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Tien jaar nieuwe kennis voor 

integraal beekdalherstel
Onderzoek in het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap



• Korte terugblik 2007-2016

• Hoofdvragen onderzoek beekdallandschap 

• Beheeradviezen

• Geslaagd en minder geslaagd?

• Onderzoeksvragen toekomst

Inhoud



• Onderzoeksopgaven beekdalen vanuit de PAS?

• Verder klimaatbestendig maken beekdalen 
(waterbeheer, CO2-reductie)?

• Koppeling beekdalen vanuit stedelijke invloedssfeer?

• Overige…?

Belangrijkste beheervragen tbv. 

OBN-onderzoek nabije toekomst?

Start in 2006

- benadering herstel beekdalen op landschapsniveau: stroomgebieden

- beken als integraal onderdeel beekdallandschap
- integratie aquatisch-ecologische en ecohydrologische benadering
- Integratie ecologen: water- en natuurbeheerders, onderzoekers, beleidsmakers

- deskundigenteam: onderzoekers, water- en natuurbeheerders, beleidsmakers
- diverse kennisvelden, diverse regio’s
- vertalen onderzoeksvragen naar concrete voorstellen 

- onderzoeksagenda in pre-advies 2008, later kennisagenda 2014-2018

- divers integraal onderzoek  en beheeradviezen



• Herstel beekdalvenen en broekbossen als waardevolle habitats beekdalen
• biochemie, aandacht fauna, onderzoek (buitenlandse) referentiegebieden, experimenteel 

onderzoek  

• Verbetering kwaliteit beken als integraal onderdeel beekdallandschap
• aandacht macrofauna, kleinschalige beheermaatregelen, diffusere afvoer bovenstrooms

 … laat beken weer stromen… 

• Aandacht breder maatschappelijke belang beekdalen 
• combinatie natuurherstel met oa. wateropgaven (KRW/WB21), klimaatverandering 

• Herstel op stroomgebiedsniveau
• beekdaltypologie

• hydro-ecologische systeemanalyse

Hoofdonderwerpen OBN-onderzoek Dt Beekdallandschap 2007-2016



• Kortdurende inzet deskundigenteam bij concrete beheer- en inrichtingsvragen 
water- en natuurbeheerders   divers spectrum beheervragen

• Leuvenumse beek (Natuurmonumenten) & Koningsdiep (Staatsbosbeheer)

• inhoudelijke beoordeling beoogde herstelmaatregelen  

• Binnenveld Wageningen (Stuurgroep Binnenveld)

• beoordeling PAS Gebiedsanalyse Natura2000 beheerplan

• toepassing experimentele maatregel ‘kwelputten‘ 

• De Berkel (waterschap Rijn en IJssel)

• uitvoering kwaliteitsverbetering beektraject met KRW-opgave als basis

• meedenken over ambitie en effectieve maatregelen

• benadering op landschaps- en stroomgebiedsniveau

• Reestdal (Stichting Het Drentse landschap)

• beoordeling gebiedskwaliteit tbv. beleidsbeïnvloeding NNN-begrenzing Overijssel

Beheeradviezen
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• wezenlijke en bruikbare inzichten beek- en beekdalherstel die aan 

kennisbehoefte beheerders voldoen?

• dialoog deskundigenteam en gebruikers van kennis (beleidsmakers, water-

en natuurbeheerders) functioneert naar behoren?

Hoe ver zijn we? 



• Toegepaste onderzoekskennis kan beheerders vlot en effectief helpen

• Integrale aanpak heeft grote meerwaarde tbv. juiste herstelmaatregelen

• Direct betrekken beheerders bij formulering kennislacunes en 
onderzoeksvragen

• Intensievere samenwerking met oa. STOWA 

Geslaagd en minder geslaagd? 

• Nog (lang?) niet alle beheerders bereikt

• Gebiedsgerichte doorvertaling onderzoek 

punt van aandacht

• Slinkende budgetten



• Onderzoeksopgaven beekdalen vanuit de PAS?

• Verder klimaatbestendig maken beekdalen 
(waterbeheer, CO2-reductie)?

• Koppeling beekdalen vanuit stedelijke invloedssfeer?

• Overige…?

Belangrijkste beheervragen tbv. 

OBN-onderzoek nabije toekomst?

Belangrijkste onderzoeksvragen nabije toekomst? 

• Onderzoeksopgaven beekdalen vanuit PAS/Natura2000
• maaibeheer vernatte omstandigheden
• tegengaan input stikstof via lokale depositie
• …….

• Kennisagenda 2014-2018
• nieuwe natuur op landbouwgronden inclusief koppeling overige gebiedsfuncties 

(waterbeheer, CO2-reductie, herstel (verbindingen) landschap)?

• Herstel beekdalen in stedelijke invloedssfeer?
• Nieuwe ideeën …?



Vragen? Stel ze gerust aan ons team: we werken  
met ambitie, kennis, kracht en de motivatie samen 
verder te komen!


