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Lumbricus: werken aan klimaatrobuuste stroomgebieden
Droogte Zandgronden Nederland

www.stowa.nl/lumbricus

Klimaatrobuust kan alleen maar in samenhang 
tussen lokale en regionale watersystemen!!!

• Water vasthouden

• Afwatering (incl. berging)

• Ontwatering

• Watergebruik

Dus:  EN … EN …!
En inrichting… En beheer…



Boeiende Beekdalen 

Richting klimaatrobuuste beekdalen
Met Bouwen met Natuur maatregelen
Met risico-gestuurd dagelijks beheer
Focus op ecosystem beekdal



Klimaatrobuust beekdal & ESF
Een zo natuurlijk mogelijk beekdal-landschap is per definitie
hydrologisch robuust

Bron Verdonschot en Besse, 2017



Maatregelen nu

• Projectmatige ingrijpen of kleinschalig adaptief beheer?

• Afweging van verschillende maatregelen op basis van beste kennis

https://www.stowa.nl/deltafacts/lumbricus-klimaatrobuuste-hogere-zandgronden/inrichten-en-beheren-welke-maatregelen-2
https://www.ecoshape.org/app/uploads/sites/2/2021/01/S20.0022-Whitepaper-uncertainties-def.pdf
https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/de-effecten-van-stroombaanmaaien-proefondervindelijk-onderzocht-in-de-eefse-beek



Opschalen in ruimte:
Vele percelen samen maken een regio

Perceel - lokaal
• Vochtvoorziening vegetatie
• Niet te nat, niet te droog

Stroomgebied - regionaal
• Vasthouden - afvoeren - aanvoeren
• Wateroverlast - watertekort
• Bovenstrooms - benedenstrooms

www.stowa.nl/lumbricus



Opschalen in tijd: 
Maatregelen richting een toekomstbeeld

• https://www.stowa.nl/deltafacts/lumbricus-klimaatrobuuste-hogere-zandgronden/boeiende-beekdalen/ontwikkelpaden-voor-een

Gekozen maatregel Gekozen maatregel

Verschillende ontwikkelpaden zijn mogelijk om doelen te halen: 
 noodzaak voor goed afwegingskader en bewustzijn over LCC en bijbehorende businesscases
 noodzaak voor goede kennis over effectiviteit maatregelen 

https://www.ecoshape.org/app/uploads/sites/2/2021/01/S20.0022-Whitepaper-paving-the-road-def.pdf



Van de meeste beekherstelprojecten in Nederland is niet bekend
of ze effectief zijn

Waarom? Monitoring veelal om toestand/trends vast te stellen (standaard KRW) 
i.p.v. effect-monitoring gericht op project

beekherstel

Veranderingen door project zijn niet te scheiden van gevolgen van andere factoren

Veldbezoek Hoge Raam



Hoe voer je effect-monitoring uit?
Voor – na – controle – impact ontwerp (BACI)

Controle: geen maatregelenBeekherstel (impact)

Controles: welke veranderingen buiten maatregel om?
Nul-metingen: hoe was het voor de ingreep? 
Replica’s: hoeveel variatie (onzekerheid)?



Hierdense beek - BACI

Bron: Peter van Beers WS Vallei en Veluwe http://www.ecologica.eu/symposium/presentaties2016/6_hierdense_beek.pdf



Technieken: meer mogelijkheden dan de ‘standaard KRW-toolbox’! 

Welke techniek sluit het beste aan bij het doel van de monitoring?
Optimalisering: wat geeft op de meest effectieve en efficiënte manier antwoord?

Digitalisering biedt steeds meer mogelijkheden om 
op grotere ruimtelijke en temporele schaal te meten:

Dataloggers, timelapse beelden, remote sensing, 
DNA technieken 

https://www.stowa.nl/deltafacts/lumbricus-klimaatrobuuste-hogere-zandgronden/opschalen-en-combineren-wat-het-effect-0



Remote Sensing voor droge winterbed Overijsselse Vecht

Ecotopenkaart Sentinel2 -
jaargemiddeld

Superview
dagbeeld

Verschilkaart



Remote sensing voor aquatisch 
vegetatiebeheer

• Opsporen hotspots in langjarige tijdseries

• Beter inzicht in beheer van grote eenheden

• Koppeling met hydraulische modellering



Maaibeheer als risico-gestuurde beheermaatregel 
voor hydrologie en ecologie

14



1. Toepassing voor verrijking van RAM

Vooruitblik toepassingen
Hybride Beekruwheidsmodel

2. Toepassing voor evaluatie maaibeleid

Wat was de verwachte waterstand 
bij maatgevende afvoer?



Richting klimaatrobuuste beken met BmN
• Meer focus op langjarige monitoring en evaluatie van maatregelen
• Meer gebruik van innovative monitoringstechnieken voor risicogestuurd beheer

• Inbedding in de dagelijkse praktijk – dialoog binnen het waterschap tussen verschillende onderdelen
• Verbeteren samenwerking met terreinbeherende organisaties via gezamelijke kaarten

• Integrale afweging van doelen, inrichting en beheerplannen
• Masterplan klimaatrisico’s – impact van klimaatscenario’s op dagelijks beheer en ontwikkelingspaden

Bron: WS Vechtstromen
Bron Dagblad van het Noorden



Richting KLIMAP – samen verder leren
Ontwikkelpaden, Proeftuinen, Toekomstverkenningen: kwantificeren van waterbeschikbaarheid en 
maatregel/beheerkeuzes op beekdalbreed niveau nu en in de toekomst

Veel scherper zijn op wat moet eerst: de juiste stappen kwantificeren – waterkwantiteit als basis op orde en 
inzichtelijk - zonder water geen beek, zonder basisafvoer geen gewenste ecologische status

Zorgen dat de beek alleen afwatert en niet ontwatert, ten behoeve van droogte en ecologie! 

Voldoende ruimte voor opvang pieken kost wel gebruiksruimte, maar kunnen we dat gezamenlijk met verschillende 
partijen verzorgen?

Veel BwN maatregelen creëren automatisch meer ruimte voor berging – de beek kan zijn ‘natuurlijke opvang functie 
inzetten’ – Ruimte voor de River => Ruimte voor de Beek


