. Handhaaf overhangende oevers, wortels van bomen e.d.
9. Baggeren, oeverversteviging aanbrengen of herstellen: alleen in augustus-september.
10. Schoon zo mogelijk in handkracht.
Hieraan kan worden toegevoegd dat er in elk geval bij het schonen, hoe dit
ook gebeurt, hier en daar plukken vegetatie moeten blijven staan als
schuilplaats voor de fauna. Als het onvermijdelijk is vanaf een schouwpad
te maaien, dient dit slechts aan één kant van de beek - liefst de noord- of
oostoever - gesitueerd te zijn. De andere oever kan dan begroeid blijven of
ingeplant worden, zodat de meeste zon tegengehouden wordt en de
waterplantengroei belemmerd wordt.
In Denemarken worden ook wel grindbedden aangebracht om paaiplaatsen
voor forel te scheppen. Wellicht is het een maatregel die ook in Nederland
toepasbaar is. Als alle omstandigheden voor forel gunstig zijn, komen er
ook wel grindbedden voor in geschikte beken, maar het is voorstelbaar dat
bij restauratie van oorspronkelijk geschikte beken aanvulling met grind nodig
is.

7.5.3 Herstel van de hydrochemie
Het is voor levensgemeenschappen van de beek en in nog sterkere mate
van de beekdalbodem noodzakelijk dat er geen eutrofiëring, verontreiniging
of verandering van de macro-ionensamenstelling plaatsvindt. Eutrofiëring
is een gevolg van atmosferische depositie, puntlozingen, diffuse lozingen
en bemesting; vervuiling door overstorten, dump, schoonmaken van voer
tuigen en apparatuur, chemische bestrijdingsmiddelen etc.; verandering van
macro-ionensamenstelling o.a. door veranderingen in de chemische samen
stelling van het grondwater.
Maatregelen zijn:
opheffen van puntlozingen van RWZI's, woningen en bedrijven,
voorkomen van overstorten en afvloeien van verharde oppervlakken,
verbieden van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen,
baggeren van vervuilde trajecten,
afgraven van de bouwvoor,
afplaggen van gronden met een dunne toplaag,
verschralen van de beekdalbodem door maaien en afvoeren,
- aanleg van bufferstrips,
begrazing, hoewel dit weinig effectief lijkt.
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Ook in het onderhoud van multifunctionele beken zijn nog veel verbeteringen mogelijk (foto
Hans Sessink).

De hydrochemische samenstelling van grond- en oppervlaktewater is deels
een ecohydrologische kwestie. De grondwaterkwaliteit, die in ongestoorde
toestand bepaald wordt door de neerslagsamenstelling, de verblijftijd in de
bodem en het type bodem, is sterk beïnvloed door bemesting. Het kan heel
lang duren voor het verontreinigde grondwater weer schoon is.
Noodmaatregelen zijn dan het afschermen van het verontreinigde of geëutrofieerde grondwater van de beekdalbodem of verwijdering door vegetatie
in de vorm van bufferstrips. Voor de meeste beken zijn verscheidene
grondwatersystemen van belang. Het diepere grondwater is vaak nog beter
van kwaliteit dan het ondiepe. Daarom kan in benedenlopen, waar het
diepere grondwater opkwelt, vaak nog wel goede beekdalvegetatie tot
ontwikkeling komen, terwijl het bovenloopse gebied water van slechtere
kwaliteit ontvangt. Dan is het van belang overstroming benedenloops te
voorkomen.
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Appendix 1. BESCHRIJVING VAN EEN CENOTYPE (Verdonschot 1990)

Landschappelijke ligging (linksboven), dwarsdoorsnede (rechtsboven) en
bovenaanzicht met daarin enkele belangrijke habitats en typerende taxa
(onder) van cenotype S2.
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CENOTYPE S2:

NATUURLIJKE BOVENLOPEN

Karakterisering
Permanente, /3-mesosaprobe, natuurlijke bovenlopen van regenbeken
Biotische kenmerken
De
macrofauna
bestaat
voornamelijk
uit
stroomminnende
en
stromingstolerante taxa afkomstig uit de watertypen 'alle wateren',
'kleine stromende wateren', 'stromende wateren', 'stilstaande en
langzaam stromende wateren' en soms 'semi-aquatische milieus' die
in/op het sediment, op vaste substraten, in de waterkolom en het
littoraal leven. Het betreft vooral detritivoren terwijl ook relatief
veel omnivoren aanwezig zijn.
De meeste taxa behoren tot
de
vergaarders, verzwelgers en knippers.
De macrofauna indiceert een
oligo- tot /)-mesosaproob milieu terwijl er ook een aantal polysaprobe
taxa aanwezig is.
De taxonsamenstelling is vrij divers en bestaat
vooral uit wormen, kreeftachtigen, vliegen en muggen en vedermuggen.
De taxa gedragen zich voornamelijk als gravers en in mindere mate als
klevers, klimmers en spartelaars.
De taxonsamenstelling vertoont
overeenkomsten met cenotype SI waarbij enkele saprobionten en taxa van
grotere stromende wateren hun intrede doen.
Hoog typerende taxa
Polypedilum breviantennatum, Chaetopteryx villosa, Polypedilum laetum
agg,
Bereodes
minutus,
Eiseniella
tetraedra,
Hygrobates
nigromaculatus, Lebertia inaequalis, Tabanidae, Tipula sp., Baetis
sp., Lumbricidae, Paratrichocladius rufiventris, Potamophylax sp.
Matig typerende taxa
Gammarus pulex
Laag typerende taxa
Phaenopsectra sp., Limnodrilus claparedeianus, Hygrobates longipalpis,
Erpobdella octoculata, Limnodrilus hoffmeisteri
Abiotische kenmerken
Het verval van deze bovenlopen is veel lager dan dat van de hiervoor
beschreven cenotypen. De dimensies zijn groter dan in cenotype SI en
de bodem bevat meer slib. Fysisch lijkt dit cenotype meer op de half
natuurlijke tot gereguleerde beken. Het water heeft een relatief hoog
elektrisch geleidingsvermogen en de
sulfaatgehalten
zijn
hoog
(regenwatervoeding).
De voedingsstoffengehalten zijn iets lager dan
in type SI, behalve voor ammonium. De pH is relatief hoog.
Het gemiddelde en de standaardafwijking van
variabelen (voor eenheden zie paragraaf 2.5):
variabele

X

sd

Zuurgraad
Ammonium
Slibdikte
Breedte
Verval

7.9
0.4
0
1.9
3.0

0.4
0.2
0
0.6
3.1

variabele

enkele

belangrijke

X

sd

Elek. geleidingsvermogen 396
Nitraat
8.0
Totaal-fosfaat
0.28
Diepte
44
Bedek. perc. vegetatie
3

111
1.7
0.14
30
4
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Appendix 2. HOE GROOT MOET EEN STROOMGEBIED ZIJN?
Als de doelstelling is om stroomgebieden op een duurzame manier te
behouden, zullen de processen een natuurlijk verloop moeten hebben. De
bijbehorende structuren komen er dan in de meeste gevallen vanzelf. De
belangrijkste processen op stroomgebiedsniveau betreffen de hydrologie en
de stoffenstromen. Op lokaal niveau gaat het om hydraulische processen
(in de beek) en kwelverschijnselen (in het dal). Vooral voor de beekdalvegetatie is de chemische samenstelling van het kwelwater en inundatiewater
van doorslaggevende betekenis.
leder deelstroomgebied bestaat uit een (deel)intrekgebied, een bron of
oorsprong en een bovenloop. Doorstroomde venen worden hier buiten
beschouwing gelaten. In en rond de bron komt een karakteristieke vegetatie
en fauna voor. In de bovenloop komen organismen voor die ten dele ook
karakteristiek zijn; de oevervegetatie kan ook soorten bevatten die alleen
hier voorkomen, maar in mindere mate dan bij de aquatische fauna.
Na samenvloeiing met een andere bovenloop wordt de beek breder en
dieper, de stroomsnelheid wordt hoger en er komen andere organismen bij.
Typische bronsoorten komen hier niet meer voor. Hoe langer de beek is,
hoe groter het intrekgebied is, waardoor de afvoer ook steeds groter wordt.
Hydraulische en morfologische veranderingen veroorzaken nieuwe (mi
cro)habitats en deze worden gereflecteerd door de organismen in de beek
en vaak ook op de oevers. Er zullen, gerekend vanaf de bron, steeds soorten
bijkomen, terwijl sommige andere stroomafwaarts niet meer voorkomen.
Hoe groter het intrekgebied of stroomgebied, hoe meer mogelijke vegeta
tietypen en plantesoorten, gerekend vanaf de rand van het meest boven
stroomse deelstroomgebied, erbij zullen komen. Dit geldt ook voor terrest
rische dieren.
Als er vennen of afgesneden meanders met stilstaand water aanwezig zijn,
gaat het aantal aquatische soorten met een sprong omhoog. Terrestrische
dieren stellen o.a. eisen aan de oppervlaktegrootte van homogene of juist
gevarieerde landschappen. Hierdoor groeit de kans op meer soorten bij
toename van de grootte van een gebied.
Een mogelijke methode om de grootte van het stroomgebied te relateren
aan de soortenrijkdom, is een grafische voorstelling van cumulatieve
soortentoename uitgezet tegen de oppervlakte. Dit zou idealiter voor alle
organismen in het stroomgebied moeten worden gedaan, maar daar zijn
geen gegevens over. De fauna van de beek en zijbeken leent zich vermoe
delijk net zo goed voor een dergelijke benadering, omdat de lengte gerela
teerd is aan de grootte van het stroomgebied en van de fauna bekend is,
dat ze een duidelijke zonering van bron naar monding vertoont.
Er bestaan helaas geen onderzoeken, waarin de complete fauna van alle
beken en zijbeken van een groot (en liefst natuurlijk) stroomgebied is
geïnventariseerd. Onderzoek aan de Hierdense beek en enkele zijbeken
(Higler 1973; Higler & Repko 1988; Higler & Verdonschot ongepubliceerd)
geeft voldoende gegevens om een poging te wagen. In figuur 1 staat
cumulatief aangegeven hoe het aantal soorten van de macrofauna in de
hoofdbeek toeneemt van de 'oorsprong' (monsterpunt I) tot het Veluwerandmeer (mosterpunt XII). Dit zijn de krommen a en c. De kromme b is de
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toename van de monsterpunten I tot IX in de hoofdbeek en de laatste
trajecten van een groot aantal zijbeken. De totale lengte van de hoofdbeek
is ongeveer 20 km, het totale stroomgebied is 136 km2, maar er is een
schijngrondwaterspiegel van 50 km2 oppervlakte. Hierboven bevinden zich
de eerste zeven kilometer van de beek, waarin de meeste zijbeken uitmon
den. We zien in de krommen van figuur 1 een exponentiële groei van het
aantal soorten in de beek, vervolgens een afvlakking (geen zijtakken, weinig
differentiatie) en daarna weer een toename veroorzaakt door een nieuwe
toevoer van diep grondwater van de Veluwe. Dit is water van een andere
samenstelling en bovendien komen in het laatste traject ook weer zijbeken
uit.
De krommen hebben verschillende hellingshoeken om de volgende redenen:
1. kromme a bestaat uit vier bemonsteringen per punt, verdeeld over de
seizoenen;
2. kromme c is ontstaan uit eenmalige bemonstering van dezelfde punten
in de winter na een ernstige verontreinigingsgolf;
3. kromme b is het resultaat van een eenmalige bemonstering in mei,
volgend op de winter waarin kromme c is opgenomen op een groot
aantal punten in de beek en de laatste trajecten van zijbeken. Er lijkt
enig herstel t.o.v. c te zijn opgetreden maar niet zoveel, dat kromme a
weer bereikt wordt.
Ter vergelijking worden ook nog twee krommen van zijbeken van de
Hierdense beek gegeven (fig. 2). De Frederik Bernard beek is relatief schoon,
1800 m lang, stroomgebied 1,5 km2 en de Uddelerveen beek is organisch
verontreinigd, 2 km lang, stroomgebied 2,1 km2. Men kan zich voorstellen
dat als alle zijbeken bemonsterd zouden zijn, de toename van soorten in het

IV
monsterpunten

Figuur. 1. Cumulatieve soortenkromme in de Hierdense beek. Vooreen
verklaring van de tekens wordt verwezen naar de tekst.
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lengte

Figuur. 2. Cumulatieve soortenkromme in zijbeken van de Hierdense beek.

Wat kunnen we hier nu mee? De Hierdense beek is een goed voorbeeld van
een laaglandbeek, behorend tot de EHS met een relatief beheersbare
hydrologie en een stroomgebied van ruim honderd km2. Het totaal aantal
soorten kan berekend worden en gerelateerd aan (deel)stroomgebiedgrootte. Om de soorten uit de midden- en benedenloop te behouden is vanzelf
sprekend bescherming van de bovenstroomse gebieden noodzakelijk. Dat
betekent dat de genoemde 100 km2 minimaal nodig zijn om de doelstelling
soortenbehoud waar te maken. De kromme van de soortentoename zal
vermoedelijk schoksgewijs exponentieel toenemen met een soort verzadi
ging na monsterpunt VI en een nieuwe toename na X. In dit geval is
1972/1974 als referentie gekozen, maar in vroegere periodes kwamen er
meer soorten (in ieder geval andere) voor (fig. 3). Juist de verdwenen
soorten zijn tegenwoordig zeldzaam in Nederland en behoren daarom tot
de doelsoorten. Het betekent dat een stroomgebied met een oppervlakte
van rond de 100 km2 onder goede omstandigheden (gave hydrologie,
beperkte of liefst geen verontreiniging, meer venige daivegetatie) een goed
beeld oplevert van een laaglandbeeksysteem.
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Aantallen soorten per decade in de Hierdense beek. Vóór 1970
betreft het alleen sporadische literatuurvermeldingen.

Het is de vraag hoe representatief de Hierdense beek is; vergeleken met
een stroomgebied in Twente of Drenthe, en zeker Zuid-Limburg waarschijn
lijk niet zo erg representatief. De lengte van de hoofdbeek wordt bepaald
door de aanwezigheid van het Veluwerandmeer, de hydrologie door de
geologische opbouw van het stroomgebied. De totale soortenlijst (inclusief
de meeste verdwenen soorten) is - voorzover onze kennis reikt - wel
representatief voor een 'goede' Nederlandse laaglandbeek. In Drenthe is de
fauna soortenarmer, in Twente en de Achterhoek horen er wat meer soorten
uit sneller stromende wateren bij, en in Zuid-Limburg is de fauna voor een
belangrijk deel echt anders (Mol 1985). Lokale omstandigheden in de
stroomgebieden van laaglandbeken zullen voor variaties op de soortenlijst
van de Hierdense beek zorgen, die bijna nooit voorspelbaar zijn. Desalniet
temin geeft de methode een zeker houvast dat gebruikt kan worden bij
schatting van de orde van groote van een stroomgebied.
Het is voorstelbaar dat de oppervlakte van een stroomgebied van een
heuvellandbeek van 20 km minder dan 100 km2 kan bedragen. De wateraanvoer vindt meer geconcentreerd en onder hogere druk plaats. Bovendien
zijn de dalen meestal steiler. Bij een vergelijkbare lengte van de hoofdbeek
van 20 km kan gedacht worden aan een oppervlak van 50-60 km2, maar
exacte gegevens ontbreken op dit moment.
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opgespoten havenslib in de Johannapolder nabij Poortugaal (proefveld 15,
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kelde computerprogrammatuur. 102 p. f 50,153 L.W.G. Higler, H.M. Beije & W. van der Hoek 1995. Stromen in het
landschap; ecosysteemvisie beken en beekdalen. 132 p. f 50,-
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1995. Steekmuggen (Culicidae) in de Engbertsdijksvenen 8; de versprei
ding en monitoring van veensteekmuggen in 1994. 78 p. f 40,-

