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VR expeditie “Beekherstel”  
 

Inleiding 

Wat ga je doen? 

Je gaat op Virtual Reality expeditie naar de Slinge beek in de Achterhoek. De Slinge beek 

ontspringt in Duitsland en mondt in Nederland uit in de IJssel bij Doetinchem. In deze beek 

wordt een beekherstel project uitgevoerd. Je gaat onderzoeken wat beekherstel inhoudt, en 

waarom beekherstel wordt uitgevoerd. 

 

Veldwerklocaties langs de Slinge Beek.  

 

Opstarten 

Start de expeditie.  

- Optie 1: Maak gebruik van de app Expedities / Expeditions ( ). 
- Optie 2: Open de tour in de browser: www.tinyurl.com/VRbeek.   
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Locatie 1 

Bekijk het beeld.  

Hier wordt een beekherstel project uitgevoerd in de middenloop van de Slinge beek.  

1. a. Beschrijf wat hier gebeurt.  

 

 

 

1. b. Waarom denk je dat hier gegraven wordt? 

 

 

 

In deze expeditie ga je verder onderzoeken wat hier aan de hand is, en waarom dat gebeurt.  
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Locatie 2 

Dit is de Slinge beek in Kotten, vlakbij de Duitse grens. We zitten in de middenloop van de 

beek. Op onderstaande topografische kaart zie je de locatie van de beek.   

1915 1965 2015 

   
 

 

2. a. Is dit:  

A. een natuurlijke meanderende (kronkelende) beek 

B. een genormaliseerde (rechtgetrokken) beek,  

C. een herstelde beek?  

Waaraan zie je dat in het beeld en op de kaart? 

 

 

 

2. b. Hoe geschikt is de beek hier voor de ijsvogel, beekprik, bruine kikker, vlottende 

waterplanten en algen? (zie volgende bladzijde)? Welke kenmerken van de habitat zijn 

aanwezig? 

IJsvogel:  

Beekprik:  

Bruine kikker:  

Vlottende waterplanten:  

Algen:  

 

 

  



Leerlingboekje VR expeditie “Beekherstel” 

 4 

2. c. Kunnen vissen makkelijk naar stroomopwaarts of stroomafwaarts zwemmen? In andere 

woorden, zijn er barrières voor de vismigratie?  

 

 

 

2. d. Wat denk je dat natuurbeheerder Wouter Willemsen vindt van de beek op deze locatie? 
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Habitats 

Een habitat is het leefgebied van een plant- of diersoort. Een habitat moet aan alle minimale 

voorwaarden voldoen om de soort te laten overleven.  

IJsvogel 
Het leefgebied van de zeldzame ijsvogel bestaat uit 
langzaam stromende wateren. Ze zitten graag op een 
tak boven de beek, zodat ze kunnen zoeken naar 
visjes en waterinsecten. Het nest is een gegraven hol 
in zeer steile oevers. Daar zijn ze veilig voor 
roofdieren. 
 

 
Bruine kikker 
De bruine kikker leeft voornamelijk in drassige 
gebieden. Ze leggen hun eitjes in poeltjes, sloten of 
in een rustige stromende beek. Bruine kikkers willen 
gemakkelijk van het land het water in kunnen, en 
weer terug. 
 
  

Beekprik 
De beekprik is een zeldzame vis die houdt van zwak 
stromend helder water. De beekprik leeft van kleine 
waterdiertjes. Volwassen dieren leven in de 
benedenloop van beken. Ze migreren naar de 
bovenloop om daar te paren en eitjes te leggen.  

 

Vlottende waterplanten 
Vlottende waterplanten vestigen zich graag in beken 
met een grote afwisseling in stroomsnelheid en 
water met weinig voedingsstoffen. De waterplanten 
vormen een aanhechtingsplaats en schuilplaats voor 
de veel soorten kleine waterdiertjes.  

 
 

Algen 
Algen groeien goed in stilstaand water met veel 
voedingsstoffen. Ze drijven aan het oppervlak, en 
zorgen zo dat er weinig licht komt in het water 
daaronder. Daardoor gaan andere waterplanten 
dood.  
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Locatie 3 

De Slinge stroomt dwars door landbouwgebied. Iets verderop langs de middenloop woont 

boerin Hermien van ’t Hek.  

 

1875 1965 2015 

   
 

3.a. Hoe is de beek veranderd sinds 1875? Kijk naar de loop van de beek in de kaart en in het 

beeld.  

 

 

 

3.b. Wat zijn de kenmerken van de oevers?   

 

 

 

 

3.c. Wat denk je: wordt water sneller afgevoerd in een natuurlijke meanderende 
(kronkelende) beek of een genormaliseerde (rechtgetrokken) beek? Waarom denk je dat? 

 

 

 

 

3.d. Wat denk je dat boerin Hermien van ’t Hek vindt van de normalisatie (het rechttrekken) 
van de beek? 
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3.e. Hoe geschikt is de beek op deze locatie voor de ijsvogel, beekprik, bruine kikker, vlottende 
waterplanten en algen (zie vorige bladzijde)? Zijn de habitats aanwezig? 

IJsvogel:  

Beekprik:  

Bruine kikker:  

 

 

3.f. Wat denk je dat natuurbeheerder Wouter Willemsen vindt van de normalisatie (het 
rechttrekken) van de beek? 
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Locatie 4 

We zijn nu verder stroomopwaarts, in de bovenloop van de beek. Hier woont boer Joep 

Jansen. Het beeld is genomen tijdens de hete en droge zomer van 2018. 

 

4.a. Hoe komt het dat er geen water in de beek zit? Kan dit een gevolg zijn van de normalisatie 

(rechttrekken) van de beek in de middenloop en bovenloop? 

 

 

 

 

4. b. Wat denk je dat boer Joep Jansen vindt van de normalisatie van de beek? 

 

 

 

 

4. c. Wat denk je dat de gevolgen van de droge zomer zijn voor de beekprik en bruine kikker 

op deze locatie?  

 

 

 

 

4. d. Wat denk je dat natuurbeheerder Wouter Willemsen vindt van de normalisatie van de 

beek? 
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Locatie 5  

Je bent nu verder stroomafwaarts, in de benedenloop van de Slinge beek, bij de stad 

Doetinchem. Hier mondt de Slinge beek uit in de Oude IJssel. In de straat langs het water 

woont Dave Derksen. 

 

5. a. Hoe denk je dat het komt dat er hier meer water in de beek zit?  

 

 

 

5. b. Sinds de normalisatie (het rechttrekken) van de beek is de kans op wateroverlast voor 

bewoners van Doetinchem vergroot. Hoe denk je dat dat komt?  
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Locatie 6 

We zijn nu weer in de middenloop van de Slinge beek. Dit gebied was eerst landbouwgebied 

dat leek op locatie 3, maar het waterschap heeft een paar jaar geleden hier een beekherstel 

project uitgevoerd.  

 

1915 2015 2018 

   
 

6.a. Hoe kun je aan de beek zien dat hij hersteld is? Kijk naar de loop van de beek en de 

kenmerken van de oevers. 

 

 

 

 

6.b. Hoe geschikt is de beek op deze locatie nu voor de ijsvogel, beekprik, bruine kikker en 
vlottende waterplanten? Zijn de habitats aanwezig? 

IJsvogel:  

Beekprik:  

Bruine kikken:  

Vlottende waterplanten:  
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Door het beekherstel is de natuur erop vooruit gegaan, maar er is nog een probleem: De 

waterkwaliteit is niet goed. Er zitten te veel voedingsstoffen in het water. Hierdoor groeien 

algen sterk, en krijgen andere waterplanten geen kans. 

 

6.c. Wat voor invloed heeft de landbouwgrond in de omgeving op de natuurwaarde van de 

beek?  

  

 

 

 

6.d. Wat denk je dat natuurbeheerder Wouter Willemsen vindt van het beekherstel project?  

 

 

 

 

 

6.e. Waarom denk je dat boer Luuk Langeveld compensatiegeld krijgt van het waterschap?  
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Locatie 7 

We zijn nog steeds in de middenloop van de beek. De beek stroomt hier door het dorp Aalten 

heen. Een paar jaar geleden heeft het waterschap hier een maatregel genomen.  

 

2015              2018 

            

 

 

7.a. Welke maatregel denk je dat er genomen is, het aanleggen van een stuw of het aanleggen 

van een vistrap? Kijk in de kaart en in het beeld. 

 

 

 

7.b. Wat denk je dat de functie de stuw is?  

 

 

 

7.c. Waarom heeft het waterschap hier deze maatregel genomen? Denk aan de beekprik! 

 

 

 

7.d. Wat denk je dat boer Joep Jansen (die in de bovenloop woont) van de stuw? 
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Locatie 8 

We zijn nu in de middenloop, bij de Slingeplas. Langs de beek en om de plas heen is een dijkje 

aangelegd van een meter hoog. Onder normale omstandigheden wordt de plas gebruikt voor 

recreatie. Mensen komen er hun hond uit laten, en in de zomer wordt er gezwommen in de 

plas.  

 

 

8a. Wat is de functie van de plas en het gebied ten noordoosten daarvan als de Slinge beek 

een hoge waterafvoer heeft? 

 

 

 

8.b. Wat denk je dat Patricia Peeters uit Aalten en Dave Derksen uit Doetinchem (die beiden 

stroomafwaarts van locatie 8 wonen) vinden van ?  
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Conclusie  

a. Welke problemen vinden er plaats bij extreem droog weer, en waar (bovenloop, 

middenloop of benedenloop) mvinden die problemen plaats? 

 

 

 

b. Welke problemen vinden er plaats bij extreem nat weer, en waar (bovenloop, middenloop 

of benedenloop) vinden die problemen plaats? 

 

 

 

Om de kans op wateroverlast te beperken worden verschillende type maatregelen uitgevoerd die vallen 
onder de drietrapsstrategie.   

Allereerst kan dat door te zorgen dat water langer in het gebied wordt vastgehouden en kan infiltreren 
in de grond. De tweede manier is het aanleggen van gebieden waarin water kan worden opgeslagen. 
Dit wordt bergen genoemd. Een andere mogelijkheid is door water sneller af te voeren naar de grote 
rivieren. Figuur 2 laat deze drie typen maatregelen heel schematisch zien.  

 

Figuur 2: Manieren om de kans op wateroverlast te verkleinen 

vasthouden  bergen 
 (= opslaan) 

versneld afvoeren 
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c. Onder welke maatregel van de drietrapsstrategie valt de aanleg van het dijkje rond de Slinge 

Plas? En waarom hoort het hierbij? 

 

 

 

d. Onder welke maatregel van de drietrapsstrategie valt beekherstel (graven van meanders 

en flauwe oevers)? En waarom hoort het hierbij? 

 

 

 

Je hebt gezien dat er een verandering is van normalisatie (in de vorige eeuw) naar beekherstel 

(nu).  

e. Wat zijn de oorzaken van de bovengenoemde verandering? Leg in je antwoord een relatie 

met klimaatverandering, en met verandering in de verhouding tussen belangen van natuur, 

landbouw en wonen. 

 

 

 

 

Discussie 

Maak nu groepjes van 4 om de opdrachten na te spreken. Vergelijk jullie antwoorden en 

discussieer als jullie het oneens zijn. Vraag hulp aan de docent als jullie er niet uitkomen.  
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Verdiepende opdracht 

Lees het krantenartikel hieronder. Wat vind jij hiervan? Moeten de waterschappen de beken 

aanpassen of moeten de beken dit uit zichzelf doen? Beargumenteer waarom je dit vindt. 

 

Figuur 3: Krantenartikel in de Volkskrant over beekherstel 

 

 

 

Projectleider J. Gorter van Natuurmonumenten verbaast zich over de snelle verandering in 

de opvattingen van de waterbeheerders. 'Verschillende beken die mijn vader in Groningen 

heeft rechtgetrokken, heb ik als natuurbeheerder weer laten kronkelen.' 

Dat deze plek een hoogtepunt van nieuwe natuur moet worden, is moeilijk voorstelbaar. De 
vegetatie is vernield door de vrachtwagens die af en aan rijden om het zand uit de nieuwe 
bedding af te voeren. Overal liggen rijplaten en de graafmachine rukt wel eens een tak af 
van een populier tijdens het gewroet in de aarde. De nieuwe bedding is kaal en onbegroeid. 
'Maar over een paar maanden zie je er niets meer van', verzekert Elemans. 'De natuur 
herstelt zich razendsnel.' 

Opsteller Verdonschot van het handboek Beken stromen is niet zo enthousiast als Elemans. 
Hij is geen voorstander van by-passes voor hoge waterstanden. 'De dynamiek moet zoveel 
mogelijk terugkomen in het beeksysteem, maar als eerste aanzet zien de projecten er goed 
uit.' Ook bij het machinaal geweld waarmee de beek zijn nieuwe loop krijgt, zet hij 
vraagtekens. 'Wij adviseren de beken het werk zelf te laten doen. Ze zullen zelf bochten 
maken, maar het kan tientallen jaren duren voordat er iets te zien is. Als je snel resultaat 
wilt zien, wat begrijpelijk is, zul je moeten graven.' De komende zullen daarom vaker 
graafmachines zoals in Geldrop een beek onder handen nemen. 

 


