Bomen en Oevers, Oevers en Bomen
Het lijkt een complot-theorie: inlandse loofbomen die kans zien om samen het
oppervlaktewater te reguleren ten gunste van het ontstaan van een stabiel bos. De bomen
werken samen en vullen elkaar aan, niet alleen in hun strijd óm, maar ook tégen het water.
Het samenspel van bomen
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het interview van Piet Verdonschot Alterra in het
artikel in de vorige Wijerd (jaargang 33 nr4 dec. 2012) “Kronkelende beek is nog geen natuurlijke
beek”. Piet omarmde onze praktische kennis van de beken in de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw met de wetenschappelijke basis van natuurlijke beken. Leuke discussies waren er toen
al over het meanderen en het graven van bochten in de genormaliseerde beken (cultuur-technische
term van de waterschappen). Wij van uit de natuurhoek noemden het geabnormaliseerde beken wat
scheve gezichten gaf. Baaijens gezegde was ,,wie dom is maakt recht wat krom is“. Maar nu mijn
stokpaardje; Een kronkelende beek is niet per definitie een natuurlijke beek, maar wordt dat wel als
je geduld hebt en het heft in handen van de loofbomen geeft. Je moet dan wachten tot een boom aan
het einde van zijn levenscyclus komt en omvalt (zie fig. 1.)

Fig.1

Meanderen als gevolg van omgevallen boom.

Stelt u zich het volgende voor: ergens in het zandlandschap van Gelderland stroomt vanuit het open
weidegebied een beekloopje door een oud eiken-/haagbeukenbos. Met geweld kolkt het onrustige
beekwater tegen een steile oever, die wordt vastgehouden door enkele oude elzen. In het bos
rondom scheppen hoge eiken en beuken met hun dichte kronen een schemerige sfeer. De
kruidenlaag in het bos vecht om iedere straal zonlicht op te vangen. Slank steken de rechte
elzenstammen naar het dichte dak van boomkronen, dat zich wel twintig meter boven de beek
bevindt (fig2).
Je kijkt omhoog en ziet dat het de elzen is gelukt om samen met de essen, beuken en eiken dat hoge
kronendak boven de beek te vormen. De elzen hebben zich daarbij een goede plek verworven. Dat
is nodig om met hun bijzondere aangepaste wortels, laag in de beekoever, hun werk te blijven doen
als een levende beschoeiing. Als enige inlandse boomsoort kunnen de elzen met hun wortels diep
doordringen in de zuurstofloze ondergrond en reiken zelfs tot onder de beekbodem. Ze leggen niet
alleen de oever vast, maar verzorgen ook het stroompatroon van de beek, zodat deze haar water
goed kan blijven afvoeren.

Fig.2 Een hoog elzenkronendak boven de beek.
Zouden de elzen namelijk de beek blokkeren (zoals de wilgen en populieren dat met hun
adventiefwortels kunnen, maar daarover later) en het beekwater langdurig laten stagneren, dan
zouden ze hun eigen graf graven. Hun wortels zouden stikken doordat hun huidmondjes en hun
stikstofknobbels, die zich net boven het gemiddelde waterpeil van de beek bevinden, geen lucht
meer zouden toelaten tot de diepere wortels in de zuurstofloze zone. Korte perioden c.q. enkele
dagen van hoogwater kunnen ze zonder probleem doorstaan. Het is prachtig te zien hoe deze soort
het klaarspeelt om zich precies hoog genoeg in de oever te vestigen: in de late herfst als de beken
veel water afvoeren, springen tijdens de eerste nachtvorst de elzenproppen open en vallen de zaden
massaal op het stromende water. De oliehoudende zaden drijven mee op het water en blijven op de
hoogwaterlijn aan de oever plakken. Steeds als er zich in de winter en het voorjaar weer hogere
waterstanden voordoen drijven ze mee naar boven. De zaden nestelen zich en kiemen tenslotte in de
hoogste waterlijn. Vandaar uit groeien de wortels verticaal naar de diepte, tot diep in de zuurstofloze
ondergrond (fig3).
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Fig3 Wortelstelsel van zwarte els.

Zoals gezegd, van alle boomsoorten kan alleen de els dat. De els vormt zo een verticaal
wortelpakket dat als een levende betuining/beschoeiing de labiele beekoever vastlegt.
Maar de els draagt er bovendien zorg voor dat de beek tijdens de droge zomer niet geheel leegloopt
en opdroogt. Immers, doordat de wortels vlak onder de beekbodem liggen ontstaan er z.g.
worteldrempeltjes (fig4). In onze zandlandschappen zijn wortels in feite de enige duurzame vaste
obstakels in de bodem en oevers van de beek. De hierdoor gevarieerde en vaak grillige beekoevers
met holten en uitstekende delen veroorzaken turbulentie in het water van de beek. Horizontale en
verticale stromingen wisselen elkaar af. Erosie van de oever leidt er toe dat er zand in de beek komt.
Dat zand wordt opgewerveld, stroomt mee en wordt tenslotte afgezet in de stroomluwten, dan wel
bij hoogwater afgezet op het aanliggende maaiveld. De hogere oevers zijn de biotoop voor eik,
haagbeuk en es. Deze bomen profiteren van de aanvoer van vruchtbaar beekslib maar houden zelf

Fig. 4 Er ontstaan worteldrempeltjes.
toch droge voeten. Hun zaden kiemen en doen hun best samen met de elzen tot bomen uit te
groeien. Maar wat ze met hun wortels doen is zeker zo interessant: ze vormen een wortelpakket dat
de hele zone boven het grondwater vasthoudt/verankert.
Bomen en oevers
Loofbomen aan de beekoever ontwikkelen zich overeenkomstig de wetten der mechanica in de
bouw. We zien bij de eik, beuk en haagbeuk zeer dikke trekwortels langs de beek lopen. Vervolgens
buigen ze af naar het maaiveldniveau. Door het toenemende gewicht van de boom en de behoefte
van de boom om naar het licht toe te groeien helt de stam naar de beek. Hangende boven het water
zien we de boom zich corrigeren (fig5).

Fig.5 De boom corrigeert zich. Soerense beek.
Hij begint met een zwanenhals zijn stam boven de beek op te richten omdat hij verticaal mee wil
dingen naar het licht in het kronendak. De loof-bomen ontwikkelen in tegenstelling van de
naaldbomen trekcellen aan de binnen-boog van de stam, vergelijkbaar met de techniek van
voorgespannen beton. Zo hangt zo’n boom zijn leven lang aan de beekoever. Net zover als de kroon
reikt gaat ook de verankering van de trekwor-tels in het aanliggende maaiveld. Daardoor blijven de
hoge oevers stabiel. Uit die trekwortels vormt zich een gordijn van fijne zijwortels tot aan het
grondwater.

Fig.6 Eik met sterke trekwortels langs de beek.
Hierdoor krijgt de beek niet de kans de wortels van deze 'acrobatische' eik, beuk of haagbeuk te
onderspoelen. De minder geëvolueerde naaldbomen vormen geen trekweefsel, maar steuncellen die
als een steunbeer de stam willen corrigeren. De wortels in het maaiveld worden niet versterkt zoals
bij de loofbomen zodat ze veel sneller de strijd opgeven met het gevolg ernstige oevererosie.

Pas wanneer de loofbomen van genoemde soorten door ouderdom afsterven (gemiddeld 100/150
jaar) en hun grip op de oever verliezen doordat de wortels niet meer actief zijn, pas dan zal de boom
in de beek vallen. Daarmee komt vaak het doorwortelde maaiveld verticaal langs de beek te staan.
De door de stam geblokkeerde beek zal zich om die verticale 'wortelpruik' een nieuwe weg banen
(fig1).
Zo maakt de beek een nieuwe kronkel. Hoe meer draaiing en turbulentie in de beek, hoe beter ze
haar water zal afvoeren.
Maar er zijn meer soorten loofbomen die de mogelijkheid hebben om opper-vlaktewater te
manipuleren. Neem b.v. de grauwe wilg en de els. Die kunnen samen open water in het landschap
tot een broekbos laten verlanden. Wind en golven vergroten normaliter het watervlak. De grauwe
wilg vestigt zich in de ondiepe oeverwateren, legt vervolgens haar buigzame takken op het water en

vormt zo een golfbreker voor de oever. Door deze luwte en permanent drijfsel nemen de zaden van
de els hun kans. De els breidt zich uit en vormt uiteindelijk met het elzenbroekbos een soort spons,
die het overvloedige hemelwater vervolgens gedoseerd doorgeeft aan de afvoerende beken.
Hiermee worden door de natuur vloedstanden in de rivieren gedempt.
In hoog dynamische riviersystemen zijn de zwarte populier en de schietwilg de waterstrategen.
Deze beide boomsoorten doen het goed op een zeer vruchtbare bodem. Deze populier en wilg
produceren een enorme hoeveelheid zaad. Dat zaad belandt op het water en vervolgens op de
rivierbanken, alwaar de zaailingen zich in dichte hoeveelheden vestigen op de vloedlijn. De wilgen
zijn ongevoelig voor het op- en neergaande rivierpeil, en wel door de eigenschap om adventiefwortels op hun stam te vormen. De dichte begroeiing van de zaailingen brengt het stromende water
tot stilstand met slibafzetting als gevolg. Naargelang de bodem hierdoor stijgt, groeien de wilgen
door op hun nieuwe adventiefwortels in het bovenste zuurstofhoudende water. Hierdoor geraken de
bomen niet van zuurstof afgesloten in hun wortelmilieu. Zo wordt de rivierbedding als groeiplaats
bereikbaar voor de populier. Deze snelgroeiende boomsoort met haar slechte verankering in de
bodem valt snel om en blokkeert dan door opnieuw uit te lopen op de stam, effectief de stroming.
Deze hardnekkige blokkades brengen het stromende water tot stilstand waardoor de aanslibbing zal
toenemen en haar nieuwe biotoop wordt groter. Zo maken bomen van water weer land.
Bomen en kaden en dijken.
Na de watersnoodramp van 1953 zijn bomen op dijken massaal als ongewenst veroordeeld: boom
en dijk zouden niet te verenigen zijn. Dit schrikbeeld is veroorzaakt door labiele populierenklonen
die de door de iepziekte aangetaste Iep moesten vervangen. De iep is bij voorkeur de boom die de
sterkste winden trotseert met wortel en stam en kroon en zich ook niet door zeewind laat klein
krijgen. In die zin is de iepziekte best een nationale ramp te noemen. Eeuwenlang is de iep in west
Nederland geplant op kaden. Het is de vraag waarom: was dat louter voor de aanblik, voor het
gerief c.q. de levering van hout, of is dit bewust gedaan om zijn specifieke windresistentie. Met haar
wortels zorgde de iep voor een geweldige levende verankering van de steile kaden waar schepen
konden aanmeren. Bekend is dat de iepen langs de Amsterdamse grachten met hun wortels de
achtertuinen van de grachtenhuizen wisten te bereiken. Maar ook bij de opgeleide beken in oostelijk
Nederland (en de beken waren meestal opgeleid, zoals men nu begint te ontdekken) waren en zijn
de verankerende rassen bij uitstek geschikt om de houtwalkaden te stabiliseren. Zij besparen dure
beschoeiing en beschermen de kade tijdens de winterinundaties. Hun kronendak zorgt bovendien
voor schaduw op de beek of waterloop. De watertemperatuur blijft daardoor laag en het veroorzaakt
lichtgebrek dat tevens de kans remt op ongewenste algengroei ('flap') en overvloedige
onderwaterflora in het vaak erg voedselrijke water van onze laagland beken.
Een natuurlijke beek kenmerkt zich door een relatief lage watertemperatuur, afwisseling zonschaduw, warm-koud, diep-ondiep, en een door boomwortels gefixeerde oever waarin holten en
dergelijke voorkomen met als gevolg een gevarieerde turbulente stroming. Kortom, het werken met
'levende bouwmaterialen' c.q. natuurlijke oeverbeplanting zou een leidraad moeten vormen voor het
natuurlijk waterbeheer.
Praktische toepassing
Het is de moeite waard om het in 1988 verschenen rapport “Oeverbeplanting en waterbeheer” van
het inmiddels door de overheid weg bezuinigde dienstvak Landschapsbouw van het Staatsbosbeheer
( Rapport 2 van studiereeks Bouwen aan een levend landschap) opnieuw uit te gegeven of op
internet te laten verschijnen. Die publicatie kan goed dienst doen als vraagbaak voor een duurzame
vorm van natuurlijk water/oeverbeheer. In 1992 kon ik als mede-auteur van het rapport de proef op
de som nemen langs de Ratumsebeek bij Hilgerlo in Winterswijk. Samen met het toenmalige
waterschap De Berkel maakten we een oeverherstelplan voor een in 1984 aangeplante singel van
vijf meter breedte langs de Ratumsebeek die na 5 jaren van groei aanleiding was tot zorg vanwege
een doorzettende oevererosie. Het inmiddels 'groener opererende' waterschap wilde het herstel nu
niet meer, zoals gebruikelijk, met steenstortingen uitvoeren, maar koos er voor de reparatie van de

oeverlijn uit te voeren met behulp van wiepen(wilgenbundels) en betuiningspaaltjes en het
aanstorten van een talud. Voordat de grond aangestort zou worden is mij de kans gegeven met een
spuitlans de wortels van de aan de beek grenzende vijf jaar oude beplanting te onderzoeken. En wat
bleek? In de ondergrond was reeds een prachtige oeververdediging in de maak! De els, es en eik
lieten hun karakteristieke wortelbeeld zien. Dus ook al had men niets gedaan, dan was de
Ratumsebeek beslist niet door de aangeplante singel heen gebroken. Van dit onderzoek zijn helaas
alleen nog foto’s en de getekende wortelstructuur en de afmetingen bewaard gebleven. Nu, 20 jaar
later, nadat ik daar toen in de beek stond en de technische dienst van het waterschap mocht
overtuigen dat levende oeverbeschoeiing een optie is, wil ik toch hiermee dat feit uit de vergetelheid
halen. Voorts zal ik nagaan of het rapport op te nemen is in de website vloeiweiden die men aan het
optuigen is.
Nic. Zuurdeeg
Foto’s in dit artikel zijn van de auteur.
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