Uiterwaard met kleiputten en veel ooibos

Na cyclische verjonging (aanleg nevengeulen en verwijdering deel ooibos) heeft het water veel doorstroomruimte.

25 jaar na ingreep. De rivier heeft hier en daar weer sediment afgezet, het ooibos is ouder en opener geworden.

Cyclische Verjonging
Natuur en veiligheid gecombineerd
Langs de grote rivieren in Nederland gaan veiligheidsmaatregelen en winning van klei,
zand en grind hand in hand met natuurontwikkeling. Delfstoffenwinning schept ruimte
voor water, maar biedt ook nieuwe kansen voor een lang verdwenen natuur in de uiterwaarden. Op sommige plekken in ons rivierengebied liggen de dijken echter zo dicht bij de
rivier, dat het herstel van natuurelementen als oeverwallen en ooibossen een belemmering
voor het water kan vormen. Cyclische verjonging kan de ruimte voor het water handhaven
en tevens inspelen op de natuurlijke dynamiek van grote rivieren.

Van oerkracht naar mechanische kracht

Een natuurlijke rivier reguleert zelf haar stroomgeul en overstromingsruimte.
In de buitenbochten kalven de oevers af; in de binnenbochten zorgt sedimentatie
voor nieuw land (de Allier, Frankrijk)

Sinds 1990 zien we een omgekeerde ontwikkeling. In nieuwe natuurgebieden langs Waal, Rijn en Maas mag de rivier weer deels haar oude
krachten tonen en herstellen flora en fauna zich. Oeverwallen met
zeldzame stroomdalbegroeiing prijken op de oevers, stuivende rivierduinen herstellen zich en weelderig ooibos maakt uiterwaarden tot
een heuse jungle.
Op sommige plaatsen kan het succes van natuurontwikkeling echter
botsen met de ruimte die het water soms nodig heeft. Een snel groeiend ooibos kan een remmend en opstuwend effect van wel enkele centimeters op hoogwater hebben. Ook zand- en grindafzettingen kunnen
de ruimte voor het water verminderen. Aangezien mensenhanden de
oerkrachten van de rivier beteugeld hebben, moeten diezelfde handen
zijn overstromingsgebied ook ‘schoonhouden’. We grijpen echter in op
een manier die past bij wat de rivier ook zelf zou hebben gedaan. Zo’n
manier van ingrijpen noemen we cyclische verjonging.

Spontane erosiegeul langs de Maas (Kerkeweerd)

Van de nood een deugd maken

Uitbanning oerkrachten
De Grindwolfspin is in zijn element in een pioniersituatie

Vroeger kwamen langs de rivieren volop ooibossen, rivierduinen en
nevengeulen voor. De uiterwaarden bevatten een ongekend rijk ecosysteem. Tijdens overstromingen brak de kracht van water of van ijsgang obstakels als bossen en oeverwallen open. De rivier forceerde
doorbraken en verlegde continu zijn loop. Hierdoor behield hij altijd
voldoende ruimte voor zijn waterafvoer en ‘verjongde’ bij tijd en wijlen
de natuur. Aan dit proces maakten mensenhanden een einde. De mens
wilde het land rond de rivier kunnen bewonen en bebouwen, en legde
de rivier vast in een strak korset van kribben, dijken en kades. De weerbarstige rivierkrachten werden getemd.

De uit te voeren maatregelen stemmen we af op de eigenschappen van
de rivier ter plaatse én op de ritmiek van de natuur. Rooi- en graafactiviteiten zullen daarom plaatsvinden in het overstromingsseizoen.
Lokale erosiepatronen dienen als uitgangspunt, de duurzaamheid van
de te kiezen maatregelen is van doorslaggevend belang. Het te rooien
hout gaat naar de biocentrale voor de opwekking van groene energie;
zand en klei krijgen eveneens een marktbestemming. Ook zult u zwaar
materieel in het terrein zien. Onvermijdelijk, wil een klus in beperkte
tijd geklaard zijn. Het imiteren van het afbraakgeweld van de rivier lijkt
misschien op het eerste gezicht op het vernietigen van natuur, maar
levert wel degelijk een extra bijdrage aan het ecologisch herstel. Zo
ontstaan immers telkens nieuwe pioniersituaties waar talrijke planten
en dieren ook op lange termijn steeds weer geschikte leefplekken vinden.

De rol van grote grazers
oude riviergeweld
– stroken ooibos weg eroderen
– geulen uitslijpen
– oeverwallen doorbreken

cyclische verjonging
– (hoogwater)geulen graven in een gesloten bos
– graven van nevengeulen, uitgraven van een verlande geul
– afgraven van zandwallen, perforeren of verwijderen van dwarsdammen

Oude, dichtgegroeide kleiputten vormen een belemmering voor de
waterdoorstroming. Deze stammen uit de tijd dat in het natuurbeheer
nog geen grote grazers werden ingezet zodat de begroeiing hier vrijuit
zijn gang kon gaan. Natuurlijke begrazing met runderen, paarden en
edelherten kan bosontwikkeling niet tegenhouden, maar wel remmen.
De grazers houden kiemende bomen en struiken goed kort. Naar de
terugkeer van edelherten in de uiterwaarden vindt inmiddels onderzoek plaats. Een andere houteter van kaliber is de bever. Direct langs
watergangen knagen ze veel bomen om en ontstaat een open terrein.
De verwachte groei van de beverpopulatie doet die invloed toenemen.

