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In het waterbeheer buitelen de opgaven veiligheid, 
waterberging, KRW en N2000 over elkaar heen en 
allemaal stellen ze andere eisen. Soms loopt het 
planproces vast omdat er geen goede communicatie 
is. Of wordt een gebied er niet fraaier op, omdat 
het effect op andere functies niet goed doordacht 
is. Hoe zorg je nu voor de zinvolle combinatie van 
alle opgaven voor land en water, flora en fauna, 
natuur- en landschappelijke waarden, veiligheid, na-
tuurlijkheid en recreatief medegebruik? En wat zijn 
de belangrijke succes- en faalfactoren van integraal 
beekherstel in Nederland bij projecten die wel luk-
ken? Het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap 
is de spin in dit web, dat kennis (middels onder-
zoek) hierover verzamelt en het verspreidt naar alle 
richtingen. Daarvoor is contact met haar achterban 
erg belangrijk. Een van de vele activiteiten die ze 
daarvoor organiseert is het houden van een inhou-
delijk symposium.

Onder de bezielende leiding van Renée Bekker (vicevoorzit-
ter van het DT Beekdallandschap en werkzaam bij BIJ12) 
werd een volle zaal op Landgoed Antropia in Driebergen op 
20 september 2016 bij bovenstaande problematiek betrok-
ken. Minstens 80 waterschappers, ecologen, beleidsmakers, 
natuurbeheerders, onderzoekers en adviseurs kregen in acht 
lezingen veel inhoudelijke informatie te verwerken. Daar-
naast was er genoeg tijd voor ontspannend overleg of ander 
wandelgangenwerk, terwijl er goed voor de inwendige mens 
werd gezorgd.

VERSLAG Symposium van 20 september 2016
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Onderzoek OBN 
Deskundigenteam 
Beekdallandschap

Uko Vegter (Het Drentse Landschap) blikte, 
mede namens Henk de Vries (It Fryske Gea), 
als duo-voorzitters van het DT Beekdal-
landschap, terug op het onderzoek van de 
afgelopen 10 jaar, dat uitgevoerd is door of 
namens het Deskundigenteam Beekdalland-
schap. In 2006 is gestart met een duidelijke 
visie: beken zijn een integraal onderdeel 
van het beekdallandschap en herstel hiervan 
moet dan ook ingezet worden op landschaps-
niveau: een heel stroomgebied. Dit vergt 
samenwerking van ecologen en hydrologen, 
evenals van onderzoekers, beleidsmakers en 
natuurbeheerders. In het Deskundigenteam 
zijn daarom al deze disciplines vertegenwoor-
digt. In 2008 is een pre-advies uitgebracht 
en vervolgens een kennisagenda, gericht op 
integraal onderzoek om beheeradviezen te 
kunnen geven aangaande het herstel van 
beekdalen. Gekozen is voor een focus op het 
herstel van beekdalvenen en broekbossen als 
waardevolle habitats van beekdalen; op de 
verbetering van de kwaliteit van beken als in-
tegraal onderdeel van het beekdallandschap; 
en op het brede maatschappelijke belang van 
beekdalen, in het kader van de combinatie 
van natuurherstel en wateropgaven, zoals de 
KRW, WB21 en de klimaatverandering. Het 
onderzoek heeft geleid tot veel bruikbare 
inzichten, waardoor het Deskundigenteam 
vele concrete beheeradviezen heeft kunnen 
geven, in het veld en op papier. Ook de inte-
grale manier van aanpak werkt goed, zowel 
in de samenwerking als in het resultaat. Maar 
er liggen nog voldoende inhoudelijke uitda-
gingen voor de toekomst, terwijl nog niet alle 
beheerders bereikt worden en de budgetten 
slinken. Daarom een oproep aan allen om 
tezamen deze uitdagingen aan te gaan om 
met elkaar verder te komen!

Nederland

Beekdalvenen
Camiel Aggenbach (Universiteit Antwerpen 
en KWR) vertelde over het resultaat van 
onderzoek naar de hydrologie, biochemie 
en het maaibeheer van gedegradeerde 
beekdalvenen. Vroeger kwam het habitat 
beekdalveen veel voor in Nederland. Tegen-
woordig moeten we naar Polen om te zien 
hoe het in Nederland geweest is: een nat, 
uitgestrekt maar kleinschalig, open land-
schap met bosschages, waarin  grondwater 
gevoede vegetaties met een hoge biodiversi-
teit voorkomen. In Nederland zijn deze venen 
zwaar ontwaterd en verzuurd, zijn de beken 
verdiept en is intensief beheer noodzake-
lijk. Herstel rond het Gasterensche Diep in 
het stroomdal van de Drentse Aa, waar de 
hydrologie is verbeterd door het dempen van 
vrijwel alle sloten om een zo stabiel mogelijk 
waterpeil rond maaiveldniveau te krijgen, 
liet duidelijk zien dat alleen vernatting 
niet genoeg is. Het grondwaterpeil kwam 
decimeters omhoog, maar door verschillen 
in reliëf was er relatief snelle afstroming op 
veel plaatsen. Ook was het ijzer-, stikstof- en 
fosfaatgehalte van de bodem veel hoger dan 
in ongestoorde venen het geval is. Het ver-
wijderen van deze voedselrijke toplaag helpt 
bij het herstel. Een maaibeheer verhindert 
echter de ontwikkeling van veenmosbulten, 
terwijl juist die microtopografie zo kenmer-
kend is voor levende venen. Maaien in natte 
systemen helpt ook niet voor het afvoeren 
van nutriënten; het verbetert wel de lichtcon-
dities. Er zal dus een weloverwogen keuze 
gemaakt moeten worden. Uiteindelijk is het 
misschien mogelijk om weer veenvegetaties 
en zelfs plaatselijk veenvorming tot stand te 
brengen. De sterke veenafbraak is door de 

vernatting in ieder geval gestopt. Maar we 
zullen genoegen moeten nemen met een 
verarmde versie van kleine-zeggen (trilveen)
vegetaties, waarbij in Nederland ijzer-arme 
gebieden de hoogste potenties voor herstel 
hebben.

Herstel van bronnen

Rob van Dongen (Staatsbosbeheer) gaf een 
overzicht over 20 jaar herstel van bronnen op 
landschapsschaal in Twente. Het reliëfrijke 
stuwwallenlandschap met een afwisseling 
van klei, keileem en zand in de ondergrond 
zorgt er voor dat er nog op veel plekken 
grondwater omhoog komt, zowel op hel-
lingen als in dalen. Deze bronnen staan in 
nauwe verbinding met het inzijggebied, 

het ondergrondse doorstroomgebied, de 
bronbeek, de beekdalgraslanden en de beek-
begeleidende bossen. Herstel van bronnen 
vergt dan ook een systeemgerichte benade-
ring. Brongebieden herbergen bijzondere 
vegetaties, macrofauna- en vissoorten, maar 
zijn zeldzaam in Nederland: vele zijn dichtge-
schoven, gedraineerd, geërodeerd of veran-
dert in waterkwaliteit (het water is voedsel-
rijker en harder geworden). In Twente zijn 
daarom in twee stuwwalgebieden in totaal 
17 ‘terug naar de bron’-projecten uitgevoerd. 
Dit hield in: het dempen van watergangen, 
verwijderen van drains, verondiepen van 
beken, afplaggen van bodems, ontbossing en 
heel veel communicatie. Uiteindelijk heeft dit 
in ¾ van de gebieden een groot, positief ef-
fect gehad en veel leerpunten. Maar vooral is 
het een voorbeeld van ‘leren door doen’, met 
kleinschalige projecten op grote landschaps-
schaal. 
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Literatuurstudie
Een ander succesverhaal, maar van een 
heel andere orde, kwam uit Brabant. Bart 
Brugmans (Waterschap Aa en Maas) vertelde 
over hun onderzoek naar de effecten van 
kleinschalige maatregelen voor het behalen 
van ecologische doelen in Brabantse Wateren 
in het kader van de KRW. De eerste fase daar-
van, een wetenschappelijke literatuurstudie, 
is net afgerond.  Een zestal maatregelen is 

Integraal beekdalherstel
Piet Verdonschot (Alterra) en Han Runhaar 
(KWR) vertelden in een duo-presentatie over 
het OBN onderzoek ‘Integraal beekdalher-
stel’: het ontwikkelen van diffuse afvoerstro-
men, om de afvoerdynamiek te verminderen, 
het beekprofiel te herstellen en de biodiver-
siteit te verhogen. De mens is eeuwenlang 
bezig geweest met het ontwikkelen van 
technieken om water af te voeren. Nu vindt 
er een soort omdenken plaats om het water 
langer vast te houden, hetgeen niet alleen 
goed is voor de biodiversiteit, maar juist 
ook voor de waterveiligheid, terwijl dat 
tegenstrijdig lijkt. In die zin is er nog wel 
zendingswerk te verrichten. De hedendaagse 
pieken en dalen in de afvoer zijn het grootste 
probleem, wat door de klimaatverandering 
alleen maar erger zal worden. En dat, terwijl 
de Nederlandse beken en beekdalen van oor-
sprong stabiele systemen zijn, want laagland-

beken slingeren wel, maar meanderen niet. 
Ook de flora en fauna is nog steeds gebaat 
bij weinig dynamiek. Daarom zijn er twee 
pilotprojecten uitgevoerd in Drenthe: Geeser-
stroom (doel: van beek naar (beek)moeras en 
overstromingsvlakte in een benedenloop) en 
Holmers (herstel van een doorstroommoeras 
in een bovenloopsituatie). Hieruit is duidelijk 
geworden, dat integraal natuurherstel van 
beekdalen vraagt om een stroomgebieds-
aanpak met hydrologische maatregelen in 
zowel het infiltratiegebied als in het beekdal. 
Daarnaast zijn aanvullende morfologische 
maatregelen (passend bij de toekomstige 
afvoer) en eutrofiering-reducerende maatre-
gelen (zoals oppervlakkige afstroming van 
slib bufferen en zuiveren in de haarvaten) 
noodzakelijk. In oorsprong-gebieden is veel 
biodiversiteitswinst te behalen door het 
dempen van watergangen, zodat ‘het grond-
water weer gaat stromen door het dal’.

uitgebreid onderzocht, namelijk: extensief 
onderhoud (zoals ‘gecontroleerd niets doen’ 
en maaibeheer van sloten), de keuze en in-
vloed van houtconstructies, de aanleg en de 
effecten van beschaduwing, de stuurknoppen 
voor een ecologisch verantwoord peilbeheer, 
de aanleg en invloed van grindsuppletie 
en de ins en outs van zandsuppletie. Uit dit 
onderzoek kwamen vele nuttige wetenswaar-
digheden, die zijn vastgelegd in factsheets en 
de basis vormen voor het vervolgonderzoek: 
de monitoring en rapportage. 

Passieve en actieve zandsuppletie in de Leuvenumse beek.

Zandsuppletie
Ralf Verdonschot (Alterra) vertelde over het onderzoek naar de effecten 
van zandsuppletie, als beek- en beekdalherstelmaatregel, vooral ten 
gunste van beekfauna. Door insnijdende beken (door piekafvoeren 
en te weinig compenserende sedimentatie) is er veel beeksubstraat 
en oeverzone verloren gegaan en daarmee het habitat van een groot 
aantal macrofauna- en vissoorten. Met houtpakketten als drempel in de 
vervallijn en de verspreiding van gebiedseigen zand wordt nu bijvoor-
beeld bij de Leuvenumse beek geprobeerd om de biodiversiteit weer te 
verhogen. Passieve zandsuppletie werkte niet (op korte termijn), maar 
actieve suppletie (regelmatig kleine beetjes zand met machines inbren-
gen) werkte wel: na een jaar was een deel van de beek verondiept en 
met de drempels in evenwicht gekomen en was er een overstromings-
zone ontstaan en een hogere habitat-heterogeniteit gekomen. Vlak na 
het storten van zand werden er plaatselijk lagere aantallen kenmer-
kende fauna gemeten, maar daarna en daarachter juist meer. Zandsup-
pletie lijkt een zichzelf versterkend systeem, dat zodoende voor een 
beekdalbreed herstel kan zorgen. Het kan echter wel conflicteren met 
andere functies zoals recreatie (ondergelopen wandelgebied) en voor 
sterfte van bos zorgen, maar het geeft ook weer kansen voor andere 
soorten flora en fauna.
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Doelen en natuurherstel
Piet Schipper (Staatsbosbeheer) gaf een heel 
andere kijk op de zaak van landschapsherstel 
door te vertellen over de uitkomsten van een 
fitness-check in het kader van Natura2000. 
Hierin werd kritisch gekeken naar de doelen 
van een Natura2000 gebied (Vlijmens ven, 
Moerputten & Bossche Broek, een voorma-
lige overstromingsvlakte bij Den Bosch) en in 
hoeverre die doelen passen bij de historische 

Piet Schipper nam deel aan een fitnesscheck 
N2000

OBN-advies
Paul Hendriks (Waterschap Hunze en Aa’s) 
besprak een project in het Drentse Aa-
gebied, waarbij het waterschap het OBN 
Deskundigenteam om advies heeft gevraagd. 
Na een veldbezoek met een zinvolle discussie 
en een duidelijk advies werd contact opge-
nomen met Staatsbosbeheer. Uiteindelijk 
werd gezamenlijk een beslissing genomen 
over te nemen inrichtingsmaatregelen.  Paul 
ging vooral in op de kansen en dilemma’s die 
kunnen optreden bij het combineren van na-
tuur- en wateropgaven. Zijn eindadvies was 
om integraal samen te werken.

Stellingen
In vliegende vaart hield dagvoorzitter Renée 
Bekker aan het eind van de middag de 
zaal nog alert, door een aantal stellingen 
te presenteren. Met hand opsteken werd 
gepeild hoe de meningen verdeeld waren. 
Voor discussie was daarna bij de borrel nog 
voldoende tijd. Zo passeerden nog even 
allerlei uitvoeringsmaatregelen, meningen, 
de valkuilen van het combineren van doelen, 
onderzoeksvoorstellen, een peiling over het 
Deskundigenteam, waarna er uiteindelijk 
werd geconcludeerd dat dit symposium een 
zeer succesvolle dag was geweest en dat 
succesvol herstel op landschapsschaal alleen 
mogelijk is door samen te werken!  

kenmerken en de huidige inrichtingsmaatre-
gelen van het gebied. Het gaat om een groot, 
langgerekt gebied, waar de huidige natuur-
waarden divers zijn en verspreid liggen over 
het gebied. Vergelijking met een histori-
sche kaart uit 1850 leverde op dat er geen 
relatie was tussen de huidige Natura2000-
deelgebieden en de historie (wat betreft 
ondergrond of gebruik).  Ook het huidige 
Life+-project, om waterbergingsgebieden in 
te richten in combinatie met natuurontwik-
keling, roept veel vragen op. De voorgestelde 
inrichting is dermate ingrijpend dat er een 
nieuw landschapsecologisch systeem ont-
staat, zonder dat duidelijk is hoe dit systeem 
precies gaat functioneren. Maatregelen om 
de ene soort te beschermen, kunnen ten 
koste gaan van andere bestaande bescherm-
de soorten. Ook is de waterkwaliteit nog niet 
op orde en zitten KRW- en Natura2000-doe-
len elkaar in de weg. Kortom, er wordt een 
nieuw systeem gemaakt, zonder gedegen 
vooronderzoek aan de waterhuishouding en 
er zijn geen garanties voor het behalen van 
de natuurdoelen. Wellicht zou je met nader 
onderzoek (dat weliswaar vrij duur en lastig 
is) tot andere keuzes zijn gekomen.

Van stroomgoot tot 
beekdallandschap 
Aan het eind van de dag kregen alle 
deelnemers de kersverse en mooi 
geïllustreerde brochure ‘Van stroomgoot 
tot beekdallandschap’ uitgereikt. 
Deze geeft in een notendop een goed 
beeld van de activiteiten, resultaten 
en kennis van het Deskundigenteam 
Beekdallandschap 2016. Met een 
overzicht van alle in OBN-verband 
uitgevoerde onderzoeken. De moeite van 
het lezen waard! 
Deze brochure is te downloaden via 
natuurkennis.nl en kosteloos te bestellen 
via info@vbne.nl
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Het Kennisnetwerk OBN wordt 
gecoördineerd door de VBNE en 
gefinancierd door het Ministerie van 
Economische Zaken en BIJ12. 

www.natuurkennis.nl

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren 
(VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
info@vbne.nl
www.vbne.nl

KENNISNETWERK  
Ontwikkeling Beheer Natuurkwaliteit:
•    is een onafhankelijk en innovatief 

platform waarin beheer, beleid 
en wetenschap op het gebied van 
natuurherstel en -beheer samenwerken;

•   ontwikkelt en verspreidt kennis met als 
doel het structureel herstel en beheer 
van natuurkwaliteit.

Dit is een verslag van het Symposium ‘Laat 

beken weer stromen in het landschap’ 

gehouden op 20 september 2016, 

georganiseerd door het OBN Deskundigenteam 

Beekdallandschap en de VBNE.
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