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nederland is lekker bezig op het gebied van beekherstel. In 2027 moet er in totaal 2.500 
kilometer beek zijn hersteld en ieder jaar worden er meer herstelprojecten afgerond dan het 
voorgaande jaar1]. Beken en rivieren voorzien ons van drinkwater, kunnen landbouwgrond 
irrigeren, watermolens aandrijven en afvalwater afvoeren. Maar nadat vorige eeuw de beken 
werden omgevormd tot kanalen om sneller te kunnen irrigeren, aandrijven en afvoeren, ging 
het hard achteruit met de natuur in de nederlandse beekdallandschappen. Wetenschappers 
en waterschappers werken nu samen om dit te herstellen.

Beken mogen weer door het landschap kronkelen, oevers zijn weer 

groen en oude bomen vinden een laatste rustplaats in het beekwa-

ter. De Nederlandse beken zien er weer uit zoals vroeger! Of toch 

niet helemaal? Uit onderzoek blijkt dat de kleine waterdieren (aqua-

tische macrofauna: insectenlarven, waterkevers, waterslakken, 

waterpissebedden, mosseltjes etc.) niet of nauwelijks de herstelde 

beken gaan bewonen2]. Dit is een probleem, want deze diertjes hou-

den bepaalde ecologische processen in een beek draaiende; ze filte-

ren het water, halen belangrijke voedingsstoffen uit de bodem en 

helpen bij de afbraak van blad. Daarnaast is macrofauna een essen-

tiële voedselbron voor vissen en vogels. We weten dat macrofauna 

vanuit hun geboortegrond naar het nieuwe, herstelde gebied moet 

komen, maar volgens welke strategie (Via lucht of water? Vliegend, 

zwemmend of drijvend?) en over welke afstanden vindt dit plaats? 

En zodra de macrofauna aankomt op een nieuwe plaats, welke con-

dities zijn dan bepalend voor het koloniseren, overleven en voort-

planten van alle verschillende soorten? Daar gaat dit boekje over.
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Verre VlIegers

Om binnen een beekdal van de ene naar een andere beek te komen, 

moet macrofauna actief (vliegend of lopend) of passief (meeliftend 

met een ander dier of de wind) over land kunnen bewegen. Voor 

een klein waterdiertje zijn de afstanden tussen verschillende beken 

vaak enorm, zeker als dit beestje geen vleugels heeft of niet lang 

buiten het water kan overleven. Daarnaast zijn de stukken land tus-

sen de beken meestal niet ideaal ingericht voor een kleine vlieger: 

weilanden zonder stukjes riet als rustplaats, of stedelijk gebied met 

hoge gebouwen waar moeilijk omheen te komen is. 

Door een veldexperiment uit te voeren waarbij drie jaar lang is geke-

ken welke macrofauna via de lucht een nieuwe beek kon vinden, 

weten we nu dat alleen een paar vliegers (kriebelmuggen en dans-

muggen) een beek kunnen bereiken die 2 km verder ligt. De nieuwe 

beken die nog verder dan 2 km lagen, werden niet of nauwelijks 

gekoloniseerd door macrofauna uit de beekdalen. Het blijkt dat 

de meerderheid van alle macrofauna (bijvoorbeeld schietmotten, 

steenvliegen en eendagsvliegen) binnen een paar honderd meter 

van de plek hangen waar het vandaan komt en niet de juiste eigen-

schappen bezit om op zoek te gaan naar een nieuwe beek die ver 

weg ligt. Daardoor kan het herstel in sommige beken erg langzaam 

gaan wanneer deze niet goed in verbinding staan met andere beken.

DrIftIge DrIjVers

Wanneer er herstelmaatregelen worden uitgevoerd in een beek 

waar boven- en benedenstrooms al veel macrofauna leeft, kunnen 

deze lokale waterdiertjes de herstelde plek meestal snel vinden. 

Met behulp van een langdurig onderzoek in de Leuvenumse Beek 

(Veluwe), kunnen we zien dat de afstand tussen de geboortegrond 

en de nieuwe woonplaats bepalend is voor de snelheid waarmee de 

kolonisten de herstelde trajecten bevolken. Hoe dichterbij, hoe snel-

ler ze er zijn. Of de nieuwe bewoners zich dan vliegend, kruipend, 

zwemmend of drijvend verplaatsen is niet belangrijk; alle soorten 

hebben gelijke kansen om de nieuwe woonplaats te vinden in het 

herstelde beektraject midden in een bestaande beek. 

 

Daarnaast blijkt de grootte van de omringende macrofaunapopu-

laties heel belangrijk voor herstel in de beek. Want hoe groter de 

populatie, hoe eerder de individuele waterdiertjes geneigd zijn om 

zich te verspreiden naar een nieuwe plek. Zodra een plek te druk 

bevolkt raakt, door te veel individuen van eenzelfde soort die van 

hetzelfde voedsel gebruik maakt, gaan ze op zoek naar een plek die 

beter geschikt is. Dit is vaak in combinatie met bepaalde seizoen-

verschijnselen, zoals stortbuien in de herfst die zorgen voor extra 

stroomsnelheid en de drijvende macrofauna snel naar een nieuwe 

woonplaats brengt3]. 
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Heterogeen HaBItat

Zodra macrofauna een nieuw beektraject bereikt, moet de nieuwe 

woonplaats geschikt zijn voor overleving en voortplanting om van 

een succesvolle kolonisatie te spreken. Voor veel aquatische macro-

fauna is een afwisselend beekmilieu, met bladeren, takken, kiezels 

en zand, onmisbaar. Helaas is die afwisseling op veel plekken niet 

aanwezig omdat beken zonder bochten te hevig worden schoonge-

spoeld na een flinke regenbui, waarna er alleen maar zand overblijft 

op de bodem. Door experimenten uit te voeren in een laboratorium 

waarin we allerlei verschillende beekmilieus nabootsten, zagen 

we duidelijke effecten van milieu op de overleving en groei van 

verschillende soorten kokerjuffers. Hoe groter de aaneengesloten 

stukken zand tussen de plekken met afgestorven blad, hoe moeilij-

ker het voor de waterdiertjes is om bij de volgende voedselbron te 

komen. Hierdoor overleven sommigen niet en kunnen ze niet zor-

gen voor een volgende generatie4}. Dit kan negatieve effecten heb-

ben voor het hele ecosysteem, aangezien elk waterdiertje ter plekke 

een functie vervuld.

Betere BIoDIVersIteIt 

Naast een geschikte woonplaats, is contact tussen individuen en 

soorten bepalend voor de kwaliteit van leven, ook bij macrofauna. 

Op een beekbodem bevinden de meeste waterdiertjes zich bij opho-

pingen van blad, takken en hout, vanwege de voedsel- en schuilmo-

gelijkheden. Het is soms een drukte van jewelste op zo’n plek met 

allerlei verschillende soorten macrofauna die van hetzelfde voedsel 

leven. Er is tot op heden maar weinig bekend van de effecten van 

het samenleven van verschillende diersoorten op hun overleving 

en gezondheid. Na een groot experiment kwamen we erachter dat 

bepaalde soorten kokerjuffers, die in de natuur vaak in de buurt van 

elkaar leven, geen nadelig effect ervaren van het delen van dezelfde 

bladophoping5]. Sterker nog, één soort kokerjuffer overleefde juist in 

grotere getalen en werd zwaarder en groter als deze samen woonde 

met een andere kokerjuffersoort. De manier waarop ze hun voedsel 

vergaren verschilt een klein beetje tussen de soorten, waardoor ze 

elkaar niet in de weg zitten. Het blijkt dus dat sommige waterdier-

soorten juist heel vreedzaam met elkaar leven en beter opgroeien 

in de buurt van een ander soort waterdiertje. Dit benadrukt het 

belang van biodiversiteit in beken.

Herstel Van neDerlanDse BeekDallanDscHappen

Uit de onderzoeksresultaten die beknopt beschreven worden in dit 

boekje, blijkt hoe belangrijk het is dat we de ecologische processen 

in beken begrijpen en dat we ons voordeel kunnen doen met deze 

kennis bij het herstellen van de natuur in beekdalen. Afhankelijk 

van de herstellocatie en de oorzaak van het uitblijven van kolonisa-

tie, zijn passende herstelmaatregelen nodig. 
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Suggesties voor het behalen van de ecologische KaderRichtlijnWa-

ter-doelen en de verspreiding van macrofauna in het algemeen zijn:

1  Laat herkolonisatie van herstelde bovenlopen niet afhankelijk 

zijn van trage kolonisten uit nabijgelegen beken. In plaats daar-

van zou een herintroductie van passende soorten een uitkomst 

bieden. 

2  Breng bestaande bronpopulaties in kaart rondom het gebied 

waar herstel plaats gaat vinden. Door een locatie te kiezen dicht-

bij gezonde bronpopulaties zullen de herstelresultaten veelal 

beter zijn. 

3  Versterk en bescherm bepaalde bronpopulaties, waardoor de 

populatie zal groeien en ter plekke dispersie in gang wordt 

gezet. Dit is voordelig voor de benedenstroomse trajecten. 

4  Verbeter de habitatheterogeniteit wanneer de gemeenschap niet 

herstelt ondanks het creëren van dispersiemogelijkheden. 

5  Synchroniseer de planning van beekherstel met de cycli van 

macrofauna, waarbij de meest invasieve werkzaamheden niet 

plaatsvinden tijdens de sessiele stadia (bijvoorbeeld tijdens ver-

popping van aquatische insecten).

6  Beschouw biodiversiteit en functionele diversiteit als een her-

steldoel bij de restoratie van beken. Er is nog niet genoeg kennis 

om te kunnen zeggen dat bepaalde soorten overtollig zijn. 
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een ‘kees-stuDy’

Kees de Kokerjuffer wil een nieuwe woonplaats zoeken, want zijn eigen plek 

is hem veel te druk geworden en de kwaliteit van het water bevalt hem niet 

meer (niet te spreken over die ontzettend droge zomer!). Kees is een insecten-

larve en is nog niet klaar voor zijn verpoppingsfase, hij kan dus niet rekenen 

op vleugels om hem ergens over land heen te brengen. Hij laat zich met de 

stroom mee voeren into the great unknown. Na een nacht drijven, waarin het 

een aantal keer kantje boord was vanwege een hongerige vis, komt hij op een 

plek aan waar helemaal geen dood blad of hout ligt. Een soort onderwater 

Sahara. Er is geen schuilplaats en zelfs geen voedsel, het water stroomt hard 

over de kale zandbodem. Kees besluit, een beetje van slag vanwege die vis, 

door te drijven. Maar het is spannend, want hoe ver moet hij nog drijven 

voordat hij op een betere plek aankomt? 

Hij kan niet lang zonder voedsel want anders loopt die verpopping straks 

helemaal in de soep. Kees drijft nog een nachtje verder en komt dan op een 

plek die hem op het eerste gezicht wel bevalt. Takjes, kiezeltjes, stukjes half-

verteerd blad…hij grijpt een blad om zich even tussen terug te trekken. Maar 

deze bladophoping blijkt al bezet met een colonne vlokreeftjes, die een te 

grote eetlust hebben om te kunnen delen. Met zijn laatste krachten zoekt Kees 

een nieuwe schuilplaats. Na de afgelopen dagen allerlei hordes genomen te 

hebben, die op allerlei manieren onvoordelig hadden kunnen uitpakken voor 

hemzelf en voor het hele beekecosysteem, lukt het Kees om een wat bladeren 

te vinden die nog niet gekoloniseerd zijn en kan hij dit recent herstelde beek-

traject zijn nieuwe woonplaats noemen! 

Het proces waarbij een nieuwe macrofaunagemeenschap ontstaat in een (herstelde) beek kan worden gezien als een hindernisbaan waarbij de 

macrofauna vanuit de geboortegrond een aantal obstakels moet overwinnen om op een nieuwe woonplaats te komen. om ervoor te zorgen dat 

herstelde beektrajecten vindbaar en leefbaar zijn voor macrofauna is het belangrijk om te weten wat deze obstakels zijn en hoe deze op te hef-

fen. judith Westveer heeft hier haar promotieonderzoek naar gedaan en zal op 4 december 2018 om 14:00uur in de agnietenkapel te amsterdam 

haar proefschrift verdedigen getiteld ‘go with the flow - dispersal and colonization by aquatic macroinvertebrates in restored lowland streams’. 

u bent van harte welkom. 
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