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VOORWOORD

Voorliggend rapport is het resultaat van mijn onderzoek in het kader van de stage van de
opleiding Milieu-natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1 maart
2004 tot en met 15 juli 2004 heb ik voor onderzoeksinstituut Alterra geprobeerd een

antwoord te geven op de vraag wat de gevolgen zijn van klimaat-hydromorfologische
interacties door veranderingen in landgebruik en afvoer op het voorkomen van macrofyten.
Deze vraag heb ik met behulp van een vergelijkend onderzoek van historische en huidige
gegevens omtrent klimaat, landgebruik, hydrologie en morfologie en de verspreiding van
florasoorten in het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Overijsselse Vecht
beantwoord.
Gedurende mijn onderzoek heb ik vaak beroep kunnen doen op de kennis en
onderzoeksgegevens van drs. Rebi Nijboer. Bij deze wil ik haar hartelijk danken voor haar
tijd en moeite en voor de goede begeleiding. Ook ing. Theo van der Heijden van Alterra en
Joost de Gooijer van de provincie Overijssel wil ik danken voor het beschikbaar stellen van

informatie en voor het meehelpen bij met name het verzamelen en analyseren van de data.
Mijn grote dank gaat tevens uit naar ing. Nannie Otto van Waterschap Regge en Dinkel voor
haar hulp en enthousiasme bij het verzamelen van historische informatie. Tenslotte wil graag
dr. ir. Piet Verdonschot van Alterra en dr. Rob Lenders van de afdeling Milieukunde van de
Radboud Universiteit Nijmegen bedanken voor hun begeleiding bij het uitvoeren van dit

onderzoek en de totstandkoming van dit rapport.

Nijmegen, 15 juli 2004

ing. Niels Evers
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SAMENVATTING

Van oorsprong zijn de meeste beeksystemen in Nederland morfologisch stabiel. Onder
invloed van de (seizoens-)variatie in de neerslag, hetgeenleidt tot fluctuaties in de afvoer,
kunnen zich kortstondige veranderingen voordoen in de beddingsvorm en —dimensies en in
de samenstelling van het beddingmateriaal. Echter de gemiddelde waarden over de
middellange termijn (jaren tot decennia) veranderen niet of nauwelijks. Er is sprake van een
evenwicht op een relatief groot schaalniveau. Door menselijke activiteiten, zoals het
aanleggen van stuwen en drainagesystemen en door normalisaties, verstedelijking en
waterwinning wordt dit evenwicht verstoord. Hierdoor zijn nagenoeg alle Nederlandse
beeksystemen in meer of mindere mate instabiel geworden. Op dit moment verkeert nog

slechts ongeveer vier procent van de Nederlandse beken in redelijk natuurlijke staat. Eén
van de onderdelen van een beek die meestal niet meer natuurlijk is, is de tracévorm.
Tegenwoordig bezitten de meeste beken een overwegend recht tracé. De tracévorm wordt

van nature vooral bepaald doorde profielvorm. Deze is afhankelijk van de samenstelling van

het getransporteerde sediment en de samenstelling van het beddingmateriaal. Substraat in
de bedding van de rivier of beek vormt voor veel groepen waterorganismen een onderdeel
van het habitat. In door de mens aangetaste beken bevinden zich over het algemeen meer
harde oppervlakken en minder organische substraten in vergelijking met meer natuurlijke
beken. Dit leidt tot verlies van habitat voor soorten die afhankelijk zijn van organische
substraten. In tegenstelling tot de historische natuurlijke beken hebben de huidige door de
mens aangetaste beken meestal weinig hoogopgaande houtige vegetatie op de oevers. Dit
komt met name door het landgebruik rond de beken en rivieren (tegenwoordig meestal
landbouw) en de benodigde bereikbaarheid van het water voor onderhoud en beheer.
Hierdoorverdwijnt de bufferstrook, wordt de zoninstraling groter en daalt de hoeveelheid
organische structuren.

Het klimaat speelt een belangrijke rol in de natuurwaarden in een rivier of beek. Door de
neerslag wordt grotendeels de afvoer bepaald, de luchttemperatuur is voornamelijk bepalend
voorde temperatuur van het water (samen met eventuele beschaduwing) en daarmee het
voorkomen van de flora- en faunasoorten. Verwacht wordt dat het klimaat gaat veranderen

als gevolg van hetversterkt broeikaseffect. Hierdoor zal de temperatuur toenemen en zullen
klimaatzones verschuiven. In Nederland zal jaarlijks meer neerslag vallen maar de zomers
zullen droger worden. De buien in de zomerzullen naar verwachting wel feller worden. De
veranderingen in neerslag zullen gevolgen hebben voorde afvoer waarbij perioden met hoge
afvoer (voornamelijk in de winter) zullen worden afgewisseld door perioden met geringe
afvoer (met name in de zomer). Hierbij kunnen de zwaardere buien in de zomer voor korte
maar hevige piekafvoeren zorgen. Afvoer en stroomsnelheid zijn belangrijke factoren voor
het voorkomen van flora- en faunasoorten in een rivier of beek. Bepaalde soorten zijn
aangepast aan stroming (rheofiele soorten) terwijl andere soorten stroming niet kunnen
verdragen. Door ingrepen van de mens in beek- en riviersystemen zoals normalisatie,
kanalisatie, drainage en wateronttrekking is het natuurlijke afvoerverloop in de beken en
rivieren ernstig gewijzigd. Van nature konden beken en rivieren buiten hun oevers treden

wanneer de afvoer te hoog was om door de betreffende wateren verwerkt te worden. De

overstromingsvlakten die hierbij periodiek werden geïnundeerd hadden vegetatie die aan
deze omstandigheden was aangepast. Doordat de mens de overstromingsvlakten wilde
gebruiken voor met name de landbouw,zijn de rivieren en beken (vooral de benedenlopen)
bedijkt. De rivier of beek werd daarbij losgekoppeld van zijn overstromingsvlakten en

specifieke soorten verdwenen uit deze gebieden. Daarnaast zijn de doorstroomprofielen

vaak vergroot om grotere (piek)afvoeren te kunnen verwerken. Het landgebruik in het
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stroomgebied van een rivier of beek heeft ook een grote invloed op de hydrologie,
waterkwaliteit en tracévorm. Bossen houden water en (voeding)stoffen langer vast zodat een
gebufferde afvoer ontstaat. Landbouw en stedelijk gebied zorgen voor korte hoge
piekafvoeren door drainage en afwateringsloten. Tevens komen eutrofiërende en andere
schadelijke stoffen zoals bestrijdingsmiddelen en zware metalen vanuit deze gebieden in de
rivieren en beken terecht via onder meer afspoeling, uitspoeling, drainage,
rioolwaterzuiveringsinstallaties en riooloverstorten. Het landgebruik van met name de
overstromingvlakten kan beïnvloed worden door de genoemde klimaatverandering. Hoe dit
exact verloopt is nog onduidelijk.
De doelstelling van dit onderzoek is het bepalen van de effecten van klimaat en landgebruik
op de hydrologie en morfologie van beken en rivieren. Vervolgens zijn de effecten van de
veranderingen in hydrologie en morfologie op het voorkomen van specifieke plantensoorten
in beken/rivieren en hun begeleidende wateren bekeken. Als onderzoeksgebied is het
Nederlandse deel van het stroomgebied van de Overijsselse Vecht genomen. De
Overijsselse Vecht is een regenwaterrivier in Duitsland en Nederland en heeft een totale
lengte van 167 kilometer. De Vecht ontspringt in de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen,
ten zuiden van de stad Horstmar. Bij Gramsbergen stroom de Vecht vanuit Niedersachsen
Nederland binnen. Tenslotte mondt de rivier uit in het Zwarte Water bij Zwolle. Hettotale
stoomgebied van de Vecht heeft een oppervlakte van 3.785 km? waarvan ongeveer 48% in
Duitsland en 52% in Nederland ligt. De natuurwaarden van het gebied worden onder andere
gevormd door de diverse brongebieden en bovenloopjes en door de zeldzame flora die langs
de Overijsselse Vecht te vinden is.
Voor de rivieren en beken in dit onderzoeksgebied zijn de effecten van klimaat en
landgebruik op de hydrologische en morfologische situatie onderzocht. Vervolgenszijn de
effecten van deze hydrologische en morfologische veranderingen op de aquatische flora
(macrofyten) onderzocht. Hiervoorzijn historische gegevens met betrekking tot morfologie,
hydrologie, landgebruik en verspreiding van aquatische flora van omstreeks 1900, 1930 en
1960 vergeleken met recente data (rond 2000). Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat
het klimaat in de afgelopen eeuw duidelijk warmer en natter is geworden maar dat het aantal
dagen met extreme temperaturen geen trend laat zien. Het aantal dagen met extreme
neerslag heeft zelfs een aflopende trend. Verderis duidelijk geworden dat de meeste
veranderingen op het gebied van landgebruik, hydrologie en morfologie reeds in de eerste
helft van de vorige eeuw plaats hebben gevonden. De belangrijkste veranderingen op het
gebied van landgebruik zijn de afname van het aandeel heide en hoogveen en de toename
van het aandeel grasland, bebouwing, akkerland en kale grond vanaf 1900. Daarnaast zijn
de meeste beken in de eerste helft van de twintigste eeuw gekanaliseerd, genormaliseerd,
gereguleerd en in sommige gevallen zelfs bedijkt.

Doordat is gebleken dat het aantal dagen met veel neerslag die met een hoge intensiteit valt
is gedaald, wordt de stijging van het aantal piekafvoeren waarschijnlijk veroorzaakt door de
verandering in landgebruik. Daarnaast lijkt het veranderen van het landgebruik samen met
de veranderingen in tracévorm en profielvorm de belangrijkste oorzaak te zijn van de

extreem lage afvoer die met name in de zomer voorkomen. De stijging van de gemiddelde
afvoer zou wel (gedeeltelijk) door de grotere hoeveelheid neerslag kunnen zijn veroorzaakt.
Wanneer het aantal opnamen van de indicatorsoorten in verhouding met het totaal aantal

opnamen wordt bekeken, blijkt dat soorten uit beide groepen (negatieve en positieve
indicatoren) zowel af- als toegenomen zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
individuele soorten zeer verschillend reageren op de veranderende omstandigheden en dat
waarschijnlijk naast hydrologische verstoring nog andere factoren meespelen (bijvoorbeeld
eutrofiëring en verontreiniging).
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1. INLEIDING

1.1

Aanleiding

In grote delen van Europa vormen hydromorfologische veranderingen de belangrijkste

stressor die rivieren en beken bedreigt (Euro-limpacs, 2003). Deze veranderingen omvatten
normalisatie (het aanbrengen van standaardprofielen), kanalisatie (het rechttrekken van
meanders), regulatie (het aanbrengen van stuwen) en bedijking (Verdonschot et al., 1995).
Daarnaast hebben veranderingen in de begeleidende vegetatie door bijvoorbeeld het kappen
van bossen op de oevers en in de overstromingsvlakten een negatieve invloed op de

natuurwaarden van een rivier of beek (Verdonschot et al., 1995). De bovenstaande ingrepen
hebben ook effect op begeleidende wateren (zoals poelen en dode rivierarmen) door
bijvoorbeeld een verlaging van het grondwaterpeil of verandering van het
overstromingsregime (Euro-limpacs, 2003). De vraag is of klimaatverandering en
veranderingen in landgebruik de nadelige effecten van deze ingrepen op de natuurwaarden
in een rivier of beek versterken.

1.2

Klimaat

Het klimaat speelt een belangrijke rol in de natuurwaarden in een rivier of beek. De
luchttemperatuur is voornamelijk bepalend voor de temperatuur van het water (samen met
eventuele beschaduwing) en daarmee het voorkomen van de flora- en faunasoorten.

Verwacht wordt dat het klimaat gaat veranderen als gevolg van het versterkt broeikaseffect.
Hierdoor zal de temperatuur toenemen en zullen de klimaatzones verschuiven (Boersema et
al., 1994). Deze verandering van het klimaat heeft een negatieve invloed op de
natuurwaarden doordat bepaalde soorten zich niet kunnen aanpassen aan de nieuwe

klimatologische omstandigheden waardoor ze verdwijnen terwijl soorten waarvoor de nieuwe
omstandigheden wel geschikt zijn de locatie niet altijd kunnen bereiken. Dit wordt nog
versterkt doordat naast de natuurlijke barrières als bergruggen en grote wateren,
tegenwoordig ook veel intensieve landbouwgebieden, stedelijke gebieden, kanalen en
wegen als extra barrière zullen fungeren (Boersema et al., 1994).
Naast temperatuurveranderingen zullen ook veranderingen in de neerslag optreden. In
Nederland zal jaarlijks meer neerslag vallen maar de zomers zullen droger worden. De buien
in de zomerzullen naar verwachting wel heviger worden. De veranderingen in neerslag
zullen gevolgen hebben voor de afvoer waarbij perioden met meer afvoer (voornamelijk in de
winter) zullen worden afgewisseld door perioden met geringe afvoer (met name in de zomer).
Hierbij kunnen de zwaardere buien in de zomer voor korte maar hevige piekafvoeren zorgen,
met meer erosie en inundatie als mogelijke gevolgen waarvoor dan weer maatregelen in de
vorm van oeverbescherming, profielvergroting en bedijking moeten worden genomen.
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Het landgebruik van met name de overstromingvlakten kan beïnvloed worden door de
klimaatverandering. Hoe dit exact verloopt is nog onduidelijk en hiervoor bestaan twee
hypothesen (Euro-limpacs, 2003):
e

_klimaatverandering veroorzaaktintensivering van de landbouw en veranderingen in
het afvoerregime waardoor de hydromorfologie van rivieren en beken en de
aanwezige habitats worden aangetast;

e

_klimaatverandering veroorzaakt veranderingen in het afvoerregime waardoor de
overstromingsfrequentie en duur toenemen met als gevolg dat menselijke activiteiten
zich terugtrekken uit de overstromingsvlakten waardoor natuurontwikkeling en

beekherstel hier meer ruimte zouden kunnen krijgen.
Bij deze laatste hypothese heeft de verandering in de neerslag als gevolg van
klimaatverandering dus indirect ook een positieve invloed op de natuurwaarden van een
beek- of riviersysteem.

1.3

Hydrologie

Afvoer en stroomsnelheid zijn belangrijke factoren voor het voorkomen van flora- en
faunasoorten in een rivier of beek. Bepaalde soorten zijn aangepast aan stroming (rheofiele
soorten) terwijl andere soorten stroming niet kunnen verdragen. In gestuwderivieren en

beken vindt vaak minder stroming plaats, hetgeen slecht is voor stroomminnende soorten
(Schoor & Stouthamer, 2003). Ook de tracévorm wordt voor een belangrijk deel bepaald
door afvoer(dynamiek) en stroomsnelheid. Door ingrepen van de mens in beek- en
riviersystemen zoals normalisatie, kanalisatie, drainage en wateronttrekking is het natuurlijke
afvoerverloop in de beken en rivieren ernstig gewijzigd. Perioden van zeer grote afvoer
worden afgewisseld door perioden met zeerlage afvoer (met name in de zomer). De
genoemde ingrepen versterken dus de effecten van de klimaatverandering. Van nature
konden beken en rivieren buiten hun oevers treden wanneer de afvoer te hoog was om door
de betreffende wateren verwerkt te worden. De overstromingsvlakten die hierbij periodiek
werden geïnundeerd hadden vegetatie die aan deze omstandigheden was aangepast.
Doordat de mens de overstromingsvlakten wilde gebruiken voor met name de landbouw, zijn
de rivieren en beken (vooral de benedenlopen) bedijkt. De rivier of beek werd daarbij
losgekoppeld van zijn overstromingsvlakten en specifieke soorten verdwenen uit deze
gebieden. Naast bedijking zijn de doorstroomprofielen vaak vergroot om grotere
(piek)afvoeren toe te laten (zie ook paragraaf 1.5.2).

1.4

Landgebruik

Het landgebruik in het stroomgebied van eenrivier of beek heeft ook een grote invloed op de
hydrologie, waterkwaliteit en tracévorm (Wolfert, 1991). Bossen en hoogveen houden water
langer vast zodat een gebufferde afvoer ontstaat. Daarnaast nemen de bossen
voedingstoffen op waardoor eutrofiering van het beekwater wordt voorkomen. Landbouw en
stedelijk gebied zorgen daarentegen voor korte hoge piekafvoeren door de snelle afwatering
via drainage en afwateringsloten. Tevens komen eutrofiërende en andere schadelijke stoffen
zoals bestrijdingsmiddelen en zware metalen vanuit deze gebieden in de rivieren en beken

terecht via ondermeerafspoeling, uitspoeling, drainage, rioolwaterzuiveringsinstallaties en
riooloverstorten. Voor het effect van landgebruik op de tracévorm wordt verwezen naar

paragraaf 1.5.4.
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1.5

Morfologie

1.5.1

Tracévorm

Van oorsprong zijn de meeste beeksystemen in Nederland morfologisch stabiel
(Verdonschot et al, 1995). Onderinvloed van de (seizoens-)variatie in de neerslag, hetgeen
leidt tot fluctuaties in de afvoer (afvoerdynamiek), kunnen zich kortstondige veranderingen
voordoen in de beddingsvorm en —dimensies en in de samenstelling van het

beddingmateriaal. Echter, de gemiddelde waarden over de middellange termijn (jaren tot
decennia) veranderen niet of nauwelijks. Er is sprake van een evenwicht op een relatief grote
ruimtelijke schaal. Door menselijke activiteiten, zoals het aanleggen van stuwen en
drainagesystemen en door normalisaties, verstedelijking en waterwinning wordt dit evenwicht
verstoord. Hierdooris het afvoerregime veranderd en zijn nagenoeg alle Nederlandse
beeksystemen in meer of mindere mate instabiel geworden (Verdonschot ef al, 1995). Op dit
moment verkeert nog slechts ongeveer vier procent van de Nederlandse beken in redelijk
natuurlijke staat (subjectief getal, gebaseerd op de natuurlijkheid van de geomorfologie en
ecologie van de beken; Verdonschot, 1993). Erosie en sedimentatie kunnen op de lange
termijn (decennia tot eeuwen) meer of minder grote veranderingen in tracévorm en daarmee
het verhang veroorzaken (Verdonschot et al., 1995). Verdonschot ef al. (1995)
onderscheiden de volgende vijf categorieën voor tracévormen (zie figuur 1):

nan

recht;
thalweg, recht tracé met een kronkelende laagwatergeul;
meanderend;
intermediair, meanderend met splitsing stroomgeul/meerdere stoomgeulen;
vlechtend, nagenoeg recht tracé met meerdere stroomgeulen.

i
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Figuur 1: Profielvormen volgens Verdonschot ef al., 1995.
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1.5.2

Profielvorm

De tracévorm wordt van nature vooral bepaald door de profielvorm. Deze is van nature
afhankelijk van de samenstelling van het getransporteerde sediment en de samenstelling

van het beddingmateriaal (Verdonschot et al., 1995). Van der Hoek (1997) onderscheidt in
de profielvorm vier varianten (zie ook figuur 2):

e

“natuurlijk” profiel: het beekprofiel vertoont geen duidelijke sporen van onderhoud,
oevers zijn vaak steil en niet zelden “onderspoeld”. Het tracé is vaak meanderend,
maar kan ook recht zijn;

e

verwaarloosd genormaliseerd profiel: het beekprofiel vertoont sporen van vroeger
onderhoud (restanten van een V-vormig profiel), maar wordt niet meer gerepareerd.
De oeveris op veel plaatsen “beschadigd”. Het tracé is vaak (nog) recht, maar waar
de oever beschadigd is, zijn sporen van het ontstaan van een meerslingerend tracé
te zien;

e

genormaliseerdprofiel: het beekprofiel is doorgaans V-vormig en wordt in die vorm
gehandhaafd doorreparatie en periodieke herprofilering. Het tracé is recht met
strakke bochten en volgt meestal overigeinfrastructuur (wegen, paden,

e

perceelrandenetc.);
gereguleerdprofiel: het beekprofiel is V- of meer U-vormig en metstenen of houten
beschoeiing beschermd tegen beschadiging. Het tracé is recht met strakke bochten
en er is soms sprake van stuwing.

natuurlijk profiel

verwaarloosd genormailsserd

genormaiisserd

geteguiserd

Figuur 2: Profielvormen volgens Tolkamp (1983) en Van der Hoek (1997).

Een maat voorde profielvorm is de b/d-ratio, deze is gedefinieerd als de verhouding tussen
de diepte en de breedte van het dwarsprofiel (Schoor & Stouthamer, 2003; Verdonschot ef
al., 1995). Door de mens gewijzigde beken hebben over het algemeen een lagere b/d-ratio
dan beken in meer natuurlijke toestand. Dit komt met name door de verdieping van het
profiel ten behoeve van een snelle waterafvoer. Beken en rivieren met een hoge b/d-ratio zijn
dynamischer als beken met een lagere b/d-ratio, des te dynamischer des te meer zand- en

grindbanken in de stroomgeulen ontstaan (Schoor & Stouthamer, 2003).
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1.5.3

Substraat

Substraat in de bedding van de rivier of beek vormt voor veel groepen waterorganismen een
onderdeel van het habitat.
In het onderzoek van Van der Hoek (1997) worden negen typen substraat onderscheden:
e

minerale substraten:
o harde oppervlakken, hieronder vallen ondoordringbare materialen, zoals
betonnen platen onder bruggen, met stenen beklede taluds en duikers. Ook
beschoeiing (hardhout) kan als hard substraat worden opgenomen;
o
o

o zand (korrelgrootte: 0,0625 — 2 mm).
organische substraten:
o stammen, restanten van bomen, die al of niet door de werking van stromend
water in de beek zijn gevallen;
takken, vrij grof houtig materiaal;
blad, matig grof bladmateriaal in “plekken” op de bedding verzameld;
slib, fijn organisch, bruin of donkergrijs tot zwart materiaal;
levende waterplanten in de waterlaag.
oo

oo

e

stenen die van nature voorkomen (grootte: >6,4 cm);
grind dat van nature voorkomt (korrelgrootte: 2 mm — 6,4 cm);

Afhankelijk van specifieke kenmerken kunnen ook andere typen substraat voorkomen zoals

klei, veen, leem etc. (Parkhill & Gulliver, 2002; Van der Hoek, 1997). In door de mens

aangetaste beken bevinden zich over het algemeen meer harde oppervlakken (ten behoeve
van oeververdediging en kunstwerken) en (veel) minder organische substraten in vergelijking

met meer natuurlijke beken. Deze oeververdediging is nodig om te voorkomen dat de beek
na kanalisatie weer gaat meanderen door de schurende werking van het stromende water.
Dit alles leidt tot verlies van habitat voor soorten die afhankelijk zijn van organische
substraten (Gerhard & Reich, 2000; Muotka & Laasonen, 2002).
1.5.4

Oeverbegroeiing

Een natuurlijke beek wordt bijna altijd begeleid door hoog opgaande oeverbegroeiing zoals
Zwarte elzen (Alnus glutinosa) en Wilgen (Salix sp.) (Verdonschot et al., 1995; Verdonschot,
2000). De beekbegeleidende houtige begroeiing is aangelegd of heeft zich spontaan
ontwikkeld direct langs en op de beekoever. De boomkronen en beworteling zijn van directe
invloed op het beekecotoop door beïnvloeding van de vorm van de beek en van het klimaat
in de beek (Verdonschot ef al, 1995; Verdonschot, 2000). Houtige begroeiing stabiliseert de
vorm van de beekbedding en de wortels brengen variatie aan in het stromingspatroon.

Enerzijds heeft de aanwezigheid van bomen in de taluds een stabiliserende werking op de
morfologie. Anderzijds kunnen bomen als obstakels in de stroom een bron van
morfologische microdynamiekzijn, die op termijn het proces van het ontstaan van meanders
bevorderen (Verdonschot ef al., 1995; Verdonschot, 2000). Een beekvorm wordt gedurende

zeerlange tijd gestabiliseerd door boomgroei op de oever waarbij de bomen, samen met de
bossen in de gebieden langs de beek, ook een belangrijke bufferzone voor water en stoffen
creëren (Verdonschot ef al., 1995; Verdonschot, 2000). Deze bufferzone zorgt ervoor dat

water geleidelijk worden afgeven aan het rivier- of beekwater waardoor afvoerpieken lager
worden en periodieke droogval wordt verminderd. Het waterbergende effect van beplanting

wordt voor een deel teniet gedaan door de optredende verdampingsverliezen. De mate van
verdamping varieert per beplantingstype (Verdonschot ef al., 1995).
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Naast deze effecten heeft begroeiing op de oevers ook een belangrijk beschaduwingseffect
waarbij de gemiddelde temperatuur van het water lager wordt en er minder schommelingen
optreden (Verdonschot et al, 1995; Verdonschot, 2000; Van der Hoek, 1997). Tevens zorgt
de lagere zoninstralingsintensiteit ervoor dat planten en algen slechts in lage dichtheden in
dergelijke beschaduwde beektrajecten voor kunnen komen. Ten slotte is de oeverbegroeiing
van grote invloed op de organische structuren in een beek door middel van het invallen van
bladeren, takken en stammen waardoor een heterogene beekbodem met diverse
microhabitats ontstaat, veranderingen in het stromingspatroon optreden en het waterpeil
lokaal wordt opgestuwd (Lemly & Hilderbrand, 2000; Smock et al., 1989; Verdonschot et al.,
1995). Deze organische structuren spelen ook een belangrijke rol in de retentie van fijn
organisch materiaal in de vorm van CPOM (CoarseParticulate Organic Matter; >1mm) en
FPOM(Fine Particulate Organic Matter 0,05-1 mm) en sediment, vooralten tijde van
piekafvoeren (Lemly & Hilderbrand, 2000; Muotka & Laasonen, 2002; Smock ef al., 1989;

Vannote et al., 1980). Tevens zorgen de organische structuren voor het ontstaan van
uitspoelkommen, die ook een belangrijke opslagplaats voor CPOM en FPOM vormen (Lemly
& Hilderbrand, 2000). Volgens Andersen & Sedell (1979) bestaat gemiddeld ongeveer 25
procent van de bodem van een natuurlijke bronbeek of bovenloop uit dood hout, terwijl nog
eens gemiddeld ongeveer 25 procent bestaat uit detritusafzettingen ontstaan in de luwte van
organische structuren. In de benedenlopen loopt het aandeel dood hout met ongeveer de
helft terug. De fysische rol van hout in de beek als vormer van micromilieus is belangrijker
dan de metabolische (Verdonschot et al., 1995). Voor ingevallen blad geldt het omgekeerde.
In tegenstelling tot de historische natuurlijke beken hebben de huidige door de mens
aangetaste beken meestal weinig hoogopgaande houtige vegetatie op de oevers. Dit komt
met name door het landgebruik rond de beken en rivieren en de benodigde bereikbaarheid
van het water voor onderhoud en beheer. Hierdoor verdwijnt de genoemde bufferstrook,
wordt de zoninstraling groter en daalt de hoeveelheid organische structuren. De daling van
de hoeveelheid organische structuren wordt nog versterkt doordat bij het onderhoud grof
organisch materiaal, zoals takken en bladeren, wordt verwijderd.
In figuur 3 is in een schema de samenhang tussen klimaatverandering, landgebruik,
hydrologie, morfologie en biodiversiteit uiteengezet. Tevens zijn de bovenstaande
hypothesen hierin geplaatst.
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Voorspelde klimaatverandering

;

;

Landgebruik

Hydrologische verstoring;
meer en hogere piekafvoeren

Vv
Verlies substraat
stabiliteit en verhoogde
erosie

Hypothese1: intensiever
landgebruik metals gevolg
bufferstrip verlies

Aantasting morfologie en
biodiversiteit

Vermindering wateren nutriëntenopslag

Vv
Hypothese 2: wegtrekken
landbouw metals gevolg
bufferstrip vergroting

Verbetering morfologie,
hydrologie en biodiversiteit

Figuur 3: De relaties tussen klimaatverandering, landgebruik, hydrologie, morfologie en biodiversiteit.

1.6

Doel- en vraagstelling

In dit project zijn de effecten van klimaat en landgebruik op de hydrologische en
morfologischesituatie van de rivieren en beken en hun overstromingsvlakten en
begeleidende wateren in het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Overijsselse
Vecht onderzocht (zie ook bijlage 1). Vervolgenszijn de effecten van deze hydrologische en
morfologische veranderingen (van bijvoorbeeld: afvoer, afvoerstabiliteit, tracévorm,
overstromingregime, substraatsamenstelling etc.) op de aquatische flora (macrofyten)
onderzocht. De gegevens zijn verzameld voor de periode 1900-heden omdat hiervan de
meeste data is en in deze periode veel veranderingen hebben plaats gevonden. Het project
is opgesplitst in twee onderdelen:
1. klimaat-hydromorfologische interacties; deze interacties worden gevormd door
veranderingen in landgebruik en afvoer;
2. effecten op macrofyten; waarbij de effecten van hydrologische en morfologische
veranderingen op het voorkomen van macrofyten zijn onderzocht met behulp van
indicatorsoorten.
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De doelstelling van het eerste onderdeel is het bepalen van de effecten van klimaat en
landgebruik op de hydrologie en morfologie van beken en rivieren in de periode 1900-heden.
Onderzoeksvragen die hierbij beantwoord dienen te worden zijn:
e
e
e
e

Watis het verloop van het klimaat in de afgelopen eeuw geweest (verloop van de
temperatuur, neerslag en extremen)?
Wanneer hebben de belangrijkste veranderingen in landgebruik plaatsgevonden in de
afgelopen eeuw?
Wanneer hebben de belangrijkste veranderingen in hydrologie en morfologie
plaatsgevonden in de afgelopen eeuw?
Vallen veranderingen in hydrologie en morfologie samen met bepaalde
klimatologische omstandigheden en veranderingen in landgebruik?

De doelstelling van het tweede onderdeelis het bepalen van de effecten van de
veranderingen in hydrologie en morfologie op het voorkomen van specifieke plantensoorten
in beken/rivieren en hun begeleidende wateren. Onderzoeksvragen die hierbij beantwoord
dienen te worden zijn:

e
e
e

1.7

Welke macrofyten kunnen als indicatorsoort dienen?
Wat was de abundantie van de indicatorsoorten in het stroomgebied van de
Overijsselse Vecht in de loop van de twintigste eeuw?
Watis de abundantie van de indicatorsoorten op dit moment in het stroomgebied van
de Overijsselse Vecht?
Watis de historische en huidige hydrologische en morfologischesituatie in het
onderzoeksgebied (volgt uit onderdeel 1)?
Zijn historische verschillen in abundantie te verklaren uit historische verschillen in
hydrologie en morfologie?

Werkwijze en opbouw

De Overijsselse Vecht werd in Nederland in de perioden 1896 — 1914 en 1932 — 1957
gereguleerd (Hasse et al., 1992). Voor het beantwoorden van de in paragraaf 1.2 genoemde
onderzoeksvragen zijn daarom gegevens met betrekking tot morfologie, hydrologie,
landgebruik en verspreiding van aquatische flora van voorde eerste regulatie (omstreeks
1900) en tussen de eerste en tweede regulatie in (omstreeks 1930) verzameld. Deze

historische gegevenszijn vervolgens vergeleken met data uit de periode rond 1960 en
recente data (rond 2000). Overigensis het landgebruik al eerder aan veranderingen
onderhevig geweest (zie ook paragraaf 2.2). In figuur 4 is een flowdiagram van het
onderzoek opgenomen waarin de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het
onderzoek is uiteengezet. Tevens is hierin weergegeven in welk hoofdstuk het betreffende
onderdeel wordt behandeld. In het flowdiagram is te zien dat eerst parameters op het gebied
van klimaat, hydrologie, landgebruik en morfologie zijn bepaald. Daarnaast zijn macrofyten
gezocht die als indicatorsoorten voor hydrologische verstoring kunnen dienen. Vervolgens
zijn van deze parameters en macrofyten historische en recente gegevens gezocht en deze
zijn onderling en in de tijd vergeleken. Daarna zijn de resultaten bediscussieerd en zijn de

onderzoeksvragen beantwoord. Tenslotte zijn conclusies getrokken en zijn aanbevelingen

voor verder onderzoek gegeven.
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Klimaat-hydromorfologische interacties
door veranderingen in landgebruik en
afvoer en de effecten op aquatische flora.

;

;
Onderdeel 1:
klimaat-hydromorfologische interacties
door veranderingen in landgebruik en
afvoer.

Onderdeel 2:
de effecten van klimaat en
hydromorfologische veranderingen op het
voorkomen van macrofyten.

Bepalen parameters waarop

Bepalen florasoorten waarvan de vroegere
en huidige verspreiding vergeleken wordt.
Hoofdstuk 3

!

!

hydromorfologie, klimaat en landgebruik
in de tijd vergeleken worden.
Hoofdstuk 3

Vv
Kaarten en
gegevensvan de
huidigesituatie.
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gegevensvan de
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Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4

Vv
Verspreidingsgegevensin de
huidige situatie.

Verspreidingsgegevensin de
historischesituaties.
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;

;

Vergelijken data.
Hoofdstuk 4 en 5

Vergelijken data.
Hoofdstuk 4 en 5

;
Discussie en beantwoorden van

de onderzoeksvragen.
Hoofdstuk 5

!

Conclusies en
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Hoofdstuk 6

Figuur 4: Flowdiagram voor onderzoek naar Klimaat-hydromorfologischeinteracties door
veranderingen in landgebruik en afvoer en de effecten op macrofyten.
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Dit rapport is op de onderstaande manier opgebouwd:
e

hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van het stroomgebied van de Overijsselse
Vecht;
in hoofdstuk 3 zijn de opzet, materiaal en methoden van het onderzoek omschreven;
de resultaten van het onderzoek worden behandeld in hoofdstuk 4;

deze resultaten worden vervolgens bediscussieerd hoofdstuk 5;
tenslotte worden in hoofdstuk 6 conclusies getrokken en aanbevelingen voor verder
onderzoek gegeven.
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2. GEBIEDSBESCHRIJVING

2.1

Algemeen

De Overijsselse Vecht is een regenwaterrivier in Duitsland en Nederland en heeft een totale
lengte van 167 kilometer (Hasse et al., 1992; Janssens & Schropp, 1993). In Duitsland wordt
de rivier “Vechte” genoemd. De Vecht ontspringt in de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen,
ten zuiden van de stad Horstmar (km 0). Bij km 34,3 vloeit de Vecht samen met de
Steinfurter Aa (met een stroomgebied van 204 km?). Vervolgens stroomt derivier de
deelstaat Niedersachsen binnen waarin bij km 79,1 de Dinkel in de Vecht uitmondt. De
Dinkel heeft een stroomgebied van 643 km’. Bij km 106.7 stroom de Vecht vanuit
Niedersachsen Nederland binnen waarna vlak over de grens het afwateringskanaal bij
Gramsbergen (waarop een deel van zuidoost Drenthe afwatert) zich bij de Vecht voegt. Bij
km 142,3 mondt de Regge met een stroomgebied van 841 km? in de Overijsselse Vecht.
Tenslotte mondt de rivier uit in het Zwarte Water bij Zwolle (km 167). In figuur 5 is het
stroomgebied weergegeven.
Het totale stoomgebied van de Vecht heeft bij de monding een oppervlakte van 3.785 km?
waarvan ongeveer 48% in Duitsland en 52% in Nederland ligt (Hasse ef al, 1992, Wolfert et
al., 1996). In Nederlandligt 520 km? in de provincie Drenthe en 1.460 km? in de provincie

Overijssel. Het verval van de Overijsselse Vecht is ruim 100 meter waarvan slechts 10 meter
op Nederlands grondgebied (Wolfert et al., 1996). De grootste woonplaatsen in het
stroomgebiedzijn Steinfurt, Ochtrup, Gronau, Schüttorf, Bad Bentheim, Nordhorn (allen in
Duitsland), Hardenberg, Enschede, Almelo, Hengelo, Emmen en Coevorden (allen in
Nederland).

Klimaat-hydromorfologische interacties en de effecten op macrofyten

11

oe

Hee nanees

5 CK

emulisemthenegiy,

PERE ER DELS,
*,ve,

EP

j
Seee

Figuur 5: Stroomgebied van de Overijsselse Vecht (Hasse etal., 1992).

2.2

Situatie in Nederland

Dit onderzoek is toegespitst op het Nederlandse deel van de Overijsselse Vecht. Om deze
reden zal in het vervolg alleen dit deel van het stroomgebied van de rivier worden behandeld.
In Nederland stroomt de Vecht tussen de hogere regio’s Drenthe en Twente door in een
breed dal. Hier volgt de rivier een oude rivierbedding uit de voorlaatste ijstijd (het Saalien;
200.000 — 130.000 jaar geleden) van de toen veel grotere Rijn en Vecht samen (Ministerie
LNV, 1988; Huisink, 1999). Het vlechtende riviersysteem van de Vecht, zoals dat in de
ijstijden nog aanwezig was, veranderde na de laatste ijstijd in een meanderend systeem
(Ministerie LNV, 1988). In het Holoceen (10.000 jaar geleden tot heden) begonnen
veengronden langzamerhand een groot deel van dit oerstroomdal te vullen. In de
Middeleeuwen ontstond op de zandgrondenin het stroomgebied een esdorpenlandschap.

Op de hoger gelegen ruggen ontstonden bij de dorpen akkerbouwcomplexen, de

zogenaamde essen. Deze essen werden grotendeels bemest met mest van schapen die op
de verder van de rivier gelegen heidevelden graasden. Deze mest werd in de potstal

gecombineerd met heideplaggen en vervolgens op de essen gebracht. Daardoor ontstond op
sommige plekken een meer dan een meter dikke laag zeer vruchtbare grond. Bovendien
werd het reliëf op deze manier verder versterkt. Langs de rivier lagen de graslanden
bestaande uit deels hooi- en deels weidegrond. Met de invoering van kunstmest is de
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ontginning van de heidevelden versneld. Ook werden in de 19e en 20e eeuw de
veengronden in het brede Vechtdal afgegraven. Op de voormalige heidevelden liggen nu
relatief grote boscomplexen zoals Boswachterij Hardenberg, Boswachterij Ommen,
Landgoed Junne, Landgoed Eerde en Eerder Achterbroek. In de boscomplexen de
Rheezerbelten en de Beerzerbulten liggen stuifzandduinen. De Rheezerbelten waren het
gevolg van te intensief gebruik van de heidevelden waardoor een grote verstuiving optrad die
de essen begon te bedreigen. Men poogde de dreiging te keren door er eikenhakhout op aan
te planten.

Het Vechtdal in smallere zin (de rivier en zijn uiterwaarden) valt grotendeels binnen de
Ecologische Hoofdstructuur. De natuurwaarden bestaan voor een deel uit
rivierduincomplexen die zich binnen afgesneden meanders van de Vecht bevinden. Hier
groeit bijvoorbeeld de Steenanjer (Dianthus deltoides) (Blok, 2004; Bremer, 1993). In 2003 is
op een rivierduincomplex ook de Bergnachtorchis (Plantanthera chlorantha) gevonden (Blok,
2004). Ook de lager gelegen hooilanden herbergen enkele bijzondere planten. Hier groeit
bijvoorbeeld de Lange Ereprijs (Veronica longifolia) (Bremer, 1993). Deze plant is in het
Vechtdal algemeen, maar daarbuiten zeldzamer (Blok, 2004). Bij de monding van de Vecht
groeit de Wilde Kievitsbloem (Fritillaria meleagris) in graslanden. Samen met de

groeiplaatsen van deze plant langs het Zwarte wateris dit de belangrijkste groeiplaats in
Nederland (Blok, 2004). Ook de bronnen, bronvijvers en bovenloopjes in met name het
oostelijk deel van Twente bezitten hoge natuurwaarden. Een goed voorbeeld hiervan zijn het
brongebied en de beken in natuurreservaat het Springendal. Hier komen onder andere
verschillende soorten zeldzame macrofauna voor (Nijboer, 1999; Nijboer et al., 2003).
De Overijsselse Vecht bevindt zich niet meerin zijn natuurlijke toestand. Door het afsnijden
van meanderbochten en de aanleg van stuwen zijn de natuurlijke hydrologische
eigenschappen van de Vecht, Regge en andere riviertjes en beken in het gebied veranderd
en is de waterkwaliteit nadelig beïnvloed (Hasse et al., 1992, Waterschap Groot Salland,
2002). Derivier werd in Nederlandin de perioden 1896 — 1914 en 1932 — 1957 gereguleerd
(Hasseet al., 1992). De afvoerkarakteristiek van de meeste beken en riviertjes in het gebied,
waaronder de Vecht en de Regge, wordt heden gekenmerkt door enerzijds eenrelatief snelle
afvoer tijdens hoogwatersituaties en anderzijds door perioden met zeer geringe afvoer
(Hasse ef al., 1992; Waterschap Groot Salland, 2002). De snelle afvoertijdens
hoogwatersituaties wordt slechts in geringe mate door de aanwezige stuwen beperkt.
Tevens is de kweldruk in met name de afgesneden rivierarmen sterk afgenomen
(Waterschap Groot Salland, 2002). Overstromingen van de laaggelegen gebieden naast de
rivier komen regelmatig voor (Waterschap Groot Salland, 2002).
De waterkwaliteit van de Overijsselse Vecht wordt mede bepaald doorlozingen vanuit de
bovenstroomse gebieden, zoals het stroomgebied van de Vecht in Duitsland en de
stroomgebieden van de Regge en de Dinkel (Waterschap Groot Salland, 2002). De
zuurstofhuishouding van de Vecht in Nederland is over het algemeen goed (Hasse ef al,
1992). De zuurstofhuishouding van het Reggegebied en enkele wateren in zuidoost Drenthe
is matig en een op enkele plaats slecht (Hasse et al., 1992). De rivieris relatief sterk belast
met nutriënten (met name stikstof- en fosforverbindingen), die vooral in de warme
zomermaanden op de gestuwde trajecten tot sterke eutrofiëringsverschijnselen leiden

(Hasse ef al., 1992). Hierdoor treden sterke zuurstofschommelingen op (tot onder 2 mg/l). De
nutriëntengehalten zijn de laatste jaren aanzienlijk verminderd maar vooral stikstof blijft een
probleem (Waterschap Groot Salland, 2002). Naast de genoemde nutriënten zijn relatief

hoge gehalten aan chloride en organisch verontreinigingen zoals lindraan, atrazine (beide

bestrijdingsmiddelen) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) gemeten
(Hasseetal., 1992; Waterschap Groot Salland, 2002). Ook zware metalen vormen een grote

belasting voor de ecologische potenties van het gebied, met name koper en kwik zijn
probleemstoffen, maar ook zink, cadmium en nikkel overschrijden regelmatig de
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grenswaarde (Waterschap Groot Salland, 2002). Een groot deel van deze stoffen is toe te
schrijven aan de (vrijwel) rechtstreekse lozing van effluent door
rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) op de Vecht (Hasse et al., 1992; Waterschap Groot
Salland, 2002). Deze installaties hebben een totale capaciteit van ruim één miljoen

inwonerequivalenten (i.e.). Naast deze lozingen heeft de diffuse toevoer van
verontreinigingen vanuit de lucht (natte en droge depositie) en de landbouw een aanzienlijke
negatieve invloed op de waterkwaliteit (Hasse et al., 1992).
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3. MATERIAAL EN METHODEN

3.1

Klimaat-hydromorfologische interacties

3.1.1

Inleiding

In onderdeel 1 zijn de interacties tussen klimaat(verandering), hydrologie, landgebruik en
morfologie onder vroegere en huidige omstandigheden in het stroomgebied van de
Overijsselse Vecht onderzocht. Hierbij zijn historische gegevens (verschillende perioden of
momenten in de twintigste eeuw) en recente gegevens (omstreeks 2000) van kaartmateriaal
en uit rapporten van waterschappen en provincie met elkaar vergeleken. Bij de data-analyse
is gebruik gemaakt van ArcView 3.3,
Microsoft Excel en Microsoft Access.
Omdatde verschillende delen van het
stroomgebied niet dezelfde

landschappelijke geschiedenis
hebben (Verdonschot, 2004,
persoonlijke communicatie) is het

stroomgebied opgedeeld in vijf
deelstroomgebieden (zie figuur 6):
Drenthe;
Overijsselse Vecht;
Regge-west;
Regge-oost;
Dinkel.

In de onderstaande paragrafen zijn de
parameters, waarop de
deelstroomgebieden onderzochtzijn,
beschreven.

3.1.2

Figuur 6: Deelstroomgebieden.

Klimaat

Ten aanzien van het klimaat is in eerste instantie onderzocht hoe het verloop van de

temperatuur de afgelopen eeuw is geweest (1900-2003). Daarnaast is bekeken of het sinds
het begin van de vorige eeuw natter is geworden en hoe het verloop van de neerslag over
een jaaris. Dit is gedaan vanaf 1906 omdat vanaf dat jaar neerslaggegevens bekend zijn.
Tenslotte zijn ook optredende extremen in temperatuur en neerslag onderzocht. Omdat
gegevens omtrent neerslagintensiteit pas vanaf 1930 beschikbaar zijn, zijn extremen in de
neerslag vanaf toen onderzocht. Dit is gedaan voor twee categorieën:
e
e

dagen met meer dan 5 mm neerslag met een intensiteit groter of gelijk aan 5 mm per
uur;
dagen met meer dan 10 mm neerslag met een intensiteit groter of gelijk aan 10 mm
per uur;
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De voor dit onderzoekbenodigde klimatologische dagwaarden zijn verkregen bij de
Klimatologisch Dienst via de website van het KNMI (KNMI, 2004). Gebruikt zijn de
dagwaarden van weerstation de Bilt omdat hiervan de langste meetreeks beschikbaar is en
deze naar verwachting redelijk representatief is voor het onderzoeksgebied. Bij de analyse
van de temperatuur is onderscheid gemaakt tussen jaargemiddelden en
seizoensgemiddelden. Tenslotte is onderzocht of het aantal dagen met extreme
temperaturen is veranderd. Voor de seizoensgemiddelden zijn de klimatologische seizoenen
van het KNMI gebruikt:
winter; de maanden december, januari en februari;
lente; de maanden maart, april en mei;

zomer; de maanden juni, juli en augustus;
herfst; de maanden september, oktober en november.
Om de grilligheid van het klimaat enigszins uit te vlakken zodat een trend aangegeven kan
worden, zijn de dagwaarden van temperatuur en neerslag over langere perioden gemiddeld
(zie tabel 1). Voor het onderzoek naar de extremen in de neerslag zijn gedeeltelijk andere
perioden gebruikt omdat vanaf 1930 pas neerslagintensiteitsgegevens beschikbaar zijn:
Tabel 1: Perioden waarover temperatuur en neerslag zijn berekend.

Temperatuur

Neerslag

Extremen in
temperatuur

Extremen in
neerslag

1901-1925
1926-1950
1951-1975
1976-2003

1906-1925
1926-1950
1951-1975
1976-2003

1901-1925
1926-1950
1951-1975
1976-2003

1930-1950
1951-1975
1976-2003

3.1.3

Hydrologie

Bekeken is hoe het afvoerverloop van een aantal beken en rivieren in het stroomgebied van

de Overijsselse Vecht de afgelopen eeuw is geweest. Afvoergegevenszijn verkregen bij de
Provincie Overijssel van de Overijsselse Vecht, de Beneden-Regge en de Radewijkerbeek.
Afvoergegevens van de Overijsselse Vecht en de Beneden-Regge zijn aangevuld met
historische data (voor 1900) die verkregen zijn bij Waterschap Regge en Dinkel. Details van
deze gegevens zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Meetlocatie, -periode en gaten in de meetreeksen van de onderzochte beekafvoeren.

Meetlocatie
Beek
Overijsselse Vecht Monding van de Vecht in het
Zwarte water
Beneden-Regge Monding Linderbeek bij Archem
Radewijkerbeek

Stuw Vrouwenhoek

Gaten in de reeks
Soms enkele weken tot
maanden geen data
1956-1999 Geen data van 19841990
enkele dagen
Soms
1979-1993
per jaar geen data

Periode
1970-1999

Voor de Beneden-Regge en Radewijkerbeek is de gemiddelde afvoer per jaar onderzocht.
Deze is vergeleken met de neerslag in het betreffende jaar. Door de grote gaten in de
meetreeks van de Overijsselse Vecht was dit niet mogelijk voor deze beek, daarom is
gekozen om hier het verloop van de afvoer te middelen over langere perioden. De

piekafvoeren per jaar en de afvoeren en afvoerpieken per seizoen (voor seizoensmaanden

zie paragraaf 3.1.2) zijn voor alle beken over langere perioden gemiddeld (zie tabel 3). Dit is

gedaan omdat deze erg onregelmatig zijn waardoor anders geen trend aangetoond kan
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worden. Bij het onderzoek naar de afvoerpieken is het aantal dagen per jaar dat een
bepaalde beek een bepaalde afvoer overschrijdt bekeken. Hiervoorzijn de volgende
afvoeren gekozen die in elke onderzochte periode minstens enkele keren voorkwamen:
e

Overijsselse Vecht: afvoer groter dan 150 ms;

e
e

Beneden-Regge: afvoer groter dan 30 m/s;
Radewijkerbeek: afvoer groter dan 5 m/s.

Tabel 3: Perioden waarover de seizoensafvoeren en piekafvoeren

zijn onderzocht. Bij de Overijsselse Vecht zijn ook de jaarafvoeren

over deze perioden gemiddeld.
Overijsselse Vecht Beneden-Regge Radewijkerbeek
1979-1984
1956-1960
1970-1974
1985-1989
1961-1665
1975-1979
1990-1993
1966-1969
1980-1984
1985-1989
1970-1973
1990-1994
1974-1979
1995-1999
1980-1983
1991-1995
1996-1999

Er zijn weinig historische gegevens gevonden omtrent het overstromingsregime van de

beken en riviertjes in het onderzoeksgebied. Enkel de ligging van de overstromingsgebieden
van de Overijsselse Vecht van voor 1954 en nu zijn bekend en deze zijn met elkaar
vergeleken.

3.1.4

Landgebruik

In dit onderzoek is het landgebruik van de verschillende deelstroomgebieden en langs

bepaalde rivieren en beken onderzocht voorde afgelopen eeuw.Dit is gedaan voor vier
momenten (1900, 1930, 1960 en 2000) aan de hand van kaarten. Voor het bepalen van het
landgebruik omstreeks 1900 is gebruik gemaakt van de kaarten met het historische
grondgebruik zoals die binnen het project “Historisch Grondgebruik Nederland” (HGN) bij
Alterra zijn vervaardigd (Runhaar ef al., 2003). Van deze gedigitaliseerde kaart is met behulp
a=
van ArcView 3.3 het

nae:
ee

landgebruik rond 1900 bepaald.
Een voorbeeld van een deel

van deze HGN kaart is
weergegeven in figuur 7, hierop

is de Overijsselse Vecht te zien
bij het binnenstromen van
Nederland. Voor het bepalen

van het landgebruik van de
perioden omstreeks 1930 en
1960 is gebruik gemaakt van
stafkaarten schaal 1:25.000 en
Buds land

1:50.000. Het huidige
landgebruik is met behulp van
ArcView 3.3 bepaald vanaf de

gedigitaliseerde LGN 4 kaart.

ondergrond.

Deze meest recente
“Landgebruik Nederland” kaart
bevat gegevens van omstreeks
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2000. In figuur 8 is op deze kaart weer de Overijsselse Vecht te zien bij het binnenstromen
van Nederland. Overigensis bij het vergelijken van figuur 7 en 8 duidelijk te zien dat heide
(paars) sterk is afgenomen in het gebied en dat deze is vervangen door met name

akkerbouw (verschillende rode en oranje tinten) en grasland (lichtgroen op de HGN kaart en
donkergroen op de LGN 4 kaart). Bij het onderzoek naar het landgebruik is onderscheid
gemaakt in de volgende landgebruikcategorieën:
grasland;
akker en kale grond;
heide en hoogveen;
bos (zowel loof- als
naaldbos);
bebouwing en wegen;

overige (zoals water en
stuifduinen).
Het oppervlak van deze

landgebruikvormen is
onderzocht voor het totale
stroomgebied en per
deelstroomgebied.
Naast het landgebruik van de
stroomgebieden is ook het
landgebruik langs de grootste

beek in de diverse

Duitsland

Figuur 8: Vecht bij binnenstromen Nederland op LGN4ondergrond.

deelstroomgebieden bekeken
als maat voor het landgebruik in de (vroegere) overstromingsvlakten. Rond deze wateren is
van een bepaalde strook land het landgebruik bepaald. De breedte van deze strook verschilt
per beek omdatniet alle beken en bijbehorende overstromingsvlakten even groot zijn:

Schoonebekerdiep; 500 meter aan de Nederlandse oever,
Overijsselse Vecht; 1000 meter aan beide oevers;

Regge; 500 meter aan beide oevers;
Dinkel; 500 meter aan beide oevers.
3.1.5

Morfologie

De mate van meandering wordt in dit onderzoek weergegeven als de sinuositeit. Deze is
gedefinieerd als de verhouding tussen de lengte van de beek en de lengte van het stroomdal
(Verdonschot ef al, 1995). In dit onderzoek is het verloop van de sinuositeit van
verschillende beken in de afgelopen eeuw onderzocht. Dit is gedaan, voor vier momenten

(1900, 1930, 1960 en heden), aan de hand van kaarten. Onderzocht is de gemiddelde

sinuositeit van het onderzoeksgebied als geheel en per deelstroomgebied door middel van
het onderzoeken van beken uit deze gebieden. Meestal betreft het hier de grotere beken
(kleine riviertjes en beneden en middenlopen; Verdonschot, 2000) omdat hiervan de meeste

informatie bekend is en omdat hierin de wijzigingen het meest duidelijk zijn (zie tabel 4).
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Tabel 4: Beken per deelstroomgebied waarvan de mate van meandering (met behulp van de
sinuositeit) en stuwing is bepaald.

Drenthe

Overijsselse
Regge-west
Regge-oost
Vecht
Schoonebeker Overijsselse
Beneden- en
Eksosche en
diep
Vecht
Midden-Regge |Almelosche Aa
Kleine Vecht
|Radewijkerbeek Boven-Regge
|Linderbeek
Drostendiep
Loodiep en
Marsstroom

Dinkel
Dinkel
Ruenberger beek
Hollandergraven
en Tilligterbeek
Geele beek en
Rammelbeek

Voor het bepalen van de sinuositeit van de riviertjes en beken omstreeks 1900 en 1930 is
gebruik gemaakt van gedigitaliseerde Bonnekaarten. Dit zijn in kleurendruk uitgebrachte
topografische kaarten (schaal 1:25.000) met de zogenaamde Bonneprojectie, die afwijkt van
de huidige stereografische kaartprojectie volgens het Rijksdriehoekstelsel (Runhaar et al,
2003). Vanaf deze kaarten is met behulp van de meetfunctie in ArcView 3.3 de sinuositeit
bepaald. Als voorbeeld is in figuur 9 een deel van een Bonnekaart met daarop de Regge bij
Nijverdal in 1900 weergegeven. Voor het bepalen van de sinuositeit van deze rivieren en
beken omstreeks 1960 is gebruik gemaakt van stafkaarten uit die tijd (schaal 1:25.000 en
1:50.000). Vanaf deze kaarten in met behulp van een meetwieltje de sinuositeit bepaald.
Vanaf de Top10 Vectorkaart is in ArcView 3.3 de huidige sinuositeit met de meetfunctie
bepaald. In figuur 10 is de Regge bij Nijverdal op deze kaart weergegeven.

Figuur 9: Bonnekaart met de Regge bij Nijverdal in 1900.
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Figuur 10: Top10 vectorkaart met de Reggebij Nijverdalin
2000.

In Verschot et al. (1995) wordtbij een sinuositeit groter dan 1,5 gesproken van een
meanderendtracé. Bij de bepaling van de sinuositeit in dit project is geblekendat dit hier
geen goede aannameis omdatbij duidelijk meanderende beken desinuositeit soms onder
1,5 uitkwam. Dit wordt ondersteund doorhet feit dat in het onderzoek van Wolfert et al.
n”
(1996) wordt aangegeven dat de Overijsselse Vecht voor de grote “rivierverbeteringswerke
dit
van
n
resultate
de
uit
terwijl
was
uit de periode 1896-1914 een actief meanderende rivier
Om
onderzoek blijkt dat de sinuositeit in die periode lager dan 1,5 was (1,42; zie tabel 10).
deze rede is gekozen voor de volgende verdeling:
sinuositeit
sinuositeit
sinuositeit
sinuositeit

1,00 — 1,15
1,15 — 1,30
1,30 — 1,50
>1,50

>
>
>
>

recht;
licht meanderend;
matig meanderend;
sterk meanderend.

men.
Van elke categorie is in de figuren 11 tot en met 14 een voorbeeld opgeno
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Figuur 11: Voorbeeld van recht tracé; Schoonbeker diep op de
grens met Duitsland omstreeks 1930.

Figuur 12: Voorbeeld van licht meanderend tracé; Loodiep ten
noordwesten van Coevorden omstreeks 1930.
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Figuur 13: Voorbeeld van matig meanderend tracé; Schoonbeker
diep op de grens met Duitsland omstreeks 1900.

Figuur 14: Voorbeeld van sterk meanderend tracé; Schoonbeker
diep op de grens met Duitsland omstreeks 1900.

Profielvorm
Er zijn weinig historische gegevens aanwezig over de profielvorm van beken in het

stroomgebied van de Overijsselse Vecht, dergelijke informatie is alleen gevonden voor de
Boven-Dinkel en de Beneden-Regge. Profielvormen van de Boven-Dinkel uit de periode

1975-1995 komen Doctor (1998) uitgevoerd bij en voor Waterschap Regge en Dinkel. De

profielvormen van de Beneden-Regge zijn van bestektekeningen van de verbeteringswerken
van voor 1930 gehaald. Voor deze twee rivieren is vervolgens onderzocht hoe de grootte en

vorm van het profiel zich ontwikkeld heeft.
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Stuwing
De mate van stuwing is voor een aantal riviertjes en beken onderzocht voor vier momenten
(1900, 1930, 1960 en heden) en is weergegeven als het aantal stuwen per beek. De
onderzochte riviertjes en beken zijn weergegeven in tabel 4. Gebruik is gemaakt van de

reeds genoemde Bonnekaarten (1900 en 1930), Stafkaarten (1960) en de Top10 Vectorkaart
(heden) en van historische gegevens van Waterschap Regge en Dinkel.
Substraat, oeververdediging en oeverbegroeiing
Er zijn geen historische gegevens gevonden omtrent substraat, oeververdediging en
-vegetatie op de oevers van de beken en riviertjes. Welis het mogelijk om een inschatting te
doen hoe het verloop van deze parameters de afgelopen eeuw is geweest. Dit is gedaan
mede aan de hand van het landgebruik in de omliggende gebieden en de mate van
natuurlijkheid van de wateren (met name op morfologisch gebied).

3.2

Effecten op macrofyten

Voor dit deel van het onderzoek zijn enkele aquatische florasoorten gekozen die verschillend
reageren op hydrologische veranderingen (indicatorsoorten). Aan de hand van de
vergelijking van historische en huidige verspreidingsgegevens van deze soorten in het
stroomgebied van de Overijsselse Vecht kunnen conclusies getrokken worden omtrent de
effecten van hydrologische veranderingen op het voorkomen van macrofyten. De benodigde
verspreidingsgegevens zijn verkregen uit de vegetatieverspreidingsdatabases die gebruikt
worden in het programma Turboveg dat in beheer is van Alterra (Hennekens, 1995;
Hennekens & Schaminee, 2001). De data-analyse is uitgevoerd in Microsoft Excel en
Microsoft Access. Gekozen is voor twee groepen macrofyten:

e
e

_macrofyten die toenemen bij hydrologische verstoring (positieve de (
macrofyten die afnemen bij hydrologische verstoring (negatieve indicatorsoorten)—)

Uit het onderzoek van Verdonschot et al., (2003) zijn van de eerste groep vijf soorten
macrofyten en van de tweede groep zijn negen soorten macrofyten gehaald (zie tabel 5).
Van acht mogelijke andere indicatorsoorten bleken geen opnamente zijn. Van de soorten

waarvan wel opnamen zijn, is bekeken in welke jaren ze zijn aangetroffen in het
stroomgebied van de Overijsselse Vecht. In tabel 5 is tevens beschreven bij welke
stroomsnelheid en trofiegraad de betreffende soort voor kan komen (naar Haslam et al,
1975; Bloemendaal & Roelofs, 1988; Baattrup-Pedersen et al., 2002). Naast het aantal
opnamen van de genoemde soorten is ook het totaal aantal opnamen per jaar onderzocht.
Dit is gedaan het aantal opnamen van de indicatorsoorten in verhouding van het totaal aantal
opnamen te kunnen onderzoeken. Op deze manier wordt voorkomen dat eventuele trends
wegvallen door het veel hogere totaal aantal opnamen aan het eind van de twintigste eeuw
in vergelijking met het begin van de vorige eeuw.
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Tabel 5: Indicatorsoorten en hun voorkeur betreffende stroming en trofiegraad.

Wetenschappelijke
Stroming
naam
Nederlandse Naam
Soorten die toenemen bij hydrologischeverstoring:
Potamogeton
8
.
Stilstaand tot matig
pectinatus
Schedefontemkruid snel stromend water
‘
:
Stilstaand tot matig
Sparganium emersum
Kleine egelskop
wrebrelromenehman
Sparganium erectum

Grote egelskops.I.

Potamogeton lucens

Kleine lisdodde

Glanzig fonteinkruid

Mesotroof
tot eutroof
Mesotroof
tobautreinf

Stilstaand tot matig

Mesotroof

snel stromend water

tot eutroof

Stilstaand tot
Typha angustifolia

Trofiegraad

langzaam stromend
water

Stilstaand tot
langzaam stromend
water

Soorten die afnemen bij hydrologische verstoring:
Stilstaand tot
Potamogetontrichoides
Haarfonteinkruid
langzaam

Mesotroof
tot eutroof

Eutroof met hoge
alkaliniteit

Mesotroof

stromend water

;
Peo BLIES
Ranunculus lingua
Potamogeton natans

Vlottende
waterranonkel
Grote boterbloem
Drijvend
fonteinkruid

Potamogeton nodosus

Rivierfonteinkruid

Potamogeton alpinus

Rossig fonteinkruid

Matig tot snel
stromend water
Onbekend
Stilstaand tot matig
snel stromend water
Stilstaand tot matig

Mesotroof tot
oligotroof
Onbekend
Eutroof tot matig
oligotroof

snel stromend water

hoge alkaliniteit
Matig eutrooftot
oligotroof

Stilstaand tot matig
snel stromend water
Stilstaand tot snel
stromend water

Eutroof met een

Mesotroof tot eutroof

Berula erecta

Kleine watereppe

Potamogeton

Duizendknoop

Stilstaand tot matig

Oligotroof met een

polygonifolius

fonteinkruid

snel stromend water

lage alkaliniteit

Grote waterranonkel

pelia

Mesotrooftot eutroof

Ranunculus peltatus

Soorten waarvangeen opnamen zijngevonden:
Apium nodiflorum
Callitriche hamulata
Cardamine amara
Chrysosplenium
alternifolium

tae
moerasscherm
Haaksterrekroos
Bittere veldkers
Verspreidbladig
_goudveil

Sona

Paarbladig goudveil

Equisetum telmateia

Reuzenpaardestaart

Luronium natans

Gupienele
waterweegbree

Myrmenya

Teer vederkruid

alterniflorum
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4. RESULTATEN

4.1

Klimaat

4.1.1

Temperatuur

16
14
12
10

—e— gemiddelde
temperatuur

—x— gemiddelde minimum

OD

temperatuur
—a-— gemiddelde maximum
temperatuur
1

DO

temperatuur (C)

De temperatuur in Nederland is sinds het begin van de twintigste eeuw gestegen, met name
de opgaande trend van de gemiddelde en de gemiddelde minimum temperatuuris duidelijk
aanwezig (gemiddelde stijging van ongeveer 0,1 °C per 10 jaar met R? = 0,75 respectievelijk
0,80, zie figuur 15). De gemiddelde maximum temperatuur heeft een minder duidelijke trend
(gemiddelde stijging van ongeveer 0,04 °C per 10 jaar met R?= 0,2).

y=0,1113x+13,188

R?=0,2015

oN

2

y=0,2507x+ 8,7263

R?=0,7454
3
19011925

19261950

19511975

19762003

y=0,254x+ 4,6468

R? =0,8042

Figuur 15: Verloop van de gemiddelde, gemiddelde minimum en gemiddelde maximum
temperatuur als functie van de tijd.

De gemiddelde temperatuur heeft ook voor alle seizoenen een oplopende trend (zie figuur
16). Deze trend is het sterkst en duidelijkst in de herfst (gemiddelde stijging van ongeveer
0,14 °C per 10 jaar met R? = 0,83) en in de winter vanaf de periode 1926-1950 (gemiddelde
stijging van ongeveer 0,13 °C per 10 jaar).
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Figuur 16: Verloop van de gemiddelde temperatuur per seizoen.
Er is geen duidelijke trend aanwezig in het voorkomen van extremen temperaturen over de

afgelopen eeuw (zie figuur 17). Wellijkt het aantal dagen per jaar met een minimum
temperatuurlager of gelijk aan=10 °C sinds 1926-1950 een dalende tendens te volgen.
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Figuur 17: Het gemiddelde aantal dagen per jaar met een maximum temperatuur groter
dan ofgelijk aan 30 °C of een minimum temperatuurlager danof gelijk aan —10°C.

4.1.2

Neerslag

De jaarlijkse neerslag vertoont een oplopende trend (een gemiddelde stijging van ongeveer

7,5 mm/jaar met R?= 0,87, zie figuur 18), waarbij met name tussen de eerste helft van de
twintigste eeuw en de tweede helft een grote sprong is te zien.
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Figuur 18: Verloop van de gemiddelde jaarsom van de neerslag.

De seizoensneerslag is erg onregelmatig geweest sinds 1906 (zie figuur 19). Dit geldt met
name voor de zomer en de herfst. De winter- en lenteneerslag vertonen sinds 1926-1950 wel
een duidelijk toenemendetrend. Verderis te zien dat de lentes gemiddeld het droogst zijn en
de meeste neerslag meestal in de zomerof herfst valt.
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Figuur 19: Verloop van de gemiddelde neerslagsom per seizoen.

Het aantal dagen met hevige neerslag vertoond een aflopende trend (R? = 0,9999 en 0,72,
zie figuur 20). Het aantal dagen met meer dan 5 mm neerslag en intensiteit groter of gelijk
aan 5 mm/uur blijkt het meest af te nemen (gemiddelde daling van ongeveer 0,03 dag per
jaar ten opzichte van een gemiddelde daling van ongeveer 0,004 dag per jaar met buien van

10 mm of meer en een intensiteit van 10 mm/uur of meer). Tevens is uit de figuren af te
leiden dat de meeste dagen met een dergelijke neerslag in de zomer vallen (ongeveer 75%,
zie figuur 21)
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Figuur 20: Het gemiddeld aantal dagen per jaar met een neerslagsom groterof gelijk aan 5 mm
respectievelijk 10 mm met een intensiteit groter dan of gelijk aan 5 mm/uur respectievelijk 10 mm/uur.
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Figuur 21: Het gemiddeld aantal dagen per zomer met een neerslagsom groter of gelijk aan 5 mm
respectievelijk 10 mm met een intensiteit groter dan of gelijk aan 5 mm/uur respectievelijk 10 mm/uur.

4.2

Hydrologie

4.2.1

Overijsselse Vecht

De afvoer van de Overijsselse Vecht (van 1970 tot 1999) is erg onregelmatig maar vertoont

wel een toenemende trend van ongeveer 0,4 m°/s per jaar (R° = 0,48, zie figuur 22). Ook is
duidelijk dat de hoogste gemiddelde afvoerin de winter wordt bereikt en de laagste

gemiddelde afvoer in de zomerplaatsvindt (zie figuur 23). Met name de herfstafvoerenzijn in
de onderzochte periode gestegen. De gemiddelde zomerafvoerligt sinds 1970 tussen de 12

en 20 m?/s, vóór 1872 was dit ongeveer 8 m°/s (zie ook tabel 6).
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Figuur 22: Verloop van de gemiddelde afvoer van de Overijsselse Vecht.
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Figuur 23: Verloop van de gemiddelde afvoer van de Overijsselse Vechtper seizoen.

Het aantal piekafvoeren is onregelmatig maarer zit wel een toenemendetrendin van
ongeveeréén piek per twee jaar (R? = 0,63, zie figuur 24). Verreweg de meeste van
dergelijke afvoeren vindenin de winter plaats en slechts zeer zelden in de zomer (zie figuur
25). Ter vergelijking zijn in tabel 6 de hoogst bekende piekafvoeren van voor 1872
weergegeven. Dezeblijken behoorlijk lager te zijn dan de huidige winterafvoeren. Dit wordt
nog ondersteund door topafvoeren die Janssens & Schrop (1993) aangeven (zie tabel 7).

Hieruit blijkt dat afvoeren die veel hogerzijn dan de topafvoeren van voor 1872 nu regelmatig
voorkomen. De hoogste zomervloeden van vóór 1872 zijn ongeveer de helft van de
winterafvoeren uit die tijd (Otto, 2004, persoonlijke communicatie) en zijn ook veel lager dan
de huidige zomerafvoerpieken die bij de monding in het Zwarte water sinds 1970 al
regelmatig boven de 100 m’°/s zijn uitgekomen.
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Figuur 25: Aantal piekafvoeren per seizoen van de Overijsselse Vecht.

Tabel 6: Hoogst bekendehistorische afvoeren tot 1872 van de Overijsselse Vecht.
Hoogst bekende (winter)afvoer
Afvoer
tot 1872

Bij de grens met Duitsland

40 m*/s

Bij Aane

50 m*/s (gemiddeld in de
zomer 4,5 m*/s)
56 m°/s
86 m*/s (gemiddeld in de

Bij Ommen
Bij de monding van de Regge(vergelijkbaar

met de afvoer bij de monding in het Zwarte

zomer ongeveer 8 m*/s)

water)
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Tabel 7: Afvoeren (m°/s) behorende bij de diverse herhalingstijden volgens
Janssens & Schropp (1993).

Meetlocatie in
de Vecht

Herhalingstijden (jaar) met

Ontwerpafvoer

bijbehorende afvoeren (m’/s)

(m?/s)

5 10 50 100|200|500| 1250
159] 192 263 293 322 |350| 350
Emlichheim
|159}192|262|293|321/|351| 351
De Haandrik
205| 244 336 372 |400|}453| 463
Hardenberg
210} 253 342 |380|416|464| 483
Marienberg
217/261/351|390|425|472| 492
Junne
262| 333 440 489 533 |587| 617
Vilsteren
487 |532|585| 616
|262]/321|438|
Vechterweerd
Monding Vecht |262| 321 439 488 |532|587| 617

307
307
3/7
398
413
522
525
525

Tot 1954 warener nog relatief grote gebieden rond de Overijsselse Vecht die inundeerden
bij hoogwater(zie figuur 26). Door de bedijking van de Vecht vanaf 1954 zijn deze
onderstaande gebieden bijna geheel aan de rivier onttrokken en voornamelijk in gebruik
genomen als landbouwgebied.
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Figuur 26: De overstromingsgebieden van de Overijsselse Vecht (voor
1954).

4.2.2

Beneden-Regge

De afvoer van de Beneden-Reggeis erg onregelmatig en vertoont geen duidelijke trend (zie

figuur 27). De gemiddelde afvoer volgt de neerslag redelijk (zie figuur 27). Daarnaast is

duidelijk dat de hoogste gemiddelde afvoerin de winterplaatsvindt (zie figuur 28). De laagste
gemiddelde afvoer vindt meestal in de zomerplaats (zie figuur 28). De zomerafvoeris sinds

1956 gemiddeld ongeveer 6 m*/s, véér 1872 was dit ongeveer 4 m°/s (zie ook tabel 8).

Klimaat-hydromorfologischeinteracties en de effecten op macrofyten

31

„16

gemiddelde afvoer (m3/s)

jaarsom neerslag (mm)

1250

1000

750 # |

—s— Neerslag
jaarhoeveelheden

—x— Gemiddelde
jaarafvoer
Beneden-Regge

500
1955

1965

1975

1985

1995

Figuur 27: Verloop van de gemiddelde jaarafvoer van de Beneden-Regge in relatie
tot de gemiddelde jaarhoeveelheid neerslag.
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Figuur 28: Verloop van de gemiddelde afvoer per seizoen van de Beneden-Regge.

Het aantal afvoerpieken perjaar is zeer onregelmatig in de Beneden-Regge(zie figuur 29).
Verreweg de meeste van dergelijke afvoeren vinden in de winter plaats en nauwelijks in de
zomer (zie figuur 30). Opvallend is dat in de jaren zeventig en begin jaren tachtig relatief
weinig (winter)afvoerpieken van meer dan 30 m°/s voorkwamen (zie figuur 29). Ter
vergelijking zijn in tabel 8 de hoogst bekende piekafvoeren van voor 1872 weergegeven.
Deze blijken behoorlijk lager te zijn dan de huidige winterafvoeren. De nu hoogst bekende
afvoer bedraagt ongeveer 130 m°/s bij Nieuwe Brug (1996 en 1998; Otto, 2004, persoonlijke
communicatie) hetgeen ruim viermaal zoveelis als de hoogst bekende afvoer van voor 1872

op die locatie (30 m°/s in 1872, zie tabel 8). De hoogste zomervloeden van voor 1872 zijn

ongeveer de helft van de winterafvoeren uit die tijd (Otto, 2004, persoonlijke communicatie)

en deze zijn ook veel lager dan de huidige zomerafvoerpieken die sinds 1956 al regelmatig
boven de 20 m?/s zijn uitgekomen. Daarnaast komt het tegenwoordig regelmatig voor dat de
Beneden-Regge in de zomer(bijna) geen waterafvoert. Het is echter onduidelijk hoe dit in
het verleden was zodat een vergelijking onmogelijk is.
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Figuur 30: Gemiddeld aantal piekafvoeren per seizoen van de Beneden-Regge.
Tabel 8: Hoogst bekendehistorische afvoeren tot 1872 van de Beneden-Regge.

Hoogst bekende(winter)afvoer
tot 1872

Afvoer

Bij Hankate

27 m/s

Bij Nieuwe Brug

30 m/s

Bij Schuilenburg

gemiddeld in de zomer 4 m*/s

4.2.3

Radewijkerbeek

De afvoer van de Radewijkerbeek vertoont een toenemende trend van ongeveer 0,02 m°/s
per jaar (R? = 0,97) en volgt het verloop van de neerslag redelijk (zie figuur 31). Ook is

duidelijk dat de hoogste gemiddelde afvoer in de winter wordt bereikt en dat vooral de
herfstafvoeren gestegen zijn in de onderzochte periode (zie figuur 32). In de zomeris de
afvoer het laagst en ligt dan gemiddeld beneden 0,5 m’°/s.
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Figuur 31: Verloop van de gemiddelde afvoer van de Radewijkerbeek.
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Figuur 32: Verloop van de gemiddelde afvoer per seizoen van de Radewijkerbeek.

Het aantal afvoerpieken vertoont ook een opgaande trend van ongeveer één piek perjaar
(zie figuur 33). Verreweg de meeste van dergelijke afvoeren vinden in de winter plaats en
slechts zeer zelden in de zomer (zie figuur 34). In de periode 1990-1993 vonden de meeste
afvoerpieken plaats in de herfst.
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Figuur 34: Gemiddelde aantal afvoerpieken per seizoen van de Radewijkerbeek.

4.3

Landgebruik

4.3.1

Totale stroomgebied

Het oppervlak heide en hoogveenis duidelijk afgenomen (van ongeveer 39 procent in 1900
naar ongeveer 2 procent heden) waarbij dit voornamelijk is vervangen door akker en kale
grond en grasland (zie figuur 35). Ook het oppervlak bebouwing en wegenis relatief sterk
toegenomen (van ongeveer 1 procent in 1900 naar meer dan 10 procent heden, zie figuur

35). Het areaal bos is sinds 1900 ongeveergelijk gebleven (ongeveer 11 procent, zie figuur
35).
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Figuur 35: Landgebruik in het Nederlandse deel van het stroomgebied van de
Overijsselse Vecht.

4.3.2

Deelstroomgebieden

In alle betreffende deelstroomgebieden is het oppervlak heide en hoogveen sterk gedaald
sinds 1900 (zie figuren 36 tot en met 40). De hieruit vrijgekomen gronden zijn in gebruik
genomen als akker of grasland. Ook het oppervlak dat bedekt is met bebouwing en wegen is
de afgelopen eeuw gestegen. Het areaal bos blijkt in alle deelstroomgebieden ongeveer
gelijk te zijn gebleven, welis duidelijk dat in het deelstroomgebied Dinkel relatief meer bos
aanwezig is in vergelijking met de andere deelstroomgebieden (gemiddeld 8 tot 11 procent,
in deelstroomgebied Dinkel meer dan 20 procent, zie figuren 36 tot en met 40).
Deelstroomgebied Drenthe blijkt de minst bebouwde regio uit het Nederlands deel van het
stroomgebied van de Overijsselse Vecht te zijn (zie figuur 36).
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Figuur 36: Landgebruik in het deelstroomgebied Drenthe.
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Figuur 37: Landgebruik in het deelstroomgebied Vecht.

Figuur 38: Landgebruik in het deelstroomgebied Regge-west.
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Figuur 39: Landgebruik in het deelstroomgebied Regge-oost.
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Figuur 40: Landgebruik in het deelstroomgebied Dinkel.

4.3.3

Beken

percentage landgebruik

Grasland is het belangrijkste landgebruik rond de grotere beken (en dus in de
overstromingsvlakten) in het onderzoeksgebied (zie figuren 41 tot en met 44). Langs de
Dinkel blijkt minder grasland te liggen in vergelijking met de andere beken en neemt met
name bos een veel groter deel in van het landgebruik (30 tot 38 procent, zie figuur 44). Het
areaal bos langs de Dinkel lijkt wel licht terug te lopen, met name na 1930. Bij alle
onderzochte beken neemt het aandeel akker en kale grond in de overstromingsviakte toe in
de tijd. Deze akkergronden blijken voornamelijk voor de verbouwing van maïs gebruikt te
worden (met behulp van Arcview 3.3 vanaf LGN 4 kaart bepaald, zie ook paragraaf 3.1.4).
Bebouwing en wegen nemen slechts een klein deel in van het landgebruik langs de
genoemde beken (minder dan vijf procent, zie figuren 41 tot en met 44).
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Figuur 41: Landgebruik rond het Schoonebeker diep (deelstroomgebied Drenthe).
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Figuur 42: Landgebruik rond de Overijsselse Vecht (deelstroomgebied Vecht).
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Figuur 43: Landgebruik rond de Regge (deelstroomgebieden Regge-westen —oost).
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Figuur 44: Landgebruik rond de Dinkel (deelstroomgebied Dinkel).
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4.4

Morfologie

4.4.1

Tracévorm

De gemiddelde sinuositeit in de verschillende stroomgebieden, en daarmee de mate van
meandering, is sinds 1900 sterk afgenomen (zie tabel 9 en figuur 45). Enkel in het
deelstroomgebied Dinkel blijkt nog een relatief hoge mate van meandering aanwezig te zijn
(zie figuur 45). Tevens blijkt dat de grotere beken in de deelstroomgebieden Vecht en
Regge-west al relatief vroeg in de vorige eeuw zijn gekanaliseerd (zie ook tabel 10). In
deelstroomgebied Regge-oost lijkt zelfs al voor 1900 begonnen te zijn met de kanalisatie (zie
figuur 45). De hogere sinuositeit in 1930 ten opzichte van 1900 in deelstroomgebied Dinkelis
te verklaren uit de (ook nu nog) gedeeltelijk vrije meandering van de beek de Dinkel zelf.
Gemiddeld kan gesteld worden dat de onderzochte beken in het Nederlands deel van het
stroomgebied van de Overijsselse Vecht van matig meanderend in 1900 via licht
meanderend in 1930 en 1960 naar recht zijn gegaan in 2000 (zie figuur 45).
Tabel 9: Sinuositeit en tracévorm per stroomgebied.
locatie
parameters
1900

1930

1960

2000

Totale stroomgebied
Overijsselse Vecht

1,18
Licht

1,15
Licht

14

meanderend
1,23

meanderend
1,20

Rect
1,09

Deelstroomgebied

Drenthe

sinuositeit (-)
.

1,38
Matig

tracévorm/looptype meanderend
sinuositeit (-)
1,42

7

Matig

tracévorm/looptype meanderend

Deelstroomgebied
Overijsselse Vecht

Deelstroomgebied
Regge-west
Deelstroomgebied
Regge-oost
Deelstroomgebied

Dinkel

sinuositeit (-)

1,41

‚
Matig
tracévorm/looptype meanderend

sinuositeit (-)
.

1,43
Matig

sinuositeit (-)

1,18
Licht

tracévorm/looptype meamierend

tracévorm/looptype meancerend

sinuositeit (-)

aes

1

Licht

Licht

meanderend

meanderend

Recht

1,09

1,09

1,06

Recht

Recht

Recht

1,10

1,10

1,08

Recht

Recht

Recht

1,16
Licht

1,06

1,06

Recht

Recht

meanderend

1,30

1,34

1,27

1,26

Matig

Matig

Licht

Licht

meanderend

meanderend

meanderend

racévorm/looptype meanderend
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Tabel 10: Sinuositeit en tracévorm perrivier/beek.

locatie

parameters

|

1900

Deelstroomgebied Drenthe:
1,54
sinuositeit (-)
Schoonebeker diep
:
Sterk
tracévorm/looptype| meandersed
Kleine Vecht

Drostendiep

Loodiep en

Marsstroom

sinuositeit (-)

1,51
Sterk
ractvornhaepijpe meanderend
sinuositeit (-)
1,38
Matig
pracevonllooplype meanderend
1,31
sinuositeit (-)

.

Matig

|

1930

|

1960
1,10

1,10

Recht

Recht

Recht

1,24
1,24
1,24
Licht
Licht
Licht
meanderend meanderend meanderend
1,26
1,19
1,14
Licht
Licht
meanderend meanderend
Rec
1,02
1,31
1,31

Matig

Matig

meanderend meanderend

Radewijkerbeek

1,21
1,21
Licht
Licht
meanderend meanderend

1,35
Matig
aceraePS meanderend
Deelstroomgebied Regge-west:
Beneden en
sinuositeit (-)
1,53
Midden Regge

Boven Regge

2000

1,14

pacsvorninophype meanderend
Deelstroomgebied Overijsselse Vecht:
1,42
sinuositeit (-)
Overijsselse Vecht
E
Matig
tracévorm/looptypel vpceecareliarcitee
sinuositeit (-)

|

RS

1,07

1,07

1,07

Recht

Recht

Recht
1,02
est

1,10

1,10

1,07

tracévorm/looptype maandarend

Recht

Recht

Recht

sinuositeit (-)
tracévorm/looptype

1,13
Recht

1,11
Recht

1,11
Recht

1,11
Recht

1,11

1,09

1,09

1,09

Recht

Recht

Recht

1,25
Licht
meendercad

1,04

1,04

Recht

Recht

Sterk

Deelstroomgebied Regge-oost:

Eksosch en

Almelosche Aa
Linderbeek

sinuositeit (-)

tracévorm/looptypel

Recht

sinuositeit (-)

1,25
Licht
tracévorm/looptype rimarderend

Deelstroomgebied Dinkel:
Dinkel
sinuositeit (-)
1,33
‘
Matig
OPS meanderend
Ruenberger beek
sinuositeit (-)
1,26
:
Licht
wacavormikopijpe meanderend
Hollandergraven en
sinuositeit (-)
1,20
Tilligterbeek

Geele beek en

Rammelbeek

,

Licht

tracévorm/looptype meanderend
sinuositeit (-)
tracévorm/looptypel

1,28

Licht
maandand

1,41
1,41
1,39
Matig
Matig
Matig
meanderend meanderend meanderend
1,26
1,26
1,26
Licht
Licht
Licht
meanderend meanderend meanderend
1,20
1,05
1,05
Licht

meerdarend

Recht

Recht

1,28

1,04

1,04

Rech

Recht

Licht
meandersad
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Figuur 45: Verloop van desinuositeit per deelstroomgebied.

4.4.2

Profielvorm

Er zijn weinig historische gegevens aangetroffen overde profielvorm van bekenin het
stroomgebied van de Overijsselse Vecht, dergelijke informatie is alleen gevonden voor de
Boven-Dinkel in het onderzoek van Doctor (1998) en de Beneden-Regge. De data van
Doctor (1998) zijn van de periode 1975-1995 en zijn weergevenin figuur 46. In tabel 11 is de
grootte van het doorstroomprofiel (natte oppervlak) weergeven voor de laatste drie kilometer
van de Beneden-Regge voor de monding in de Overijsselse Vecht. Bij beide beken is
duidelijk te zien dat het doorstroomprofiel is vergroot. Bij de Boven-Dinkel is deze vergroting
in 1975 uitgevoerd en bij de Beneden-Regge tussen 1920 en 1930. Deze vergroting is
voornamelijk bereikt door verbreding en nauwelijks door verdieping van het profiel. Bij beide
beken is daarbij een genormaliseerd profiel aangebracht zoals beschreven in het onderzoek
van Van der Hoek (1997) (zie paragraaf 1.1). Bij de Boven-Dinkel is de grootte en vorm van
het profiel weer overgelaten aan de natuurlijke processen van erosie en sedimentatie
waardoor het natte oppervlak weer enigszins is afgenomen en een verwaarloosd

genormaliseerd profiel is ontstaan (zie paragraaf 1.1 en Van der Hoek, 1997). Bij de
Beneden-Regge is dit niet het geval, hier wordt voorkomen dat het ontwerpprofiel weer
kleiner wordt door middel van onderhoud en oeverbeschoeiing.
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natte oppervlak (m2)

ej natte oppervak

1975

1976

1980

1986

1991

1995

Figuur 46: Natte oppervlak Boven-Dinkel(zie ook bijlage 3).
Tabel 11: Natte oppervlak Beneden-Regge laatste 3 km
tot de monding in de Overijsselse Vecht.

Jaar

|Natte doorsnede bij volledige
vulling

1920
1930

128,8 m°
[66 m?

Heden Grotendeels nog hetzelfde als in 1930

4.4.3

Stuwing

In de deelstroomgebieden Dinkel, Drenthe, Regge-west en —oost waren de beken in het
begin van de twintigste eeuw nog (vrijwel) ongestuwd (zie figuur 47 en bijlage 3 waarin het
aantal stuwen per onderzochte beek is uiteengezet). Tegenwoordig zijn vrijwel alle beken in
deze gebieden in meer of mindere mate gestuwd. Een uitzondering hierop vormen de

onderzochte beken in het deelstroomgebied Dinkel, deze bezitten nog steeds geen stuwen.
De Overijsselse Vecht en de Radewijkerbeek (deelstroomgebied Overijsselse Vecht)zijn al
vanaf het begin van de twintigste eeuw gestuwd.
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Figuur 47: Gemiddeld aantal stuwen per beek in de verschillende deelstroomgebieden.

4.4.4

Substraat, oeververdediging en oeverbegroeiing

Zoals in paragraaf 3.1.5 is aangegeven, zijn van de substraatsamenstelling,
oeververdediging en —begroeiing geen historische gegevens gevonden. Wel is duidelijk dat
er tegenwoordig veel minder grof organische structuren als stammen en takken in de
wateren aanwezig zijn dan vroeger (1900). Dit komt door de beperkte aanwezigheid van
hoge begroeiing op de oevers (bomen en struiken) en door het verwijderen van het weinige
hout dat toch in het waterterecht komt tijdens de schoning. Dit laatste wordt gedaan om een
goede doorstroming te garanderen. De hoge oeverbegroeiing is verwijderd om het water

goed bereikbaar te houden voor onderhoud en om de aangrenzende gebieden te kunnen
gebruiken voorde landbouw. Naast minder grof organische structuren kan verwacht worden
dat de huidige beken veel meerslib bevatten, wat een gevolg is van de vergroting van het

doorstroomprofiel waardoor de gemiddelde stroomsnelheid daalt. Door deze lagere
stroomsnelheid zal meerslib bezinken en de minerale ondergrond bedekt raken. Bij de
beken in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht bestaat deze ondergrond meestal uit
zand en soms uit veen. Een deel van de genoemde sliblaag zal echter weer wegspoelen bij
de huidige relatief grote piekafvoeren of worden afgevoerd tijdens eventuele
baggerwerkzaamheden. Harde substraten in de vorm van stuwen en oeververdediging zijn
wel toegenomen.

Bij de “beekverbeteringswerken” uit het verleden werden de beken en riviertjes
genormaliseerd (normprofiel aanbrengen) en gekanaliseerd (meanders rechttrekken)
(Verdonschot et al, 1995). Om te voorkomen dat de oevers weer eroderen, waardoor weer

een meanderend tracé ontstaat, werden de oevers vastgelegd met oeververdediging zoals
stortsteen, beschoeiing met verduurzaamd hout of betonbeschoeiing. Het is onbekend of de

oevers van de beken over grotere trajecten ook al beschermd waren vóór de
“beekverbeteringswerken’, wel is duidelijk dat dit op korte trajecten gebeurde (Otto, 2004,
persoonlijke communicatie). Dit werd daar gedaan om te voorkomen dat landbouwgrond of
huizen bedreigd zouden worden door de uitschurende werking van het water.

Klimaat-hydromorfologische interacties en de effecten op macrofyten

44

4.5

Effecten op macrofyten

Van beide groepen indicatorsoorten zijn er macrofyten die in de afgelopen eeuw zijn
toegenomen en afgenomen in het onderzoeksgebied (zie tabel 12). Opvallend zijn hierbij de
sterke afname van Grote egelskop (Sparganium erectum) en de sterke toename van onder
andere Grote waterranonkel (Ranunculus peltatus) omdat van deze soorten het
tegenovergestelde werd verwacht. Verderis ook duidelijk dat aan het einde van de twintigste
eeuw veel meer vegetatieopnamen zijn gedaan en gearchiveerd in vergelijking met het begin
van de vorige eeuw toen van veel soorten nog helemaal opnamen waren gemaakt.
Tabel 12: Percentage van het totaal aantal vegetatieopnamen met daarin de betreffende
indicatorsoort.

Wetenschappelijke naam [Nederlandse naam

rr seerd En ei deld

Totaal aantal vegetatieopnamen
140 845 |3286|10281|
Soorten die toenemen bij hydrologische verstoring:
Potamogeton
ectinatus
Schedefonteinkruid
0,00 0,00 0,24 0,42
Sparganium
emersum
Kleine egelskop
0,00 0,12 0,52 0,82
Sparganium
erectum
Grote egelskopsl.
1,43 0,36 0,82 0,72

10141

0,42
0,82
-0,71

Typha

angustifolia
Kleine lisdodde
0,00 0,47 0,21
Potamogeton
Glanzig
lucens
fonteinkruid
0,71 0,00 0,40
Soorten die afnemen bij hydrologische verstoring:
Potamogeton
trichoides
Haarfonteinkruid
0,00 0,00 0,06
Ranunculus
Vlottende
fluitans

waterranonkel

Ranunculus

Grote

lingua

boterbloem

Potamogeton

Drijvend

natans
Potamogeton

nodosus

0,49

0,49

0,52

-0,20

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

1,43

1,18

0,61

0,37

-1,06

fonteinkruid

0,71

1,18

1,40

1,20

0,48

Rivierfonteinkruid

0,00 0,00 0,00

0,02

0,02

Kleine watereppe

0,71

0,68

-0,03

alpinus

Rossig fonteinkruid

0,00 0,12 0,15 0,19

0,19

Potamogeton

Duizendknoop

fonteinkruid

2,86 0,47 0,00

0,12

-2,74

Grote waterranonkel

0,00 0,00 0,09

0,72

0,72

Berula

erecta
Potamogeton
olygonifolius

1,07 0,37

Ranunculus

eltatus
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5. DISCUSSIE

Bij de oorspronkelijke doelstelling van dit onderzoek was het de opzet om van alle te
onderzoeken parameters gegevens te verzamelen van 1900 tot heden. Dit bleek niet in alle
gevallen mogelijk. Met name data uit het begin van de twintigste eeuw was niet vooralle
parameters voorhanden (neerslagintensiteitsgegevens, oeverbegroeiing en -verdediging,
substraatsamenstelling, vegetatie en afvoeren). Daarnaast bleek het voor enkele parameters
ook onmogelijk om meer recentere historische gegevenste verkrijgen (1950-heden). Dit
geldt met name voor substraatsamenstelling, oeverbegroeiing en —-verdediging en in mindere
mate afvoerdata. Naast deze gaten in de benodigde data is de betrouwbaarheid van met
name de historische gegevens niet altijd goed te controleren. Dit is ondervangen door de
uitkomsten waar mogelijk te vergelijken met andere onderzoeken.
Uit de resultaten is duidelijk naar voren gekomen dat het de temperatuur in Nederland sinds
1900 is gestegen met ongeveer 0,1 °C per 10 jaar. De afgelopen eeuw (trend 1900 — 2000)
steeg de gemiddelde temperatuur in West-Europa metcirca 0,2 °C per 10 jaar (IPCC, 2002).
Algemeen wordt aangenomen dat de gemiddelde temperatuur in de komende decennia
verder zal stijgen. Het KNMI berekende dat in Nederland naar schatting de temperatuur in de
21ste eeuw 1 tot 6 °C verder zal stijgen (Verbeek, 2003). Daarnaast is duidelijk dat de
jaarhoeveelheid neerslag is gestegen. Het KNMI berekende dat in Nederland de gemiddelde
winterneerslag (in dit geval oktober tot en met maart) met 6 tot 25% zal toenemen in de
21ste eeuw (Verbeek, 2003; zie ook bijlage 2). De grotere hoeveelheid neerslag zal hogere
afvoeren tot gevolg hebben waardoor de kans op overstromingen toeneemt. Het is mogelijk
dat daardoor de doorstroomprofielen opnieuw moeten worden vergroot of dat dijken moeten
worden aangelegd of verhoogd. Een andere mogelijkheid is dat, uit de. gebieden die door het
hoogwater worden bedreigd, antropogene activiteiten zoals landbouw verdwijnen. Dit zou
mogelijkheden scheppen voor natuurontwikkeling in en rond de beken. Het voorkomen van
extreme temperaturen is erg onregelmatig en hierin is dan ook geen trend zichtbaar over de
afgelopen eeuw, dit is ook aangetoond in het onderzoek van Verbeek (2003). Welis het
aantal dagen met minima lagerof gelijk aan -10 °C vanaf de periode 1926-1950 gedaald. Het
aantal dagen met zware neerslag, waarbij veel neerslag met een hoge intensiteit valt, blijkt
een duidelijk dalende trendte laten zien. Toch wordt verwacht dat in de toekomst (heden2100) de extremen in het weer (neerslag en temperatuur) zullen toenemen (Verbeek, 2003;
zie ook bijlage 2). Dit opvallende verschil is niet te verklaren uit de gevonden resultaten en
literatuur.
De afvoer van de beken in het gebied lijkt te zijn ttegenomen. Met name wanneer de huidige
(piek)afvoeren worden vergeleken met de (piek)afvoeren van de negentiende eeuw is er een
groot verschil te zien (vergroting van de piekafvoeren met een factor 4). Doordat de afvoer
erg onregelmatig is en erslechts enkele korte meetreeksen beschikbaar waren, is het
onduidelijk of de opgaande trend van de gemiddelde afvoerin de laatste vijftig tot zestig jaar
nog doorzet of gestabiliseerd is. Dit wordt ook geconcludeerd in het onderzoek van Janssens
& Schrop (1993). Wellijkt het aantal piekafvoeren te blijven stijgen. Er zijn geen historische

gegevens gevonden betreffende extreem lage afvoeren waardoor niet onderzocht kan
worden of deze zijn toegenomen of afgenomen. Wel is duidelijk dat het tegenwoordig
regelmatig voorkomt dat de Regge in de zomer (bijna) geen water meer afvoert.
In het landgebruik laat met name het oppervlak heide en hoogveen een duidelijk dalende

trend zien. De vrijgekomen gronden worden voornamelijk in gebruik genomen als gras- en
akkerland. Ook het oppervlak met bebouwing en wegen is gegroeid. Het areaal bos is sinds
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1900 vrijwel ongewijzigd gebleven. Deze verschuiving van landgebruik dat goed water
vasthoudt (met name hoogveen) naar landgebruik dat het water veel sneller afvoert (goed
ontwaterde landbouwgronden en verharde oppervlakken) zorgt ervoor dat de beken in het

gebied veel grotere piekafvoeren krijgen te verwerken (Wolfert, 1991). De verandering in
landgebruik lijkt dan ook de belangrijkste reden waarom de afvoerpieken zo sterk zijn
gestegen. Het landgebruik is vooralle deelstroomgebieden redelijk overeenkomstig, behalve
deelstroomgebied Dinkel. Hierin ligt relatief veel bos en minder landbouwgrond (met name
grasland). Dit zou kunnen betekenen dat de afvoerpieken van de Dinkel niet zo zijn
toegenomen als bijvoorbeeld de piekafvoeren van de Regge en de Overijsselse Vecht.
Omdat er geen afvoergegevens van de Dinkel zijn gevonden kan deze verwachting niet
worden onderbouwd. Het landgebruik in de (vroegere) overstromingsvlakten van de grotere
beken in het gebied bestaat sinds 1900 voornamelijk uit grasland. Sinds 1960 neemt wel het
aandeel akker, in gebruik voor de maïsteelt, toe. Rond de Dinkel neemt bos ook een
belangrijk deel in van het landgebruik, al is het aandeel wellicht dalend. Wanneer door de
hogere afvoeren in de toekomst deze gebieden weer vaker geïnundeerd worden, is mogelijk
dat de nu aanwezige landbouw zich terug trekt uit deze gebieden. Het is dan mogelijk om
door middel van natuurontwikkeling een nieuwe bufferstrook langs de beken te creëren zodat
(voeding)stoffen worden vastgehouden en watergeleidelijker aan de beek wordt afgegeven.
Hierdoor zouden de piekafvoeren weer enigszins kunnen afvlakken. Overigensis niet
duidelijk hoe het areaal overstromingsvlakte zich in de afgelopen eeuw heeft ontwikkeld en
waar deze gebieden exact lagen. Alleen van de Overijsselse Vecht is aangetoond dat het
oppervlak dat bij hoogwater inundeert sterk is gedaald. Dit is het gevolg van de bedijkingen
in het verleden waardoor het vrijgekomen land kon worden gebruikt voor landbouw of
stedelijke bebouwing. Bij de bepaling van het landgebruik in 1930 en 1960 dient te worden
aangetekend dat het erg lastig is om deze exact van de stafkaarten te bepalen, de gegeven
aandelen van de verschillende landgebruikcategorieën moeten dan ook gezien worden als
indicatie en niet als zeer nauwkeurige waarden. Het landgebruik van 1900 en het huidige
landgebruik zijn wel exact bepaald met behulp van ArcView 3.3.

Door de zogenaamde “beekverbeteringswerken” in het verleden is de meandering
(sinuositeit) van de beken in het gebied sterk afgenomen. Dit is ook aangetoond in het
onderzoek van Wolfert et al. (1996). Tevens zijn de doorstroomprofielen vergroot door met
name verbreding van de beken. Dit is tegengesteld aan de verwachtingen die uit deliteratuur
waarin verdieping wordt genoemd als middel om het doorstroomprofiel te vergroten (zie
paragraaf 1.5.2; Van der Hoek, 1997). Deze profielvergroting is uitgevoerd om de grotere
afvoerpieken te kunnen verwerken. Op dit momentzijn er nog maar weinig (trajecten van)
grotere beken die meanderen, alleen een groot deel van de Dinkellaat nog een duidelijk
meanderend tracé zien. Dit alles heeft als gevolg dat het water heden veel sneller wordt
afgevoerd in vergelijking met het begin van de twintigste eeuw waardoor veel beken in droge

perioden (met name in de zomer) weinig of geen waterafvoeren. Opvallend is dat de
kanalisatie niet overal gelijktijdig is uitgevoerd. Eerst zijn de beken in deelstroomgebied
Regge-oost aangepast (voor 1900) daarna de Overijsselse Vecht en de Regge (begin 1900)
en vervolgens de beken in Drenthe. De beken in deelstroomgebied Dinkel zijn als laatste
“verbeterd” en hier bevinden zich ook nog de meeste natuurlijke trajecten. Dit komt ook
duidelijk naar voren in de mate van stuwing van de betreffende beken. De meeste beken in
het onderzoeksgebied werden in de periode 1930-1960 voorzien van stuwen alleen in

deelstroomgebied Dinkel bevinden zich nog veel ongestuwdetrajecten van grotere beken.
Het feit dat in deelstroomgebied Dinkel nog veel ongestuwde trajecten aanwezig zijn, is een

aanwijzing dat hier minder extreem lage afvoeren plaatsvinden waarvoor het water dan door

stuwen moet worden vastgehouden om droogval te voorkomen. De Overijsselse Vechtis al
vanaf het begin van de twintigste eeuw gestuwd. Dit geldt ook voor de Radewijkerbeek en
het Drostendiep. Onduidelijk is hoe de substraatsamenstelling, oeverbegroeiing en —

verdediging zich de afgelopen eeuw hebben ontwikkeld. Verwacht wordt dat deze veranderd
zijn tijdens de “verbeteringswerken” waarbij de hoge oeverbegroeiing is verwijderd en
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oeververdediging is aangebracht om nieuwe meandering te voorkomen. Als gevolg van het
verwijderen van de hoge oeverbegroeiing en de periodieke schoning is de
substraatsamenstelling gewijzigd waarbij veel minder grof organisch materiaal aanwezig is
(hout en bladeren) en meerslib waardoor de minerale bodem bedekt is geraakt. Het
toenemen van het aandeel slib wordt voornamelijk veroorzaakt doorde vergroting van het
doorstroomprofiel waardoor de gemiddelde stroomsnelheid is gedaald en dus meer slib
bezinkt. Flora en faunasoorten die afhankelijk zijn van deze minerale bodem en organische
substraten zullen afnemen. Omdat van de parameters substraatsamenstelling
is
oeverbegroeiing en —oeververdediging zeer weinig (historische) gegevens zijn gevonden

het niet mogelijk om deze verwachtingen in dit onderzoek te bewijzen.

t valt,
Doordat is gebleken dat het aantal dagen metveel neerslag die met een hoge intensitei
de
is gedaald, wordt de stijging van het aantal piekafvoeren waarschijnlijk veroorzaakt door
met
samen
uik
landgebr
het
van
ren
verande
het
verandering in landgebruik. Daarnaastlijkt
de veranderingen in tracévorm en profielvorm de belangrijkste oorzaakte zijn van de
lde
extreem lage afvoer die met name in de zomer voorkomen. De stijging van de gemidde
veroorzaakt.
afvoer zou wel (gedeeltelijk) door de grotere hoeveelheid neerslag kunnenzijn

g
Voor het aantonen van de verwachte effecten van de aangetoonde hydrologische verstorin
eeuw
e
twintigst
de
van
begin
het
Van
aar.
op macrofyten zijn te weinig gegevens beschikb
van
zijn weinig vegetatieopnamen gevonden van soorten die als indicator kunnen dienen

is
hydrologische verstoring. Doordat met name vanaf 1980 het aantal vegetatieopnamen snel
die
gestegen zijn zowel de soorten die afnemenbij hydrologische verstoring als soorten
n van
toenemen bij hydrologische verstoring meer aangetroffen. Wanneer het aantal opname

de indicatorsoorten in verhouding methet totaal aantal opnamen wordt bekeken, blijkt dat
soortenuit beide groepen zowel af- als toegenomenzijn. Hieruit blijkt dat de individuele
soorten zeer verschillend reageren op de veranderende omstandigheden en dat
waarschijnlijk naast hydrologische verstoring nog andere factoren meespelen (bijvoorbeeld
eutrofiëring en veranderde substraatsamenstelling).
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1

Conclusies

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het klimaat in de afgelopen eeuw
duidelijk warmer en natteris geworden maar dat het aantal dagen met extreme
temperaturen geen trend laat zien. Het aantal dagen met extreme neerslag heeft
zelfs een aflopende trend.
Verder is duidelijk geworden dat de meeste veranderingen op het gebied van
landgebruik, hydrologie en morfologie reeds in de eerste helft van de vorige eeuw
plaats hebben gevonden. De belangrijkste veranderingen op het gebied van
landgebruik zijn de afname van het aandeel heide en hoogveen en de toename van
het aandeel grasland, bebouwing, akkerland en kale grond vanaf 1900. Daarnaast
zijn de meeste beken in de eerste helft van de twintigste eeuw gekanaliseerd,
genormaliseerd, gereguleerd en in sommige gevallen zelfs bedijkt. Dit alles heeft
samen met de grotere hoeveelheid neerslag tot gevolg dat zowel de gemiddelde
afvoer als de hoogste piekafvoeren sterk zijn toegenomen. Wel lijkt het toenemen van
de piekafvoeren vooral een gevolg van de veranderingen in het landgebruik en de

morfologie. Bij een eventuele toename van de intensiteit van de neerslag in de
toekomst zou de neerslag de toename van de piekafvoeren verder kunnen versterken
met mogelijke overstromingen en erosie als gevolg. Maatregelen om dit te

voorkomen, zoals bedijking en profielvergroting, zullen kostbaarzijn. Een andere
inrichting van delen van de bedreigde gebieden zou een beter alternatief kunnen zijn.
Hier zou dan natuurontwikkeling hand in hand kunnen gaan met de bescherming van
economisch belangrijke gebieden als woonkernen en industrie.
Wanneer het aantal opnamen van de indicatorsoorten in verhouding met het totaal

aantal opnamen wordt bekeken, blijkt dat soorten uit beide groepen (negatieve en
positieve indicatoren) zowel af- als toegenomenzijn. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de individuele soorten zeer verschillend reageren op de veranderende
omstandigheden en dat waarschijnlijk naast hydrologische verstoring nog andere
factoren meespelen (bijvoorbeeld eutrofiëring).

6.2

Aanbevelingen

Verder onderzoek is aanbevolen voor de onderstaande punten.

Van de substraatsamenstelling, oeverbegroeiing en —-verdediging is weinig of geen
historische informatie gevonden. Het is misschien mogelijk om door middel van een
intensief archiefonderzoek bij onder andere waterschappen, provincies eninstituten
die in het gebied onderzoek hebben gedaan, meer informatie van deze parameters te
verzamelen zodat de in dit onderzoek aangegeven verwachtingen kunnen worden

onderbouwd. Eventueel kunnen gegevens van beken en rivieren van buiten het
onderzoeksgebied gebruikt worden.

Van de afvoer van beken in het onderzoeksgebied zijn slechts enkele relatief korte

meetreeksen gevonden, deze zijn te kort om directe relaties met parameters zoals
neerslag en landgebruik aan te tonen. Om deze relaties beter te kunnen onderzoeken

zouden beken van buiten het onderzoeksgebied waarvan wel langere meetreeksen

bekend zijn, kunnen worden gebruikt. Tevens zou door middel van
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modelberekeningen onderzocht kunnen worden wat de effecten van de grotere
hoeveelheid neerslag en het veranderde landgebruik en morfologie op de afvoerzijn.
Hierbij kunnen dan ook de verschillende klimaatscenario’s worden doorberekend

zodat hiermeebij de inrichting en beheer van het gebied rekening gehouden kan
worden.

e

Door de aard van de beschikbare macrofytenverspreidingsgegevensis het niet
mogelijk gebleken om de effecten van hydrologische verstoring op het voorkomen
van macrofyten met behulp van indicatorsoorten aan te tonen. Wanneer van
hydrologisch verstoorde beken buiten het onderzoeksgebied wel goede en lange
opnamereeksen van macrofyten beschikbaar zijn, kan daarmee onderzocht worden
welke gevolgen hydrologische verstoring heeft op de macrofytensamenstelling. De
effecten van hydrologische verstoring op macrofyten zouden ook onderzocht kunnen
worden door middel van veldexperimenten.
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Bijlage 1: beken in het onderzoeksgebied

Tabel 13a: Beken in het Nederlands deel van het
van de
Vecht.

Vecht:
Vecht
Leid
Graven

kerbeek

aarsloot

Drenthe:
ne Vecht
en Marsstroom

West:
Midden en Boven
ksebeek

raven
raven
raven
aalsleidi

ieuw Brekken waterleiding
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Tabel 13b: Beken in het Nederlands deel van het
van de
Vecht.

Hammerweteri
nderbeek

en Almelose Aa
eezebeek en Bornsche Beek

Isbeek
mmelkerbeek
rni
beek

olenbeek
kkersbeek

wikkelsevaart

merbeek
utkebeek
ol

raven
Dinkel:

nkgraben
lol

raben

aa

raben

ntbeek
iten

beek

Geele beek/Rammelbeek
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BIJLAGE 2: KLIMAAT

Tabel 14: Neerslag intensiteit (dagen pertijdseenheid met bepaalde hoeveelheid
neerslag met bepaalde intensiteit).

periode
tiidseenheid
1930-1950
jaar
1951-1975
jaar
1976-2003
jaar

>=5 mm & >=5
mm/uur
4,38
3,44
2,54

>=10 mm & >=10
mm/uur
0,90
0,56
0,57

1930-1950
1951-1975
1976-2003

herfst
herfst
herfst

0,67
0,52
0,50

0,05
0,04
0,07

1930-1950
1951-1975
1976-2003

lente
lente
lente

0,43
0,52
0,25

0,19
0,04
0,04

1930-1950
1951-1975
1976-2003

Winter
Winter
Winter

0,05
0,00
0,04

0,00
0,00
0,00

1930-1950
1951-1975
1976-2003

zomer
zomer
zomer

3,24
2,40
1,75

0,67
0,48
0,46

Tabel 15: KNMI Klimaatscenario's voor Nederland in 2100 op basis van het derde IPCC rapport
(2001). Hetjaarlijks maximum van de tiendaagse neerslagsom geeft een indruk van de hevigheid van
extreme neerslag. De herhalingstijd van de tiendaagse winterneerslagsom geeft een indruk van de
kans op extreme neerslag. (Verbeek, 2003).

Temperatuur _
Gemiddelde zomerneerslag
(april-september)

Zomerverdamping
Gemiddelde winterneerslag
(oktober-maart)
Jaarlijks maximum van de 10daagse winterneerslagsom in
Nederland
Herhalingstijd van 10-daagse
som die nu eens per 100 jaar
voorkomt (2 140 mm)
Zeespiegelstijging

Lageschatting
+1 °C

Centrale schatting
+2 °C

Hoge schatting|
+ 4 tot 6 °C

+1 %

+2 %

+4 %

+4 %

+8 %

+ 16 %

+6 %

+12 %

+25 %

+ 10 %

+20 %

+40 %

47 jaar
+ 20 cm

25 jaar
+ 60 cm

9 jaar
+ 110 cm
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BIJLAGE 3: MORFOLOGIE

Tabel 16: Natte oppervlak
2a
1
traject
|16,56|13,79|
1975
|18,97|16,31
1976
|19,57|13,34|
1980
20,65} 14,26
1986
|20,63|14,19|
1991
|21,22|13,48|
1995
1995-1975| 4,66 -0,31
1995-1976| 2,25 -2,83

Boven-Dinkel
3
2b
13,26 15,23
16,03 18,93
15,06 18,77
13,70] 19,43
12,06 19,96
12,79 20,29
-0,47 5,06
-3,24| 1,36

(Doctor, 1998).
6
5
4
14,82 14,43 12,05
17,66 18,95 17,47|
19,02 20,07 17,30
17,90 17,75 14,65
18,61 17,67 15,45
18,24 16,52 14,92
3,42 2,09 2,87
0,58 -2,43 -2,55

Tabel 17a: Aantal stuwen per beek.
Beken

Deelstroomgebied Drenthe:
Schoonebekerdiep: loop van Duitse
grens bij Twist tot Kanaal Coevorden
(volgt de grens)

1900
1930
1960

0
5
5

heden

5

1900
1930

0
0

zuidelijker) tot het Afwaterings Kanaal

1960

1

heden

1

1900
1930

5
5

1960

8

heden

8

Loodiep en Marsstroom: loop van

1900

0

Mepperveld tot Coevorden

1930

1

1960

1

heden

7

Deelstroomgebied Vecht:
Overijsselse Vecht: loop van Duitse

1900

2

grens tot Zwarte Water

1930

6

1960
heden
1900

6
6
6

1930

6

1960

6

heden

6

Radewijkerbeek: loop van Duitse grens
tot Overijsselse Vecht bij Hardenberg

em
13,95
17,39
17,34
16,88
16,70
16,50
2,55.
-0,90

| periode |stuwen

Kleine Vecht/Koevordsche Vecht: loop
van Coevorden (vroeger, heden

Drostendiep: loop noordelijk van
Oosterhesselen tot Kanaal bij Coevorden

7
11,46
14,82
15,58
16,69
15,03
14,50
3,04
-0,32
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Tabel 17b: Aantal stuwen per beek.

Beken
Deelstroomgebied Regge-west:
Beneden en Midden Regge: loop van
monding Aatot Overijsselse Vecht

Boven Regge: loop van Goortot
monding Aa

|periode | stuwen
1900
1930

0
0

1960
heden
1900
1930

3
3
0
0

1960

0

heden

0

Deelstroomgebied Regge-oost:
Eksosch en AlmeloscheAa: loop van
Lateraal kanaal Loolee bij Almelo tot de

1900
1930

0
0

Regge

1960

2

heden
Linderbeek: loop van De Zandstuve
1900
(vroeger) of Overijsselsch Kanaal (heden)| 1930
bij Vroomshooptot de Regge
1960

2
0
0
2

heden

2

Deelstroomgebied Dinkel:
Dinkel: loop van Duitse grens bij
Overdinkel tot de Duitse grensbij

1900
1930

0
0

Denekamp

1960

0

Ruenbergerbeek: loop van Duitse grens}
bij Overdinkel tot de Dinkel

heden
1900
1930

0
0
0

HollandergravenenTilligterbeek: loop
van Kanaal Almelo-Nordhorn tot de

1960
heden
1900
1930

0
0
0
0

1960

0

heden
1900

0
0

Duitse grens bij Nordhorn tot de

4930

0

Dinkel(kanaal), de Rammelbeek volgt de
deeltelijk
igrens gedeeltelij

7960
heden

0
0

Dinkel

Geele beek en Rammelbeek: loop van
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