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Leerkracht

Stromen van water

Scheepjes varen al over de baren...
Maar om een rivier vlot bevaarbaar te maken, is er meer nodig dan water alleen!
1 / Waterlopen in het landschap: enkele definities
Een beek is een min of meer natuurlijke waterloop die vanuit een oorsprong,
vaak een bron, naar lager gelegen gebieden (stroomafwaarts) vloeit. Waar
meerdere beken samenkomen en een zekere grootte krijgen, spreken we van
een rivier. De vuistregel om te bepalen of een waterloop nu een beek of een
rivier is, is dat een beek op alle plaatsen doorwaadbaar is, terwijl een rivier dit
maar op enkele plekken is.
Een rivier ligt in een bekken. Een bekken is het totale omringende gebied
waarbinnen al het overtollige water via die ene rivier wordt afgevoerd. In
België hebben we bv. het Zennebekken en het Dijlebekken. De grootte van een bekken bepaalt hoeveel water
er maximaal door een rivier stroomt. Een bekken is bepalend voor de verspreiding van aan water gebonden
organismen. Op gebied van het milieu geeft een bekken aan waar het effect van een verstoring, bv. de lozing van
een giftige stof, verder merkbaar zal zijn.
Een stroom is een rivier die in zee uitmondt. Alle bekkens van de rivieren die in de stroom uitmonden vormen
samen het stroomgebied. In België onderscheiden we drie grote stroomgebieden: dat van de IJzer, van de Maas en
van de Schelde. Deze stroomgebieden zijn internationaal, ze bestrijken meerder landen en gewesten.
Een kanaal is een door de mens (al dan niet met de hand) gegraven waterweg, meestal in een rechte lijn
aangelegd. Het water in een kanaal is afkomstig van rivieren. Een kanaal kan verschillende bekkens doorkruisen.
Kanalen werden gegraven voor het goederentransport of voor de afvoer van overtollig water (afleidingskanalen).

Een kanaal heeft geen bron. Het verbindt twee (of meer) rivieren met elkaar en kan dus de bekkens doorkruisen.

Rivier en kanaal
BRON

BEGIN

Opeenvolging van delen met:

Opeenvolging van verschillende
panden zonder helling

• sterke helling (watervalletjes,
stroomversnellingen)
• zachte helling

Om de niveauverschillen tussen 2 panden
te overbruggen: sluizen, scheepsliften, ...

Ondiep
(0,1 tot 1m)

Voldoende diep en overal even diep.
(klein kanaal) vanaf 2,2m tot
3,5 - 4m (groot kanaal)
Het water wordt in de panden
gehouden door stuwen.

Stromend water = debiet

• soms weinig (laag water)
• soms veel (overstroming)

weinig of
geen bochten

Stromend water
Het kanaal kan extra worden gevoed met water.
Het debiet variëert weinig.
In geval van hoge neerslag,
wordt het water zo snel mogelijk
stroomafwaarts gevoerd d.m.v.
stuwen of pompen.

maakt bochten
(meanders)
Een brede vallei met:
• een smalle bedding (waarin de rivier
stroomt bij normale neerslag)
• alluviale vlakte (waarin de
rivier stroomt bij veel
van 1 tot 15m
neerslag)
van 50m tot + 1km

In een vaste bedding.
van 20m tot 40m en meer

Van de bron tot de monding,
ontwikkelt het leven zich:

• op de oevers
• in het water
• op de bodem

MONDING
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EINDE

Van het begin tot
het einde van het kanaal
komt het leven voor:
• vooral in het water
(de oevers en de bodem
zijn weinig natuurlijk).

2 / Natuurlijke waterlopen en ingrepen door de mens
Natuurlijk evenwicht in de waterloop
Een ‘watersysteem’ is veel meer dan alleen maar bewegend water. Naast de fysische dynamiek heerst er een
‘biologische’ dynamiek waarin allerlei relaties bestaan tussen de biologische elementen onderling, onder de
vorm van een voedselketen, en tussen de biologische en niet-biologische elementen (mineralen, nitraten, ...).
Hiernaast wordt een aquatisch ecosysteem schematisch voorgesteld. Alle levende organismen die voorkomen
in een watersysteem (vissen, ongewervelden, vogels, algen, planten, micro-organismen, …) leven in evenwicht
met en zijn afhankelijk van elkaar. Zij hebben een netwerk van relaties. Als één schakel van dit netwerk verdwijnt,
dan ondervindt de rest van het netwerk eveneens een storing. Enkel indien de resterende schakels zich kunnen
aanpassen aan de nieuwe situatie, kan een nieuw evenwicht ontstaan..

herbivoren
carnivoren en
omnivoren

detrivoren

algen,
planten

carbonaten, sulfaten,
nitraten, fosfaten, opgeloste
minerale zouten

Natuurlijke waterloop

Kanaal / Gekanaliseerde rivier

Oever
De natuurlijke oever wordt gekenmerkt door de
oeverbegroeiing. De wortels bieden bescherming
aan dieren en jonge vissen, ze houden de bodem
vast en beperken de erosie door de waterstroming.
Een deel van de opgeloste stoffen in het water
wordt via de wortels door de planten opgenomen
en bovendien gaat een niet onbelangrijke fractie
zuurstof via de wortels naar het water. Tussen en
op de planten leven diverse micro-organismen
die instaan voor het zelfzuiverend vermogen van
de waterloop. De natuurlijke oever heeft een licht
hellende structuur die plantengroei bevordert.
Hierdoor wordt de stroming van het water
eveneens beïnvloed.
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De schepen veroorzaken bij het varen een sterke
golfslag. Door de kracht van het water zouden
de oevers afbrokkelen. De grond die hierbij in
de waterloop terechtkomt, vermindert de diepte,
waardoor scheepvaart bemoeilijkt wordt. Vandaar
dat de oevers moeten verstevigd of beschermd
worden. Betonnen oeverplaten maken dat de
oever een kleinere oppervlakte in beslag neemt.
Deze oever is stabiel en transformeert de rivier
tot een ‘bak water’ waar het water snel wordt
weggevoerd en waar schepen efficiënt kunnen
doorvaren en aanleggen. Op dergelijke oevers is
plantengroei totaal uitgesloten. Vissen en andere
dieren kunnen hier moeilijk gedijen.

Natuurlijke waterloop

Kanaal / Gekanaliseerde rivier

Bedding van de waterloop
Een natuurlijk riviersysteem heeft een zomerbedding en een winterbedding. Bij hoge regenval
(winterperiodes) treedt de rivier buiten haar oevers.
In de overstroomde gebieden (alluviale vlakten)
worden sedimenten afgezet. Het water krijgt de tijd
te infiltreren en voedt de ondergrondse waterlagen.
Daarom liggen de
akkers dikwijls
vlak naast rivieren.
De grond was er
immers vruchtbaarder door de sedimentafzettingen na
overstromingen.

Om woongebieden te beschermen tegen het
vaak wispelturige gedrag van waterlopen, worden
dijken gebouwd. Dijken bieden bescherming bij
een verhoogd waterpeil tijdens de afvoer van
water naar de monding en bij binnendringend
zeewater tijdens springtij. Dijken werden vroeger
aan de waterloop zelf opgetrokken
zodat het land achter de dijk
maximaal kon worden benut. Op
veel plaatsen werd na de indijking
van een rivier het woongebied
verder uitgebreid tot vlak achter
de dijk. Het sediment kan het
overstromingsgebied niet meer
bereiken en zet zich in de waterloop
zelf af, waardoor de waterbodem en
de waterstand stijgen. Ofwel moeten de dijken
dan terug verhoogd worden, ofwel dient de
waterbodem te worden uitgebaggerd.

Loop van de waterloop
Onze landschappen zijn
getekend door rivieren,
samen met wind, regen,
chemische en thermische
effecten hebben ze het
landschap geboetseerd tot
wat het nu is met vlakten,
heuvels en valleien.
Een landschap is in
voortdurende evolutie. Het landschap dat we nu
zien is een momentopname van een dynamisch
systeem. Rivieren vervoeren niet alleen water
maar ook sedimenten. De interactie tussen de
waterbeweging en de sedimenten op de bodem
en de oevers bepaalt de veranderingen van de
riviermorfologie. Een natuurlijke waterloop wordt
gekenmerkt door een bovenloop, middenloop en
benedenloop.
De bovenloop is een vlechtend rivierstelsel.
Het verval is er groot, de stroomsnelheden zijn er
hoog en er vindt erosie plaats.
De middenloop wordt gekenmerkt door een
meanderend systeem. Een meander is een lus
in een natuurlijke waterloop. Dergelijke lussen
ontstaan doordat in de buitenbocht (holle oever),
waar het water het snelst stroomt, grond wordt
weggespoeld (erosie), terwijl aan de andere zijde
(bolle oever) grond wordt afgezet (sedimentatie).
Op deze manier verplaatsen de meanders zich
ongeveer 1 meter per jaar. Door dit mechanisme
heeft een meander de natuurlijke neiging zichzelf
af te snijden. Als dit gebeurt,
wordt de meander een stuk
van de rivier met stilstaand
water en herneemt de rivier
zelf nagenoeg zijn oude loop.
In de benedenloop daarentegen is het verval klein, zijn
de stroomsnelheden laag en
worden sedimenten afgezet.
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Door het toenemende transport over water en de
steeds groter wordende schepen zijn er steeds
diepere en bredere vaarwegen nodig.
Om de waterloop te verdiepen en te verbreden
worden bodems uitgegraven en oevers afgegraven.
De effecten zijn niet alleen merkbaar in de bodem,
maar ook in de vegetatie die daar aanwezig is.
Trouwens, in de bovenlopen is de vegetatie op
zich vaak de reden voor ruiming of baggerwerken.
De vegetatie veroorzaakt immers een zekere
wrijving in het water waardoor de afstroming
vertraagt. Onder toenemende stroomsnelheden
kan de vegetatie loskomen en voor een blokkade
zorgen. Dit is voor veel beheerders van waterlopen
ongewenst waardoor de vegetatie verwijderd wordt.
Maar dit heeft verregaande gevolgen voor het
gehele functioneren van het aquatische systeem.
Ook de bochten in de rivieren vertragen het
scheepvaartverkeer. De mens past de rivieren aan
zijn behoeften aan: meanders in de rivieren werden
afgesneden. Op bevaarbare
waterwegen deed men dit om
de vaartijd te verkorten. Ook
op onbevaarbare waterlopen
gebeurde dit, maar
dan om wateroverlast te
vermijden (sneller afvoeren
van overtollig water). Daardoor
ontstonden problemen meer
stroomafwaarts.
Door het rechttrekken, verdiepen en verbreden
van de rivier wordt de lengte veel korter, maar zal
ook het verval vergroten. Om te beletten dat het
water al te snel zou afvloeien (de waterweg zou
leeglopen) werden stuwen en sluizen gebouwd.
Sluizen dienen om een hoogteverschil in een
waterweg te overbruggen. Het varen door een sluis
noemt men versassen of schutten.

		

Sluizen werken volgens het principe van verbonden vaten: in open verbonden
vaten staat een vloeistof steeds even hoog.
Een sluis heeft twee sluisdeuren met daartussen een schutkolk.
Minstens één van de deuren moet gesloten blijven. Het schip op de figuur wordt
van een hoog niveau naar een laag niveau versast. Daarvoor zet de sluiswachter
in een eerste fase het water van de schutkolk in contact met het water waar het
schip zich op bevindt.
Beide waterniveaus komen gelijk te staan (verbonden
vaten). De eerste sluisdeur gaat open en het schip vaart
in de schutkolk. De sluiswachter sluit sluisdeur 1 en
zet het water van de schutkolk in contact met het water
van het lagergelegen rivierniveau. Beide waterniveaus
komen gelijk te staan. Nu kan de tweede sluisdeur
opengaan zodat het schip zijn tocht kan verder zetten op
het lager gelegen gedeelte van de waterweg.

3 / Natuurlijke herinrichting / integraal waterbeheer
l

l

l

Vandaag groeit meer en meer het besef dat de traditionele inrichting van de
waterwegen niet altijd ten goede komt van de mens en de natuur.
Het integraal waterbeleid wil hierop een antwoord geven door het beheer van de
waterhoeveelheden, de waterkwaliteit en het beheer in en rond het water beter
op elkaar af te stemmen, rekening houdend met de sociale en economische
gebruiksfunctie van de watersystemen.Waar vroegere ingrepen de natuurlijke
kenmerken van de waterloop (rechtstreeks of onrechtstreeks) verstoorden,
geldt nu als doel - in de mate van het mogelijke - de ecologie van de waterloop te herstellen. Het verruimen van het natuurlijke bergingsvermogen van de
rivier, het verhogen van de biodiversiteit en het verbeteren van de water- en
waterbodemkwaliteit zijn belangrijke aandachtspunten.
Natuuronvriendelijke oevers worden omgevormd tot natuurvriendelijke
oevers, bijvoorbeeld door de aanleg van plasbermen. Bij plasbermen wordt
een vooroever van bv. stenen aangelegd. Deze stenen steken ongeveer 40
centimeter boven het water uit.
Hierop volgt een plasberm, een zone van ongeveer 3m breed met waterplanten.
Plasbermen zijn ondiepe, glooiende oevers met een rijke plantengroei. Het zijn ideale paaiplaatsen voor vissen,
nestplaatsen voor watervogels, legplaatsen voor amfibieën, rijk aan bacteriën en micro-organismen die, samen met
de planten, instaan voor het zelfzuiverend vermogen van de waterloop.
Rechttrekking van rivieren en beperking van de rivierbedding door dijkenbouw hebben debietsverhoging, verhoging
van het waterpeil en overstromingsellende tot gevolg. In plaats van dijken steeds hoger te maken, kan de capaciteit
van de rivier worden vergroot door de rivier meer ruimte te bieden en de dijken verder van de waterstroom
op te trekken. Dit is door de uitgebreide woongebieden en landbouwgronden niet overal mogelijk, maar door de
rivier zijn oorspronkelijke winterbedding terug te geven, dalen debieten en stroomsnelheden en is er veel minder
overstromingsgevaar in stroomafwaartse regio’s. Bovendien komt de watermassa nauwer in contact met vegetatie
waardoor het zelfzuiverend vermogen bevorderd wordt.

		

“Integraal waterbeheer is het gecoördineerd en
geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen
van het watersysteem in overleg met alle
actoren en gebruikers, zodat het voldoet aan de
kwaliteitsdoelstellingen voor het ecosysteem en voor
het huidige en toekomstige multifunctioneel gebruik.
De doelstellingen en de afwegingen van functies en
landgebruik dienen te vertrekken van een grondige
kennis van de werking van het watersysteem en zijn
natuurlijke randvoorwaarden.”

Als we het water zoveel mogelijk opvangen, bv. in
een regenton, of het in de grond laten doordringen,
zal er minder water tegelijkertijd moeten afgevoerd
worden. Zo voorkom je zelf ook een beetje
overstromingen.
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l

l

De rivier meer ruimte geven met het oog op veiligheid
voor de dorpen in het rivierbekken gebeurt met behulp
van gecontroleerde overstromingsgebieden, ook wel
GOG’s genoemd. Dit zijn onbewoonde gebieden gelegen
langs de rivier waarbij de rivierdijk bewust verlaagd
wordt. In geval van stormvloed stroomt het water, vanaf
een bepaalde waterstand, over deze overloopdijk in het
gebied. Een hogere ringdijk omringt het GOG en zorgt
ervoor dat het rivierwater in het overstromingsgebied
blijft zodat de bewoners uit de nabijheid beschermd zijn.
Door op deze manier water te onttrekken aan het stormtij
wordt dit afgetopt en stijgt het water stroomopwaarts
minder hoog zodat de dorpen beter beveiligd worden.
Bij laag water, stroomt het water via uitlaatsluizen terug
naar de rivier.

Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)

gecontroleerd
overstromingsgebied

stormtij
springtij
hoogtij (vloed)

ringdijk op
Sigmahoogte
(tussen + 8m en
+11m, afhankelijk
van de plaats)

overloopdijk
(+ 6,8m)
lager gelegen dan de normale vloedlijn,
maar hoger dan de eblijn

Sluizen en stuwen zijn heel nuttig voor de scheepvaart,
maar vormen tegelijkertijd een hindernis voor de
natuurlijke bewoners van de rivier. Migrerende vissoorten
die om te paaien naar hoger gelegen gebieden trekken,
waar het water schoner is en rijker aan zuurstof, worden
tegengehouden door de door de mens aangelegde
hindernissen. Om dit te voorkomen en te zorgen dat
bepaalde soorten niet in hun voortbestaan worden
bedreigd, heeft men naast sommige sluizen een
zogenaamde vistrap aangelegd. Zo’n vistrap bestaat uit
meerdere vijvertjes die met elkaar in verbinding staan
en telkens een stukje lager zijn aangelegd, net een trap.
Het water kan op deze manier van het bovenpand via
de vijvers naar het benedenpand stromen. De kleinere
hoogteverschillen die hierdoor ontstaan kunnen door de vissen heel goed overbrugd worden.

Met de leerlingen…
Bezoek een waterpartij in de buurt van de school
Inventariseer en bespreek wat je ziet: welke dieren tref je aan?
(eventueel opzoeken met een dierengids)
Welke planten tref je aan? (eventueel opzoeken met een
plantengids) Hoe zijn de oevers gebouwd? - zijn ze voordelig
voor planten en dieren? Hoe is de kwaliteit van het water? - zie je
zwerfvuil, buizen die uitmonden in het water, bedrijven in de buurt
met lozingspunten in het water, hoe ruikt het water, …

l

Breng ‘natuur’ in de school
Bespreek waar een vijver kan aangelegd worden op school.
Betrek de veiligheidsadviseur van de school. Met behulp van de
informatie die de leerlingen kregen tijdens de boottocht, kunnen zij
uitmaken welk soort oever voor deze vijver het meest geschikt is
om oeverplanten goed te laten groeien en om een maximaal aantal dieren aan te trekken.
De leerlingen kunnen opzoeken welke inheemse oever- en waterplanten in en langs de vijver kunnen worden
aangeplant (informatie tijdens boottocht en/of bezoek aan waterpartij in de buurt van de school). Hou
hierbij ook rekening met het zelfzuiverend vermogen van een watersysteem. Bepaalde plantensoorten zuurstofplanten - zijn heel belangrijk in een vijver om een systeem in evenwicht, met beperkte algenbloei, te
bekomen. Al gauw zullen amfibieën en insecten hun weg vinden naar zo’n natuurlijk ingerichte vijver en zal
iedereen op school kunnen leren over en genieten van dit stukje biologische diversiteit.
l

Fiche 7 helpt de leerlingen om hun kennis aangaande aquatische ecosystemen te vergroten. Ze leren hoe
de mens zijn omgeving aanpast aan zijn noden en de invloed die dit heeft op de andere levende wezens.
De leerlingen leren een aantal dieren en planten, die in, op of rond het water in België leven, beter kennen.
De aangereikte informatie laat de leerlingen toe gerichte waarnemingen in een biotoop te verrichten, alsook
hun kennis over aquatische systemen toe te passen door onder andere op school zo’n systeem te laten
bestaan.
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laagtij (eb)

