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Green Deal

“significant” proportion of the EU budget (for climate action) 
dedicated to biodiversity and nature-based solutions

➢30% surface nature areas
➢Legally binding restoration 

targets
➢8% EU budget geoormerkt



Verspreiding Beekdalen
in Nederland en Vlaanderen

Waar

praten we 

over?



REGULERENDE DIENSTEN

PRODUCTIE DIENSTEN

Klimaatmitigatie

Voedingsstoffenkringloop

Watervoorraad

Zelfreiniging; waterkwaliteitsverbetering

Voorkomen droogte/overstroming

Grondwateraanvulling

Recreatie

Wetenschappelijke informatie

Biodiversiteit; habitatverbetering, 

connectiviteit

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

CULTURELE DIENSTEN

Esthetische waarden

Natuurbeleving

Waterbuffer en -opslag

Sedimentbeheer Koolstofopslag

ECOSYSTEEMDIENSTEN VAN 
BEEKDAL(VEN)EN

Zwarte Beek, Vlaanderen



Europe: peatlands (>30cm): 75,000 km2 gone, 275,000 km2

drained, 320,000 km² undrained, 2,000 km2 (0.3%...) restored

Vooral laagveen

Vooral hoogveen



Diep ontwaterde venen stoten ca.30 T CO2e 
/ha/jr uit = 150,000 km met middenklasse auto 

Foto Hans Joosten

Alleen al vanwege klimaatredenen

dienen alle ontwaterde venen te

worden vernat*

*Het verdrag van Parijs bindt de 
deelnemende staten aan een
nul-emissie scenario in 2050



Hoeveel vernatten?



Vernatting in het Nationale Park Drentsche Aa (Foto Ab Grootjans)

Vanwege de hydrologische samenhang in een 
beekdal impliceert  vernatting Integraal 

Hydrologisch Herstel van het hele beekdal

Vasthouden Bergen Vertraagd afvoeren



Dat betekent:

Diffuse afvoersystemen, dwz. water vasthouden, 

infiltreren en vertraagd afvoeren. Vooral van belang in 

bovenlopen, kwelgebieden en op de flanken

Alle waterlopen Alleen beken

Niet diffuus Diffuus



Kwelfluxen op basis van temperatuurprofielen d.d. September 2015



Dat betekent:

Demping afvoer door vergroting berging en hermeandering. 

Vooral midden- en benedenstrooms van belang

Verdonschot et al. 2015

Foto: www.thetimes.co.uk/article/britains-flooding-nightmare-can-the-uk-cope-with-more-rain-32pl653hl



https://pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosciRospuda vallei

Streefbeeld 1:
een natuurlijk beekdal

Ecosysteemdienst Effect

Regulatie wateraanvoer ++

Koolstofverlies 0

Koolstofopslag ++

Biodiversiteit ++

Mede-gebruik --



Kagerplassen, Dotterbloemhooiland (Foto J.P. Dijkstra) 

Ecosysteemdienst Effect

Regulatie wateraanvoer ++

Koolstofverlies 0/-

Koolstofopslag -

Biodiversiteit ++

Mede-gebruik +/-

Streefbeeld 2:

een halfnatuurlijk beekdal



Streefbeeld 3:
een beekdal met aangepaste landbouw

Biebrza, Polen

Ecosysteemdienst Effect

Regulatie wateraanvoer ++

Koolstofverlies 0

Koolstofopslag 0/+?

Biodiversiteit +/-

Mede-gebruik ++



Dit alles vereist ruimte voor natuurlijke ersosie-sedimentatie

(morfologische) processen én schoon grond- en oppervlaktewater! 

Zoniet dan leidt ook vernatting tot verlies aan ecosysteemdiensten

en biodiversiteit

Foto: https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/8 november 2019

Integraal herstel op systeem niveau

Dat betekent:

https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/


Prioritering
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beek het waterlichaam

beekdalflankalle buiten de buffer gelegen gebruiksfuncties

buffer de bufferzone, gemengd gebruik

bosschage overgang, extensief gebruik

bos oeverbegroeiing, natuurlijk

5B concept: Verdonschot 2010

en Zonering



Natuurdoel:
Broekbos of 
open?



Conclusies

➢ Vanuit klimaatoogpunt dienen alle gedraineerde beekdalen te 

worden vernat en voorzien van bufferzones

➢ Landschapshydrologie en –hydrochemie dient hersteld

➢ Bestaande hoge biodiversiteit moet worden beschermd en 

versterkt

➢ Kansrijke plekken voor natuur-/biodiversiteitsherstel zijn N- en

P- arm (plaggen!) en bij voorkeur niet Fe-rijk

➢ Vanwege vereiste randvoorwaarden dient de volgende

prioriteit bij functietoewijzing te worden aangehouden: 

natuurlijk > halfnatuurlijk > natte landbouw met bufferzones


