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Toezending rapport Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren 1994’

Geachte mevrouw, mijnheer,

Met genoegen zend ik u hierbij het rapport ‘Biologische Monitoring

Zoete Rijkswateren 1994’ (rapport nr. 96.009) . Dit rapport is de derde

jaarrapportage die in het kader van het gelijknamige programma ver

schijnt. Het monitoren van ecologische parameters in de rijkswateren

wordt door het RIZA gecoördineerd en uitgevoerd, in samenwerking met

regionale directies van Rijkswaterstaat, RIVM (Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieuhygiëne) , RIVO-DLO (Rijksinstituut voor

Visserij Onderzoek) en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Het rapport geeft een beknopt overzicht van de huidige ecologische

toestand van de zoete rijkswateren en belicht met behulp van relevante

historische gegevens de meest opvallende trends. Doordat meer gegevens

reeksen over enkele jaren beschikbaar zijn, wordt een breder beeld

verkregen dan in de voorgaande rapporten. Hieronder volgt een aantal

bevindingen.

Het fosfaatgehalte in de Rijn neemt verder af. Vooral in de Veluwerand

meren leidt dit, in combinatie met andere maatregelen, tot een betere

waterplantenontwikkeling. Ook worden meer waterplantenetende vogels

waargenomen. In het Volkerak-Zoommeer is helaas een omgekeerde trend te

Zien.

De gehalten aan microverontreinigingen, hoewel vaak nog boven de

milieukwaliteitsnorm, nemen af. In de rivieren lijkt de macrofauna

hiervan te profiteren.
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In deze rapportage wordt aandacht besteed aan amfibieén en reptielen.

Deze groep leeft op de grens van land en water en vormt daarmee een

goede graadmeter voor de status van het ecosysteem. De inrichting van

de oevers is vaak bepalend voor het voorkomen van deze groep. De

waterkwaliteit blijkt voor deze groep geen beperkende factor te zijn.

Voor vragen over het programma Biologische Monitoring Zoete

Rijkswateren kunt u contact opnemen met de programmaleider, Hero Prins.

Voor meer gedetailleerde vragen over één van de parametergroepen kunt u

contact opnemen met de in het hoofdstuk ‘Verantwoording’ genoemde

specialisten.

Hoogachtend,

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,

namens deze,

het Hpofd van de Hocfdafdeling

Inforatjie en Meettechnologie,

ir. Luin
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Inleiding 
J.G. Timmerman (RIZA) 

I.ange tijd is de ecologie het ondergeschoven 

kindje geweest als het ging om waterbeheer. 

Lozingen. normaliseren van rivieren en afslui-

ten van zeearmen zijn niel zonder gevolgen 

gebleven voor natuur. Langz.uimaan is liier ver-

andering in gekomen en momented wordt hard 

gewerkt aan maatregelen om de negatieve efiec-

ten van ingrepen te minimaliseren. F.venwicht 

wordt gezochi tussen sodotogische, economi-

sche en ecologische ontwikkelingen (I). ()«>k 

wordt actief gewerkt om bestaande situaties 

geschikter te maken voor natuurontwilckeling. 

Er wordt gewerkt .\.\\\ veranderingen in peiibe-

heer (Volkerak-Zoommeer) en beperkt terug-

brengen van getijbewegingen (Biesbosch). Ook 

worden gcbieden op de schop genomen om 

deze optimail in te richten voor een naluurliike 

ontwikkeling (zie intermezzo). Landelijke effec-

ten van deze lokale en regionalc projecten op 

populaties vissen, vogeK, planten, etcetera wor

den gemeten in het biologische monitorings-

programma. Dit programma wordt sinds I992 

uitgevoerd ,ils onderded van de Monitoring 

van de Waterstaatskundige Toestand des 

Lands (MWTL) en geeft informalic over de 

algehde toestand van de biologische parameters 

in de zoete rijkswateren. De inlomi.itic nil het 

rnonitoringprogramma wordt onder meet 

gebruikt voor de nota VVatersysteemverken 

ningen, welkc als beslissingsondersieunend 

document dienl voorde vierde Note waterhuis 

houding, en voor de beoordeling van hel ecolo 

gisdh functioneren van de watersystemen rod 

behulp \.\n de AM( »l HI |.'. 3). Scmi-aquatis< he 

parametergroepen, zoals amfibien, zoogdieren, 

broedvogels en oevervegetatje zijn nog niel in 

lut monitoringsprogramnu opgenomen. Voor 

een landelijke ev.ilu.uie van inriihtingsprojecten 

zijn deze groepen evenwd relevant in overleg 

met het ministerie van Landbouw, Natuurbe 

heer en Yisseiii en het minisleiie \.in Volkshuis 

vesting, Ruimtelijke Ordcning en Milieubeheei 

wordt ,1,111 eon monitoringsprogramma voor 

de/e groepen gewerkt. 

Dil rapport, de derde jaarrapportage biologisehe 

Z^ 

NOORDZEE 

Nleuwe Waterweg 

Ri|ii 

Fig.1 
Overzicht van de rijkswateren die zi|n 
opgenomen in het biologisch monito
ringsprogramma. 
Map of national wafers included m the 
biological monitoringprogramme 
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In de zoete rijkswateren worden onder de noemer naluurontwikkeling momenteel tientallen projecten voorbercid en uitgevoerd. Er zijn grote verschillen in het soort pro
ject, de schaal waarop ze worden uitgevoerd en de fase waarin ze verkeren. Het gemeenschappelijke aan alle projecten is dat gestreeld wordt naar het min of meer 
terogbrengen van een uitgangssituatie voor de ontwikkeling van 
natuur, die door allertei inrichtingsmaatregelen voor onder andere 
scheepvaart. veiligheid, etc is verdwencn 

Voor de grote rivieren ligt de aandacht vooral bij nevengeulen. 
Vooral ten behoeve van de scheepvaart zijn in het vcrleden m de 
rivieren de nevengeulen afgesneden van de hoofdgeul, waardoor 
een diepe en snelstromende rivier ontstond. Natuurontwikkelings-
pro|ecten in de uiterwaarden richten zich o.a. op het weer in ver-
binding brengen van (oude) nvierarmen met de hoofdgeul. waar
door ondiepe. langzaam stromende wateren ontstaan. Deze 
bieden vestigingsmogelijkheden voor planten en dieren, die in de 
hoofdgeul niet voorhanden zijn In het Usselmeergebied zijn de 
oevers grotendeels bedijkt Ondiepten en moerasachtige gebie-
den zi|n nauwelljks aanwezig. Natuurontwikkelingsprojecten in 
het Usselmeergebied richten zich dan ook met name op het cree-
ren van ondiepten, waar zich bijvoorbeeld een net- of biezenve-
getatie kan ontwikkelen Deze bieden rust-, broed- en foerageer-
mogelijkheden voor vogels en paaiplaatsen voor vissen. In het 
benedenrivierengebied is door de Dertawerken het daar bestaan-
de getij grotendeels weggevallen. De nadruk van natuurontwik
kelingsprojecten ligt hier dan ook vooral bij het vergroten van het 
areaal geti|degebied In verband hiermee loopt momenteel een 
studie naar een ander beheer van de Hanngvlietsluizen. Deze stu-
die moct uitwijzen of het tcrug laten keren van het geti| verant-
woord is. 

Bij alle projecten wordt een afweging gemaakt tussen de ecologi-
sche belangen en de sociale en economische belangen. Zo mag 
de aanleg van nevengeulen In de rivieren niet de veiligheid of de 
scheepvaart in gevaar brengen door bijvoorbeeld een verminde-
rende afvoer. 

De natuurontwikkelingsprojecten vormen 'vluchtheuvels' in een 
cultuurlandschap. waar veel planten en dieren zich kunnen ont
wikkelen en voortplanten. Indien deze pro|ecten worden uitge
voerd op een groot aantal plaatsen, is de kans groot dat een soort 
een geschikte omgeving vindt en van vluchtheuvel naar vlucht-
heuvel kan overstappen (zgn. corndorfunctie en stepping-stone 
concept). Zo zullen vissen cerder geschikte paaiplaatsen vlnden en F'8- 2 
vogels geschikte rustplaatsen Alle proiecten tezamen dragen hier- °P verschillende plaatsen in en langs de zoete rijkswateren worden naluurontwikkelingsproiecten 

aan sen ri|k en gevaiieerd aquatisch ecosysteem uitgevoerd. de figuur geeft een (onvolledig) overzicht van een aantal projecten in verschillende sta
dia van ontwikkeling (6,7,8,9.10). 

monitoring, geefl ecu globale presentatie van de 

resultatcn van dit meetprogramrna over 199-1. 

Hierbij is een sdectie gemaakt uit de onder 

verantwoordelijkhdd van het RIZA verzamelde 

gegevens. I.i is samengewerkl met hel NIOO 

(Nederlands Instituul voor Oecologisch Onder 

zoek), RIVM Rijksinstituut voor Volksgezond-

heid en Milieuhygienc). RIVO-DI.O (Rijks-

instituul voor Visserij Onderzoek), Sovon 

Vogdonderzoek Nederland, RWS Directie 

llssdmeergebied, RWS Directie Host Nederland, 

RWS Directie Zedand en RWS Directie Zuid-

Holland. In het rapport worden voorzichtige 

vergelijkingen gemaakt mel de resultaten uit de 

jaren 1992 en 1993. Mel behulp van intermez

zo's worden onderwerpen uitgediept, die extra 

aandacht 

verdienen. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht 

gegeven van de door de stichting RAVON 

(Rcptielen, Amfibien en Vissen Onderzoek 

Nederland I verzamelde gegevens over amfibien 

en rcptielen in en langs dc zoete rijkswateren. 

\ oor meet gedetailleerde informatie wordi ver-

wezen naar de werkdocumenten en contactper-

sonen per parametergroep (zie hoofdstuk Ver-

antwoording) en naar de literatuurreferenties 

per hoofdstuk. Verder wordt verwezen naar de 

watersystcemrapportages, een recks van vier-

jaarltjkse capporten waarin Sen van de watersys-

temen nicer diepgaand wordt gcanalyseerd. 

In deze serie zijn inmiddels de rapportage 

[Jssdmeer en Markermeer (4) en Mans (5) ver-

schenen. 
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De actuele biologische gegevens worden in dil 

rapport per groep gepresenteerd. In dit hoofd-

stnk zijn i.\c resultaten geXntegreerd naar ver

schillende hoofdthema's, Deze thema's zijn: 

eutrofiering, microverontreiniging en inrich-

ting. 

Eutrofiering 

Het fosfaatgehalte in de Rijn neeml steeds v« 

der af. I let iaargemiddelde is inmiddcls afgeno 

men lot 0.21 mg fosfaat per liter. In juni 1994 

werd zelfs de laagste fosfaatconcentratie sinds 

1970 gemeten: 0.10 mg fosfaat per liter! W/x-

afname vinden we terug in de daling van de fos-

faatconcentraties van de meren, zoals he) llssd 

mecr en het Haringvliet, die sterk onder invloed 

Btaan van Rijnwatcr. Dc beoogde daling van de 

algcnbiuniassa (uitgcdrukt in chlorofyla) stag 

neert de laatste jaren. Soortsverschuivingen in 

het lytoplankton. die ecu afnemende eutrofie

ring indiceren. treden nauwdijks op. 

I let fosfaatgehalte in de \laas is gemiddeld ruim 

twee maal zo hoog (0.53 mg loslaat per litei I als 

in de Rijn en vertoont een licht stijgende ten 

dens. Reductie van fosfaal in het Maasstroom-

gebied is gewenst. In het Volkerak-Zoommeer, 

vlak na de afsiuiling ecu toonbceld van een hcl 

der, door waterplanlcn gcdomineerd ecosys

teem, lijkt de eutrofiering niet te stoppen. I let 

doorzichl in dit nicer neeml steeds verderaf. 

De hoge mate van eutrofiering is nog steeds 

terug te vinden in een eenz.ijdige samenstelling 

van de vissland in de stagnante wateren. Soor 

ten als Blankvoorn, Brasem, Snoekbaars, Baars 

en I'os. die wcinig ciscn ,\.\n hun milieu stellen, 

domineren in alle rijkswateren. I let experiment 

om op grote schaal actief biologische beheer uit 

te voeren door vis te verwijderen uit het Wol 

derwijd heeft nog niel hcl gewenste effect op de 

watcrkwalileit en het ecosysteem gehad. 

De laatste jaren is het groeiende areaal aan 

waterplanten in de Veluwerandmeren hoopge 

vend. Door dating van de fosfaatconcentraties, 

in het Wolderwijd ondersteund met actief bio-

logisch beheer, trad een verbeterde eutrofic-

ringstoestand op. Zo blijkt de terugkeer van 

fbnteinkruiden en vervolgens kranswier in de 

Vduwerandmeren van blijvende aard te zijn. 

Tot een dicptc van I meter blijkt de vegetatic 

zich goed te kunnen ontwikkelen. De situatie in 

het Volkerak-Zoommeer laat hclaas een omge 

keerde Ircnd z.ien. In veel anderc rijkswateren is 

dc waterplantenontwikkeling marginaal. fund 

matigc soortverschuivingen zijn sinds de start 

van het monitoringsprogramma 11992) nog niel 

te constateren. 

Eutrofiering zorgt op diverse plaatsen in het 

ecosysteem voor veel voedsel voor watervogels. 

De hoge algenbiomassa Iddl direct en indirect 

tot grote aantallen driehoeksmossden en vis, en 

daarmee voor voedsel voor respectievdijk mos 

sdetende duikeenden, zoals de Toppereend en 

de Kuifeend, en visetende vogels, zoals A a I 

scholver, Fuul en zaagbekken. Een neveneffeel 

van de huidige intensieve visserij is ecu visstand 

met veel kleine vissen. |uisl deze kleine vis is 

A-ci geschikt voedsel voor visetende vogels. 

Op plaatsen waar veel waterplantenvdden zich 

Ontwikkelen worden steeds nicer walcrpl.inle 

netende vogels zoals zwancn. mecrkoeten, pijl-

staarten etc geteld. De rijkswateren zijn dan 

ook van groot intemationaal bdang voor 

diverse watervogels. De beoogde terugdringing 

van de eutrofiring /.il op termijn wdlichl Idden 

lot nicer watcrplanlcnctcnde vogels terwnl de 

.i.int.illcn duikeenden en visetende vogels mogc 

liik zullen dalen. 

Microverontreiniging 

Alncmendc gehalten van nikioverontrcinigin 

gen in de rijkswateren lijken langzaamaan te Id 

den tot dalende gehalten in organismen. De 

aangetroffen gehalten in organismen tndli 

echter dat in ved dden van de rijkswateren het 

Steem nog steeds wordt bcl.ist met hoge 

concentraties van OJ. Kwik PCB en DD'i. Voot 

de/e slollen wordt de niilicukwahtcilsiioi in I het 

Maxima.il Toelaatbaar Risiconiveau) vaak ruim 

u hoots overschxeden. In sommige gebieden 

worden /cits de coi isunipt ienornien OVGTSchre 

den. De hoogste gchaltes worden aangetroffen 

in dc sedimentatiegebieden w\n de Rijn en de 

Ma.ts. Naarmate de invloed van de/e rivieren 

kleiner is. nemen de gehalten in organismen af. 

(Jitzondering hierop is het zeei verontrdnigde 

K.maal win (lent naar I erneii/en. 

De verbeterende waterkwalitdl in de Rijn en 

M.i.is gaat de laatste jaren samen met een groter 

aantal soorten macrofauna. De toename w\n 

Fotol 
De massale terugkeer van Kranswier heeft geleid tot aanmerkelijk hogere aantallen Krooneenden Deze prachtige. 
herbivore duikeend was sinds het verdwijnen van het Kranswier, tengevolge van de eutrofiering, nauwelijks meer 
gezien in Nederland In de Gouwzee en het Veluwemeer worden inmidels weer aantallen van enige betekenis waar-
genomen 

file:///laas
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Driehoeksmosselen en hel aantal soorten kreeft-

achrJgen in 1994 in de Maas is mogetijk toe te 

schrijven aan de afhame \.\n de cadmiumcon-

centratie. De toename \.\n hel aantal soorten 

vedermuggen is wdlichi ecu indicatie dat hd 

gehalte aan chotinesterase-remmende stoffen is 

gedaald. De sooiieiisamcnstelling van de 

in.u loiauna in de Maas wijst al jaren op een 

sierke organische verontreiniging, Een opmer-

kelijke vondsl in 199-1 was dc nog niet eerder in 

Nederland aangetroffen viokreefi Dikerogam-

ni.ii us villosus. Veronderstdd wordt dat de ves-

tiging van de/e soort een gcvolg is van de in 

1992 gerealiseerde waiervcrhinding tussen de 

I fonau en de Rijn. 

Inrichting 

Inrichting is van groot belang voor de aquati-

sche ecosystemen in de rijkswateren. Voor de 

visstand leidl ontbreken van paai- en opgroeige-

bieden, hel ontbreken van natuurlijke migratie 

mogcliiheden en het beperktc areaal aan water 

planten tol een eenzijdige soortsamensteHing. 

\ eel vissoorten zijn hierdoor slechts margi-

naal aanwezig (Vlagzalm, Sneep, Serpding, 

Kopvoorn, Rhrier- en Zeeprik etc.). Andere vis-

soorten worden in de rijkswateren /ells niet 

nicer gevangen (Flit, Kleine marcne, Houting, 

Zalm). De huidige rcnovatie en nieuwbouvv van 

vistrappen kan een sterkc vcrhetering betckenen 

voor niigrerciule riviervisscn. 

Voor veel soorten watervogels is dc inrichting 

van dc rijkswateren het grootste knelpunt. 

(iebieden waar prachtige broedgelegenheid ZOU 

Foto2 
De laatste jaren worden er regelmatig nieuwe soorten ongewervelden aangetroffen. De opwarming van het rivierwa-
ter door lozingen zorgt voor een relatief 'zacht' winterklimaat onder water Daardoor kunnen soorten uit de warmere 
streken. zoals de tijgervlokreeft. hier de winters overleven Dit heeft soms tot gevolg dat de inheemse soorten worden 
weggeconcureerd. 

kunnen zijn voor diverse groepen w.ilcrgebon-

den vogels zijn nu ingcricht voor veiligheid, 

landbouw, recrcatie etc. I let is van belang de 

effecten van natuurvriendelijker inrichting van 

oevcrs, dijken en uiterwaarden op broedpopu 

Lilies te volgen. 

In deze jaarrapportage is de verspreiding van 

voorkomende amfibicen in de rijkswateren 

gepresenteerd. De/e diergroep valt weliswaar 

niet binnen het monitoringsprogramnia van 

rijkswaterstaal maar is vanwege de indicatieve 

wa.irde voor het oeverbehcer in de rapportage 

opgenomen. Amfibicen zijn goede graadnietcrs 

voor de compleetheid van een ecosysteem. De 

huidige watcrkwaliteit in de rijkswateren vormt 

in het algemeen geen belemmering voor de 

ontwikkding van amfibie-populaties. De afwe 

zigheid van geschikt (=gevarieerd) landbiotoop 

in combinatic met een geschikte hydrologie zijn 

dat wel. Dc overstromingsfrequentie is de stu 

rende factor voor dc waarde van wateren als 

voortplantingsplaats. 
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Synthesis 

In this report the actual biological situation of 

the national freshwaterbodies is presented per 

biological group. In this chapter the results have 

been integrated into several uateimanagement 

themes, these themes arc: eutrophication, 

micro-pollution and habitat restauration. 

techniques by the removal offish from the lake 

Woldcrvvijd has not yd produced the desired 

effect in relation to the water quality and the 

ecosystem. 

In recent years the growth in the nunibei ol 

aquatic plants in the lakes situated between the 

Vduwe and the polder has been encouraging. 

Thanks to the decrease ill the phosphate eon 

centrations in the lake Wolderwijd and suppor

ted by bio-manipulation techniques, the eut

rophication situation has improved. Thus it 

appears that the return of pond weeds followed 

by stoneworts in the lakes between the Vcluvvc 

and the polder is of a permanent nature. Up to 

a depth of one meter, the vegetation appears to 

develop well. ('nioiiuii.iieh ilu situation in the 

l.ake Volkerak-Zoommeer shows the reverse. In 

mam oilier national waters aquatic plant deve

lopment is marginal. A significant shilling in 

the species has not vet been observed since the 

implementation of the monitoring programme 

back in 1992. 

Eutrophication ensures thai there is an abun

dance of lood lor water birds at various places 

in the ecosystem. I he high algae biomass leads 

directly and indirectly to large numbers "i zebra 

mussels and lish, which consec|Ucntlv provide 

lood respectively for duck spedes such as the 

Scaup and the lulled duck, and fisll-c.it in;-, 

birds such as the Cormorant, the Grebe and the 

Goosander. A sideeffed of the present intensive 

fishing methods is that the lish stock comprises 

many small fish and it is precisely these small 

lish which constitute' very suitable lood fol tish 

eating birds. 

In places where a lot ol aquatic plant fields are 

developing, increasing numbers of aquatic 

plant-eating birds such as svv.ms. cOOtS, pintails 

etc are being counted. The national waters are 

therefore ol great intetnation.il importance to a 

variety ol water birds. The intended reduction 

in eutrophication will probably result in more 

aquatic plant eating birds vvhilst the number of 

diving dinks. ,\m\ lish -eating buds will possibly 

fall. 

Micro-pollution 

\ reducing load of micro-pollutants in the 

national waters appears to gradually lead to 

reducing loads in organisms. The loads thai 

have been found in organisms indicate however 

Eutrophication 

The concentration of phosphate in the River 

Rhine continues to decrease. Up to now the 

yearly average has reduced to 0.21 mg phospha

te per liter. Measurements in [line 1994 even 

produced the lowest phosphate concentration 

since 1970: 0.10 mg phosphate per liter! this 

reduction can also be observed in the decrease 

m the phosphate concentrations in the lakes, 

such as the Dike llssclmeer and the I laringvliet, 

which are strongly influenced by the River 

Rhine water. The intended reduction in the 

algae biomass (expressed in chlorophyll a) has 

Stagnated over the past few years. Shifts in the 

phytoplanklon species, which indicate a decre

asing eutrophication, rarely occur. 

The phosphate content in ihe River Meuse is on 

average around twice as high (0.53 mg phosp 

hate per liter) as in the River Rhine and shows a 

slightly increasing tendency. A reduction in 

phosphate in the River Meuse catchment basin 

is desirable. In the Lake Volkerak-Zoommeer, 

which just after its closing was a picture ol a 

clear ecosystem dominated by aquatic plants, 

eutrophication seems unstoppable. The daritj 

in the lake is diminishing more and more. 

The high level of eutrophication is still reflected 

by the one-sided composition of the fish stock 

in the stagnant waters. Varieties such as Roach, 

Bream, Pike perch. Perch and Ruffe which make 

tew demands on their environments, are domi 
nam in all the national waters. I he experiment D o o r d e d l r e c l i e s v a n rijkswaterstaat worden momenteel tientallen natuurontwikkelingsprojecten in de zoete n|kswa-

teren uitgevoerd en voorbereid De ecologischc eftecten van deze natuurontwikkcling zullen, zowel regionaal als lan-
to implement large-scale bio-manipulation deli|k, positieve effecten hebben op niilieukntische populatics vogels. vissen. amfibien en zoogdieren etc. 

Foto3 

http://fisll-c.it
http://intetnation.il
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that in many parts o f the national waters, the discovery o f the Gamm.it idae Dikerogammaruas Areas which cou ld be superb nesting grounds 

ecosystem is st i l l burdened w i t h h igh concentra- vitiosus, wh ich had never before been encounte- for diverse groups o f water birds arc now 

lions of, among others, mercury, PCB, and red in the Netherlands. Presumably the settle designed for safety, agricultural and icereallonal 

D D T . (he environmental qual i ty standard (The nient o f this species conies as a result o f the purposes etc. It is impor tan t to mon i to r the 

M a x i m u m Permissible Risk Level) is often well water channel connecting the River Danube and effects o f a more nature- f r iendly construct ion o f 

exceeded loi these substances. In some areas the River Rhine, which was completed in I992. banks, dykes and Hood plains on the breeding 

even consumpt ion standards are exceeded. I he populations. 

highest concentrations have been found in the 

sedimentation areas ol the Rivet Rhine and the Habi ta t res taurat ion In this annual report the d is t r ibut ion of occur 

River Meuse As the influence ol these rivers Habitatrestauration is of great importance for r ing amphibians in the national waters is pre-

reduces, the loads in organisms wi l l fall. An the aquatic ecosystem in the nat ional waters, sented. I t is t rue that this animal group does not 

exception lo ilns is the highly pol luted channel W i th respect to the lish stock, the absence o f fall w i th in the mon i to r i ng programme ol the 

from Ghent to Terneuzen. spawning and nursing areas, the absence <>l Department o f Public Works b in has been 

natural migrat ion possibilities and the restricted included in the report because o f its indicative 

The improv ing water quality in the River Rhine number o f aquatic plants leads to a. one-sided value. Amphib ians are good indicators for the 

and the River Meuse in recent years goes hand species composi t ion. As a result, many fish completeness o f the ecosystem. The current 

in hand wi th a larger number o f niacrolauna varieties are only marginally present (Grayling) water qual i ty o f the national waters, in general, 

varieties. The increase in zebra mussels and in Beaked carp, Dace, Chub, Fresh water lamprey does not hinder the development o f amphibian 

the number o l varieties oi crustaceans in the and Sea lamprey etc.). Other fish varieties are populat ions, however, the absence o f suitable 

River Meuse in 1994 ^.\n possibly be attr ibuted even no longer caught in the national waters, (-diverse) land biotopes in combinat ion wi th a 

to the decrease in cadmium concentrat ion. The for example, Shad, lake herr ing, f l ou t i ng and suitable hydrology do form an impediment . The 

use in the number o f varieties ol ch i ronomids is Salmon. The present renovation and new con- flooding frequency is the contro l l ing lac tor for 

probably an indication that the percentage o f siruction o f fish ladders wi l l mean a vast impro the suitabil i ty o f the waters lo become breeding 

chotinesterasc inhibiting substances has drop- vement for migrating river fish. grounds. 

ped. The species composi t ion o f the macrofau-

na in the River Meuse points al serious organic The design o f the national waters is the greatest 

pol lut ion. A notable finding in 1994 was the pressure point for many varieties o f water birds. 

http://Gamm.it
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1. Waterplanten 
J.G. Timmerman en R.W. Doef (RIZA) 

Dc (otale waterplantenbcdekking in de zoete 

Rijkswateren vcrtoont in de periodc 1992 -

1994 een stijging van hcl kr.inswier.irea.il. 

De bedekking door draadwieren en darmwie-

ren is in deze periodc afgenomen. I r zijn cch-

tcr grote verschillen per gebied. Draadwieren 

CIl darniH ic ren lev cren nog steeds hcl groot 

ste aandeel in dc bedekking. Het Volkerak-

Zoommeer heeft de hoogstc bedekking van 

waterplanten. 

In 1994 is de beinonstcring van waterplanten in 

dc zoete rijkswateren uitgevoerd op 28 locaties 

in het Usselmeergebied en op 30 locaties in het 

Zoete Deltagebied. 

De bemonstering is uitgevoerd langs raaien die 

dvv.us op de ocver liggen. fangs de raaien wordt 

om de 100 meter de diepte, hel doorzicbt en de 

aanwezigheid van waterplanten per soort en 

voor de totale vegetatie de bedekkingsklasse 

bepaald ( l ) . 

In de rivieren /Tin in 1994 gcen waterplanten 

bemonsterd. 

In liguur 3 is een overzicht gcgeven van het aan 

deel v.tn de bclangrijkste soorten en grocpen 

waterplanten en de bedekking op verschillende 

dieplcklassen. Duidclijk is in de figuur het grote 

aandeel van de draadwieren (o.a. Spirogyra 

spec.) en darmwieren (Enteromorpha spec.) in 

hel Ketelmeer, het Zwartc Meer, de Westdijke 

Waterplanten 1994 Macrophytesi994 

3 H 
o 

Schedefonteinkruid 
Potamogeton pectinatus 

Tenger Fonteinkruid 
Potamogeton pusillus 

Doorgroeid Fonteinkruid 
Potamogeton pertoliatus 

Aarvederkruid 
Myriophyllum spicatum 

Nymphaeide waterplanten 
Nymphaeids 

Kranswieren 
Charophyta 

Draad- en darmwieren 
other macro-algae 

Overige soorten 
others 

gemiddeld 
zomer 

..-icht 

IOO no wo 
diepte (cm) 
depth (cm) 

lA xo no <o n 

Volkerak/Zoommeer 

Fig. 3 
Het aandeel van de belang-
rijkste soorten en groepen 
waterplanten in 1994 is in de 
taartdiagrammen weergege-
ven Daarnaast is de totale 
bedekking van de waterplan
ten in verschillende diepte-
klassen weergegeven. 
The composition of the main 
species and groups of macro-
phytes in the freshwater 
areas in 1994 are shown in 
the pies. The graphs show 
the abundance of macrophy-
tes at different walerdepths. 

http://kr.inswier.irea.il
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Fig. 4 
De gemiddelde waterplantenbedekking m de verschil
lende gebieden in de pcriode 1992 - 1994 In de 
Veluwerandmeren en het Volkerak-Zoommeer neemt 
het aandeel van de kranswieren toe. 
The mean coverage of macrophytes in different areas in 
the years 1992 to 1994. Increase of coverage by Chara 
species is obvious in the Borderlakes of the Veluwe and 
in the Lake Volkerak-Zoom 

Randmeren en vie Zoete Delta zichtbaar. 

Kranswieren (Charoceoe), worden in hel 

Volkerak-Zoommeer. de Veluwerandmeren en 

in de Gouwzee aangetroffen. Figuur -t geefi ecu 

overzicht van de ontwikke l ing van de water 

planlei ibedekking in de periodc 1992 - I994. In 

het Volkerak-Zoommeer is een duideli jke toe-

name van dc kranswieren waar te ncmen. even 

als in de Veluwerandmeren. De hoogste vvalei 

plantenbedekking wordt gevonden in hel 

Volkerak-Zoommeer. In hel Haringvliet is deze 

het taagst 

In f iguur 5 is de gemiddelde landelijke bedek 

k ing van de soorien en grocpen waterplanten 

gegeven over de periodc I992 I994. in de/e 

periodc is een Inenanie te / ien van dc 

kranswicrbedekking tot ecu kwarl win de totale 

bedekking. De draad- en darmwierbedekking is 

sterk afgenomen ten opzichte van I992 (van 

Gemiddelde waterplantenbedekking 1992-1994 
M e a n c o v e r a g e o f m a c r o p h y t e s 1 9 9 2 - 1 9 9 4 
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Draad- en darmwieren 
other macro-algae 

Nymphaeide waterplanten 
Nymphaeids 

Kranswieren 
Charophyta 

Overige soorten 
Oihers 

16% van de totale bedekking naar 37%), maai 

iets toegenomen ten op/ ich ie van I99 I 

I'er afzonderlijk watersysteera ol deel daarvan 

zal mi worden ingegaan op dc ontwikkeling van 

de waterplanten in 1994. 

Langs het Markermcer is het aandeel van 

kranswieren opvallend te noemen. Dit aandeel 

koml bijna geheel voor tekening van de 

Gouwzee. Dit f iguur 6 bl i jkt dal de krans 

wieren voornamdi jk worden aangetroffen op 

locaties met ecu diepte van I lo l 2 t in ier . 

Schcdefonieinkruid [Potamogeton pectinatus) en 

Tenger fonte inkru id [Potamogeton pustUus) t i jn 

juist aangetroffen op dieptcn tot I meter. Dooi 

groeid fonte inkru id {Potamogeton perfbliatus) 

vertoonl ecu maxini. i lc bedekking rond dc 

2 meter diepte, maar wordt ook op dicperc 

punten aangetroffen. Draadwieren en darm 

wieren worden op punten rond een diepte van 

I meter aangetroffen. Boven de locaties met 

kranswieren is een opvallendc loenanie van het 

doorzichl te / ien . Hit kan te ui.iken hebben nut 
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Gemiddelde bedekking per soort (groep) 1992-1994 
Mean coverage per (group of) species 1992-1994 

50 -, 

1992 1993 

Schedefonteinkruid 
Potamogeton pectinatus 

Tenger fonteinkruid 
Potamogeton pusillus 

Doorgroeid fonteinkruid 
Potamogeton perioliatus 

Aarvederkruid 
Myriophyllium spicatum 

1994 

Nymphaeide waterplanten 
Nymphaeids 

Kranswieren 
Charophyta 

Draad- en darmwieren 
other macro-algae 

Overige soorten 
others 

lis.itk- van bodemtnateriaal, verminderde 

bodemwocl ing door vis en concurrentie met 

algen om voedingsstoffen (2). 

langs de l-'riesc Ilssclmeerkusl, die bi j een 

overwegende westenwind minder beschut ligt 

dan de Markermeerkust , worden waterplanten 

vooral in de ondicpc gedccTlcn aangelrof lcn. 

De vegetatie wo rd ! hier gedomincerd door 

Schedefonteinkruid, dat echter alleen lot een 

diepte van ecu halve meter een redeli jkc 

bedekking haalt ( f iguui 6). Schedefonteinkruid 

wordt overigens up locaties t " i ecu diepte van 

I metet aangetroffen, maar in lage bedek-

kingen (0 5%). Verclcr zijn langs dc l-'riese 

llsselmccrkusi aangetroffen: Zittende zanni-

chelha [Zannicheflia palustris spp, palustris) 

vooral op punten tot I meter diepte, draadwier 

op diverse plaatsen en enkele kranswierplukken. 

I let Ketelmeer. waar de bemonstcr ing vooral 

op dc ondicpc delcn is uitgevoerd, won i l 

gekenmerki door een lage waterplantenbedek

k ing, waarin draadwieren het grootste aandeel 

hebben. Daarnaast komen Schedefonteinkruid, 

Tenger fon te ink ru id en Zit tende /annichiTlia 

voor. Rivierfonteinkruid {Potamogeton nodosus), 

dat in 1993 een belangrijk aandeel in de water

plantenbedekking had, is in 1994 bi j de bemon-

steringen slechts op twee punten in ecu geringe 

bedekking aangetroffen. Wei is Rivierfontein-

kruicl waargenomen bij karteringsvluchten (3). 

In hel Zwarte Mccr is de waterplantenbedek

k ing gering. Waternetje, ecu macro-alg, d o m i -

neerl hier dc vegetatie. Een redelijkc bedekking 

Fig. 5 
Totaal gemiddelde bedekking van de monsterpunten 
voor de verschillende waterplanten Duidelijk is de toe-
name van de kranswierbedekking te zien De bedekking 
door macro-algen neemt af 
Total mean coverage of the different macrophytes. The 
increasing coverage in Chara species and decrease of 
macro-algae is obvious. 

hebben ook Watergentiaan [Nymphoides pclta-

ni) en draadwier (en langs de ocver 

Mattenbies [SdrpUS luiiistris)). I en veld van 

nymphaeide dr i i fb ladplantcn (Wi t te waterlelie 

' Nymphaeo ullui), Watergentiaan en Gde 

I ' lomp [Nuphar lutea)), dal zich tussen het 

Vogeleiland en de mond ing \.\n hel 

Zwarte Water bevindt, vail met in de 

bemonstcringsraaien en is daardoor niet tot 

u i t inggekomen in de raaigegevens. 

In de Ve luwerandmeren (Wolderw i jd , 

Nuldernauw, Vcliivvcmeer en Drontcrmeer) 

nenien kranswieren het overgrote deel van de 

totale waterplantenbedekking voor bun reke-

n ing. De kranswieren komen hier voor tot 

I meter diepte. in tegcnstelling tot i n de 

Gouwzee, waar ze tot ca. 2 meter werden aan

getroffen (f iguur 6). Mogel i jk is het doorzicht 

in de Yehiwerandmeren onvoldoendc voor de 

kranswieren o m op grotere diepte te groeicn. 

Tenger fonteinkruid groeil tot ecu halve meter 

diepie, Schedefonteinkruid tot I meter 
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Diepte, plantenbedekking en doorzicht 1994 
Dep th , mac rophy te coverage and t ransparancy 1994 
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Fig-6 
Gemiddelde bedekking door de verschil
lende waterplantensoorten uitgezet 
tegen de diepte op de locaties in het 
Markermeer, de Friese Usselmeerkust en 
de Veluwerandmeren In de lijn is het 
gemiddelde doorzicht wccrgegeven 
Opvallend is de toename van het door
zicht op de locaties met een hoge krans-
wierbedekking in het Markermeergebied 
Ook de zonering tussen de waterplanten
soorten op de verschillende diepten waar 
te ncmen. 

The mean coverage of the different 
macrophyte species plotted against the 
depth of the locations at the Marker m 
eer, the Frisian coast of Lake llssel and 
the Borderlakes ol the Veluwe Tlir line 
shows the average transparency. The 

of the transparency with 
increasing coverage of Chara species 
shows clearly in the Markermeer area 
Also tiie zones in depth the different 
species cover are clear. 

iScheclelontciiiktTiid is langs dc Friese 

Usselmeerkust en door (41 ook op grotcre diep

te aangetroffen). Doorgroeid fonteinkruid 

grocit op dc diepere locaties van.it een halve 

meter diepte lot ruim .uulerli.ilve meter. 

Ovengcns wordt de kranswicrenbedekking 

voornamelijk bepaald door de hoge bedekking 

in het Veluwemeer en in mindere mate het 

Wolderwijd. Aarvederkruid (Myriophyllum 

Spkotum) is in het Veluwemeer in rcdelijke 

bedekking (tot 15%) aangetroffen. In het 

Drontermeer is een behoorlijke bedekking (tol 

35%) van Grof hoornblad • (eratophyttum 

demersum) en Aarvederkruid aangetroffen. De 

Wilte cl al. (4) hebben in 1993 in hel 

Drontermeer bij een intensieve bemonstering 

Grot Hoornblad slcchts sporadisch aangetrol 

fen. Zittende /.annichellia is aangetroffen in het 

I >rontermeer en het Wolderwijd. 

In dc Westclijke R.indmcren (Gooimeer, 

Eemmeer en Nijkerkcrnauw) rijn weinig 

waterplantensoorten aangetroffen. I )raadwieren 

levcren hier hcl grootste aandeel in dc bedek 

king. Vender is Sehedefontrinkruid tot op 

I meter diepte aangetroffen en is op een locatie 

in hci Eemmeer ecu pluk kranswier aangetroffen 

In hcl Volkerak-Zoommeer leidl een grool 

doorzicht tOl ecu aan/ienlijki- bedekking en 

een vcrscheidenheid aan walcrplanlensoorlcn. 

Darmwier en draadwier leveren hierin een 

belangrijk aandeel. In figuur 7 is de siiu.ilie 

weergegeven van loc.ilies .ichter een vooroevei 

venlediging en /onder voorocvei vei.lediging. 

Dc vooroeververdediging is aangdegd om 

ocveralslag door dc scheepvaart tegen te g.i.m 

llierdoor /ijn beschulte plckken onlst.i.m, 

waarin dc waletvcgelalie /ich kan ontwikkelen. 

11 HI nice kunnen onder anderc ook goede p.i.ii 

http://van.it
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Diepte, plantenbedekking en doorzicht 1994 
Depth, macrophyte coverage and transparancy 1994 

Volkerak-Zoommeer met vooroeververdediging 
100-| 

Volkerak-Zoommeer zonder vooroeververdediging 
100n 
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Fig. 7 
De gemiddelde bedekking door de ver
schillende waterplantensoorten uitgezet 
tegen de diepte in het Volkerak-
Zoommeer. In de lijn is het gemiddelde 
doorzicht weergegeven. De bovenste 
figuur toont de locaties achter een voor
oeververdediging. de onderste figuur de 
locaties zonder vooroeververdediging. 
The mean coverage of the different 
waterplant species plotted against the 
depth ol locations at Lake Volkerak-
Zoom. The upper figure shows locations 
where the coast is sheltered by a dam, 
the lower figure shows the unsheltered 
locutions. The line shows the average 
transparency. 

plaatsen voor vissen onlst.i.m. 

Uit figuur 7 blijkt duidelijk dat achter de voor-

oeververdediging dc w.itcrvcgel.itie volop lot 

ontwikkel ing kan komen. Draadwieren en ook 

darmwieren komen hier op alle locaties voor. 

Rond 0,7 meter diepte levert Zittende 

zannichcllia een belangrijk aandeel Hot 35%) in 

de bedekking Tenger fonteinkruid komt op de 

meeste locaties voor. Kranswieren leveren vanaf 

± I meter diepte een aanzienlijk ded van de 

bedekking. I.vcnals in het M.iikermec-r ( f i guur6 ) 

is uok ii i figuur 7 de toename van het doorzicht 

boven de locaties met kranswieren waar tc 

nenien. Dp de locaties /under vooroevervcrdedi 

ging is de waterplantenbedekking aanzienlijk 

minder. Draad en darmwieren leveren hier hcl 

grootste aandeel. Ook Schedefonteinkruid komt 

rcdcliik veel VOOI "Hot I 30%). 

Overige in hel VoFkerak Zoommeei aangetroffen 

soorten zijn Snavelruppia {Ruppia maritima), 

Sterrekroos it aHitriehe spec), Smalle waierpest 

[Etodea nutaUii), Aarvederkruid, Doorgroeid 

Foto4 
Door een vooroeververdediging aan le leggen. wordt gezorgd voor beschutting tegen golfslag door scheepvaart en 
wind Hierdoor kan de watervegetatie zich 'vaak beler' ontwikkelen. Een goed ontwikkelde watervegetatie biedt 
beschutting aan een verscheidenheid van onder andere kleinere waterorganlsmen. zoals slakken en kreettachtigen 
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fonteinkruid. Stijvewaterranonkd (Ranunculus Dc geringe waterplantenbedekking in de ongeveer gelijkc verhouding voor. Verdei 

ardnatus) en Gekroesd fbntdnkruid I I'otamo- Biesbosch en het Haringvliel wor.lt vooral zijn Schedefonteinkruid, Smalk waterpest en 

geton crispus). De afhame van de bedekking in gevormd door macro algen. In de Biesbosch Zittende /annichelha, en in de Biesbosch ook 

hei Volkerak-Zoommeer is waarschijnlijk een rijn dit voomamelijk draadwieren en in minde- Gestedde zannichellia [ZannkheBia palustris 

gevolg van hel aliiemen win hcl door/iebl in re male d.u nmiercn, in bet Haringvliel komen Spp. pciliccllata), aangetroffen. 

1994 ten opzichte van voorgaande jaren (5). draadwieren, darmwieren en Waternetje in 

Hel ecosysteem reageert op veranderlng van de watervegetatie 

Waterplanten zijn van invloed op verschillende andere biologische parametergroepen. Zo zijn gebieden met 
walerplanten bijzonder interessant voor herbivore watervogels Bijvoorbeeld Kleine zwancn (Cygnus cohunbui 
nus) en Knobbelzwanen {Cygnus olor) foeragereerden emd jaren '60 op waterplantvelden in hel Usselmeerge
bied Rond 1970 zijn veel waterplanten. waaronder vooral kranswieren en fontemkruiden, .lis gevolg van de 
eutrofiering grotendeels uit het gebied verdwenen (6). Na het verdwijnen van deze voedselbron wendden de 
zwanen zich naar de graslanden (7) Diverse maatregelen om de voedselrijkdom van het water te vernn-
hebben in de tachtigcr jaren geleid tot i en verbeteiing van de walerkwaliteit voor waterplanten (8). waardoor 
de tonteinkruidvelden gelcidelijk weer terug keerden Nu kw.imen in de maanden oktober-november weer 
Kleine zwanen uit Rusland om te toerageren op dc tubers (wortelknolletjes) van Schedefonteinkruid Geduren-
de een korte periode van soms maar enkele dagen kwamen maximaal zo'n 3000 Kleine zwanen zich "opvet-
t e n " in het Veluwemeer en het Wolderwi jd (9) 

M e l de explosieve opkomst van kranswieren vanaf 1989 (Veluwemeer) en 1991 (Wolderwijd) zijn de fontem

kruiden verdrongen (10). De Kleine zwaan bleef echter. aanvankelijk in lagere aantallen. nog naar het Veluwe

meer komen. Uit onderzoek aan faeces van Kleine- en Knobbelzwanen is gebleken dat deze nu ook ki 

ren eten, na eerst Schedefonteinkruid te hebben geexploiteerd 

(11) 

Kranswieren zijn voor diverse watervogels geschikter voedsel 
dan fonteinkruiden omdat ze een hogere biomassa per opper-
vl . ik leeenheid hebben, ze langer en vooral lale-i m liet >;ioeisei-
zoen aanwezig zijn. ze met name op de ondiepe delen makke-
li|k bereikbaar zijn en ze goed verteerbaar zijn Van 
Kroonecnden {Netta rulina) is bekend dat ze Nitellopsis obutu-
sa, de dominante soort kranswier in de Gouwzee. eten (12) 
Deze soort bezit grote stervormige bulbillen waarin zetmcel-
voorraden zitten opgeslagen (zie figuur 9) In het Veluwemeer 
is Nitellopsis obtusa nog met teruggekeerd. Wei zi|n hier ande
re soorten kranswieren; Chara contraria, Chara globulans en 
Chara vulgaris, de laatste jaren aangetroffen (13). In 1993 
bleek Chara aspera in het Veluwemeer voor te komen Dit is tot 
nu toe de enige bulbilvormende soort in het Veluwemeer De 
bulbillen van deze soort zitten dikwijls in trosjes bijeen, zijn wit. 
rond en relabel klein. In de afgelopen jaren zi|n. mogelijk in ver-

band hiermee, weer kleine aantallen Krooneenden in he l Veluwemeer waargenomen Dat kranswier ggMefd 
voedsel is blijkl uit de enorme toename van foeragerende Kleine zwanen, Knobbelzwanen, Tafeleenden 
(Aythya fenna) en Meerkoeten (Fulica atra) in de sinds 1989 opkomende kranswiervelden Het is nog niet dui-
delijk of de Krooneenden evenals in de Gouwzee ook m hel Veluwemeer in grote aantallen zullen gaan foera-
geren op de bulbillen van Chara aspera. Er zijn aanwijzingen dat zwanen soms specifiek op deze bulbillen toe
rageren 

Een andere opvallende Invloed van waterplanten is de zich wijzigende soortsamenstelling van de macrofauna 
na de fonteinkruid/kranswier verschuiving. In tonteinkruidvelden (Schedefonteinkruid en Doorgroeid fontein
kruid) komen bijvoorbeeld meer muggelarven van de soorten linfeldia dissidens sp. en Cricotopus gr sylve-
stris voor In de dichle kranswiervelden worden meer slakken (Valvata piscinalis en Bithynia tentaculata) en 
ook meer vlokreeften {Cammarus tignnus) en muggelarven van het geslacht Chironomus en tndochiromus 
aangetroffen (14). Er zijn aanwijzingen dat hel effect op de macrofauna eerder gerelateerd is aan de biomassa 
van de waterplanten dan aan de soort belangrijk (zie figuur 10) Factoren als voedsel in de vorm van epifytische 
algen. predatiekans. aanhechtingsmogelijkheid en de zuurstofhuishouding van de bodem spelen hiertaij ecu 
belangrijke rol Een langer waterplantengroeiseizoen is gerelateerd aan een langer groeiseizocn voor sommige 
groepen macrofauna (14). Met de komsl van de kranswiervelden. die over het algemeen een langer groeisei-
zoen hebben dan fonteinkruiden, is er ook gedurende een langere tijd macrofauna beschikbaar in het meer 
voor vogels en vissen 

Fig. 9 
Bulbil van Nitellopsis obutusa. 

K n o b b e l z w a a n 

11 W W W * i 
m m « M 

Kleine Z w a a n 

Fig. 8 

Relalie lussen voorkomen van Kleine zwanen/Knob-
belzwancn en de veranderlng van de vegetatie in het 
Veluwemeer in de afgelopen decennia (11). 
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Fig. 10 
Relatie tussen het voorkomen van waterplanten en 

verschillende groepen macro-fauna (15). 
Walerplanten hebben ook Invloed op de visstand Brasem (Abramis brama), een bodemwoeler bij uitstek (16), 

zal zich niel Ihuis voelen in dichte kranswiervelden Hogere dichtheden aan macrofauna. zoals hierboven 

beschreven. zullen andere vissoorten aantrekken Tijdens bemonsteringen voor het waterplantenonderzoek zijn 

dan ook sinds de opkomst van de kranswiervelden vaker Kleine modderkruipers tCobitis taenia) en Dnedoornige stekelbaarzen tCasten -us) gevangen 
Driedoomlge slekelbaars eet bij voorkeur dieiiijk plankton, lerwijl de Kleine modderkruiper hoofdzakelijk klein dieriijk voedsel zoals insektelarven en wormpjes er! 

hebben Kleine moddericruipers een voorkeur voor schonc. heldere wateren. wat door waterplantenvelden bevorderd kan worden 

http://wor.lt
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2. Fytoplankton 
R. Bijkerk (Koeman en Bijkerk BV) 

Terwijl het fosfaatgehalte in de Rijn te Lobith 

nog steeds a I neein l lijkt de verbetering van dc 

yv.iicTkwalii.il in andere Ncdcrlandse rijks

wateren momenteel te stagneren. In een aan

tal HUTCH, waaronder het Volkcrak en het 

Veluwemeer, is in 1994 sprake van een ver-

slechtering ten opzichte van de voorgaande 

jaren. 

Iiel.itiel hoge zomei -gemiddelde gehalten van 

chlorofyla zijn het meest opvallend. Wei lig-

gen de zomergemiddclde tolaal-fosfaatgehal-

tcn en chlorolv hi geh.illen in de stagnantc 

rijkswateren under de AMK-norm, bchalve in 

het Eemmeer. Het doorzicht voldeed in 1994 

in geen van dc randmeren aan deze norm. 

I let ia.it I")1)I is hel derde achtereenvolgende 

ja.ir waarin hel fytoplankton in cle Ncdcrlandse 

rijkswateren is onderzochl in het leader van het 

biologische raonitoringprogramma zoete rijks-

wateren. Dp de geselecteerde meetlocaties is in 

1994 minstens ecu keer per ma.ind een plank-

lonmonslei vei/.imeld in de bovensle andcrhal-

ve meter van de waterkolom. Hel onderzoek 

beslaal nil het melcn van het chlorofyl.i-gehalte 

m.i.it voor dc fytoplanktonbiomassa), het 

bepaleu van hel aandeel van de hoofdgrocpen 

(blauwwicrcn, kiezelwieren en groenwieren) en 

hcl identiliceicn van de meesl algemenc algcn-

soorten. In de/e rapporlage /.ijn de ehlorofyla 

gehalten genieten in de laren voor llM(> 

rrigeerd, dooi de oorspronkelijke waarden 

met een factOl 0,67 te venncnigvuldigeii. Deze 

correctie is noodzakdijk gebleken om ecu ver-

gdijking met de huidige gehalten te kunnen 

maken (II . Dmdat eutrofieringseffecten in dc 

rijkswateren in het algemeen veroorzaakl wor-

den door een toegenomen losl'aalgehalle (fos-

laai is van nature een schaarsgoed), wordt in de 

rapportage ook aan deze parameter aandacht 

bestced. 

Fig. 11 
Het totaal -fosfaatgehalte in de Rijn en het Usselmeer is 
In de penode 1980-1994 afgenomen In de Maas is er 

sprake van een llchte toename. 

The load of total-P in tlie river Rhine and the Lake Ussel 
has decreased oyer the period 1980-1994 In the river 

Meuse there is a slight increase. 

Met totaal fosfaatgehalte van de Rijn bij Lobith 

is in de periodc 1980 lot 1994 gedaald van 

gcmiddeld 0.60 tot 0.21 mg P t o t a a | / l (figuur 

II) . Ook de vrachl neeml in deze periodc slerk 

,u \,m ca. 1.7 tot o.4 kg Pjotaaj/s. Vermddens-

waard is dai in iuni 1994 tot twee keer toe de 

laagste fosfaatgeballen sinds 1970 (het begin van 

de/e dataset) zijn gemelcn: 0.10 mg l ' t o i a a | / l -

Het /omergemiddelde chlorofylu gehalic volgl 

de dating van het fosfaatgehalte. Tijdens natie 

jaren met een hoge afvoer, zoals I9«5-I9r!6, zijn 

de chlorolvlu-gchallen relabel laag. In de l)ssel 
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Trends en normen van door
zicht, chlorofyl-a en nutrienten 
Trends and required levels of transparancy, 
chlorophyl l -a and nutrients 
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Fig- 12 
Trends en normen van doorzicht. chlorofyla en totaal-fosfaat. In het Rijnstroomgebied is sprake van een dalende trend in fostaatgehalten 

Trends and required levels of transparency, chlorophyll a and totaTP. The load of phosphate in the basin of the river Rhine is decreasing. 

bij Kampen zijn de zomergemidddde chlorofyla-

gchallen in 1980-199.? viiiwel gelijk aan die bij 

Lobith. Dc relabel hoge gehalten in I989-199! 

zouden hel gevolg kunnen zijn van de gemid-

dcld lage alvoer win de Rijn in de/e jaren, 

Vuiir de komende jaren is het de vraag ol het 

fosfaatgehalte in de Rijn rich zal stabiliseren 

rond hel niveau van gemiddeld 0.2 mg l'l()laal/l. 

ofdal een verdere daling zal optreden. De voor-

lopige norm die geh.uileerd wordt in hel k.ulcr 

van hel project Ecologisch llerslel Rijn is 

0,15mgP t o t aa l/l(2). 

llei fytoplankton in de Rijn wordt getalsi 

gedomineerd dooi kiezdwieren met een zomer

gemidddde abundantie van 70% in I994. In de 

globale samenstelling van hel fytoplankton 

doen rich in de periodc \'M2 I'I'll gcen 

opvallcnde veranderingen voor (figuur 13). 
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Fytoplankton 
Phytoplankton 

M|UWMN»,I iVMl-gwCT 

Fig. 13 
Kiezelwieren vomien in de rivieren hel grootste aandeel In de meren wordt de fytoplanklonsamenstelling vooral door blauwwieren en groenwieren gedomineerd.. 

Baclllariophyceae are most abundant in the rivers. In the lakes, the phytoplankton composition is dominated by Cyanophyta end Chlorophyta. 
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Onder de kiezdwieren ovcrheersen Stephanodis 

in- soorten en iii de /omer Skeletonema subsal-

sumen Cychtella meneghiniana. 

Hel fosfaatgehalte in de Maas bij Eysden ver-

lo.uii over dc periodc 1980 tot 1994 een lichl 

stijgende trend van gemiddeld 0.50 to! 0.33 mg 

'"loiaal" i ' ig l l l i r 11 )• Deze gehalten zijn nog ver 

verwijderd van de natuurlijke concentratie in 

het Maaswater, die gcsch.it wordt op 0.06 mg 

l'l(,i l l l ' l uei in 3). Ook het zomergemiddelde 

chlorofylfl-gehaltc laal in deze periodc ecu stii 

ging /ien van ll) lot 33 |ig/l I figuur 12) en is in 

1994 driemaal hoger dan in de Rijn. 

Hel fytoplankton in de Maas wordt gedomi-

neerd door kiezdwieren, maar de procentuele 

bijdrage van groenwieren is in het zomerhalfjaar 

tweemaal hoger dan in de Rijn (figuur 13). 

Onder de kiezdwieren zijn net als in de Rijn 

Stephanodiscus-soortett overheersend, maar in 

dc zomer treden hier in plaats v.m Skeletonema 

subsalsum soorten uit het gcslacht Aulacoseira 

op dc voorgrond. Mel de stijging van het 

zomergemidddde chlorofyla-gehalte in 1992-

1994 is het aandeel kiezdwieren toegenomen 

ten koste van groenvvieien en overige algeSOOr-

ten. 

In hel Hollandsch Diep komt Maaswater met 

ongevecr v>"n v ,m bet Rijnwalci samen. 

Omdal de alvoer van de Rijn ruwwcg 10 keer 

hoger is dan van de Maas zal de verhouding 

Rijnwater : Maaswater ongevecr 3.5 : 1 zijn. 

Toch /iin de zomergemidddde fosfaatgehalten 

gemiddeld 20% lager dan in de Rijn I figuur 

12). Tussen Hollandsch Diep (Bovensluis) en 

de Haringvlielsluis neeml hel fosfaatgehalte met 

gemiddeld nog eens 11% a£ Een belangrijke 

oorzaak hiervan is de sedimentatie van fosfaat 

bevattende dedtjes in het benedenrivierenge-

bied. 

Een groot deel van hel fosfaat dal wordl afge-

voerd door de rivieren is gebonden ,\.m kleidccl 

lies. In hel Haringvliel bezinkt omstreeks de 

belli van dc zwevende slot die via hel 

Hollandsch Diep word! aangevoerd (4), waar-

dooi dc zichldicplc hier gemiddeld twee tot via 

maal ZO hoog kan zijn als in hel Hollandsch 

Diep en de Rijn /ell, mede omdat ook de 

chlorofyln-gehallen relalicl laag blijven (figuur 

12). Ondanks de sterke dating van het fosfaatge

halte in hcl Haringvliel tussen 1985 en 1992, 

blijft hei zomergemidddde chlorofylfl-gehalte 

in de/e periodc mm ol nicer gflijk. Ook in 1994 

ligt hel chlorolvlii gehalte Op dit niveau van 

omstreeks 15 ug/l, ondanks hel fcit dal het fos

faatgehalte met 0.32 mg P l 0 | , ,a | /I opvallend 

hoger is dan in dc voorgaande ilric jaar, tocn de 

AMKgrenswaarde bereikt werd. 

De fytoplanktonsanienstelling in hcl Hollandsch 

Diep lijkl slerk op die van de Rijn, maar met 

een lagere alnniclaiitic van kie/elwiercn. In 1994 

is de globali- samenstdling nagenoeg gdijk aan 

die in de voorgaande Iwee jaar (figuur 13). 

Naasi Stephanodiscus is in hel voorjaar het kie-

/elwiei Asterionella fbrmosa algemeen, wal ecu 

aanwijz.ing kan zijn voor ecu hogere graasdruk 

door kleinci zofiplankton (5). Stroomafwaarts 

le Haringvlielsluis neemt hel aandeel cryptof) 

ceeen (in hel monitoringprogramma lol de 

groep "overige algen" gcrekendl en blauuwie 

ien toe ien opzichte van kiezdwieren en groen

wieren. In 1994 is de globale fytoplanktonsa 

menstelling bdangrijk anders dan in 1992 en 

1993. Hel verschil belreli vooral de bijdrage van 

dialomeeen en cryptolyceeen. De kleine crypto 

tvece lihoiloinotuis ininiiia is in bet zomerhalf

jaar 1994 procentueel minder abundanl dan in 

beide voorgaande jaren. 

Ongevecr 15% ww hel Rijnwatei wordt via de 

[jssd afgevoerd naar het IJsselmeer. In het 

Ketehncer be/inkt ecu deel v.m hel particulair 

gebonden fosfaat, zodal hier en in hel 

llssclmcer /elt de zonicigemiddelde fosfaatge

halten minder dan dc hell! van die in de IJssd 

bedragen. Met fytoplankton in hel Ketdmeer 

lijkl nog slerk op dal in de Rijn, maar evenals in 

het Hollandsch Diep is hel aaudeel van kiezd

wieren afgenomen ten gunste van groenwieren 

en cryptofyceeen (figuur 13). In 1992-1994 doen 

zich geen opvallende veranderingen voor in de 

globale fytoplanktonsanienstelling van hel Ketd

meer. In hel llssclmcer daall het lolaal!osi,i.il 

gehalte over de periodc 1980-1994 trendmatig 

van gemiddeld 0.33 lol 0.15 mg Ptotaal" " ' S u u r 

II) . Sinds 1490 ligl het /omeigemiddelde onder 

dc AMK grenswaarde van 0.13 mg l ' l o t a a | / l 

(figuur 12). Vanaf dit iaai /im ook de zonu-igc 

midddde chiorofjrla-gehalten lager. Opvallend 

cchiei is dai de zomergemidddde zichtdiepte 

op II 23 in de periode 1980-1994 ecu dalende 

trend vertOOnt van 6.1 lol 3.2 din. ondanks dc 

alneinende fosfaat- en ehloiolv Igeliallen. Ien 

Opzichte van het lytoplanklon van Rijn en 

Ketdmeer is in het IJssdmeex de bijdrage v.m 

blauwwieren en groenwieren vcrder verhoogd, 

als gevolg van de langere verblijlliid van hel 

water. Met de afhemende chlorofylgehalten 

dalen in 1992 1994 de zomergemidddde 

abundaniies v.m groen- en blauwwieren en 

neeml die van kiezebv icien toe (figUUT 13). 

Verrooeddijk is het percentage blauwwieren in 

1994 aan de lage k.inl door een onderschatting 

van de vele kleine- blauwwierSOOrten die 

momented talrijk zijn in bet llssclmcer, zoals 

\phanothece sp., ' yanodictyon impcrfixtum en 

(yanodictyon planctonicum, 

Hel fytoplankton in het Markermeer wiikt al 

van dat in hel llssehneei dooi de -leike domi 

nantie van kleine groenwieren en de gciinge 

bijdrage van kie/elwiercn (figuur 13). Onder de 

blauwwieren is hel aandeel van Microi ystis lager 

en dat van Aphanizomenon hoger dan in hcl 

IJsselmeer. Een veel voorkomende soort mi de 

groep "overige" is ( nrySOChromutina parva. 

De zomergemidddde totaal-fosfaat- en chloro-

fyla-gehalten /iin beduidend lager dan in lu-i 

llssehneei en sinds 1982 beltekkelnk vveiiiiv. 

gedaald (figuur 12). Ook het doorzichl is 

gewoonlijk lagei als gevolg v.m de hogere 

gehalten aan zwevende stoi en voldoel de laal 

sledrie jaar niel aan dc AMK-norm van I dm. 

Mel Volkcrak en hel Zoommcer ontwikkelen 

zich overcenkomstig. In bride mercn is de 

zomergemiddelde zichtdiepte suuls ll>9() slerk 

afgenomen, niet alleen dooi ecu stijging van de 

hoeveelheid algen in de /omermaandeii iloeua 

me chlorofvigehaltel, maar ook dooi een toe 

name van hei gehalte aan humuszuren en anor-

g.iiusch slib in het water. De zomergemidddde 

fosfaatgehalten /iin in deze periodc niel 

opvallend gestegen (figuur 121 en zijn ca, 50% 

lager dan die in hel IJsselmeer. Meer d.m in hel 

http://gcsch.it
file:///phanothece
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Ontwikkel ing van chlorofylgehalle en doorzicht 

Een hoog aanbod van fosfaat leidt in dc Nederlandse binnenwateren in hel algemeen tot een overmatige ontwikkeling van algen, die gepaard gaat met een vertroebe-
ling van het water 

In detail zijn de relaties tussen fosfaat en chlorofyl en tussen chlorofyl en doorzicht voor elk watersystecm anders. door de modificerende effecten van lichtklimaat, begra-

zing en walerbeweging op de fytoplanklonbiomassa en -samenstelling. In het waterkwaliteitsbeheer is het belangrijk om de oorzaken van deze verschillen te achterhalen, 
omdat hel streven naar helder water het hoofddoel is in de rijkswateren met een functie natuur en/of recrealie Deze oorzaken zijn echter met altijd bekend. 

Liaglandrivieren zijn van nature troebel door het hoge slibgehalte. De zomergemiddelde chlorofyla-gehalten in Rijn en Maas zijn laag in verhouding lo l de hoeveelheid 

totaal-fosfaat (figuur 14), omdat de groeisnelheid beperkt wordl door licht Door de waterbeweging vormen de rivieren geen geschikte groeiplaats voor planktische 

blauwwieren (figuur 15) Met afnemende waterbeweging in Hollandsch Diep en Haringvliel sedimenteert slib en 
neeml het doorzicht toe. Hier-door wordt de groei van fytoplankton gestimulcerd Toch zijn de chlorofyla-
gehalten meestal lager dan in Rijn en Maas, zodal er blijkbaar ook een belangrijke verilespost is. De verschuiving 
van kiezelwieren naar flagellalen en blauwwieren suggereert dat niet alleen slib maar ook het oorspronkelijke 
nvierplankton hier sedimenteert 

De zomergemiddelde chlorofyla-gehalten in het Volkerak en Zoommeer nemen toe. maar zijn ook in 1994 nog 
lager dan in Ussel- en Markermeer (figuur 14) Dit komt omdat de graasdruk door zooplankton in het 
Volkerak/Zoommeer nog hoger is dan in beide andere meren In het voorjaar worden kleine kiezelwieren 
(.Stephanodiscus) en flagellaten (Rhodomonas) vrijwel volledig weggegraasd. In de zomer. wanneer de begra-
zingseffectiviteil afneeml door de ontwikkeling van grote blauwwieren. nemen deze snelle groeiers weer toe. In 
het Zoommeer blijf I het zomergemiddelde doorzicht sinds 1992 ongevecr 16 dm (figuur 16). 
In hel Ussel- en Markermeer is de graasdruk lager (door prcdatie van Spiering op zooplankton) en dit leidl lo t 
relabel hoge abundanties van kleine groenwieren en blauwwieren In het Markermeer wordt de fytoplanklon-
producUe mede bepaald door het lichtklimaat dal door het wisselende maar gemiddeld hoge zwevende stofge-
halte ongunstiger is dan in het IJsselmeer. Door dit slibgehalte is er geen duidelijke relatie tussen doorzicht en 
chlorofyl (figuur 16). Het doorzichl in het IJsselmeer is gemiddeld 2 dm hoger dan m het Markermeer maar ook 
hier is er geen duideli|ke relatie binnen de range van meest-voorkomende chlorofylgehalten In de extreme jaren 
1976 en 1989 was sprake van relatief warm en zonnig weer in de maanden mei-juli. Van 1976 is bekend dat in 
het IJsselmeer uitzonderlijke bloei optrad van het blauw-
w i c PUinktothrix agardhii. 

In de tachtiger jaren was Microcystis normaliter een 
belangrijk blauwwier in het IJsselmeer. Crote kolonies 
van deze soort hebben een betrekkelijk klein effect op 
het doorzicht Momenteel echter zi|n kleinere blauw-
wiersoorten, die kenmerkend zi|n voor minder eutrool 
water maar een groter nadelig effect op het doorzicht 
hebben. abundanter Door stimulering van de ontwikke
ling van grote watervlooien kunnen deze kleinere indivi
duen effectief weggegraasd worden In de praktijk blijkt 
dat deze kleinere individuen vervolgens geleidelijk wor
den vervangen door grotere, oneetbare individuen, 
waardoor de chlorofyla-gehalten in de zomermaanden 
maar weinig dalen (9. 10) Omdat het chlorofyl hiermee 
echter geconcentreerd is in grotere fytoplanktoneenhe 
den. kan hel doorzicht in diepere meren toch toenemen 

tot zo'n 20 dm. 

De randmeren hebben zoveel gemeenschappelijke kenmerken dat zij to t een watersystecm kunnen worden gere-
kend. De waterkwaliteilsloesland is nog wel verschillend Tussen fosfaatgehalte, chlorofyla-gehalte en doorzicht 

zijn duidelijke relaties (figuur 16). De relatie tussen zomergemiddeld doorzichl en chlorofyla-gehalte is voor de 

drie gepresenteerde meren overeenkomstig Dit komt door de aanwezigheid van de filamenteuze blauwalg 
Planktothnx agardhii die een sterke invloed heeft op het doorzicht In ondiepe meren met een geringe turbulentie 

vull een populatie van deze soort de hele watcrkolom met filamenten. waardoor hij als het ware zijn eigen lichtklimaat genereert (11). In het Eemmeer is het totaal-fos-

faatgehalte nog te hoog om in een duidelijke relatie 

lliiluil 
; 

Fig- 14 

Zomergemiddelde gehalten van totaal-fosfaat en 
chlorofyla in 1994 en een vergelijking met de periode 

1990-1993 De relatie tussen chlorofyla en fosfaal 

verschilt per watersysteem. 

Mean summer value of total-P and chlorophyll-a in 
1994 and a comparison to the period 1990-1993. 

The relation between chlorophyll-a and loslate is 

differs per watersysteem 
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Fig. 15 
Zomergemiddelde samenstelling van fytoplankton 

in 1994. In de rivieren komen blauwwieren nauwe-
lijks voor. 
Mean summer fytoplankton composition in 1994. 

Cyanophyla are rare in the rivers 
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met het chlorofyla-gehalte te staan Door het optre-
den van lichtbeperking is de vanalie rond de regres-
sii'li|n veel groter dan bi | het Veluwerr -
Wolderwi jd In deze meren is fosfaat bij zomerge-
middelden van minder dan 0-3 m g Ptot/ I blijkbaar 
wel groeilimitcrend. Het Wolderwijd heeft in de 
periode 1975-1990 een lang traject van zomerge
middelde chlorofylgehalten doorlopen, wa.ubii de 
zichtdiepte varie-erde van 2 1 dm tot 4.5 dm in 
1985. In de zomer van 1991, de zomer na de afvis-
sing. bedroeg de zichtdiepte bi | een vri|wel gelijk 
chlorofylgehalle als in 1985/1987 zelfs 6.8 dm. Het 
fytoplankton beslond in die zomer vooral ml 
kiezelwieren en groenwieren en het blauwwier 
Planktothnx agardhii was weinig aanwezig. In 1994 
is de silualie van 1990 weer teruggekeerd 

Fig. 16 
Chlorofyla-gehalten (zomergemiddelde) uitgezet 

tegen totaal-fosfaatgehalte en doorzicht (zomerge-
middelden) 

The chlorophyll-a mean summer values plotted 
against total-P and transparency (mean summer 

values). 

http://lpl.nl
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llssclmcer echter wordt bet fytoplankton in de 

zomermaanden gcdomineerd door blauwwie

ren, met als hclangrijkstc vertcgenvvoordigers 

Microcystis en Aphanizomenon (figuur 13). De 

absolute dichtheden wm deze blauwwieren 

zijn niet hoger dan in hei IJsselmeer (6), maar 

de bijdrage van groenwieren hlijft in hel 

Volkerak/Zoommeer opvallend laag. 

Grote verschillen rijn er nog steeds tussen de 

Veluwerandmeren (Veluweniecr, Wolderwijd 

en Nuldernauwl en dc westelijke randmeren 

I Eemmeer en Gooimeer). In het Veluwemeer en 

het Wolderwijd zijn in de cersle bclft van jaren 

tachlig de zomergemiddelde totaal-losfaatgehal-

len beneden de grenswaarde van 0.15 mg 

''tot.ial"' gedaald, als gevolg v.m de doorspoeling 

met fosfaatarm polderwater uit Flevoland (figuur 

121. In respons hierop is hel doorzichl verbetert 

en hel chlorofylu-gehalie gedaald. In hel Wolder-

uiul. waar hei totaal-fosfaatgehalte in 1980 nog 

veel hoger was dan in hel Ycliiwcmccr, is de/e 

respons duidelijker dan in hel Veluwemeer. waar 

de grootste verbetering zich al in 1979-1980 vol-

trok. Sinds 1987 is in bride meren vvat de/e 

waterkwalhehsparameters betrefi geen verdere 

verbetering opgetreden. Hiermee is de korlc let 

miindoelstelling in het kader van de beslrijding 

van overmatigc algengroci in de randmeren, 

een /omctgcunddeld gehalte van 0,08-0,12 mg 

' lo iaal" ' ' ' ' • n o 8 m e l oerrikt. In de laatste chic 

jaar is het fosfaatgehalte weer gestegen, vermoc-

delijk door ecu toename van de losl.ialv r.iehl v i.i 

de Veluwse bcken en de doorspoeling (8). In bet 

Wolderwijd wordl sinds 1990 ceil omvangrijk 

v issi.indsbeheer gevoerd. Na een ingriipendc 

,iiv issing in de winter '90/'9l is hei zomergemid

delde doorzichl gcslcgen lot 6.8 dm in 1991 en 

/iin de chloroiyiii-geh.ilten .l.inv.inkeliik lager. In 

1994 echter /i|tl dc /omcigcmiddelden weer 

gelijk .i.m die in 1990. 

Hei blauwwier Planktothrix '=Osci1latoria) 

agardhii sped) nog steeds ecu bdangrijke rol in 

bet fytoplankton van de Veluwerandmeren. De 

sterke dominantie is sinds de doorspoeling 

mel polderwaler echter vcrdwenen en in de 

zomer treden ook andere blauwwiersoorten 

up de voorgrond zoals de ch.i.idvoniiigc 

Planktolyngbya timnetica en de kolonievonnende 

Aphanocapsa sp, en Woronichinia compacta 

(figuur 13). D.i.un.i.isi zijn groenwieren belang 

rijker geworden. 

In bet Eemmeer domineert Planktothrix 

agardhii nog in sterke mate .il neeml dc zomer

gemiddelde abundantie in 1992-1994 at ten 

gunste van kleine groenwieren nil bet gcslachl 

Monoraphidium (figuur 13). Sinds 1983 is hei 

zomergemiddelde fosfaatgehalte in hel I cm 

nicer slerk gedaald. De zomergemiddelde chlo 

rofylfl-gehahen Buctueren sicrk v.m jaar tol i.i.u 

maar verionen over de gehclc periode een 

dalende trend (figuur 13). In verhouding is hei 

zomergemidddde doorzichl in 1983 1994 maar 

weinig loegenomen. van 2.1 lol 2.8 dm. 

De fytoplanktongemeenschap in bet Noordzee-

kanaal combineert kenmerken v.m de 

Rijn (dc kiezclwiersoorlen Slcpliaiwilhcus en 

Skeletonema) met kenmerken van bet 

Markermeer (dominantie van groenwicrsoor 

Ien) (figuur 131. I l.iai na.isl komen dinollagella 

Ien voor die in geen van de andere rijkswateren 

gevonden worden. In 1992-1994 doen rid) 

geen wezenlijke verschuivingen in de globale 

samenstelling voor 

FotoS 
Door diverse walerstaalkundige maalre-
gelen, zoals slulzen en sluwen, wordt de 
doorstrommg van het water vaak 
geremd In dit stilstaande ol zwakslm-
mende, meeslal voedselri|ke water kun
nen algen zich goed vermeerderen Ook 
krijgt het water in de zomer meer gele-
genheid om op te warmen Onder deze 
omstandigheden zal de kans op algen-
bloei toencmen. 
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3. Macrofauna 
A. bij de Vaate en M. Greijdanus-Klaas (RIZA) 

Op het kunstmatig substraat in de Rijn 

(Lobith) en de Ussel (Kampen) zijn de 

Kaspische slijkgarnaal en dc Tijgervlokrceft, 

evenals in 1992 en 1993, de belangrijkste 

soorten. In de Maas (Borgharcn en Grave) 

daarcntcgen is een opmerkelijkc toename 

geconstateerd van dc Driehoeksntossel, een 

soort die in voorgaande jaren nauwelijks van 

bet eke n is was. 

Op de lokatic Borgharen is een duidelijke toe

name te zicn van het aantal soorten dat op het 

kunstmatig substraat is aangetroffen, dit als 

gevolg van een verbeterde waterkwalitcit. 

Op de sieuen in de Ussel is dc Kaspische 

slijkgarnaal dc cnige dominanle soort. Dit 

was ook in 1992 het geval. Ten opzichte van 

1992 zijn de aangetroffen dichtheden echter 

duidelijk lager. Dc cnige subdominante soort 

op alle lokatics is dc Drichocksmossel. 

Een uil dc Donau afkomstige vlokrecftcn-

soort Dikcrogammarus villosus is dit jaar voor 

hcl eer si in dc Rijn aangetroffen. Bij de 

kokci iullers is de soort Hyilropsyche bulgaro-

manorum ondcrscheiden. Larven van deze 

soort, die qua uiterlijk sterk lijkt op de alge-

nieen voorkomende soort //. contubernalis, 

zijn nog niet eerder in het Ncdcrlandse deel 

van de Rijn aangetroffen. Bij een controle van 

monsters van voorgaande jaren is geblekcn 

dat larven H. bulgaromanoruni al in 1992 op 

het kunstmatig substraat voorkwamen. 

I v enals in 1992 en 1993 is in bet kadet van de 

biologische monitoring in 1994 de macrofauna 

(ongewervelde dieren I in de Rijn en in de Maas 

zes maal bemonsterd met behulp van ecu 

gcst.incla.itdiscerd kunstmatig substraat (mand-

jes met glazen knikkers). Daarnaasi is ecu ecu 

malige bemonstering uitgevoerd van de stenen 

m dc oevei/one van de Ussel. Laatstgcnoemde 

bemonstering is de voortzerting van ecu beperki 

nionitoringsprogramiua dal al in 1973 van start 

is gegaan 111. Binnen dil laatste programma is 

er naar geslreefd jaarlijks, in de niaand seplem 

ber, op een aantal vaste lokaties een vijftal ste

nen in dc oeverzone te bemonsteren. 

Bemonsteringen mel het kunstmatig substraal 

hebben in 1991 plaatsgevonden in dc periode 

mei l/m oktober op de lokatics Lobith (Rijn), 

Kampen (I)ssd), Borgharen en Crave (Maas) na 

een kolonisatieperiode van tdkens vier weken. 

In dc Rijn en dc Ussel is sledlts een tvvcclal 

soorten aangetroffen die als (sub)dominant 

kunnen worden aangcmcrkl. Met bclrclt in 

beide gevallen een kreeftachtige n.L dc Kaspi

sche slijkgarnaal {Corophium curvispinum) en 

dc tiigervlokrceft [Gammarus tigrmus). Beide 

soorten dommeren de levensgemeenschap \.m 

ongewervelde dieren op hel kunstmatig sub

straat al vanaf hel begin van dc biologische 

monitoring in 1992 (label 1 I. 

Het aantal exemplaren van de kokerjuffer 

Hydropsyche contubernalis dal op het kunstma

tig substraal bij Lobith is aangetroffen, lag in 

1994 net onder de (rekenkundige) subdomi-

n.iiilicgrens. De oor/aak hiervan is dal in 1994 

een uiterlijk nauw verwante soorl is ondcrschei

den. In 1992 en 1993 is dal onderscheid niel 

gemaakt, waardoor in die jaren le huge aantal

len zijn opgegeven voor de/e soort 

De nieuw onderschciden soort betreft 

H. bulgarotnanorum. Hiervan zijn niel eerder 

larven in Nederland aangetroffen. Wel /iin in dc 

lachtiger jaren ecu aantal imago's aangetroffen 

in een vanglampopslelling kings de Ussel bij 

Kampen. Ook zijn de resteii van een manneliik 

cxemplaar in dc ma.ig van een Alver [Alburnus 

alburnus), gevangen in de buurt van Dcvcntcr. 

aangetroffen (3). Achlcraf is echter geblekcn dal 

//. bulgaromanofum ook al in dc monsters v.m 

1992 en 1993 voorkw.im (4). Ze /iin toen niet 

,il- zodanig herkend omdat de verschillen tussen 

//. contubernalis en II. bulgarotnanorum weinig 

opvallend /iin. Hcl totaal van beide soorten op 

hcl kunstmatig substraat bij I obiih zou overi-

gens in 1994 dc grenswaarde van subdominan-

tie wel hebben overschreden. In label 2 is hel 

jaarlijks verloop van hel totaal van H. contubcr-

rialis en II. bulgarotnanorum op het kunstmatig 

substraal bii Lobilh en Kampen in de afgelo

pen jaren gegeven (in de Maas is /•/. bulgaro

tnanorum nog niel aangetroffen) met daarnaasi 

de veihouding lusscn de beide soorten. Hcl 

blijkt dat //. contubernalis vooral bij Lobith en 

//. bulgarotnanorum vooral bij Kampen is aan

getroffen. 

locatie 
taxon Lobith Kampen Borgharen Crave 

1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

Kreeftachtigen 
Asellus tqtlltl •• > • 
Corophium curvispinum •• •• •• •• •• •• 
Gammarus tigrmus » * • • > • » > • • • • »• • •• 
Weekdleren 
Bithyma tentaculata • 

ilyrnorpha • •• *• 
Vedermuggen 

•onomus gr longilorceps 
Dicrotendipes gr nervosus • « . , . . . . . • 
Kokerjuffers 
Hydropsyche contubernalis • • i , 

TabeM 
De dominante ("*) en subdominante (•) soorten in hel totaal aan ongewervelde dieren zoals aangetroffen in de 
periode mei t/m oktober 1994 en in vergeli|kbare perioden in 1992 en 1993 op het kunstmatig substraat. Een soort is 
dominant als de levensgemeenschap voor meer dan 20% daaruit bestaat Subdominant zijn de soorten die na aftrek 
van de dominant? soorten een bijdrage van meer dan 20% leveren aan de som van de overblijvende individuen (2) 

Een opmerkelijkc vondsl op het kunstmatig 

substraat bij Lobith is de trlokreefi Dikerogam 

marus villosus (5). Hei geslachl Dikerogammarus 

koml van nature niet voor in het stroomgebied 

van de Rijn. De aangetroffen soort mod dus 

bcschoiiwd worden als een immigrant. In het 

stroomgebied van de Donau komt echter wel 

een aantal Dikerogammams-soorlen voor en de 

verondcrstclling lijkl dan ook gerechlvaardigd 

dat introductie van /». villosus in de Rijn mod 

hebben plaatsgevonden via hcl Main Donauka-

n.ial. I'e nicer ook omdat in dit kanaal al in 

ii»i'2 ecu Dikerogammarus-sooti is aangetroffen 

en in de Main in 1994. Verba/ingwekkend is 

echter dat hel z.owel in hel Main-Donaukanaal 

http://gcst.incla.it
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Fig. 17 
De mediaanwaarden van het cadmiumgehalte in dc 
zwevende stof van hel Maaswater en van het gehalte 
aan cholinesteraseremmende stoffen, gemeten op het 
meetstation bi | Eijsden (8.9), in vcrgeli|king met de som 
( , 0 log) van het aantal dnehoeksmosselen dat jaarlijks is 
bemonsterd op de kunstmatige substraten te Borgharen 
en Crave. Omdat driehoeksmosselen "fil ler feeders" 
zijn, dus hun voedsel uit hel water filtreren, mag bi| l.i»-r 
concentrates verwacht worden dat het aan zwevend slib 
gebonden cadmium meer effect heeft dan de in het 
water opgeloste fractie. 

Median ol the concentration of cadmium in suspended 
solids and concentration of cholinesterase-inhibitors In 
the Meuse at the station Ei/sden (8,9), compared to the 
sum Clog) of the number ol Dreissena species that are 
sampled yearly on artificial substratum at Borgharen en 
Crave (river Meuse). Dreissena species are filter-feeders. 
Die lood is filtered Irom the water. At low concentra
tions, cadmium In suspended solids is expected to have 
a larger impact than the dissolved traction 

jaar 

1992 
1993 
1994 

totaal aantal 
Hydropsych.es 

Lobith Kampen 

1606 320 
1180 526 
1567 615 

percentage 
H. contubernalis H. bulgaromanoruin 

Lobith Kampen Lobith Kampen 

nb 2 n.b. 98 
n.b. 3 n.b. 96 
78 3 17 91 

Tabel 2 
Het aantal aangetroffen exemplaren per jaar en de pro-
cenluele verdeling van H contubernalis en H. bulgaro
manoruin op de kunstmalige substraten in de Ri|n 
(Lobith) en de Ussel (Kampen) in dc periode 1992-1994 
Dat de som van de percentages van beide soorten op 
elke lokabe <100 is, komt omdat de juveniele exempla
ren met van elkaar zijn le onderschciden (n b = niet 
bepaald). 

Foto6 
Weidebeekjuffer (Ca/c/ 

waterranonkel. 

splendens) op Vlotlende 

Belangrijke indicatoren voor de algemenc milieukwaliteit in de rivieren worden gevonden in de groep van 
en, de haften. de kokerjuffers en de steenvliegen Rond 1900 kwamen in de benedenloop van de 

Ri|n in diverse biotopen nog 3 soorten llbellen, 21 soorten haften. 17 soorten kokkeriuffers en 13 soorten 
steenvliegen voor (15). Tegen het einde van de zesli am geen enkele van deze soorten meer 

in de Rijn voor Langzaam maar zeker verbetert de situalie als gevolg van de uitgevoerde saneringsmaat-
regelen ter verbetenng van de waterkwaliteit In 1994 zijn in de Ri|n(-takken) tenminste 3 libellensoor-
ten, 4 soorten haften en 6 soorten kokkerjufters aangetroffen op hel kunstmatig substraal 
nen in de oeverzone van de Ussel. Zouden ovengens meerdere natuurli|ke biotopen zijn bemonrti 
name in het vooriaar. dan zouden deze aantallen zeker hoger zi|n geweesl Zo is uit incidentcle waarne-
mingen in het vooriaar van 1994 geblcken dat de stenen in de oeverzone van de Waal en de Ncderrtjn 
onder andere zijn gekoloniseerd door respectievelijk de Haft {Heptagema sulphurea) (8ij de Vaate. eigen 
waarn ) en de Kokerjufter {Hydroptila spec ) (Klink, eigen waarn.). twee soorten die relabel hoge eisen 
stellen aan do walerkwaliteil en vrijwel urtsluitend in hel vooriaar r-ijn waar te nemen De meeste van da 
in 1994 aangetroffen gevoelige soorten zi|n op het kunstmatig substraat aang, komt vooina-

meHjk omdat een belangrijk deel van de betreffende soorten allecn in de eerste helft van het |aar in een 
zodanig stadium voorkomen dat ze zijn te bemonsteren en ook I 
wordt uilsluilend bemonsterd met een kunstmatig substraat. 

http://Hydropsych.es


2h Biologische monitoring zoete rijkswateren 1994 

locatie 
hoofdgroep l ob i t h Kampen Borg, aren Crave 

1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

I'latworrnen Traladida 1 2 4 .' 4 4 2 4 i 1 3 4 
Bloedzuigers Hirudmea 3 2 4 7 7 4 7 7 6 8 7 5 
Weekdicren Mollusca 10 11 10 8 10 8 9 8 8 16 16 16 
Kreeftachtigen Crustacea 4 6 7 6 5 5 2 2 6 9 10 9 
Kevers Coleoptera 1 2 
Libellen Odonata 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 
Kokerjuffers Trichoptera 4 5 5 2 2 4 1 1 1 5 6 5 

•I I Ephemenoptera 2 3 3 1 1 2 1 1 2 3 1 
Tweevleugeligen Diptera 1 2 
Steenvliegen Plecoptera 1 1 

Vedermuggen Chironomidae 27 21 29 19 18 21 6 9 13 20 29 23 
Kriebelmuggen Siniuludae 1 1 1 
Netvleugeligen Neuroptet.i 1 1 1 1 
Vlinders Lepidoptera 1 

totaal 52 51 65 47 50 49 28 34 42 64 82 65 

Tabel3 

Het aantal aangetroffen soorten per hoofdgroep op de kunstmatige substraten in de periode 1992-1994 

a ls i n d e M a i n d o s o o r t / ) . hacmobapbcs b e t r o f 

K>). D p g r o n d v a n l i t e r a l u i i r g c g c v c n s o v e r d e 

verspreiding van beide soorten in de Donau 

w o r d l ech te r v c r o n d e r s l c l d da l / ) . villosus StTO-

mingsgevoelig is (5). Overigens mag worden 

v c r w a c h l d a l />. haemobaphes b i n n c n afz. ienba 

re l i j d o o k i n he t N ' c d c i l a n d s e dee l v a n d c R i j n 

/al worden aangetroffen ook al /i in dc condities 

VOOI d e / e soo r t m i n d e r o p t i m a a l . 

O p het k u n s t m a t i g Subs t raa t i n d e M a a s i / o w v l 

b i j B o r g h a r e n als b i j G r a v e ) b leek i n 1994 d c 

d r i e h o e k s m o s s e l {Dreissena polyinorpha) t o t d e 

g r o e p v a n d e d o m i n a n t e s o o r t e n te h o r e n . 

I n I 9 9 2 en 1993 is d e / e s o o r l n o g i n g c r i n g e 

a a n l a l l c n a a n g e t r o f f e n . D c t o e n a m e m o t ' t he t 

Fig. 18 
Scizocnsontwikkelingen in het aantal 
ongewervelde dieren op kunstmatig sub
straat. 1992 en 1993 (let op schaalver-
schillen) In de Rijn en de Ussel werd het 
beeld ook in 1993 bepaald door de 
kreeftachtigen, met name de Kaspische 
Slijkgarnaal. In de Maas nam naasl het 
aantal soorten ook het aantal individuen 
bij diverse groepen toe 
Seasonal changes in numbers of macro-
invertebrates on artificial substrate (bas-

J with marbles), 1992 and 1993 
in the Rivers Rhine and Ussel. the Cas
pian Shrimp Corophium curvispinum 
strongly dominated the invertebrate 
community 

Macrofauna in de grote rivieren 1994 
Macroinvertebrates in the Dutch rivers 1994 

overigen OUivrs 

haften Ephemeroptera 

libellen Odonata 

platwormen Tricladida 

weekdieren Mollusca 

vedermuggen Chironomidae 

kokerjuffers Trichoptera 

kreeftachtigen Crustacea 

bloedzuigers Hirudmea 

"till W ( 

,- ., 
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Irefkanswaarde 

soort Lobith 

4 

Kan- pen Borgharen Grave 

Dicrotendipes gr. nervosus 

Lobith 

4 5 5 5 

Nanocladius bicolor 3 2 3 3 

Cricotopus bicinctus 3 3 1 3 

Parachironomus gr arcuatus 2 2 4 2 

Cricotopus gr. sylvestris 1 2 2 2 

Rheotanytarsus spec. 3 2 1 

cf Conchapelopia 2 0 

Clyptotendipes pallens 2 1 

Parachironomus iongiforceps 1 1 

nomusspec. 2 1 

Tanytarsus spec. 1 1 

Micropsectra spec 1 1 

Endochironomus albipennis 1 0 

Clyptotendipes barbipes 2 0 

Ablabesmyia longistyla 0 0 

Rheocricotopus luscipes 1 0 

Polypedilum gr nubeculosum 1 0 

Clyptotendipes gr. pallens 0 1 

Microtendlpes gr. chloris 1 0 

Paratanytarsus spec. 1 0 

Procladius spec 0 1 

Rheocricotopus spec. 1 0 

Cricotopus vierrensis 1 0 

Rheocricotopus chalybeatus 1 0 

Psectrocladius spec. 1 0 

Orthocladius spec 1 0 

Endochiromonus gr. dispar 1 0 

Parachironomus spec. Kampen 1 1 0 

Harmschia spec. 1 0 

Xenochironomus xenolabis 0 1 

Glyptotendipes panpes 0 0 

Cricotopus intent 1 1 0 

Synorthocladius semivirens 1 0 0 
Cladotanytarsus spec. 0 0 

Polypedilum breviantennatum 0 0 

Cryptochironomus spec. 0 0 

Potthastia longimanus 0 0 

Tvetenia d veralli 0 0 0 

Polypedilum gr. bicrenatum 0 0 0 

Paratendipes spec. 0 0 0 

f-ukielferiella discoloripes 0 0 0 

Rheopelopia spec. 0 0 0 

Cricotopus triannulatus 0 0 0 

Polypedilum gr sordens 0 1 0 0 

Bnllia modesta 0 0 1 0 

Prodiamesia olivacea 0 0 0 1 

Prachironomus gr. vitiosus 0 0 0 1 

Corynoneura scutella 0 0 0 1 

Ablabesmyia monilis 0 0 0 1 

Tabel4 
De trefkanswaarde voor de vedermuggen op het kunstmatig substraat in dc periode 1992-1994 
Is de soort in het geheel niet aangelroffen dan is de trefkanswaarde 0. in yO-20% van de monsters 1. In 21-40% is 
deze 2 en zo oplopend tot 5 wanneer een soort in 81 -100% van de monsters is aangetroffen 

gcvolg zijn van een vcrdere dating van hel 

gehalte aan /ware mclalcn en microveronliei 

nigingcn, mel name cadmium (7). 

Een aigemene verbetering van de waterkwaliteit 

van de Maas Icoml ook tot uittng in het aantal 

soorten dat bij Borgharen is aangetroffen I label 

3). De toename win het aantal soorten in de 

groep van kreeftachtigen lijkt ecu gcvolg te /iin 

van de afhemende cadmiumconcentratie i IO). 

I ).i.iin,last moet een vcrdere toename \an het 

aantal soorien insektenlarven worden toege-

schreven aan de gesignalcerdc alnamc van 

de conceniraiie aan cholinesteraseremmende 

Stoffen (111. In figuur 17 is dc alnamc v.m het 

cadmiumgehalte en hcl gehalte aan cholineste 

i.iscTcmmcnde stoffen weergegeven. 

Hel verschil in hcl totaal aantal aangetroffen 

soorien op hel kunstmatig substraat wordt 

voor een belangrijk deel veroorzaakl door de 

vedermuggen (label 3). Hicrbij speell dal win 

verschillende soorien slechtS al en toe enkele 

exemplaren /iin aangetroffen. In tabel 4 is voor 

de periode 1992-1994 de trefkanswaarde vooi 

deze groep van inscklen gegeven. I'e Irelkans 

vva.udc is dc klassc-indeling van de percentages 

van dc monsters waarin een soort is aangcliol 

leu. 

In hcl algemeen zijn dc meeste soorten op hel 

kunstmatig substraat aangetroffen in de perio 

de mci-juni, lerwijl de grOOtSte dichlhcden 

voorkwamen in <\c periode juli augustUS (fig. 

I SI. Per hoofdgroep kunnen dc volgende leant-

tekeningen worden gemaakt: 

a. Plalwormen en bloedzuigers zijn vooral be

langrijk ill de Maas bii Borgharen in de 

periode juli augustus. Dii wijsl op een 

organische belasting bovenstrooms v.m de 

bemonsteringslokalie (12). 

b. Bij dc wcekdieien op hcl ktinsini.uig sub

straal in dc- Maas is de Driehoeksmossd de 

bcl.ingnjksic soort, gevolgd dooi de Grote 

diepslak [Bithynia tentaculata), een soon die 

in 1992 op de lok.uie Borgharen subdomi 

nant was (label 1 |. 

c. In de Maas /ijn bij Borgharen vie 

Walcrpisscbcd (AselluS OqUOttCUS) en bij 

Crave de liigcrvlokn ligrinus) de 

bdangrijkste kreeftachtigen. Ook dc 

vVaicrpisschcd is ecu indicatoi VOOI 0 

sche veronireiniging (12). 

Dedichtbcid van dc kreeftachtigen in de Rijn 

(Lobith) en de Ussel (Kampen) word) in 

sterke mate bepaald door de levenscydus v.m 

de Kaspische slijkgarnad (C curvispinum). 

I )c hoogste dichihcdcn worden jaarlijks aan 

getroffen in de periode iuli-septembei (13, 

II In de recks van scplembcrwaarnemin-

gen bij Lobith (figuur 19) is ecu duiddijk 

negatid effect waameembaar van de hoge 

dichtheden van de/e soon op de sonrtenrijk-

dom. Omdal dc dieren vvoonbtusies van slib-

rijk materiaal vormen zijn ze plaatsconcur-

renten voor de lithofide fauna (dieren die 

stenen bewoncnl. 

d. Groepen, waarvoor in hel algemeen ecu g< * di 

milieukwalileil noodzakclijk is, zoals libellen, 

kokerjuffers en haften, komen nog slechts 

spoiadisch voor op het kunstmatig substraat 

Op grond van de waamemingen kan gecon-

dudeerd worden dal de perioden md nun en 

auguslus-scptcmbei de belangrijksle perioden 

zijn waarin ze worden aangetroffen. 

e. Vedermuggen komen vooral In de periode 

mei nun voor op bet kunstmatig substraal. 

Niel alleen is dan de diversiieil aan soorien 

het grootst, ook de dichtheden zijn dan 
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Macrofauna bij Lobith (kunstmatig substraat) 
Macroinvertebrates at Lobith (artificial substrate) 
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

I 1 weekdieren 
' — ' mollusks 
^ _ vedermuggen 
^km chironomids 

^— kokerjuffers 
' caddisflies 

Corophium curvispinum 

Cammarus trigrinus 

Cammarus pulex 

aantal soorten 
number of species 

Tabel 5 
De dominante- C •) en subdominante (") soorten in het totaal aan ongewervelde dieren op de slenen in de oeverzo-
ne van de Ussel in September 1992 en oktober 1994 

locat e 

soort Velp De Steeg Olst Wi jhe 
1992 1994 1992 1994 1992 1994 1992 1994 

Kreeftachtigen 

Corophium curvispinum •• •• •• *• • • •• •• •• 
Cammarus tigtlnus « • 
Platwormen 

Dugesia spec • • 
Weekdieren 

Dreissena polymorpha • • • • • • 
Kokerjulfei-

Hydropsyche contubeinale. • 
H. bulgaromanoium • • 

Fig. 19 
De macrofauna op het kunstmatig substraat bij Lobith, 
septemberwaarnemingen (1987-1994). 
Macroinvertebrates on artificial substrate at Lobith in 
September (1987-1996) 

i i iaxinia. i l . Zoals overigens ui l label 4 b l i jk t , 

word l een belangrijk deel van de aangetroffen 

soorten slechts incidenteel waargenomen 

(trefkanswaarde 11. Op de lokatie lobith geld 

dat voor 70% van de soorien. Voor Kampen, 

Borgharen en Grave zi jn de/e percentages 

respectievelijk 66, 76 en 68. 

Door sterke afvoerfluctuaties in de bemonste-

ringsperiode in 1993 zijn de stenen in de oever-

zoneop de bemonsteringslok.it ics kings dc Ussel 

onvoldoende gekoloniseerd, waardoor analyse 

van de monsters niet zinvol geachl werd. Ook in 

1994 is van dergelijkc Hintu. i t i ts last ondervon-

dcn. In tegcnstelling tot de gchiuiki-hikc 

bemonsteringsdiepte van 30-40 cm zijn de ste

nen daarom mel ecu poliepgrijper op grotere 

diepte verzamdd. Deze andere manier van ste

nen ver/amclen kan van invloed zijn op de 

resullaten van de mon i to r ing . Mobic le soorten 

kunnen nameli jk gemakkeliiker ontsnappen als 

op grotere diepte wordt bcmonslerd. Wat hel 

effect is s.xn cle/c aaugepastc bemoiisteringsmc-

ihode op het vvaarncmingsrcsullaal valt moei l i ik 

aan te geven. Opval lend is echter dat een 

mobicle sooi i als de I i igcrvlokreeft niet nicer 

s i ibdomin. in i was i lokatics Olsl en Wi jhe) . 

De ontwikkeling van dc macrofauna op de 

stenen in de Ijsscl is vanaf 1975 weergegeven in 

figuur 20. laarli iks zijn in de periode September 

oktober op dc lokatics Velp, Dc Steeg, Olsl en 

Wijhe 5 stenen bemonsterd. O p alle lokatics 

Tabel 6 
Ontwikkelingen in de dichtheden van de Kaspische slijk-
garnaal op de stenen in de oeverzone van de Ussel in de 
periode 1989-1994 Oe gelallen zijn gebaseerd op jaar-
lljkse waamemingen in September of oktober. Per lokatie 
zijn |aarli|ks vijf stenen bemonsterd (-: met aangetroffen; 
n b . niel bemonsterd) 

' " log aantal pel m? 

lokatie 1989 

2,7 

1990 

4,5 

1991 

5,0 

1992 

5.9 

1993 

n b 

1994 

4,9 Velp 

1989 

2,7 

1990 

4,5 

1991 

5,0 

1992 

5.9 

1993 

n b 

1994 

4,9 
De Steeg <1,3 3,7 5.3 6.1 n.b 4,4 

Olst - <1.3 3,8 5,1 n b 4.2 

Wi|hc 1.5 2.4 5.6 n.b. 4,1 

http://iiiaxinia.il
http://bemonsteringslok.it
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Foto7 
Dood hout in het water vorml een belangnjk onderdeel van een natuurlijke nvier. Het is de woonplaats van een zeer 
diverse levensgemeenschap van macrofauna en dient als paaisubstraat voor tal van vissoorten In het zomerbed van 
de grote rivieren vomit dood hout echter een obstakel voor de scheepvaart en is daar ongewenst Kansen voor herslel 
van deze typische rivicrblotoop zijn daarom vooral aanwezig in naluurontwikkelingsgebieden in de uiterwaarden waar 
meestromende nevengeulen zijn gepland. Maar ook in gebieden waarin een dergelijke nevengeul niet voorkomt.zoals 
bijvoorbeeld in de Blauwe Kamer, vormt het ontstaan van dood hout een waardevol onderdeel van natuurontwikke-
ling 

Fig. 20 
De ontwikkeling van de macrofauna op de stenen in de Ussel vanaf 1975 

Development of macroinvertebrates on rocks in the river Ussel 

Macrofaunaontwikkeling in de Ussel 
Development of Macroinvertebrates in the river Ussel 
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platwormen Tricladida 

rest others 

kreeftachtigen Crustacea 

was, evenals in 1992, dc Kaspische sliikgarna.il 

(C. curvispinum) de cnige dominate soon. 

Subdominant op alle lokatics was de 

Driehoeksmossel (/>. pob/mOTpha), 

De resultaten van de stenenbenionstering in de 

Ussel bevestigcn de wa.uncniing mel hel 

kunstmatig substraat dat van de bride 

Hydropsyche soorien (kokeriulleisi dc SOOrt 

H. bulgarmanorum vooral voorkomt bij 

Kampen, dus aan hcl cind van dc bcnedenloop 

van de Rijn en de soort II. tontubemaOs bij 

Lobith, aan hel begin van de bcnedenloop 

(label 2). Aangcnomen moet worden dal de 

stroomsnclheid bcpalcnd is m m het vooiko 

men van beide soorten (16). ' / . contubernalis is 

uitsliiiiend aangetroffen in de bovenloop van 

de l|ssel (lokatie Velp). Bij De Steeg, ongevecr 

Id km stroomatwa.irls en op de lokatics i )|st en 

Wijhe (70 tot 80 km slroomafwaarls van Velp) 

behoorden alle detei rnineei bare exemplaren tol 

de soort H. bulgaromanoTum, De lokatie Vdp 

onderschcidt zich van dc drie overige lokatics 

omdat de Ussel daar ongevecr 30",, smallci is. 

Dit veroorzaakl bij Velp kcnnelijk een z.odanig 

hogere slroomsnclheid dal hierdoor dc vesti 

ging van H. bulgarotnanorum sicrk word) 

bclemmerd. 

Dc Kaspische slijkgarnaal liikt zich inmiddels 

vrij gclijkmalig over de llsscl te hebben vei 

sprcid (label 6). 1 let dichthcidsverloop door dc 

jaren hecn is overigens een duidclijk voorbecld 

hoede dichtheid win een immigrant zich in /iin 

nieuwc omgeving onlvvikkelt. In de periode 

volgcnd op de kolonisatie worden relabel huge 

dichtheden bercikt, waarna dc dichtheid /KI I 

stabihseei I op een duidclijk lager niveau. 

http://sliikgarna.il
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4. Vissen 
A.J.M. Meijer (Bureau Waardenburg BV) 

In dc proc f fu ikcn is, in vergc l i jk ing m e t 1993, 

in 1994 o v e r alle locat ies g e r c k c n d bijna d e 

bel l i m i n d e r v i s sen g e v a n g e n bij dcze l fdc 

v a n g s t i n s p a n n i n g . V o o r a l Spier ing , Baars , 

S n o e k b a a r s e n P o s zijn in aanz ien l i jk iagere 

aanta l l en g e v a n g e n . Derge l i jke versch i l l en 

zijn in d e visscrij niet o n g e w o o n . A a n g c z i e n 

d c ia . i ik lass icrktes stcrk k u n n e n var ieren 

m o e t o o k in d e l o c k o m s t r e k e n i n g g e b o n d e n 

w o r d e n met s terke s c h o m m e l i n g e n . Er zijn 47 

s o o r t e n in d e fu ikvangs tcn aangetro f fen , in 

1993 w a r e n dit cr 4 8 . D e l i e n nicest v o o r k o -

uieiide s o o r t e n v o r m e n s a m e n 9 9 % v a n het 

totaal aantal gevangen vissen: Aal, euryoece 

kai pe iac h i igeu e n baai s a c h l i g e n . Auadrmile , 

rheof ic le - e n l i inno l i e l e s o o r t e n zijn net als in 

1993 in zeer g e r i n g c aanta l l en g e v a n g e n . D e 

g c h a n t e e r d e m e t h o d c geeft echter een o n d e r -

s c h a t t i n g van ( a n a d r o m c ) z a l m a c h t i g e n . D e 

al l ange tijd vrij z c l d z a m e Serpe l ing is in 1994 

vaker g e v a n g e n . 

Met act ieve b e m o n s t e r i n g z i jn 28 s o o r t e n 

g e v a n g e n . 

O m d e ecologische toes tand van d e zoete riiks 

w.itercn te k u n n e n b e o o r d c l e n en b e h e e r s m a a l -

regelen te k u n n e n eva lueren wordt s inds 1987 

Totaalaantallen van alle vlssoorten gevangen in proefvangsten fulken. maart-november 1994. en in kor en kuil oktober 1993-juni 1994 
Tol.il number* ol a l , . p« i« ot tnh caught in fyke nets. March-November 1994. and in beam Irawl. trawl and eWlru inning gear October 1993 lunc* 1994 

Srtoekbaary/' Sti/rMfeuVo/i hi 
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Alvel I Altmmm albumui 

Rlelvoom • ' ^hthjlmu\ 

Tlend *t baars / Pungitiin pungiUm 

karprr ' Cyp 

-vul/ Cottuigotiio 

Dned ,1 baan, / Gaifermfr-, 

Zeppnk / Petromyton mrtfttn/S 

W,nd> M . . 

Snoefc / tsoi lucnn 

IMkUptnri+rr / t hW 

Giebel/ca,< 

Rrvterpnk ' lamped 

Zeetorrl I Salmv nulla Itxilli 

zeeti' rjfKi iuta 

Rivirrgrondel I Gotvo goblo 

Kio«kafpc, ' Caraiuu, (ara.ttrirt 

Meerval / Slllrrut Rtaitn 

Barbeel / Barpm barbui 

SI UII** 

Gravkarper / Clrnopharffifpuho tdrlti 

Sr-rpellnR 

Kopvuoin / teudu II 

Kleine modderkruipei / Co/. • 

Or modderkruiprr ' Miigumui tosvln 

Rcgenb Irjrpl / Oncur/lwlcriul mykm 

Beektonll / Sa/mo Irtilta 'ami 

Steur / A , 

Kwabaal / l o t ! lota 

Roo'blei / Aspun atpun 

G u p / P o r s -

Zw Am dw meerval' IrUnn melts 

Zalm / Salma ia/a/ 

Bfonlorel / Salve',',,.. 

''iirfnMfnma nauti 

Bermpie / fvefliatherlos" bvbatului 

Beekprlk ' lampelia plane" 

Br Am dw meerv.il / Irulutin nebulous 

G» marene I Co/pgrvu, 'avjre'ir, 

Veb> / lelKASpuii dcl'nralm 

1000 10000 100000 1000000 

Fig. 21 
Met fuiken zijn 47 soorten 
gevangen Per soort is 
weergegeven: het totaal 
aantal exemplaren dat is 
gevangen in 14 856 fuiket-
malen op alle locaties samen 
(gekleurde balkjes). De 
kleuren komen overeen mel 
ecologische groepen (tabel 
1) Een tiental soorten komt 
het meest voor, tesamen 
99% van het totaalaantal. 
Bij de 28 soorten die met 
actieve bemonstering ge
vangen zijn (rode balkjes) 
Keldt dat vnjwel dezelfde 
groep soorten de grootste 
aantallen heeft. 
With fykes 47 species are 
Caught Total number per 
species in 14.856 fishing 
days in all locations are 
drawn with colored bars. 
The colors correspond with 
ecological groups (table 1). 
The ten most abundant spe
cies together take 99% of 
the total number. 
With trawl, beam trawls 
and electro fishing gear 28 
species were caught (red 
bars) Nearly the same 
group of species is most 
common. 

http://Tol.il
http://meerv.il


Biologische monitoring zoete rijkswateren 1994 M 

systematisch informat ie verzameld over de vis-

fauna. Tot in 1992 werden \,m acht plaatsen 

vooral kwalitatieve gegevens mel aalfuiken ver-

kregen. Vanaf 1992/1993 is het onderzoek uiige-

breid. In 1992/1993 is actieve beiuoustei ing uit

gevoerd (kor, kui l ) in de winterperiode. Er zi jn 

18 waleren in het rivierengebied bezochl. 

In 1993/1994 zi jn het Usselmeergebied, de 

Randmeren en hcl Noordzcekana.il bemonsierd 

en enkele rivieren zi jn voor de tweedc keer 

bemonsterd. De aktieve bemonstering is ecu 

momenlopname, die van een beperkt aantal 

soorien kvvantilalievc gegevens oplevert. Hcrha-

l ing in de loop der l i j d kan inzichl in cvcntucle 

verandcringeii geven. 

In 1993 is gesiandaardiseerd moni tor ingonder-

zoek met aalfuiken gestart, in 30 gebieden. D i l 

onderzoek is in 1993 en 1994 uitgevoerd in 

samenwerking met bcrocpsvisscrs, die vangsten 

rcgislrecrden in de periodc maarl l /m oktober. 

Het fuikenonderzoek geefl een langdurige 

bemonstering waardoor een goed kwalitatiel 

becld van sooricni i j k d o m wordt verkregen. 

In 1994 zi jn in de fuiken 47 soorten geregis-

liceicl l f iguur 21). D i l zijn vri jwel dczclfde soor

ien als in 1993. Hc l aantal soorten per gehicd 

varicert tussen I I en 32 (gemiddeld 20). De 

opvallcndsie vcrandering ten opzichte van 1993 

is, dat het aantal soorten in de .Maas 7 hoger is 

en in hcl l icnedcnrivicrengcbicd 10 lager. Hc l 

belt eft soorten die veclal in kleine aantallen 

worden gevangen. zodat toeval hierbi i ecu rol 

zal spclen. In dc Rijn / i i n vri jwel dcz.cltdc sum 

ten gevangen als in 1993, waaronder bijzonderc 

soorten als Rivierprik, Zeeprik, Zeeford, Serpe 

l ing. Windc en Kopvoorn. In hel l)ssclm> 

bied blijken nei als in 1993 grote verschillen te 

zijn tussen locaties aan de westzijde 123 SOOl 

Ien) en oostzijde (15, I I en 17 soor lenl . t en 

verklaring is nog niet te geven. Voor dc Rand

meren zijn er slechts geringe verschillen mel 

1993. Opvallend is hel grote aantal aangetroffen 

soorien (31) m hel Kclclniccr; bijna tweemaal 

ZOVed als in de andere randmeren. De open vcr-

b inding met de Ussel en hel Usselmeergebied 

lijkl hiervoor ecu logische verklaring, ook de 

doors l roming mel water uit de llsscl zal van 

belang zi jn. In Noordzeckanaal, Amsterdam-

ecologische 

groep 

omschrijving groep en indellng vissoorten 

(de indellng is globaal. verschillende soorten zouden in meerdere 

categorleen ingedeeld kunnen worden) 

percentage 
van lotaalvangst 
aan exemplaren 
(fuikvangsten) 

anadrome soorten vissoorten die in de zoete wateren worden geboren, In zee 
volwassen worden en teruggaan naar de zoete wateren om zich 
voort te planten 

Rivierprik, Zeeprik, Finl. Zalm, Zeet-
Driedoornige stekelbaars, Steur 

0 ,2% 

katadrome soorten vissoorten die in zee worden geboren. in zoetwatet volwassen 

worden en naar zee teruggaan om zich vootl to planter 

rheofiele soorten vissoorten die voornamelijk voorkomen in stromende wal 
(beken en rivieren) en die niet tot de anadrome soorten worden 

gerekend 
karperachtigen Roofblei. Setpding, Kopvoorn. Sneep, Barbeel. 

Bermpie, Winde, Rivlcfgrondel 
overige: Beekprik, Regenboogforel. Beekforel, Bronforel 0 .003% 

limnofiele soorten vissoorten die voornamelijk voorkomen in stilstaande w a v 

De meeste zijn vooral te vinden in de wat kleinere wateren 

overige: Snoek. Grote modderkruiper, Kleine mod,! 
kruiper, Meerval. Br Am.dwergmeerval, 
Zw Am dwergmeerval.Tiendoornigc stekelbaars. 
Gup 

0 ,2% 

euryoece soorten visoorten die zowel in stromende als stilstaande waleren worden 
aangetroffen en waarvan de voorkeur niet uitgesproken lijkt te zijn 
Deze soorten worden ook wel eurytope soorten of ubiquisten 
genoemd. 

overige: Grote marene. Kwabaal. Rivierdonderpad, Vetje 0 . 1 % 

mariene soorten Vissoorten die geheel in zee opgroeien. maar waarvan er Cs zt-

vrij grole aantallen ver in sommige zoete wateren doordringen 

Diklipharder 0.05% 

Tabel 7 
Euryoece karperachtigen. baarsachbgen en Aal komen het meest in de vangslen voor. Anadrome- rheofiele- en 
limnofiele soorten zijn daarbij vergeleken geheel ondergeschikl. 
Eurytopic cyprimdae. Percidae and Anguilla anguilla are most common. Anadromous. rheophilous en limnophylous 
species play a minor role. 

Kiinkanaal en bet Volkeraknieer / i i n geen grole 

verandcringeii in aantal soorien opgetreden. In 

Har ingvl ie l , Nieuwc Walerweg en Noord/ceka 

n.ial komen overigens ook diverse soorten zee-

vissen voor, de/e bl i jven hier buitei i beschou-

wing. 

Serpelingen zijn riviervisscn die kocl stromend 

water prefereren. Waarschijnlijk als gcvolg van 

organische vervuiling en opwarming van het 

oppervlaktewater is deze soon al lange bill vrij 

zcldzaam in ons land. Aanwezighdd van slib op 

grindbeddingen is /eer schadelijk omdai dit de 

ontwikkel ing van de eieien versloorl . In 1994 is 

dc Serpeling relat id vaak gevangen: 34 exempla 

ren tegen 3 in 1993, waarvan ;<> in de Nieuwe 

Merwede. Mogcl i ik houdt dc loen.inie vcrbantl 

mei de hoge waterafvoer eind 1993/bcgin 1994. 

f i t vcrvolgondcrz.ock in 1995 /al moelcn bl i j 

ken o f ook dan Serpeling gevangen vvordl. 

t en aantal oorspronkel i jk in ons land aanv. 

soorien is in 199! met waargenoineii in de lu i 

ken: Atlanliselie steur. l i f t , Hou l ing . Kleine 

marene, VTagzalm, Vetje, Brttervoorn, l ints en 

l lcst ippcldealver. Dc All.intisebe steur, H o m i n g 

en Gest ippdde alver worden als uilgesloi veil 

beschouwd (de jonge sleuren die de laatste jaren 

http://Noordzcekana.il
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Fig- 22 
De aantalsverhoudmg vaneert sterk pe' gebied. In 
Noordzeekanaal. Gelderse Ussel, Rijn (niet afgebeeld). 
Nieuwc Waterweg en Maas Is in verhouding veel Aal 
gevangen Karperachtigen nemen in de meeste gebieden 
lenminste 20% in van het totaalaantal, in de Nieuwe 
Waterweg komen ze in verhouding weinig voor In het 
Usselmeergebied en het Benedenrivierengebied zi|n 
Baarsachbgen zeer sterk vertegenwoordigd In IJsselmeer 
Noord en de Nieuwe Waterweg komt Bot in verhouding 
veel voor. 

Species composition varies strongly per location. Eel is 
caught m relatively high numbers in Noordzeekanaal, 
Gelderse Ussel, Rijn (no figure). Nieuwe Waterweg and 
Maas Cyprinidae reach 20% or more at most locations, 
except in the Nieuwe Waterweg Percidae are caught in 
high numbers m the llsselmeer area and the delta area 
of the rivers Rhine en Meuse In llsselmeer Noord and 
Nieuwe Waterweg there are high catches ol Platichthys 
flesus. 

in hel nieuws kwamen, waren vrijwel zeker geen 

\ i l .ni l ische Steuren; vcrmoedcl i jk bet reft hel 

Siberische steuren o f hybriden die da siervis 

handel of viskwdcerijen in de binnenwaieren 

/ i in tcic'chlgekomen). De Kleine ni.uene is a l l i jd 

al een zeldzame verschijning geweest Vlagzalm 

en f i n i s zi jn beide zeldzaam en voelen zich 

VOOral in kleinere stromende wateren thuis, 

welke mel in dit onderzoek zijn opgenomen. 

Vlagzalm i- gedurende de jaren 1987-1992 wel 

in de Maas aangetroffen. Vctjc en Bi l lervoorn 

zijn plaatselijk ta lr i jk in kleine wateren en ont-

breken mcestal in tic grote ri jkswateren. 

Bij ecu totale vangsiuispanning van bi jna 15.000 

fuiketmalen zijn ru im 670.000 vissen gcregis-

treerd Hel aantal per soon loopl sterk uiteen, 

van ru im 136.000 Snoekbaars lot ecu Sncep. In 

1993 zi jn ru im 1,2 mi l joen vissen geregislieerd 

bij vrijwel gelijkc vangstinspanning. Hel lagere 

aantal in 1994 bli jkt met name veroorzaakt door 

lagere vangsten wm de zeei algemene soorten 

Baars, Snoekbaars, I'os en Spiering. Vooralsnog 

wordt deze ainanie beschouwd als een gcvolg 

van verschillen in jaarklassterkten in verschil

lende gebieden, ecu niel ongewoon verschijnsd. 

Overigens vaneren dc afnamen per SOorl en per 

locatie zeer sterk. 

Figuur 21 laal zien dat ecu tiental soorien in de 

grootste aantallen voorkomt, samen 99% van 

het totaal aantal. Van de helft van hel aantal 

soorten is minder dan 100 exemplaren gevan 

gen. 

In label 7 is een b i dd ing van soorien in ecologi

sche groepen vveergegeven. Hierui t bl i jkt dal 

anadrome-, rheofiele- en l imnofiele soorten (zie 

tabel 7) i n aantal geheel ondergeschikl zi jn aan 

euryoece karperachtigen, baarsaehtigen en Aal. 

In sommige gebieden is de katadrome Bot van 

belang. De groep mariene soorten koml in 

Haringvl iet , Nieuwe Waterweg en Noordzeeka

naal voor. 

In figuur 22 is voor 12 van de 25 bemonsterde 

gebieden dc aanlalsverhouding in 1994 vveerge

geven. Deze verhouding varied t slerk per 

gebied. In Noordzeekanaal, Gelderse IJssel, Rijn 

i niel afgebeeld), Nieuwe Waterweg en Maas is 

in verhouding veel Aal gevangen. Spiering is 

alleen in hel llsselmeer, Markermeer en 

randmeren van betekenis. Deze soon vomi t 

hier slandpopulaties. De van nature t ickkende 

anadrome Spiering is in andere gebieden niet ol 

nauwelijks te v inden. De euryoece karperacht i

gen (m.n . Blankvoorn en Braseml nemen in 

elk gebied tenminste 20% in , in de Nieuwe 

Waterweg komen ze echter in verhouding 

weinig voor. Limnof iele en rheofiele karperach

tigen komen niel o f nauwelijks voor: enkele 

procenten in Ketdmeer, Veluwemeer en Waal. 

I 'e (iclcleisc Ussel heeft dankzi j vangsten van 

Serpeling, W'indc, Barbed en Riviergrondel rela-

t ief veel rheofiele karperachtigen (6%) . Met 

name in het I)sselmecrgebied en het Beneden

rivierengebied zijn baarsaehtigen (Baars, 

Snoekbaars en Pos) zeer slerk vertegenwooi 

digd. 

Meer gebiedsgebonden is de Bot. Deze is in 

verhouding vr i j veel gevangen in llsselmeer 

Noo rd . Ketdmeer, Noordzeekanaal en Nieuwe 

file:///il.nilische
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Aantal per soort per bevist oppervlak van 1000m2; 
koren kuil 1993/1994 

Catch per unit of effort (n/1000 m2) per location; 

beam trawl and trawl 1993/1994 

kor / beam trawl 

overigen/others 

| Pos/Gymnocephalus cemuus 

| Snoekbaars/Stizostedion lucioperca 

| Baars/Perca fluviatilis 

| Brasem/Abramis brama 

Blankvoorn/Rutilus rutilus 

Spiering/Osmerus eperlanus 

25 |§L» I9 
1/1 » i/j I Z i 

CU 

E 
< 

Waterweg. De migratiemogdijkheden met de 

Noordz.ce/Waddenz.cc zijn hier duidclijk van 

belang. Deze soorl kan echter ver in hel zoete 

water doordringen, zoals in de Gelderse Ussel 

en de Wad (2%). In hei Volkerakmeer en 

Zoommeer kon Bol zich na dc afsluiling in 

1987 nog jarenlang handhaven. Uit figuur 22 

blijkt dat hel aandeel ten opzichte van baars

aehtigen en karperachtigen inmiddels slerk 

gedaald i s ( l % ) . 

Om vergelijking tussen gebieden en tussen 

jaren mogclijk le maken zijn de vangsten uilge 

tlruki in aantal vissen per fuiketmaal. De vvaar-

den zijn net als in 1993 in hel Usselmeergebied 

en de Randmeren in hel algemeen hoger dan in 

de rivieren. Verder gclden voor de mecslc loka

tics lagere waarden in 1994 t.o.v. 1993. behalvc 

voor Rijn- en Maas. In de Amor zijn Brasem en 

Snoekbaars sterk loegenomen: 9 rcspectievelijk 

7 maal z.ovcel als in 1993. De aantallen rheofiele 

soorten zijn wederom klein. De gebruiklc 

methodiek lijkt echter voor deze groep niel 

Optimad le zijn. Uit onderzoek blijkt dal dc 

aalfuiken relaticf weinig resullalcn oplcveren in 

vergelijking mel zalmfuiken en zalmsteken. 

In de andere gebieden ziin (zeer) Sterke veian 

deringen in de dichtheden van Baars. 

Blankvoorn en Snoekbaars opgelrcden. In het 

rjsselmeergebied is het aantal per luikeimaal 

van Baars, jaarklasse '94 zdfs meer dan 90% 

lager. De extreme dichtheid van Baars van 1993 

in het Volkerakmeer is nu niel nicer gevonden. 

In hcl zuiddijk deel van hel Bcnedcni ivierengc 

bied (trajed \mcr i/m Haringvliel I is de toena

me van Snoekbaars spcuaciilair. dankzij een 

Fig. 23 
De kor- en kuilvangsten zijn terugbcrekend naar aantal 
vissen per eenheid van inspanning: een bevist oppervlak 
van 1.000 mJ Hiermee wordt vergelijking tussen ver
schillende locaties en tussen jaren mogelijk. wanneer met 
dezelfde vistuigen is bemonsterd. Boven elk staafje is de 
totale visdichtheid van alle soorten tezamen vermeld. 
Bij de kuilvangsten blijkt dat het Markermeet 
waarden heeft dan IJsselmeer en Umcer Volgens de kor-
vangstcn is de visdichtheid in het Wolderwijd veel hoger 
dan In Eemmeer en Veluwemeer De visdichtheid in 
Noordzeekanaal en de rivieren Grensmaas, Maas en 
Amer is lager dan in de meren. Het verdient aanbevcling 
na te gaan of methodische aspecten hicrbij een rol spe-
len. 

Trawl and beam trawl catches expressed in numbers of 
tish per 1.000 m> as catch per unit ol effort (CPUE) 
Total CPUE is given at the top of each bar. The location 
Markermeer has lower values compared to IJsselmeer 
and llmeer (trawl surveys). Total CPUE in Wolderwiid 
is at a much higher level compared to Eemmeer 
and Veluwemeer (beam trawl surveys); In a canal 
(Noordzeekanaal) and rivers (Grensmaas, Maas and 
Amer) total CPUE is much lower compared to the lakes 
This may be due to methodological aspects. 

Sterke jaarklasse 91 in dal gebied. Volgens 

bcroepsvissers is er tiilzonclerlijk veel jonge 

Snoekbaars aangeti.illcn. 

De aantallen algeiuene soorten worden vooral 

bepadd doorde [aarklassterktes in het iaar van 

bemonstering (oudere Baars. snoekbaars en 

Brasem wordt in luiken minder goed gcvan 

gen). Aangezicn de jaarklasstcrktcs slerk kun

nen vaiieren mod ook m tie loekonisi rekening 

gehouden worden met aan/icnlijke schommc 

lingen. 

In 1993/9-1 ziin 14 gebieden, gclcgcn in hcl 

stroomgebied v.m de Maas, hel llssdmeei 

gebied, dc Randmeren, bet Noordzeekanaal 

en dc Overijssdse Vecht, bemonsterd. In 

lirensmaas, Maas en Noordzeekanaal zijn drie 

habitats bemonsterd: vaargcul, oeverzone en 

zijwateren. I i is voornamelijk bemonsterd met 

kor en kuil. Op enkele plaatsen niel wondcrkuil 

ol elccliisch scliepnel. Bij tie vcigehiking lusseii 

gebieden worden alleen dc icsultatcn van kor

en kuilvangsten bchandeld. 

http://Noordz.ce/Waddenz.cc
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I T / i i n 2S /oelwalcr soorten gevangen, zie ru im 370.000 vissen gevangen, vcrdeeld over 28 vore en bodemwoclende vis z.o laag mogd i j k te 

f iguur 21. In 1992/1993 zijn 29 soorten soorien. Hel aantal per soort loopl uileeii van houden o m de helderheid van het water le 

gevonden, /ii hei dal toen voor ecu deel andere ruim 127.000 Pos tot een Giebel. figuur I laal verbeteren en de groei van waterplanten te sti-

gebieden zijn bemonsterd. In hei Noordzeeka rien dal de groep van de 10 nicest gevangen muleren. De vangsten aan jonge Blankvoorn, 

naal zi jn in 1993/1994 bchalvc zoetwatcrsoorlen soorien vri jwel gelijk is aan de groep die bet Brasem, Snoekbaars en Pos waren in 

ook 14 matici ic soorten aangetroflen. mccsl met dc fuiken gevangen is. oktober/november 1993 hoog ten opzichte van 

Het aantd soorten per gebied varieert tussen 6 In de Maas waren de aantallen in het voorjaar die in andere waleren. Dc dichtheid van 

en 16 (gemiddeld 91. In vergeli jking met dc fu i - van 1994 aanzienlijk lager dan in hcl vooriaar Blankvoorn (m.n . jonge dieren <10 cm) Meek 

ken zi in dus aanzienlijk minder soorien gevan- van 1992. Mogd i j k zijn hier de cxlrcem hoge eind 1993 16 maal zo hoog als in het 

gen. Wel ziin twee (zeldzame) socmen allecn in slroomsnelhedcn, die vcroorzaakt werden door Veluwemeer en van Brasem 5 maal. In ander 

de aktieve bemonstering aangetroffen: Grote dc zeer hoge waterstand in de winter van onderzoek zijn minder grote verschillen gevon-

m.i i cue (wonderkuil, Zwartemeer) en Vetje 1993/1994 mede debet aan zijn. den: 3 mad zo veel Blanlcvoorns en 2 mad zo 

(kor, Ketdmeer). veel Brasem (pers. med. M. Grimm, Witteveen 

Dc minder algcmciic soorten als /eefore l , Voor vergelijking lusscn gebieden en iaren ziin i Bosl. Melhodisehe aspecten spelen hicrbi j 

Beckiorel. Kopvoom, Sneep, Barbed en de vangsten uitgedruktin aantallen per 1.000 m2 waarschijnlijk een rol. Na de afvissingen kon er 

Riviergrondel zijn voornamelijk in de Grens- bevist oppervlak, als maal voor visdichtheid. bUjkbaar meer jonge vis opgroeien. De jonge vis 

maas en/of de Maas aangetroffen, wal niet Vergelijkingen /ijn mogdijk tussen gebieden zal door Snock, Snoekbaars en Aalscholvers nog 

vreenicl is omdal hcl s l roomminnendc soorien waar mel dc/cl ldc Icchniek is bemonstcrt l . In goed geconsumecrd kunnen worden, hclgeen 

zi jn. Spiering en Dricdoornige stekelbaars figuur 23 zi in dc rcsii ltatcn voor de belangrijkste met de grote exemplaren die oorspronkd i jk 

zi jn allecn in hel Usselmeergebied en de Rand soorten wccrgcgevcn. Opvallend is de lage vis- dominccrden niel het geval was. 

meren gevonden. De katadrome Aal en Bol dichtheid in het Markermeer l.o.v. llsselmeer en In het Ke tdmeer en hel Zwartemeer z i jn 

/ i in vooral in het llssclmcer (ku i l i en in het IJmeer (seric kuilvangsten); er is wal d i l bet reft dc visdichlhcden hoger dan in het Veluwemeer, 

Noordzeekanad (kor) gevangen. een overeenkomst met het fuikenonderzoek vooral veroorzaakl door Pos (Ketdmeer en 

De soortenlijst (figuur 21) laal vertegenwoor- In dc Randmeren valt op dat de visdicht- Zwartemeer) en Brasem (Zwartemeer). Opvallend 

digers van verschillende ecologische groepen heid volgens de korbemonsleringen in bet is de lage visdichtheid in Noordzeekanaal, 

/ ien. Ook hier geldl dal hcl merendeel van de Wolderwi jd veel hoger is dan in hel Eemmeer Grensmaas, Maas en Amer Ien opzichte van de 

gevangen vis-en lot de groep van euryoece en het Veluwemeer. In het Wolderw i jd is in andere gebieden. Hier valt een geli jkcnis met dc 

soorten behoort. 1991-1992 Brasemonttrokken door afvissing, in fuikenmonitoring op: in dc rivieren en het 

he! kader van actief biologisch beheer. Met d i l Noordzeekanaal worden lagere aantallen vis 

In lolaal / i i n met tic verschillende technicken beheer wort l l geslrccfd het bestand aan p lank l i - gevonden dan in de meren. Nagcga.m zou moe-

Beroepsblnnenvisserij in Nederland 
G.C.W. van Beek (Bureau Waardcnburg BV) 

In Nederland zijn enige honderden mensen actief als binnenvisser Op de grotere wateren zoals de grote rivieren en meren kunnen een aantal vissers volledig van de vis-
set i| leven. Voor velen biedt de visserlj echter slechts neveninkomsten De beroepsvisserij in de binnenwateren is veelal beperkl lot de aalvangst. De schubvisrechten zijn 
voor de meeste wateren in handen van de sportvisserij In enkele grotere waleren zoals het IJsselmeer wordt ook beroepsmatig gevist op Snoekbaars. Baars en Spiering. 
Naasl de visstri| op vissoorten voor de menselijke consumptie wordt ook gevist op pootvis, zoals bijvoorbeeld Blankvoorn, Brasem en Kolblei, die vooral bestemd zi|n 
voor uitzetting voor de hengelsport In de afgelopen |aron heeft de beroepsbinnenvisserij in Nederland er nog een taak bijgekregen. nameiijk ecologisch visstandb, -
In toenemende mate werken binnenvissers mee aan onderzoek en verzorgen zij bijvoorbeeld groolschalige afvissingen van minder gewenste soorten Binnen vissiandbe-

nimissies wordt de beroepsbinnenvisserij betrokken bij integraal visstandbeheer waarbij ook natuurbehoud en -ontwikkeling doelstellingen kunnen zi|n. 

In de binnenvisserij worden verschillende soorten vistuig gebruikt. 
De aalvangsi vindt vooral plaats mel fuiken. kubben en kistjes. Ook wordt het eleclrovisapparaal ingezet. Fuiken zijn de meest gebruikte vistuigen 
Een fuik beslaat uit twee of meer hoepels waarover netwerk is gespannen In de luik zitten een of meet kelen, waardoor de vis er wel in maar met meer uit kan worn-
men Aan het eind van de fuik zil de kub waarin de vis zich verzamclt. Aan de voorkant van de fuik bevindt zich staand netwerk dat de vissen naar de ingang van dc fuik 
moel leiden Kleine schietfuiken (hoogte eerste hoepel 30-70 cm) worden vaak mel tientallen aan elkaar gekoppeld. de zogenaamde repen Bij de grootste aalfuiken 
bedraagl de doorsnede van de eerste hoepel ca 2 m. Deze fuiken worden in combinalie mel een groot schutwant gebruikt 
De visserij op pootvis wordt meestal uitgevoerd mel een zegen. Hel zegen is een lang net (soms tol enkele duizenden meters lang) dat de gehele waterkolom bevist Het 
wotdl uilgevaren en ingehaald, waarbij de vis in een zak in het midden van hel net verzameld wordt Dit vistuig wordt ook vaak gebruikt bi| afvissingen ten bchoeve van 
het visstandbeheer. 
Staand want wordt veel gebruikt op het IJsselmeer. om Snoekbaars te vangen Het netwerk is grofmazig, van dun garen en hangt in het water De vissen blijven met hun 
kieuwen in de mazen hangen en zi|n daarmee gevangen Vandaar dat dit vistuig ook wel kieuwnet wordt genoemd. 
De binnenvisserij is met haar kennis, ervaring en belangen een belangrigke partner bi| integraal waterbeheer en in het bijzonder bij visstandbeheer De Combinatie van 
Binnenvissers en de Orgamsatit- van Rand- en Usselmeervissers zijn de twee overkoepelende organisaties voor de beroepsbinnenvisserij in Nederland. 
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ten worden of meihodische aspecten (bemon

stering, locaties) een rol spelen. 

In het algemeen bl i jkt dat er in dc oeverzone 

nicer soorien voorkomen en dal Blankvoorn, 

Brasem, Baars en Pos in dc ocvei/ones van 

Maas en Noordzeekanaal t . ihi jkcr ziin dan in 

het midden van deze waleren. Van tie andere 

soorten zi jn dc u i tkomsicn minder duidcl i jk . De 

vangsten in de z.ijwateren van Grensmaas en 

Maas vvii/en op ecu hogere dichlheul aan vis 

dan in dc stromende rivier. Ook in zijtakken 

van Noordzeekanaal en Amslcrdam-Ki inkanaal 

I onderzoek 1992/93) zijn hogere dichtheden 

gevonden dan in hel kanaal. S l roming (Maas) 

en drukkc sehecpvaarl (kanalcn) / i j n mogd i j k 

lacloren die hier van invloed zi jn. Hel l i jk l crop 

dal relatief veel vissen tie luwle van tie siilsiaan 

de wateren preferercn, De Maasplassen kunnen 

een bdangrijke lunctic vervullen als pad- en 

opgroeigebied, d i l kan vcrstcrkt vvonlen door 

natuurvriendelijke oevers e.d Natuurontwikke-

l ing ciders langs de rivieren /.i l dc totale 

dichtheid van vissen in riviergebieden naar ver-

wachl ing positlel'bcinvloeclen. 

Foto8 
De aanleg van vistrappen. zoals deze In 
de Maas, moet ervoor zorgen dal Ink 
kende vis, waarvan de zalm het meest 
sprekende voorbeeld is. langs de stuwen 
en sluizen kan 
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5. Watervogels 
M. van Roomen en E. van Winden (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 

In het seizoen 1993/94 zijn niaandelijkse 

walei v tigcllellingen uitgevoerd in dc belang 

rijkstc Zoete Rijkswateren (figuur 24). In 

totaal zijn er 98 wilde soorten watervogels 

aangetroffen. Dit is bijna 60% van alle in 

Nederland waargenomen soorten in deze 

groep en reflecteert daarmec dc hoge biodi-

versitcit van de verschillende watcrsystemen. 

Het grootste aantal watervogels van het hele 

seizoen is in januari gctcld, in alle watersyste-

incn samen zijn loen meer dan een miljoen 

vogels gcnotccrd- Hiervan bestond ruim 80% 

uit de 6 meest algemene soorten; Smient 

(200.000), Kokmeeuw (166.000), Toppercend 

(122.000), Wilde Eend (115.000), Kuifecnd 

(120.000) en Meerkoet (90.000). Het totale 

aantal watervogels dat gedurende een seizoen 

van de Zoetc Rijkswateren gcbruik m.i.ikl is 

in wcrkclijkheid aanzienlijk hoger omdat de 

afzondcrlijkc soorten in verschillende ina.in 

den in maximale aantallen voorkomen 

(figuur 25). Sommatie van deze maandmaxi-

ma in 1993/1994 levert voor alle watcrsystc-

iiicn gc/aiuelijk ecu aantal op van ruim 

1.300.000 vogels. Dit is 21% hoger dan het 

waargenomen aantal in januari. Verdcr vor-

men de afzonderlijkc tellingen slcchts een 

momentopnamc van de op dat moment aan-

wczige vogelpopulatie. Doordat bij de ver

schillende doortrekkende soorten turnover 

(migratic van en naar andere gebieden) 

pl.iatsv imli, zal voor sommigc soorten het 

aantal individuen dat daadwerkelijk gcbruik 

ui.iakt van dc Zoete Rijkswateren aanzienlijk 

hoger liggen. 

Landelijk en ook internationad gezien zijn de 

Zoete Rijkswateren s.m groot belang vooi de 

watervogels (tabel 8). Tijdens de (internationa-

lc) niidwinlcrlclling in januari 1994, wanneer 

alle bdangrijke watervogelgebieden in Neder

land worden getdd, is van soorien als Aalschol-

vei, Tafeleend, Kuifeend, Toppereend, Grote 

/aagbek. Kicvil en Kokmeeuw nicer tlan 

van de waargenomen aantallen in de Zoete 

Rijkswateren aangetroffen. Van 12 soorien vor 

men ^ waargenomen aantallen meer dan io% 

van dc totde geschatte aantallen in Noord-Wesl 

I iinip.i. Voor de roppereend betrof dil zelfs 

vimr tie Kleine /waaii 30% en voor de 

Smient 26%. Binnen de verschillende waterSyS 

temen neeml het Usselmeergebied een bijzon 

dere plaats in. Hier zijn dc grootsle aantallen 

viseicrs (bijv. Aalscholver, Grote Zaagbek) en 

benthoseters (bijv. Kuifecnd, Brilduiker) aange

troffen. Voor Fuut, Knobbel/waan en Zwarte 

Stern gaat het hierbii om ruiconcenlralies. 

Opvallend is hcl voorkomen van grote aantallen 

grondelccnden (o.a. Krakeend, Slobcendl in hel 

Beneden Rivierengebicd. Kleine Zwaan, Smient, 

Meerkoet, Kicvil en Kokmeeuw komen vooral 

in de Grote Rivieren voor. I >c aanwezigheid van 

geschikte voedsdbronnen is de belangrijkste 

sturende factor voor deze versprdding. 

Hoewel over hcl gclicle seizoen ecu aan/ienlijkc-

populatie watervogels aanwez.ig was, zijn de 

grootste aantallen getdd van november tot en 

met februari met een maximum in januari 

(figuur 26). In maart vind een bdangrijke afha 

me plaais omdat veel soorten clan bun overwin-

Icrmgsgebiedcn vcrlalen. Ten opzichte van het 

seizoen 1992/1993 is er sprake van een regclma 

tiger verloop van de totale aantallen. In dal sei

zoen zijn in december opvallend veel vogels 

geteld, gevolgd door ecu scherpe daling van dc 

aantallen in januari als gcvolg van vorslinval. In 

1993/1994 was hei gedurende december-januari 

mild weer met allecn in novembei en februari 

korte vorsiperiodcs. Bovcndicn waren in dil 

Fig. 24 
Het aantal getelde gebieden (in %) per maand in de Zoete Rijkswateren in 1993/1994 voor de afzonderli|ke watcr
systemen en de totale verdeling van lelgebieden over de watersystemen In dc periode September t/m april wordt in 
vrijwel alle gebieden geteld, daarbuiten vinden alleen tellingen plaats in het IJsselmeer en (een deel van) dc Randme
ren en de Beneden Rivieren 
77ie number of counted areas (in %) in 1993/94 tor the main watersystems and the distribution over the individual 
areas. Note that in September-April almost all freswater areas are counted, whereas in other periods counts are only 
performed at Lake llsselmeer, (part of) its borderlakes and in the lower river area. 

Getelde gebieden 
Counted areas 

100 —t 

90 -

juli aug. sept. okt. nov. dec. Jan. feb. maart april mei juni 100 % 

Kanalen, canals 

Beneden Rivierengebied, Lower river area 

Maas, river Meuse 

Stroomgebied Rijn, river Rhine 

Randmeren, borderlakes 

Usselmeergebied, Lake IJsselmeer 
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Fig. 25 
Patronen in het voorkomen over het seizoen voor Fuut, 
Wintertaling en Crote Zaagbek Van Fuut en Winter-
taling worden de grootste aantallen in de nazomer, resp. 
najaai waargenomen De Grote Zaagbek is een voor-
beeld van een typische wintergast 
Seasonal patterns of occurrence in Great Crested Grebe, 
Teal and Goosander Great Crested Grebe and Teal are 
most numerous in late summer and autumn, respective
ly. Goosander is typical for a winter visitor. 

soort seizoens- maand aandeel watersysteem met aandeel in 

maximum populatie grootste aantal Nederland 

Fuul 11.899 9 12 Usselmeergebied 12 

Aalscholver 17.827 9 9 Usselmeergebied 55 

Knobbelzwaan 6.473' 7 4 Usselmeergebied 26 

Kleine Zwaan 5.159 1 30 Maas 29 

Smienl 195 179 1 26 Stroomgebied Rijn 27 

Krakeend 3.727 11 15 Beneden Rivierengebied 39 
Wintertal ing 7.566 11 2 Beneden Rivierengebied 28 

Wilde Eend 1 1 5 4 1 0 1 2 Beneden Rivierengebied 28 
Slobeend 4.239 10 11 Beneden Rivierengebied 13 
Tafeleend 51.026 1 15 Randmeren 72 

Kuifecnd 139.351 11 19 Usselmeergebied 63 
Toppereend 144.534 12 47 Usselmeergebied 76 
Brilduiker 12 267 12 4 Usselmeergebied 31 

Nonnelje 1.848 2 12 Usselmeergebied 39 
Crote Zaagbek 4.549 2 3 Usselmeergebied 61 

Meerkoet 91.217 12 6 Stroomgebied Ri|n 39 
Kievit 77 225 11 4 Stroomgebied Rijn 55 

Kokmeeuw 165.503 1 3 Stroomgebied Ri|ii 54 

Zwarte Stern 4 . 9 8 1 1 8 2 Usselmeergebied -
1 onvolledige telling 

seizoen /eer hoge waterstanden langs tie Grote 

Rivieren. Eind december waren de hoogste 

waterstanden langs dc Maas, terwij] in januari 

de Rijn de hoogste alvoercn had. 

Van de benthoseters [1 opper-, Kuil , Tafdeend 

en Brilduiker; soorten waarvoor schelpdieren 

bet belangrijkstc voedsel vomit) /iin de groot

ste aantallen gedurende de periode novembei 

i/m februari aangetroffen. In legenstelling tol 

bet seizoen 1992/1993 was er dit seizoen geen 

sprake van een duidelijke dcieinberpiek. In 

maart weiden de aantallen weer snel minder 

ciooi hel wegtrckken van de dieren naar dc 

broedgebieden ten noorden en oosten van ons 

Tabel 8 
Overzicht van de seizoensmaxima. de maand waann 
dit wcrd vastgesteld en hcl aandeel van dc totale 
NW-Europese populatie (naar 4) Tevens gegeven Is het 
watersysteem waann het grootste aantal werd geteld en 
het belang van dc Zoete Ri|kswateren op nalionaal nivo. 
gebaseerd op de aantallen die in januari in de Zoete 
Rijkswateren en in de rest van Nederland (5) zi|n geteld. 
Alleen de meest talri|ke soorten zijn weergegeven 
Overview of seasonal maximum, month of maximum. 
part of total NW-European population (in %, after 4). 
area of maximum count and national importance ol 
freshwater areas (in %, based on numbers during count 
in lanuary. 5). Only most numerous species are presen
ted. 

land. In dec ember /ijn er biina Iweemaal /ovcel 

Brilduikets in hel llssclmccrgchicd aangclrol 

fen als in 1992/93. In januari en februari waren 

de/e aantallen nog sleeds hoog. maar belangrijk 

afgenomen Ien op/idilc van dccembei. I )e 

grootste aantallen /iin in dil tijdvak met name 

in hel Volkerakmeer aangetroffen. 

Ook de herbivore soorten /iin mel name in 

november februari in grote aantallen geteld. 

I )u sci/oenspatroon verschill echter nogal 

pei soon. Soorien die op biadmateriad van 
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Watervogels in de Zoete Rijkswateren 

1200.000 - i 

1000 000 -

Waterbirds in the Dutch national freshwaterbodies 

meeuwen, gulls 

steltlopers. waders 

viseters. piscivores 

herbivoren, herbivores 

benthoseters, bentivores 

Fig. 26 
Aantal watervogels per maand in de Zoete 
Ri|kswateren in 1993/1994 over alle water-
systemen, onderver-deeld naar voedselecolo-
gische soortgroep (meeuwen, steltlopers. vis
eters (z\alscholver. futen en zaagbekken). 
herbivoren (Meerkoet. zwanen. ganzen en 
zwemeenden), benthoseters (duikeenden)). 
Monthly number of watertiirds in all freswa-
ter areas in 1993/1994. according to feeding 
preferences (gulls, waders. piscivores 
(Cormorant, grebes and sawbills). herbivores 
(Coot, swans, geese and dabbling ducks), 
benthivores (diving ducks)). 

oncleigedoker waterplanten foerageren (o.a. 

Knobbclzwaan. Meerkoet I / i i n reeds van augus-

lus lol en met oktober lah i jk en / i i n dan vooral 

te vinden op plaatsen mel uilgebreidc watc-r-

plantvegetaties, zoals Veluwemeer, Markermeer, 

llsselmeer en Volkerak-Zoommeer ifiguur 27). 

N.ulal tle/e voedsclbron in tie loop van de herfsl 

afsterft, komen ze steeds nicer voor op grasland 

en worden dan in tocneniende male in de i i i lcr-

waarden langs de Grote Rivieren aangetroffen 

(f iguur 27). Daarnaasi ircetlt in tie loop van de 

winter ecu aantalstoename op in vcenweidege-

bieden, die buiten de Zoete Rijkswateren vallen 

(11, ben vergelijkbaar patroon treedl op bi j 

Kleine Zwanen. In het begin van hcl seizoen is 

deze soorl vooral op het llsselmeer en op de 

Randmeren waargenomen. Grote aantallen zi jn 

in deze periode ook in het Lauwersmeer aanwe-

/ ig . Dp tle/e plaatsen worden dc wortclknul le 

tjes van Schedefonteinkruid gegeten. O p het 

momenl dal de/e voedsclbron uitgepul i.iaki. 

wijken dc zwanen nil naar dclcn van N'etlerlantl 

waar op oogslrestcn kan worden gefoerageerd 

(Noord-Ncder land, I' lcvoland, Zeeland), alsmc 

de naar graslandgebiedcn langs tic r ivieren en tie 

Randmeren. De uherwaarden van de Rijn en 

Maas zijn in I W / 1 9 9 4 van.il dceeniber dan ook 

in tocneniende male door Kleine Zwanen 

bezocht (figuur 281. De spectaculaire aantals-

toename langs de Maas in januari hangi gcdeel-

Icli ik samen met dc gcinundccrdc grasl.uiclen 

Fig. 27 
Verspreiding van Knobbelzwaan in de Zoete 
Rijkswaleren in 1993/1994. In September en 
oktober fourageren de dieren vooral op onder-
gedoken waterplanten (kranswieren en fontein
kruid). de verspreiding in januan geeft de win-
tersttuatie weer, waann gras de belangrijkste 
voedsclbron vormt 

Distribution ol Mute Swan in freshwater areas 
in 1993/1994. In September and October the 
birds forage mainly on submerged vegetations 
(Charophyta and Potamogeton species), the 
distribution in January represents the midwm-
tei situation in which grasses are the mam 
sources of food. 

September en oktober 

http://van.il


Biologische monitoring zoete rijkswateren 1994 39 

Aantalsverloop Kleine Zwaan, 1993-1994 
Numbers of Bewick's Swans, 1993-1994 
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Fig. 28 
Aantal Kleine Zwanen per maand in de Zoete Rijkswate
ren in 1993/1994. onderverdeeld naar watersysteem In 
oktober en november zijn de vogels vooral in de Rand
meren aangetroffen, waar ze voornamelijk foerageren 
op knollet|es van Schedefonteinkruid In de loop van 
november wordt overgeschakeld op andere voedsel-
bronnen en worden de waamemingen meer gespreid 
over de verschillende gebieden gedaan. 
Monthly number of Bewick's Swam In lieshwater areas 
in 1993/1994. Occurrence in October-Noveii.i 
mainly concentrated on borderlakes ol Lake llsselmeer. 
where birds forage on Potamogeton pectinatus in 
November, Bewick's Swans gradually change to other 
feeding sources and become more evenly distributed 
over the different areas 

die daar beschikbaar kwamen na dc hoge 

waterstanden van eind december. Soorten die 

hoofdzakdijk op grasland foerageren (Wilde 

Kind . Smient i waren in de periode novembcr-

januari hel talri jkst. Overigens zijn mocras- en 

wadgebieden, met bun grote aanbod aan zaden 

van planten als Moerasandijvic, Zeekraal en 

Zceasler, b i j deze soorten ook al eerder in het 

sei/oen in trek. In vergeli jking met 1992/I993 

waren de sci/ocnsmaxima van Knobbelzwaan, 

Kleine Zwaan, Wi lde bend en Krakeend bedui-

dend hoger in 1993/1994. 

De grootste aantallen viscters waren aanwez.ig in 

September en oktober. He l gaat dan vooral o m 

Inn t en Aalscholver. Van deze soorien zi jn ook 

in auguslus d grote aantallen vastgestcld. He 

grootste aantallen Zwarte Stern waren in augus

lus aanwez.ig, in September was di l d in be-

langrijkc male algenomen. Me l name in hel 

Usselmeergebied waren de maximale aantallen 

van deze soorien lager dan in het voorgaande 

seizoen (Fuut, 6.000 t.o.v. 15.000, Aalscholver 

6.500 t.o.v. 14.500 en Zwarte Stern 4.300 t.o.v. 

6.300). Van Fuut en Zwarte Stern, soorien die de 

vleugelrui op hel llsselmeer doormaken wcrden 

a 
E 

2 

Aantalsverloop Kievit, 1993-1994 
Numbers of Lapwings. 1993-1994 

Fig. 29 
Aantal Kieviten per maand in de Zoete Rijkswateren in 1993/1994 in relatie tot de gemiddelde. minimum luchttem-
peratuur. Aantalsvanaties treden op bi| sterke temperatuurswisselingen, als gevolg van groolschaligc Irekbewegln-
gen. 
Monthly number ol Lapwings In Ireshwatei areas in 1993/1994 in relation to mean minimum airtemperature 
Changes in numbers occur in periods of marked fluctuations in temperature and are caused by large scale migratory 
movements. 
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Aalscholvers 

Kees Koffi|berg (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 

Een van de meest in het oog sprmgende ontwikkelingen in de vogelbevolking van de Zoete Rijkswateren is 
de sterke toename van de Aalscholver zoals die zich met name in de laatste 10 jaar heeft gemanifesteerd 
(figuur 30A.C) Was de soort In het begin van de jaren tachtig nog een relatief zeldzame verschijnini;. 
legenwoordig zijn groepen rustende en vissende Aalscholvers een alledaags beeld geworden De verschil 
lende watersystemen zijn niet in alle delen van hel jaar in even grote mate in trek De grootste aanlallen 
worden aangetroffen in hel Usselmeergebied. waar de meestc vogels in de nazomer en in het vroege voor
iaar worden geteld (figuur 31) In de winter is de soort hier vrijwel afwezig en concentreert zich dan in het 
gebied van de Crote Rivieren 

Het verschijnen van grote aantallen Aalscholvers is een direct gevolg van de opmerkelijke groei van de aan
tallen broedvogels op het Europese continent Nederiand vormt samen met Denemarken hel bolwerk van 
deze populatie Het aantal broedparen in beide landen is gedurende dc periode 1980-93 jaarlijks met 1 1 % 
(Nederiand) en 24% (Denemarken) toegenomen. tol bijna 57 000 paar in 1993 (6) Deze toename is voor
al een gevolg geweest van beschermende maatregelen (bescherming van broedkolonies en een verbod op 
afschol) en is mede ingegeven door veranderingen in hel aanbod aan vis en aanpassing van hel foerageer-
gcdrag (7, 8). 

Zowel in Denemarken als in Nederland is recent sprake van een stabilisatie of lokaal zelfs een afname van 
df- aanlallen broedvogels In 1993 is voor het eerst het aantal kolonies in Nederiand (27) niel meer 
gegroeid en is het aantal broedparen licht afgenomen (6) Dc twee grote kolonies in het Usselmeergebied 
(Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen). die ongeveer tweederde van het Nederlandse broedvogelbe-
stand herbergen (figuur 30B). hadden in dal |aar bovendien een erg slecht broedseizoen, dal in 1994 
gevolgd werd door een halvering van hel aantal broedparen (9) De aantallen die in het Usselmeergebied 
werden geteld waren dan ook belangrijk lager dan in voorgaande seizoenen Ook de aantallen overwinte-
raars laten een afname zien, zoals blijkt uit dc aanlallen in januan (figuur 30C) Deze reflecteert voor een 
deel de bovengeschetste afname, maar kan tevens een aanwijzing zijn dat de capacileil van de Nederland
se watersystemen in de winter is bereikt 

De oorzaken van de spectaculaire daling in het Usselmeergebied worden gezocht in een afname van het 
voedselaanbod (met name Spiering in het Markermeer) en verbetenng van hel lichtklimaat (doorzicht), 
waardoor de vogels minder goed gebruik kunnen maken van hun sociaal foerageergedrag (9) Deze tech-
mek is in de jaren zeventig voor het eerst waar
genomen en wordl beschouwd als aanpassing op 
de eutrofienng van het watersysteem en deels 
daarmee gepaard gaandc veranderingen in vis-
populaties (8) Het sociaal vissen kan alleen opti-
maal worden benut bij relatief troebel water en 
stelt de op hel oog jagende vogels in staal op bi|-
zonder efficiente wijze de waterkolom af te vis 
sen. door als groep de vis uit de diepere waterla-
gen op te jagen en uit te putten. Te helder water 
wordt hierbi| als negatief ervaren omdat de vis 
zich dan dieper in de waterkolom bevindl en 
bovendien eerder de mogelijkheid heeft le ont-
komen Of de inzinking van de populatie een ti|-
delijk verschijnsel is, of een indicatie voor een 
stiucturele ontwikkeling, zal de komende jaren 
blijken. 

Fig. 30 
(A) Ontwikkeling van de aantallen broedparen Aal 

scholvers in Nederland vanaf 1980. 
(B) Verspreiding van broedkolonies in Nederland in 

1993. 
(C) Aantalsontwikkeling in de Zoete Rijkswateren 

in januan vanaf 1980. 
(D) Verspreiding in de Zoete Rijkswateren In 

1993/1994 (maxima per hoofdgebied) 
(A) Development of breeding population of 

Cormorants in The Netherlands from 1980. 
(B) Distribubon ol breeding colonies in The 

Netherlands in 1993. 
(C) Numerical changes in freshwater areas in 

January from 1980. 
(D) Distribution in freshwater areas in 1993/1994 

(maximum numbers in mam counting areas). 
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Fig. 31 
Seizoensfluctuaties in aantallen Aalscholvers in het 
Usselmeergebied en langs de Crote Rivieren in 
1993/1994. 

•; fluctuations in numbers of Cormorants at 
Lake llsselmeer and along the main rivers in 
1993/1994. 
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cnige jaren geledcn me! ecu andere lelmelhodiek 

maxima vaslgcslcld van respectievelijk 40.000 

en i : i.iKK) ex. 2, 3). De/e aantalsalhame houdl 

mogeliik verband met lluetualies in het voedsel 

aanbotl (Spiering) en/of dc beschikbaarheid 

ervan (/ie ook inlermezzo). Andere viseters, 

Nonnetje, Grote- en Middclstc Zaagbek, zijn 

vooral gedurende de winleniiaandcn (decern -

bci februari) gesignalccrd. De aantallen lagen in 

dez.ellde ordc van groolle als in 1992/1993. 

Bij cle steltlopers waren de aanlallen in seplem 

bet -november hel grootst. Hel betrell hier 

vooral soorten die Nederland lijdcns de trek 

aandoen. In vergelijking met 1992/1993 rijn de 

aantallen van Kicvil belangrijk lager (80.000 

versus 250.000 in 1992/19931. Waar dil verschil 

door wordt vcroorzaakt is onduidelijk. Hit sei-

/ocnsverloop in 1993/1994 laal wel duidclijk 

/ien dal de soorl lemperatuurgcvoelig is en snel 

reagceil op wccrsel'lecten (figuur 29). Het is 

bekend ilat korte vorstpcriodes de verspreiding 

binnen I uropa slerk kunnen bcinviocdcn. 

I)iulcr de meeuwen leek hel voorkomen \,m 

bijv. Kokmeeuw in 1993/1994 inede dooi hei 

voorkomen van tie hoge waterstanden kings tic 

I Irote Rivieren te zijn bepaald. Ten op/ichte van 

1992/1993 waren in januari veel grotere aanlal 

Ien aanvve/ig in /ovvel hel stioonigchicd van dc 

Rijn als dat van de Maas. Waarsihiinlijk ziin 

veel Kokineciiweii nil de grasl.mdgchiccli-n in 

hei binnenland aangetrokken door de gunstige 

foerageeromstandigheden in de gelnundeerde 

uiterwaarden. 

Foto9 
Door scheepvaart en recreatic kunnen 
mel name watervogels emstig verstoord 
worden 
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6. Amfibieen en reptielen 
R.C.M. Creemers (Stichting RAVON), B. Crombaghs (Limes divergens) en R.F.M. Krekels 

(Bureau Natuurbalans) 

Amfibieen en reptielen (=herpetofauna) vor-

ineii een bdangrijke schakel in natuurlijke 

rivieienisyslenicn. Amfibieen en hun larven 

v in men slapelv octlsel voor ecu aantal It.Irak 

lerislieke vogels voor ooibossen en moeras-

sen (Zwarte ooievaar, Kwak en andere reiger 

achtigen), vissen, ringslangcn en sommige 

zoogdieren. Daarnaasi ziin hel goede graad 

meters voor dc compleetheid van een ecosys

teem omdat hun icvenscyclus zich zowel in 

het water als op het land afspeelt. Reptielen 

zijn een indicaticve diergroep vanwegc de 

hoge eisen die gesteld worden aan de Icwali-

tcit van leefgebieden. In en langs Rijkswate

ren komen amfibieen en reptielen met name 

voor in dc uitcrwaarden en op enkele IJssel-

meerdijken. In de overige Rijkswateren 

(kanalen, de randmeren, Zoete Delta) online 

ken veclal geschikte leefgebieden. Monitoring 

van deze diergroepen is dan ook met name 

gericht op de amiibieenstand in niterwaarden 

en het volgcn van de Ringslang-populaties op 

I|sselmecrdijken. 

In Nederland komen 16 stnuten amfibieen en 7 

soorien reptielen voor. Reptielen leven voorna-

mclijk in heidegebieden en tluinen. Allecn de 

Ringslang heeii ecu duiddijk ruimere biotoop-

kcii/e en koml onder andere ook voor in 

uiterwaarden en op enkele IJsselmeerdijken. 

Amfibieen komen in tie Rijkswateren voorna

melijk in dc uiterwaarden voor en worden 

slcihts sporadisch aangetroffen in kanalen en 

randmeren, Van de l« soorten amfibieen /nil er 

12 bekend uit uiterwaarden (tabel 9). De overi

ge vier soon en /iin beperkl tol speeifieke lei 

bieden ill Zuid-Nederland. 

Voor bet vastleggcn van tic anifibiestand in 

wateren in uiterwaarden worden verschillende 

onder/oeksinethodeii gchantecrd: 

I let afzoeken van dijk- en wegtrajecten in hei 

vrocge voorjaar (februari april). Dil leven in-

formatie over trekroutes en bet belang van de 

aan de diikvocl gesitiiecide wateren voor tie 

veischillende soorien. 

Nachtdijke nventarisaties. Met een zaklamp 

kan de aanwezigheid van amfibicen worden 

vastgesleld. De koorrocp van kikkers en pad-

den ma.ikl het mogcliik om populalies op te 

sporen en koorgrooltes te sehatien. 

- Hcl bemonstercn van wateren mel ecu schep-

nel OVerdag. 1 >il leverl gegevens op over hel 

voorkomen van larven en cicren. 

I.i.uhiks /ijn dus vier tot vijfbezoeken noodza 

kcliik. Geen van de afzonderlijkc mclhodieken 

level 1 een volledig beeltl op. Door het conibine-

ren van de onderzoeksmethoden kan aangegc-

ven worden of soorten aanwe/ig zijn en in hoe 

vene ze /ich succesvol voort|>l.mten. Hiermee 

worill dus een kvvalilalicf beeld verkn 

Monitoring in tic m r m van herhaalde inventa-

risaties maakt hel mogcliik om vvij/igingen in dc 

verspreiding van soorten .um le geven en indica-

ties over toe- ol atnames win populatie-gTOOtteS 

le vcrkrijgen. 

Invenlarisatie van amfibieen in landbiotopen 

gebeuri in de rc-gel door nachtdijke transcend-

lingen of door valkuil-onderzoek Beide metho 

den /ijn arbddsintensicf I lei implanteren van 

zenders in padden en kikkers maakt bet moge 

lijk om individuele dieren voortdurend te vol 

gen. Hiermee is gedclaillcerde informalie vei 

kregen over verplaatsingen in hel buitendijkse 

/timer- en winlerbioloop en hel belang van 

bepadde terreindelen voor de verschillende 

soorien (I) . 

Monitoring van reptielen gebeuri door het 

lopen van vaste traieilen. Per jaar worden deze 

trajecten rninimad vijf maal gelopen, meei 

informatie is te vinden in dc handleiding voor 

repticlen-moniloring 121. 

Onderzoek naar de verspreiding s.m amfibieen 

in uilerwaarden is uitgevoerd in 1981 in 

Geldcrland (3). in 1986 in Ulrechl (4), in 1992 

in 21 Ncdcrlandse uiterwaarden (5) en m 1993 

in dc Gdderse Poori ((>). Dit betrof eenmalige 

invenlansalic's. Tevens /iin invenlarisalus uitge

voerd om dc nulsiiuaiics in natuurontwikkc-

lingsprojekten in uilerwaarden vasl le leggen (7, 

s \ cider wordl hcl vcrspreidingsbecld aan-

gevuid mel incitlentelc waarnemingen van 

vrijwilligers, aangeslolen bij de Stiihting 

RAVON. De verspreiding in hcl Nederlandse 

rivierengebied is hiermee niel compleel. Wel 

kan een globaal beeld van de herpetofauna in de 

uitcrwaarden worden gcgeven. 

Algemeen voorkomende soorten in uiterwaar

den zijn Groene kikker, Bruine kikker, Gewone 

I'ad en Kleine walei salamander. De/e vier soor

ten /iin ook landelijk algemeen en bezettcn 30 

lui 60% van dc wateren in uilerwaarden. In 25 

tot 35% van de wateren vindl ook daadwerkelijk 

voorlplanling plaats (zie figuur 32). Door een 

brede biotoopkeuze kunnen ze in vrijwel elke 

uitcrwaard worden aangetroffen. Ondicpc wate

ren in dc weinig overslromende delen van uiter

waarden worden geprefereerd. De/e waleren 

/iin voor groene kikkers en watersalamandcrs 

geschikte vooriplantingsplaatsen dooi de aan

wezigheid van structuurrijke water- en ocvervc-

getalies. De/e vegetaties bieden goetle mogcliik 

heden voor de eiafzel en ze bieden ZOWel larven 

als adlllten een goetle bescherniing tegen preda-

loren. lndicaliel voor soorlenrijke wateren zijn 

waterplanten als Waterviolier, Glanzig fontein

kruid en lijne walerranonkel. De oevervegclatic 

bevai planten als Mattenbies, Smalle Lisdodde, 

Watertorkruid, Groie egelskop en Mannagras. 

Waleren mel iiilsluilenil kroossoorten of uil-

sluitend nvmphaculen hebben te weinig struc-

luur en ziin daardoor minder geschikt voor 

watersalamanders en groene kikkers. Gewone 

I'ad en limine kikker stellen minder eisen aan 

de vegetaties in voorlplanlingswaleren. Hcl al of 

niet voorkomen win deze soorten en dc dicht

heden waarin ze voorkomen hang! nicer af'van 

de kwaliteit van het landbiotoop, bet terrestri-

sihe leefgededte waar de Opgroeiende en vol

wassen amfibieen voedsel zoeken en/of over-

winteren. 

In de uilerwaarden in West-Nederland (Oude 

Maas, Lek, Hollands Diep) zijn momenteel 

sleehls sporadisch amfibieen te vinden. Dil 

belrelt allecn dc in oils land algemeen voorko 

mende soorten. De uilerwaarden /im er le smal 

en de gelijde invloed is veelal te grool (9). 
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Betere leefgebieden voor amfibieen zijn aan te Zeldzame en bedreigde amfibicen zijn langs de verschillende riviertrajecten is weerge 

I rc lTcn in de g e b i e d e n / o n d e r g c t i j i l c - i n v i o c i l c n K a m s a l a m a i u l e r . R u g s l r c e p p . i i l . K n o l l o o k p a d , geven i n f i g u u r 3 v 

( z i e f i g u u r 3 3 ) . H c i k i k k c r , A l p e n w a t e r s a l a m a n d e r e n B o o m - K a m s a l a n i a n d c r , R u g M r c e p p a d e n K n o f l o o k 

k i k k e r ( z ie figuur 3 2 ) . H c l v o o r k o m e n e r v a n p a d w o r d e n r c l a l i e l vaak in n v i e r en l i c e k i l a l c n 

soort voorkomen 

in Nederland 
status zwaartepunt voorkomen In 

uiterwaarden 
belang van 
uiterwaarden 

Amfibieen 

status 

-rivierbegeleidende soorten: 

Middelste Groene k ikker 3 

Gewone pad 

RugStreeppad 
Kamsalamander 

Knollookpad 

Boomkikker 

algemeen 

algemeen 

niet algemeen 

zcldzaam 

zeldzaam 

zeldzaam 

nb 

nb 

nb 

eb 

eb 

eb 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

algemeen 

algemeen 

lokaal algemeen 

met algemeen 

zeldzaam 

niel in NL. 

e*n populatie langs 

Belgische Grensm 

*• 
+ 
+ 

M 

-neulrale soorten: 
Bruine kikker 
Kleine watersalamander 

Grote Groene k ikker0 

Kleine Groene kikkerc 

Heikikker 

Alpenwatersalamander 

algemeen 
algemeen 
algemeen 
niet algemeen 
zeldzaam 
niel algemeen 

nb 
nb 
nb 
eb 

eh 
b 

1 
1 
3 
2 
1 
4 

algemeen 

algemeen 

onvoldoende bekend 
met algemeen 

zeld.--

met algen:, 

Ci 

0 
> 
0 
0 
0 

-met in uiterwaarden voorkomend: 
Vinpootsalamander 

Vroedmeesterpad 
Geelbuikvuurpad 

Vuursalamander 

zeldzaam 
zeld/. 
zeldzaam 
zeldzaam 

eb 
eb 
eb 
eb 

4 
5 
5 
5 

niel voorkomend 

niet voorkomend 

met voorkomend 

niet voorkomend 

nvt 

nv l 

nv l 

nvt 

Reptielen 

•ale soorten: 

Ringslang met algemeen b 1 zeld.- 0 

-soorten van ooibossen en/of dijken: 
Levendbarende hagedis 
Hazelworm 

met algemeen 
zeldzaam 

b 
b 

2 

2 

i zeldzaam 
zeer zeldzaam 

-

-niet in uilerwaarden voorkomend: 

Zandhagedis 
Adder 

Gladde slang 

Muurhagedis 

zeldzaam 
zeldzaam 
zeldzaam 
zeer zeldzaam 

eb 

b 

eb 
eb 

6 

2 
2 
5 

niet voorkomend 
in,-! voorkomend 
mel voorkomend 
niet voorkomend 

nvt 

nvt 

nvt 
nvl 

a.b.c 1 hybnde (a) en 2 soorten (b en c vormen lezamen het Groene kikker complex 

Status 

nb= niet bedreigd eb= ernstig bedreigd b = bedreigd 

Zwaartepunten 

1 = geheel Nederland 2 = Pleistocene gronden 3 = Holocene gronden 4 = Noord-Brabant en Limburg 5 • Zuid-Limburg 6 - Pleisto, 

en duincn 

Belang van uilerwaarden voor de sooil 
+ = uitcrwaarden vervullen een duidelijke actuele functie als kerngebieri. 

(+) = niet of zelden overslromende wateren in uilerwaarden en in direkle omgeving (binnendijks) vervullen functie als actueel kerngebied of als polenlieel kemgebied 

? = niet bekend 
0 = uilerwaarden niet specifiek van belang. soort komt zowel binnen- als buitendijks in geli|ke mate voor 

nvt = met van toepassing, soort ontbreekt 
= soorten allcen op zeer specifieke plekken 

Tabel 9 
Overzicht van hel voorkomen van amfibieen in Nederland en in uiterwaarden Het voorkomen van soorten op landelljk niveau' wordt vergeleken met het voorkomen in uiter
waarden-1 en het belang van uilerwaarden voor de soort. Uiterwaarden zijn vooral van specifiek actueel of potentieel belang voor de zes eerstgenoemde amfibieen Andere voor-
komende soorten (neutrale soorten) zijn binnen- en buitendijks even algemeen. 

Voetnoot: 
1 ui l (14), gewijzigd naar (15. 10) Databanken RAVON. Landelijke herpetofauna-inventansatie en Lacerta 

i Bronnen (16, 5) 
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aangetroffen. Voor Eieikikker en Alpenwater

salamander geldl dal voorkomen in uilerwa.u 

den vooral bepaald word l door /waar lepunten 

in vie landelijke verspreiding I IO). Dc aanwe/ ig 

hetd van populaties m aangrenzend binnendijks 

gebied is hier bepalend voor hcl voorkomen in 

uiterwaarden 

Ook de Boomkikker word i l iesciiouwd als een 

i iv iei begclcidcndc soon, l ioomkikkeis komen 

echter mel voor il l Nedeilandse uitcrwaarden. 

\ . in de Belgische / i jde van dc Grensmaas 

bevindl / i i h een slerk bedreigde populat ie(s). 

Sommigc uilerwaarden kunnen geschikte wate

ren bevatten om dc zetdzamere soorien te hei 

bergen, maar op te grote afstand van de dichtsi 

b i i / i jnde populaties liggen om gekoloii isecnl le 

worden. Dooi na lu i i ron lw ikkc l ing en rc.ilis.itle

vari natuurvriendeli jke oevers in de uilerwaar

den kunnen langs de rivier aaneengesloten 

gebieden ontstaan, waarlangs ui iwisscling kan 

plaatsvinden. Hei slagen hiervan kan echter niet 

Ins worden gezien van de ontwikkel ingen b in 

nendijks: voor amfibicen vormen dc uiterwaard 

en hei binnendijks gebied duidel i jk een geheel. 

De huidige v alerkwali lei l in de Rijkswateren 

vo rm l in hcl algemeen geen belemmcr ing voor 

ontwikkel ing van amfibie-populaties1. De afwe-

zigheid s.m geschikt, gevarieerd landbiotoop in 

eombin.i l ie niel een grote invloed van de rivier 

in ecu u- sierk ingeperkt winterbed / i i n dat wel. 

De overstromingsfrequentie is de sturende fac

tor die vie waarde van waleren als voortplan-

lingspla.iis kan bepalen. I en hoge overstro-

rningsfrequentie heeft ecu m-gaiieve invloed 

doordal dc water en ocverplaiilenvegctaties te 

sii-ucluurarm ' i i n . I l i c rdoor is er te weinig dek-

king en voedsel voor /owe! dc adullen als voor 

de larven. In regelmatig overstromende wateren 

/ i i n bovendien dc visdichtheden vaak hoog, 

waaidooi de overlev ingskansen van amfibiclar-

ven beperkt / i i n . De/e invloed van hydrodyna-

miek geldl ook voor binlenlandsc rivier-

svsiemeii. Belangrijk verschil is dal de/e buiten-

landse uiterwaarden vaak uitgestrekteren relict 

l i jkei / i i n , waardoor ook voldoende weinig 

overstromende waleren mel weinig ol geen vis 

sen aanwe/ig / i i n (5). In Ncdcrlandse niter 

5? 

70 - | 

60 -

50 -

3 
Q •10 
10 

V 
M) 
•11 

e 
-
VJ 

M 

K 

20 -
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Bezettingspercentages in uiterwaarden 
Abundance in floodplains 

| | aanwezigheid, abundance 

| voortplanting, reproduction 

I goede voortplanting, good reproduction 

HA PF TA RA 8C TC RT TV BB RE 

HA: Hyla arborea 

PF: Pelobates fuscus 

TA: Triturus alpestris 

RA: Ranaarvalis 

BC: Bufo calamita 

TC: Triturus cristatus 

RT: Rana temporaria 

TV: Triturus vulgaris 

BB: Bufo bufo 

RE: Rana esculenta complex 

- Boomkikker 

- Knoflookpad 

- Alpenwatersalamander 

- Heikikker 
- Rugstreeppad 

- Kamsalamander 

- Bruine kikker 

- Kleine watersalamander 

- Gewone pad 

- Groene kikkers 

(2 soorten. 1 hybride) 

Fig- 32 
De bezettingspercentages van verschillende soorten amfibieen voor 231 wateren in 21 uiterwaarden (Bron: Creemers. 

1994a) Onderscheid is gemaakt in alleen aanwezigheid, voortplanting en goede voortplanting De soorten zijn 

gerangschikt naar oplopend aantal vindplaatsen 
aanwezigheid = aanwezigheid van (sub) adulten zonder eieren/larven 

vortplanting = aanwezigheid van adulten + enkele eieren en larven 

goede voortplanting = aanwezigheid van adulten + veel eieren en larven 
Abundance (in %) of different amphibia species in 231 waters in 21 floodplains Distinction has been made between 

presence ((sub)adults are present, no eggs or larvae), reproduction (adults and some eggs or larvae present) and good 

reproduction (adults and many eggs and larvae are present) 

waarden is d i l soort wateren in de per soon, in het water. De rest van het jaar 

huidige situatie vooral in bekade delen van word l doorgcbrachl op hel land. Geschikl land-

uiterwaarden te vinden. Onbekade delen van biotoop bcv.it voldoende voedsel (ongewervel-

ii itcrvva.ndcn / i j n veelal te smal en le rcl ic larm den) en schuil- en ovcrwintcringsmogcli jkhe 

om ook laagdynamische voortplanl ingswateren den. Intensief gebruikte weilanden en akkers 

tot ontwikkel ing te laten komen. 

Voetnoot: 
1 Hoewel de waterkwaliteit geen knelpunt vormt. kan 

to t enke le m a a n d e n v a n het voo r j aa r , v a r i c r e n d kwel positief bijdragen aan een goede amfibieenstand. 

V o l w a s s e n a m f i b i e e n v e r b l i j v e n enke le w e k e n 

http://rc.ilis.it
http://bcv.it
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zijn ongeschikie landbiotopen omdal ze te 

weinig dekking en tc weinig voedselaanbod 

opleveren. Gevarieerde ooibossen met ruigtes, 

striiwelen, rivicrduincn, e tc zijn wel gcschikl als 

landbiotOOp. Soorten als Rugslreeppad en 

Knollookp.nl hebben bovendien een duidelijke 

voorkeur voor zandige landbiotopen. Extreme 

overstromingen in dc winter hebben een 

ncgalieve invloed op dc ovcrlevingskansen 

voni op hel land ovcrwintcrendc soorten. 

De Rugstreeppad kan tijdens de overwintering 

met overschakelen op huidademhaling indien er 

een langdurige inundatie van het winterverblijf 

plaats vindl (11). De Gewone pad reageert op 

inundatie door het winterverblijf te verlatcn. 

De overlevingskansen bovengronds zijn in de 

winter echler gering. 

Replielen zijn zeldzaam in uiterwaarden, hetgeen 

samenhangt mel hcl ontbreken \.m geschikte 

leefgebieden. Levendbarende hagedis en Hazel 

worm ziin sleehts bekend uit respcilie\eliik een 

en twee n.iluiiionlvvikkelingsprojeiten langs de 

Grensmaas (zie figuur 33). Belangrijk voor deze 

soorten is de aanwezigheid s.m hoogwatcrvrijc 

delen in dc winter en vluchtwcgcn. waardoor ze 

kunnen onlsnappen bij overstromingen. 

In enkele uiterwaarden langs de Noordoever 

Fig. 33 
Het voorkomen van herpetofaunasoorten in de utter-
waarden, opgesplitst naar verschillenil,- rivtertra|ectefl 
Het voorkomen langs de verschillende ti.i|i'clcii is wecr-
gegeven in drie kleuren: zwart algemeen, paais vrij zeld
zaam en rood zeldzaam. 
Abundance of herpetotauna species in floodplains m 
different riverstreches. Black common, purple fairly rate 
and red rare-

van de Nederrijn worden Ringslang populaties 

aangclrollen. die in alle gevallen in n.uivv von 

tad staan met populaties op vie Utrechtse hen 

velrug en de Vein we (12). Kcrngebicdcn met 

rcgclmaligc huilcndijk.se waai iicmingcn van 

Ringslangen zijn de lull'crswaard, hel wesieliik 

deel van de Doorwerthse waarden en de 

Blauwe Kamer. Daarnaasi worden iiiiidenteel 

exemplaren waargenomen in de overige 

uitcrwaarden op de Noordoevei van de 

Nederrijn (Doorwerth-Amcrongcn). Op de 

linkeroever van de Rijn zijn enkele zwervende 

exemplaren waargenomen. I let beliell OvergC 

zwommen Ringslangen die geen /ellstandige 

populaties vormen. De toekonut van Ringslan 

gen in uiterwaarden zal in grote mate bepaald 

worden door de inrichtingsma.il legclcn in het 

projekl "Noordoever Xcdciinn". De soorl is 

vooral gebaat bij een toename van het 

aantal prooidiercii i. amfibieen I, OOlboS en 

moerasoniwikkcling en vcrbctcring van 

migratiemogcliikhedcn. vVintcrovcrstroniingcii 

kunnen mogelijk een beperkende lacior zijn 

vooi de kolonis.ilie van luiilendijkse gebieden 

door de/e soort. I loogwalei vine plaatsen /ijn in 

dil verbanil van belang. Overstromingen m 

andere jaargelijden vormen eehter geen pro 

bleeni. 

Bijzonder is het voorkomen van Ringslangen 

op Usselmeerdijken rond Amsterdam (13). 

De Ringslangen gebruiken de diiken hier 

voornamelijk als overwinteringsplaats. Hei 

binneiiiliikse gebied biedl hier goede Ineiageei 

mogelijkhcden. Veel van de in de dipt overwin-

terende dieren brengen de zomerperiode in hel 

aansluitende binnendijkse gebied door. 

http://Knollookp.nl
http://huilcndijk.se
http://inrichtingsma.il
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Rugstreeppad en Kamsalamander zijn doelvariabelen voor de watersysteem-verkenningen van RIZA. hetgeen betekent dat ze indicatief worden geacht voor de toestand 

van het aquatische ecosysteem Beide soorten stellen spccifieke eisen aan hun leefomgeving en komen niet algemeen voor. 

De Rugstreeppad, een pionier 

De Rugstreeppad komt voor in de uiterwaarden van de Ussel, Waal en Nederrijn-Lek Het is een typische 
lie in de huidige situatie vaak sterk is aangewezen op menselljkc activiteiten (onlkleiingen. ondie-

pc delen van ontzandingen) in uilerwaarden Voortplanting vindt veelal plaats in ondiep. tijcJehjk water 
en in recent gcgraven kleiputten. Vaak zijn het alleen Rugstreeppadden die gebruik maken van dit speci-
fieke biotoop. Geschikte landbiotopen zijn zandige, hoogwatervrije terreinen De natuurlijke water- en 
landbiotopen van de soort in het nvierengebied ontbreken meestal De soort is nauwelijks bekend uit de 
uilerwaarden van de Maas. Een naluurlijkere inrichting van de Grensmaas biedl voor de soort echter 
zeker nieuwe leefgebieden 

Foto 10 

Rugstreeppad 

De Kamsalamander, een kritische soort 

De Kamsalamander is een kritische soorl die indicatief is voor soortenrijke amfibieen-wateren 
Voortplanting vindt plaats In niet of zelden overstromende wateren met goed ontwikkelde, soortenrijke 

n oevervegetaties Kwel heeft zowel binnen- als buitendijks een positieve invloed op het voorko
men van de soort In veel uiterwaarden is het buitendijks voorkomen van deze soort nauw gerelateerd 
aan binnendijkse, legen de dijkvoet gesitueerde waleren. De soort wordt vaak als rivier- en beekbegelei-
dend beschouwd Tevens is de Kamsalamander een goed voorbeeld van een soort waarbij binnendijks 
gebied een essentiele schakel vormt in het totale leefgebied van populaties Verhoging van de rivicnlyna 
inn k in de uiterwaarden zal voor deze soort alleen gunstig kunnen uitwerken in voldoende grote en 
reWfrijke uiterwaarden Alleen onder deze condities kunnen de benodigde laag-dynamische wateren tot 
ontwikkeling komen. 

Foto 11 
Kamsalamander 

Foto 12 

Gevarieerde ooibossen met vochtige 

ondiepten. kleine plassen en hoger gele-

gen gedeelten om te schuilen bij hoog-
water, bieden het beste leefgebied voor 

amfibieen. 
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7. Ecotoxicologie 
R.A.E. Knoben en R.J.F van Haren (Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v.) 

In 1994 zijn kwikgchalten in Aal in de Rijn en - hel risico voor het ecosysteem. de opname en ophoping in organismen. Deze 

Rijntakkcn weer gestegen ten opzichte van Ter beschcrming van dc volksgezondheid bevat mcihylering is een langzaam maar gestaag door-

voorgaandc jaren. De gehalten zijn nog steeds de Warenwel consumplienormcn voiir gchal- gaand proces. Aanmaak (biosynthese) van 

zo hoog dat dit een gevaar voor het ecosys- ten in vislilei. Dc bescherming van hcl ecosys mcihyl-kwik vindt nog steeds in waterbodems 

teem kan oplevercn. Ook voor PCB en DDT teem is vcrv.it in een milieukwaliteitsnorm, le plaats. In 1994 is er z.elfs sprake van een lichle 

in cctbarc delen van Aal zijn dit jaar, evenals weten het Maxima.il loclaalbare Risieoiiive.ni toename in de kwikgeh.illcn in Aal ten opzichle 

in de voorgaande jaren, veelvuldig overschrij- (MIR) voor dc gehalten van ecu stol. Ken van 1993, onder andere in dc Rijn bij lobith, 

dingen van milieukwaliteitsnormen opgetre- gehalte op het niveau van het M IK houdi bij dc het Kelclmeer en Het Hollands Diep I figuur 

den en op sommige plaatsen ook van con- gebruiktc aflcidingsmcthode in, dat hoogstens 34). I lei MTR voor kwik is op alle gemelcn 

sumptienormen. De hoogste gehalten komen 5% van de soorten in het ecosysteem negalievc locaties overschrcden (factor 114) . waarbij de 

voorindcLek, het Hollands Diep en het l | bij effect en van dat niveau ondervindl. Sinds 1994 I.ek bij Culemborg het hoogst scoorde en het 

Amsterdam. Dc grootste ophoping van ver- kan in de alleidingsmethodiek van het MTR ook Wolderwijd het laagst De kwikgeballcn given 

ontrcinigende stoffen in Driehoeksmosselen rekening gehouden worden mel doorvergilli geen aanleiding een vcrhoogd risico te veron-

is gevonden in het Kanaal van Gent naar Ter- ging van opgehoopte stoffen in de voedselketen. derstellen voor de volksgezondheid bij con 

neuzen, met name van polycyclische aromati- Dit is van belang voor lopprcdatoren zoals de sumptie van Aal. 

sche koolwatcrstoffen (PAK). Geografisch Zeehond, Otter en Aalscholver. 

zijn er duidelijke verschillen waarneembaar De PCB-gchalten in Aal vertonen de laatste 

in stoffen die in mosselen ophopen. In het Onderzoek naar ophoping in Rode aal ge- jaren een daleinle trend) onder nicer in dc Rijn 

Haringvliel bctreft het vooral PCB's, in het schicdt sinds 1V77 jaarlijks op twaalf locaties te Lobith, het llssclmcer en Haringvliel (figuur 

Hollands Diep is hexachloorbenzeen de verspreid door Nederland. Dc Aal is een bewo- 3f>i. Het hoogste gehalte PCB-153 is aangctrof-

lielangrijksie stof die zich in dc voedselketen net van de walerbodem die zich voedt met klei- fen in hel Hollands Diep I let Wolderwijd kenl 

ophoopt. ne bodemorganismen als muggelarven en kleine nog steeds de geringsie ophoping. I let M I R van 

vissen. De opname van verontreinigingen in Aal PCB-153 voor Aal is in 1994 op geen van de 

Om informatie te verkrijgen over de efiecten treedt op via het voedsel (biomagnificatie) maar bemonsterde locaties overschreden. Overschrij-

v.in verontreinigende stoffen in de zoete rijks- ook via de kieuwen tijdens de ademhaling (bio- ding van dc consumptienorm voor PCB 

waleren wordt gcbruik gemaakt win een sclectie concentratie). Hel filet van Aal slaat bekend om Ireedl op in vie Rijn bij Lobith en hel Hollands 

van organismen. Hierbij gaat het om diersoor- hei hoge vetgehalte, waarin organische micro- Diep en Haringvliel. 

ten die op basis van hun Icefwii/c als biologi- vcronlreinigingen zoals PCB (polychloor Hel risico van Uutische l'< B's '/ie intermezzo) 

sche graadmclcr' kunnen lunctioneren voor de biphenylen) en PAK I polycyclische aromatische is door middcl van de ToxiciteitS Equivalenl 

hoeveelheid opgehoopte Stoffen in het koolwatcrstoffen) gemakkelijk ophopen. De Concenlralie te vergelijkcn met dc indieaiieve 

lichaamsweefsel. Onderzoek naar dc ophoping gevangen alcn bchoorden lot de lengtcklassc 30 MTR voor dioxinc-achlige verbindingen (0,64 

van stoffen (accurnulatie) vindt plaats in op 10 mi en varieerden in gewkht van 50 tot 110 ng/kg versgewicht). Op alle locaties blijkt deze 

loi.nie gevangen Rode aal [Anguilla anguilla) gram nalgcwieht bij een gemiddeld vetgehalte indieaiieve MTR overschreden 1c worden. Het 

en uilgczetlc Driehoeksmosselen (Dreissena van circa 19%. De analyses in het filet (cctbarc Wolderwijd was de schoonste locatie met een 

poh/morpha). Ook wordt in een laboratorium- delen) van dc Aal richten zich op PCB, PAK en overschrijding van een factor 2. In het Haring-

test ecu b.ulericsoort inge/el met Maas- ol organochloorbcsirijdingsmiddelen waarondcr vliet werd dc indieaiieve MTR mel een factor 75 

Rijnwater. Dil levert informatie op over effecten DDT ( I ) . overschreden. 

van vcronlreinigingen. Naasl hel jaarlijks 

best hrijven van vie actuele toestand en mogcliik I le jaarrapportages van 1992 en 1993 ~. ; ' sig De hoogste gehalten in aal van het bestrijdings-

optredende trends, is een belangrijk doel van dil naleren ecu stagnatie in de daling van dc kwik- middcl DDT (als som van DDT, DDK en DDD) 

onderzoek hei schallen van het risico voor gehalten zovvel in hcl oppeivlaktcwater als m gemelcn in 1994, komen voor in het IT ter boog-

ophoping van verontreinigende stoffen in voed- Aal. Het gehalte totaal-kwik bestaat uit het zeei te van hei Centraal Station te Amsterdam 

selketcns en de risii'o's van vcrdere verspreiding toxische metbyl-kwik (ceil organische mcla.il (figuur 38). I.andcliik gczicn nemen de gehalten 

in het ecosysteem. verbinding) en het kwik-ion. Dc oorzaak van in Aal in de loop der jaren langzaam af. De 

deze stagnatie /on loe te schrijven zijn aan grootste verbeteringen sinds 1992 ireden op in 

De risico-analysc van opgehoopte gehalten kenl microbiele activiteil in de walerbodeni waarbij de Rijn, hcl llsselmeer en het Hollands Diep. I >c 

tweeCOmponenten: hel kwik-ion gebonden word) aan een methyl gehalten iii hel Kijnstroomgehied liggen nog 

het te veivvaihleii risieo voor dc volksge/ond- groep. Hierdoor neeml het vetminnende (lipo Steeds boven hel MTR en houden d.iainiee een 

heid en field karakler van het kwik loe en daaimee ook risico in VOOl het eiosysteem. 

http://vcrv.it
http://Risieoiiive.ni
http://mcla.il
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Fig. 34 

De laatste jaren is de trend voor totaal-
kwik in Rode aal in de grote rivieren In 
Nederiand licht dalend. In 1994 nemen 
de gehalten echter weer toe, met name 
in de Rijn en de zijtakken Hel hoogste 
kwikgehalte is aangetroffen in de Lek bij 
Culemborg (0.38 m g / k g natgewicht) en 
de grootste toename in de Rijn bij Lobith. 
De stagnatie in de daling is vermoede-
lijk het gevolg van nalevering uit de 
waterbodern van kwik na microbiele 
methylering 

In recent years mercury-levels in eel 
showed a decrease, but in 1994 levels 
have increased in Rhine and its tributar
ies It is assumed that release ol microbi
al methylated mercury from sediments 
contributes to this ellei t 

Fig. 35 
Driehoeksmosselen concentreren de 
beschikbare fractie van microverontreini-
gingen in oppervlaktewaler als gevolg 
van hun grote filtercapaciteit De toena
me in ophoping na 40 dagen blootstel-
ling op de ondcrzoekslocaties is vergele-
ken met de controlelocatie (IJsselmeer). 
De onderzoekslocaties zijn Kanaal van 
Genl naar Terneuzen (Ge), hel Volkerak 
(Vo). Haringvliet (Ha) en Hollands Diep 
(Ho). Uitgezet zijn cadmium (Cd). som 7 
PCB-congeneren, hexachloorbenzeen, 
som DDT en som PAK(6 van Borneff). 
De relatieve toename is het grootst in 
het Kanaal van Gent naar Terneuzen 
Zebra mussels concentrate the bioavaila-
ble traction of micropollutants in surface 
water due to their high filtration capaci
ty Increase of levels after 40-day expos
ure is compared to a clean control site. 
The investigated sites are Kanaal Gent 
Terneuzen (Ge). Lake Volkerak (Vo), 
Haringvliel (Ha) and Hollands Diep 
(Ho). 

Kwik in Aal 
M e r c u r y i n Ee l 

I lotaal-kwikgehalte (mg/kg op natgewichth.i 

/ M O - I B Ijsselr 
— MTR, maximum acceptable risk level 

0.027 mg/kg natgewicht(wet weight) 
o.b.v. 5 % vet 

Borghlren 

Relatieve toename van stoffen in driehoeksmosselen t.o.v. controle 
Increase o f c o m p o u n d s in Dre issena re la t i ve t o c o n t r o l 

Ge 

Ho • 
Ha H I 
Vo 

i i i i i i 
5 10 15 20 25 

relatieve toename t.o.v. controle, increase relative to control 

Cd sPCB HCB sDDT 

10 

sPAK 

1 >c D r i e h o e k s m o s s e l e n rijn v e r / a m c l d in he l 

l l s se lmeer en v c r i o l g e i i s g e d u r e n d e 

d a g e n u i t g e l i . m g c n Op ecu o n d e r / o c k s l o , at ie 

( 4 ) . I n deze p e r i o d e l i l l e t e n d e n iosse len het 

omliggende water voor hei verzamelen van 

voedse l , dat bes taa l u i t a l gen en z.wcvend o r g ! 

ins, h materiaal. Met hel filteren hopen de mos-

selen n i i u o v e i o n l r e i n i g i n g i - n in h u n w c c l s c l o p . 

D e g e v o l g d e n i c t h o d e van ac t ieve b i o m o n i t o -

r i n g m a a k t h e l m o g c l i i k d e o p h o p i n g van Stol 

fen o p vie v e r o n t r c i n i g d c l oea l i es le v e r g e h i k e n 

m e i een schone l o c a l i e ( I Jsse lmeer ; figuur 3 5 ) . 

D o o r het s o m n i e r e n win d e re la t ieve t o e n a m e 

v a n a l l c g e m e t e n s t o l l e n o n t s t a a l een goed bee ld 

v a n v e r s c h i l l e n in l o i . i . i l l v l . i s l i n g l ussen vie l o c a 

t ies. 

I n he l Kanaa l van ( , e n l naar l e r n e i i / e n h o p e n d c 
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Fig- 36 
De algemene trend voor PCB-153 in de 
grote rivieren in Nederiand is dalend. Hel 
hoogste PCB-153 gehalte is gevonden in 
aal uit hel Hollands Diep (3168 pg/kg 
vetgewicht). Het MTR (Maximaal Toe-
laatbaar Risicomveau) van 6,4 m g / k g 
vetgewicht wordt op geen van de 
bemonsterde locaties overschreden De 
ophoping van toxische PCB's (zie ook het 
intermezzo) kan het reproduktief succes 
van toppredatoren ernstig belemmeren. 
Ook bedreigen dc PCB-gehalten m Aal 
de volksgezondheid bij consumptie 
Levels ot PCB-153 in eel tissue tend to 
decrease in Dutch fresh water systems 
PCB-153 levels do not exceed the maxi
mum acceptable risk level on the sam
pled sites in Dutch fresh water systems. 
Accumulation of toxic polychlonnated 
biphenyls (PCB-TEQ) will cause adverse 
effects on reproduction of toppredators. 

PCB-153 in Aal 
PCB-153 in Eel 

PCB-gehalte (mg/kg op vetgewichtbasis) y f , . 

— MTR. maximum acceptable risk level: r \ 
6.4 mg/kg op vetgewichtbasistfat w e i g h t ) / 1 

Volkerak Borghln n 

PCB gehalten in rode aal en driehoeksmossel op vetbasis 
PCB concentration In Anguilla and Dreissena based on fat weight 

2000 4000 6000 8000 
gehalten in pg/kg vet, concentration in ug/kg fat weight 

10000 

PCB28 

PCB52 

PCB101 

PCB118 

PCB138 

PCB153 

PCB180 

Fig. 37 

De gehalten van 7 individuele PCB-congeneren (num-
mers 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180, zie intermezzo) 
zijn vergeleken voor Driehoeksmossel en Aal op de loca
ties IJsselmeer (Y), Volkerak (Vo). Haringvliet (Ha) en 
Hollands Diep (Ho). Toename van de ophoping van 
PC8's op een hoger trofisch niveau is zichtbaar. Het 
menu van de mossel, algen en particular organisch 
matenaal. is representatjef voor een grote groep organis
men die van algen leven (consumenten). terwi|l het 
menu van de aal, bodemdieren en kleine vissen, repre
sentatjef is voor organismen die van andere dierli|ke 
organismen leven (predatoren) De predator het hoogst 
m de voedselketen (aal in dit l iguur) heeft de hoogste 
PCB gehalten 

Accumulated PCB congeners in the Zebra mussel 
(Dreissena polymorpha) and Eel (Anguilla anguilla) on 
several sites in the Netherlands, lake IJsselmeer (Y), lake 
Volkerak (Vo). Haringvliet (Ha) and Hollands Diep (Ho). 
The accumulated levels are tound to be higher in Eel 
due to their higher trophic level in the food chain. 
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Fig. 38 
Het MTR van I DDT in Aal (0,52 mg/kg 
vet) is op de helft van alle locaties met 
een factor 1-2 overschreden. In het Wol
derwijd, Markermeer en het IJsselmeer bij 
Medemblik bleef het DDT-gehalte ruim 
onder de norm. DDT heeft vooral effect 
op de ei-leg van vogels als gevolg van 
verminderde dikte van de schaal. Foura-
gerende vogels in het Rijnstroomgebied 
lopen een verhoogd risico op slechte 
broedsels. 

Levels ol 1 DDT in Eel in Dutch fresh 
wafers conbnue to exceed the maximum 
acceptable risk level on halt of the sam
pled sites. Lake Wolderwi/d, Mai1 

and Lake IJsselmeer were below the 
maximum acceptable risk level. X DDT 
can cause reduction of egg shell thick
ness for birds feeding on waters ol the 
Rhine watersystem. 

I DDT in Aal 
I DDT in Eel 

I DDT-gehalte (mg/kg op vetgewichtbasis) 

— MTR, maximum acceptable risk level: 
0,52 mg/kg op vetgewichtbasisdal weigh 

Kanaal Cent 
Terneuzen 

N.B. I DDT = p.p'-DDT+p.p-DDE+p.p'-DDD 

mosselen vie grootste hoeveelheid verontre in ig in-

gen op , vooral als gevolg \an d e grote bijdrage 

van PAK. In totaal is de o p h o p i n g biina 28 maal 

ZO hoog als o p de Schone localie l lsselmeer. De 

beschikba.i lheld van de veisi l i i l lende groepen 

stoffen verschilt per locatie. In hel Haringvliel 

is er relatief veel PCB (factor 7 ten opzicht van 

contro le) o p g e n o m e n en in het Hol lands Diep 

vooral hcx . t ih loo ibc i i / een . Voor c a d m i u m in 

Driehoeksmosselen is hel M I R (8 pg/kg 

natgewicht) op alle locaties overschreden. 

I let proves van doorgifte van organische stoffen 

in de voedselketen leidl tot de v e r w a i h l i n g dal 

o p g e h o o p t e gehal ten t o e n e m e n n a a r m a t e het 

i rol iseh niveau hoger is. Ter illustr.itit- toont 

figuui 37 vie verschillen tussen d c o p h o p i n g van 

een zevental P< B's in Driehoeksmosselen en in 

Rode aal. De gehal ten van d e / e I'l l i s in Vil 

zijn ongevecr 2-3 maa l hoge r d a n de gehal ten 

in mosse l , be ide o m g e r c k e n d naa r vetbasis . Het 

verschil is te verklaren nil de posit ie van be ide 

SOOIten in de VOedselkeien. De mussel is een 

ve r tegenwoord ige r v.m vie g r o e p van p r ima i re 

c o n s u m e n t e n die a l l i en p lan taa rd ig mater iaa l 

en cenvot id ig a l l neekbaa r o r g a n i s i h mater iaa l 

als voedsel o p n e m e n . Aal is een ve r t egenwoor 

diger van d e g roep van seeunda i re c o n s u m e n 

ten vlie vooral p r ima i re c o n s u m e n t e n als y,,,-d 

sel nu t l igen . 

Dc loxiciteit van oppcrv lak tewa lc r w o r d l 

bepaa ld d o o r maande l i ik s bij l u m i n e s c c r e n d c 

b a c t e r i e n te ine len hoeveel hel l i ih tgcvcnd ver 

iiiogen a l n e e m t bij b loots le l l ing aaii tuxis i l ic 

stoffen in oppervlaktewatei (5). De afname 

w o r d l u i lgedrukl In vie ToxiciteitS Index ( I ' D . 

I let water word l beschouyvd als acuul loxiscll 

als het water in o n g c i o n e e i i t r e e i d e vo in i direct 

vergif t igingset lc i lcn v e i o o i / a a k t (Tl > I ) . 

Omdat oppervlaktewatei doorgaans niel acuul 

toxiscfa is, pas! m e n een lOi iee i i l i e rmgss tap toe. 

De bepaling van de ToxiciteitS Index is veivol 

gens M le leiden van vie vi-idiinnii igst .Ktoi die 

nod ig is o m ecu /ekei effect m hel ionccn t ra . i t 

le m e t e n . 

Het Maximaal Xanvaardbaai Kis i ioniveau vooi 

de Tl is, aibiiiair. vastgesteld op 0.01. Dit wil 

zeggen dat het water als toxiscfa word) 

beschouwd bij 100-voudige concentratie \.m 

het oppervlaktewater. Het acuul toxiscfa niveau 

is in 1994 in de rijkswateren mei voorgekomen. 

Echter in alle l i ikswate ien overschrccd de 

tOXiciteil wel hel Maximaal Aanva.irdb.iai 

http://beschikba.il
http://illustr.it
http://ionccntra.it
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Risiconiveau (f iguur v9). In dc Maas ligt het T l -

nivcau hoger dan in de Ri jn. In het Kanaal Gent 

Terneuzen is de Tl hei hoogst (l-t x ovcrschrij-

ding). 

I lei algemcnc beeld is dat dc opgehoopte gehal 

tes van mivrovemnire in ig ingen in organismen 

langzaam afnemen. De situalie is echter nog 

steeds bedrcigend omda l op veel locaties voor 

een aantal stoffen veelvuldig overschrijdingen 

optreden van consumptie- ol milieukwaliteits-

normen. Hierbij moel bedachl worden dat hei 

onderzoek sleihts enkele bekcinlc Stoffen o f een 

beperkle groep \.ui stoffen bet ic l t , en dal slechts 

v,,,,i een beperkle selcelic van vle/c fraciie stof

fen vie mi l icukwahtei lsnormcn geformulcerd 

/ i i n . Dit houdl in dat er zowel risico's besla.m 

voor de volksge/ondheid bij hcl n i i l l igen van vis 

ni l dc zoete Rijkswateren als voor het ecosys

teem. Dc s t r i a t u m en hei funct ioneren van hel 

ecosysteem lopen nog steeds een ontoelaatbaai 

i isico, 

Toxiciteit van het oppervlaktewater 
Toxicity of surface waters 

0,10 —i 

0,08 — 

.-S~ 0,06 -

X I 

£ 0,04 — 

0,02 — 

0,00 

Lobith 

Eysden 

maximaal aanvaardbaar risiconiveau, maximum acceptable risk level 

1 8 10 11 12 

Fig. 39 

De toxiciteitsindex (Tl) geeft de mate van acute loxiciteil van het oppervlaktewater weer Twee risiconiveaus worden 
onderscheiden. het Maximaal Aanvaardbaar Risico-niveau (Tl = 0.01 . groene stippellijn) en het niveau voor acuut 
gevaar (Tl = 1). De Tl overschnjdt in 1994 op alle locaties de grenswaarde. Het acute risico niveau is in 1994 niet 
overschreden. 

Het gemiddelde niveau van de Ri|n bij lob i th is 0,035 terwijl hel gemiddelde niveau bij Ei|sden 0,043 is De hoogste 
niveaus zijn gevonden in het kanaal van Gent naar Terneuzen waar het gemiddelde niveau een factor 8 boven het 
aanvaardbaar risiconiveau ligt met zelfs een maximum waarde van een factor 14. 

Measurement of luminescence inhibition of Photobacterium phosphoreum provides a means of assessing acute toxi
city of water from the Rivers Rhine and Meuse. At all sites toxicity exceeds the maximum acceptable risk level 
(71=0.01), indicating actual environmental risk. 

Foto 13 

Door afslulting van de delta in de jaren 
'70 is veel met zware metalen en organi
sche stoffen verontreinigd slib neergcsla-
gen in onder andere de Biesbosch. De 
ecologische ontwikkeling van dit gebied 
wordt geremd door de aanwezigheid van 
deze verontreimgingen. 
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PCB's in watersystemen 

PCB's worden in de Nederiandse watersystemen nog veelvuldig als microverontreiniging aangetroffen ondanks een EG-verbod op open toepassingen sinds 1979 In de 

regionale wateren overschnjdt 12-21 % van de watcrbodems de grenswaarden voor deze PCB's en in de Rijkswateren 31-42% (6). Vermoedeli|k vindt momenteel vanuil 

de waterbodem de grootste verspreiding van PCB's in het aquatisch milieu plaats door resuspensie en door opname in biota. 

De groep van PCB's bestaat uit een groot aantal stoffen (zogcnaamde congeneren) met bifenyl als gezamenli|ke basisstructuur en een varierend aantal chlooratomen die 
op verschillende van de 10 beschikbare posities aan het bifenyl zijn gcplaatsl De congeneren zijn door de IUPAC (International Union o l Pure and Applied Chen 
genummerd. oplopend mel het aantal chlooratomen en de respectievelijke posities Als gevolg van de produktiewijze, hel gebrulk en de verspreiding In hel milieu komen 
PCB's vaak in een vast mengsel van verschillende congeneren voor Hoewel er theoretisch 209 mogelijke congeneren zijn word l slechts een beperkl aantal daarvan in het 
water aangetroffen De huidige meclprakti|k is gericht op een selectie van 7 PCB's, die ongeveer 6 0 % van de totaal-PCB gehalten in het milieu vertegenwoordi 
namelijk de nummers 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 (7) Als gevolg van de sterke adsorptie aan zwevende stol zijn in hel huidige wateibeheer (8) alleen nog noi 
men voor PCB's in de waterbodem c.q zwevend stof geformuleerd en niet meer voor de waterfase. 

Toxische PCB's 
De bovengenoemde meest voorkomende en gemeten congeneren zijn met de meest toxische van de PCB's. De toxiciteit van de PCB's is sterk gerelateerd aan de I 

schikking van de chlooratomen en daarmee de ruimtelijke structuur. De posities bepalen of het molecuul een vastc ruimtelijke (sigaar)vorm heell o l vrij diaaibaai is. De 

congeneren zonder of met slechts een chlooratoom op de zogenaamde ortho-posities kunnen een vlakke structuur aannemen en daarmee op hel extreem toxische dioxi-
ne 2,3,7,8-TCDD gaan gelijken zowel in structuur (zie l iguur) als in toxische werking Dit wordt het TCDD-effect genoemd 

De gelijkenis met dit dioxine biedt de mogelijkheid hel toxisch effeel van PCB's hiemaar om te rekenen met bchulp van TEF's (TCDD Toxicileils equivalent conccnlraties) 
en te sommeren. 

Hoewel de meest toxische PCB's de nummers 126 en 169 zijn (zie tabel). wordt de totale toxiciteit van een PCB-mengsel in hel milieu vooral bepaald door de mono-

ortho PCB's 105. 118 en 156 als gevolg van de veel hogere concenlraties (9). 

congeneernr. chloorsubstituties TEF waarde 

77 3,3\4.4' 0,0005 
105 2.3,3'.4,4' 0,0001 
118 2,3'.4.4',5 0,0001 
126 3.3',4.4',5 0,1 
156 -l,4',5 0,0005 
169 s,3'AA'.5.5- 0,01 

Gedrag en toxiciteit 

Kenmerkend voor PCB's in hel aquatisch milieu is de grole persistence tegen afbraak, de zeer sterke adsorptie aan zwevend stof en organist li uuti-naal en een s t t f ta 
neiging tot ophoping in organismen gevolgd door doorgifte in verschillende voedselketens. In het algemeen kan gesteld worden dat de mogelijkheden voor afbraak in 
het milieu en biotranslormatic in organismen afnemen met loenemende mate van chlorering De effecten zijn vooral gclegen in de chronische toxiciteit (met name voor 
de reproductie), de carcinogene werking en de teratogene (vruchtbeschadigende) werking. Momenteel slaan twee theoneen over de werkingsmechanismen in de 
belangstelling: versloring door PCB's van het hormoon mctabolisme als gevolg van het aanzetten tot een verhoogde enzymactiviteit (MFO) en veimindering van de 
afweerfunctie door een lekort aan vitamine A en schildklierhormoon, welke in transporteiwitten vervangen zouden worden door PCB-metabolieten Met deze laatste 
hypothese is een verband gelegd tussen zeehondensterftc in de Waddcnzee en de PCB-verontreiniging (9) 
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Verantwoording 

VEGETATIF FYTOPLANKTON MACROFAUNA 

De veldopnamen in de stagnante wateren vin

den plaats in s.imenwerking mel de meeldien 

Sten van ile diicilics Zeclaiiil, Zuiil Holland en 

IJsselmeergebied. De vliegtuigopnamen worden 

gemaakl in samenwerking mel dc Meetkundige 

Dienst, In hel RIZA werkdocunient 96.(M)4x" is 

de operationele uitwerking van de vegetatiemo-

nitoring beschreven. Voor inlormatie omtrent 

de monitoring van vegetatie kunl u contact 

opnemen met Dhr. II. ( oops. 

De bemonstering en deterrninatie van het fyto

plankton in dc grole rivieren wordt voor elk 

watersysteem in de peiljaren vcrzorgd door het 

RIVM (Rijksinslituut voor Volksge/ondheid en 

Milicuhvgiencl te Bilthoven. De bemonstering 

en deterrninatie van hel fytoplankton in de ove 

rige wateren wordt ver/orgd door hel RIZA. Dc 

operationele uitwerking van de monitoring van 

fytoplankton is beschreven in hel RIZA werkdo

cunient 96.002X*. Voor informatie omtrent de 

monitoring van fytoplankton kunl u terecbl bij 

Dhr. K.H. Prins. 

De bemonstering van macrofauna in kunstma

tig substraat en op stenen worden uitgevoerd 

door de meetdienst van RWS Dir. Oost. De 

deterrninatie van deze macrofauna wordl ver-

zorgd door het RIZA. De operationele uitwer

king van de monitoring van macrolauna is 

beschreven in het RIZA werkdocumeiil 

96.003x*. Voor informatie omtrent de monito

ring van macrofauna kunl u contact opnemen 

met Dhr. A. bijdeVaate. 

VISSEN WATERVOGELS ECOTOXICOLOGIE 

De monitoring van de visstand vindt plaats in 

samenwerking met het RIVO-DLO (Riiksinsli-

tuui vooi Visserij Onderzoek) te IJmuiden en 

Bureau waaideiiburg BV te Culcmborg. Dc 

operationele uitwerking van de monitoring van 

vie visstand is beschreven in het RIZA werkdo

cunient 91.152dx*. Voor informatie omtrent de 

monitoring van de visstand kunt u contad 

opnemen niel Dhr. I . Lam mens. 

De monitoring van watervogels wordt gecoor-

dineerd door Sovon Vogelonderzoek Neder

land te Beek-Ubbergen. Dc operationele uit

werking van ile monitoring van watervogels is 

beschreven in hei RIZA rapport BM93.06*. 

Voor informatie omtrent de monitoring van 

watervogels kunl u contact opnemen met Dhr. 

R Noordhuis. 

' Ten behoevc van de tweede cyclus (I996 lol en mel 1999), /iin de werkdocumenten m.b.t. de 

operationele uitwerking in 1993 en 1996 geactualiseerd. 

Dc monitoring van aciumulatie van microver-

ontreinigingen in Aal en Driehoeksmosselen 

vindt plaals in samenwerking mel hel RIVO. De 

monitoring san de toxiciteit van hei oppervlak

tewater vindl plaats in samenwerking met hit 

RIVM. Dc operationele uitwerking van de 

monitoring van ecotoxicologische parameters is 

omschreven in het RIZA werkdocunient 

BM91.1526c*. Voor informatie omtrent de 

monitoring van de ciotoxicologischc parame

ters kunl u contact opnemen mel Mw. 11. Maas. 

U WILT MEER WETEN ???! 

Niel alle gegevens die /iin vei/anield in hel 

kadei van de Biologische Monitoring /ijn in dil 

rapporl gepresenteerd. Ien overzichl van hei 

bemonsteringsprogramma wordl gegeven in de 

nota "Milieiinieelnet Zoete Rijkswateren" tnola 

nr. 96.0051. Mel behulp van een inmiddcls uit 

gevoerde evaluatie van de eerste periode (werk

docunient 95.067X) wordl hel programma 

vooi vie tweede vierjaarlijkse periode(1996-

1999) in 1995 samengcsteld. Bij hcl gerccd RIZA is Dhr. LJ. Cilde. Programmalcider van 

komen v.m "DONAR", het centrale gegevens- dc biologische monitoring is Dhr. K.H. I'rins. 

opslag systeem van Verkeer en \\ alerstaat. nil- Alle hier vcrmcldc pcrsoncn zijn werkzaam bij 

Ien alle gegevens in "DONAR" worden opgcsla- het RIZA. 

gen. Voor vragen over dc/.e gegevens kunt U 

terecht bij dc afdeling meetnetten van adre-: Postbus 17 

het RIZA; contactpersoon is Dhr. P. [esse. 3200 AA lelystad 

De projecdeider van hei totale monitoringspro- telefoonnummer 0320-298411 

gramma (chemisch, biologisch, fysisch) van het 
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