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Wat zijn beekdalen?

•geulen en geschakelde laagten 

•afvoer voor water uit het landschap 
= beek/ diffuse afvoer, overstroming

•draineren het landschap = kwel

•zeer natte condities = veenvorming

verbonden via:

• oppervlaktewater met 
bovenstrooms gebied

• grondwater met infiltratiegebied



Natuurlijke beekdalvenen



Natuurlijke beekdalvenen
dominante veensytemen in laagland beekdalen: 
doorstroomvenen en overstromingsvenen

slaapmosveen
zeggenveen

zeggenveen+
levende planten

afwisselend veen 
en silt

Ob in Siberie (Rusland) (Schipper et al. 2007)



Natuurlijke beekdalvenen
dominante veensytemen in laagland beekdalen: 
doorstroomvenen en overstromingsvenen

kwelveen doorstroomveen overstromingsveen

Ob in Siberie (Rusland) (Schipper et al. 2007)



Trilveenvegetatie

• beekdalen belangrijk voor 
habitattype Overgangs- en 
Trilvenen (H7140)

• slaapmossen + kleine 
zeggen

• belangrijk voor biodiversiteit 
flora en fauna

• veenvormend = C-opslag
• herstelopgave



Huidige beekdalen

zwaar ontwaterd licht ontwaterd relict, verzurend

diepe beek hooilandbeheer



Herstel van beekdalvenen

Uitgangsituatie

• sterk gedraineerd

• verdiepte beek

• inklinking veen -> meer reliëf in 
beekdalvlakte

• afbraak + humificatie veen -> 
veranderingen fysische 
eigenschappen

• zwaar ontwatert stroom/ 
infiltratiegebied

Mogelijke maatregelen:

• altijd: verwijderen lokale 
ontwatering

• dempen/ verondiepen beek

• verminderen ontwatering 
randzone

• verminderen ontwatering 
intrekgebied

• stoppen/ verminderen 
grondwateronttrekking

veenvorming
ontwaterd
veen afbraak



OBN onderzoek hydrologische 

herstelbaarheid beekdalvenen

Vragen:

• In hoeverre hydrologie 
ongestoorde beekdalvenen met 
trilveenvegetatie herstelt?

• Weinig fluctuerende waterstand 
herstelbaar?

• Welke factoren/ processen zijn 
van belang?

• Welke aanvullende maatregelen?

Onderzoek:

• casestudie vernat beekdalveen 
Gasterensche Diep

• literatuurreview hydrologie 
doorstroom- en hoogvenen



casestudy gebied

• jaren ‘90 stoppen 
slootonderhoud

• sloten gedempt 2004-2008

beekpeilverhoging
• 1997 lage drempels in beek
• 2008 boomstronken en 

takken beperkt deel van 
beek

xxx

onderzoeksgebied



Maaiveld & veen

maaiveldhoogte veendikte



Maaiveldhelling & waterstand

helling maaiveld waterstand NAP sept



Patroon waterstand en stijghoogte

• stijghoogte ruim boven dalbodem
• waterstand volgt ca. maaiveld
• zone langs beek waterstand 

onder maaiveld



Vernattingsproces

• geleidelijke stijging 
waterstand en maaiveld

• zelfversterkend proces: 
vernatting -> 
maaiveldverhoging -> 
vernatting

• stijghoogte geen 
duidelijke trend

xxx



Vernattingsproces

• laagste delen sterkste maaiveld 
stijging (0,5-2,5 cm/j)

• door opzwellen topveenlaag

• zelfversterkend proces: vernatting 
-> maaiveldverhoging -> helling 
minder -> vernatting



Vernattingsproces

• maaiveldstijging gaat door
• seizoenseffect
• relatie met afbraak en gasvorming



Maaiveldhelling

Gasterense Diep:
• meest nat en stabiele waterstand 

in hoge + vlakke deel dalvlakte
• voor beperkte laterale afvoer = 

helling < 0.01 m/m
• sterke helling = geen stabiele

waterstand

Status Gebied Waterstand 
 

Hoogte-
verschil (m) 

Breedte veen 
(m) 

Helling (m/m) Referentie 

ongestoord 

Biebrza 

waterstand 
permanent aan of 

vlak boven maaiveld 

1.5 1700 0.0009 
Wassen & Joosten 
(1996) 

Ob 2 2250 0.0009 Schipper et al. (2007) 

Oost Duitsland 
1.4 575 0.0024 Succow & Joosten 

(2001) 2.1 375 0.0056 

vernat 
Drentse Aa: 
Gasterensche 
Diep vernat  

relatief droog 

1.5 400 

0.01-0.1 deze studie 

zeer nat: waterstand 
meestal aan of boven 

maaiveld 
0.01-0.001  

 

helling maaiveld



Kwelpatroon

• voet oostelijke dalflank hoog 6-10 
mm/d)

• hoge dalvlakte matig hoog (4-6 
mm/d)

• langs beek laag (<2 mm/d)
• lijkt ca. op ongestoorde venen

kwelflux sept 2015



Waterbalans natte zomer

vlakke deel
• laterale flux = kwel + neerslag + 

verdamping

steile deel:

• laterale flux > kwel + neerslag + 
verdamping



Invloed meteorologische variatie

vlakke deel dalvlakte
• natte + normale zomer: 

geen uitzakking



Invloed meteorologische variatie

vlakke deel dalvlakte
• natte + normale zomer: 

geen uitzakking
• droge zomer: uitzakking

mechanisme uitzakking droge zomer

• sterke verlaging stijghoogte -> 
verlaging kwel flux

• kwelflux < laterale flux

• extra verhang door laag beekpeil



Waterbalans droge zomer

vlakke deel
• laterale flux > kwel + neerslag + 

verdamping

steile deel:

• laterale flux >> kwel + neerslag + 
verdamping



Overstroming

in sterk vernatte vlakke deel
• piek beek < waterstand
• geen overstroming door beek



Overstroming
in sterk vernatte vlakke deel
• piek doorvoersloot ≈ waterstand
• dus overstroming met drainagewater plateau
• sloot slib snel dicht na uitdiepen

uitdiepen
sloot

sedimentatie in sloot



Laterale instroom drainagewater

in natte periode:
• overstroming door doorvoersloten
• instroom drainage+ afstroming 

van dalflank

effect:

• sterke eutrofiering

• toename riet en lisdodde

duiker

overstroomd



Conclusies
wat gaat goed:

• bij hoge kwelflux sterke vernatting 
met alleen lokale maatregelen 
mogelijk

• vlak maaiveld -> stabiele 
waterstand

• geleidelijk en zelfversterkend 
vernattingsproces

• waterhuishouding gaat lijken op 
die van een doorstroomveen

knelpunten:

• steile delen -> te droog, 
fluctuerende waterstand

• diepe beek en doorvoersloten: 
nog verdroogde zone

• gevoelig voor uitzakking in droge 
zomer

• ontwatering randzone en 
intrekgebied

• sterke eutrofiëring door ‘laterale’ 
overstroming 



Aanbevelingen voor beheer

Doen:

• maatregelen richten op vernatting 
vlakke deel dalvlakte

• ook beek verondiepen

• maaiveldhelling vlakker maken

• verminderen drainage in 
randzone en intrekgebied

tegen gaan ‘laterale’ overstroming

• doorvoersloten -> onderleiders

• buffers voor opvang afvoerpieken 
en slibvang

Niet doen:

• maaiveldhelling vergroten (bv 
‘afvoerslenken’



Aanbevelingen voor beleid

• zet in op vernatting beekdalen -> 
natuurdoelen, koolstofopslag

• integrale aanpak vernatting + 
droogtebestrijding en 
nutrientenproblematiek

• herstel beekdalen = schaal 
stroomgebied



Vragen/discussie?


