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Rewilding in de Leuvenumse Beek

Het natuurlijke beekdalsysteem weer in 
haar kracht zetten





Het stroomgebied

Hoofdbeek ~17 

km

+19 zijbeken

Leuvenumse Beek

Staverdense Beek

Hierdense Beek



Knelpunten hydromorfologie

Sterk vergraven: kanalisatie, 

verbreding, verdieping 

Watermolens

Instuivend zand
www.collectiegelderland.nl



Knelpunten hydromorfologie

Verwijderen ingevallen hout

1. Verlies substraatdiversiteit 

door wegvallen variatie in 

stroming

2. Verminderde retentie van 

water, sediment en blad
Naiman et al. 2002



Knelpunten hydromorfologie

Verandering landgebruik bovenloop

van veenmoeras naar agrarische enclave

1815

www.topotijdreis.nl
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Knelpunten hydromorfologie



Knelpunten hydromorfologie

Natuurlijk
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tijdmm neerslag

Verlies ‘sponswerking’: toename afvoerpieken en droogte

Gedegradeerd

systeem



Een zichzelf versterkend negatief effect..........

1. Stromingsenergie

piekafvoeren

geconcentreerd in 

bedding: erosie en 

insnijding, beekhabitat

(detritus) verdwijnt

2. Verbinding beek en 

beekdal verdwijnt, 

beekdal verdroogt

Knelpunten hydromorfologie



“Synergieproject Impuls Hierdense beek”

Doel:

- Systeem-aanpak: focus op systeemschaal en ecosysteem

functioneren

- Beekdalbrede benadering, verbinden beek en beekdal



“Herstel en ontwikkeling van een zo 
natuurlijk mogelijk functionerend 
beeksysteem in het gehele beekdal van 
de Leuvenumse Beek”









Zandsuppletie in combinatie met ca 100 houtpakketten t.b.v. 

vasthouden zand, gefaseerd in ruimte en tijd

~200-1000 m3 zand per plek, totaal circa 8000 m3











Doorsteken walletjes langs de beek

Laagtes kunnen weer makkelijker inunderen



Aantakken oude lopen, dempen/afdammen diepe gekanaliseerde lopen



Wat zijn de effecten van deze maatregelen?
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Zandmolen



Resultaten monitoring



Suppletieplek

1. Bovenstroomse

depositiezone

2. Herstel, divers 

substraat

3. Dynamische

zandtong

4. Zone die 

langzaam

bedekt raakt





Inundatie laagtes in beekdal/bos

60-80 ha inundeert bij

grotere beekdebieten









Gekanaliseerd: geen 

inundatie oevers

Winterinundatie 

beekdal

Permanent nat beekdal 

moerasbeek







Nog geen hout en zand 
in de beek

Effect vasthouden water in beek en bos duidelijk



Herstel stap 3: resultaten

Demping afvoerpieken



Herstel stap 3: resultaten

• Retentie +53% (2017)

• Inundatievlaktes ~60-80 ha

• Grondwaterpeil >

Grote hydrologische effecten





Relatie beek-beekomgeving

Bosomvorming, grondwateraanvulling, 

natuurlijk afvoerdynamiekBeekmoeras, sponswerking

Natuurlijk beeksysteem met veel variatie 

in substraat, stroming, licht, flora en 

fauna, stoffen etc



Dank voor de aandacht!


