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Nieuwe tijd
Moderne tijd

Begravingen, offergiften, oversteekplaatsen, agrarisch gebruik
Grafheuvels in landschappelijke relatie tot beekdalen
Archeologische resten, waaronder graven en offergiften

Ontginning en ontbossing buiten beekdalen  |  Grotere en diepere kwelstromen, effecten op debiet en mate van meandering

Verdere ontginning en ontwatering vochtige dekzandgebieden, broeken en hoogvenen  |  Nieuwe beeklopen door verlengen beken, verbinden dekzandlaagten, 
              aantakken ontwateringsstelsels

Verdergaande ontbossing, heide en stuifzanden buiten beekdalen  |  Veranderingen in debieten en sedimentslast, 
                       vaak meer meandering, verandering in insnijding

Ontginning en ontwatering beekdalen  |  Beekdallandschap met patronen van sloten, houtwallen, singels, perceelsgewijze broekbossen  
                     Beek krijgt duidelijkere loop, in beekdal klink en oxidatie veen, daling maaiveld 

Visserij (voor zover aanpassingen in het landschap  |  Visvijvers in beekdalen, kleine vaak nog onopgemerkte elementen

Grootschalige ontginning van heidevelden en moerassen  |  Grotere piekafvoeren in beken, meer winter- en 
                                                                                       zomeroverstromingen, insnijding in beken 

Aanpak wateroverlast door beken, normalisaties  |  Rechtgetrokken beken, kaden langs beken, nieuwe lopen, buiten werking stellen watermolens, 
                 verdroging beekdalen en omgeving

Experimenten met moderne weidebevloeiing
Planmatige systemen, aan en afvoersloten, ruggen 

Groene vingers in uitbreidende steden  |  Aantrekkelijke stadsparken en groene longen in steden

Van nature optredende winteroverstromingen plaatselijk  |  Deel sloten, (opgeleide) beeklopen en wallen in beekdalen kan hebben 
extra gestimuleerd door weidebevloeiing         gediend voor weidebevloeiing, regelwerken voor weidebevloeiding

Wegtransport aangepast aan beekdalen  |  (Restanten van) voorden, bruggen, uitwaaierende karrensporen en wegen bij oversteekplaats, wegen langs beekdalen, stille beekdalen tussen bruggen of voorden

Bouw watermolens, beekverleggingen naar watermolens  |  Vernatting beekdalen en vergroting beekdalbodem, sedimentatie; onlogisch verloop van beken, onthoofde beekstelsels

Industriele toepassing van watermolens  |  Beeksystemen met opgeleide beken, sprengen, wijers, meerdere molens

IJzermolens en ijzergieterijen  |  Perceelsgewijze vergravingen naar ijzeroer in beekdalen, gebouwen van ijzergieterijen bij bevaarbare beken

Beekwater als proceswater en afvaldump  |  Industrie langs beken, verlegde beken als waterverversing voor steden

Grootschalige overkluizing beken in steden vanwege stankoverlast  |  Onzichtbare beken, soms met verfraaiingen bij overkluizing 

Kastelen en kasteelgrachten in relatie tot beekwater  |  Kastelen of restanten in of op rand van beekdal, relatie watermolens en kastelen, aanvoerbeken naar kasteelgrachten

Verfraaiing buitenplaatsen en landgoederen  |  Esthetisch water, vijvers en omgrachtingen, vormgegeven beken en cascades 

Gericht gebruik inundaties en waterlinies  |  Restanten van inundatiegebieden, schansen, kaden, aardwerken, sluizen en aan-en afvoerlopen in landschappelijke relatie met de beek

Recreatie, geplande zwemgelegenheid  |  Zwemvoorzieningen, badhokjes bij beek, zwembaden in beekdal, fietspaden, kanoroutes door beekdallandschap

Ruilverkaveling, intensivering  |  Verdwijnen landschappelijk onderscheid 
landbouw          beekdalen en omgeving, bouwen in beekdalen 

Natuurbescherming  |  Beken en beekdalnatuur blijft behouden op landgoederen en later in aangewezen natuurgebieden

Natuurontwikkeling op vml. landbouwgrond, beekherstel   
Nieuwe natuur, procesnatuur, herstelde beken, nieuwe meandering

Beken als transportaders voor de steden  |  Verlegde beeklopen, gestuwde beken, kades, stuwen, schutsluizen, schippersherbergen, varend erfgoed

 
   TIJDLIJN Deze tijdlijn geeft globaal de voornaamste landschapsvormende processen in beken en beekdalen weer, met (cursief) hun landschappelijke weerslag. Het accent ligt op de historische tijd, maar de tijdbalk begint in de 

prehistorie, omstreeks 5000 v. Chr., toen de mens door agrarische activiteit meer invloed op de beek en het landschap kreeg. Puur aardkundige processen staan kort genoemd in deel C. 


