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Algemeen

Inleiding
In de diverse beleidsplannen van het rijk, de provincies en de
waterbeheerders is het herstel van beken en beekprocessen een
belangrijke beleidsdoelstelling. In het land zijn reeds diverse
beekherstelprojecten gestart, dan wel worden ze voorbereid. Het is
belangrijk dat uit die ervaringen kan worden geput bij nieuw te
starten projecten. Daardoor kan mogelijk een handleiding ontstaan
voor de aanpak bij dergelijke projecten. Bovendien kan dit leiden
tot kostenbesparing bij voorbereidend onderzoek en/of de uitvoering
van maatregelen.
De Subgroep Beekherstel van de WEW (Werkgroep Ecologisch
Waterbeheer) streeft ernaar om een brede discussie te voeren over de
vanuit ecologisch oogpunt gewenste wijze van aanpak van
beekherstelprojecten. Dit gebeurt onder andere door de reeds
gestarte projecten te evalueren, en aanbevelingen op te stellen voor
een gewenste aanpak van dergelijke projecten hetgeen wordt
uitgewerkt in een handboek beekherstel.
Doelstelling themagroep
Binnen de genoemde Subgroep zijn diverse themagroepen werkzaam die
ieder een voor herstelprojecten relevant onderwerp uitwerken. De
themagroep Historische Data richt zich op het evalueren van de
meerwaarde van het gebruik van historische gegevens daarbij, alsmede
geeft deze inzicht in de mogelijk te benutten bronnen van
informatie. Historische gegevens van beken kunnen onder andere een
rol spelen bij het aangeven van de randvoorwaarden (zoals
inrichtingscriteria)

waaraan bij

beekherstel moet worden voldaan.

Het betreft enerzijds gegevens over toenmalige processen en
kenmerken van beken (c.q. beeksystemen), en anderzijds gegevens over
het daaraan gerelateerde voorkomen van karakteristieke organismen.
De doelstelling van de themagroep is enerzijds het inzichtelijk
maken van de bij beekherstel te gebruiken bronnen van informatie
over historische gegevens van beken, en anderzijds de rol van die
gegevens bij beekherstelprojecten te analyseren. Opgemerkt moet
worden dat daar waar in deze nota gesproken wordt over beekherstel,
in principe herstel van het beeksysteem wordt bedoeld ( "beekdalbrede
benadering"). Met nadruk dient tevens te worden gesteld dat binnen
de beperkte beschikbare tijd niet naar volledigheid kon worden
gestreefd bij het vergaren en bewerken van nuttige informatie.
Werkwijze
De gevolgde werkwijze bestaat uit interviews, literatuurstudie en
projectanalyse. Bij een aantal mensen die betrokken zijn (geweest)
bij (beek)projecten waar historisch ecologische gegevens een rol
hebben gespeeld, is nagegaan in welke zin die rol gestalte heeft
gekregen en wat het belang ervan was in het totale project. Ook is
door de themagroep zelf bij een drietal specifieke projecten die rol
geanalyseerd. Hieruit wordt inzicht verkregen in de rol die
historische gegevens kunnen spelen bij beekherstelprojecten.
In de voorliggende notitie wordt verslag gedaan van de bevindingen
van de themagroep Historische Data. Deze monden uit in aanbevelingen
voor het gebruik van historische data bij beekherstelprojecten.
Hierna wordt tenslotte een te volgen aanpak geformuleerd voor het
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verkrijgen van historische informatie die bij beekherstelprojecten
kan worden gebruikt.
Dankwoord

Bert Higler, Helawis Gast en Roel During gaven waardevolle
suggesties waarvan bij de totstandkoming van voorliggende rapportage
dankbaar gebruik is gemaakt.

2

Historische ecologie

2.1 Algemeen
Historische ecologie beweegt zich op de grens van de ecologie en de
historische geografie, en wordt gedefinieerd als het vakgebied dat
historische ecosystemen bestudeert, waarbij zowel natuurlijke als
antropogene systemen onderwerp van studie kunnen zijn (Dirkx et al.,
1992). De nadruk ligt op systemen die thans zijn verdwenen of

gedegenereerd. Er is altijd sprake van een duidelijke ruimtelijke

component. De historische ecologie gebruikt een groot aantal
onderzoekstechnieken, maar richt zich vooral op het tijdvak waarin
geschreven bronnen beschikbaar zijn. Kaartmateriaal speelt hierbij
een belangrijke rol.
Bij historisch ecologisch onderzoek worden in theorie drie
benaderingen onderscheiden:

-

inzicht verkrijgen (reconstructie) in een historische situatie

-

verklaren van een actuele situatie vanuit het verleden

-

beschrijven van een ontwikkeling gaande van verleden naar heden

(retrogressief),
(retrospectief),
(chronologisch).

Bij beekherstel kunnen alle genoemde benaderingen een rol spelen.
Het achterhalen van een "oorspronkelijke" beekloop door het
analyseren van historisch kaartmateriaal is een retrogressieve
benadering. Het verklaren van de actuele verspreiding van
bijvoorbeeld macrofauna vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van een
stroomgebied van een beek, is een retrospectieve benadering. Bij de
chronologische benadering wordt de ontwikkeling van een beek of het
voorkomen van beekorganismen gekoppeld aan periodieke gegevens over
bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van die beek of aan gegevens
over de ontwikkeling van de waterkwaliteit, enz. Bij dit laatste kan
een min of meer exacte datering van belang worden geacht.
De drie boven genoemde benaderingswijzen komen in de onderhavige
rapportage alle aan de orde, zij het dat deze vervolgens als zodanig
niet meer worden geidentificeerd.
2.2 Referentiebeelden
Een van de toepassingen van de historische ecologie is die voor het
construeren van "referentiebeelden" (During & Joosten, 1992). De
amoebe-benadering

(Hosper & Ten Brink,

1989;

Derde Nota

Waterhuishouding) waarmee de huidige abiotische en biotische
toestand van watersystemen in enige mate kan worden vergeleken met
een historische toestand, is hier een voorbeeld van.
Bij beekherstel-projecten kunnen historisch ecologische gegevens

worden gebruikt voor het beschrijven van een in het verleden
voorkomende toestand

(biotisch,

abiotisch)

of van in het verleden

opgetreden processen (hydrologisch, morfologisch).
Uit deze informatie, informatie over veranderingen in de loop der
tijd en informatie over de huidige toestand en huidige processen kan
een inschatting worden gemaakt over de potenties voor de
ontwikkeling (herstel) van een bepaald beeksysteem.
Referentiebeelden spelen derhalve een rol bij de inschatting van de
ontwikkelingsmogelijkheden voor beekherstel. Het is de vraag in
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hoeverre zij voor het herstel zelf een doel of middel kunnen of
dienen te zijn. Vanuit de gedachte dat de milieu-omstandigheden
(hydrologisch, morfologisch, waterkwaliteit, beïnvloeding) zodanig
veranderd zijn ten opzichte van een (subjectief te kiezen)
historische situatie,

kunnen referentiebeelden niet in de eerste

plaats worden gebruikt als streefbeelden waar bij beekherstel naar
toe gewerkt moet worden. Beekherstel houdt hoofdzakelijk dan ook
niet in de restauratie van een oorspronkelijke situatie, maar
veeleer de ontwikkeling van toenmalige beek- en beekdal-processen.

3

Bronnen van informatie

3.1 Typen informatiebronnen
Historische informatie kan op velerlei wijze bruikbaar zijn of
toegepast worden in ecologisch onderzoek, en meer specifiek bij
projecten die gericht zijn op herstel of ontwikkeling van
ecosystemen. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de
beschikbaarheid en toepasbaarheid van bronnen van informatie.

Zoals reeds eerder is aangegeven, kan historisch ecologisch
onderzoek belangrijke informatie geven over veranderingen
(hydrologisch, morfologisch, fysisch-chemisch en biologisch) die in
een bepaald beeksysteem zijn opgetreden in de loop der tijd. Uit die
informatie over het verleden kunnen indrukken worden opgedaan van de
mogelijke ontwikkelingsrichtingen en de aangrijpingspunten voor
herstel van het betreffende systeem.
De vraag rijst welke informatie daarbij een rol speelt. Onderstaand
wordt een drietal typen bronnen van informatie onderscheiden die
hierna nader worden toegelicht.
*

Topografie/historische kaarten

*

Archieven/verzamelingen

*

Literatuur

Bij de vraag naar historische gegevens kan de benadering vanuit een
aantal aandachtsvelden plaatsvinden. Hierbij kunnen onder andere
worden onderscheiden:
Landschap, bodemgebruik en cultuurhistorie
5
7
Hydrologie/morfologie
:

Waterkwaliteit

(fysisch/chemisch)

j
Flora en fauna
In hoofdstuk 4 komen deze aandachtsvelden nader aan de orde.
Bestudering en interpretatie van topografische en afgeleide kaarten,
literatuuronderzoek en raadpleging van archieven zijn de meest
bekende en toegepaste vormen van bronnenonderzoek. Bij het gebruik
van historisch kaartmateriaal moet worden bedacht dat oude kaarten
vaak veel fouten bevatten. De bruikbaarheid van dat materiaal neemt
toe in combinatie met andere ondersteunende gegevens.
Daarnaast worden ook andere benaderingswijzen gehanteerd. In het
paleolimnologisch onderzoek bijvoorbeeld worden resten van planten
en dieren uit sedimenten bestudeerd

(zie bijvoorbeeld de studies van

Janssen, 1972; Klink, 1986; Van Dam, 1987 en Van Leeuwaarden &
Janssen, 1987). Ook materiaal uit herbaria of anderszins in
collecties opgeslagen materiaal kunnen van belang zijn als
informatiebron. Het Natuurhistorisch Museum in Leiden bezit wat dit
betreft faam. Men kan ook speciale aandacht besteden aan veldnamen
of toponiemen zoals Hillegers (1993) dat heeft gedaan in zijn
onderzoek naar de rol van extensieve beweiding in halfnatuurlijke
graslanden. Het zijn onderzoeksmethoden die vanwege het tijdrovende
en/of specialistische karakter niet frequent worden toegepast,

maar

desondanks zeer belangwekkende resultaten hebben opgeleverd.
3.2 Topografie/historische kaarten
Er bestaan veel soorten (historische) kaarten.

Bijlage 1 bevat een
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overzicht en beschrijving van de belangrijkste daarvan.
paragraaf bevat een korte samenvatting van die bijlage.

Deze

In Nederland zijn sinds de Middeleeuwen kaarten gemaakt. Ten behoeve
van waterhuishoudkundige maatregelen en ook voor domeinbesturen
werden kaarten vervaardigd. Tegen het eind van de 18e eeuw waren de
technische ontwikkelingen en rekenmethoden zo ver gevorderd dat
topografische verkenningen werden uitgevoerd, in eerste instantie
met een militaire grondslag.
De belangrijkste kaarten zijn:
Ferraris-kaart (1771-1778)
De kaart beslaat het gebied van de Oostenrijkse Nederlanden en
heeft schaal 1:11.250 (Algemeen Rijksarchief te Den Haag).
Militaire kaarten

De Topografische en Militaire Kaart (TMK) van Nederland dateert

van 1864 (schaal 1:50.000; vanaf ca 1900 ook schaal 1:25.000).
De nettekeningen waar die kaart op is gebaseerd, wordt bewaard
in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (afdeling kaarten en
tekeningen).

Van de TMK afgeleid werden kaarten voor de

waterstaat vervaardigd.
Kaarten die hierop gebaseerd zijn, zijn de Grote Historische
Atlas (periode 1838-1858, schaal 1:50.000) en de Historische
Atlas (periode 1890-1924, schaal 1:25.000). De Topografische
Dienst (Emmen) maakt kaarten met schaal 1:25.000 en 1:50.000, en
bewerkt een 1:10.000 bestand dat in 1997 landsdekkend
beschikbaar zal zijn.
Kadasterkaarten
Vanaf 1832 zijn kaarten van gemeenten voorhanden op schaal
1:1250, 1:2500 en/of 1:5000. Deze kaarten bevatten echter
nauwelijks topografische details en ze zijn beperkt tot de
gemeentegrenzen.
Tranchot-kaarten
Deze kaart (schaal 1: 20.000) dateert van het begin van de 19e
eeuw en beslaat het Rijnland (in Nederland: Limburg en delen van
Noord-Brabant en Gelderland). De landschappelijke
structuurvormen komen op deze gedetailleerde kaart goed tot
uiting. Replica's van deze kaart zijn bij de gespecialiseerde
boekhandel te koop of te bestellen

(o.a.

boekhandel Boom te

Roermond).
Waterstaatskaart
De kaart is gebaseerd op afwateringseenheden, en bevat
gedetaillerde informatie over o.a. peilen en dijk- en
terreinhoogten. De eerste versie van de kaart beslaat de periode
1865-1890. De kaarten hebben schaal 1:50.000, terwijl er ook
overzichtskaarten met schaal 1:400.000 zijn. In principe worden
alle kaarten elke 10 jaar herzien.
Leggerkaarten
Vanaf het eind van de 19e eeuw maken de
waterkwantiteitsbeheerders kaarten met grote schaal voor de
wateren waarover het beheer zich uitstrekt (Leggerkaarten). Deze
kaarten gaan meestal vergezeld van kadastergegevens en
topografische kaarten. Het zijn waarheidsgetrouwe kaarten
(schaal

1:1000 tot 1:5000)

waarop afmetingen exact zijn

weergegeven.
Veel kaartgegevens zijn geautomatiseerd beschikbaar; als
voorbeeld kunnen de leggerkaarten van de waterbeheerders worden

-

genoemd.
Verbeteringskaarten
Vanaf eind 19e eeuw werden door waterschappen kaarten gemaakt
voordat met de "verbetering" van beken werd begonnen. Vaak is op
deze kaarten zeer nauwkeurig aangegeven hoe de "oorspronkelijke"
beek eruitzag, en is aangegeven of de beken zijn verdiept of het

maaiveld verhoogd. Hoewel dit zeker niet de oudste kaarten zijn,
kunnen deze wel tot de meest informatieve worden gerekend.

Ter

illustratie zijn in figuur 1 enkele kaarten uit 1929 en 1936
opgenomen van verbeteringswerken aan de Dommel.
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Figuur 1.

Historische kaarten verbeteringswerken De Dommel.

10

-

COLN-kaarten
De COLN-kaarten leveren een duidelijk beeld van de
waterhuishoudkundige situatie anno begin jaren vijftig.
een zomergrondwaterstandskaart,

hed

en een verdrogingskaart.
Grootschalige Basiskaart Nederland
De GBKN is een digitaal kaartprodukt. De voorbereiding daarvan
vindt plaats in een landelijk Samenwerkingsverband GBKN. De
vervaardiging van de kaart zal in regionale
samenwerkingsverbanden tot stand dienen te komen. Doordat er
inmiddels een akkoord is bereikt tussen de verschillende
participanten

-

Er is

een wintergrondwaterstandskaart

(VNG,

VEWIN,

PTT-Telecom,

Kadaster,

Vereniging

EnergieNed) lijkt de kaart realiseerbaar.
Overige kaarten
Van belang te vermelden zijn voorts bodemkundige (Stiboka) en
geomorfologische kaarten (Geomorfologische Kaart van Nederland
schaal 1:50.000). Deze kunnen ondermeer worden gebruikt bij de

beschrijving van de beekdynamiek (vgl. Knotters et al.,

1993).

Voorts wordt t.b.v. de Ecosysteemvisie Beken en Beekdalen een
beken-kaart van Nederland gemaakt. Per provincie worden kaarten
gedigitaliseerd en bij de LD in Utrecht tot een landelijke kaart
samengevoegd.
Met betrekking tot kaartmateriaal is een tweetal tijdschriften
relevant, te weten "Caert-Thresoor, tijdschrift voor de geschiedenis
van de kartografie in Nederland (Alphen a/d Rijn)" en het Historisch
Geografisch Tijdschrift (Stichting Matrijs Utrecht).

3.3 Archieven en verzamelingen
Het raadplegen van archieven kan een waardevolle bijdrage vormen bij
historisch onderzoek. Archiefwerk is bijvoorbeeld toegepast bij
onderzoek naar de verspreiding en de aantalsontwikkeling van
diersoorten. Met name in relatie tot visserij en jacht zijn vaak tal
van documenten te vinden. Een voorbeeld van een studie waarbij
archieven een grote rol hebben gespeeld,

is die van Pelzers

(1988)

naar de zalmvisserij op de rivieren in de vorige eeuw in Limburg en
Gelderland.
Een belangrijk natuurwetenschappelijk archief, wat betrekkelijk
gemakkelijk te raadplegen is, is het BIC (Biogeografisch
Informatiecentrum te Leiden) dat is overgegaan naar IKC-NBLF
Wageningen. Bij Staatsbosbeheer worden vanaf ongeveer 1928
documenten verzameld over de Nederlandse natuur en landschap. In dit
Natuur Wetenschappelijk Archief (NWA) bevindt zich alleen informatie
die in relatie staat met de Staatsbosbeheerterreinen en documentatie
over het beheer. Alle andere informatie is al vroeg naar het
voormalige RIVON gegaan en later (1989) nog een deel naar het BIC.
Het NWA brengt documenten bijeen en heeft een verzameling van
natuurwetenschappelijke gegevens over o.m.

bodem/geologie,

hydrologie, hydrobiologie, flora/vegetatie, invertebraten, vissen,
herpetofauna, vogels en zoogdieren. Ook gegevens over toekomstige
eigendommen van Staatsbosbeheer worden in het archief opgenomen. Er
is een geautomatiseerd zoeksysteem. In de bibliotheek bevindt zich
literatuur met niet gepubliceerde waarnemingen van planten en
dieren. Het NWA is gedeeltelijk een openbaar archief. Onder bepaalde
voorwaarden worden documenten uitgeleend

(informatie via:

Postbus

11
1300,

3970 BH Driebergen).

Wat betreft het archief van het IBN-DLO (voorheen Rijksinstituut
voor Natuurbeheer) te Leersum kan worden gemeld dat die is ingedeeld

per gemeente. Vermeldenswaard is voorts dat ook (regionale) Natuur
Historische Musea vaak waardevolle archieven en bibliotheken
bezitten. Dergelijke musea zijn aanwezig in Leeuwarden, Enschede,
Rotterdam, Tilburg, Maastricht en Den Haag. Het nationaal
Natuurhistorisch Museum bevindt zich in Leiden. Daar is ook het
Centraal Bureau van EIS (Entomological Invertebrate Survey)
gevestigd. Bij het Instituut voor Taxonomische Zoölogie (afdeling

Entomologie) van de Universiteit van Amsterdam bevindt zich het
Zoölogisch Museum waar zich,

evenals in Leiden,

collecties van

aquatische organismen van ten minste 100 jaar oud bevinden.
Tenslotte kunnen de streekarchivariaten worden genoemd waar
regionale informatie (o.a. cultuurhistorisch maar ook
natuurwetenschappelijk) is opgeslagen. Voor adressen wordt verwezen

naar de Almanak van het Nederlands Archiefwezen (Koninklijke
Vereniging van Archivarissen in Nederland, 1993). In de almanak

wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën, te weten het
Algemeen Rijksarchief, de Rijksarchieven per provincie, de
provinciale archiefinspecties, gemeentearchieven, streekarchieven,
waterschapsarchieven, kerkelijke archieven, bedrijfsarchieven,
audio-visuele archieven, en overige archiefbeherende instellingen en
documentatiecentra. Het archiefwezen in Nederland kent een vrij
systematische opzet, die echter in de verschillende regio's van het
land kan verschillen. Ook de toegankelijkheid van de verschillende
archieven kan onderling sterk verschillen.
Opgemerkt moet worden dat het boven genoemde niet een uitputtende
opsomming van bestaande archieven betreft.
Naast de archieven met betrekking tot documentatie dienen
verzamelingen te worden onderscheiden. Wat vegetatie betreft, is het
florabestand van het Rijksherbarium in dit kader vermeldenswaard
(zie o.a. Witte & Van der Meijden, 1989). Door het Rijksherbarium
wordt het geautomatiseerd vegetatiebestand FlorBase ontwikkeld.
In het algemeen zijn verzamelingen slecht ontsloten en kost het zeer
veel moeite om bruikbare informatie uit verzamelingen te onttrekken.
Ook bestaan er verschillen tussen diverse tijdvakken voor wat
betreft de beschikbaarheid van informatie.
Voor het opsporen van referentiegegevens over vegetatie is door
IBN-DLO Wageningen het project "Oude Vegetatiegegevens" opgezet.
Hierbij is het de bedoeling dat zoveel mogelijk oude opnamen van
Nederlandse vegetaties worden opgespoord en geautomatiseerd. Begin
1993 waren reeds meer dan 12.000 opnamen van vóór 1970 in de
databank opgeslagen. Er wordt gewerkt aan de automatisering van nog
10.000 vegetatie-opnamen, alsook aan de ontwikkeling van
programmatuur om de gegevens te analyseren en presenteren. In het
kader van dit project wordt een nieuwsbrief uitgegeven, waarin o.m.
een overzicht van opgespoorde archieven, programmatuur en
geautomatiseerde vegetatie-opnamen worden gepresenteerd. In januari
1993 verscheen het tweede nummer van de nieuwsbrief. Informatie over
dit belangwekkende project is te verkrijgen bij IBN-DLO (t.a.v.
H.Meertens).
Historische informatie met betrekking tot de staat, inrichting en
beheer van watergangen kan ook in archieven in geborgen of verborgen
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staat aanwezig zijn. De ingang "wateroverlast" kan een handvat
bieden. Tal van beken en riviertjes zijn eeuwenlang gebruikt om
schoepenraden van watermolens in beweging te brengen wat aanleiding
gaf (en nog steeds geeft) tot conflicten en geschillen vanwege de
opstuwing van water. Uit 1545 is een plakkaat bekend van Karel V
waarin werd bevolen om de pegel (het waterpeil) van watermolens
officieel vast te leggen.
Voorts beschikt de Werkgroep Historische Ecologie (WLO) informatie

over de aanwezigheid en bruikbaarheid van specifieke archieven

(contactadres: TNO Beleidsstudies, Delft).
Veelal zal er geen tijd zijn om zelf archieven te bezoeken voor het
achterhalen van interessante informatie. Aanbevolen wordt om in
voorkomende gevallen historische werkgroepen of heemkundige kringen
te raadplegen. Zij bezitten specifieke kennis over de streek en
hebben wellicht nuttige tips en informatie.
3.4 Literatuur
Een dankbare informatiebron betreft de literatuur. De ontsluiting
van literatuur is echter vaak een probleem. In Nederland zijn en
worden veel onderzoeksresultaten vrijwel uitsluitend gerapporteerd
in nota's met een beperkte oplage en verspreiding. Daarnaast vormt
een aantal tijdschriften belangrijke informatiebronnen.
Ingangen zijn recente (overzichts-)publikaties van waaruit oudere
literatuur teruggezocht kan worden, registers en zoeksystemen. De
praktijkervaring leert dat bij historisch onderzoek literatuur en
archieven intensief worden gebruikt.
Publikaties en zoeksystemen
Literatuuropgaven in recente publikaties kunnen worden gebruikt om
op basis van de literatuurlijst andere en oudere literatuur op te
sporen (sneeuwbal-effect). Het probleem van de grote (on line)
zoeksystemen (bijvoorbeeld STN, ESA) is vooral dat er vrijwel alleen

internationale literatuur uit grote tijdschriften is opgenomen. Als
gevolg hiervan levert het zoeken met deze systemen vrijwel nooit
bruikbare gegevens op over historische zaken uit een bepaald
Nederlands beekdal. Hetzelfde bezwaar kleeft aan de zoeksystemen van
de universiteitsbibliotheken
(Aqualine).

(bijvoorbeeld AGROLIN)

en van het KIWA

De meeste archieven bevatten zoeksystemen, waarvan er enkele
geautomatiseerd zijn. Zo bevat het Natuur Wetenschappelijk Archief
(zie paragraaf 3.3) een geautomatiseerd zoeksysteem met meer dan
duizend sleutelcodes via welke ruim dertigduizend documenten kunnen
worden geraadpleegd. Dit zal mogelijk met nog circa dertigduizend
worden uitgebreid.
Registers
Registers en jaarinhouden van tijdschriften vormen nog de snelste en
meest profijtelijke manier om veel oude literatuur te scannen op
bruikbare gegevens. Jammer genoeg zijn er weinig registers
beschikbaar. Het tijdschrift De Levende Natuur heeft een register op
de jaargangen van 1896-1941 (Creuzberg & Van Wijngaarden, 1965), en
van Natura wordt een register op alle jaargangen samengesteld.
Andere overzichten kunnen als register worden gebruikt zoals het
overzicht van de hydrobiologische literatuur voor Noord-Brabant
(Mol, 1986a) en het historisch overzicht van 1910 tot 1990 gericht
op de beken ten westen van de Maas in Limburg (AquaSense, 1990). In
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hoofdstuk 4 wordt hier nader aandacht aan besteed.
Het doornemen van de jaarinhoud is de daarop snelste manier om te
scannen, gevolgd door het doornemen van de inhoud van de
tijdschriften zelf. Voor Nederland gaat het om een beperkt aantal
die bruikbare informatie kunnen opleveren. Naast de al genoemde
tijdschriften zijn het Natuurhistorisch Maandblad (Limburg), Natuur
& Landschap, Hydrobiological Bulletin (Neth. Journ. of Aquat.
Ecology), Landschap, het tijdschrift Water, Bodem, Lucht (Heidemij)
en mogelijk ook bladen van jeugdbonden.
Verspreidingskaarten
Voor historische gegevens over bepaalde groepen kunnen
specialistische tijdschriften geraadpleegd worden als Lutra
(zoogdieren), Vogeljaar, Limburgse Vogels, Ardea (vogels) Lacerta
(herpetofauna), Entomologische Berichten (insekten), Gorteria en
Acta Botanica Neerlandica

(planten).

Het is echter aan te raden

eerst een verspreidingsatlas te raadplegen omdat de meest relevante
literatuur daarin is verwerkt. Voor de meeste dieren en planten is
een Nederlandse atlas beschikbaar, terwijl er soms ook regionale of
provinciale atlassen aanwezig zijn. Ook overzichtsliteratuur over
bepaalde groepen zoals Geijskes & Van Tol

(1983),

Mol

(1984),

Torenbeek (1988), Higler (1988) en Drost et al. (1992) geven vaak
een indruk van de vroegere verspreiding van soorten en kunnen worden

gebruikt als ingang voor oudere literatuur. Mol (1986b) heeft in dat
kader de achteruitgang van haften, libellen, steenvliegen en
kokerjuffers in stromende wateren nader beschouwd.
Verspreidingsatlassen zoals de atlas van de Nederlandse flora, de
zoogdierenatlas, tal van avifauna's, de atlas van de Nederlandse
amfibieën en reptielen, de vlinderatlas en andere entomologische
uitgaven met verspreidingskaarten zoals boven genoemd, geven
eveneens inzicht in de huidige maar ook in de vroegere verspreiding
van soorten. Met betrekking tot de vissen kan worden gemeld dat
medio 1993 het project "Visatlas" van start is gegaan. Dit moet
leiden tot een atlas waarin de verspreiding van de Nederlandse
zoetwatervissen in kaart is gebracht. Het project is ondergebracht
bij de OVB maar valt onder de Stichting Atlas Verspreiding
Nederlandse Zoetwatervissen.
Een overzicht van provinciale milieu-inventarisaties (o.a. voor

hydrobiologie) is gegeven in Dumont et al.(1985).
Het bestuderen van verspreidingskaarten van planten en dieren kan
een handvat bieden bij het beschrijven van een referentie voor
natuurontwikkeling. Bijvoorbeeld voor de ecologische analyse van het
stroomgebied van de Kroon- en Tielebeek aan de voet van de stuwwal
bij Mook-Gennep zijn de waarnemingen in het betreffende gebied van
de meer zeldzame plantensoorten uit de Atlas van de Nederlandse
flora gebruikt

(Buskens,

1992).

Naast de officiële literatuur is er een groot circuit met
onderzoeksverslagen, notities en andere verslagen waarin vaak
waardevolle gegevens zijn verborgen. Een goede ingang is (was?) het
kaartenbaksysteem van het RIN te Leersum, waar per onderwerp en per
auteur gezocht kon worden en waarvan de betreffende publikaties in
de bibliotheek of in het archief aanwezig waren. Tevens was hier een
archief aanwezig waarin per gemeente allerlei "grijze" literatuur
aanwezig was. Voor beken die in een terrein van een
natuurbeschermingsorganisatie liggen, is het nuttig om contact met
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deze organisatie op te nemen over onderzoeksgegevens.
Natuurmonumenten heeft per terrein een archief met beheer- en
onderzoeksverslagen. Het archief van Natuurmonumenten ligt in
Amsterdam bij het gemeentearchief en wordt daar thans
geïnventariseerd. Vanaf ongeveer 1995 zal het toegankelijk zijn.

Ook onderzoeksverslagen van studenten bevatten vaak veel informatie.
Veel relevant onderzoek is gedaan bij KUN, LUW, RUU, UvA en RUL.
Contact opnemen met de desbetreffende onderzoeksgroep is verreweg de
snelste manier om de aanwezige informatie boven water te halen. Ook
een bezoek aan de faculteitsbibliotheek levert vaak meer op dan die
ene referentie. In hoeverre de gegevens gebruikt mogen worden,
verschilt per universiteit, maar meestal zal toestemming verkregen
worden om de gegevens te gebruiken.
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4

Historische analyse van de aandachtsvelden

4.1 Landgebruik, landschap en cultuurhistorie
Voor een analyse van de ontwikkelingen in landgebruik en landschap
kan het in hoofdstuk 3 beschreven historisch kaartmateriaal een
goede bron van informatie zijn. De kaarten geven onder meer inzicht
in de landschapsstructuren, grondgebruik en de vegetatiestructuren
(bos, heide, veen, grasland, etc.) van de stroomgebieden in die tijd
en met het toenmalige patroon van waterlopen.

Ook op die kaarten

aangegeven veldnamen kunnen daarover informatie bieden. Voorbeelden
hiervan zijn de de aanduidingen goor, broek voor natte gebieden, de
aanduidingen enk, esch, veld voor hoger gelegen gebied en de
aanduidingen lo(o), ray, rade voor een bosgebied. De beschouwing van

dergelijke historische informatie is geen doel op zich, maar kan
onder meer worden benut voor een analyse van het vroegere landschap
of om bijvoorbeeld na te gaan in hoeverre een watersysteem door de
mens is beinvloed

(Renes,

1990).

Een illustratie hiervoor is het

feit dat in het verleden de gemeentegrenzen vaak samenvielen met de
loop van beken. De uitvoering van normalisatie- en
kanalisatiewerkzaamheden veranderde de loop van die wateren, doch de
gemeentegrenzen bleven onveranderd. De oude loop van de beken bleef
daardoor herkenbaar in de gemeentegrenzen.
Uit dergelijke en andere informatie is inmiddels wel duidelijk dat
de meeste waterlopenstelsels in Nederland al eeuwenlang door de mens
zijn beinvloed waarbij het afwateringsstelsel veelal is verlengd en
verruimd ter vergroting van de af- en ontwatering van
stroomgebieden, of ter benutting van bron- en kwelwater of voor de
opwekking van waterkracht, etc.
Daarnaast kan geschreven informatie een belangrijk hulpmiddel zijn.
De Provinciale Landschappen, Heemkunde-verenigingen of andere
verenigingen die zich bezig houden met cultuur- en/of
natuurhistorie, en landgoedeigenaren bezitten vaak veel lokale en
regionale informatie over de historie van een bepaald gebied.
Meestal is dit gebundeld in periodieken. Speciale aandacht verdienen
anekdotische gebeurtenissen (bijvoorbeeld overstromingen, gekrakeel
rond een watermolen, enz) waarover in die tijdschriften soms wordt
verhaald, en die vaak zeer interessante informatie bevatten over de
toenmalige toestand van een waterloop (zowel morfologisch,
fysisch-chemisch als biologisch).
Ook archeologische informatie kan een rol spelen bij de analyse van
een historische situatie van een watersysteem (Andréa et al., 1990).
Archeologisch onderzoek langs de Boven Regge heeft aangetoond dat in
de Midden Steentijd (8000-4500 v. Chr.) de dekzandkoppen die grenzen
aan het beekdal bewoond werden omdat die als "eilanden" in een
uitgestrekt moerasgebied lagen. De bewoningsgeschiedenis biedt onder
meer informatie over de vroegere waterhuishoudkundige situatie.
Vondsten kunnen daarbij inzicht verschaffen in de toen voorkomende
flora en fauna

(pollen,

macroresten).

Oude dichtgeslibde meanders

bieden vanwege de natte en zuurstofarme omgeving de beste
mogelijkheden voor het bewaard blijven van organische
overblijfselen. Dit geeft inzicht in de relatie tussen de vroegere
mens en de toenmalige natuurlijke omgeving.

De uitvoering van natuurontwikkelingsplannen in beekdalen kan
gepaard gaan met ingrijpende inrichtingsmaatregelen. Tot deze
maatregelen kunnen behoren de verlaging van het maaiveld van
oevergronden, aankoppelen van afgesneden of gedempte beekmeanders,

enz. In het oog moet worden gehouden dat op die lokaties er mogelijk

aardkundige (zie Gonggrijp, 1986) maar ook archeologische belangen
in het geding kunnen zijn. Voorkomen moet worden dat door die
maatregelen aardkundige of archeologische objecten worden aangetast
(Stichting Raap, 1993). Door Andréa et al. (1990) wordt daarom
gepleit voor het inpassen van het archeologisch erfgoed in de
natuurontwikkelingsplannen. Een voorbeeld hiervan is gegeven in
figuur 2.
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Foto- en satelietbeelden kunnen zeer gedetailleerde informatie

verschaffen over bijvoorbeeld het huidige bodemgebruik, maar zij
kunnen ook belangrijke informatie verschaffen over veel
waterhuishoudkundige aspecten van zowel het heden als het verleden.
Via foto- of satelietbeelden is kwel gemakkelijk op te sporen,
vooral in de winter. Via warmtebeelden wordt het dan relatief warme
grondwater dat aan de oppervlakte komt duidelijk zichtbaar. In
januari 1982 werden vluchten uitgevoerd langs de grote rivieren
t.b.v. een (kwel-)
waarbij foto's werden gemaakt met schaal 1:5000
kartering (Janse & De Boer, 1987).
Via warmte-beelden kunnen oude beek- en rivierlopen worden
getraceerd. Dit wordt geïndiceerd door plaatselijke verschillen in
bodemeigenschappen en ongelijke vochtverdelingen in de bodem.
Oude luchtfoto's zijn beschikbaar bij de Topografische Dienst in
Emmen.
4.2 Hydrologie/morfologie

Ook hierbij kan het gebruik van historisch kaartmateriaal nuttig

zijn (o.a. door analyse van toponiemen). Oude leggerkaarten van de
waterschappen en andere waterstaatskaarten geven inzicht in de
vroegere waterhuishouding van een bepaald gebied. Plannen van
verbeteringswerken uit het verleden (vanaf ca. eind 19e eeuw) geven
meer gedetailleerde informatie over veranderingen in de
waterhuishouding van een gebied en veranderingen in de morfologie
van waterlopen. Opgemerkt moet worden dat belangrijke ingrepen in de
hydrologie reeds plaats hebben gevonden vanaf de Middeleeuwen
(ontwatering van kommem,

venen,

etc.).

Een goede basis voor een waterhuishoudkundige analyse op historische
grondslag is een hydrologische systeembeschrijving (Van Beusekom et
al., 1990) met kaartmateriaal zoals geologische, geomorfologische,
bodem-, fysiografische, grondwatertrappen-, isohypsen- en
waterstaatskaarten. Figuur 3 geeft een beeld van de veranderingen in
een beeksysteem (de Hooge Raam) gedurende het Holoceen op basis van
historische kaarten. Vergelijking en interpretatie van dergelijke
kaarten kan aanwijzingen geven over verbanden of tegenstrijdigheden
tussen het patroon van het waterlopenstelsel en bijvoorbeeld de
geomorfologie. Er zijn tal van gevallen bekend waarin het huidige
waterlopenstelsel sterk afwijkt van het oorspronkelijke
afwateringspatroon. Toponiemen als Leij, Leijgraaf, Vloedgraaf,
Veengoot en Molenbeek zijn indeze ook veelzeggend over de
antropogene beïnvloeding van het watersysteem.
Het bestuderen van kaarten en kaartsequenties verschaft inzicht in
de mate van dynamiek in het watersysteem. Wijzigingen in
meanderpatronen kunnen duidelijk maken in hoeverre processen als
sedimentatie en erosie een rol spelen in het waterlopensysteem.
Inmiddels is echter gebleken dat tal van meanderende beken in
Nederland van nature hun loop gedurende decennia niet of nauwelijks

hebben verlegd (zie Geesink & Romeijn,

1990 en Wolfert,

1991).

Voor een nader inzicht in kwel en infiltratie in het stroomgebied is
het interpreteren van verschillende soorten kaarten met
waterhuishoudkundige informatie eveneens een belangrijk hulpmiddel
(zie bijvoorbeeld Stuurman et al. 1988, Stuurman et al., 1990 en
Stuurman & Pakes,

1991).

Bij een hydrologische systeemanalyse speelt onder andere
eco-hydrologische kennis een belangrijke rol, waarbij de
waterhuishouding in relatie tot het voorkomen en de verspreiding van
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vegetatie wordt bestudeerd. Op dit gebied is inmiddels veel
informatie verzameld (zie o.a. Cals & Roelofs, 1989; Van Diggelen,

1990; Kleijberg,
1990, 1991).

1988; Meuleman,

1989; Roelofs & Vos,

1979; Vegter,

Figuur 3. Veranderingen in het beeksysteem van de Hooge Raam
gedurende het Holoceen op basis van historischekaarten ingetekend op
een fragment van de geomorfologische kaart (bron: Van Dijk &
Buskens,

1993).
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4.3 Waterkwaliteit
Systematisch waterkwaliteitsonderzoek wordt relatief nog pas kort
uitgevoerd door de waterkwaliteitsbeheerders (vanaf zestiger jaren).
Bij de voormalige provinciale waterstaten zijn echter voorheen wel
inventariserende onderzoeken uitgevoerd. Een dergelijke
inventarisatie heeft in Limburg in de oorlogsjaren plaatsgevonden.
Ook zijn gegevens beschikbaar uit wetenschappelijk onderzoek (o.a.
Redeke,

Dresscher).

Daarnaast kunnen gemeente-archieven en

heemkunde-verenigingen of andere lokale of regionale
cultuurhistorische verenigingen informatie leveren met name met
betrekking tot het voorkomen van industrie bij waterlopen, zowel
voor wat betreft de waterkwaliteit als vestigingsvoorwaarde voor die

bedrijven (bijvoorbeeld bij wasserijen, bierbrouwerijen) alsook voor
wat betreft de effecten van die activiteiten op de waterkwaliteit

(verontreiniging). Bijvoorbeeld Hinderwetvergunningen bevatten hier
informatie over. Die vergunningen bestaan sinds het eind van de 19e
eeuw, waarin ook toen al de milieu-effecten van industriële
activiteiten werden beschreven.
Vanaf het begin van deze eeuw voerden Rijkscommissies en Provinciale
Waterstaten ad hoc onderzoeken uit naar de verontreinigingstoestand
van oppervlaktewateren. Vaak, maar niet altijd, zijn hiervan
rapporten verschenen. Hiervoor kunnen provinciale of rijks-archieven
worden geraadpleegd. In de bijlage 3 is een passage uit het verslag
van de Staatscommissie voor het zalmvraagstuk (uit 1916) opgenomen.
Ook het verslag van de Staatscommissie (uit 1897) omtrent een
onderzoek naar bevloeiingen bevat een schat aan historische gegevens
over de kwaliteit en kwantiteit van veel beken.
Anekdotisch is het onderzoek naar de verontreinigingstoestand van
Limburgse oppervlaktewateren dat in de Tweede Wereldoorlog door een
ingenieur van de Provinciale Waterstaat per fiets is uitgevoerd. Het
onderzoek nam een jaar in beslag. De onderzoeksgegevens hiervan zijn
inmiddels helaas verloren gegaan. De indruk bestaat dat in het
algemeen nog al eens authenthiek materiaal verloren gaat bij
opschoonacties in bibliotheken. Hier dient ten zeerste voor te
worden gewaakt.
Vermeldenswaard is voorts het onderzoek dat door de Nederlandse
Vereniging tegen water-, bodem- en luchtverontreiniging is
uitgevoerd naar de verontreinigingstoestand van het oppervlaktewater
in de jaren veertig. In dat kader zijn per provincie rapporten
gepubliceerd. Ook vermeldenswaard zijn de analyses die door
apothekers in de 17e/18e eeuw werden verricht in opdracht van
geneeskundige raden en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.
4.4 Flora en fauna
Het begin van het floristisch onderzoek dateert uit de zeventiende
eeuw. De meeste nadruk lag vanzelfsprekend eerst op de taxonomie.
Doordat de naamgeving aan planten nogal eens veranderde in de loop
der tijd, is dit vaak een valkuil bij het bestuderen van oude
gegevens. Er is relatief veel materiaal beschikbaar over flora (en
fauna)

van de 18e en 19e eeuw.

Voor informatie hierover wordt o.m.

verwezen naar de Werkgroep Historische Ecologie (p/a R.

During,

INRO/TNO Delft).

Voor wat betreft vegetatiegegevens kan worden verwezen naar algemene
literatuur over de Nederlandse flora (zie bijv. Mennema et al.,
1985; Westhoff & Den Held, 1975). Ook kunnen worden genoemd Mol
(1986a) waarin gegevens voor Noord-Brabant zijn opgenomen, en Van
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Dijk (1974) met daarin gegevens over het voorkomen van vegetatie in

de Limburgse oppervlaktewateren in relatie tot de waterkwaliteit. In
het laatstgenoemde rapport ontbreken de onbewerkte vegetatie-opnames
helaas.
Voor regionale en lokale informatie over ontwikkelingen in flora en
fauna vormen de periodieken van de Provinciale Landschappen,
heemkundeverenigingen en natuurbeschermingsorganisaties (bv
IVN-districten en plaatselijke IVN-afdelingen) een belangrijke bron
van informatie.
Meer recent zijn de ontwikkelingen met betrekking tot
modelonderzoek, met bijvoorbeeld het model ICHORS, naar historische
situaties over het voorkomen van vegetaties.
Het hydrobiologisch onderzoek dateert van het begin van deze eeuw en

was grotendeels inventariserend en beschrijvend van karakter (o.a.
Snijders, 1912). Veel aandacht werd besteed aan taxonomie en

autoecologie van soorten (o.a. Redeke, 1948). Er werd echter nog
nauwelijks onderzoek verricht aan de relaties met de waterkwaliteit.

In het begin beperkte het onderzoek zich ook meer tot de liefhebbers

van wateronderzoek dan dat men kan spreken van professionele
hydrobiologen

(Geelen & Leentvaar,

1988).

Documentatie van vermaarde

hydrobiologen van de "Hydrobiologische Club" (in 1921 door Redeke
opgericht), zoals J. Heimans en Th. Dresscher, is ondergebracht bij
IBN-DLO te Leersum. Over Romijn is een biografie in voorbereiding.
Pas na de Tweede Wereldoorlog intensiveerde het onderzoek aan de
binnenwateren. Het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten
behoeve van Natuurbehoud (RIVON) verzamelde veel gegevens vanaf het
eind van de vijftiger jaren. In Limburg werd in die tijd een
praktijktoepassing van biologische waterbeoordeling uitgevoerd in
een samenwerking tussen de Provinciale waterstaat en het RIVON
(Jansen, 1964). In de zestiger jaren verschenen hydrobiologische
publikaties over waterkwaliteitsproblemen (o.a. Marquet, 1962;
Higler, 1964; Marquet & Leentvaar, 1967). Nadien werden systemen
ontwikkeld voor waterkwaliteitsbeoordeling op biologische grondslag.
Voor een overzicht van de ontwikkeling daarvan en relevante
literatuur wordt verwezen naar Tolkamp & Gardeniers (1988) en Higler
(1987).
Wetenschappelijk onderzoek naar verspreiding en autoecologie van
aquatische macrofauna vond (en vindt) onder meer plaats bij enkele
universiteiten (Nijmegen, Amsterdam), de landbouwhogeschool
Wageningen (thans Landbouwuniversiteit), het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer (thans IBN-DLO) te Leersum en de Limnologische
Instituten

(Oosterzee,

Nieuwersluis en Yerseke).

Naast de vele

publikaties van wetenschappelijk medewerkers is zeer veel informatie
verzameld in afstudeerrapporten van studenten (te vinden in de
universiteitsbibliotheken).

Enkele publikaties met

overzichtsgegevens over het onderzoek aan de Nederlandse aquatische
macrofauna zijn die van Mol (1985a, 1985b) en Higler (1986).
Publikaties met veel regionale informatie over het voorkomen van
macrofauna zijn bijvoorbeeld die van Verdonschot (1990) voor
Overijssel, Tolkamp (1980) en Paarlberg & Torenbeek (1985) voor
oostelijk Gelderland, Moller Pillot (1973) voor Noord-Brabant en Van
der Hammen (1993) voor Noord-Holland.

Toponiemen kunnen additionele informatie geven over het voorkomen en
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de lokalisatie van organismen. Zo heeft het gebruik van toponiemen
een rol gespeeld bij het nagaan van de verspreiding van bevers in
Nederland. Ook bij het nagaan van de historische verspreiding van
otters kunnen plaatsnamen een rol spelen (bv “Den Oetert"), alhoewel
dit een hachelijke onderneming is. Zo heeft de naam Beverwijk niets
met de verspreiding van bevers te maken, doch met de vestiging van
de familie Bever.
In het algemeen kan dit soort informatie wel bijdragen in de analyse
van een historische situatie, met name ten aanzien van de hydrologie
van een gebied.
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5

Toepassing in de praktijk

5.1 Algemeen
In het voorgaande is met name aandacht besteed aan de mogelijkheden
voor het achterhalen van historisch ecologische informatie. In dit
hoofdstuk wordt een aantal praktijkvoorbeelden geëvalueerd waarbij
historisch ecologisch onderzoek in meer of mindere mate een rol

heeft gespeeld. Het betreft een drietal onderzoeken en een drietal

praktijk-uitwerkingen. Daarnaast is een aantal mensen geënqueteerd
die zich in algemene zin met beekherstel bezig houden. De resultaten
daarvan zijn in hoofdlijnen in dit hoofdstuk opgenomen. Tenslotte
wordt in een aparte paragraaf ingegaan op de ervaringen die in het

buitenland zijn opgedaan met beekherstel en de rol die historisch
ecologische gegevens daarbij hebben gespeeld.

5.2 Toepassingen van onderzoek vanuit een historisch ecologisch
perspectief
Recent zijn verschillende studies verricht waarin reconstructies van
het abiotisch milieu en/of van het ecologisch functioneren zijn
gemaakt. Enkele van deze studies zullen hier nader worden beschouwd.
Het betreft studies waarbij gebruik is gemaakt van respectievelijk
historisch kaartmateriaal,

literatuurreferenties en archieven.

Onderzoekingen waarbij expliciet van historische kaarten gebruik is
gemaakt, zijn vooral toegepast voor het rivierengebied. Hier zal de
analyse van historische kaarten in relatie tot de morfodynamiek van
de Waal door Overmars (1992) en Faessen (1993) voor de Limburgse
Maas aan de orde komen. Een project waarbij in het bijzonder
literatuurreferenties zijn gebruikt, is het onderzoek naar de
aanvoer van gebiedsvreemd water in Noord-Limburg nu en in het
verleden door Aquasense

(1990).

In de studie van During & Schreurs

(1991) naar de natuurlijke historie van de Utrechts-Noordhollandse
Vecht tenslotte zijn tal van archieven geraadpleegd.
De genoemde studies worden hierna kort besproken met betrekking tot
het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van historische bronnen.
Analyse van historische kaarten voor de beschrijving van de
morfodynamiek van een rivier
Overmars (1992) geeft aan de hand van kaartmateriaal vanaf 1615 een
beeld van de veranderingen in het stroombed van een deel van de
Waal. De oude kaarten laten opwassen, aanwassen, schaardijken en
nevengeulen zien die in de tijd veranderen. Kaarten van uiterwaarden
uit 1688 en 1720-1730 vervaardigd door landmeters bevatten zelfs
aantekeningen over de begroeiing in percelen zoals griend, riet,
"lies", "seer laag onland" of grasland al of niet met zandafzetting.
Op de rivierkaart uit 1920 zijn aantekeningen over de dikte van
sliblagen opgenomen, die blijken te variëren mede afhankelijk van
het al of niet voorkomen van bekadingen langs uiterwaarden.
Op basis van de kaarten wordt een beeld geschetst van een Waal met
een zandig en dynamisch stroombed dat in de 19e eeuw verandert in
een genormaliseerde stroomgeul met bekade en derhalve opkleiende
uiterwaarden. De beddingverplaatsingen en later het
opslibbingsproces van het rivierbed worden meer in detail
gepresenteerd voor de Winsense Waard op basis van negen kaarten uit
de periode van 1607 tot 1992.
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De studie van Overmars geeft geen informatie over de
toegankelijkheid en toepasbaarheid van de gehanteerde kaarten. Het
rapport van Faessen (1993) over de Grensmaas doet dit wel. Als basis
voor onderzoek in archieven is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de
dissertatie van Donkersloot-de Vrij (1981) waarin een overzicht
wordt gegeven van topografische kaarten van Nederland voor 1750. De
door Faessen gebruikte historische kaarten zijn systematisch
bestudeerd aan de hand van specifieke morfologische karakteristieken
en op opname-formulieren verwerkt. Met name de kaarten uit de 19e
eeuw bleken zeer bruikbaar te zijn voor de analyse van de
morfodynamiek. Wel veroorzaken verschillen in schalen van
verschillende kaarten meetkundige afwijkingen bij onderlinge

vergelijking. Voor kleinschalige kaarten uit de 17e eeuw wordt
expliciet aangegeven dat deze geometrisch geheel onbetrouwbaar zijn.
Wel kunnen dergelijke oude kaarten voor een meer oppervlakkige
interpretatie worden gebruikt (aanwezigheid meanders,
etc. ).

eilanden,

De kaartanalyse laat uiteindelijk uitspraken toe over veranderingen

in de lengte van de thalweg, de breedte, de sinuositeit en de
dynamiek van de ligging waaronder laterale verleggingen van de
bedding van de Maas in de 19e en 20e eeuw.

Historische informatie in relatie tot effecten van aanvoer van

gebiedsvreemd water
In het kader van een beleidsvoorbereidende studie voor het
Waterhuishoudingsplan Limburg met betrekking tot de inlaat van
(oorspronkelijk) Maaswater zijn door Aquasense (1990) historische
gegevens uit de periode 1910-1990 geanalyseerd uitgaande van
literatuurreferenties en de jaargangen van het Natuurhistorisch
Maandblad. De verzamelde gegevens zoals die in het rapport naar
voren komen, betreffen voornamelijk soorten van watergangen en
andere oppervlaktewateren met inbegrip van de oeverlanden. Per
decade wordt een beeld geschetst van de natte biotopen in Noord- en
Midden-Limburg uitgaande van de gegevens met betrekking tot
verspreiding en aantalsverloop van getraceerde soorten. Het
historisch overzicht is gebruikt voor de selectie van zogenaamde
kensoorten voor ecotopen, i.c. beken, oevers, Maasmeanders en
landschap in algemene zin.
In de tweede helft van het rapport worden fysisch-chemische gegevens
van waterlopen sinds 1969 gepresenteerd en beschouwd van perioden
voor en na de start van inlaat van Maaswater via de Peelkanalen in
Noord-Limburg. De ecologische effecten van aanvoer van gebiedsvreemd
water zijn bestudeerd op basis van gegevens van met name macrofauna
van aanvoerkanalen en van watergangen met weinig of geen
beïnvloeding met gebiedsvreemd water op basis van inventarisaties in
1954, 1976 en 1984-1988. De veranderingen van levensgemeenschappen
onder invloed van inlaat van gebiedsvreemd water zijn in beeld
gebracht met geselecteerde kensoorten in zogenaamde amoebes.
Het rapport geeft niet expliciet aan in hoeverre de historische
informatie geschikt en bruikbaar was binnen het onderzoekskader.
Terloops wordt opgemerkt dat historische gegevens over Noord- en
Midden-Limburg zeer schaars zijn en bovendien verspreid over kleine
mededelingen zijn opgenomen in de oude jaargangen van het
Natuurhistorisch Maandblad. Bij de beoordeling van de effecten van

gebiedsvreemd water wordt uiteindelijk gebruik gemaakt van oude
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inventarisaties (1954 en 1976) relatief gemakkelijk beschikbare
informatie.
De natuurlijke historie van de Utrechts-Noordhollandse Vecht
De studie is verricht in het kader van het Restauratieplan Vecht met
als doel het schetsen van een ecologische referentie op basis van
historische gegevens. Daartoe zijn archieven, bibliografische
ontsluitingen en historische kaarten en afbeeldingen geraadpleegd.
Voor de studie zijn uiteindelijk 28 archieven en 75
literatuurreferenties gebruikt. De gegevens zijn benut voor de
beschrijving van de geologische en waterstaatkundige geschiedenis,
en veranderingen in de waterkwaliteit, de mate van vervuiling en in
samenstelling van flora en fauna van de Vecht.
Uit het overzicht van de genoemde bronnen in het rapport blijkt dat
verslaglegging in het verleden vooral heeft plaatsgevonden in
relatie tot specifieke knelpunten als hoge waterstanden, erosie van
oevers, brakwording, watervervuiling, volksgezondheid en de toestand

van de Vecht in relatie tot de bevaarbaarheid. De naspeuringen

leverden gegevens op over de morfologie, het verval, het
dwarsprofiel, peilbeheer en regeling van watertoevoer naar de Vecht
voornamelijk uit de 19e eeuw. De fysisch-chemische gegevens zijn in
beperkte mate voorhanden op basis van bronnen uit de 19e eeuw; meer
uitgebreide gegevens dateren uit het begin van deze eeuw. Daarnaast
kon belangwekkende informatie over micro- en macrofauna, vissen en
water- en oeverplanten worden gevonden. Vooral de vissen worden
uitgebreid in het rapport behandeld in een overzicht van meer dan
tien pagina's.
Een dergelijk onderzoek is uiteraard tijdrovend. In het rapport
wordt hierover opgemerkt: "Het bestuderen van archivalisch materiaal
is een uiterst arbeidsintensieve aangelegenheid en naarmate men
verder in de tijd terug gaat, neemt de erin te investeren tijd toe,
terwijl de 'opbrengst' afneemt". De verzamelde gegevens zijn
gebruikt voor de beschrijving van de veranderingen in de tijd van de
waterhuishoudkundige toestand vanaf de 9e eeuw, de vervuiling sinds
de 15e eeuw en de natuurlijke historie vanaf de 17e eeuw.
Geconcludeerd wordt dat aan het eind van de vorige eeuw de
(fysisch-chemische) waterkwaliteit van de Vecht nog een
oorspronkelijk karakter bezat. Concrete gegevens hierover ontbreken
echter. Voor macrofauna, standvis en 'minder actief trekkende!
vissoorten wordt de 19e eeuw representatief geacht voor een relatief
weinig verstoord systeem. In het referentiebeeld wordt een beeld
opgeroepen van een stromend water met stroomsnelheden van 0,5 m/s
bovenstrooms tot 0,10 a 0,20 m/s benedenstrooms. Redeke (1948) merkt
daarentegen op dat de Vecht eerder het karakter van een boezemwater
heeft sinds er geen sprake meer is van een vrije uitmonding door de
aanleg van de zeesluizen in Muiden in 1674. De afstroming wordt
echter met name beïnvloed door de getijde-beweging en vindt er bij

eb wel vrije afstroming plaats. Romijn spreekt hier van een
polderrivier.

Een eenduidige beschrijving van een ecologische referentie
gerelateerd aan een bepaalde periode wordt hier niet aangereikt,
maar is op basis van het vergaarde bronnenmateriaal met de nodige
restricties zeker wel mogelijk. Daarnaast zij opgemerkt dat de
rijkdom aan historische bronnen vooral ook te danken is aan het
eeuwenlange gebruik van de Vecht als vaarwater, viswater en voor
drinkwater en het voorkomen van oude woonkernen en buitenplaatsen
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langs de oevers.

5.3 Toepassingen bij projecten met historisch ecologische
nevenaspecten

Er is een drietal beekherstelprojecten geanalyseerd, te weten het
Regiwa-project AA of Goorloop (bovenloop van de Beerze), het
Regiwa-project Keersop-Gagelvelden, en het NBP-project
Tongelreep-Achelsche Kluis. Bij deze projecten was een onderzoek
naar historisch ecologische gegevens niet het hoofddoel, maar maakte
(slechts) een beperkt deel uit van het totale project.
Project Aa of Goorloop
Vraagstelling
Het doel van dit in uitvoering zijnde project is passieve
meandering, het opheffen van stuwen, herstel van inundatie en
verdrogingsbestrijding.
Historische gegevens zijn gebruikt om antwoord te verkrijgen op de
volgende vragen:
a
Is de beek in het verleden vergraven, of gegraven op een plaats
waar geen beek aanwezig was.
Toelichting: Herstel betekent in het eerste geval dat gestreefd
wordt naar een gestuwde watergang t.b.v. verdrogingsbestrijding.
In het tweede geval zou gestreefd kunnen worden naar het
verkrijgen van een stromende beek, met lagere grondwaterpeilen
in het beekdal.
b
In welke mate heeft de beek oorspronkelijk een meanderend
patroon gehad.
Toelichting: Onduidelijkheid bestond over de mate waarin
bovenlopen van de beek van nature zouden kunnen meanderen.
&
In welke mate heeft de beek oorspronkelijk een extreem zuur
karakter

d

(pH 3.8),

en in welke mate bepaalt dit de ecologische

potenties.
Toelichting: De lage pH in combinatie met hoge
ijzer-concentraties resulteert in een beperkte
macrofauna-ontwikkeling, en in de afwezigheid van vissen. Indien
dit oorspronkelijk zo was, kan het gestelde doel dat de beek
stuwvrij moet zijn voor vismigratie, vervallen.
In welke mate werd in het verleden de beekafvoer en het beekpeil
beïnvloed door het grondwater (en vice versa).
Toelichting: Er zijn meerdere factoren dan ontwatering die tot
verdroging hebben geleid. Herstel van een grondwaterstand tot op
een niveau dat ecologisch gewenst is (berken-elzen broekbos),
kan leiden tot een afnemend debiet.

Geraadpleegde historische bronnen
Voor onderdeel a)

is historisch kaartmateriaal gebruikt,

te weten de

Historische atlas, kadastrale kaarten uit 1825, bestekken
verbeteringswerken omstreeks 1930 en diverse streekkaarten uit 17e
en 18e eeuw.
Voor onderdeel b) is dezelfde informatie gebruikt als voor a.
Voor c) zijn gegevens over de watersamenstelling en aquatische
ecologie gebruikt van met name na 1960, en ook enkele zeer algemene
gegevens uit de periode na 1900.
Er zijn (voor onderdeel d) geen gegevens gebruikt over het
grondwater, beekafvoeren en beekpeil, en slechts zeer beperkt
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gegevens uit onderzoek naar broekveenafzetting en uit
bosinventarisaties.
Toepassing in het project
Op oude kaarten blijkt een (nu ontgonnen) ven als bron van de Beerze
te kunnen worden gekenmerkt. Dit ven lag duidelijk bovenstrooms van
het projectgebied. Er is ter plaatse zeker sprake geweest van een
natuurlijke afwatering in de vorm van een beek. De vraagstelling
onder a is derhalve duidelijk beantwoord.
De discussie omtrent de oorspronkelijke meandering van de beek
(onderdeel b) kon niet geheel worden afgerond. Wel is uit kaarten
(van omstreeks 1930)

gebleken dat de meanderdichtheid in het direct

benedenstrooms aan het project grenzende deel van de bovenloop

duidelijk lager is geweest dan in de midden- en benedenloop (ca. 40%
tegen 80% resp. 100%). Niet duidelijk is of op kaarten uit het

midden van de 19e eeuw al sprake is van een vergraven beek. Oudere
kaarten zijn te onnauwkeurig gebleken om daaruit een historische
referentie te kunnen herleiden.
In het project is gekozen om niet actief te hermeanderen, doch
slechts de aanwezige kades en beschoeiingen te verwijderen en d.m.v.
een lichte vergraving en plaatsing van boomstobben aanzetten te
maken tot meandering (beek verlenging ca 5%).
Door gebrek aan nauwkeurige historische informatie kon geen antwoord
worden verkregen op de vraag in welke mate de beek oorspronkelijk
een extreem zuur karakter had (onderdeel c). In het project is
gekozen voor het handhaven van twee bestaande stuwtjes. Er wordt
afgezien van de aanleg van nieuwe stuwen in de hoofdbeek.
Maatregelen voor verdrogingsbestrijding worden gezocht in de
vermindering van de greppelontwatering en extensivering van het
onderhoud.
Project Keersop-Gagelvelden
Vraagstelling
De doelstelling van het in uitvoering zijnde project is
hermeandering en bestrijding van verdroging. Het project zal in het

voorjaar 1994 gereed zijn.
Historische gegevens zijn gebruikt om antwoorden te krijgen op de
volgende vragen.
a
Welke vorm en afmeting had de beek voor de normalisatie in 1890
en op welke diepte lag de bodem destijds.
Toelichting: Uitgangspunt van het project is om zo veel als
mogelijk is de beek in de oude staat te herstellen. Omdat
peilstijgingen slechts in een deel van het project mogelijk
zijn, moet er voor de toegenomen piekafvoeren een oplossing
worden gezocht.
b
Welk afvoergedrag had de beek voor 1890.
Toelichting: Hoewel informatie over het historische afvoergedrag
op zich interessant zou zijn, is het voor het project niet echt
noodzakelijk geweest. De vormgeving van de beek was wel bekend
en de randvoorwaarde dat de beek in een deel van het
projectgebied niet verder mag inunderen bepaalde in belangrijke
mate de uiteindelijke uitvoering.

Geraadpleegde historische bronnen
De belangrijkste historische gegevens (voor onderdeel a) zijn
ontleend aan het oorspronkelijke bestek met kaarten (1890), geen
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dwarsprofielen,

de historische atlas,

diverse streekkaarten uit de

17e en 18e eeuw. Tevens is sediment-onderzoek uitgevoerd, waaruit
vrij exact de oude beekbodem(hoogte) kon worden herleid.
Er zijn slechts in beperkte mate afvoergegevens achterhaald van de
diverse beken omstreeks 1900. Deze zijn echter onvoldoende om een
afvoergedrag vast te stellen (zie onderdeel b). Uiteindelijk werd de
aanname gemaakt dat de piekafvoer zeker met een factor 2 zouden zijn
toegenomen.
Toepassing in het project
De oude beek wordt hersteld volgens het zelfde tracé en op dezelfde
diepte als voor 1890 (onderdeel a). Piekafvoeren worden via
nevengeulen afgeleid van de hoofdbeek.
Uit berekeningen bleek dat de aangenomen piekafvoer niet in het
nieuwe profiel kon worden afgevoerd zonder toenemende inundatie

(onderdeel b). Hierop is het ontwerp van de nevengeulen aangepast

(en niet dat van de meanderende beek! ).

Project Tongelreep-Achelse Kluis
Vraagstelling
Doelstellingen van het project zijn hermeandering, inundatie,
verwijdering van stuwen, bestrijding van verdroging, en
herinrichting van het beekdal. Het project wacht op uitvoering (naar
verwachting zomer 1994).
Historische gegevens zijn gebruikt om antwoorden te krijgen op de
volgende vragen.
In welke mate treedt in een natuurlijke beek zandtransport op en
a
in welke mate bepaalt dit de ecologische potenties.
Toelichting: Beperking van het zandtransport is om diverse
redenen een belangrijk aandachtspunt. Bekend is dat een te groot
transport verstorend werkt op de ecologie, het resulteert echter
ook in ongewenste verzanding van minder hellende trajecten
benedenstrooms.
Op welke wijze moet het meanderend profiel vorm worden gegeven.
b
Op welke hoogte moet het maaiveld in het beekdal komen te liggen
c
zodat een maximale vegetatiekundige ontwikkeling kan worden
bereikt.
Toelichting: In de vorige eeuw is het gehele beekdal ontgonnen
tot een landbouwgebied. In het project is het mogelijk om met de
maaiveldhoogtes en beekbodemhoogte te variëren en evt. aan te
passen aan de gewijzigde grondwatersituatie e.d. De enige
randvoorwaarde is een maximaal aansluitpeil aan de bovenzijde
van het projectgebied, op de grens met België.
d
Op welke wijze moet de vistrap worden aangelegd. Is er een
historische referentie voor de doelsoorten.
Geraadpleegde historische bronnen
Specifieke gegevens ontbreken (onderdeel a), evenals fundamenteel
onderzoek. Beperkte beheersgegevens van het waterschap zijn aanwezig
van na 1960

(geen historische referentie).

Voor onderdeel b) zijn gebruikt de historische atlas, kadastrale
kaarten van 1825, bestekken en kaarten van verbeteringswerken van
omstreeks 1890 en 1950, alsmede diverse streekkaarten uit de 17e en
18e eeuw.
Hydrologische, geomorfologische en ecologische gegevens voor
onderdeel c),

ontbreken.
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Aquatisch-ecologisch onderzoek van na 1960 is beperkt aanwezig
(t.b.v.

vraagstelling onder d),

deels in relatie tot

waterverontreiniging. In beperkte mate zijn algemene gegevens
voorhanden over vissoorten uit de periode voor 1900.
Toepassing in het project
Ten aanzien van onderdeel a): Het project bestaat grotendeels uit
technische berekeningen en evaluatie van beheersgegevens uit de
periode na 1960. De referentiesituatie is gebaseerd op een
"deskundigen-oordeel". In het project heeft het geleid tot de aanleg
van een zandvang. Het beheer van die zandvang zal worden gestuurd
middels nauwkeurige monitoring.
Ten aanzien van onderdeel b): Oorspronkelijk vormde de beek een
grens tussen twee gemeenten. Herstel van dit (op kaarten herkenbare)
tracé was een mogelijkheid waarvoor niet is gekozen. Als
uitgangspunt is gesteld dat voor het bereiken van de gewenste
ecologische ontwikkeling, mede als gevolg van de gewijzigde
hydrologie, ook een gewijzigde vormgeving noodzakelijk is. Hierdoor
is de beek deels breder en het aantal bochten minder dan
oorspronkelijk. In een deel van het projectgebied is gekozen voor de
optie van een smal en bochtig profiel in combinatie met inundatie.
Voor onderdeel c) zijn geen historische gegevens toegepast. De
inrichting is gebaseerd op een algemeen referentiebeeld van
beekdalen en aangepast aan het huidige grondwaterniveau.
Onderzoek van historische bronnen voor vraagstelling d heeft
geresulteerd in een aanscherping van de doelstelling voor
vismigratie. Realisatie wordt deels bepaald door technische
beperkingen bij de constructie en de aanleg van een afvoermeetpunt.

5.4 Evaluatie interviews

Er zijn in totaal zeven "experts" geïnterviewd. De verslagen van de
verschillende interviews zijn opgenomen in bijlage 2.
Ervaring met historische informatie
Alle geïnterviewden hadden ervaring met het gebruik van historische
informatie in beekherstelprojecten. Ervaring is er vooral (60%) met
het gebruik van ecologische data. Op het gebied van hydrologie en
morfologie is er vooral ervaring met raakvlakken van deze
onderwerpen.
Veelal heeft men ervaring met concrete projecten op het gebied van
beekherstel. Een van de geïnterviewden had geen directe ervaring met
beekherstelprojecten.
Doel
Het doel van het verzamelen van gegevens laat zich omschrijven als
het verkrijgen van extra kennis. Deze extra kennis wordt in een
aantal, niet alle, gevallen gebruikt bij visie-vorming, het opzetten
van beoordelingssystemen en vooral bij het formuleren van
referentietoestanden en streefbeelden.
Structurele opzet
De opzet van het historische onderzoek is,
geïnterviewden zelf,

veelal

(80%)

volgens de

structureel,

maar wel uitgevoerd

als onderdeel van een grotere studie. Het is niet zo dat historisch
onderzoek een zelfstandig karakter heeft. In het geval dat het
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onderzoek niet structureel was, werd het belang van een structurele
opzet benadrukt. Opgemerkt moet worden dat onduidelijkheden
bestonden over de term "structureel onderzoek". Bij deze vraag had
beter omschreven moeten worden wat onder structureel onderzoek wordt
verstaan.

Ervaring van de geïnterviewden
De ervaring van de meeste geïnterviewden is dat men de toepassing
van historische gegevens belangrijk acht. In één gesprek kwam naar
voren dat specifieke gegevens nauwelijks worden gebruikt, mogelijk
omdat het geen structureel opgezet onderzoek betrof.
Invloed
De invloed van historisch onderzoek (hydrologisch en ecologisch) op
de uitvoering van de projecten is groot geweest, vooral voor de
reconstructie van het watersysteem en de keuze van het traject van
beeklopen (o.a. Deense gegevens). Reconstructie van de hydrologie is
een voorwaarde om de haalbaarheid van de ingrepen te beoordelen.
Historisch ecologische gegevens zijn vooral van belang bij de keuze
van doelsoorten en streefbeelden.
Kan het zonder historisch onderzoek?
Bij de vraag of een beekherstelproject zonder evaluatie van
historische gegevens een goed project kan zijn, is de tendens: ja
het kan, maar... Bij voldoende kennis van sturende processen is
historisch onderzoek niet altijd noodzakelijk. Anderzijds moet je
weten wat je wilt herstellen en geeft historische informatie een
indicatie over de richting waarin herstel op kan treden. Ook wordt
er onderscheid gemaakt in natuurbouwprojecten (geen historische
gegevens nodig) en natuurherstelprojecten (wel historische gegevens
nodig).

Het belang van het gebruik van historische gegevens wordt, in de
interviews, bevestigd. Historische data worden (nog) te weinig
gebruikt en er is nog veel informatie die niet (makkelijk)
toegankelijk is. Het is echter geen absolute noodzaak om historische
gegevens te verzamelen om tot een goed project te komen. Maar, zo
gaf een van de geïnterviewden te kennen: "als je het niet doet, weet
je niet waar je het over hebt".

5.5 Buitenlandse ervaringen
In Denemarken zijn reeds vele tientallen beekherstelprojecten
uitgevoerd, over een totale beeklengte van meer dan 600 km. Daarbij
is in veel gevallen gebruik gemaakt van historische informatie, met
name ten behoeve van de morfologie van de beek en informatie over de
oorspronkelijk voorkomende vispopulaties. Dat laatste is van belang
voor visserij en hengelsport. Economische motieven spelen, naast
ecologische, dan ook een belangrijke rol bij beekherstel (Iversen et
al., 1993).
Met behulp van historisch kaartmateriaal zijn/worden gegevens
verzameld over vroegere trajecten van beken. In veel projecten zijn
die ook daadwerkelijk gebruikt als de nieuwe beeklopen.
Een belangrijk verschil met de Nederlandse situatie is dat er genoeg
ruimte lijkt te zijn voor het uitvoeren van herstelprojecten. Door
een verbod op de toepassing van drainage langs wateren worden de
laagstgelegen beekdalgronden te nat hetgeen die gronden onrendabel
maakt voor de agrarisch gebruik.
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In Duitsland dragen beekherstelprojecten vooral het karakter van
natuurbouw. De ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden is
hierbij veelal het doel (Landesamt für Wasser und Abfall, 1989).
Binnen de bestaande functies van de waterloop wordt gestreefd naar
een zo natuurlijk mogelijke toestand ("Naturnahe Ausbau"). Het
gebruik van historisch kaartmateriaal is weinig aan de orde, omdat
herstel meer te maken heeft met de technische inrichting van de
actuele beekloop, dan met historisch ecologische gegevens van de
oorspronkelijke beekloop.
Van twee onderzoeken is nagegaan in hoeverre gebruik is gemaakt van
historische data. In de richtlijnen voor een natuurlijke
ontwikkeling van stromende wateren (Landesamt für Wasser und Abfall
Nordrhein-Westfalen, 1989) worden geen historische gegevens
gebruikt. In Pflug et al. (1980) worden wel historische gegevens van
de Ems gebruikt. De landschapsontwikkeling wordt beschreven vanaf

1800, waterafvoergegevens vanaf de jaren 40 (anekdotisch),

klimaatsgegevens vanaf 1930 en gegevens over herpetofauna, insekten,
broedvogels en vissen uit 1972. Daarnaast zijn er acht jaar oude
gegevens over dieren gebruikt om aan te geven welke soorten er in de
tegenwoordige situatie voorkomen. De inrichtingsvarianten zijn
vooral gebaseerd op de huidige natuurwaarden, landschapsecologische
ruimtelijke eenheden en gebruikseisen. Er zijn 4 varianten waarvan
twee een historische achtergrond hadden. Een daarvan bestaat uit de
verlegging van de Ems in de historische loop van 1820, en een tweede
is het waterhuishoudkundige ontwerp uit 1972.
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6

Conclusies

Bronnen van informatie
*

Belangrijke bronnen van informatie zijn:
- Historische kaarten
- Archieven
- Literatuur
- Lokale informatie (w.o. Heemkunde-verenigingen)
Aanvullend kunnen ook satelietbeelden, archeologische en

paleolimnologische gegevens een rol spelen bij het verzamelen
van (historische) gegevens. Soms leveren deze belangwekkende en
zeer bruikbare informatie.
Voor de periode van voor 1500 zijn er weinig gegevens, daarna is
er slechts fragmentarisch informatie en zijn er halfjuiste
kaartbeelden. Vanaf begin 19e eeuw zijn er betere kaarten.
Bestudering en analyse van historische kaarten vergroot het
inzicht in morfo- en hydrodynamiek van waterlopen. Kaarten uit
de 19e eeuw zijn zelfs bruikbaar voor bepaalde kwantitatieve

vergelijkingen; oudere kaarten zijn hiervoor echter veelal niet
meer bruikbaar.
Oude kaarten bevatten vaak veel fouten. Hierbij moet worden
bedacht dat ze veelal voor een ander doel zijn gemaakt dan
waarvoor ze in dit kader worden gebruikt.
Historisch kaartmateriaal is vooral bruikbaar in combinatie met
andere gegevens. Kaarten met te kleine schaal zijn sowieso
slecht bruikbaar. Goed te gebruiken kaarten zijn de
Tranchotkaart, leggerkaarten en verbeteringskaarten.
Het bestuderen van archivalisch materiaal is een uiterst
arbeidsintensieve aangelegenheid en naarmate men verder in de
tijd terug gaat, neemt de erin te investeren tijd toe, terwijl
de 'opbrengst' verhoudingsgewijs afneemt.
Literatuurreferenties vormen een belangrijke bron van
informatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in publikaties,
registers, (verspreidings)kaarten en zoeksystemen. De
ontsluiting van literatuur is echter vaak een probleem.
Wateren met een eeuwenlang gebruik voor meerdere functies (zoals
de Vecht)

laten meer sporen achter in de vorm van documenten,

kaarten en publicaties dan wateren met een beperkter gebruik en
aanzien (vgl. de beken in Noord- en Midden-Limburg).
Historische gegevens over landgebruik, landschap en cultuurhistorie
*
Uit historische informatie blijkt dat de meeste
waterlopenstelsels in Nederland al eeuwenlang door de mens zijn
beinvloed waarbij het afwateringsstelsel veelal is verlengd en
verruimd ter vergroting van de af- en ontwatering van
stroomgebieden (aansluiting van drainerende stelsels), of ter
benutting van kwelwater of voor de opwekking van waterkracht,
etc. De weg naar meer natuurlijke afwateringssystemen houdt
derhalve ook verkleining van de dimensies van waterlopenstelsels
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in naast het omzetten van kunstmatige en vastgelegde watergangen
in beken met een natuurlijk karakter.
Hist orische gegevens over hydrologie/morfologie
*

Een goede basis voor een waterhuishoudkundige analyse op
historische grondslag is een hydrologische systeembeschrijving
met kaartmateriaal zoals geologische, geomorfologische, bodem-,
fysiografische, grondwatertrappen-, isohypsen- en
waterstaatskaarten. Dit verschaft ondermeer inzicht in de
situatie van kwel en infiltratie in het stroomgebied.
Bij een dergelijke analyse speelt ecohydrologische kennis een
belangrijke rol.
Het bestuderen van die kaarten verschaft ook inzicht in de mate
van dynamiek in het watersysteem. Wijzigingen in meanderpatronen
kunnen duidelijk maken in hoeverre processen als sedimentatie en
erosie een rol spelen. Gebleken is dat tal van meanderende beken
in Nederland van nature hun loop gedurende decennia niet of
nauwelijks hebben verlegd.

Historische gegevens over waterkwaliteit
*
Waterkwaliteitsgegevens zijn, hoewel beperkt en onvolledig,
beschikbaar vanaf eind 18e eeuw na de opkomst van de analytische

chemie. Systematisch waterkwaliteitsonderzoek wordt relatief nog

pas kort uitgevoerd (vanaf zestiger jaren). Bronnen van
informatie kunnen zijn: oude hinderwetvergunningen, verslagen
van Rijkscommissies, publikaties van (semi-)wetenschappelijk
onderzoek.
Hist orische
*

gegevens over flora en fauna

Het hydrobiologisch onderzoek dateert van begin 20e eeuw.
Documentatie van de "Hydrobiologische Club" (o.a. Redeke,
Dresscher)

is ondergebracht bij

IBN-DLO te Leersum.

Vanaf het

eind van de jaren vijftig is met name veel informatie verzameld
door het RIVON. Vanaf de zestiger jaren kwam de
waterkwaliteitsbeoordeling op biologische grondslag in opgang.
Hist orische gegevens voor referentiebeelden
*
Historische informatie/ontwikkelingen en referentiebeelden

kunnen worden gebruikt bij beekherstel voor het inschatten van
de mogelijkheden voor herstel of de potentie voor ontwikkeling,
en voor het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop aan dat
herstel gestalte kan worden gegeven.

Toep assing in de praktijk
*

Uit recente studies waarbij historisch ecologisch onderzoek een
rol heeft gespeeld, kan worden geconcludeerd dat een
reconstructie van het abiotisch milieu en/of van het ecologisch
functioneren van een watersysteem in bepaalde mate mogelijk is.
Afhankelijk van het aanwezige bronnenmateriaal en met de nodige
restricties kan een ecologische referentie gerelateerd aan een
bepaalde periode worden opgesteld.
Het doel van het verzamelen van gegevens laat zich omschrijven
als het verkrijgen van extra kennis. Deze extra kennis wordt in
een aantal, niet alle, gevallen gebruikt bij visie-vorming, het
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opzetten van beoordelingssystemen en het formuleren van
streefbeelden.
In het algemeen is de invloed van historisch onderzoek op de
voorbereiding en uitvoering van projecten groot. Reconstructie
van de hydrologie is een voorwaarde om de haalbaarheid van de
ingrepen te beoordelen.
Bij de vraag of een beekherstelproject zonder evaluatie van
historische gegevens een goed project kan zijn, is de tendens:
ja het kan, maar... Bij voldoende kennis van sturende processen

is historisch onderzoek niet altijd noodzakelijk. Anderzijds

moet je weten wat je wilt herstellen en geeft historische
informatie een indicatie over de richting waarin herstel op kan

treden. Ook wordt er onderscheid gemaakt in natuurbouwprojecten

(geen historische gegevens nodig) en natuurherstelprojecten (wel
historische gegevens nodig).
Bijna alle geanalyseerde beekherstelprojecten hebben
verschillende ingrediënten om te komen tot een uiteindelijk
resultaat. Randvoorwaarden als ruimte, droogleggingsnormen,
slechte waterkwaliteit en gewijzigde hydrologische
omstandigheden en gewenst beheer bepalen sterk het
eindresultaat. Financiële middelen voor de uitvoering van
projecten lijken daarbij steeds minder een probleem te vormen.
Van de beschikbare subsidie mogelijkheden blijft een deel nog
onbenut.
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Aanbevelingen

7.1 Algemeen
In het algemeen dient de toegankelijkheid van historische
*
informatie te worden vergroot. Veel informatie is moeilijk te
ontsluiten. Aanbevolen wordt de relevante informatiebronnen te
achterhalen en te categoriseren, en daarmee een zo compleet
mogelijk overzicht te verkrijgen.

*

Aanbevolen wordt historische gegevens te gebruiken bij
visie-vorming voor beekherstel en het opstellen van
(ecologische)

referenties voor het formuleren van streefbeelden.

Ook wordt aanbevolen die referentiebeelden bij en na uitvoering

van maatregelen te gebruiken bij de monitoring van de effecten
daarvan.
%

Historisch onderzoek is een belangrijk onderdeel van
herstel-projecten. Aanbevolen wordt daarbij deskundigen in te
schakelen

(verzamelen en evalueren van materiaal).

*

De eerste stap bij beekherstelprojecten moet een hydrologische
systeemanalyse zijn op basis van bestaande informatie. Onderdeel
hiervan is het vergelijken van de huidige toestand met een
vroegere situatie, op basis van historisch onderzoek.

*

Bij beekherstelprojecten kan gedegen historisch onderzoek een
belangrijke rol spelen. Uitputtend onderzoek wordt niet
aanbevolen. Met de toenemende inspanningen wordt meer informatie
verkregen tot het moment dat de "opbrengst" van onderzoek in
relatie tot de inspanningen afneemt. Het gaat erom een optimaal
rendement van de inspanningen te vinden.
Aanbevolen wordt tevens het historisch onderzoek zo gericht
mogelijk uit te voeren.

*

Voor het achterhalen van moeilijk toegankelijke informatie wordt
aanbevolen regionale

(cultuur)historische werkgroepen of

heemkundige kringen te raadplegen.

7.2 Aanpak van historische analyse bij beekherstel
Vastgesteld moet worden dat er feitelijk geen standaard te volgen
werkwijze voor de toepassing van historische data in
beekherstelprojecten kan worden geformuleerd, behalve wellicht als
herstel van de historische situatie een gericht doel is. Historische
gegevens geven in veel gevallen belangrijke basisinformatie die in
het project kan worden benut. Beekherstelprojecten waarbij geen of
beperkt historische informatie is ingezet, komen echter ook
veelvuldig voor. Deels is dit te verklaren door de slechte
toegankelijkheid van de gegevens of onvoldoende beschikbare tijd.
Mede op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde
conclusies wordt de navolgende aanpak (zie onder A) aanbevolen bij
beekherstelprojecten. Een meer uitgebreide aanpak kan echter in
voorkomende gevallen gewenst zijn. Een dergelijke aanpak in de meest
uitgewerkte vorm is opgenomen onder B.
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A.

Historische analyse

Onderdeel Al: Hydrologische systeemanalyse:
De historische analyse begint met een vergelijking en interpretatie
van topografisch, geologisch, bodemkundig en geomorfologisch
kaartmateriaal, isohypsen-, grondwatertrappen- en
waterstaatskaarten.
Resultaat Al: Globale aanduiding van kwel-, intermediaire- en
infiltratie-gebieden, alsmede globale aanduiding van grondwater- en
oppervlaktewaterpeilen, grondwater- en
oppervlaktewaterstromingsrichtingen en oppervlaktewatertypen, en ook

bijvoorbeeld oude beekmeanders. Belangrijke informatie kan worden

geput uit de hoogtelijnenkaarten in relatie tot de beek en uit oude
luchtopnames.
Onderdeel A2: Analyse van historische kaarten:
Vervolgens vindt een interpretatie plaats van voorhanden zijnde
reprodukties of atlassen met historisch kaartmateriaal. Gebruik
hiervoor kaartmateriaal vanaf het begin van de 19e eeuw. Goed te
gebruiken kaarten zijn de Tranchot-kaart, de Grote Historische Atlas
(Wolters-Noordhoff)

en de Historische Atlas per provincie

(Robas).

Resultaat A2: Globale aanduiding van de historische loop van beken
en het ruimtelijk patroon en de omvang van wateren in het algemeen,
op enig moment/bepaalde periode in het verleden. Tevens wordt een
grove indicatie verkregen van de robuuste landschaps- en
vegetatiestructuren, alsmede ondersteunende informatie over het
(historische) patroon van afwatering en het voorkomen van kwel in
het onderzoeksgebied. Uit meer recent kaartmateriaal kan enige
informatie worden verkregen omtrent de beinvloeding van
watersystemen (bijvoorbeeld aanwezigheid watermolens met
molentakken;

stortplaatsen -vaak in natte terreinlaagten-).

Onderdeel A3: Globale veldverkenning:
Het uitvoeren van een veldverkenning is belangrijk voor het
verkrijgen van een algemene indruk van de toestand van het
betreffende watersysteem. Deze verkenning kan eventueel gepaard gaan
met eenvoudig veldonderzoek, bijvoorbeeld het uitvoeren van
grondboringen om meer inzicht in de bodemsamenstelling te krijgen of
het nemen van watermonsters en macrofaunamonsters voor een indruk
van de watersamenstelling en het waterleven.
Resultaat A3: Een globale veldverkenning levert een algemene indruk
van de toestand van het watersysteem en de relatie daarvan met de
omgeving (mogelijke beïnvloedingen). Kaartmateriaal kan hierdoor
beter worden geïntepreteerd.
Onderdeel A4: Literatuurreferenties:
Ook wordt relevante literatuur geraadpleegd aan de hand van recente
publicaties waaronder bijvoorbeeld verspreidingsatlassen en met
gebruik making van registers of zoeksystemen.
Resultaat A4: Oppervlakkig onderzoek levert fragmentarische
informatie over milieu kwaliteit

(w.o.

water- en

grondwaterkwaliteit), voorkomende natuurwaarden in het heden en in
het verleden, alsmede over beïnvloedingen van het watersysteem zoals
incidentele of structurele gevallen van verontreiniging, verdroging,
enz.
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B.

Uitgebreide historische analyse

Onderdeel Bl: Hydrologische systeemanalyse:
Vergelijking en interpretatie van topografische, geologische,
geomorfologische kaart, bodem-, grondwatertrappen-, isohypsen-,
waterstaats-, rivier-, legger- of verbeteringskaarten,
satelietbeelden en kaarten met verspreidingsgegevens van relevante
plante- en diersoorten of gemeenschappen.
Resultaat Bl: Gedetailleerde hydrologische systeemanalyse, eventueel
kwantitatief onderbouwd door middel van modelonderzoek. Het
resultaat is een kaartbeeld van min of meer begrensde kwel-,
intermediaire- en infiltratiegebieden met aanduiding van grondwateren oppervlaktewaterstromingsrichtingen en „peilen.

Onderdeel B2: Analyse van historische kaarten:
interpretatie van reprodukties of atlassen met historisch
a)
kaartmateriaal.
Interpretatie van kaarten uit archieven (raadpleeg voor kaarten
b)
van voor 1750 Donkersloot-De Vrij, 1981).
c)

Interpretatie van historisch

(lucht)foto-materiaal en/of

sateliet-beelden.
Resultaat B2: De analyse resulteert in een zo mogelijk nauwkeurige
omschrijving van een historische toestand of een bepaalde
historische ontwikkeling met betrekking tot landgebruik,
vegetatiestructuren, morfodynamiek van de beek (meanderpatronen,
sinuositeit), oude meanders, inundatiepatronen, gebruik van het
watersysteem (watermolens, landbouwkundig gebruik, aanwezigheid
stortplaatsen, ontgrondingen).
Onderdeel B3: Uitgebreide veldverkenning/veldonderzoek:
Het uitvoeren van een veldverkenning is belangrijk voor het
verkrijgen van een algemene indruk van de toestand van het
betreffende watersysteem. Een uitgebreide verkenning kan
detail-informatie opleveren, bijvoorbeeld over de actuele
verontreinigings- of verdrogingstoestand. Deze verkenning gaat
gepaard met veldonderzoek, bijvoorbeeld het uitvoeren van
grondboringen, het nemen van watermonsters, het analyseren van de
vegetatie en macrofauna-levensgemeenschappen, enz.
Resultaat B3:
Uitgebreid veldonderzoek levert detail-informatie over de toestand
van het te onderzoeken watersysteem, en over de relatie daarvan met
de omgeving (beïnvloedingen). Op basis hiervan kan meer inzicht
worden verkregen in de mogelijkheden voor ontwikkeling of herstel
van het betreffende watersysteem.
Onderdeel B4: Literatuuronderzoek:
a)
Literatuurstudie aan de hand van recente publicaties waaronder
verspreidingsatlassen en met gebruikmaking van registers of
zoeksystemen.

b)

Uitgebreid literatuuronderzoek waaronder het napluizen van oude
jaargangen van relevante tijdschriften.
Resultaat B4: Dit onderzoek moet detail-informatie leveren over de
kwaliteit van water, waterbodem, grondwater, oevergronden,
(historische) verontreinigingsbronnen. Bij dit onderdeel kan een
antwoord worden gezocht op specifieke vragen door gericht en
diepgaand onderzoek (bv met betrekking tot specifieke soorten of
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specifieke milieucondities zoals de van oudsher voorkomende
watersamenstelling).

Onderdeel B5: Archivalisch onderzoek:
Raadplegen van Biogeografisch Informatie Centrum (BIC) en/of
a)
archief van initiatiefnemer van het betreffende
beekherstel-project.
Raadpleging van heemkundige kringen, (cultuur)historische
b)
werkgroepen en/of streekarchivariaten.
Onderzoek aan archieven (o.a. natuurhistorische musea),
c)
collecties en/of herbaria.

Resultaat B5:

Uit dit onderzoek wordt meer inzicht verkregen in de

in het verleden voorkomende levensgemeenschappen (organismen),
hetgeen mede in relatie moet worden gebracht met de ontwikkeling
m.b.t. de hydrologie en morfologie van het beeksysteem.

Onderdeel B6: Palaeo-onderzoek:
Uitvoering van palaeolimnologisch of archeologisch onderzoek in het

stroomgebied van de betreffende beek waar herstel moet plaatsvinden

(vgl. bijv. Riezebos & Slotboom, 1970).
Resultaat B6: Uit dit onderzoek kan wetenschappelijke informatie
worden verkregen over onder andere het vroegere voorkomen van
planten en dieren, en daarvan afgeleid de toen geldende abiotische
omstandigheden. Deze informatie kan ondermeer worden gebruikt bij
het opstellen van referentiebeelden.
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BIJLAGE 1
OVERZICHT EN BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE HISTORISCHE KAARTEN
Historisch overzicht
Al sinds de middeleeuwen bestaat er in Nederland een sterke
kartografische traditie. Dit houdt mede verband met de toenemende
inspanningen om het water te bedwingen en het land in te richten. Er
werden sloten en kanalen gegraven en plassen ingepolderd om natte
gebieden te kunnen bewonen en bewerken (zie o.a. Van de Ven, 1993).
Teneinde de organisatie van die werkzaamheden te vergemakkelijken,
werd het land in administratieve eenheden verdeeld, te weten de
waterschappen. Landmeters maakten betrouwbare kaarten met behulp
waarvan de waterschappen werken uitvoerden, en op grond waarvan de
bijdragen van de ingezetenen (boeren) voor het onderhoud konden
worden berekend. Op deze wijze ontstond bij de overheid een groep

professionele kartografen. Ook voor domeinbesturen werden kaarten
vervaardigd. In 1536-1545 karteerde J. van Deventer voor de overheid
de Nederlandse Gewesten. Van C.Sgroten verscheen de zogenaamde
Brusselse Atlas (1573). In opdracht van Filips II bracht hij de
Nederlandse Gewesten opnieuw in kaart.
De economische bloei in de zeventiende eeuw betekende een impuls
voor de kartografie. De toenemende nationale en internationale
handel en scheepvaart maakten het noodzakelijk dat beschikt kon
worden over betrouwbare kaarten.
De achttiende eeuw wordt gekenmerkt door de opkomst van het
empirisme. Voor het bedrijven van wetenschap moest kennis worden
vergaard. Het inventariseren van planten en dieren, het meten van de
fysieke omgeving en het beschrijven van landschappen werden
populaire bezigheden. De voortschrijdende technische ontwikkelingen
en verbeterde rekenmethoden speelden hierbij een belangrijke rol. De
techniek van het landmeten verbeterde zodanig aan het einde van de
achttiende eeuw dat topografische verkenningen werden uitgevoerd.
Vooral in militaire kringen werd de noodzaak gevoeld om het hele
land topografisch in kaart te brengen, hetgeen aanvankelijk zeer
moeizaam van de grond kwam.
Ferraris-kaart
De Ferraris-kaart (1771-1778) beslaat het gebied van de toenmalige
Oostenrijkse Nederlanden (d.i. inclusief het huidige Limburg en
deels het zuidelijk grensgebied van Noord-Brabant). Deze 275 bladen
tellende handgetekende en gekleurde manuscriptkaart was volledig op
schaal 1:11.520. Een van de drie originelen van die kaart is
aanwezig in de kaartenverzameling van het Algemeen Rijksarchief in
Den Haag. In de zestiger jaren is in België een reproduktie (schaal
1:25.000) uitgegeven.
Militaire kaarten

Reeds vanaf de middeleeuwen werden militaire kaarten vervaardigd.
Veel informatie hierover is verzameld door Scholten (1989).
In 1802 werd voor het eerst een kaart van het gehele land
vervaardigd, die was samengesteld uit reeds bestaande kleinere
kaarten. Men koos voor een schaal 1:115.200. Daar zaten zoveel
fouten in dat nog in 1802 werd besloten tot het uitvoeren van nieuwe
karteringen, hetgeen duurde tot 1822.
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In 1816 werd begonnen met het werk van de Militaire Verkenningen,
een rijks-karteringsdienst en voorloper van de Topografische Dienst.
Vanaf 1822 werd inmiddels begonnen met het standaardiseren van de
kaartbeelden. Na de Belgische opstand in 1830 werd begonnen met het
vervaardigen van een topografische kaart van Noord-Brabant met
schaal 1:25.000. In 1842 werd besloten tot de vervaardiging van een
kaart in Bonneprojectie met schaal 1:50.000. In 1864 was de
Topografische en Militaire Kaart (TMK) van Nederland gereed. De
zogenaamde nettekeningen waarop die kaart is gebaseerd, worden
bewaard in het Algemeen Rijksarchief (Afdeling Kaarten en Tekeningen

- vrij toegankelijk) in Den Haag. Van de TMK afgeleid werden kaarten
voor de waterstaat vervaardigd.
Vanaf 1894 werd begonnen met het verrichten van betrouwbare
hoogte-metingen, die werden gebruikt voor het maken van een kaart
met schaal 1:25.000. Na 1932 werd hiervoor gebruik gemaakt van
luchtfotografie.
Vanaf de Tweede Wereldoorlog worden de militaire topografische
kaarten

(zogeheten Stafkaarten)

door de Topografische Dienst in

Emmen regelmatig bijgewerkt (schaal 1:25.000 en 1:50.000). Er is een
1:10.000 versie in bewerking die eerst in 1997 landelijk dekkend
gereed zal zijn. Het archief van die dienst is na afspraak vrij
toegankelijk.
Door uitgeverij Wolters Noordhoff in Groningen is de Grote
Historische Atlas uitgegeven

(per provincie,

schaal

1:25.000 en

1:50.000) betreffende de periode van ca 1838-1858. De uitgeverij
Robas heeft in 1989 per provincie de Historische Atlas uitgegeven
betreffende de Chromotopografische Kaart des Rijks (ca 1890-1924,
schaal 1:25.000).
Kadasterkaarten
In 1807 werd het kadaster opgericht, in opdracht waarvan
detail-kaarten werden vervaardigd. Vanaf 1832 waren van alle
gemeenten kaarten voorhanden op de schalen 1:5000, 1:2500 of 1:1250,
voorzien van uitgebreide registers. Deze kaarten bevatten, in
tegenstelling tot de TMK, echter zelden topografische details en
hoogte-aanduidingen. Het nadeel van die kaarten is ook dat buiten de
gemeentegrenzen niet werd gekarteerd, zodat ze niet waren ingepast
in hun omgeving.
De gemeente-atlassen (per provincie) van Kuyper bevatten daarentegen
wel kaarten waarop het waterlopenstelsel en het bodemgebruik zijn
weergegeven, en waarop toponiemen zijn aangeduid.
Tranchot-kaarten
De Tranchot-kaart is vervaardigd in het begin van de 19e eeuw
(1802-1828). Dit is een topografische kaart van het Rijnland,
samengesteld door Tranchot (1802-1814) en Von Müffling (1816-1828),
met schaal 1:20.000. Deze wordt gezien als de oudste uniforme en
grootschalige topografische kaart die vrijwel de gehele huidige
Nederlandse provincie Limburg bestrijkt alsmede de omgeving van
Nijmegen en een deel van oostelijk Noord-Brabant (Graatsma, 1993).
De inhoud van deze zeer gedetailleerde kaart is met name vanuit
landbouwhistorisch en historisch-vegetatiekundig oogpunt zeer
belangrijk te noemen. De landschappelijke structuurvormen komen op
de grootschalige kaart van Tranchot goed tot uiting. Aangezien pas
vanaf ca. 1825 sprake is van een veranderende agrarische

bedrijfsvoering en beginnende ontginningen op grote schaal (bv
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omzetting heide in produktiebos), is het aannemelijk te
veronderstellen dat het landschapsbeeld van het gekarteerde gebied
zich in de 16e tot en met 18e eeuw weinig heeft gewijzigd zodat ook
voor die periode de Tranchot-Müffling-kaart een waardevolle
historische informatiebron vormt (Graatsma, 1993).
Waterstaatskaarten
De Waterstaatskaart geeft een beeld van de waterhuishoudkundige
toestand door het vermelden van peilen, dijk- en terreinhoogten,
zuiveringstechnische werken, aard van de kunstwerken alsmede soort
en kapaciteit van bemalingswerktuigen. De afwateringseenheden vormen
de hoofdindeling van de kaart. Deze kaart wordt gemaakt door de
afdeling Waterstaatskartografie van Rijkswaterstaat. De eerste
inventarisatie vond plaats t.b.v. de eerste druk van de
Waterstaatskaart (1865-1890), waarbij tussentijds een deel van de
bladen werd herzien. Het is een doorlopend project. Men streeft
ernaar de kaarten elke 10 jaar te herzien. De opname geschiedde tot
1965 weinig systematisch, waardoor de herzieningsfrequentie per blad
kon variëren van vier tot meer dan veertig jaar. Er zijn hoofd- en
bijkaarten met schaal 1:50.000 en overzichtskaarten met schaal
1:400.000. Daarnaast zijn aparte rapporten uitgebracht voor de
provincies Groningen, Overijssel, Drenthe, Zuid-Holland en Zeeland
waarin de waterstaatkundige situatie nader wordt beschreven

(Dumont

et al., 1985). Mogelijk zijn er inmiddels ook van andere provincies
dergelijke rapporten gereed. Voorts is het van belang te vermelden
dat er een papieren archief bestaat van alle opeenvolgende drukken
van de bladen van de waterstaatskaart. De basisgegevens zijn in
principe na overleg vrij toegankelijk.
Leggerkaarten
Door de waterkwantiteitsbeheerders worden Leggerkaarten gemaakt.
Deze geven een beeld van de ligging van een bepaald beheersobject.
Deze kaarten worden vanaf het eind van de 19e eeuw gemaakt voor de
wateren waarover het beheer zich uitstrekt en die voorkomen op de
zogenaamde Legger der waterlossingen. De Leggerkaarten worden
meestal vergezeld door topografische kaarten en beschrijvingen van
de waterhuishoudkundige situatie en kadastergegevens. Het zijn
waarheidsgetrouwe kaarten (schaal 1:1000 tot 1: 5000), waarop
afmetingen exact zijn weergegeven. Vaak zijn ook dwarsprofielen
opgenomen

(op lijst dan wel tekening).

Vaak is op deze kaarten ook

nauwkeurig de detailontwatering (greppels en sloten) en de
perceelsgrootte aangegeven.
Kaarten spelen een grote rol bij de uitoefening van de primaire
taken van de waterschappen, te weten het waterkeringenbeheer, het
waterkwantiteitsbeheer en het wegbeheer, maar ook bijvoorbeeld bij
de omslagheffing.
Bij het waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer bestaat een
uiteenlopende kaartbehoefte. In onderstaande tabel (naar: Vonk en
Cammeraat,

1993)

wordt dit geïllustreerd.
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Topografische kaart
Kwant.
Kwal.

Activiteit

Gg

Vergunningverlening
en handhaving
Planvorming en
beleidsvoorbereiding
Onderhoud, nieuw werk

m/k

k

g

g/m

Inspectie/registratie

m/k

Bemonstering, analyse
en registratie
Klachtenafhandeling
en calamiteiten
Peilbeheer
Beheer zuiverings-

Kadastrale kaart
Kwan.
Kwal.
g

g
k

m

m

m
m

technische werken

g=grootschalig (1:500 t/m 1:2500),
1:10.000),

k=kleinschalig

m=midschalig (1:2500 t/m

(1:10.000 t/m 1:200.000)

Grootschalige kaarten worden in veel gevallen door de waterschappen
zelf vervaardigd. Als basis daarvoor worden vaak kaarten van
gemeenten en nutsbedrijven gebruikt. Meer incidenteel worden
grootschalige kaarten ook in digitale vorm toegepast. In dit verband
kan de Grootschalige Basiskaart Nederland worden genoemd

(GBKN).

Voor de vastlegging van grafisch georiënteerde informatie maken de
waterschappen in toenemende mate gebruik van geautomatiseerde
informatiesystemen, waaronder GIS-systemen (Vonk & Cammeraat, 1993).
Verbeteringskaarten
Dit zijn zeer gedetailleerde kaarten waarop de oorspronkelijke
beekloop (van voor een geplande "verbetering") er uitzag. Tevens is
aangeven in welek mate de betreffende beek werd verdiept, of het
maaiveld werd verhoogd.
COLN-kaarten
In de eerste helft van de vijftiger jaren vond het COLN-onderzoek
naar de landbouwwaterhuishouding in Nederland plaats. Met behulp van
grondwaterstandsmetingen tussen 1952 en 1956 en gebruik makend van
luchtfoto's, bodemkaarten en topografische kaarten werd (per
provincie) een drietal kaarten samengesteld, namelijk
- een wintergrondwaterstandskaart,
- een zomergrondwaterstandskaart,
- een verdrogingskaart.
De COLN-kaarten leveren een duidelijk beeld op van de
waterhuishoudkundige situatie in het begin van de vijftiger jaren.
De toelichting op die kaarten zijn daar een nuttige toevoeging op.
De zomergrondwaterstandskaart geeft van die kaarten het beste
inzicht in de verspreiding van kwel- en infiltratiegebieden in de
vijftiger jaren. De zeer droge gronden vormen de belangrijkste
infiltratiegebieden voor regionale grondwaterstromingsstelsels,
terwijl de zeer natte gronden meestal overeen komen met de
belangrijkste kwelgebieden.
Grootschalige Basiskaart Nederland

(GBKN)
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Door het bereiken van een landelijk akkoord tussen de VNG,
Vereniging EnergieNed, VEWIN, PTT-Telecom en het Kadaster is de
realisatie van een landsdekkende GBKN mogelijk geworden. In een
landelijk Samenwerkingsverband tussen de genoemde partijen wordt dit
voorbereid. De feitelijke vervaardiging van de kaart zal op
regionaal niveau plaats moeten vinden. De totstandkoming van de
kaart is afhankelijk van voldoende participanten op regionaal
niveau. Naar verwachting zullen veel waterschappen gaan participeren
in de regionale samenwerkingsverbanden

(Vonk & Cammeraat,

1993).

Overige kaarten
Van belang te vermelden zijn voorts bodemkundige

(Stiboka)

en

geomorfologische kaarten (Geomorfologische Kaart van Nederland
schaal 1:50.000). Deze kunnen ondermeer worden gebruikt bij de
beschrijving van de beekdynamiek (vgl. Knotters et al., 1993). Deze
auteurs concluderen dat de rivierdynamiek in uiterwaarden te
beschrijven is met bodemkundige en geomorfologische informatie en
gegevens over de hoogteligging en het rivierregime. De

rivierdynamiek (zie onderstaande figuur) wordt daarbij weergegeven
op kaarten van de morfodynamiek (o.a. sedimantatie en erosie),
hydrodynamiek (o.a. overstromingsduur, GLG).

en de

van de hydrodynamiek
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Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

(WEW)

themagroep historische data:
Verslag van de telefonische enquéte over
ecologische data in beekherstelprojecten.

het

van

gebruik

voorgelegd aan: Gertie Arts
vraag 1:

Hebt u ervaring met het gebruik van historische
informatie in beekherstelprojecten op het vlak van;

a) ecologie
b) hydrologie
c) morfologie

(ja/nee/raakvlak):
(ja/nee/raakvlak):
(ja/nee/raakvlak):

Noem er een
baseert.
a)
b)

of

enkele

ja
raakvlak
raakvlak

waarop

u

de

volgende

vragen

Linde en Tjonger
Venprojecten

c)
vraag 2:

Met welk doel zijn de gegevens verzameld.
Als

middel

om referentietoestanden van verschillende

invloed
1900,
(begin
beschrijven
te
perioden
Zuiderzee en rond 1950). En om streefbeelden vast te
stellen.

vraag 3:

Is het

(zijn de)

onderzoek(en)

structureel

opgezet,

evt met evaluatie en rapportage.

in
is
informatie
Het verzamelen van historische
en
zoeken
het
dat
opgezet,
eel
structur
e
zovererr
bestuderen van bronnen nadrukkelijk is uitgevoerd en
meegenomen in de rapportage.
vraag 4:

Wat is uw algemene ervaring met de toepassing
deze gegevens in het project (de projecten).

van

is
informatie
historische
van
verwerking
De
waar
niet
je
weet
doet,
niet
het
je
('als
belangrijk
je het over hebt'). Het gaat er om het blikveld te
als
situatie
vroegere
de
daarbij
en
verbreden
het
kan
Overigens
nemen.
te
mee
wezenlijk onderdeel
BIC een belangrijke bron van informatie zijn.
vraag 5:

Heeft het historisch onderzoek
uitvoering van het project.

invloed

gehad

op

de

Bij
Historisch onderzoek kan richtinggevend zijn.
historie
De
geval.
het
duidelijk
heel
dat
vennen is
zaadbank
geen
dan
al
er
of
(bijvoorbeeld
belangrijke
een
speelt
is)
aanwezig
jk)
(waarschijnli
rol bij de keuze van maatregelen.

vraag 6:

Wat is uw mening over het gebruik van historische
gegevens in projecten (of anders gesteld zou een
beekherstelproject zonder evaluatie van historische
gegeven toch een goed project kunnen zijn).

Zonder

historische

informatie

te

zou

benutten

je

iets kunnen kiezen wat niet of onvoldoende recht
doet aan de natuurlijke toestand of de originele
Bij
met name als het gaat om herstel.
situatie,
natuurbouw

zal

dat

veel

minder

spelen.

In

principe

historische informatie er zeker bij betrekken.

Ronald Buskens

Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

(WEW)

themagroep historische data:

Verslag van de telefonische enquête over
ecologische data in beekherstelprojecten.
voorgelegd aan:
vraag 1:

het

gebruik

van

Thijs Caspers

Hebt u ervaring met het gebruik van historische
informatie in beekherstelprojecten op het vlak van;

a) ecologie
b) hydrologie
c) morfologie

(ja/nee/raakvlak): nee
(ja/nee/raakvlak): ja
(ja/nee/raakvlak): raakvlak

Noem er een
baseert.
Dommel

of

enkele

waarop

u

de

volgende

vragen

(West-Brabant)

Met welk doel zijn de gegevens verzameld.
Historische gegevens verzameld met als doel meer
kennis te vergaren ten behoeve van het jubileumboek
Brabants
Landschap
over
de
landschappelijke
ontwikkeling van Brabant.
In dat kader onderzoek
gedaan aan twee handgeschreven manuscripten uit 1865
en
1867
met
hydrologische
aspecten
van
het
Dommelsysteem
zoals
verval,
ligging
meanders
en
afvoergegevens opgespoord.
vraag 3:

Is het (zijn de) onderzoek(en) structureel
evt met evaluatie en rapportage.

opgezet,

Er is wel gericht naar bronnen gezocht.
vraag 4:

Wat is uw algemene ervaring met de toepassing
deze gegevens in het project (de projecten).

van

Historische gegevens zijn in principe heel geschikt
voor beekherstel. Door veel bronnen te raadplegen
kun je veel te weten komen.
Te denken valt aan
archieven van waterbeheerders maar
ook
aan
oude
krantenberichten en het benaderen van Heemkundige
Kringen of Geschiedkundige Groepen. Binnen een jaar
kan op deze wijze veel naar boven worden gehaald.
Belangenconflicten
leveren
tal
van
interessante
feiten op over de structuur en functioneren van
watersystemen.
vraag 5:

Heeft het historisch onderzoek
uitvoering van het project.
N.v.t.

invloed

gehad

op

de

vraag 6:

Wat is uw mening over het gebruik van historische
gegevens in projecten (of anders gesteld zou een
beekherstelproject zonder evaluatie van historische
gegeven toch een goed project kunnen zijn).
Het

raadplegen van historische

wezenlijk

onderdeel

informatie

te

beekherstelprojecten. Niet zonder
ook
maar
situatie,
huidige
de
verleden'.

Ronald Buskens

dient

zijn
meer uitgaan
van
‘leren

een

bij
van
het

Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

(WEW)

themagroep historische data:
Verslag van de telefonische enquête over
ecologische data in beekherstelprojecten.

het

gebruik

van

voorgelegd aan: Mijzelf
vraag 1:

Hebt u ervaring met het gebruik van historische
informatie in beekherstelprojecten op het vlak van;

a) ecologie
b) hydrologie
c) morfologie

(ja/nee/raakvlak):
(ja/nee/raakvlak):
(ja/nee/raakvlak):

Noem er een
baseert.

of

enkele

ja
raakvlak
raakvlak

waarop

u

de

volgende

vragen

Duinrellen St. Maartenszee (Noord-Holland)
Diverse beken in Noord- en Midden Limburg
Duinrel Vogelenzang (Noord-Holland)

vraag

Met welk doel zijn de gegevens verzameld.
Bepalen van een historische referentiesituatie en om
een streefbeeld voor het gebied of systeem op te
kunnen
stellen.
Zoveel
mogelijk
kwantitatieve
gegevens in verband met AMOEBE
(St. Maartenszee).
Evaluatie
van
de
effecten
van
landbouw
en
gebiedsvreemd water op beekecosystemen (Limburg).

vraag

Is het (zijn de) onderzoek(en) structureel
evt met evaluatie en rapportage.

opgezet,

Ja, in alle gevallen is het beschikbare historische
materiaal structureel gezocht en verwerkt.
vraag

Wat is uw algemene ervaring met de toepassing
deze gegevens in het project (de projecten).

van

Historische gegevens leveren nuttige informatie op
over het systeem. De meerwaarde ligt vooral in de
kennis over de lokale situatie. Uit algemene kennis
is een reconstructie meestal niet mogelijk.
vraag

Heeft het historisch onderzoek
uitvoering van het project.

invloed

gehad

op

de

Niet voor de ecologische kant, wel heel duidelijk
voor de hydrologie en morfologie van de duinrellen.
In het onderzoek voor Limburg is deze vraag niet van
toepassing (geen herstelproject).
vraag

Wat is uw mening over
gegevens in projecten

het
(of

gebruik van historische
anders gesteld zou een

beekherstelproject zonder evaluatie van historische
gegeven toch een goed project kunnen zijn).
Ja dat kan maar is afhankelijk van de vraagstelling
van het herstelproject. Vanuit de ecologie is het
echter
wel
wenselijk
historische
gegevens
te
betrekken bij een onderzoek, vooral omdat het extra
informatie geeft over de lokale situatie.

datum
door

17-05-1993
Martin Soesbergen

Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

(WEW)

themagroep historische data:

Verslag van NVA excursie over beekherstel in Denemarken.

voorgelegd aan: N.v.t.
vraag 1:

ook

beekherstelprojecten in Denemarken
Wordt bij
t van historische informatie?
gemaak
k
gebrui

ja,

(ja/nee/raakvlak):

a) ecologie

met

vooral

betrekking tot trekvissen.
b) hydrologie (ja/nee/raakvlak): weinig
c) morfologie (ja/nee/raakvlak): ja
Noem

er

een

of

enkele

waarop

u

de

volgende

vragen

baseert.

a)
vraag 2:

Met welk doel zijn de gegevens verzameld.
historisch
van
behulp
met
zijn
name
Met
vroegere
de
over
eld
verzam
kaartmateriaal gegevens
de
zijn
ten
projec
veel
In
beken.
van
trateeten
als
kt
gebrui
k
rkelij
daadwe
ook
vroegere trajecten
nieuwe trajecten.

vraag 3:

Is het (zijn de) onderzoek(en) structureel
evt met evaluatie en rapportage.

opgezet,

Onderbouwende
aangepakt.
pragmatisch
Zeer
(rekenogisch
hydrol
voor
s
studie
ecologische
ken.
ontbre
oek
modellen) onderz
vraag 4:

Wat is uw algemene ervaring met de toepassing
deze gegevens in het project (de projecten).

van

loop
De historische
groot.
van
keuze
de
bij
rol
grote

van
het

De toepassing is
beken speelt een
nieuwe traject.
vraag 5:

Heeft het historisch onderzoek
uitvoering van het project.
Zeer veel

invloed

gehad

op

de

(zie 4).

vraag 6:

Wat is uw mening over het gebruik van historische
gegevens in projecten (of anders gesteld zou een
beekherstelproject zonder evaluatie van historische
gegeven toch een goed project kunnen zijn).

datum:
door :

05-07-1993
Alfred Paarlberg

Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

(WEW)

themagroep historische data:

het

Verslag van de telefonische enquête over
ecologische data in beekherstelprojecten.
voorgelegd aan:
vraag 1:

Rolf

van

Stuurman

Hebt u ervaring met het gebruik van historische
informatie in beekherstelprojecten op het vlak van;

a) ecologie
b) hydrologie
c) morfologie

(ja/nee/raakvlak):
(ja/nee/raakvlak):
(ja/nee/raakvlak):

Noem er een
baseert.

of

enkele

waarop

b)

Merkske (West-Brabant)
Beerze/Reusel (Midden-Brabant )

c)

Kleine-Dommel,

vraag 2:

gebruik

raakvlak
ja
raakvlak
u

de

Urkhovensche Zeggen

volgende

vragen

(Midden-Brabant)

Met welk doel zijn de gegevens verzameld.

Het verkrijgen van een historische referentie bij
hydrologische systeemkarteringen. Soms onderdeel van
een project, soms specifieke opdracht. In zijn algemeenheid wordt "de waarde" van historisch bronnenonderzoek erkend en meer en meer vast onderdeel van
het project.
vraag 3:

Is het (zijn de) onderzoek(en) structureel
evt met evaluatie en rapportage.

opgezet,

Ja, de laatste 2 jaar in toenemende mate. Het probleem is vaak dat de bronnen niet bekend zijn; literatuur maar ook andere bronnen zoals oude grondwater- en oppervlaktewaterpeilen, mondelinge gegevens
(bij
overlevering),
modelonderzoek,
interpretatie
van kwelgegevens,
interpretatie van oude kaarten.
TNO gebruikt recent isotopenonderzoek om water en
kalkafzettingen te dateren. In opdracht van het min.

VROM worden de gegevens in het Rijksherbarium uit de
periode 1900-1930 gescand.
vraag 4:

Wat

is

uw

algemene

ervaring

met

de

toepassing

van

deze gegevens in het project (de projecten).
De toepassing is groot,mede gelet op de aard van de
projecten (advisering/voorstudie).

vraag 5:

Heeft het historisch onderzoek
uitvoering van het project.

invloed

gehad

op

de

Altijd,
de reconstructie van het watersysteem is
vaak een doel op zich. Uit de resultaten van het
historisch onderzoek blijkt of de ingrepen in het
beeksysteem haalbaar zijn of niet. Soms blijkt dat
alleen ingrepen mogelijk zijn die afwijken van de
historische situatie, maar waarmee toch de ecologisch
doelstellingen
kunnen
worden
gerealiseerd,
b.v. maaiveldsverlagingen.
vraag 6:

Wat is uw mening over het gebruik van historische
gegevens in projecten (of anders gesteld zou een
beekherstelproject zonder evaluatie van historische
gegeven toch een goed project kunnen zijn).
Het zou wel kunnen, het hangt ook af van de huidige
toestand van het beeksysteem. Bij de eerste beekherstelprojecten
(b.v. het Merkske)
is weinig gedaan
aan historisch onderzoek,
bij
ernstig verstoorde
systemen is dat echter wel nodig.
In beekherstelprojecten kunnen verdrogingsmaatregelen getoetst worden aan historische beinvloedingen
zoals; beeknormalisatie, drinkwaterwinning en de invloed van watermolens. Ook (gedeeltelijk) modelmatig
kan hier naar een historische referentie worden gezocht. Dat gebeurt nog veel te weinig. Er ligt overal nog informatie op plaatsen waar het niet verwacht
wordt, minder dan we zouden willen, maar wel bruikbaar.

datum:
door :

15-4-1993
Hein Elemans

Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

(WEW)

themagroep historische data:
Verslag

van

de

telefonische

enquête

over

het

gebruik

van

ecologische data in beekherstelprojecten.
voorgelegd aan:

vraag 1:

Jaap Quak

Hebt u ervaring met het gebruik van historische
informatie in beekherstelprojecten op het vlak van;

a) ecologie
b) hydrologie
c) morfologie

(ja/nee/raakvlak):
(ja/nee/raakvlak):
(ja/nee/raakvlak):

Noem er een
baseert.

a)

b)
vraag 2:

of

enkele

ja
raakvlak
raakvlak

waarop

Keersop (Midden-Brabant)
Swalm (Midden-Limburg)
Boven-Slinge/Ratumse beek

u

de

volgende

vragen

(Gelderland)

Met welk doel zijn de gegevens verzameld.
Het verkrijgen van een historische referentie
het opstellen van streefbeelden en visievorming
beekherstelprojecten. Tevens voor het opstellen
beoordelingssystemen voor beken.

vraag 33

Is het (zijn de) onderzoek(en) structureel
evt met evaluatie en rapportage.

bij
bij
van

opgezet,

Ja, in alle gevallen literatuuronderzoek, vaak door
gesprekken met beheerders en streekbewoners. Evaluatie en rapportage is vaak onderdeel van een totaalrapportage.

vraag 4:

Wat is uw algemene ervaring met de toepassing
deze gegevens in het project (de projecten).

van

De toepassing is groot, mede gelet op de aard van de
projecten (advisering/voorstudie).

vraag

Heeft het historisch onderzoek
uitvoering van het project.

invloed

gehad

op

de

Ja, wij zijn betrokken bij veel beekherstelprojecten
en adviseren vanuit een visserijkundige benadering
over
inrichtingseisen van
specifieke doelsoorten.
Daar wordt met de uitwerking van het beekherstelproject rekening mee gehouden. Bekend is de discussie
over het voorkomen van riviertrekvissen in de Nederlandse beken.
Gebleken
is
dat
ondanks
gerichtte
inspanningen de potenties voor b.v. zalmen minimaal
zijn (ook historisch gezien) maar dat er wel moge-

lijkheden zijn voor andere soorten.
Een zelfde voorbeeld is de nu vrij zeldzame Kwabaal.
Deze soort die vroeger in vrij veel beken voorkwam
wordt nu gebruikt als doelsoort bij de inrichting
van inundatiegebieden.
vraag 6:

Wat is uw mening over het gebruik van historische
gegevens in projecten (of anders gesteld zou een
beekherstelproject zonder evaluatie van historische
gegeven toch een goed project kunnen zijn).
Ik vind van niet. Voor natuurbouw (projecten waar
binnen de ruimte die andere doelstelling vrij laten,

mogelijkheden zijn voor

"natuurherstel"

kan dat nog

wel. Alle meerwaarde is daar winst voor natuur.

Beekherstel kun je niet doen zonder te weten wat je
wilt

herstellen.

Volledig

bouwen

op

de

kennis

van

initiatiefnemers kan gevaarlijk zijn.
Er zou een
veel
grotere
inspanning moeten worden gedaan
om
structureel onderzoek op te zetten naar de historische situatie van zowel ecologische, hydrologische
als morfologische gegevens.

15-4-1993
Hein Elemans

Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

(WEW)

themagroep historische data:
Verslag van de telefonische enquête over
ecologische data in beekherstelprojecten.

gebruik

het

van

voorgelegd aan: Henk Moller-Pillot
vraag 1:

Hebt u ervaring met het gebruik van historische
informatie in beekherstelprojecten op het vlak van;

a) ecologie
b) hydrologie
c) morfologie

(ja/nee/raakvlak):
(ja/nee/raakvlak):
(ja/nee/raakvlak):

Noem er een
baseert.

a)

b)

enkele

waarop

u

de

volgende

vragen

Merkske

(West-Brabant)
(West-Brabant)
beken
Chaamse

Leudal

vraag 2:

of

ja
raakvlak
raakvlak

(Midden-Limburg)

Met welk doel zijn de gegevens verzameld.
Voor een algemene beschrijving en toelichting van de
plannen in de voorbereidingsfase. Het betrof alleen
zover
Voor
(makrofauna).
ecologie
onderdeel
het
morfologie
en
hydrologie
als
bekend is aan thema's
geen historisch onderzoek verricht.

vraag 3:

Is het

(zijn de)

onderzoek(en)

structureel

opgezet,

evt met evaluatie en rapportage.
Nee,

vraag 4:

zou wel

vaker moeten.

Wat is uw algemene ervaring met de toepassing
deze gegevens in het project (de projecten).
gegevens
specifieke
dat
is
Ervaring
gebruikt.
worden
aanwezig- nauwelijks
moeten. Zie ook vraag 6.

vraag 5:

zover
-voor
Dat zou wel

Heeft het historisch onderzoek
uitvoering van het project.

invloed

In

doelsoorten

enkele

gevallen

worden

wel

van

gehad

op

de

gekozen,

waarvan het voorkomen op basis van historische informatie mogelijk wordt geacht. Dat is positief als
bij deze benadering de doelsoort ook staat voor een
bredere groep soorten met vergelijkbare milieueisen.
In de genoemde projecten zijn het echter veelal de
huidige randvoorwaarden geweest die het project vorm
gaven en niet de historische.

vraag 6:

Wat is uw mening over het gebruik van historische
gegevens in projecten (of anders gesteld zou een
beekherstelproject zonder evaluatie van historische
gegeven toch een goed project kunnen zijn).
Ja het

het

zou

zonder kunnen,

project

uitvoeren

en

het

de

ligt

aan de mensen die

kennis

die

ze

dat is primair. Kennis die is opgebouwd
historische informatie maar vooral kennis
cessen.

hebben,
uit
van

o.a.
pro-

Kennis van de lokale historische situatie kan informatie boven brengen die niet bekend was, maar over
het algemeen zijn beken goed vergelijkbaar en gegevens uitwisselbaar.
In zijn algemeenheid gesteld is er veel te weinig
kennis van de historische situatie als het gaat om
onderlinge
relaties,
met name
tussen hydrologie,
morfologie en ecologie, b.v. het effect van veranderingen in piekafvoeren,
zandtransporten,
beschaduwing. Deze
effecten zijn niet simpel te compenseren
door
hermeandering
te
realiseren.
Hermeandering
zonder oplossingen te zoeken voor de hydrologische
veranderingen
zou,
zeker
in beken met
bestaande
ecologische waarden, ook wel eens niet het gewenste
ecologischE effect kunnen hebben.

14-4-1993
Hein Elemans
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'S GRAVENHAGE. —GEDRUKT TER ALGEMEENE LANDSDRUKKERU. —1916...|:|.0. 22 =

OEFFELTSCHE RAAM.

Augustus

VIERLINGSBEEK.

1911 werd deze heek gecontroleerd. Zij was geheel uitgedroogd; alleen aan

vervoer.

rd. Eén exemplaar werd geconserveerd.

MOLENBEEK.
‘k bij Voerendaal 15000 stuks losgelaten. Geen verliezen

23 Augustus 1911 werd de beck gecontre
Lengte 5.0 cM. Maaginhoud: Gammarus.

kwamen voor tijdens het

16 Juni 1911 werden in de Me

vervoer hadden
16 Juni 1911 werden in de Aalsbeek 10000 stuks losgelaten. Tijdens het
geen verliezen plaats.
Eenige zalmpjes werden gevangen; één
24 Augustus HOI werd de heek gecontrolec
exemplaar werd geconserveerd.
oud: Ephemeridenlarven.
Lengte S e.M., Q. Muut

\ALSBEEK.

de Schipbeek losgelaten 20000 stuks.
14 Juni 1911 we
het vervoer. Bij het loslaten in de beek waren de vischjes een
Geen verliezen
echijnlijk doordat het water daar iets warmer was dan in de vaten.
oogenblik bedwelmd, w
.
vlug weg.
Zij herstelden zich echter na enkele minuten en zwommen dan
gevangen. In de
21 September 1911 werd de beek ge ontroleerd. Geen zalmpjes werden
werd.
benedenbeck stond nog te veel water, waardoor het visschen bemoeilijkt

SCHIPBEEK.

ugerbeek 20000 stuks losgelaten. De uitzetting geschiedde
13 Juni 1911 werden in de
lijk tengevolge van het geregeld
achtig uit. Wa:
in de beste orde.
sten en was de huid glad en goed
van pi
‚waren zij geheel v
baden in form
gekleurd.
zeer laag geweest, maar
scontroleerd. De waterstand w
de he
11 October 1911 w
mer water gehouden. Eenige zalmpjes werden gevangen; één
toch heeft de heek den x
’
exemplaar werd geconserve
Loops
Lengte 8 c.M. Maurin

ELBURGERBEEK.

»gsbeek 35000 stuks uitgezet. De vischjes kwamen in goede
12 Mei 1911 werden in de Vi
orde over.
22 Augustus 1911 werd de beek gecontroleerd. De beek had nog voldoende water. Eenige
zalmpjes werden gevangen; één exemplaar werd geconserveerd.
Lengte 7.5 ¢.M. Maaginhoud: Phryganeidenlarve.

2)

tijdens het vervoer geleden.

12 Mei 1911 werden in de Oeffeltsche Raam 35000 stuks losgelaten. Geen verliezen werden

gegroeid.

24 April 1911 werden in de Putterbeken 40000 stuks losgelaten. Het vervoer geschiedde in
de beste orde.
19 Augustus 1911 werden de beken onderzocht. Er werden veel zalmpjes waargenomen,
maar door de sterke vegetatie was het niet mogelijk er een te vangen. De vischjes waren goed

PUTTERBEKEN.

22 April 1911 werden in de Barneveldsche beken 40000 stuks losgelaten. Tijdens het vervoer
hadden geen verliezen plaats.
10 October 1911 werden de beken onderzocht. Hoewel de waterstand zeer laag was geweest,
is de Groote Barneveldsche beek toch niet geheel droog geweest. In den bovenloop zijn eenige
zalmpjes gevangen; één exemplaar geconserveerd.
Phryganeidenlarve.
Lengte 10.5 c.M. Maaginh

BARNEVELDSCHE BEKEN.

9 Augustus 1911 werd de beek gecontroleerd. Er werden geen zalmpjes aangeti...en. Men
deelde mede, dat er ten gevolge der droogte zalmpijes gestorven waren. De bovenloopheeft echter
water gehouden; daar zijn dus waarschijnlijk geen vischjes omgekomen.
91 November 1911 wert de heek eveneens gecontroleerd. Eenige zalmpjes gevangen; één
exemplaar geconserveerd.
Lengte 9.8 c.M. Maaginhoud: Asellus.

IV.
Verslag )

18. Hierdensche beek.
Uitmonding in de Zuiderzee.
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