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SITUACIÓ ABANS I ALS INICIS DE LA RENATURALITZACIÓ                                  1989-1997 
 

 

Wedeler Au                 1989-2008                                                                                                        
 
Situació:  53° 35´ 13,02“ N; 9° 42` 55,96“ O 
 
El rierol Wedel era considerat com un dels 
torrents més contaminats de Schleswig 
Holstein abans del tancament de la planta de 
tractament d’aigües residuals, ubicada a la 
zona d’Hamburg. El torrent de Wedel discorre 
a través de les terres agrícoles dels afores de 
la gran ciutat de Wedel i després transcorre 
pel centre de la ciutat. La conca abasta parts 
d’Hamburg, la segona ciutat més gran 
d’Alemanya. En un intent previ de controlar la 
inundació de les terres agrícoles, el torrent es 
va fer més profund, es va redreçar i la terra 
circumdant  es va ser elevar. Aquests canvis 
van agreujar els problemes preexistents, 
causant una major degradació de 
l’ecosistema. Els problemes d’erosió es van 
intensificar, les inundacions van continuar i la 
modificació del canal va produir problemes de 
gestió d’aigües pluvials. A més, la qualitat de 
l’aigua tenia l’impacte d’una indústria propera, 
de l’escorrentiu urbà i dels pesticides i 
fertilitzants aplicats a les terres agrícoles dels 
voltants.  

 
Treballs 
 

El 1987 es van retirar els llots de la bassa del 
molí de Wedel i seguidament es va fer la 
restauració del curs superior del rierol Wedel. 
El corredor del riu i els prats baixos van ser 
restaurats, creant una plana d’inundació amb 
capacitat d’emmagatzematge a les zones de 
prat humit. Es van refer els meandres del 
canal, es van suavitzar els talussos i els 
marges es van estabilitzar amb el sistemes 
de vegetació desenvolupats per l’enginyer 
Lothar Bestmann, actualment soci i assesor 
de Aquanea, S.L.. També es van construir 
trampes de sediment i sistemes hidro-
botànics de purificació per mitigar els 
problemes de qualitat de l’aigua. La vegetació 
al·lòctona es va retirar, es va aportar una 
quantitat considerable de terra de cultiu a 
cada costat del rierol i es van col·locar 
tanques per protegir les zones dels visitants i 
del bestiar. Aquestes mesures van crear un 
corredor fluvial sense pertorbacions, que 
permetia un desenvolupament natural de la 
flora i la fauna i assegurava la protecció de 
l'hàbitat i d'espècies autòctones en perill. Les 
mesures es coneixen com a 
“Uferrandstreifenprogramm” o “Programa de 
franges d’amortiment riberenques”. 
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Resultats de les mesures de protecció 
 

L’estat del rierol Wedeler s’ha de considerar com un torrent amb una càrrega crítica a causa de 
l’escorrentiu que arriba de les pastures dels voltants, de les àrees impermeabilitzades (incloent 
carreteres i edificis), la contaminació dels vehicles i altres usos suburbans. La capacitat 
d’autodepuració dels prats no pot compensar aquestes càrregues. A causa de les incrustacions 
de ferro a l’àrea de "Klövensten", la flora típica del rierol no s’ha pogut desenvolupar. A la part 
baixa del rierol, fins a la bassa del molí, s’han desenvolupat una gran varietat d’espècies 
llenyoses, canyes i herbes de marge. 
 
El projecte complet s’ha naturalitzat i restaurat amb les mateixes característiques que els prats 
humits que hi havia històricament. El pla de gestió estableix una distància de 20 a 150 m 
d’amplada sense cultivar a la zona d’amortiment riberenca que proporciona un hàbitat per la vida 
silvestre, redueix la contaminació de les aigües d’escorrentiu i disposa una zona natural de 
descans i esbarjo per la població. La protecció d’aquest hàbitat i de les espècies autòctones en 
perill d’extinció actualment està garantida.  
 

 
Visió crítica 
 

Malauradament per raons polítiques i conflictes de propietat privada va ser impossible 
aconseguir restaurar completament una franja contínua del rierol. Com a resultat, alguns passos 
estrets es van haver d’adaptar. Les espècies llenyoses en la zona de "Klövensten" han de 
mantenir-se sota supervisió i control i l’abocament de deixalles està prohibit. 
 
Pàgina web: de.wikipedia.org / wiki / Wedeler Au, Au maravillas naturales Wedeler 
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SITUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL                                                                                1989-1997  
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