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Inhoud 

• (Cultuur)historie Uko Vegter 

• Beek- of beekdalherstel?  

• Historie als relevante factor beekdalherstel  

• Toepassing in landschapsecologische analyse beekdalen 

• Aandacht binnen OBN deskundigenteam Beekdallandschap 

• Twee voorbeelden beekdalherstel Drentse beekdalen 

• Reestdal  

• Hunzedal 

• Resumé 
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Cultuurhistorie en  

• Hydro-ecoloog: raakvlak water- en natuurbeheer in beekdalen 

• Waterschap Hunze en Aa’s, Het Drentse landschap, kennisnetwerk OBN  

• Focus: herstel waterhuishouding tbv. natte natuur 

• Aanraking met historische context beekdalen 

• Rolderdiep-Drentse Aa, verkenning historische tijdlagen tbv. beekherstel 

• Discussies landschappelijk herstel beekdalen: Drentse Aa (Theo Spek) 

• Het Drentse Landschap 

• Visie herstel Drentse beekdalen: naast Hunzedal/Reestdal  Oude diep, 

Aalderstroom, Peizerdiep 

• Welk toekomstbeeld vanuit historische context? 

• Beek  meandering, slenken/veenvormende laagten? 

• Beekdal: houtwallen en hooilanden of moeraslandschap? 

• Relatie met behoud erfgoed (boerenerven) 
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Beek- en beekdalherstel  
• Beekherstel 

• Steeds meer ook in landschappelijke en landschapsecologische context 

• Waterbeheerders schuiven op… 

• Beekdalherstel 
• Hydrologisch herstel in relatie tot natte natuur (ook rol beek) 

• Historische context steeds vaker mede-leidinggevend 
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Cultuurhistorie in beekdalen?  

• Rol van menselijk gebruik in beekdalen door de eeuwen heen 

• historische geografie 

• historische ecologie 

• archeologie 

• gebouwen en overig erfgoed 

• veldnamen/toponiemen 

• Onderzoek aan patronen, structuren en elementen in het landschap  

• Historische analyse gebruik beek/watersysteem  

• watermolens (vb. Hagmolenbeek) 

• beek en omliggende vloeiweiden 

• beekovergangen: bruggen, voorden e.d. 

 



 

 

 

Nieuwe kennis voor integraal 
beekdalherstel 

Onderzoek vanuit kennisnetwerk OBN  

Deskundigenteam Beekdallandschap  



 

 

 

• Toegepast onderzoek herstel beekdallandschap 
• afgelopen jaren integratie beek en beekdal (samenwerking STOWA) 

• Beheeradviezen 

• Recente aandacht cultuurhistorie: vraag vanuit beheerders 

• Overleg kenniscentrum Landschap RUG (Theo Spek) 

• Veldwerkplaats 2018 

• Brochurek 
 

 

Cultuurhistorie 
en beekdalherstel  
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Voorbeelden Reestdal en Hunzedal  

 

Reestdal 

Hunzedal 

Drentse Aa 
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Reestdal  

• Waardevol, nog gaaf oud agrarisch beekdallandschap 

• Vrijwel ongeschonden beek, landschapsstructuren veelal intact 

• Samenhang heidevelden, akkers, boerderijen, beekdal intact  

• Herstel waterhuishouding tbv. hooilandherstel  

• Van oudsher aandacht voor vloeiweiden, bruggen en boerenerven  
 



Meanderende beek en hooilanden 



…typische boerderijen… 



…akkers en typische 
boerderijen… 









Pitrus en Witbol……verdroging 



Verbetering waterhuishouding Reestdal 
- Herstel omliggende infiltratiegebieden (‘nieuw’ heidelandschap) 



Verondiepen beek via drempels…. 



 

…verondiepen greppels 



Onderzoek herstel vloeiweiden Reestdal (2000-2004) 

 

 

…raakvlak ecohydrologie en cultuurhistorie 



Onderzoek historie bruggen Reestdal 
Roelof Veeningen  gebruik in oorspronkelijke 

beekdallandschap 



Reest: 37 km lang, 37 
bruggen 

Meppel 

De Stapel 

De Wijk 

Nolde Paardelanden 

Dedemsvaart 
Den Huizen/Kaat 

Pieperij 

De Schiphorst 

Lankhorst 

IJhorst 

Groot Oever 



Vonders….. 

 
- vroeger: kerkgang 

- nu: als onderdeel natuurpaden  



Voorden  
 

- doorwaadbare plekken in de beek 

- directe relatie met verondieping beek en herstel 

natte natuur hooilanden 

 

 



Toepassing historische inzichten bij vervanging 
 

- eigen, eenvoudige stijl 

- met inbreng omgeving 



24. Den Kaat - Rabbinge 

1979 2015 
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Reestdal, resumerend  

Een beekdallandschap… 

- herstel natuur, landschap en cultuurhistorie hand in hand 

- goede analyse van cultuurhistorisch waardevolle elementen tbv. 

integraal herstel landschap 

 

- Reestboek 
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Hunzedal  

• Totaal ruilverkaveld beekdallandschap (jaren zestig/zeventig) 

• Beek als recht kanaal 
 



 

Hondsrug 

Hunzedal 



Kern Hunze-visie 1995 
• Dynamische waterprocessen landschapsvormend … 

vernatting, overstroming, kwel, erosie/sedimentatie  

• Hunze van recht kanaal naar ‘levende’ beek 

• herstel samenhang Hondsrug-Hunzedal 

• zoeken naar samengaan natuur met overige belangen 

(waterwinning, recreatie, cultuurhistorie, landbouw e.d.) 



Hunze-visie 1995 

- 



 

 

 

 

Historisch beeld 

Hunzedal 

    Egberts  Lent bij Spijkerboor        

                



Projecten Hunzedal  

- uitgevoerd 

- in uitvoering 

- in voorbereiding 

Inhoud 
Water vasthouden en bergen 



Beekherstel (KRW)  



Waterkwaliteitsverbetering   



 

 

 

 

borg Harsensbosch bij Adorp    Egberts  Lent bij Spijkerboor

        

                

…wel aandacht voor cultuurhistorie… 

…historisch verhaal minder vanuit landschap, meer 

vanuit erfgoed… 



Voorbeeld Tusschenwater 



Aanleg ‘nieuwe Hunze’ 



Nieuw landschapsbeeld 
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Hunzedal, resumerend  

• Andere uitgangsituatie 

• Cultuurhistorie wel relevant gegeven 

• Andere planinvulling bij inrichting vanwege cultuurhistorie 

• Relatie met de omgeving van belang 

•   

• Hunzeboek  
 



www.drentslandschap.nl 

Tenslotte 
• Historie beekdalsystemen  aanknopingspunten beek(dal)herstel 

• Gebiedsspecifieke analyse nodig: in elk beek(dal)systeem anders 

• Gebruik van kennis (cultuur)historie nuttig en nodig 

• Vanuit diverse disciplines doorgaan met integraal kijken naar 

beekdalherstel  

 

 

 

 

 

    Vragen…?  
 

 


