




Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Nieuwe ruimte voor de meanderende beeic Instroom van vervuild watermaakte van beken soms letterlijkafvoergoten. Ook andere karakte-ristieke kleinschalige landschaps-elementen, zoals houtwallen enbroekbosjes, moesten het op veelplaatsen ontgelden . Verdere in-tensivering van de landbouw in dejaren '50 ging gepaard met verla-ging van de grondwaterstand enversnelde waterafvoer. Er kwa- men stuwen en zandvangen in be-ken. Daardoor ontstonden proble-men die zich nog steeds voordoen,zoals verdroging, piekafvoer ofoverstroming, instroom van ge-biedsvreemd water en migratie-belemmering voor vissen.De aanpak van wateroverlast wasin de jaren '80 mede aanleidingvoor de eerste plannen tot beek-herstel. Steeds meer drong ook het besefdoor dat beken een belangrijkenatuur- en cultuurhistorischewaarde vertegenwoordigen. Na-tuurlijke beken en beekdalen zor-gen voor beter waterbeheer envoor een gevarieerder landschap.De aandacht daarvoor is letterlijkin een stroomversnelling geraakt. Moorsterbeek terug in natuurlijke staat De Moorsterbeek stroomtvoor een groot deel door land-goed de Boom hij Achterveld.Na werkzaamheden in zowel1993 als het najaar van 1999is een deel van de Moorster-beek in zijn oorspronkelijkestaat hersteld. Toen in 1969 de waterhuishou-ding in de

omgeving van de Moor-sterbeek werd aangepakt, werdennatuurlijke processen onderge-schikt gemaakt aan gecontroleer-de en snelle afvoer van het water.De bovenloop van de Moor-sterbeek werd gekanaliseerd engenormaliseerd en er werd een af-leidingskanaal gegraven. De gelei-delijke toename van de hoeveel-heid water vanaf de bron tot aande monding In het Valleikanaalverliep niet langer op een natuur-lijke manier. Het ritme van natteen droge seizoenen verdween endaarmee alle dynamiek die hoortbij een natuurlijk beeksysteem.In 1993 is het Waterschap Valleien Eem begonnen met het herstelvan de Moorsterbeek. Op het mid- dengedeelte van de beek is eenaantal meanders opnieuw gegra-ven. Vervolgens heeft Land-schapsbeheer Utrecht in 1999 eenherstelplan gemaakt. Bij het aflei-dingskanaal is een stuw opgezet,zodat zoveel mogelijk water doorde oude beekloop gaat lopen.Oude meanders zijn weer opge-graven en door middel van elzen-stobben is meandering aange- bracht in de rechte beekstukkenBeekbegeleidende beplanting ishersteld, waar die ontbrak of nietuit de juiste soorten bestond. Vis-sen als het bermpje en het drie-doornig stekelbaarsje, maar ookde waterschorpioen en vele libel-len herbevolken de beek. En lang-zaam maar zeker keert ook in deprovincie Utrecht het natuurlijkebeeklandschap
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