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Opgenomen in nieuwe Waterbeheerplan

Effectievere inzet middelen om 
eco- / hydrodoelen te bereiken

-> Ervaring op doen met



Welke bijdrage levert dit project aan de kennis
over het herstel van beekdalen in combinatie
met de diverse opgaven? 

Effecten van kleinschalige maatregelen i.r.t. KRW doelen

Ervaring opdoen met kleinschalige maatregelen

Bij niet-ingerichte beken?
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Wetenschappelijke literatuurstudie
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Monitoring

• Monitoring van praktijkcasussen

• Data analyse

Rapportage

• Synthese
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Kleinschalige maatregelen:  

• Extensief onderhoud

• Houtconstructies

• Beschaduwing

• Peilbeheer

• Grindsuppletie

• Zandsuppletie



Extensief onderhoud
- (Gecontroleerd) niets  doen 

- Blokbeheer / stroombaanmaaien



Factsheet: Maaien
Weet wat waar groeit! 

Maaien 10 cm boven de bodem

Meer stroming en schaduw leiden tot minder onderhoud

Maai wanneer dit een effect heeft op de plant! 

Sparen van vegetatieblokken heeft weinig invloed op de waterafvoer



Meer stroming leidt tot minder 
onderhoud

Stroomsnelheid (cm/s) Respons waterplanten 
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Omslagpunt, waarna totale waterplantenbiomassa sterk 
afneemt 

40-60 
Dominantie van stromend water-specialisten 
(Waterranonkels), andere soorten ontbreken vrijwel  

>80 Waterplanten zeer schaars 
 



Factsheet: MaaienDoorbreken van dominantie Maaimoment en frequentie Alternatief
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Sterrekroos 1 1 1 x

Waterpest 1 1 2 2 x

Aarvederkruid x

Gekroesd fonteinkruid 1 1 1 x

Haarfonteinkruid x x

Schedefonteinkruid 1 1 1 x

Lisdodde 1 1 x

Kleine egelskop 1 1 x

Lies- en vlotgras 1 2 3 x



Ecologisch maaien

Sparen van vegetatie heeft weinig 
invloed op afvoer



Monitoring
Invloed stroombaanmaaien



Macrofyten

Stroombaantraject
• Meer emergente water/oeverplanten
• Meer waterplanten in oeverzone
• Meer ruigtekruiden op oever

Stroombaanmaaien leidt tot een hoger aantal soorten per 
hoofdgroep in het voorjaar.

Macrofauna

HYPOTHESE: gespaarde strook vegetatie doet dienst als
overwinteringshabitat voor macrofauna!



Monitoring
Invloed maaifrequentie 



Houtconstructies

- Natuurlijk 
materiaal

- Stromingsvariatie



Factsheet: Dood hout
Inbreng van 30-50% hout en grof org. materiaal leidt tot ecologisch herstel.

Keuze houtpakket hangt af van doel maatregel en gebruiksfuncties watergang.

Niet verwijderen heeft de voorkeur boven het actief inbrengen.

Gebruik van harde houtsoorten leidt tot duurzamere houtpakketten. 



Monitoring
Vergelijking van verschillende houtpakketten



Beschaduwing
- Schaduw voor meer zuurstof
- Boomwortels als habitat
- Blad en takinval
- Minder onderhoud 



Factsheet: Beschaduwing
Streef naar elzen als beekbegeleidende bomen. 

Boomhoogte beekbeleidende beplanting moet 2-3 keer zo groot zijn als de breedte van 
de beek. 

Gebruik oriëntatie beek t.o.v. de zon bij ontwikkelen van beekbegeleidende beplanting. 
• Bomen op zuidoever nemen 70% van licht weg
• Bomen op westoever hebben grootste remmende effect op vegetatiegroei in de beek 

via demping van de watertemperatuur. 

Streef naar een aantal kleine open plekken in de beplanting. 



Data analyse

• Meer helderheid in de effecten die het beschaduwen van beken kan hebben 
op: 
– De waterplantenontwikkeling

– De maximale watertemperatuur

– Het zuurstofgehalte

– De stroomsnelheid 

– De ecologische kwaliteit (macrofauna)



Data analyse
Verband tussen mate van beschaduwing, dimensies watergang en max. 
vegetatiebedekking

• Bij brede waterlopen alleen zware 
beschaduwing effectief om de plantengroei 
te remmen 



Overall conclusies 
Verbanden tussen beschaduwing, biologie en 

abiotiek

1. Beekbegeleidende bomen geven Brabantse beken een 
positieve ecologische impuls

2. Jaarronde stroming is essentieel
3. Substraatdifferentiatie via bomen belangrijkste reden 

voor positieve effecten op macrofauna
4. Beschaduwing (>70%) goed middel om 

vegetatieontwikkeling te remmen



Monitoring
Beschaduwing om onderhoud te verminderen 

• Kroongrootte zodat geen onderhoud meer nodig is?

• Lengte beschaduwing om vegetatieontwikkeling te remmen?



Peilbeheer



Factsheet: Peilbeheer
Het is onmogelijk om met beheer en inrichting een ongeschikt peilverloop of 
oeverprofiel te compenseren.

De stuurknop voor een diverse beeklevensgemeenschap is het hele jaar rond 
stroming.

De twee stuurknoppen voor het ontwikkelen van een rijk gevarieerde 
oevervegetatie zijn peil en profiel. 



Grindsuppletie

Inbrengen grind: habitatdiversiteit



Factsheet: Grindsuppletie
Inbrengen van grind voor rheofiele vis en macrofauna alleen als aan alle 
milieurandvoorwaarden wordt voldaan

Zo niet: tijdelijke soortgerichte maatregel

Bij voorkeur omstandigheden creëren dat grind vanzelf bloot komt te liggen

De plek, samenstelling en hoeveelheid materiaal bepalen het succes



Monitoring
Is grind inbrengen een duurzame maatregel ? 

• Worden de grindbedden door beekvissen gebruikt? 
• Welke macrofauna vestigt zich op het grindbed?
• Blijft het grindbed intact en van goede kwaliteit?



Factsheet: Zandsuppletie

Hierdense Beek! 



Toepassing Aa en Maas



Samenhang



Samenhang
• Uitdagingen:

• Schaduwwerking landbouw
• Andere wijze van onderhouden
• Baggeropgave
• Obstakelvrije zone van 5 meter

• Waar toepassen? 

• Nog lang niet alles is bekend!  



Wat leren we hier uit voor andere 
beekdalherstelsituaties? 

Gelukt:
- Durf experimenten aan te gaan 
- Betrek onderhoudsmedewerkers
- Betrek de buitenwereld
- Wetenschappelijke monitoring is belangrijk

Niet meer doen:
- Geen aandacht besteden aan “open deuren”
- Vooraf alles juridisch regelen: Heb lef!
- Hydrologische monitoring niet nodig achten!  




