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DE GROOTE BEERZE
MEANDERT WEER
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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e Groote Beerze heeft een metamorfose
ondergaan. De oude beek is gedempt, de
nieuwe meandert weer door het dal.
Dat was ook het geval voordat ze in de tweede
helft van de vorige eeuw werd rechtgetrokken
ten behoeve van de snelle afvoer van water. De
nieuwe Groote Beerze is smaller, minder diep
en vooral veel langer.
Herstel van de oude loop van de beek is onder
deel van de herinrichting van het Brabantse
deekdal in het gebied tussen Westelbeers en
Casteren/Netersel. Die is nu bijna afgerond,
vertelt projectleider Ted van Paassen van
Waterschap de Dommel. “Het merendeel is
gedaan. Alleen de recreatieve ontsluiting van
het gebied vraagt nog aandacht.”
Met Europese wetgeving als prikkel (Kaderrichtlijn Water, Natura 2000) zet het waterschap
in op verbetering van de waterkwaliteit en
natuurwaarden in het beekdal. Voorts moet de
natuur robuuster worden om beter opgewassen
te zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte en extreme regenval.
Om die doelen te realiseren moet de sponswerking van de bodem in het stroomgebied worden
hersteld, vertelt Van Paassen. Dat betekent
water opnemen, vasthouden en weer vrijgeven
als het droog is. Daar profiteren natuur én
landbouw van, zegt de omgevingsmanager.
Dat de stroomsnelheid in de beek wordt verhoogd ten behoeve van een betere waterkwaliteit, staat niet op gespannen voet met het doel
om water langer vast te houden in het gebied,
zegt Van Paassen. “De beek wordt bijna 2 keer
zo lang. Het water moet dus een veel langere
weg afleggen.” Daarbij: de beek (ondieper en
smaller) zal bij flinke regenval sneller buiten
haar oevers treden, zodat het water in grote delen van het beekdal kan infiltreren in de bodem.
Om te bepalen of de natuurdoelen worden
gehaald, moeten verdwenen doelsoorten als
de kleine waterranonkel, drijvende waterweegbree, de modderkruiper en specifieke broedvogels terugkeren in het gebied, vertelt Van
Paassen. Monitoring moet duidelijk maken of
ze zich weer laten zien in het beekdal.
Maar wie zeker zullen terugkeren zijn de
recreanten. Zij waren vanwege de werkzaamheden maandenlang niet welkom, maar kunnen
in het voorjaar, als de laatste bruggen, wandelen fietspaden en ruiterpad met voorde door de
beek zijn aangelegd, het gebied weer doorkruisen, hoewel dat door vernatting niet overal
meer mogelijk is. Van Paassen: “Ze zullen
het denk ik niet herkennen. Ze zien echt een
andere beek.”
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