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• geulen en geschakelde laagten 

• afvoer voor water uit het landschap 

= beek/ diffuse afvoer, overstroming

• draineren het landschap = kwel

• zeer natte condities = veenvorming

Wat zijn beekdalen

verbonden via:

• oppervlaktewater met bovenstrooms 

gebied

• grondwater met infiltratiegebied

Witte et al. 2007



Waar liggen beekdalen?

Bas van Delft/de Landschapssleutel/Wageningen 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, TNO en Deltares



bepalend voor variatie 
in beekdalen

• hoogteverschillen in 
landschap/ geologie

• mate van grondwater 
invloed/ schaal 
grondwatersystemen

• mate van invloed 
overstroming

• basenrijkdom

Beekdalen in vele soorten en maten



Voorbeeld variatie in grondwater 

invloed

oorsprong met lokaal systeem:
-> netto wegzijging/ 
periodiek zwakke kwel

beekdal met regionaal systeem
-> permanente/ hoge kwel flux

-0.5 mm/d

-0.7 mm/d
+6 tot +10 mm/d

0 tot +6 mm/d

middenloop Drentse Aa Stroothuizen in NO-Twenthe



Beekdalen al vroeg beïnvloed door mens

veenvorming

veenvegetatie/
geen beheer

ontwaterd
veen afbraak

hooiland



Verandering in moderne tijd

ontwatering Drentse Aa gebied (bron SBB)



Hydrologisch verbonden =

hoge stoffluxen!

beek
dal

mineralisatie
10-200

toevoer grondwater
ca. 0-1500

atmosferische depositie
14-42

N2-fixatie
2-12 (>>?)

maaien
8-100

denitrificatie
2-?

laterale afvoer
0.5 - >>?

N-balans (kg N/ha/j)

overstroming
<< - 15-135



Herstel van beekdalen

verondiepen beek

dempen sloten



Herstel hydrologie veenvormende 

beekdalen?



• oorspronkelijk doorstroom 

veen

• in 20e eeuw sterk ontwaterd

• sinds jaren ‘90 vernat

• dempen slopen, verhogen 

beekpeil

vraag: herstel hydrologie van 

veenvormend systeem?

Waterhuishouding herstelbaar: case 

Gasterensche diep



• geleidelijke vernatting

• maaiveldstijging versterkt vernatting

• door veenvorming?

case Gasterensche diep

hout in
beek

sloten
dempen

stoppen
onderhoud
sloten



• afbraak organische stof -> 

gasvorming in veen -> 

maaiveldstijging

case Gasterensche diep



vernatte situatie

• waterstand volgt maaiveld

• in vlakke deel zeer hoge waterstand

• in hellende deel dicht bij beek minder nat

• groot verschil stijghoogte

case Gasterensche diep

gedempte sloot

beek



helling maaiveld -> bepaalt laterale afvoer

• voor hoge waterstand vrijwel vlak beekdal nodig:  

<0.01 m/m

• ongestoorde doorstroomveen: 0.001-0.005 m/m

case Gasterensche diep

helling maaiveld waterstand



in extreem droge zomer 2018

• overal uitzakkende waterstand door lagere kwelflux en 

neerslagtekort

• extra drainage door laag beekpeil

• in zone langs beek hogere laterale flux door sterke helling

case Gasterensche diep

beek

gedempte
sloot



case Gasterensche diep

1996:

verdroogd door sloten

2008-2009:

ca. 12 j vernatting



hydrologisch herstel kan vergaand met:

• dempen sloten

• hoger beekpeil

maar bottlenecks:

• diep beekprofiel -> verondiepen/ dempen

• ontwatering intrekgebied & droogte

• sterk hellend maaiveld -> voorzichtig zijn met graven!

onopgeloste knelpunten;

• aanvoer nutriënten door oppervlaktewater

• aanvoer nutriënten en sulfaat door grondwater

vergt:

• bufferzones en mitigerende maatregelen in waterhuishouding 
stroomgebied

• hervorming naar duurzame landbouw

Lukt herstel waterhuishouding?




