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Historische kaarten…

1880

1901

1850

1850 Op zwart-wit en kleurenkaart is te zien dat Riel bestaat uit ‘ongelijke vierhoekige’ percelen, die van zuid naar noord steeds kleiner
van formaat worden ‘ingebed’ door zandwegen met boerderijen. De naam Riel is afgeleid van ‘riet’ en ‘loo’ en mogelijk ‘rigola’ (loopje).
Voor historie Riel https://nl.wikipedia.org/wiki/Riel_(Zesgehuchten).

Vooral op de kleurenkaart is te zien dat het gehucht waterrijk is. Een gracht rond het voormalige jachthuis (1),een laagte/poel/vennetje
(2) en de diverse greppels (3). Opvallend is het oostelijke ‘akker- en graslandcomplex’ met slootjes (pijltjes nr. 4). Geheel links een deel
van een waterrijk zandpad. En dat indirect lijkt te zijn ‘aangesloten’ op de plek waar waterlopen zichtbaar (7 via 7a richting 5). Dat ‘mondt’
uit in de Lakerloop zoals die er nu nog ligt (zie topkaartje vorige sheet). Die ligt op de kaart van 1850 ongeveer van 3, via 2 en 2a. De
Lakense loop ligt overigens buiten het plangebied, wat ook geldt voor het ‘Riels ven’ (6). En tot slot let op de prominente zandweg met
blauwe zweem die vanuit het zuiden naar Riel (8) en splits naar de Rielse zandweg loopt (9).

Op kaart 1880 geen wezenlijke andere noties dan op de kaart van 1850. Niet anders dan dat het nog duidelijker wordt of lijkt dat er een
verbinding is tussen de ‘U’-singel en de waterige zandweg (7-7a) en de Lakense Loop.

Op kaart van 1901 worden een oost-west greppel ‘uit’ (10) Riel als houtwal weergegeven en verbonden is met een houtwal, die
‘onderbroken’ langs de zuid-noord zandweg loopt (11-12). En ook zichtbaar een ‘dubbele’ greppel en of brede zandweg (13). De ‘u’-
vormige houtsingel op de kaart van 1901 (zie ook deelgebied 3), die mogelijk ook verbonden is met de waterige zandweg (7a).
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VEGETATIE
• Ten noorden van De Zeggen is alleen het verspreidingspatroon van Zwarte Els, Es, Vlier, Wilg, Hazelaar en Hop relevant. Deze

soorten indiceren relatief hoge grondwaterstanden en basenhoudende condities.
• De meeste patronen hangen samen met sloten die niet alleen langs ruggen liggen maar ze ook doorsnijden. Ze markeren daarmee

menselijke ingrepen die moesten leiden tot ontwatering van de hoge ruggen.
• De verspreiding van Hazelaar (licht groen) aan de oostkant van de grote centrale rug markeert aftappingen die tot hoog in op de rug

reiken. Nattere soorten ontbreken nagenoeg. Het is denkbaar dat op deze plekken de condities vroeger veel natter waren.

Vegetatie
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Greppel met
ondiepe greppels 

rand akker

Ondiepe, 
oorspronkelijke

greppel met 
verdiepte oude 

greppels

Spievormige, uitwaaierende bosstrook met 
noordelijk deel klimop en naar zuiden alleen 

nog adelaarsvaren resterend. 
Rabatten verdiept en nieuw

Laagte
met poel

‘Gracht’

Ondiepe ‘oude’
versnipperde 

greppel

Ondiepe greppel op 
flank akker en 

langs ‘op een oor 
liggende’ zandweg.

Beginnend in 
langerrekte,smalle
komvormige laagte 

met veel 
adelaarsvaren. 

Laagte ‘gevoed’ via greppel 
(stippel) en klimop zuidzijde 

brink met bomen

Huidige 
Lakense 
Loop

Niet verder 
onderzocht

Riels ven



De spievormige en of uitwaaierende houtwal
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Bevloeid (1); mogelijk (2)

Mogelijk bevloeid laagveen, later verveend

‘Vloeiweide na vloeiheide?’

‘Vloeiheiden’

Voormalige bronbossen; periodiek vochtig/nat

Voormalig ‘stromend’; nu permanent droog

Periodiek stromend water

Voormalige ‘stagnante’ bronnen

Periodiek ‘stagnante’ bronnen

‘Permanent’ watervoerende Beekloop 

Legenda
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Vloeien, stromen en stilstaan…

1

2
3

4

5



x

x

xx

x

x

x

x

Water 
vasthouden

Vloeiweiden
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Vloeiweiden

Laagveenmoeras en of broekbos

Moeras, nat bos/gras i.c.m. water vasthouden

‘Schone’ bronnen landelijk gebied

‘Schone’ bronnen stedelijk gebied

Verdelen en benutten schoon kwel- en regenwater

…..via nieuw stroompje

Afvoer stopzetten of minimaliseren afvoer

Dempen of verondiepen Beekloop

Stoppen of ‘doorlaten’ water voor natuur

Afvoer noodzakelijk ivm bewoning/kelders

Legenda

Vasthouden, verdelen en benutten
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Denkrichtingen voor inrichting

Deelgebiedspotenties
1. Verminderen van de waterafvoer door

verondiepen van soms zeer diepe
sloten – meer focus op vasthouden van
lokaal water.

2. Veel doorsnijdingen hebben hogere
ruggen structureel ontwaterd - hier
niet de focus op leggen voor herstel
omdat er mogelijk problemen kunnen
ontstaan met de bebouwing. Focus zou
meer moeten op de lagere kansrijkere
delen.

3. Beperkte lokale potenties voor
vochtige/natte bossen en/of
bloemrijke graslanden, bijvoorbeeld in
de laagte bij de Lakense loop.

Invloeden van buiten deelgebied
A. Rekening houden met bewoning in Riel

en rond de Rielsedijk.

Interactie met andere deelgebieden
a. Levert water aan Deelgebied 5 (Zie ook

de punten 15/16 van Deelgebied 3 die
via dit deelgebied water leveren aan 5).



Simulatie voor inrichting
Simulatie gebaseerd op
enkele inrichtingsideeën
met een reeks
“waterinlaatpunten”.

De twee groene contouren
leveren waterinlaatpunten
op die effectief in te zetten
zijn om structurele
vernatting op te leveren als
de grondwaterstand in de
ruggen ernaast voldoende
kan worden opgezet.

De rode contour betreft
een locatie met bewoning –
dus die kan niet worden
gebruikt.


