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Inleiding 
9. Noordhuis (Koeman en Bijkerk) 

/oor u ligt de tweede jaarrapportage biologische 

nonitoring, een meetprogramma dat sinds 1992 

hordt uitgevoerd als onderdeel van de Monito- 
ring van de Waterstaatkundige Toestand des 
Lands (MWTL). Onder verantwoording van het 
RIZA werken diverse instanties aan de totstand- 

Foming van de hier gepresenteerde dataset: RI- 
VO, RIVM, NIOO, SOVON, Koeman & Bijkerk 
3V en een aantal Regionale Directies van Rijks- 
Materstaat. Het biologische programma richt 
lich op parametergroepen als fytoplankton, ve- 

;etatie, macrofauna, vissen, vogels en ecotoxico- 
logie. 

Bij een aantal parametergroepen kunnen de eer- 
ste voorzichtige vergelijkingen met 1992 worden 

gemaakt. Bij andere parametergroepen is de me- 

thodiek echter nog in ontwikkeling. Soms strek- 
ken de bemonsteringen zich uit over twee jaar, 
zoals bij vis en water- en oeverplanten. Dit rap- 
port biedt hierdoor in combinatie met het voor- 

gaande een breed overzicht van de huidige eco- 
logische situatie in en om de Nederlandse zoete 
rijkswateren. Soms zijn ook langjarige reeksen 
beschikbaar, waardoor de binnen het program- 
ma verzamelde gegevens in historisch perspectief 

kunnen worden geplaatst. 

Biologische monitoring is een meetprogramma 

dat informatie geeft over de ecologische toe- 
stand in de zoete rijkswateren. Het voorziet in de 

behoefte aan kwantificering van de biologische 
aspecten van het aquatisch ecosysteem. Daarmee 
kan niet alleen de actuele toestand worden be- 

schreven maar kunnen tevens veranderingen 
worden vastgelegd. Hierdoor wordt het mogelijk 
beheersmaatregelen te evalueren ("toestand, 
trend en toetsing'). 
Bij de beschrijving van de ecologische toestand 

van de rijkswateren wordt gebruik gemaakt van 
de methode "AMOEBE" (zie jaarrapport 1992). 

Hierbij worden per watersysteem biologische 
parameters (doelvariabelen) geselecteerd, waar- 

na voor het betreffende systeem referentiewaar- 
den worden gedefinieerd en streefwaarden wor- 
den opgesteld. De resultaten van de monitoring 

NOORDZEE 

, 

Fig. 1 
Overzicht van de rijkswateren die zijn op- 
genomen in het biologisch monitorings- 
programma 
Map of natfond waters mduded fn the 
blologml monitormgprogramme 
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Foto 1 
De Aal bezet een centrale plaats in t 
zoetwater ecosysteem. Het  is een allese 
die met andere vissoorten bijv. inloed k 
uitoefenen op de dichtheden van de t 
demfauna (o.a. Driehoeksmosselen). 
verontreinigde wateren kan Aal door 
bodemgebonden leefwijze en het c 
noemde voedsel relatief grote hoeveelt 
den toxische stoffen opslaan Soms is I 

vdn belang als voedselbron voor waten 
gels als Aalscholver en zaagbekken, Y 

via doorvergiftiging bij deze vogels, t 

als bij de mens, problemen kan veroor; 
ken. Aal moet echter door de genoen- 
watervogels individueel op het gezit 
worden gevangen. In troebel water st: 
pen de vogels over op "sociaal vissei 
waarbij in groepsverband pelagische 
gevangen wordt. De Aal is daarom tegc 
woordig als prooivis wat minder belar 
rijk. 

geven de positie aan van de huidige situatie t.o.v. 
de referentie- en streefwaarden. 

De integrale benadering van het ecosysteem, zo- 

als die is terug te vinden in de AMOEBE, wordt 
ook gevolgd bij de monitoring. Enkele doelvaria- 

belen uit de AMOEBE'S behoren tot parameter- 

groepen die nu nog in het monitoringprogram- 
ma ontbreken (broedvogels, zoogdieren, 

reptielen en amfibieën). Deze parametergroepen 
zullen mogelijk in de nabije toekomst aan het 
programma worden toegevoegd. 
Daarnaast is het programma gebiedsgericht: in 

aanvulling op het jaarlijks uitgevoerde basispro- 
gramma worden eens per vier jaar één of twee 
van de watersystemen IJsselmeergebied, rand- 
meren, kanalen, Rijn, Maas en zoete delta (zie fi- 
guur 1) meer diepgaand geanalyseerd aan de 
hand van een meer uitgebreid meetprogramma. 

In aanvulling op de jaarrapporten wordt hier- 
over een aparte cyclus van "systeemrapporten" 
gepubliceerd. In 1992 is op deze manier aan- 

dacht besteed aan het IJsselmeer/Markermeer en 
aan de Maas. De twee bijbehorende rapporten 
zijn inmiddels gereed resp. in druk. 

Met de jaarrapporten is gekozen voor een glol 
Ie presentatie van de resultaten van het basispi 

gramma, waarbij een selectie wordt gemaakt 
de basisgegevens en de eerste bewerking die 
een aantal parametergroepen is vastgelegd 
werkdocumenten. Daarnaast worden ondenv 
pen die extra aandacht verdienen uitgelicht n 
behulp van intermezzo's. Voor meer gedet: 
leerde informatie wordt verwezen naar de we. 

documenten en contactpersonen per paramet 
groep (zie hoofdstuk Verantwoording) en n. 
de watersysteemrapportages. 
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Samenvatting 

)it rapport behandelt de resultaten van de be- 
ionsteringen die in 1993 in de zoete rijkswate- 
;en zijn uitgevoerd in het kader van het Biologi- 

che monitoringsprogramma binnen MWTL. 
993 was het tweede programmajaar. De be- 

nonsteringsprogramma's van waterplanten, oe- 

rerplanten, vis en watervogels strekten zich uit 

ver 1992 en 1993, zodat nog slechts één volledi- 
ie bemonstering kan worden gerapporteerd. Bij 

Ie parametergroepen fytoplankton, macrofauna 
in ecotoxicologie is een vergelijking met het eer- 
I 
ite jaar mogelijk, hoewel bij de interpretatie van 
1 

verschillen de nodige voorzichtigheid moet 
j 
worden betracht. Uitspraken over trends zijn al- 
! 
leen mogelijk als uit andere monitoringpro- 
p m m a ' s  gegevens over de jaren vóór 1992 be- 
;schikbaar zijn. Bij een aantal parametergroepen 

is dat het geval. 
'I 

i 
I 

I 

e samenstelling van het fytoplankton in de 
p e t e  rijkswateren liet in 1993 ongeveer hetzelfde 

beeld zien als in 1992: relatief veel kiezelalgen in 
I . .  de rivieren, groenalgen in het IJsselmeer en Mar- 
kermeer en blauwalgen in de randmeren. De 

xesentatie is uitgebreid met informatie over 
itikstofgehalten. Opvallend zijn de relatief lage 

;ehalten in het Markermeer, waar stikstoflimita- 

.ie de laatste jaren mogelijk invloed heeft gehad 
i p  de soortsamenstelling van het fytoplankton. 
in de rivieren valt op dat in de Maas (Eijsden), in 

-egenstelling tot de situatie in de Rijn (Lobith), 
iinds begin jaren tachtig geen sprake meer is van 
<en tendens tot afname van nutriëntgehalten. In 
993 was het fosfaatgehalte bij Eijsden ongeveer 
lrie keer zo hoog als bij Lobith. 

b 

De verspreiding van waterplanten laat een dui- 

lelijk verband met het doorzicht zien; enerzijds 

,etekent een gering doorzicht een beperkte hoe- 
reelheid planten, anderzijds kunnen waterplan- 
envelden het doorzicht plaatselijk sterk vergro- 

en. In het Volkerak, waar het doorzicht nog 
.elatief goed is en waterplanten tot op grote 
diepte kunnen voorkomen, heeft zich een ruim- 
telijke zonering van soorten ontwikkeld. Met na- 
me in het IJsselmeergebied is de laatste jaren 
iprake van een uitbreiding van ondergedoken 
waterplanten (in het bijzonder van kranswieren) 
die samengaat met dalende nutriëntgehalten. 

Langs de rivieren heeft kwel van grondwater een 
duidelijk positieve invloed op de diversiteit van 
de ondergedoken vegetatie. 

De oevervegetatie wordt sterk beïnvloed door de 

aanwezigheid van verdedigingswerken langs de 

oevers, door waterpeilfluctuaties en door begra- 
zing. Zo is op  onbegraasde oevers meer kans op 

de opslag van wilgen, die een rol kunnen spelen 

als "natuurlijke" oeververdediging langs de rivie- 
ren. De verspreiding van een aantal recent inge- 

burgerde soorten toont de rol van mogelijkhe- 

den voor het transport van zaden via het water. 

De soortsamenstelling van de oevervegetatie 
wordt eveneens beïnvloed door de bodemge- 

steldheid; het grootste aantal soorten, waaronder 
relatief veel pioniers, werd gevonden op de zan- 

diger, meer dynamische oevers van de boven- 

stroomse delen van de rivieren. 

De macrofauna op het kunstmatig substraat uit 

de Rijn en de IJssel werd in 1993 opnieuw sterk 
overheerst door de Tijgervlokreeft en de recente- 
lijk in Nederland verschenen Kaspische Slijkgar- 

naal. Het aandeel van de laatste soort, die ten 
koste van andere soorten een groot deel van de  
ruimte op vast substraat in beslag neemt, was 

daarbij nog groter dan in de voorgaande jaren. 
In de Maas was de Kaspische Slijkgarnaal niet 
van belang. Zowel bij Grave als bij Borgharen 
werd een beduidend groter aantal soorten ge- 
vonden dan in 1992, met name door een relatief 

groot aantal soorten muggelarven en andere in- 
sekten. 

De bemonstering van zoetwatervis is in 1993 
verder gestandaardiseerd en uitgebreid met wa- 
teren als de Nieuwe Waterweg en de Grensmaas. 

Hierdoor ontstaat een breed overzicht van de 

samenstelling van de visbestanden in de rijkswa- 
teren. In de rivieren werd per eenheid inspan- 

ning in totaal veel minder vis gevangen dan in 
de meren. Toch kwam bij bepaalde soorten, 
waaronder algemene soorten als Kolblei en  
Winde, een duidelijke voorkeur voor het rivie- 
rengebied naar voren. De variatie aan stroom- 
minnende vissoorten die in de Grensmaas werd 
gevangen geeft aan dat van deze soorten ook in 
Nederland restpopulaties bestaan die zouden 

kunnen profiteren van herstelmaatregelen. De 

vangst van ruim 200 Finten in de Nieuwe Water- 
weg geeft aan dat ook een deel van de trekvis- 
populaties nog aanwezig is. De herstelwerk- 
zaamheden die momenteel aan de vistrappen in 

de Maas en de Nederrijn worden uitgevoerd en 
de mogelijke openstelling van de sluizen van het 
Haringvliet bieden nieuwe kansen aan deze vis. 

Tot meer dan een miljoen watervogels hebben 

in de winter van 1992/93 in de zoete rijkswateren 
gepleisterd. Na een vorstinval eind december 

vond er een verschuiving plaats van het IJssel- 

meergebied naar de rivieren en het deltagebied, 
terwijl het totale aantal vogels in de zoete rijks- 

wateren afnam. Bij herbivore soorten als de 
Meerkoet hield een verschuiving van meren naar 
rivieren waarschijnlijk verband met het einde van 

het groeiseizoen voor waterplanten, omstreeks 
eind oktober. Op de groeiende waterplantenvel- 

den in wateren als Gouwzee, Veluwemeer en 

Volkerak verzamelen zich de laatste jaren in de 
maanden juli-oktober grote concentraties plan- 
teneters als Meerkoeten, Knobbelzwanen en di- 
verse eendesoorten, waaronder, met name in de 

Gouwzee, ook de schaarse Krooneend. 
Internationaal gezien zijn de Nederlandse zoete 
rijkswateren van relatief groot belang voor soor- 

ten als Fuut, Kleine Zwaan, Kolgans en Smient, 
maar met name voor de Toppereend. Van de 
West-Europese populatie van deze soort verbleef 
in december 1992 60% in het IJsselmeer. Aantal- 

len en verspreiding van deze soort zijn evenals 

die van Kuifeend en Tafeleend in dit gebied 
nauw verbonden met het voorkomen van Drie- 
hoeksmosselen, hun voornaamste voedselbron. 

Met betrekking tot de toxiciteit van het water in 

de Rijn (Lobith) en de Maas (Eijsden) is in 1993 

geen overschrijding van het niveau van "acuut 
gevaar" geconstateerd, zoals dat o.a. in april 1992 

in Eijsden het geval was. De gemiddelde toxici- 
teitsindex, vastgesteld d.m.v. bioassays, was op 
de twee locaties nagenoeg gelijk. Van de vijf pa- 
rameters die zijn gemeten in weefsels van Aal, 
vertoonden kwik en DDT de grootste overschrij- 
dingen van het Maximaal Toelaatbaar Risiconi- 

veau, ondanks dat de gehalten, evenals die van 
hexachloorbenzeen, op veel locaties gemiddeld 
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lager waren dan in 1992. In de Maas bij Eijsden 

vertonen DDT en hexachloorbenzeen in Aal een 
dalende tendens; net als die van kwik en PCB- 
153 waren de gehalten lager dan in de Rijn bij 
Lobith. In Aal uit het Noordzeekanaal waren 

vooral de gehalten van PCB-153 en DDT veel 
hoger dan in 1992. In Aal uit het IJsselmeer en 
Markermeer waren deze gehalten juist lager dan 
in het voorgaande jaar. 

Met dit rapport is het overzicht van de biologi- 
sche toestand van de zoete rijkswateren dat in 
de eerste jaarrapportage werd geboden be- 
langrijk verbreed. Bij een aantal van de para- 
metergroepen waarbij een vergelijking moge- 

lijk is, lijkt een lichte verbetering ten opzichte 

Summary 

van 1992 te zijn opgetreden. Suggestief zijn de 
relatief lage gehalten van insekticiden in de 
Maas bij Eijsden in combinatie met het hoge- 

re aantal insektesoorten dat in 1993 in de 
Maas werd aangetroffen. Een nadere analyse 

van deze gegevens zou in dit opzicht de moeite 

waard kunnen zijn. Opvallend in negatii 
zin waren de verder toegenomen dominam 
van de Kaspische Slijkgamaal in de Rijn en 

IJssel en de hoge gehalten van de microv 
ontreinigingen in Aal uit het Noordzeel 

naal. 

This report presents results of the Biologica1 Mo- 

nitoring Programme carried out in the Dutch 
national freshwater bodies in 1993. This was the 

second year of the programme, which means 

that part of the results enable a comparison to be 

made with results from the preceeding year. 
Such a comparison is not yet possible for macro- 

phytes, fish and birds as their complete pro- 
grammes covered both years. With respect to 
phytoplankton, macro-invertebrates and eco- 
toxicology, however, the results of both years can 
be compared, although trends are only presented 

if data from the years before 1992 are available. 

The species composition of phytoplankton in 
the Dutch National freshwater bodies resembled 
the 1992 situation: dominance of diatoms in the 
rivers, of green algae in Lake IJsselmeer and Lake 

Markermeer and of blue-green algae in the bor- 
derlakes. Information on  total nitrogen has been 
added to the presentation. Low concentrations 
of nitrogen in Lake Markermeer are thought to 
have led to a shift in species composition of phy- 
toplankton over recent years. Unlike the situ- 
ation in the River Rhine, nutrient levels in the 

Foto 2 
Eén van de meest opvallende ontwikkelingen van de afgelopen jaren is  het verschijnen van uitgestrekte kranswier 
den in een aantal meren. Deze velden herbergen een gevariëerde macrofauna en voorzien in het najaar grote aanta 
herbivore watervogels van voedsel. Op de foto het Sterkranswier Nitellopsis obtusa in de Gouwzee, met daarop kc 
nies van het mosdiertje Cristatella mucedo 

River Meuse have not shown any sign of decrea- 
se since the early 1980s, and in 1993, the mean 
phosphate level at Eijsden (Meuse) was three ti- 
mes as high as the level at Lobith (Rhine). 

The abundance of submerged macrophytes is 

linked to transparency. On the one hand poor 
transparency limits growth of macrophytes, on 
the other hand, transparency can be improved 
locally as a result of the presence of macrophytes. 
In Lake Volkerak, where transparancy is high 
and macrophytes reach relatively great depths, 
zones of species with specific depth preferences 
can be recognized. In the Lake IJsselmeer area 
macrophyte (and especially stonewort) abun- 
dance has increased over the last few years, to- 
gether with decreasing nutrient levels. In the 
backwaters along the rivers, seapage of ground- 
water positively influences diversity of the sub- 
merged vegetation. 

The abundance and composition of the vege 
tion along the banks is strongly influenced 
the presence of artificial bank protection, 
fluctuation of water-levels and by cattle grazi 
Obviously, on banks without grazing, specie: 
ke willows are more likely to develop. Sul: 
quently, they may serve as "natura1 bank prot 

tion". The distribution of several rec 
immigrants shows the impact of transportat 
of seeds by the rivers. The species compositioi 
the vegetation on the banks is also influenced 
soil characteristics; the highest number of s 

cies was found on  the sandy and more dynar 
banks along the higher stretches of the rivers. 

Macrozoobenthos in the River Rhine was : 
dominated by Gammarus tigrinus and the 
cent immigrant Corophium curvispinum. 1 
relative abundance of Corophium, which co 

petes with native benthos for settling spa 
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increased even further. In the River Meuse 
phzum is not of importance. At both locations 

<led in this river. considerably more species were 

d than in 1992, especially as a result of an increased 

ber of insect species. 

sampling of freshwater fish was standardized 
her in 1993, and new waters like the Nieuwe 
-.erweg (only open connection of the riverine 
em to the North Sea) and Grensmaas (relati- 

. natura1 stretch of upper part of River Meu- 
were added to the programme. Although in 

ieral the catch per unit effort was much lower 

the rivers than in the lakes, certain species (e.g. 

tak and Ide) showed preferences for the river- 
e waters. The variety of true rheophilous spe- 
:'s shows that remnants of their original popu- 
ions are still present in Dutch waters, able to 

hefit from rehabilitation measures. In the 

euwe Waterweg more than 200 Twaite Shad 
:re caught. This and other anadromous species 
ay increase in numbers after the current resto- 
tion of fish passages has been completed. 

winter 1992/93 up to more than a million wa- 

rbirds were present in and around the Dutch 

ational freshwater bodies. After temperatures 
opped in late December, ice-coverage in the 
ike Ilsselmeer area caused a shift in bird 

numbers towards the rivers and the delta area in 
the southwest, while total numbers decreased. 

Many herbivores like Coots had moved from 

lakes to rivers two months eariier, at the end of 
the growing season of aquatic macrophytes. In 

recent years during the period July-October, lar- 
ge numbers of herbivores concentrate on the ex- 
panding macrophyte fields in waters like Lake 
Gouwzee, Lake Veluwemeer and Lake Volkerak. 
Among Coots, Mute Swans and several species of 

ducks smal1 groups of Red-crested Pochards can 
be seen, especially in Lake Gouwzee. 
The Dutch national waters are of relatively great 

importance to species like Great-crested Grebe, 
Bewicks Swan, White-fronted Goose and Wige- 
on, but in particular to Scaups. In december 
1992, 60% of the estimated population in Wes- 
tern Europe was present on Lake IJsselmeer. 

Numbers and distribution of benthivore ducks 
like Scaups, Tufted Ducks and Pochards in this 
area are linked to the abundance and distribu- 
tion of Zebra Mussels, their main food source. 

In 1992 toxicity of water from the Rivers Rhine 
(at Lobith) and Meuse (at Eijsden) did not rise 
above the "acute danger" level, as was the case in 

April 1992 at Eijsden. Mean toxicity index was 
about equal at both locations. In tissues of Eel 
concentrations of five toxins were determined. 

Mercury and DDT concentrations rose highest 
above their "maximum acceptable risk' stan- 
dards, although the mean levels in Eel from ma- 
ny locations were lower than in 1992. In the Ri- 
ver Meuse at Eijsden DDT and hexachloroben- 

zene tend to decrease, and, like in mercury and 

PCB-153, their levels were lower than those in 
Eel from the River Rhine at Lobith. Mean levels 
of PCB- 153 and DDT in Eel from the Noordzee 
canal were considerably higher than in the  prece- 

ding year, while in nearby Lakes IJsselmeer and 
Markermeer, they were lower than in 1992. 

The view on the genera1 ecological state of the 
Dutch freshwater bodies which was presented in 
the previous report lias been broadened in the 
present report; data-sets of macrophytes and 
fish, for which the programme covers two years, 

have been completed. Some of the data that ena- 
ble a comparison to be made between two years 
suggest slight improvements. Promising is the 
increased number of insect species found in the 
River Meuse, which coincides with lower mean 

levels of insecticides in 1993. The strongest nega- 
tive changes compared to 1992 were the  incre- 
ased dominance of Corophium curvispinum in 

the Rivers Rhine and IJssel and the increase of 
pollutants in the canal Noordzeekanaal. 
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1 Fytoplankton 
R. Noordhuis (Koeman en Bijkerk BV) & K.H. Prins (RIZA) 

Het overzicht van de eutrofiëringstoestand in 
de rijkswateren laat zien dat de fosfaataanvoer 
vanuit de Rijn een dalende tendens vertoont. 

Hoewel deze tendens ook benedenstrooms is 
terug te vinden, is nog niet overal sprake van 
een duidelijke afname van de hoeveelheid al- 
gen. De situatiein deMaas laat delaatste jaren 
geen verbetering zien; de fosfaatconcentratie 
was er in 1993 drie keer zo hoog als in de Rijn. 
De invloed van verbeteringen in de Rijn op de 
wateren in het benedenrivierengebied wordt 

enigszins gedempt door de Maas. Vooral het 
Volkerak-Zoommeer is hier gevoelig voor. 

water aanwezig zijn dat andere factoren (licht) is een effect daarvan op het chlorofylgehal 
beperkend worden voor de groei van algen. In- het doorzicht lang niet overal zichtbaar (f 
formatie over de nutriëntconcentraties geeft 3 ) .  Dat komt enerzijds doordat het door 
daarom op zich niet voldoende inzicht in de toe- vaak niet alleen door algen wordt bepaald 
stand van de zoete rijkswateren (figuur 2).  Het ook door bijv. zwevend slib en humuszuren 

chlorofylgehalte, als maat voor algenbiomassa, derzijds is bij de huidige fosfaatgehalten 
vormt in combinatie met doorzicht een belang- slechts een geringe afname van de hoevee 
rijke aanvulling. De soortsamenstelling van het algen mogelijk (zie intermezzo). 
fytoplankton geeft daarnaast informatie over de Nutriëntreductie heeft niet alleen op den 
biologische kwaliteit van het systeem en over het een afname van de hoeveelheid algen tot ge 

voorkomen van overlast veroorzakende soorten ook de soortsamenstelling zal belangrijke v 

(drijflagen). gingen ondergaan. Dat uit zich vooral in een 
minderde dominantie van hinderlijke blau 
gen als Oscillutoria en Microcystis. Dit pt 

wordt geïllustreerd door verschuivingen i 

Terwijl in veel wateren de laatste jaren sprake is 
van een dalende tendens in de fosfaatconcentratie Nutriënten kunnen in zo'n grote overmaat in het 

Doorzicht, chlorofyl-a en nutriënten 1993 
Transparancy, chlorofyll-a and nutriënts 1993 

zomerhalfjaargemiddelden, average summer-vahesfl / u 

Fig. 2 
Toestand van nutriënten, chlorofyl 
doorzicht in de zoete rijkswateren 
nutriëntgehalten overschrijden in bijn; 
Ie wateren de AMK-norm (grens t w  
blauw en groen), alleen het llsselm 
het Markermeer en het Wolderwijd I 

ren relatief gunstig. Alleen in het Ec 
meer overschrijden àlle parameters 
normen. 
Nutrient levels exceed standards in r 
national waters. Only in Lake Ilsselml 
Lake Markermeer and Lake Wolderv 
concentrations are relatively /OW. In L 
Eemmeer al/ parameters exceed the st 
dards. 
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nenstelling van het fytoplankton, die zich in 

laatste laren in het IJsselmeergebied hebben 
orgedaan (1). In het Volkerakmeer, waar het 
osysteem nog bezig is zich aan de situatie van 

de afsluiting aan te passen, is echter sprake 

n een omgekeerd proces; ondanks de relatief 
;e fosfaatgehalten lijken de biomassa van de al- 
n en het aandeel van de blauwalgen hier toe te 

'men (2; figuur 4). 

Fig. 3 
Trends en normen van nutriënten, chloro- 
fyl-a en doorzicht. Terwijl in een aantal 
wateren duidelijk sprake is van afname 
van de fosfaatgehalten zijn de stikstofge- 
halten in de meeste gevallen nog onver- 
anderd. Slechts in enkele van de zoete 
rijkswateren (Markermeer) zijn de gehal- 
ten zo laag dat stikstof de groeibeperken- 
de factor voor algen kan zijn. N.B.: Chlo- 
rofyigegevens van vóór 1987 zijn 
weggelaten in afwachting van een correc- 
tieslag, die nodig blijkt in verband met een 
verandering in de analysemethode. 
Trends and requlreed levels of nutrients. 
chlorophyll a and transparency. While P 
levels are decreasing. nitrogen concentra- 
tions remam largely unchanged. Only in a 
few national waters, mtrogen levels are 
/OW enough to limt algal growth. 

Van de ca. 300 algesoorten in de zoete rijkswate- 

ren zijn er slechts zo'n 30 die soms talrijk voor- 
komen. De zoetwateralgen vormen taxonomisch 
gezien een zeer heterogene groep. Voor het ge- 
mak wordt vaak een indeling in de volgende vier 
groepen gehanteerd: 

Blauwalgen zijn nauwer verwant met de bacte- 
riën dan met de andere algen, en worden strikt 

genomen niet tot het plantenrijk gerekend. 

Doordat ze naast chlorofyl de blauwe kleurstof 
phycocyanine bezitten hebben ze meestal een ty- 
pische, blauwgroene kleur. Veel soorten vragen 
hoge nutriëntgehalten en kunnen groeien onder 
relatief slechte lichtomstandigheden. In eutrofe 
wateren kunnen ze daardoor zeer hoge dichthe- 
den bereiken ( Oscillatoria agurdii). Een aantal 
soorten kan m.b.v. gasvacuolen of bepaalde 
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Fig. 4 
Veranderingen in de hoeveelheid en de samenstelling van 
het fytoplankton in het Volkerakmeer (Dintelmonding), 
zomergemiddelden 1988-93. Ondanks een toename van 
het fosfaatgehalte (figuur 3) was de hoeveelheid fyto- 
plankton, met name die van de blauwwieren, in 1993 la- 
ger dan in het voorgaande jaar. Dat desondanks het door- 
zicht afnam geeft aan dat ook andere factoren (o.a. 
humuszuren, brasem) langzamerhand belangrijker wor- 
den. 
Changes in the abundance and composition of phyto- 
plankton in Lake Volkerak, 1988-93. In spite of an incre- 
ase of phosphate concentrations phytoplankton abun- 
dance decreased. The decrease of transparency over the 
Same period shows that other parameters involved (e.g. 
humic acid and Bream) are gaining importance. 

stofwisselingsprocessen het drijfvermogen aan- 
passen, waardoor ze efficient gebruik kunnen 
maken van korte lichtperioden (Aphanizomenon, 
Microcystis). Onder bepaalde omstandigheden 

(afname turbulentie bij windstilte) kunnen deze 
soorten hinderlijke drijflagen vormen. 
Kiezelalgen of Diatomeeën zijn eencellige algen 
die worden gekenmerkt door het bezit van een si- 

liciumskelet. De kleurstof fucoxanthine die het 
chlorofyl in de chloroplasten maskeert, zorgt 
voor een goudgele of bruinige kleur. Meestal 
worden al omstreeks maart de hoogste dichthe- 
den bereikt. Door uitputting van de silicium- 

voorraad in het water nemen de dichtheden 

daarna vaak af, om in het najaar, als het silicium 
weer langzaam vrijkomt, opnieuw toe te nemen. 

In de rijkswateren zijn vooral Diatoma (IJssel- 
meergebied) en Stephanodiscus (rivieren) talrijk. 
Groenalgen onderscheiden zich via een karakte- 

ristieke combinatie van kleurstoffen onder meer 
door middel van een heldergroene kleur. De be- 
langrijkste vertegenwoordigers zijn de soorten 
uit het geslacht Scenedesmus. Dit zijn snelle 

groeiers die in eutrofe wateren een belangrijk 
aandeel van het fytoplankton vormen. Groenal- 

gen bereiken in het algemeen minder hoge bio- 
massa's dan blauwalgen. Onder meer door een 
minder sterk vermogen tot verticale migratie zijn 

groenalgen gevoeliger voor slechte lichtomstan- 
digheden ( 3 ) ,  terwijl ook de weerstand tegen be- 
grazing door zoöplankton vaak geringer is. 
De groep overige algen wordt hoofdzakelijk ge- 
vormd door flagellaten, waaronder oogflagella- 
ten (Euglena), dinoflagellaten en cryptophyten. 
Deze eencellige algen kunnen zich voortbewegen 
door middel van één of meer lange zweepharen 

Fytoplankton Volkerak 1988-1 993 
Phytoplankton Lake Volkerak 1988-1993 

7 7  r 70 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

3 '"11 10 I 
O 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

kiezelwieren groenwieren 0 Bacillariophyceae Chlorophyta 
blauwwieren overigen 
Cyanophyta = others nr.  cells 

- biovolume 

aantal cellen - 

(flagellen) en verschillen nauwelijks van de zoö- 
flagellaten, die vaak tot het dierenrijk worden ge- 
rekend. De meest talrijke vertegenwoordigers 

(Cryptomonas, Rhodomonas) horen thuis bij de 
cryptophyten. Deze soorten zijn kenmerkend 
voor lage of sterk wisselende nutriëntgehalten in 

verband met een wisselwerking tussen snelle 
groei en sterke begrazing. 

Voor het fytoplankton van de rivieren is een 
groot aandeel van kiezelalgen karakteristiek (fi- 
guur 5a). In de Rijn en de Maas is in het vroege 
voorjaar Stephanodiscus verreweg de meest talrij- 
ke kiezelalg. In het Rijnsysteem wordt de voor- 
jaarsbloei van Stephanodiscus gevolgd door een 
zomerbloei van Skeletonema subsalsum, die, mo- 
gelijk door menging met rijnwater, ook in de 

Maas bij Keizersveer voorkomt (ontbreekt 
Eijsden). Groenalgen (Scenedesmus) spelen i1 

Rijn een minder grote rol dan in de Maas, v 

de siliciumgehalten t.o.v. de fosfaatgehalten 1: 
zijn. Blauwalgen (Oscillatoria) zijn in beide ri 
ren alleen in het late najaar (percentueel) 

enige betekenis. Onder de overige algen 
daarentegen de cryptophyten Cryptomonas 
(in mindere mate) Rhodomonas vaak zeer talr 

met name benedenstrooms (Keizersveer). 
De laatste jaren waren de chlorofylgehalten 
Lobith en  Eijsden ongeveer gelijk, ondanks 
de gemiddelde fosfaatgehalten bij Eijsden tot c 
keer zo hoog waren. Anders dan bij Lobith is k 
sinds het begin van de jaren tachtig geen spr: 
meer van een dalende tendens bij de nutriënt 
halten (figuur 3). 
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)lanktonsamenstelling per maand in 
dspercentages, maandgemiddelden 
'92 en 1993 (a) Keizersveer, rivierty- 
iet belangrijke rol voor kiezelalgen en 
tophyceeen (b) IJsselmeer, hoog 
ieel van groenwieren en (c) Wolder- 
, randmeertype met veel blauwalgen 
oplankton compositron per month, 
-me plankton from Keizersveer, River 
ise (a), Lake /?sselmeer @pe plankton 
I large proportron of chlorophytes (b) 
phytoplankton from the borderlakes, 
acterized by high proportions of cy- 
ohytes (c) 

de meren die het meest rechtstreeks door de 
Tieren worden beïnvloed, het Ketelmeer en het 
aringvliet, is in het fytoplankton het "rivierty- 

:" duidelijk herkenbaar; er is een grote rol voor 
-ephanodiscus (in het Ketelmeer samen met 
celetonema) en Chroomonas. Anderzijds lijkt de 
inenstelling in het Haringvliet iets meer geva- 
!erd dan die van de rivieren en herinnert het 

)orkomen van Diatoma in het Ketelmeer aan 
2 grote rol van dit geslacht in het plankton van 
et IJsselmeer. Bij het Ketelmeer valt verder op 

at het aandeel van Oscillatoria in 1993 groter is 
eweest dan in het jaar daarvoor. 

i het IJsselmeer (figuur 5b) en vooral het Mar- 
ermeer wordt het fytoplankton sterk overheerst 

oor groenalgen (Scenedesmus, Monoraphidi- 
m). Onder de kiezelalgen is Diatoma belangrijk; 
eze vormde in 1992 een groot deel van de voor- 
iarsbloei. In het voorjaar van 1993 was hij ech- 
:r veel minder talrijk; terwijl in het IJsselmeer 

5oral Asterionella en Melosira opkwamen, was 

I het Markermeer nauwelijks sprake van een 
iek van kiezelalgen. In het voorjaar is ook 

3hroomonas belangrijk, terwijl in beide jaren 
imstreeks augustus de groenalgen werden terug- 
edrongen door een bloei van de blauwalg Apha- 
,izomenon. 

hdanks lagere chlorofylgehalten is het door- 
icht in het Markermeer vaak geringer dan in 
iet IJsselmeer, wat verband houdt met het rela- 
ief hoge slibgehalte in het Markermeer. Terwijl 
iet gemiddelde fosfaatgehalte in de twee meren 
n 1993 nagenoeg gelijk was, was het stikstofge- 
ialte, evenals in voorgaande jaren, in het Mar- 
<ermeer beduidend lager. Sinds de jaren tachtig 
!s hier in de nazomer steeds vaker sprake van 

Seizoensverloop fytoplankton 1992 en 1993 
Composition phytoplankton during 1992 and 1993 
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Fosfaat, chlorofyl en doorzicht 

Fosfaat wordt door de algen gebruikt in nucleinezuren, ATP en fosfolipiden, de belangrijkste bouwstenen van de celmembranen. Het is vooral opneembaar in de vorm va 
orthofosfaat. Het aandeel orthofosfaat op het totaal fosfaat is  ‘s  zomers laag door opname door de planten, en kan tenslotte zo laag worden dat bij de algen groelbepel 
king optreedt. In figuur 6 is voor een aantal wateren het verband tussen het zomergemiddelde van fosfaat- en het chlorofylgehalte (maat voor de hoeveelheid algen) weel 
gegeven. 
Bij gegeven fysische omstandigheden (turbulentie) kan een bepaald gedeelte van het beschikbare fosfaat door de algen worden opgenomen. In figuur 6 is de maximal 
verhouding tussen chlorofyl en totaal fosfaat voor zoete, stagnante wateren weergegeven d.m.v. een empirisch bepaalde lijn (CUWVO; zie lit. 4 en 5, waarin ook soort 
gelijke relaties tussen chlorofyl en stikstof worden beschreven). De waarden uit het Eemmeer, die op grote afstand van de lijn liggen, illustreren een situatie waarin een an 
dere factor (bijv. licht, stikstof) groeibeperkend is. Bij fosfaatreductie zal het chlorofylgehalte pas afnemen als de lijn wordt genaderd; pas dan wordt de fosfaatconcentra 
tie de groeibeperkende factor. Uit de figuur blijkt dat de waarden uit andere stagnante wateren (inmiddels) dicht langs lijn A liggen. De waarden uit het Volkerak liggei 
nog onder de lijn, maar hier is sprake van een toename van de chlorofylgehalten. 
Ter vergelijking zijn ook de waarden voor de rivieren in de figuur opgenomen. Hiervoor geldt in feite een andere lijn, omdat door de waterbewegingen (korte verblijftijd 
een kleiner deel van het fosfaat voor de algen opneembaar is. In het Noordzeekanaal houden de relatief lage chlorofylgehalten waarschijnlijk verband met het hoge chlo 
ridegehalte. Er is hier geen verband tussen chlorofyl en fosfaat. 

Het chlorofylgehalte vertoont, uitgaande van een gegeven achtergronddoorzicht (doorzicht bij afwezigheid van plankton) een negatief exponentieel verband met het door 
zicht (figuur 7). Dat betekent enerzijds dat in wateren met een laag chlorofylgehalte, zoals het Volkerak, de meest geringe verhoging al een forse verslechtering van he 
doorzicht tot gevolg kan hebben. Anderzijds betekent het dat in sterk eutrofe wateren een verlaging van het chlorofylgehalte aanvankelijk slechts een zeer geringe door- 
zichtverbetering tot gevolg kan hebben. 

De mogelijkheden voor doorzichtverbeteringen kunnen wel worden vergroot door manipulatie van het achtergronddoorzicht. Deze waarde, die uit de chlorofyl- en door- 
zichtgegevens kan worden afgeleid, geeft het maximale doorzicht aan dat door afname van de algenbiomassa kan worden bereikt: bijv. ca. 95 cm in het llsselmeergebied 
en ongeveer 4 m in het Volkerak. Het achtergronddoorzicht kan bijvoorbeeld worden vergroot door middel van stimuleren van onderwatervegetatie of door actief vis- 
standsbeheer (reductie van opwerveling en bodemwoeling). Dit heeft vooral kans van slagen in ondiepe meren (relatief groot effect van resuspensie), waarin tevens spra- 
Ike is van nutriëntafname, omdat bij hoge nutriëntgehalten een deel van het effect wordt gecompenseerd door een toename van de algenproductie in verband met hetver- 
beterde lichtklimaat. 
Door het negatief exponentiële verband neemt niet alleen het directe effect van chlorofylafname op het doorzicht toe naarmate de gehalten lager worden, maar ook het 
extra effect van een gegeven vergroting van het achtergronddoorzicht (verschil tussen de beide krommen in figuur 7). Terwijl de AMK-norm (AMK = Algemene Milieu 
Kwaliteit) voor chlorofyl 100 ug/l bedraagt stelt de CUWVO de ondergrens voor dominantie van hinderlijke blauwalgen op 40 ug/l; gemiddelde zichtdieptes van meer dan 
een meter zijn alleen gemeten in het Volkerak en het Noordzeekanaal, waar de chlorofylgehalten inderdaad onder deze grens liggen. In het IJsselmeer en het Markermeer 
wordt dan ook gewerkt naar streefwaarden van resp. 45 en 25 ug/l, waarden die in beide gevallen nog niet bereikt zijn. Bij het huidige achtergronddoorzicht zou daarmee 
theoretisch een doorzicht kunnen worden bereikt van resp. ongeveer 1.20 en 0.70 m (ter vergelijking bij AMK norm resp. 0.80 en 0.50; overeenk. met max. gemeten zo- 
mergem.). 
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Fig. 6 Fig. 7 
Relatie tussen totaal fosfaatgehalte en chlorofyl-a gehalte (zomergemiddelden). De 
doorgetrokken lijn geeft de maximale verhouding voor stagnante wateren volgens 
CUWVO (4, 5; zie tekst). 

Relatie tussen chlorofyl-a gehalte en doorzicht in de stagnante wateren (zomerge- 
middelden). Krommen geven maximale verhouding bij achtergronddoorzicht van 
95 en 470 cm (4,5). 
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oflimitatie, waardoor de groeimogelijkhe- 
'an o.a. Microcystis (waarvan in de jaren ze- 

.g jaarlijks bloei werd geconstateerd) en Os- 
;oria worden beperkt. Aphanizomenon kan 
beperking omzeilen door zijn vermogen om 

ieciale cellen ("heterocysten"; foto 2) atmos- 
.che stikstof om te zetten in het beter op- 

nbare ammonium. 
e randmeren wordt het fytoplankton vanaf 
gekenmerkt door hoge dichtheden van 

<walgen; hoofdzakelijk Oscillatoria en Apha- 
m e n o n  (figuur 5c). Toch is met name in het 

uwemeer, onder meer als gevolg van door- 
Jeling met relatief fosfaatarm polderwater, 
n totale aandeel sinds het midden van de jaren 

:htig afgenomen. In de jaren zeventig werd de 
iminantie van blauwalgen vrijwel alleen door- 
oken door een korte bloei van de kiezelalg 

~phanodiscus ( febmarilmaart), die bij hoge 
;faatgehalten andere kiezelalgen overheerst. 
,:genwoordig zijn het, behalve in het Eemmeer, 
lar de fosfaatgehalten nog relatief hoog zijn, 
2oral Diatoma, Asterionella en Synedra die de 

porjaarsbloei vormen. 

ims profiteren groenalgen of cryptophyten 
irtstondig van de overgangsperiode in mei/ju- 

; Oocystis in het Veluwemeer en Chlamydomo- 
I S  in het Wolderwijd (1992). Opvallend is dat 

i 1993 de blauwalgen zich in het Veluwemeer 

3 de Oocystis-bloei niet goed herstelden, ten 
,inste van het aandeel van de kiezelalgen. In het 

Foto 3 
Sommige blauwalgen, zoals deze Anabaena. kunnen ook in geval van stikstoflimitatie bloei vertonen, door hun vermo- 
gen om in het water opgeloste atmosferische stikstof (N2) om te zetten in ammonium (NH4+). Dat gebeurt in dikwan- 
dige, ovale cellen die heterocysten genoemd worden Het ammonium wordt aan de buurcellen doorgegeven via een 
kanaal dat een verdikking van de scheidingswand tussen de cellen doorboort. 

Wolderwijd daarentegen waren de blauwalgen 

meteen na de bloei van de kiezelalgen weer sterk 
dominant, waarmee hun rol over het gehele jaar 
gezien belangrijk groter was dan in 1992. 

De fosfaat- en chlorofylgehalten en het door- 
zicht in het Wolderwijd zijn t.o.v. 1992 niet dui- 
delijk veranderd, hoewel bezien over een lange- 

re periode vooral de eerste parameter een 

duidelijke dalende tendens vertoont. Alle drie 
de parameters voldoen min of meer aan de 

norm. In het Eemmeer is dat nog niet het geval, 
dit is nog steeds één van de meest voedselrijke 
wateren van ons land. Toch is het fosfaatgehalte 
de laatste tien jaar gehalveerd. Bij chlorofylge- 
halte en doorzicht is in dit meer nog geen ten- 

dens waarneembaar. 



16 Biologische monitoring zoete rtjkswateren 1993 

2. Water plan ten 
R. Noordhuis (Koeman en Bijkerk BV) 

Het voorkomen van waterplanten in de rijks- 
wateren hangt sterk samen met de hydrologie 

en de waterkwaliteit. Verbetering van de wa- 
terkwaliteit (doorzicht) vergroot de vesti- 
gingsmogelijkheden voor waterplanten: de 
laatste jaren valt in een aantal meren de uit- 
breiding van kranswieren op. In het winter- 
bed van de rivieren is de grootste soortenrijk- 
dom te vinden op plaatsen met kwel van 

schoon grondwater. In het zomerbed (hoofd- 
geul) zijn waterpeilfluctuaties en sedimenta- 

tie- en erosieprocessen van groot belang. 
Schedefonteinkruid is hier de enige onderge- 
doken soort van betekenis. 

De hemonstering van de waterplanten in de zoe- 

te rijkswateren is gesplitst i n  die van de rivieren 
en die van de meren. In de  rivieren is in 1992 

door het N I 0 0  een min of meer gebiedsdekken- 
de inventarisatie uitgevoerd van de waterplanten 

in het zomerbed (1). Over deze inventarisatie is 

in het voorgaande jaarrapport gerapporteerd. 
Daarnaast is een aanvang gemaakt met een in- 
ventarisatie van zowel water- als oeverplanten in 

26 strangen in het winterbed van de rivieren. De- 
ze inventarisaties zijn, in de  vorm van volledige 
karteringen van vegetatietypen, in 1993 voltooid 

(2)  en worden in dit rapport besproken (voor 

oeverplanten zie hoofdstuk 3 ) .  De hier gevolgde 
onderzoeksmethode is erg tijdrovend en zal in de 

toekomst worden vervangen door een combina- 
tie van luchtfotokartering e n  veldinventarisaties, 
mogelijk alleen in de peiljaren. 
In de meren wordt een andere strategie gevolgd; 
hier worden jaarlijks opnamen gemaakt langs 

een aantal raaien die dwars op  de oever een wa- 
terdieptegradient beslaan. Langs de raaien wordt 
op regelmatige afstanden per soort de bedek- 

kingsklasse bepaald en wordt diepte en doorzicht 
genoteerd. 

De watervegetatie in het rivierengebied wordt 
behalve door de waterkwaliteit benvloed door 
waterpeilfluctuaties en door sedimentatie- en 
erosieprocessen. Ingrepen als de aanleg van dij- 
ken, kribben en stuwen hebben de negatieve 
werking van deze processen veelal versterkt, met 
name in het zomerbed. In deze rapportage 
wordt de term "zomerbed' gebruikt m.b.t. de 

hoofdgeul, terwijl de daarop aangesloten wate- 

ren onder "winterbed" worden besproken. Het 
contact van de in het winterbed geselecteerde 

strangen met de rivier variëert van enkele dagen 
overstroming per jaar tot permanente open ver- 
binding. Deze verschillen in dynamiek zijn terug 
te vinden in de vegetatie. De rol van waterkwali- 
teit blijkt vooral uit de  vaak uitzonderlijke soor- 

tenrijkdom op locaties waar kwel optreedt. 

In 1992 werden in het zomerbed van de Rijn op 

47% van de onderzochte locaties waterplanten 

gevonden. Het betrof uitsluitend Schedefo 

kruid-vegetaties. De hoogste bedekkingen 
men voor in de Nederrijn, benedenstroon 
Amerongen en in de Lek. In de strangen I 

winterbed werden in 1993 17 soorten watei 

ten aangetroffen, waarvan 8 in hoge bede 
gen. Van de vijf onderzochte strangen was c 

Amerongen, waarschijnlijk dankzij kwel 
grondwater, met 14 soorten uitzonderlijh 

Elders werden maximaal 6 soorten gevol 
Opvallend is het ontbreken van Witte Wate 
en Watergentiaan langs de Nederrijn en dc 

De opkomst van kranswieren 

Sinds de jaren tachtig is  er op een aantal plaatsen duidelijk 
sprake van een herstel van de watervegetatie. In eerste in- 
stantie ging het om toename van het areaal van fonteinkrui- 
den. Deze toename komt onder meer naar voren bij gegevens 
die sinds 1980 vanuit de lucht boven het llsselmeergebied zijn 
verzameld. In figuur 8, waarin deze gegevens worden gepre- 
senteerd, valt echter op dat de bedekking van fonteinkruiden 
in de Couwzee sinds 1991 relatief laag is. Dit wordt echter ge- 
compenseerd door een toename van het areaal van kranswie- 
ren, die het wateroppervlak niet bereiken en daardoor vanuit 
de lucht meestal niet zichtbaar zijn. Hetzelfde proces speelt 
zich af in het Wolderwijd en het Veluwemeer (figuur 9). 

Deze ontwikkelingen hebben duidelijk effect gehad op de sa- 
menstelling van de fauna in  de betrokken gebieden. Er zijn 
duidelijke aanwijzingen dat de dichtheden en de soortenrijk- 
dom van de macrofauna is toegenomen, en in de nazomer zijn 
grote aantallen herbivore watervogels boven de waterplan- 
tenvelden te vinden. Aanvankelijk hebben o.a. de Kleine Zwa- 
nen geprofiteerd van het plaatselijk sterk groeiende aanbod 
aan voedselrijke wortelknolletjes van Schedefonteinkruid. Met 
de terugdringing van fonteinkruiden door de kranswieren lijken o.a. in het Veluwemeer de aantallen Kleine 
Zwanen weer wat te zijn afgenomen. Andere soorten verzamelen zich daarentegen in grote aantallen op de 
kranswiervelden. Onder meer Krooneenden, Tafeleenden en Meerkoeten, en in de ondiepe randmeren ook 
niet-duikende eendesoorten, verteren grote hoeveelheden kranswier. De opkomst van ondergedoken vegeta- 
ties leidt dus onder meer tot  een verrijking van de avifauna en daarmee tot  een duidelijke toename van de na- 
tuurbelevingswaarde van deze wateren 

Fig. 8 
Aantal kilometerhokken met vanuit de lucht 
zichtbare watervegetatie in het IJsselmeer, 
Markermeer, llmeer en de Couwzee. 1981- 
1993 (5). 

1991 992 

bedekkingrperceotaper 

0 O 15% 0 15 50% -50 100% 

Fig. 9 
Uitbreiding van kranswier in het Wolderwijd, 1991-1993 
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1 

kranswier 
Charophyta 

Veenwortel 
Polygonum amphibium 

3 “Watergentiaan , Nymphoides pelfata 

,a Witte Waterlelie 
Nymphaea alba 

Sbmpbtadig Fonteinkruid 
Potamogeton abtusifolius 

Grof Hoornblad 
Cerafophyllum demersum 

Doorgroeid Fonteinkruid @ Potamogeton perfoliatus 

Glanzig Fonteinkruid 
Potamogeton lucens 

Krabbescheer 

-3 Gele Plomp 

a Zannichellia 

Nuphar lutea 

Zannichellia palusfris 

Klein Kroos / Bultkroos p Lemna minor / Lemna gibba 

8 Schedefonteinkruid 
Potamogeton pectinatus 

Tenger Fonteinkruid 
Potamogeton puallus &I- Sfratiotes aloides 

sterrekroos Haarfonteinkruid 
Callitriche spec f Potamogeton trichoides 

, 

Puntkroos 
Lemna trisulca 

/g Smalle Waterpest 
2 Elodea nuttalli! I 
I 

rwijl deze soorten langs de I Jssel en de Waal, in 

#mbinatie met Gele Plomp, wel voorkomen. 
het zomerbed van de Waal kwamen in 1992 

1 28% van de locaties waterplanten voor. Het 
’trof uitsluitend Schedefonteinkruid-vegeta- 

:s, die alleen benedenstrooms van Zaltbommel 
I in de Nieuwe Merwede voorkwamen. In de 

rangen in het winterbed werden in 1993 17 
)orten gevonden, waarvan 11 dominant. De 
rang bij Opipen was met 14 soorten het rijkst, 
ok hier waarschijnlijk in verband met een 

toestroom van grondwater. In de overige zes on- 
derzochte wateren werden maximaal 8 soorten 
gevonden. Drijfbladplanten en kroossoorten wa- 
ren het meest prominent aanwezig. 
In het zomerbed van de IJssel werden op  41% 
van de locaties waterplanten gevonden. Bene- 
denstrooms van Deventer, waar de waterstands- 
fluctuaties relatief gering zijn, ging het in de 
meeste gevallen om vegetaties met Gele Plomp, 
soms in combinatie met Waterlelie, Watergen- 
tiaan of Rivierfonteinkruid. Vlak voor de 

Fig. 10 
De aanwezigheid van dominant voorkomende waterplan- 
ten in 26 strangen in het winterbed van de rivieren. 
Occurrence of dominant aquatic macrophytes in 26 
backwaters of the branches of the Rivers Rhine and 
Meuse. 

monding in het Ketelmeer kwam Schedefontein- 

kruid in aanzienlijke bedekkingen voor. In de 
strangen in het winterbed kwamen in 1993 15 
soorten voor, waarvan 12 dominant. Ook in het 

winterbed namen de grootbladige drijfbladplan- 
ten een zeer belangrijke plaats in, maar ook ster- 
rekroos en ondergedoken soorten als Glanzig 
Fonteinkruid en Grof Hoornblad bereikten gere- 

geld relatief hoge dichtheden. 
In het zomerbed van de Maas groeiden in 1992 
op slechts 21% van de locaties waterplanten. Ve- 

getaties met drijfbladplanten (Gele Plomp met 
Waterlelie, Watergentiaan en Rivierfontein- 
kruid) werden vooral gevonden in de Limburgse 
Maas, met name in zandgaten en oude armen. 

Tussen Venlo en Ravenstein werden geen water- 
planten aangetroffen. Verder stroomafwaarts 

kwam naast drijfbladplanten (Gele Plomp, Ri- 

vierfonteinkruid), sterrekroos en Klein Kroos op 
een drietal locaties in de omgeving van Lith ook 
Groot Nimfkruid voor. In het winterbed werden 

in 1993 niet meer dan 9 soorten gevonden (in 4 
strangen), waarvan alleen Watergentiaan, Gele 

Plomp en sterrekroos in hoge dichtheden. 

Het voorkomen van waterplanten in de geselec- 

teerde strangen in het winterbed is weergegeven 

in figuur 10. Hieruit komt onder meer de wijde 
verspreiding van Gele Plomp naar voren, die in 
21 van de 26 onderzochte strangen werd aange- 

troffen. Opvallend is ook het ontbreken van an- 

dere drijfbladplanten langs de Rijn. Ondergedo- 
ken waterplanten kwamen voor in 15 strangen. 

De gevonden verschillen zijn maar moeilijk te 
verbinden aan verschillen in de fysisch-chemi- 

sche eigenschappen die gemeten zijn, al wijzen 
de gegevens van nitraatgehalten in de bodem op 
een afname van de soortenrijkdom naarmate de 
hoeveelheid stikstof toeneemt. De grootste di- 
versiteit werd gevonden in strangen waar sprake 
is van kwel van grondwater. 
Geregelde inundatie is vooral op de oevervegeta- 
tie van invloed, maar waterstandsfluctuaties in 
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iet groeiseizoen kunnen ook bij de ontw 
fan waterplanten een rol spelen. De fluct 
i e  strangen bedraagt meestal minder d 
:m. Hogere waarden worden bijv. bereikt 

wde  nevengeul langs de Lek (200 cm), di' 
lijks droogvalt als gevolg van getijwerki 
waarin dientengevolge geen waterplanten 
komen. Wateren met een geringe flua 
worden relatief sterk beïnvloed door 

Landingsprocessen. In de drie wateren 1 

laagste waarden (<60 cm) kwamen alleen 

bladplanten voor. 

In de jaarrapportage over 1992 werd voc 

aantal meren de diepteverdeling van 
voorkomen van waterplanten aangegeven, 
latie tot het gemiddeld doorzicht. Een g 

doorzicht gaat, zoals in het Zwarte Meer, s, 

met een weinig ontwikkelde vegetatie die 

bovendien alleen in de ondiepe gedeeltei 
vindt. Het Volkerak laat met een groter c 

zicht het andere uiterste zien. Waterpl; 
kwamen hier ook in 1993 voor tot op die 

van meer dan 5 meter. Daarbij is sprake V ~ I  

zekere zonering van soorten, waarbij so( 

met een sterk verticale groeistrategie, , 

Doorgroeid Fonteinkruid, op relatief grote c 

ten groeien (figuur 11). 

Een bijzondere positie wordt ingenomen ( 

de Gouwzee. Evenals in een aantal andere 
ren, met name het Veluwemeer en het Wol 

wijd, is na een aantal jaren van toenamt 
fonteinkruidvegetatie weer wat in bedekl 
afgenomen, ten gunste van de ontwikkeling 
uitgestrekte kranswiervelden. Terwijl het ir 

beide randmeren gaat om soorten uit het 
slacht Chara (C. aspera, C. contraria, C. glob, 

ris en C. vulgaris), komt in de Gouwzee een 
gestrekt veld van de afwijkende en rela 
zeldzame soort Nitellopsis obtusa voor (3). Zo 
op  de randmeren als in de Gouwzee vormen 
waterplantenvelden een grote trekpleister V I  

herbivore watervogels, die hier in de nazomei 
aantallen van tienduizenden vogels foerager 
Talrijk zijn vooral Meerkoeten, zwanen en div 
se eendesoorten (hfdst. 6 ) .  In de Gouwzee I .. 

Diepteverdeling van een viertal soorten waterplanten in het Volkerak. Soorten met hoog opgaande stengels ("vertica- 
Ie groeistrategie") komen op de grootste diepten voor. 
Oepth drstribution of four species of aquatic macrophytes in Lake Volkerak. 

vonden zich hieronder de laatste jaren tot on; 

veer honderd Krooneenden, elders in Nederla 
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Diepte, plantenbedekking en doorzicht 1993 
Depth, macrophyte coverage and transparancy 1993 
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Fig. 12 
Dwarsdoorsneden door de Gouwzee, het Veluwemeer en 
het Volkerak langs de waterplanteraaien, met daarin de 
bedekking van waterplanten (groen; bedekking uitgezet 
vanaf de bodem). Het doorzicht tijdens de opnamen 
(doorgetrokken lijn) is negatief uitgezet vanaf het water- 
oppervlak. Bij hoge bedekking van waterplanten is het 
doorzicht vaak gelijk aan (of groter dan) de waterdiepte 
("bodemzicht"). In de Gouwzee is behalve de totale be- 
dekking van waterplanten ook de bedekking van Ster- 
kranswier N/tel/opsis obtusa aangegeven (lichtgroen), in 
het Veluwemeer die van Schedefonteinkruid. 
Transverse sedion through Lakes Couwzee, Veluwemeer 
and Volkerak. Bottom indicated in red, transparency in- 
dicated from water-surface downwards (blue he), abun- 
dance of macrophytes in green (light green = Nitellopsis 
obtusa in Lake Gouwzee. Potamogeton pectinatus in La- 
ke Veluwemeer; dark green = others). 

een zeldzame verschijning (4). 
In 1992 leek het geringe doorzicht in de Gouw- 

zee niet in overeenstemming met de grote diepte 
waarop waterplanten voorkwamen. De locatie 

waar het doorzicht gemeten werd lag echter in de 

vaargeul, buiten de waterplantenvelden. Uit fi- 

guur 12 blijkt dat het doorzicht ook in ruimtelij- 
ke zin door waterplanten wordt beinvloed. In 

1993 nam het doorzicht vanuit de vaargeul naar 
het kranswierveld op  korte afstand boven de 
rand van het veld toe van ca. 80 cm tot enkele 
meters (foto 4). Dit effect, da t  te maken kan heb- 
ben met fixatie van bodemmateriaal, verminder- 

de bodemwoeling door vis en concurrentie om 

voedingsstoffen met algen, is niet specifiek voor 
kranswieren, en kan ook worden waargenomen 

bij de velden van Schedefonteinkruid in het Ve- 
luwemeer. Hoewel in het Volkerak op grotere 
schaal het doorzicht in de eerste plaats een relatie 

met de diepte of de afstand tot  de oever vertoont, 
is langs de oevers ook hier een effect van de vege- 
tatie meetbaar. 

Net zoals het verdwijnen van waterplanten de 
vertroebeling in het eutrofiëringsproces ver- 
sterkt, geeft bij verbeterende omstandigheden de 

terugkeer van die planten het herstelproces een 
extra impuls. In een aantal wateren is de laatste 

jaren weer sprake van een ontwikkeling in de 
richting van heldere, plantenrijke ecosystemen. 

Foto 4 
boven het kranswierveld in de Couwzee is een doorzicht van enkele meters 's zomers eerder regel dan uitzondering, 
terwijl buiten het veld een doorzicht van 60 of 80 cm veel gebruikelijker is 
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3. Oeverdanten 
J.G. Timmerman (RIZA) 

De aard van de oeververdediging, het bodem- 
type en waterpeilfluctuaties zijn bepalende 

factoren voor de ontwikkeling van oevervege- 
tatie langs de Nederlandse rivieren en meren. 
De meest soortenrijke vegetaties zijn te vin- 

den langs de stroomopwaarts gelegen, meer 
dynamische delen van de rivieren, vooral 

langs de Maas. De oevers van de Waal zijn re- 
latief arm aan soorten ais gevolg van erosie en 
een geringe variatie aan bodemtypen. Experi- 
menten langs deze rivier, waarin bijvoorbeeld 
de opslag van wilgen (als "natuurlijke oever- 
verdediging"), wordt bevorderd d.m.v. het uit- 

rasteren van vee, lijken echter ook voor de 
soortenrijkdom perspectief te bieden. 

Door het monitoren van oevervegetatie wordt 

informatie verkregen omtrent de aard van de 
overgangszone van water naar land, de diversi- 
teit van de oeverbegroeiing zelf en de aanwezig- 
heid van habitats voor oevergebonden diersoor- 
ten. In dit hoofdstuk worden resultaten 

gepresenteerd van inventarisaties langs de rivie- 
ren, uitgevoerd in 1992 (zomerbed, winterbed 
Waal) en 1993 (winterbed Maas, Rijn-Neder- 
rijn-Lek, IJssel), en langs de zoete deltawateren 
en in het IJsselmeergebied. Tot de oeverplanten 

worden hier die planten gerekend die zich op de 
overgangszone van land en water bevinden en 
die zich in een min of meer vochtig tot nat milieu 

kunnen handhaven. Planten die geheel of gro- 
tendeels onder het wateroppervlak groeien wor- 
den tot de waterplanten gerekend. Een strikte 

afbakening tussen oeverplanten en andere plan- 
tengroepen is echter niet te geven. 

Oevervegetatie biedt naast een gevarieerde plan- 
tensamenstelling een onderkomen aan een groot 
aantal diersoorten. De ondergedoken delen her- 
bergen plankton, vis en macrofauna; luchtade- 
mende waterbewoners (uitkomende libellen en 
eendagsvliegen, longslakken) vinden hier een 
gemakkelijke weg naar het wateroppervlak. Bo- 
ven water vormt de oevervegetatie een foura- 
geer- en/of broedgebied voor moeras- en water- 
vogels (1). Ook kan de oevervegetatie, mits deze 
een redelijk aaneengesloten strook vormt, een 
corridor-functie vervullen ten bate van de ver- 
spreiding van allerlei diersoorten (2). Dit wordt 

bijvoorbeeld geïllustreerd door de uitbreiding 

van het broedareaal van de Blauwborst langs de 

rivieren na een populatietoename van deze soort 
in de Biesbosch. Ook bij de verspreiding van Be- 

vers na de recente herintroductie is de corridor- 
functie van groot belang. 

In het zomerbed van de rivieren is het milieu, als 

gevolg van hoge stroomsnelheden, golfslag door 
scheepvaart en erosiebeperkende middelen zoals 

zet- en stortsteenbeschoeiing, op  veel plaatsen 
minder geschikt voor de ontwikkeling van een 
gevarieerde oevervegetatie. Vaak ook worden de 

oevers in het zomerbed intensief begraasd, wat 
de opslag van bijvoorbeeld wilgen remt (3). An- 
dere factoren die bepalend zijn voor de ontwik- 

keling van oevervegetatie zijn waterpeilfluctu- 
aties, waterkwaliteit, substraattype en de 
hellingshoek van de oever. Uit analyse van de 
soortensamenstelling in het zomerbed van de ri- 
vieren is gebleken dat de mate van schommeling 

van het waterpeil en het organisch stofgehalte 
van de bodem de belangrijkste bepalende facto- 
ren zijn voor de soortsamenstelling in de oude 
rivierarmen (4). Bij grotere waterstandsfluctu- 
aties bleken veel soorten niet meer voor te ko- 

men. Andere soorten daarentegen, bijvoorbeeld 
Oeverstekelnoot (figuur 13) en Engelse Alant, 
hebben juist een voorkeur voor standplaatsen 
waar grotere waterstandsfluctuaties optreden. 

Verspreid over het zomerbed van de grote rivie- 
ren zijn in 1992 in totaal 197 vegetatie-opnamen 
gemaakt. Het aantal aangetroffen soorten was 
het grootst langs de Maas, gevolgd door de Rijn 
en de IJssel, terwijl langs de Waal het kleinste 

aantal soorten is gevonden. Dit correspondeert 

enerzijds met het feit dat de Waal de drukstbeva- 
ren rivier is, waardoor het oevermilieu onder een 
hoge golfbelasting staat en soms sterk erodeert 
en anderzijds met de relatief geringe variatie in 
de aard van het substraat in het geïnventariseer- 

de deel van de Waal. 
De relatief hoge en langdurig droge oevers langs 
de Waal worden gekenmerkt door soorten als 
Smal Vlieszaad, Groot Warkruid en Stijve Zon- 
nebloem. Bijzonderheden langs de Waal waren 
Polei, Oostenrijkse Kers en Donzige Klit. Langs 
de I Jssel komen opvallend veel soorten voor 
uit vochtige ruigten, bijvoorbeeld Vertakte 

Leeuwetand, Akkerkers en Spiesmelde. In h 
zomerbed langs de Rijn zijn relatief veel droo 
vallende oevers, wat tot uiting komt in het vee 
vuldig voorkomen van soorten als de Gewoi 
Waterbies, Zeebies, Moeraskruiskruid en Hert 

munt. Pijpbloem en Lange Ereprijs zijn enke 
van de soorten die alleen langs de Rijn werd( 
aangetroffen. 

Langs de Maas komen als opvallende soortc 
van natte milieus Watermuur en Waterzurii 

veel voor, maar ook soorten met een voorke 
voor drogere omstandigheden, zoals Hekse 
melk en Amandelwilg. De soortenrijkdom v; 

de Maas wordt voor een deel gevormd do, 
soorten die bij uitstek in Zuid- en Midden Lir 

burg worden aangetroffen, zoals Echte Wate 
kers, Maasraket en Wilde Tijm. Speciale vermf 
ding verdient de vondst langs de Maas van 1 

Blauwe Leeuwebek, een soort die lange tijd ni 
was aangetroffen in Nederland. Ook in de me 

stroomafwaarts gelegen delen van de Maas 
echter het aantal soorten naar verhouding groc 
wellicht in verband met een relatief grote varia! 
in bodemtypen en peilfluctuaties. 

De soortsamenstelling langs de grote rivier( 
wordt ook beïnvloed door de bodemgesteldhei 

In figuur 14 is te zien dat het aantal soorten p 
locatie in de Maas, de Rijn en de IJssel stroom2 
waarts gaande een vrij abrupte afname vertoor 
Het overgangspunt valt samen met een overga1 
van een zandige ondergrond naar een onde 

grond van zwaardere rivierklei. Voor de Rijn li 
dit punt even voorbij Amerongen, waar de rivi 
zich van de Veluwse stuwwal losmaakt en h 

laagland instroomt. Ook de vegetatie langs 1 

IJssel staat onder invloed van de Veluwse zana 

gronden; vanaf Veessen stroomt de IJssel do 
afzettingen van oude rivierklei. De vegetat 
langs de Maas ondervindt de invloed van 1 

Kempense zandafzettingen, maar voorbij Bo 

meer stroomt de Maas in de rivierafzetting 
van het land van Maas en Waal. 
Ook in de soortensamenstelling komt deze OV€ 

gang tot uiting; op de zandige oevers kom1 
soorten voor als Engelse Alant en Oeverstekc 

noot, maar ook Haagwinde en Wilde Bertrai 
Ongeveer een derde van het totaal aantal aang 

troffen soorten (eenmalig aangetroffen soort1 
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Fig. 13 
Terwijl een aantal soorten oeverplanten 
verspreid langs alle riviertakken voorkomt 
vertonen andere soorten een beperkter 
patroon De Oeverstekelnoot, een van 
oorsprong Amerikaanse soort die zich eer- 
der in Midden-Duitsland heeft gevestigd, 
werd alleen langs de Rijntakken gevon- 
den Het Bezemkruiskruid komt van oor- 
sprong uit Zuid-Afrika en heeft in 1942 
via het Maasdal Nederland bereikt Inmid- 
dels komt hij ook langs de Waal voor, 
maar verder noordelijk wordt deze soort 
nog slechts sporadisch gevonden Bij Riet 

I wordt de verspreiding grotendeels be- 
paald door bodemsamenstelling en dyna- 
miek. het komt vooral voor in de kleiige 
delen van de benedenloop, waar de wa- 
terstandsfluctuaties relatief genng zijn 
Gegevens uit het zomerbed, 1992 
Distrlbution of Xanthium orientale, a spe- 
cies which ongmates from Central-Euro- 
pe  (but introduced from North-Amenca), 
Senecio inaequidens, a South-African spe- 
cies that was introduced to France and 
Phragmites australis, wh/ch mainly occurs 
along the lower stretches of  the nvers 
Data from summerbeds 1992 

Jerspreid i ng oeverplanten 
angs rivieren 1992 
ktribution of emergent macrophytes 
long the rivers, 1992 

Bbmkruiskruid Seneao maequidens 
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uitgezonderd) werd uitsluitend bovenstrooms 
van de genoemde overgangen gevonden. Daar- 
entegen is slechts ca. tien procent karakteristiek 
voor de benedenstroomse delen van de rivieren, 
terwijl het totaal aantal soorten dat hier voor- 

komt beduidend lager is. In deze meer slibbige 
ondergrond staan soorten als Liesgras, Heen, 
Ruwe Bies, Moeraskruiskruid, Kleine Lisdodde 
en Riet (figuur 13). Deze soorten vormen min of 
meer aaneengesloten begroeiingen, anders dan 

de pioniervegetaties op de  dynamische oevers 
van de bovenstroomse delen van de rivieren. Het 
relatief kleine aantal soorten dat langs de Waal 

werd gevonden en het ontbreken van een duide- 
lijk verloop van het aantal soorten of de soorten- 
samenstelling van oost naar west kan een gevolg 
zijn van het feit dat deze rivier geheel door rivier- 
klei-afzettingen stroomt. 

In het winterbed van de rivieren zijn vegetatie- 

opnamen gemaakt bij in totaal 23 strangen. Bij 
drie strangen is onderscheid gemaakt tussen de- 
len die in open verbinding staan met de rivier en 

delen die niet in open verbinding staan, maar bij 
hoog water wel beïnvloed worden door de rivier 

(5). De strangen vormen gevarieerde milieus, 

waarin zowel steile als glooiende oevers voorko- 
men. Vaak worden de oevers begraasd. 
De vegetatie in de strangen word gekenmerkt 
door het voorkomen van Liesgras, Rietgras, Gro- 
te en Kleine Lisdodde, Riet, Scherpe Zegge, Kal- 

moes en Mattenbies. Andere veel voorkomende 

soorten zijn Akkerdistel, Heen, Moerasvergeet- 
me-nietje, Watermunt en Grote Egelskop. De 

verschillen in vegetatiesamenstelling tussen de 
oude rivierarmen blijken het sterkst gecorreleerd 
te zijn met de waterstandsfluctuaties in het 
groeiseizoen. Zo komen Mattenbies en Heen 
niet voor in de strangen met de kleinste fluctu- 

aties. Bijzondere soorten welke zijn aangetroffen 
zijn Dotterbloem en Slijkgroen, die in twee 
strangen zijn aangetroffen, en Bruin Cypergras, 
die in één strang is aangetroffen. 

In het deltagebied is door de waterstaatkundige 

Oeverplanten langs de rivieren in 1992 
Emergent macrophytes along the rivers in 1992 
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overgang lichte naar zware rivierklei 1 transition to denser river-clay 

werken de getijdebeweging afgenomen of zelfs 
weggevallen (3). Hierdoor worden de grenzen 
tussen droge en natte delen scherper, op de 

drooggevallen delen wordt veel organisch 

Fig. 
Aantal in 1992 aangetroffen soorten oeverplanten in het zomerbed van IJssel. Rijn en Maas, locaties gerangschik 
stroomafwaartse richting, Rond de overgang van zand naar zeeklei (pijl) is een afname van het aantal soorten zichtb 
Number of emergent plant species recorded in the main channel of the Rivers / h e / ,  Meuse and Rhine, 1992, locati 
arranged upstream-downstream. Arrow indicates transition from sandy soil to clay. 
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materiaal afgebroken, waardoor verruiging van 

de voormalige riet-en biezenvelden optreedt. 
Langs het Hollandsch Diep en in de Biesbosch 
wordt de vegetatie gekenmerkt door "storings- 
soorten" als Grote Brandnetel, Akkerdistel, 
Haagwinde en Harig Wilgeroosje. Andere veel 

voorkomende soorten zijn ruigteplanten als 
Moerasbeemdgras, Wolfspoot, Gevleugeld 
Helmkruid en Koninginnekruid, Grote Engel- 

, wortel, Gewone Smeerwortel, Groot Warkruid 
en Late Guldenroede. De vrij zeldzame Bittere 

Veldkers is op drie plaatsen aangetroffen. 

In het IJsselmeergebied vormen de steile, ver- 
harde oevers (zie jaarrapport 1992, figuur 7) en 
het onnatuurlijke peilbeheer belangrijke beper- 

kingen voor de ontwikkeling van een gevarieerde 
oevervegetatie. Het duidelijkst komt dit tot ui- 
ting bij Hindeloopen, waar zich op  het bemon- 

steringspunt langs de dijk uitsluitend een ijle 
rietzone bevindt (6). Ook bij Hoorn, Spaken- 
burg en Harderwijk, met steile, verharde oevers, 
is het aantal aangetroffen soorten gering. Het 

grootste aantal soorten werd gevonden langs het 
Wolderwijd en in het Ketelmeer, ondiepe meren 
.met aan de oude landzijde een geleidelijke over- 
gang van water naar oever. Het water en de bo- 
dems in het IJsselmeergebied zijn overwegend 

,voedselrijk, wat tot uiting komt in het veelvuldig 
;oorkomen van ruigtesoorten als Haagwinde, 

Harig Wilgeroosje, Moeraswalstro en Moerasan- 
doorn en oeverplanten als Rietgras, Zeebies en 
Kleine Lisdodde. 

Natuurvriendelijke oevers: wilgen als oeverbescherming 
I. van Splunder 

In 1990 is in het kader van het project natuurvriendelijke oevers het wilgenonderzoek opgezet. Hierin wordt 
onderzocht of het mogelijk is om wilgen te gebruiken als natuurlijke oeverbescherming. Het onderzoeksgebied 
langs de Waal bestaat voor een groot deel uit onverdedigde, maar tevens onbegroeide oevers. De Waal wordt 
intensief gebruikt door de scheepvaart en de hierbij opgewekte golven hebben op de vegetatieloze oevers een 
sterk eroderende werking. De afwezigheid van vegetatie is een gevolg van de hoge begrazingsdruk In de ui- 
terwaarden. 
In 1990 zijn langs de Waal drie kribvakken beplant met wilgen, in 1991 en 1992 kwamen er nog twee loca- 
ties bij (foto 5). Er is voor wilgen gekozen omdat deze behoren tot de natuurlijke begroeiing van frequent 
overstromende rivieroevers ("zachthout-ooibos"), en omdat ze een hoge groeisnelheid en een groot regene- 

ratievermogen hebben. Belanrrriik is dat be- 

Foto 5 
Wilgenaanplant langs de Waal bij Druten in juli 1994, vijf jaar 
na aanplant. 

Na vier-jaar monitoring van de aanplant blijkt 
dat het aanplanten van wilgen succesvol is  
geweest; de wilgen ontwikkelen zich voor- 
spoedig en zijn uitgegroeid tot 5 à 6 m hoog- 

. . -  
Foto 6 
Een omstreeks 1985 uitgerasterd kribvak in de Klompen- 

gecreëerd, is een beleidsmaakgel die in de 
nabije toekomst veelvuldig zal worden toege- 

waard met spontane opslag van wilgen, juli 1993. past. 
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4. Macrofauna 
A. bij de Vaate en M. Greijdanus-Klaas (RIZA) 

In de Rijn en de IJssel werd net als in 1992 de 
macrofauna gedomineerd door twee "exoten": 
de Kaspische Slijkgarnaal en de Tijgervlo- 
kreeft. In de Maas is de rol van deze soorten 
veel geringer. In deze rivier werden op beide 
locaties meer soorten gevonden dan in 1992, 

maar het aantal soorten in Borgharen be- 
draagt nog steeds minder dan de helft van dat 
van de meer stroomafwaarts gelegen locatie 
Grave. 

In het kader van de jaarlijkse monitoring van de 

macrofauna (ongewervelde dieren) zijn in 1993 
alleen de kunstmatig substraatmonsters geanaly- 

seerd. Kunstmatige substraten (mandjes met gla- 
zen knikkers) waren uitgezet in Lobith (Rijn), 
Kampen (IJssel), Borgharen en Grave (Maas). 
De levensgemeenschap van ongewervelde dieren 

op stenen in de oeverzone van de IJssel, die even- 
eens jaarlijks wordt bemonsterd, is niet geanaly- 
seerd omdat het aantal aangetroffen dieren te ge- 

ring was ten gevolge van aanzienlijke 
waterstandsfluctuaties in de bemonsteringspe- 
riode. 

In de periode juni t/m oktober 1993 is het kunst- 

matig substraat op alle locaties zesmaal bemon- 
sterd, met intervallen van vier weken. In de Rijn 
en de IJssel waren de verschillen met het voor- 

gaande jaar zeer gering. Evenals in 1992 was de 
groep van de kreeftachtigen dominant op de 

locaties Lobith en Kampen (tabel 1). Een nieuw 
subdominant taxon werd gevormd door de lar- 

ven van Purachironomus gr. longiforceps (veder- 
mug), die werden aangetroffen op het kunstma- 
tig substraat bij Lobith. Purachironomus gr. 
longiforceps is een bewoner van bryozoënkolo- 
nies (mosdiertjes) in eutrofe tot hypertrofe, gro- 

te, stilstaande wateren en rivieren. Het is dus een 
taxon waarvan het voorkomen bepaald wordt 
door een andere ongewervelde diersoort. De  lar- 
ven kunnen een betrekkelijk lage zuurstofcon- 
centratie in het water doorstaan (tot 10% verza- 

diging). Ook zijn ze redelijk bestand tegen 

organische verontreinigingen (2). 

Soorten behorende tot de groep van de weekdie- 
ren waren, anders dan in het voorgaande jaar, in 
1993 op  geen enkele locatie (sub-)dominant. 

Ook in het aantal taxa per onderscheiden hoofd- 
groep was het verschil tussen 1992 en 1993 in de 

Rijn en de IJssel slechts zeer gering (tabel 2). Het 
groter aantal aangetroffen taxa bij de platwor- 
men in 1993 lijkt voornamelijk te zijn ontstaan 

door de toegenomen ervaring bij het determine- 
ren van deze dieren in geconserveerde toestand. 
Door het massale voorkomen van de Kaspische 
Slijkgarnaal (Corophium curvispinum) in de 

Rijn(-takken) worden andere hard substraat be- 
wonende soorten met verscherpte plaatscon- 
currentie geconfronteerd (3). In het voorjaar zijn 
de aantallen slijkgarnalen op het kunstmatig 

locatie 
taxon Lobith Kampen Borgharen Grave 

1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 
.................... .................... .................... .................... ......................................... 

Kreeftachtigen 
Asellus aquaticus ** I 

Corophium cuwispinum ** ** ik*  ** 
** ik*  ** * :t:p x; Gammarus tigrinus 

Weekdieren 
Bithynia tentaculata * 
Dreissena polymorpha * 
Vedermuggen 
Parachironomus gr. longiforceps I; 

Kokerjuffers 
Dicrotendipes gr. newosus I I:* ** * *  

Hydropsyche contubernalis * %  

Tabel 1 
De dominante (*")  en subdominante (") taxa in het totaal aan ongewervelde dieren zoals aangetroffen op kunstmatig 
substraat in de periode juni-oktober 1993. Er is sprake van dominantie als meer dan 20% van het totaal aantal aange- 
troffen individuën tot de betreffende soort behoort. Subdommant zijn de soorten die na aftrek van de dominante soor- 
ten een bijdrage van meer dan 20% leveren aan het totaal van de overblijvende individuën (1) 
Dominant (**, more than 20% of total number of animals) and subdominant ("; more than 20% of the numbers left 
affer subtraction of dominant species) taxa on aitificial substrate (basket with marbles) in the Rivers Rhine (Lobith), 
llssel (Kampen) and Meuse (Borgharen and Grave). lune-October 1993. 

substraat nog slechts gering zodat dan een bree 
scala van soorten het kunstmatig substraat (nol 

kan koloniseren. Veranderingen in het tota 
aantal aangetroffen soorten komen daarom ni 
naar voren als de gegevens over de gehele onde 
zoeksperiode (juni t/m oktober) worden geson 
meerd. Het kan echter niet worden uitgeslotc 

dat de in tabel 2 aangegeven aantallen soortr 
laag zijn t.o.v. de aantallen die vóór de kolonis 

tie van de Kaspische Slijkgarnaal konden wordt 
aangetroffen. 

In de Maas was ook in 1993 geen sprake van stc 

ke overheersing door de Kaspische Slijkgarna 
zodat het beeld van de macrofaunasamenstelli 
wat evenwichtiger is dan in de Rijn (figuur li 
Ten opzichte van 1992 is bij Borgharen en Gra 

het aantal taxa met resp. 2 1 en 28% toegenomc 
Behalve door de platwormen, waarbij de detc 
minatiemogelijkheden verbeterden, werd di 

toename vrijwel geheel door de insekten veroc 
zaakt (tabel 2). Hoewel het enigszins vroeg is c 

aan deze verschillen conclusies te verbinden 
het opvallend dat deze toename samen gaat n 
een afname van de concentraties van de best 
dingsmiddelen DDT, hexachloorbenzeen 
lindaan in Aal, gemiddeld met ongeveer 31 

(hoofdstuk 7). 

Ondanks de toename bedraagt het aantal taxa 
de locatie Borgharen net als in 1992 minder ( 
de helft van dat van de stroomahaarts gele; 
locatie Grave. Vooral het aantal soorten we 

dieren, kreeftachtigen en vedermuggen was 
Grave hoger. Verschillen in de chemische \ 
ontreiniging van de Maas worden als belangr 

ste oorzaak gezien. Ook groepen waarvan 
kend is dat ze gevoelig zijn voor verontreinip 
met huishoudelijk afvalwater, zoals kokerjuff 
haften en libellelarven komen in Borgharen 
minder voor (tabel 2). 

Seizoensontwikkelingen in het voorkomen 
de ongewervelde dieren op het kunstmatig 5 

straat in de jaren 1992 en 1993 zijn gegeven ii 
guur 15. Tussen beide jaren blijken aanzien1 
verschillen te zijn opgetreden. Het maxir 

aantal aangetroffen dieren per korfje was in 1 

op de locaties Kampen en Borgharen onge 

tweemaal zo hoog als in 1992, in het eerste ,g 



Biologische monitoring zoete rijkswateren 1993 25 

hoofdgroep Lobith 
1992 1993 

Platwormen Jricladida 
Bloedzuigers Hirudinea 
Weekdieren Mollusca 
Kreeftachtigen Crustacea 
Kevers Coleoptera 
Libellen Odonata 
Kokerjuffers Trichoptera 
Haften Ephemenoptera 
Tweevleugeligen Diptera 
Steenvliegen Plecoptera 
Vedermuggen Chironomidae 
Kriebelmuggen Simuliidae 
Netvleugeligen Neuroptera 

totaal 

1 2  
3 2  

10 11 
4 6  

1 
4 5  
2 3  

27 21 
1 

52 51 

locatie 
Kampen Borgharen 

1992 1993 1992 1993 

2 4  2 4  
7 7  7 7  
8 10 9 8  
6 5  2 2  

1 2  1 
2 2  1 1  
1 1  1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 
19 18 6 9  

1 1 
1 

47 50 28 34 

Grave 
1992 1993 

1 3  
8 7  

16 16 
9 10 
1 2  
1 3  
5 6  
2 3  

2 

, . . . . , , . . . . , . . . . . . . . 

20 29 

1 1  

64 82 

abel 2 
Aantal taxa per hoofdgroep Het aantal platwormen is ten opzicht van 1992 toegenomen dankzij het oplossen van de- 
terminatieproblemen Terwijl verder in de Rijn en de llssel het aantal soorten vergelijkbaar was met dat in 1992 was er 
op beide locaties in de Maas sprake van een opvallende toename bij de insekten 
Number of taxa per group The number of flatworms increased as a result of solving identification problems While the 
number of species in the Rivers Rhine (Lobith) and / h e l  (Kampen) largely remained the same, the number of insect 
species at both locations in the River Meuse (Borgharen and Grave) showed a remarkable increase 

i 

ig. 15 
eizoensontwikkelingen in het aantal on- 
ewervelde dieren op kunstmatig sub- 
traat, 1992 en 1993 (let op schaalver- 
chillen). In de Rijn en de llssel werd het 
eeld ook in 1993 bepaald door de kreeft- 
chtigen, met name de Kaspische Slijkgar- 

,aal. In de Maas nam naast het aantal 
oorten ook het aantal individuen bij di- 
erse groepen toe. 
easonal changes in numbers o f  macro- 
bvertebrates on artificial substrate (bas- 

t filled with marbles). 7992 and 7993. 
the Rivers Rhine and Ijssel, the Caspian \ rimp Corophium curvispinum strongly 
hinated the invertebrate community. 

1 i! 
1 
i 
i; 

met name door een verdubbeling van het aantal 
Kaspische Slijkgarnalen, in het tweede geval 
vooral door hoge aantallen muggelarven. In Gra- 

ve lieten meerdere groepen een toename zien. 
Op de locatie Lobith was in 1993 het maximum 

lager dan in 1992 door een geringer aantal 

kreeftachtigen. Het gemiddeld aantal kreeftach- 
tigen bij Lobith was in 1993 ondanks een geringe 

toename van de Kaspische Slijkgarnaal ongeveer 
20% lager dan in 1992 door een afname bij de 
Tijgervlokreeft ( Gammarus tigrinus) met gemid- 

deld ruim 60%. Ook het seizoenspatroon zelfva- 
rieërde. De verschillen in aantalsverloop tussen 
beide jaren zijn een illustratie van de jaarlijkse 
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Fig. 16 
Vergelijking van macrofauna aantallen op kunstmal 
substraat in de maand september, Lobith 1987-1993. [ 
lagere aantallen in 1993 houden waarschijnlijk verbai 
met een relatief late bemonstering. De Kaspische Slijkg; 
naal had zijn positie opnieuw versterkt en het totaal aa 
tal aangetroffen soorten was, zij het iets hoger dan 
1992, nog steeds laag. 
Comparison of invertebrate numbers on artificial substr 
te in September, River Rhine at Lobfth, 1987-195 
Numbers were /OW in 1993, possibly as a result o f  a rei 
tively late sampling date. Relatfve abundance of Caspi 
Shrimp had increased further and fhe total number 
species found was still relatfvely /OW. 

verschillen die, ook bij gelijke waterkwali tc 

kunnen  op t reden  in populat ies v a n  ongewerv 

de dieren. E e n  pe r iode  v a n  twee jaar onderzc 

is d a n  ook veel t e  kort om eventuele trends 

kunnen  onderscheiden. 

Voor de locatie Lobith is een reeks v a n  septe 

b e w a a r n e m i n g e n  beschikbaar vana f  1987 ( 

guur 16). D e  Kaspische Sli jkgarnaal w e r d  in 15 

voor he t  eerst in d e  Nederlandse Rijn waargei 

m e n  (van d e n  Brink et  al. 1993), m a a r  d e  eer 

dr ie  jaar bleven d e  d ichtheden beperkt. In di 
periode w e r d  h e t  beeld bepaald door d e  Tijg 

vlokreeft, een exoo t  d ie  ca. 25 jaar geleden in ? 

der land verscheen. D e  inheemse v lokreef t  Ga 

marus pulex n a m  geleidelijk in aantal a f  e r  

sinds 1991 n ie t  meer  in he t  kunstmat ige SI 

straat gevonden. V a n a f  1990 komt de Kaspisi 

Slijkgarnaal in toenemende aantal len in de mc 

sters voor. Deze toename gaat samen m e t  I 

Foto 7 
De Tijgervlokreeft Cammarus tigrfnus, een van oorsprong 
Noord-Amerikaanse soort van matig of zwak brakke kust- 
wateren, is in 1960 uitgezet in het IJsselmeer, en heeft 
van daar uit grote delen van ons land gekoloniseerd. Via 
een relatief grote voortplantingscapaciteit werden de in- 
heemse Gammarus-soorten veelal teruggedrongen. Sinds 
1984 worden Tijgervlokreeften ook in de Rijntakken aan- 
getroffen. Dit zijn nazaten van een Duitse populatie, een 
stam die lagere zoutgehalten verdraagt (4). 
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sterke a fname v a n  d e  andere macrofaunasoorten, 

inclusief  d e  Ti jgervlokreeft .  D e  laatste was in 

1993 zo sterk a fgenomen dat ook het  totaal  aan- 

ta l  d ie ren  in september lager was d a n  in 1992. 

V a n  1991 op 1992 was tegelijk m e t  een verdr ie-  

voudiging v a n  h e t  aantal  sli jkgarnalen h e t  totaal  

aantal in september  aangetroffen soorten meer  

' jdan geha lveerdvan 36 tot 16. M e t  18 soorten was 

I 

in september  1993 nauwelijks sprake v a n  he r -  

stel. Over igens is in het  voor jaar (mei), als d e  

d i c h t h e d e n  v a n  de sli jkgarnalen n o g  n i e t  zo 

hoog zi jn,  h e t  aantal aangetroffen soorten be- 
d u i d e n d  h o g e r  (zie jaartotaal tabel 2). Er zi jn 

geen aanwi jz ingen dat o o k  in deze per iode d e  

s o o r t e n r i j k d o m  d e  laatste jaren i s  afgenomen. 
1 

I 

Immigranten 

Aquatische organismen kunnen actief bf passief van het ene naar het andere gebied migreren. Zo is duidelijk 
dat de aanleg van kanalen tussen bevaarbare rivieren de verspreiding van bepaalde soorten bevorderde. Een 
andere manier van verspreiding is het (per ongeluk) overbrengen van dieren van het ene naar het andere ge- 
bied. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van vaartuigen, waarbij dieren zich vasthechten aan de romp of voor- 
komen in het ballastwater. Intercontinentale uitwisselingen hebben hoofdzakeliik via ballastwater daatsne- 

Foto 8 
De twee " korfmossels" Corbicula fluminalis (de fijngeribbel- 
de "Toegeknepen Korfmossel"; links) en C. fluminea ("Crof- 
geribbelde Korfmossel"; rechts) zijn voorbeelden van recente 
immigranten in de Nederlandse wateren. Rond 1980 zijn ze, 
waarschijnlijk als vrijzwemmende larven in het ballastwater 
van een schip, vanuit Noord-Amerika in Frankrijk terecht ge- 
komen. Omstreeks 1985 verschenen ze in de Nederlandse ri- 
vieren, waar beide soorten nu algemeen voorkomen. Een jaar 
later stak "onze" Driehoeksmossel Dreissena polymorpha op 
dezelfde manier, maar in omgekeerde richting de oceaan 
over, om via een ongekende populatiegroei in Noord-Ameri- 
ka voor grote overlast te zorgen. 

1 -  

vonden. Tenslotte kunnen dieren ook door 
bewuste uitzettingen in een ander gebied 
worden geïntroduceerd. 
Verbetering van de waterkwaliteit in sterk 
verstoorde ecosystemen zoals de Rijn en de 
Maas heeft invloed op de vestiging en ver- 
spreiding van immigranten. Welke factoren 
bepalend zijn voor de overlevingskansen van 
deze soorten is echter moeilijk aan te geven. 
Van belang voor hun vestiging is in elk geval 
de aanwezigheid van lege niches. Tot aan 
het eind van de jaren zestig hebben morfolo- 
gische aanpassingen van de rivierloop en wa- 
terverontreiniging geresulteerd in de vernie- 
tiging van een aantal biotopen en in 
achteruitgang of het verdwijnen van soorten. 
Bepaalde niches raakten daardoor leeg. 
Doordat sindsdien de waterkwaliteit is  verbe- 
terd, herstelde zich een deel van de oor- 
spronkelijke biotopen, terwijl door antropo- 
gene activiteiten nieuwe biotopen 
ontstonden. Het aantal soorten nam daarna 
weer toe. Enkele van de leeggevallen niches 
werden echter niet door de autochtone be- 
woners in beslag genomen, maar door immi- 
granten. Blijvende veranderingen in het Rijn- 
water hebben daarnaast ook tot nieuwe 
niches geleid. Zo is door zoutlozingen uit de 
kalimijnen in de Elzas en de bruinkoolmijnen 

in Duitsland het zoutgehalte sterk toegenomen. De natuurlijke chlorideconcentratie bedraagt 13 mg/l; in de 
periode 1980-1990 was de werkelijke concentratie gemiddeld 168 mg/l (range 45 - 420 mg/l). Ook is door 
thermische verontreiniging de gemiddelde watertemperatuur van het Rijnwater in Nederland met ongeveer 2 
tot 3°C gestegen. Inmiddels wordt de Rijn nu bewoond door ongeveer 25 tot 30 soorten immigranten die zich 
kunnen handhaven ondanks het feit dat ze van nature thermofiel zijn d o f  in brakke wateren voorkomen. 



28 Biologische monitoring zoete rijkswateren 1993 

5. Vissen 
R. Noordhuis (Koeman en Bijkerk BV) 

De huidige samenstelling van devisstand in de 

Nederlandse zoete wateren lijkt nog maar wei- 
nig op die in de vorige eeuw. Voorheen zeer 
talrijk voorkomende trekvissoorten als Steur, 

Elft, Houting en Zalm zijn verdwenen door 
een combinatie van intensieve visserij, verstu- 
wing van de rivieren en het verdwijnen van 
paaiplaatsen. Andere stroomminnende soor- 
ten zijn zeldzaam geworden. AIS gevolg van 
eutrofiëring worden vooral stagnante wateren 
gedomineerd door troebel water minnende 
soorten als Brasem, Snoekbaars en Pos. Door 
aanleg van vispassages rond stuwen worden 

sinds enkele jaren de trek- en paaimogelijkhe- 
den in de rivieren enigszins verbeterd. Eutro- 
fiëringsbestrijdende maatregelen en actief vis- 

standsbeheer moeten de verbraseming 
terugdringen. Op beide fronten wordt inmid- 

dels op bescheiden schaal succes geboekt. 

Voor de beoordeling van de ecologische toestand 
van de zoete wateren en de evaluatie van be- 
heersmaatregelen is er behoefte aan kennis om- 
trent de omvang en samenstelling van de vis- 

stand in de afzonderlijke rijkswateren. Sinds 
1987 wordt door het RIVO en Bureau Waarden- 
burg m.m.v. beroepsvissers systematisch derge- 
lijke informatie verzameld. Vanaf 1993 is i.s.m. 

Rijkswaterstaat het aantal locaties uitgebreid van 
8 tot 30 en is de vangstmethode gestandaardi- 
seerd m.b.v. fuiken. Daarnaast wordt informatie 
verkregen uit actieve visserij m.b.v. kor, kuil of 
electrisch schepnet, die in principe eens per twee 
jaar wordt uitgevoerd. In dit rapport worden 
enerzijds de fuikvangsten uit het zomerhalfjaar 

Fuiken Fyke nets 

Foto 9 
Het wegvangen van Brasem kan een gunstig effect hebben op de plantengroei en de helderheid van het water. Op 
langere termijn heeft deze maatregel echter nog niet altijd het gewenste effect. 

van 1993 besproken, anderzijds de vangsten die 
in het winterhalfjaar 1992/93 zijn gedaan m.b.v. 
de actieve visserij, die in dit seizoen in I8 wateren 

is uitgevoerd. 
De vangst kan nu  worden uitgedrukt in het aan- 
tal vissen per eenheid van inspanning (Catch Per 
Unit Effort; bijv. aantal "fuiketmalen", aantal 
sleepuren), waardoor het mogelijk wordt de 

vangst van opeenvolgende jaren of in verschil- 
lende wateren te vergelijken. 

In de maanden maart-november 1993 werden in 
fuiken (in bijna 15.000 fuiketmalen) 1.233.881 

zoetwatervissen gevangen, behorende tot 47 
soorten (1). Tabel 3 geeft de totale aantallen van 

Baars Perca fluviatilis 
Pos Gymnocephalus cernuus 
Snoekbaars Stizostedion lucioperca 
Spiering Osmerus eperlanus 
Blankvoorn Rutilus rutilus 
Aal Anguilla anguilla 
Bot Platichthys flesus 
Brasem Abramis brama 
Kolblei Abramis bjoerkna 
Alver Alburnus alburnus 
Rietvoorn Ru tilus erythrophthalmus 

... ..... .. ..... 
379.722 
31 5.1 56 
183.641 
97.395 
93.180 
84.871 
33.992 
30.149 

5.623 
5.098 
1.002 

Kor en Kuil Beam trawl 

Pos Gymnocephalus cernuus 
Blankvoorn Rutilus rutilus 
Brasem Abramis brama 
Baars Perca fluviatilis 
Snoekbaars Stizostedion lucroperca 
Bot Platichthys flesus 
Alver Alburnus alburnus 
Kolblei Abramis bioerkna 
Spiering Osmerus eperlanus 
Haring Clupea harengus 
Brakwatergrondel Pomatoschistus microps 

.......................................................... . ...... . ..... . . . . . . . . . . . . . . 
30.597 
29.471 
21.240 
9.881 
5.588 
2.569 
1.132 
1 .O06 

855 
529 
366 

Tabel 3 
Totale aantallen van de tien belangrijkste vissoorten die werden gevangen in fuiken, maart-november 1993, en In kor 
en kuil, februari 1992 - maart 1993, in volgorde van talrijkheid. 
Total numbers of the ten most common species of fish caught in fyke nets March-November 1993, and in beam trawls. 
Februaty 1992 - March 1993. 

de tien meest voorkomende soorten, figuur 
geeft de vangstsamenstelling per locatie. In 

grote meren (IJsselmeer, Markermeer, randr 
ren, Volkerak-Zoommeer, Haringvliet) werd 
fuiketmaal veel meer vis gevangen dan in de 
vieren en kanalen (figuur 18a). Hoewel ( 

Blankvoorn, Bot (IJsselmeer) en Spiering (M 

kermeer) aan dit verschil bijdroegen wa 
vooral baarsachtigen in de meren talrijk (fig 
18b). Van Brasem was het aandeel relatief gr 
in de Randmeren, met name in het hyperti 
Eemmeer (40%). In het Wolderwijdwas het a 

deel van Brasem in verband met de system 
sche afvissing beduidend kleiner dan in alle 
dere Randmeren. 
Ook in het rivierengebied waren, zij het bij 1, 
re dichtheden, baarsachtigen talrijker dan 
perachtigen. Snoekbaars was hier de meest a 

mene soort. Van de meer algemene vissoo 
waren Aal, Kolblei en Alver in de rivieren en 
nalen (Aal en Kolblei) talrijker dan in de me 

Uit de sleepnetvangsten zijn in de periodc 
bruari 1992 - maart 1993 114.524 vissen gen 
treerd, behorende tot 28 soorten zoetwate 
waaronder 5 soorten die niet in de fuiken we 

gevangen, en 16 soorten zeevis (2). De sar 
stelling van de vangsten is anders dan die va 
fuikvangsten, ook als de beide methoden bil 
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Fig. 17 
Samenstelling van de vangst in fuiken in aantalspercenta- 
ges en het aantal soorten per locatie, maart-november 
1993 In het rivierengebied wordt naar verhouding veel 
Aal gevangen in de meren zijn vooral baarsachtigen tal- 
rij k 
Composition of catches in fyke nets, March-November 
7993 In the rivers and their backwaters €el was caught in 
relatively high numbers, in the lakes especially percids 
were numerous 

hetzelfde water worden vergeleken (figuur 19). 
Aal en Baars, die in de fuiken veel werden gevan- 
gen, zijn in de kor- en kuilvangsten veel minder 

belangrijk, terwijl Brasem en Pos juist relatief 
veel talrijker zijn. Zeevis werd (Diklipharder niet 

meegerekend) in de fuiken niet gevangen. Bij de- 
ze vergelijking moet overigens in het oog worden 
gehouden dat de bemonsteringsperioden niet 
overeenkomen. 

In het Volkerak-Zoommeer werd ook in de 
Jeepnetten veel meer vis gevangen dan in de ri- 
{ieren, vooral door de naar verhouding enorme 
"allen jonge Blankvoorn, Baars en Pos (jaar- 
klasse 1992). De benedenrivieren (Hollandsch 

Diep, Haringvliet e.d.) namen een tussenpostitie 
In, onder meer door hoge aantallen Snoekbaars, 
ne t  name in het Haringvliet. 

'n totaal werden in de jaren 1987-92 in de zoete 

rijkswateren 54 vissoorten gevangen. Een aantal 
celdzame soorten en enkele soorten van kleinere 
vateren werden echter niet elk pa r  gevangen, en 
iet gemiddeld aantal soorten per jaar bedroeg 
~ 6 .  In 1992193 werden 52 soorten gevangen, 

vaaronder twee niet eerder gevangen soorten 

Elrits in de Grensmaas en Fint in met name het 
Senedenrivierengebied). Hierdoor werd het to- 

aal verhoogd tot 56. Deze toename van het aan- 
91 gevangen soorten is vooral een gevolg van de 
bename van het aantal locaties. Door het opne- 
ien  van wateren als de Grensmaas en de Nieuwe 
Jaterweg kan nu een vollediger beeld worden 
&schetst van de diversiteit van de visfauna in de 
Ikswateren. 

I 

I 

e route Nieuwe Waterweg - Nieuwe Maas - 

'aal is de enig overgebleven route waarlangs 

adrome trekvissoorten (d.w.z. soorten die 
luit zee de rivieren op trekken om te paaien) 

- c  
Samenstelling van fuikvangsten 1993 
Composition of fish caught in fyke nets, 1993 

= 2&ui//a angui//a LY 
Spiering 
Osmerus eperlanus 
algemene karperachtigen 
common Cyprinidae 
vegetatie minnende karpe 
Ciprinidae associated wtth 
stroomminnende karperachtige 
rheophilous Cyprinidae 
baarsachtigen 
Percidae 
Bot 
flatichthys flesus 
overigen 
others 

ongehinderd de Rijn kunnen bereiken, terwijl moeite dan Fint om hun weg te vinden via spui- 
katadrome soorten (die in omgekeerde richting en schutsluizen. Voor Finten is dat klaarblijkelijk 
trekken) er vrije toegang tot de Noordzee heb- wel een probleem; ondanks meldingen van con- 

ben. Vooral deze laatste groep had in de fuik- centraties op plaatsen als de zeezijde van de Ha- 
vangsten uit de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe ringvlietsluizen en buiten Kornwerderzand wor- 

Maas een zeer hoog aandeel (Aal 40%, Bot 23%). den bijv. in het Haringvliet en het IJsselmeer 

Ook het aandeel van de anadrome soorten was slechts sporadisch Finten gevangen. In 1993 is 
echter groter dan elders (figuur 20a), met relatief een experiment gestart met als doel na te gaan 

hoge aantallen Rivierprikken (89), Spieringen welke invloed het toelaten van een vrijere water- 
( 105) en Finten (204, ofwel 4%). Hoe intensief beweging door de Haringvlietsluizen kan hebben 

het contact met het mariene milieu hier is bleek op de fauna en de zouthuishouding van het Ha- 

ook uit de kor- en kuilvangsten, die voor een ringvliet. Als dit idee doorgang vindt, zou met 
groot deel (in de Nieuwe Waterweg bijna de helft name de Fint, die tot aan de afsluiting (1970) in 
van het totaal aantal vissen) uit zeevis bestonden het Haringvliet paaide, op korte termijn kunnen 

(figuur 20b). profiteren. 
Van de trekvissoorten verdient vooral de Fint 

aandacht. Spiering, oorspronkelijk ook een trek- De Grensmaas, die eveneens in 1992/93 in het 
vis, heeft zich na de aanleg van barrières aange- programma werd opgenomen, vertegenwoor- 
past door de vorming van standpopulaties (IJS- digt binnen het Nederlandse deel van onze ri- 
selmeer), en Rivier- en Zeeprik hebben minder viersystemen het bovenstroomse aspect. Hoewel 
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a Aantal vissen per fuiketmaal 1993 
Number of fish caught per 24h in fyke nets 
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Fig. 18 
(a) Totaal aantal vissen per fuiketmaal op alle locaties uit figuur 17 
(b) Aantalspercentages van enkele van de meest algemene vissoorten op alle fuikloca 
ties In de meren wordt in het algemeen veel meer vis gevangen dan in de rivieren Baar 
is vooral in het IJsselmeer en het Volkerak-Zoommeer relatief belangrijk, Pos in de Rand 
meren, Blankvoorn is min of  meer evenredig overde watersystemen verdeeld en Kolblc 
en Winde zijn vooral in het rivierengebied van belang Brasem bereikt een uitzonderlij 
hoog aandeel in het Eemmeer, het water met de hoogste fosfaat- en chlorofylgehalte 
van de zoete rijkswateren 
(a) Total number o f  fish caught in fyke nets per 24 hour, locat/ons as in Figure 17 
(b) Share of the most common species at each location In general, much more fish wr 
caught in the lakes than rn the rivers Perch was relatively common in Lake lJsselmet 
and in Lake Volkerak Zoommeer, Ruffe in the borderlakes, Roach was equally commo 
In rivers and lakes while Srlver Bream and /de mafnly occurred in fhe rivers B r e m  rt 
ached an extremely high share in Lake Eemmeer, which ha5 the highest phosphate ar 
chlorophyll concentrations of al/ fresh national waters 

b Aandeel vissoorten in fuiken 1993 
Share of species in total catch in fyke nets 
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Vispassages 

Tussen 1925 en 1936 werden ten behoeve van de scheepvaart in het Neder- 
landse deel van de Maas zeven stuwen gebouwd AI bij de aanleg werden 
voorzieningen getroffen om de trekmogelijkheden van vis te waarborgen Bij 

alle stuwen werden vistrappen aangelegd, meestal in de vorm van een hellen- 
de stroomgoot met schotten die de stroming enigszins afremmen ("Denil-trap- 
pen") Bij de stuw van Lith kwam een "bekkentrap". waarbij het hoogtever- 
schil over de stuw over een reeks van compartimenten werd verdeeld Beide 
typen waren vooral gericht op zalmachtigen en konden door Zalm worden ge- 
passeerd Niettemin liepen de zalmvangsten terug van enkele tienduizenden 
per jaar rond de eeuwwisseling tot enkele honderden in de jaren dertig In 
1932 werd de zalmvisserij gestaakt Voor de meeste an$ere soorten vormden 
de trappen door de hoge stroomsnelheid een belangrijke hindernis Dat gold 
bijvoorbeeld voor optrekkende jonge glasaal, waardoor de vangsten van Aal 
op den duur sterk terugliepen (3) 
Na de oorlog (1955) werd de bekkentrap van Lith daarom omgevormd tot een 
"vissluis", een constructie die overeenkomt met een schutsluis, waarmee in het 
buitenland goede ervaringen waren opgedaan Daarnaast kwam er een "glas- 
aaigoot", een met rijshout gevulde goot met een breedte van 35 cm en een 

helling van 1 8 Deze combinatie van 
voorzieningen leek aanvankelijk zeer suc- 
cesvol (4), en werd ook toegepast bij de 
aanleg van de drie stuwen in de Nederrijn 
en de Lek (zie figuur 18 in jaarrapport 
1992) In de Haringvlietsluizen kwamen 
in zes van de zestien peilers riolen die als 
vissluizen kunnen worden gebruikt 
In 1975-79 werd onderzoek gedaan naar 
de effectiviteit van de vissluis van Lith en 
drie van de vistrappen in de Maas (5) 
Daaruit bleek dat de effectiviteit van zo- 
wel de trappen als de vissluis te wensen 
overliet Meer dan de helft van de voor- 
zieningen raakte daarna buiten gebruik 
Eind jaren tachtig was de geplande aan- 
leg van waterkrachtcentrales bij vier van 
de stuwen aanleiding om opnieuw aan- 
dacht te besteden aan de migratiemoge- 
lijkheden van vis. ook al omdat met na- 

foto 10 me grotere vis bij het passeren van 
Bekkentrap in de Sieg. een zijrivier dergelijke centrales grote kans loopt op 
van de Rijn in Duitsland Interna- beschadiging door de schoepen van de 
tionale samenwerking is van turbines Bij de bouw van de water- 
groot belang voor het herstel van krachtcentrales in Llnne (1989) en Lith 
trek- en paaimogelijkheden voor (1990) in de Maas is ook een verbeterd 
riviervis type bekkentrap aangelegd, terwijl bil de 

inlaten naar de turbines wordt geexperi- 
menteerd met afweer- en geleidingssystemen voor VIS, o a met gebruik van 
lichtschermen (6) Ook bij andere stuwen wordt gewerkt aan nieuwe vispassa- 
ges of herstel van de oude voorzieningen 
Uit recent onderzoek in Linne en Belfeld blilkt dat de nieuwe bekkentrappen 
goed functioneren (7, 8) In Belfeld passeerden in de eerste maand na In ge- 
bruikname (mei 1993) ruim 17 O00 vissen Net als in Linne was de Alver verre- 
weg het meest talrijk, gevolgd door Aal en Blankvoorn In vergelijking met de 
opnamen uit de jaren zeventig lijkt het aandeel van de stroomminnende soor- 
ten iets te zijn toegenomen Terwijl het aandeel van de Alver toenam van ruim 
de helft van het totaal aantal vissen in 1977-79 tot ongeveer driekwart in de 
huidige situatie nam in Linne het aandeel van de overige stroomminnende 
soorten toe van O 35 to 1 25% Vooral de Kopvoorn liet een duidelijke toena- 
me zien 
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Vergelijking fuik en kor in Rijn en Maas 
Fyke net and beam trawl cornpared for Rivers Rhine and Meuse 

F l  Aa Anguilla anguilla = Spiering Osmerus eperlanus 

BlanKvOOrn ~ u r i / u s  rutilus = Brasem Abramic brama 

fuiken Rijn 
fyke nets Rhine 

kor Rijn 
beam trawls ~ h i ~ ~  = Kolblei Abramis bjoerkna 

v l  1 Overig others 

fuiken Maas 
fyke nets Meuse 

kor Maas 
beam trawls Meuse 

van de anadrome trekvis die dit deel van de Maas 
vroeger bereikte nog steeds nagenoeg niets is te- 
rug te vinden, valt de Grensmaas op  door een re- 

l latief groot aandeel van minder algemene, rheo- 
fiele (stroomminnende) soorten (figuur 20c). 

Niet minder dan 10% van het totaal aantal vissen 
bestond uit Kopvoorns en ook Barbeel en Rivier- 
grondel waren hier veel algemener dan elders. 

Fig. 19 
Vergelijking van de vangstsamenstelling (aantalspercen- 
tages) uit fuiken en korren, voor de Rijntakken (fuiken 
april-oktober 1993, 28584 vissen; kor maart 1993, 6678 
vissen) en de Maastakken (fuiken april-oktober 1993, 
38623 vissen; kor februari 1992, 11974vissen). In de fui- 
ken werd naar verhouding veel meer Baars en Aal gevan- 
gen, Brasems werden met name in de kor gevangen. 
Composition of  total catch from fyke nets and beam 
trawls in the branches of the River Rhine and the River 
Meuse. 1992/93. In fyke nets relatively high numbers of 
Perch and €el were caught, while Bream reached higher 
shares in beam trawls. 

diversiteit van de visbevolking in het stroombed 
van de Maas belangrijk hoger is dan die in de 
Rijn heeft te maken met de variëteit aan habitats. 
De Grensmaas draagt belangrijk bij aan die va- 

riatie, des te meer naarmate de plannen voor dit 
gebied, die een nog meer natuurlijk verloop van 

Elrits en Bermpje werden zelfs nergens anders 

gevangen. 

de rivier mogelijk zullen maken, doorgang vin- 

den. Vispassages in combinatie met een verrui- 
ming van de intrekmogelijkheden via de Haring- 
vlietsluizen bieden de mogelijkheid voor de 
terugkeer van anadrome soorten. Dit geldt met 
name voor Zee- en Rivierprik, die vroeger waar- 

schijnlijk in de Grensmaas paaiden en waarvan 
de populaties in het Benedenrivierengebied al 

De waterkwaliteit in de Maas is niet beter dan die 
van de Rijn. Door bovenstroomse koelwaterlo- 
zingen heeft de Maas bovendien meer dan de 
Rijn te kampen met een verhoogde watertempe- 

ratuur, hetgeen nadelig kan zijn voor de overle- 

Sneep (31 vissen ofwel 2.3% van het totaal), vingskansen van visbroed. Dat desondanks de enig herstel hebben laten zien. 

Fig. 20 
Samenstelling van de vangst uit fuiken in de Nieuwe Wa- 
terweg (a. maart-november 1993,4737 zoetwatervissen, 
mariene soorten niet weergegeven), uit de kor in de Nieu- 
we Maas/Nieuwe Waterweg (b, november 1992, 2988 
vissen, inclusief mariene soorten) en uit kor en electrtsch 
schepnet in de Crensmaas (c. februari-maart 1992, 1367 
vissen) De Nieuwe Waterweg is de enige route waar- 
langs stroomopwaarts trekkende vissoorten zoals de Fint 
ongehinderd kunnen passeren De zout-zoet gradient 
waarlangs deze vissen trekken komt ook tot uiting in de 
mariene bodemvis die in het westelijke deel in de kor is 

, gevangen In de Grensmaas is  in de huidige situabe nog 
niet veel van de anadrome trekvis terug te vinden Wel 
heeft dit water van alle zoete rijkswateren het meest uit- 
gebreide scala aan stroomminnende karperachtigen 

'Species composition of  fish caught in fyke nets ("fui- 
ken') and beam trawls ("kor") in the riverbranches Nieu- 
we Waterweg, Nieuwe Maas and Grensmaas, 1992/93 
The Nieuwe Waterweg i s  the westernmost part o f  the on- 
/y free passage left to the upstream parts o f  the River Rhi- 
ne, in which anadromous fish like Twaite Shad ( "F in t " )  
do not have to face weirs and sluices during upward mi- 
gration (a) A transition zone between the freshwater and 
marine ecosystem is s t i l l  present in the Nieuwe Water- 
weg, as i s  shown by the high proportion of marine spe- 
;fes caught in beam trawls (b) ln the Grensmaas, an up- 
- t rem stretch of the River Meuse. Iittle of the 
mdromous fish from the Nieuwe Waterweg were 
wght However, this water yielded the most w i e d  ran- 
= of rheophilous species in the fresh national waters 

a: fuiken Nieuwe Waterweg b: kor Nieuwe Maas. 
Nieuwe Waterweg 

- mariene soorten 

Rivierprik Lampetra fluviatilis 

Fint Alosa fallax 

Spiering Osmerus eperlanus 

overig anadroom other anadromous sp 

Alver Alburnus alburnus 

Kopvoorn Leuciscus cephalus 

Sneep Chondrostoma nasus 

Riviergrondel Gobio gobio 

0 overig rheofiel other rheophilous sp 

Aal Anguilla anguilla 

Blankvoorn Rutilus rutilus 

Brasem Abramis brama 

Zeelt  inc ca tinca 

0 Baars Perca fluviatilis 

Snoekbaars Stizostedion lucroperca 

Pos Gymnocephalus cernuus 

0 Bot Platichthys flesus 

0 overig zoet other freshwater sp 

c: kor Grensmaas 

karperachtigen 
rheophilous cyprinids 

Haring Clupea harengus 

0 Steenboik Trisopterus luscus 

0 Wijting Merlangius merlangus 

Brakwatergrondel Pomatoschrstus microps 

ScharlSchoVTong flatfish 

0 overig marien other marine sp 
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6.  Watervogels 
R. Noordhuis (Koeman en Bijkerk BV) en M. van Roomen (SOVON) 

In seizoen 1992/93 werden in de zoete rijkswa- 1.350.000 watervogels (inclusief ganzen, steltlo- Uit onderzoek aan verplaatsingen van diver5 

teren maximaal ongeveer 1.350.000 watervo- pers en meeuwen) in de zoete rijkswateren ver- soorten als gevolg van vorstinval is gebleken & 
gels geteld (december 1992). Het stroomge- bleven (figuur 21). Na de vorstinval van het eind de mate waarin deze verplaatsingen zich VOO] 

bied van de Rijn was daarbij met een half van deze maand, waarbij grote delen van de zoe- doen een negatief verband vertoont met de ovei 

miljoen vogels het rijkst, terwijl ook het IJssel- te rijkswateren (waaronder het IJsselmeer) be- leving van de achterblijvers. Soorten die bij plo 
meer grote aantallen vogels herbergde 
(380.000). Topscorers waren Kievit (270.000), 

Smient (201.000), Toppereend (185.000) en 
Kuifeend (154.000), soorten waarvoor de Ne- 
derlandse wateren ook internationaal gezien 
van grote betekenis zijn. Tijdens de interna- 
tionale watervogeltelling in januari 1993 be- 
vond zich 30% van de in Nederland getelde 

vroren raakten, was dat aantal beduidend lager; 
in januari werden ongeveer 900.000 vogels ge- 
teld. Naast de vorstgevoelige Kievit, die afnam 
van 270.000 naar 11.000, waren het vooral de 

Smient (van 201.000 naar 122.000) en de mosse- 
letende duikeenden (Kuifeend, Tafeleend en 
Toppereend, in totaal van 398.000 naar 250.000) 

die deze afname veroorzaakten. Alleen langs de 

selinge koude-invallen de grootste verlieze 
lijden, zoals Meerkoet, Tafeleend e n  Brilduike 
vertonen de sterkste vorsttrek (2). Dit uit zic 
bijvoorbeeld in verplaatsingen van het IJsse 

meergebied naar het rivierengebied. In janua 
1993 waren daardoor bijvoorbeeld de aantalk 
Kuifeenden, Tafeleenden en Meerkoeten in h 
IJsselmeergebied lager, langs de Maas duideli 

watervogels in de zoete rijkswateren. Maas waren de aantallen in januari hoger dan in hoger dan in voorgaande jaren (figuur 22). Bij ( 

december, met name door een influx van plan- Tafeleenden is de vorstvlucht duidelijk herkei 
Voor een goed begrip van het functioneren van teneters (Kolgans) en meeuwen. Na januari na- baar als een scherpe daling van het aandeel dat 
de Nederlandse zoete ecosystemen is behoefte men de aantallen verder af door wegtrek van het IJsselmeergebied verblijft tussen de telling( 
aan maandelijkse watervogeltellingen. Met be- overwinteraars. De lage aantallen in april wor- van december en januari (figuur 23). Toppe 

hulp van deze tellingen kan per watersysteem het den behalve door wegtrek ook veroorzaakt door eenden en vooral zaagbekken zijn minder gevo 
totale gebruik door een soort of voedselgroep het vertrek van de inlandse broedvogels naar ter- lig. Vaak zijn in relatief koude winters zelfs ve 
per seizoen berekend worden ("vogeldagen"; zie ritoria buiten de zoete rijkswateren. hoogde aantallen zaagbekken aanwezig 
IJsselmeerrapportage). Met uitzondering van de verband met influx uit noordelijker gelegen g 
zomermaanden (mei t/m aug) worden in het Niet alleen het totale aantalsverloop, maar ook bieden (dichtvriezende Oostzee). In januari 19' 
grootste deel van de watervogelgebieden in Ne- de verspreiding binnen Nederland kan sterk komt uit de tellingen echter geen toename na 

derland maandelijks tellingen gehouden. Vooral door de weersomstandigheden worden beïnvloed. voren, mogelijk in verband met d e  zeer slech 
in het winterseizoen verblijven in Nederland 
grote aantallen watervogels. O m  het aantalsver- 
loop van deze vogels in beeld te brengen wordt 

daarom niet uitgegaan van het kalenderjaar, 

Fig. 21 
Totale aantallen getelde watervogels in de zoete rijkswateren per maand (september 1992 t / m  april 1993) en per w 
tersysteem, 
Monthly numbers of waterb~rds in the Dutch national freshwater bodies. maar van de periode juli-juni. De "teldekking' 

(percentage van de telgebieden dat bezocht is) 
variëerde in 1992193 van ca. 75% in september 

en april tot ca. 95% tijdens de internationale tel- 
ling in januari (1). Een relatief groot deel van de- 
ze variatie was afkomstig van het benedenrivie- 

rengebied. In de jaarrapportage over 1992 
werden reeds de gegevens uit de internationale 
midwintertelling gepresenteerd. Inmiddels zijn 
ook uit de andere maanden gegevens beschik- 
baar, zodat ook het seizoensverloop kan worden 
geschetst. 

Figuur 21 laat per maand het totaal aantal getel- 
de watervogels zien. Vanaf september namen de 
aantallen geleidelijk toe, met name door de in- 
stroom van bodemfauna- (duikeenden) en plan- 
tenetende watervogels (Smient) vanuit noorde- 
lijker streken. De grootste aantallen werden 
geteld in december 1992, toen ten minste 

Watervogels in de zoete rijkswateren 
Waterbirds in the Dutch national freshwaterbodies 

0 Benedenrivieren. delta area 

Maas, river Meuse 

Rijn, river Rhine 

1 400 O00 

1 200 O00 

1 .ooo.ooo 

800.000 

600.000 

400.000 

200.000 

O 1 T 7 1 7 

Randmeren, borderlakes 

IJsselmeer, Lake IJsselmeer 

sept okt nov dec jan feb maart april 



Biologische monitoring zoete rijkswateren 1993 33 

Fig. 22 
Aantallen Kuifeenden, Tafeleenden en Meerkoeten In het 
IJsselmeer/Markermeer en in de Maas, januari 1993, ver- 
geleken met de voorgaande jaren (uitgezonderd jaren 
met ijsbedekking) De verschillen geven een zekere mate 
van vorstvlucht in januari 1993 aan Vooral bij de Taf- 
eleend en de Meerkoet waren de aantallen in het IJssel- 
meergebied in 1993 sterk verlaagd Dit hangt waarschijn- 
lijk samen met het feit dat deze twee soorten als ze achter 
zouden blijven een veel grotere sterftekans zouden heb- 
ben dan de Kuifeenden, naar schatting 80-90% i p v ca 
40% bij de Kuifeend (2 ,  zie ook figuur 2 3 )  
Numbers o f  Tufted Duck. Pochard and Coot in Lake IJS- 
selmeer/Markermeer and in the River Meuse in January 
1993, compared to lanuary counts in previous years (ye- 
ars with ice coverage excluded) The differences suggest 
an effect o f  /OW temperatures and ice coverage in January 
1993 ln the Lake IJsselmeer area especially numbers o f  
Pochard and Coot were lower than usual This corre 
sponds to the f a d  that individuals o f  these species would 
have to face a relatively high risk of dying (estimated at 
80.90% against 40% in Tufted Ducks, 2), should they 
stay in the area in spite of bad weather conditions 

Verspreiding vergeleken met eerdere jaren 
Bird distribution compared to preceding years 
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Fig. 23 
Aantallen Toppereenden in het IJsselmeer/Markermeer 
en het percentage van de Kuif- en Tafeleenden van de 
zoete rijkswateren dat in deze meren vertoefde, septem- 
ber 1992 - april 1993. De verdeling van de Kuifeenden 
over de zoete rijkswateren wordt mogelijk beïnvloed door 
voedselconcurrentie met Toppereenden in het IJsselmeer. 
Het verdwijnen van Tafeleenden uit dit gebied was een 
gevolg van de vorstinval van eind december. 
Numbers of Scaup in Lake lJsselmeer/Markermeer and 
the percentage of the total numbers of Tufted Duck and 
Pochard that were present in these lakes, September 
1992 - April 1993. The distribution of Tufted Ducks over 
the national waters is probably influenced by food com- 
petition with Scaups in Lake IJsselmeer. The decrease in 
Pochard numbers in December - January is induced by 
weather changes. 
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Aantalsverloop Meerkoet, 1992/93 
Numbers of Coot, 1992/93 
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Krooneenden 

De Krooneend is elgenlijk nog maar een recente aanwinst voor de Nederlandse avifauna In 1942 werden in 
het Vechtplassengebied (de Botshol), als onderdeel van een uitbreiding van het areaal vanuit het oosten, de 
eerste broedgevallen vastgesteld Tegenwoordig broeden er, nog steeds met name in de Vechtplassen, in Ne- 
derland enkele tientallen paren (3) De Krooneend wijkt van andere duikeenden o a af door zijn grotendeels 
vegetarische eetgewoonten, opvallend is vooral de sterke aantrekkingskracht van kranswieren op deze soort 
Met name in de periode augustus-oktober concentreren zich soms honderden tot duizenden Krooneenden in 
belangrijke kranswiergebieden, verspreid over West-Europa In Nederland kwamen in de jaren vijftig en zestig 
zulke concentraties voor in het Zwarte Meer (tot 650 vogels) en later in het Veluwemeer (tot 1600), waarmee 
deze gebieden waarschijnlijk voor de hele West-Europese populatie van belang waren Sinds eind jaren zestig 
de kranswieren hier verdwenen is het aantal pleisteraars sterk afgenomen, en concentraties van betekenis 
kwamen tot voor kort niet meer voor 
Door de diverse maatregelen die ter bestrijding van de eutrofiering zijn genomen, is echter de waterkwaliteit 
de laatste jaren weer wat verbeterd en sinds een jaar of drie zijn op diverse plaatsen de kranswieren terugge- 
keerd De Krooneenden lijken hierop te reageren In 1992 en 1993 pleisterde in het najaar een concentratie 
van ongeveer 100 Krooneenden op de Couwzee Deze vogels exploiteerden in de maanden september en ok- 
tober op systematische wilze het kranswierveld in het zuidwestelijke deel van het meer (figuur 26 4) Dit 
kranswierveld wordt gevormd door de soort Nftellopsrs obtusa en ligt op een diepte van 1-2 meter Met de 
Krooneenden profiteerden tienduizenden andere duikende watervogels van dit veld, waaronder vooral Meer- 
koeten, Tafeleenden en Kuifeenden 

De Krooneenden lijken echter, meer 
dan de andere soorten, kranswier te 
prefereren boven fonteinkruiden en 
dierlijk voedsel zoals Driehoeksmosse- 
len Het is  mogelijk dat de kranswieren 
voedingsstoffen bevatten die andere 
soorten via dierlijk voedsel opnemen In 
de genoemde periode vindt bij de 
Krooneenden de rui van de Iichaamsve- 
ren plaats Mogelijk voorzien de krans- 
wieren daarbij in specifieke behoeften 
i v m de aanleg van de veren Nader 
onderzoek hieraan is nog gaande 
Behalve de terugkeer van grotere na- 
jaarsconcentraties geeft ook een voor- 
zichtige toename van het aantal broed- 
paren aan dat de situatie voor de 
Krooneenden zich verbetert (3) Ook 
deze toename gaat gepaard met verbe- 
teringen van de waterkwaliteit. in de 
Vechtplassen is  sprake van herstel van 
de daar voorkomende (kranswier)vege- 
taties Als de huidige ontwikkelingen in 
de waterkwaliteit zich doorzetten, mag 
een verdere toename van het aantal 
Krooneenden worden verwacht 

Fig. 25 
Voorkomen van het kranswier Nftellopas obtusa (in bedekkings- 
percentages stippen) en van foeragerende Krooneenden in de 
Gouwzee, september-oktober 1993 

Fig. 24 
Aantalsverloop van de Meerkoet, september 1992 - api 
1993, en de verdeling van deze vogels over de meren e 
rivieren. Na het verdwijnen van de waterplanten neme 
de aantallen in de meren sterk af. 
Total numbers of Coot, September 1992 - April 1993 an 
distribution over lakes and rivers. By the end of tk 
growth season of aquatic macrophytes the numbers i 

the lakes strongly decreased. 

stand van de Spiering, hier een belangrijke pro 
v o o r  deze viseters. 

Ook veranderingen in voedselbeschikbaarhe 
kunnen omvangrijke verschuivingen tussen w 
tersystemen veroorzaken. Dat kan bijvoorbee 
doordat de spoeling dunner wordt in verba1 
met de toenemende aantallen vogels. Zo zou li 
in de loop van het seizoen dalende percenta 

Kuifeenden dat in het IJsselmeer/Markermt 
verblijft wel eens samen kunnen hangen met k 
toenemende aantal Toppereenden, die vrijv 
uitsluitend op het IJsselmeer foerageren (figu 

23). Beide soorten zijn grotendeels van de Dr 
hoeksmossel afhankelijk. Hetzelfde geldt voor 
Tafeleend, maar die concentreert zich vooral 
het zuidelijke deel van het IJsselmeergebied ( 
meer), waar de Toppereend veel minder tah- 

is. 
Bij soorten die waterplanten eten (Knobb 
zwaan, Meerkoet) ligt het zwaartepunt van 
verspreiding in september en oktober rond 
waterplantenvelden in de meren. De hoeveelh 
voedsel die voor watervogels beschikbaar 
hangt samen met de  waterkwaliteit. De door 

verse overheidsmaatregelen dalende nutrient 
halten beginnen hier en daar te resulteren in I 

toenemende helderheid van het water en ven 

gens in het terugkeren van de ondergedoken 
getaties. Tegenwoordig kunnen vooral in de 

zomer grote concentraties plantenetei 
watervogels worden waargenomen in wateren 
het Veluwemeer, de Gouwzee en het Volker 
meer. Vanaf de tweede helft van oktober net 
de beschikbare hoeveelheid planten echter SI 

af, waarna bij soorten als de Meerkoet een grc 
scheepse verschuiving in de richting van het 
vierengebied plaats vindt (figuur 24). 

Het belang van de zoete rijkswateren versc 
sterk per soort. Vogels van de zoute gebie 
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(Rotgans, Bergeend, steltlopers, etc.) en van klei- 
nere wateren (Waterhoen) zijn slecht vertegen- 

woordigd. Voor andere soorten zijn de zoete 
rijkswateren echter van relatief groot belang (ta- 

I bel 4, figuur 26). Van een aantal soorten was een 

aanzienlijk deel van de gehele NW-Europese 

populatie in de zoete rijkswateren aanwezig (ta- 
bel 4). Het IJsselmeer is vooral in december en 

januari van groot belang voor een aantal duiken- 
de eendesoorten, in het bijzonder de Topper- 
eend, waarbij de laatste jaren meer dan de helft 
van de populatie in het IJsselmeer overwintert. 
In augustus vormen tienduizenden Futen er de 

grootste ruiconcentratie van Europa en trekken 
er vanuit Oost-Europa en Rusland tot meer dan 
100.000 Zwarte Sterns door, eveneens naar 

schatting ruim de helft van de populatie. Het ri- 
vierengebied (m.n. Rijn en benedenrivieren) is 
van relatief groot belang voor zwanen, ganzen en 
grondeleenden In het Volkerak vallen de grote 

iantallen Slobeenden en Kieviten op. De kana- 
en, die alleen in januari bezocht z ip ,  waren voor 

geen enkele soort van grote betekenis. In het 
Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal 

te zamen werden nog geen 7000 vogels geteld, 
marvan Wilde Eend en Meerkoet elk ongeveer 
'en derde deel uitmaakten 

ibel4 
aximum geteld aantal vogels van de belangrijkste soor- 
n in de zoete rijkswateren in seizoen 1992193, percen- 
ge van de NW-Europese populatie, maand waarin het 
'aximum optrad en het watersysteem dat de grootste 
ntallen herbergde 
aximum numbers counted of bird speoes to which the 
itch national freshwater bodres are of  most importan- 
percentage of western palearctic population, month 
vhich the maximum numbers were counted and the 
is which held the hrghest numbers 

Fig. 26 
Verspreiding van Kuifeend en Waterhoen tijdens 
de midwintertelling in januari 1993. Van de Kuif- 
eenden bevond zich 75% in de zoete rijkswate- 
ren. Waterhoentjes werden vooral aangetroffen 
in kleinere, binnenlandse wateren; slechts 12% 
bevond zich in de zoete rijkswateren. 
Distribution of Tufted Duck and Moorhen over 
the entire country during the midwinter census 
of January 1993. O f  Tufted Ducks 75% was 
found in the national freshwater bodies, against 
only 12% of  Moorhens. which were found 
mainly in smal/ inland waters. 
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lMaximum valt in de periode waarin alleen het IJsselmeer, Markermeer, Volkerak en een deel van de 
randmeren geteld is. Highest numbers counted in months in which only part o f  waters was visited. 

2Werkelijke maximum valt waarschijnlijk in augustus. Real maximum probably in August. 

3Het open water van het IJsselmeer wordt steekproefsgewijs geteld, het werkelijke maximum ligt bij deze 
soort veel hoger. The open water o f  Lake llsselmeer was spot checked; in this species, the real maximum 
was probably much higher. 
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7. Ecotoxicologie 
E.J. de Jong (REA)  

Anders dan in 1992 (Maas) is het water dat via 
Rijn en Maas Nederland binnenstroomt in 

1993 niet aantoonbaar acuut toxisch geweest. 
De toxiciteit, die voor de beide wateren op het- 
zelfde niveau lag, overschreed echter nog wel 
het "aanvaardbare risico". De gehalten van 
microverontreinigingen in Aal lieten de 
grootste normoverschrijdingen zien in de 
Rijntakken, terwijl de gehalten in het IJssel- 

meer, Markermeer en vooral Wolderwijd rela- 
tief laag waren. De gehalten van kwik, DDT en 
hexachloorbenzeen waren op de meeste loca- 
ties lager dan in 1992, maar met name de 
kwik- en DDT-gehalten bedroegen vaak nog 
steeds een veelvoud van het Maximaal Toe- 

laatbaar Risiconiveau (MTR). 

Als onderdeel van het jaarlijks programma voor 
biologische monitoring worden door het RIVM 
in het laboratorium toetsen met water uit de Rijn 
en de Maas uitgevoerd om de effecten op aquati- 
sche organismen te bepalen (bioassays;2). Daar- 

naast worden door het RIVO in het voorjaar 
(mei) op twaalf locaties Alen (Anguilla anguilla) 
gevangen, die vervolgens worden geanalyseerd 

op de aanwezigheid van microverontreinigingen 
(1). Het doel hiervan is: 1. - de beschrijving van 
de actuele toestand van een locatie met betrek- 
king tot verontreinigende stoffen, 2. - het vast- 
stellen van het niveau waarop een stof in de 

voedselketen beschikbaar is en het risico van de 
verontreiniging in het ecosysteem en 3. - het 
vaststellen van veranderingen in de loop van de 

tijd. 
Door recente ontwikkelingen zijn de normen 

t.o.v. van het voorgaande rapportjaar gewijzigd. 
In de gewijzigde normering gaat men uit van het 
Maximaal Toelaatbare Risico niveau (MTR). 
Hierbij is rekening gehouden met doorvergifti- 
ging naar visetende organismen. In het inter- 
mezzo worden de achtergronden van deze 

normstelling verder toegelicht. 

De  toxiciteitsindex (TI) wordt door het RIVM 
elke maand bepaald voor de locaties Lobith 
(Rijn) en Eijsden (Maas) (2). Door de gebruikte 
methode (zie tekst bij figuur 27) wordt hierbij 
vooral het effect van organische microveront- 
reinigingen gemeten. In 1993 overschreed de 

toxiciteit in bijna alle monsters het niveau van 
het aanvaardbaar risico (TI = 0.01), maar op  

geen van beide locaties werd het niveau voor 
acuut gevaar (TI = 1) bereikt. De toxiciteit lag 
gemiddeld iets lager dan in 1992 (figuur 27), 
toen in april het Maaswater bij Eijsden acuut 
toxisch was. In de Rijn, waar monitoring van de 
toxiciteit al sinds 1988 plaatsvindt, is dit voor het 
laatst geconstateerd in 1990. Door de uitschieters 

in de Maas was de gemiddelde toxiciteit in 1991 
en 1992 hoger dan in de Rijn (statistisch niet sig- 
nificant). In 1993 bestonden er geen grote ver- 

schillen tussen de twee locaties. 
De toxiciteit in oppervlaktewater wordt beïn- 
vloed door het gehalte aan toxische stoffen en 
door omgevingsfactoren zoals temperatuur, de- 
biet en de hoeveelheid gesuspendeerd materiaal. 

Door middel van een eenvoudige regressieanaly- 
se met de datasets van Eijsden (1991-93) en Lo- 

bith (1988-93) kan echter voor geen van boven- 
genoemde omgevingsparameters een correlatie 
worden vastgesteld. 

Bij de bemonstering van Alen wordt bij voor- 
keur .gebruik gemaakt van dieren met een lengte 
van 30 tot 40 cm. Deze zogenaamde "Rode Aal" 
is gedurende winter en voorjaar namelijk plaats- 

gebonden, zodat de gemeten gehalten een beeld 

geven van de verontreiniging op de betreffen 

locatie. Alleen als Aal uit de bovengenoemg 
lengtecategorie niet in voldoende mate beschi 

baar is, worden ook grotere vissen aan het mo 

ster toegevoegd. In 1993 was dit het geval op 
locaties Lobith, Borgharen en Kanaal Gent-Tc 
neuzen (3). Op de laatstgenoemde locatie ge' 
de bemonstering van Aal grote problemen. Z 
wel in 1992 als in 1993 werd slechts één exei 
plaar gevangen. Er is daarom besloten om de k 
monstering op deze locatie te beëindigen. E 
verklaring voor deze moeilijkheden kan liggen 

het hogere zoutgehalte of het hoger niveau \. 
verontreiningingen. Om de eerstgenoemde 

den is ook de locatie Maassluis in de Nieuwe V 
tenveg niet in het meetnet opgenomen. Ook 
het Noordzeekanaal kunnen relatief hoge zo 
gehalten voorkomen, maar op deze locatie w 

den in 1993 voldoende Alen gevangen. 

Aal afkomstig uit de Lek bij Culemborg vertol 

de in 1993 het hoogste kwikgehalte (0,37 mg 
natgewicht), waarmee het MTR met een fac 

14 werd overschreden. Het kwikgehalte in 

uit het Woldenvijd was laag, nl. 0,03 mgkg; d 
waarde komt overeen met het MTR. Ook in 

uit het Markermeer en uit de Maas bij Borgha 
zijn relatief lage kwikgehalten gemeten; I 

Toxiciteit van het Rijnwater 
Toxicity of Rhinewater 

Toxiciteit van het Maaswater 
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Fig. 27 
Op de locaties Rijn bij Lobith en Maas bij Eijsden wordt maandelijks de toxiclteit van het water bepaald (RIVM). He 
ter wordt geconcentreerd m.b.v. XAD-hars. In het geconcentreerde water bevinden zich voornamelijk zwak polai 
pofiele stoffen. Metalen, sterk polaire en hydrofiele verbindingen komen in het concentraat niet voor. De tox 
wordt vastgesteld door meting van de luminescentie van de bacterie Photobacterium phosphoreum. Remming vt 
lichtafgifte is een maat voor de toxiciteit. Acuut gevaar treedt op boven een toxiciteitindex van 1. Het maximaal 
vaardbaar risico niveau is gesteld op 0 , O l .  
€ach month the toxicity of water from the Rivers Rhine and Meuse is assessed by measuring inhibition of luminesc 
by Photobacterium phosphoreum. At a toxicity index over I the water is considered acutely dangerous. maximu, 
ceptable risk level I S  set af 0.01 
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Fig. 28 
De kwikgehalten in Aal uit  de rijkswateren 
(RIVO) zijn, behalve in het Wolderwijd, zo 
hoog dat ze een gevaar kunnen  opleveren 
voor het ecosysteem Kwik tast het ze- 
nuwstelsel van organismen aan, kan het 
erfelijk materiaal beschadigen en de ont- 
wikkeling van embryo's verstoren N B 
normstelling gewijzigd t o v 1992 
Mercury levels in the Dutch national wa- 
ters are high enough to pose a threat to 

'I the ecosystem Mercury affects the ani- 
mal nervous system and the development 
of embryos 

Kwik in Aal 
Mercury in Eel 

I kwikgehalte (mg/kg op natgewichtbasis) ,+9' / 

edroeg de overschrijdingsfactor ongeveer 4. sediment kan het met kwik verontreinigde 

)p de meeste locaties werd het MTR ongeveer sediment worden afgedekt, waardoor de be- 

net een factor 7 overschreden. schikbaarheid van kwik in het water afneemt. 
)p alle locaties, behalve het Kanaal Gent-Ter- 

éuzen en het Noordzeekanaal, waren de gehal- In 1993 werd het MTR voor PCB-153 in Aal, be- 

:n lager dan in 1992 (figuur 28). Na een sterke halve in het Noordzeekanaal, alleen overschre- 
ding in de jaren zeventig lijkt de daling van den in wateren die direct door de Rijn worden 
vikgehalten in vis de laatste jaren iets te stagne- benvloed. De overschrijdingsfactor varieërt van 
n. Belangrijke bronnen van kwikverontreini- 1.5 tot 3 en betreft de volgende locaties: Rijn bij 
hg zijn de industrie, huishoudelijk afval, at- Lobith, Lek bij Hagestein, Hollandsch Diep, Ha- 
osferische depositie en nalevering uit de ringvliet en Noordzeekanaal. In de Maas komen 
Iterbodem. Kwik wordt niet afgebroken, maar aanzienlijk lagere gehalten voor dan in de Rijn. 

,gezet in een sterker accumulerende verbin- De laagste waarden werden gevonden in mon- 
g; methyl-kwik. Door afzetting met schoon sters uit het Markermeer, het IJsselmeer en het 

Woldenvijd (figuur 29). 
In de jaren tachtig is op veel locaties het gehalte 
aan PCB-153 in Aal licht gedaald. De laatste ja- 
ren lijkt deze afname te stagneren, ten opzichte 

van 1992 waren in 1993 op  de meeste locaties 

nauwelijks veranderingen waarneembaar. Op de 
locatie Rijn bij Lobith is het gehalte de laatste 
vier jaar zelfs weer toegenomen, ongeveer tot het 
niveau van 1985. Ook in het Noordzeekanaal 
was het PCB-gehalte in 1993 aanzienlijk hoger 
dan in 1992. 

Het MTR voor CDDT (=DDT+DDE+DDD) 
wordt op alle locaties overschreden. De hoogste 

. 
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Fig. 29 
De effecten van PCB's worden pas duide- 
lijk bij langdurige blootstelling. De stoffen 
veroorzaken kanker, verminderen de 
voortplantingscapaciteit en beschadigen 
de embryo's. Daarnaast wordt het af- 
weersysteem onder invloed van PCB's 
verzwakt. De massale zeehondensterfte in 
1989 wordt wel toegeschreven aan dit ef- 
fect, waardoor de dieren vatbaar werden 
voor een virusinfectie. N.B.: normstelling 
gewijzigd t.o.v. 1992. 
Effects of PCE's become most obvious af- 
ter prolonged exposure. They cause can- 
eer, affect fertility and embryonal deve- 
lopment. High mortality of seals in the 
Wadden Sea in 1989 as result o f  a virus 
infection may we// have been Iinked to 
reduced resistance caused by high PCB le- 
vels. 

Fig. 30 
Hexachloorbenzeen (HCB) in vetweefsel 
van Aal vergeleken met het MTR (0.14 
mg/kg vet). Op de meeste locaties is een 
dalende tendens zichtbaar. In 1989 werden 
relatief lage gehalten gemeten in wateren 
die door de Rijn worden be'invloed. De oor- 
zaak hiervan is onduidelijk, mogelijk is er 
verband met sedimentverplaatsingen als 
gevolg van de'uitzonderlijk hoge afvoer in 
de Rijn in het voorgaande jaar. 
Hexachlorobenzene levels in €e/ fat compa- 
red to maximum acceptable risk level (O. 74 
mg/kg fat). Low values in 1989 are possibly 
related to high excharge in the River Rhine 
during the preceding year. 

Hexachloorbenzeen in Aal 
Hei.chlorobenzmt I" IC1 ttrrvc 

\ 

I I I I I 1 
1988 1989 1990 1991 1992 199i 

- - MTR - Ketelmeer 

Kqn - Haringvliet - Ilrselmeer - Hollands Dlep 

- Lek Maas 

gehalten CDDT in Aal zijn gevonden in het 
stroomgebied van de Rijn. D e  hoogste over- 
schrijding van het MTR, met een factor 21 een 

industrie in het oppervlaktewater terecht 
vormt daar een bedreiging voor de toppred. 
ren door accumulatie via de voedselketen. 

verdubbeling t.o.v. 1992, is vastgesteld in het 

Noordzeekanaal. Ook in de Rijn bij Lobith 
wordt het MTR ver overschreden, namelijk met 
een factor 13. In de rest van het stroomgebied 

van de Rijn (Haringvliet, Hollandsch Diep en 
Lek) ligt het gehalte CDDT tussen de 0,64 en 
0,85 mgkg op vetgewicht basis. Dit komt over- 
een met een overschrijding met een factor 5. De 
laagste gehalten van CDDT zijn vastgesteld in 
het Wolderwijd, IJsselmeer en Markermeer. In 
het Ketelmeer, IJsselmeer en Markermeer zijn de 
gehalten van DDT t.o.v. 1992 licht gedaald (fi- 
guur 31). Ook op de locaties Haringvliet en Hol- 
landsch Diep namen de  gehalten af. 
Hexachloorbenzeen (HCB) komt als bestrij- 
dingsmiddel of als bijprodukt van de chemische 

de meeste locaties is een duidelijke afnam 
zien (figuur 30). Toch wordt op veel locatie: 

MTR nog overschreden. De grootste overscl 
dingen vinden plaats in de Rijn bij Lobith e 
Lek bij Hagestein (factor 3). Op de locaties i 

Maas, Hollandsch Diep, Noordzeekanaal en 
telmeer wordt het MTR met een factor 1 
overschreden. Op de locaties IJsselmeer, Vc 
rak, Markermeer en Wolderwijd voldoen di 
halten ten minste sinds 1988 aan de norm. 
Het hoogste gehalte van lindaan (y-HCH) 7 

gevonden in Aal uit de Maas, hoewel in de v 

gaande twee jaren nog hogere waarden zij1 
meten. In alle bemonsterde watersystemen 
deed het lindaangehalte aan het MTR. 
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Fig. 31 
DDT werd in 1939 in de landbouw gein- 
troduceerd als een soort wondermiddel 
Het was goedkoop, insekten waren snel 
dood en het middel had een langdurige 
werking In de loop van de tijd werden de 
nadelige effecten duidelijk Niet alleen de 
schadelijke insekten gingen dood, maar 
ook hun natuurlijke vijanden In veel dier- 
soorten en bij de mens werd DDT terug- 
gevonden en in 1976 werd het middel 
verboden Het directe effect van DDT is 
een verstoring in het zenuwstelsel Verder 
beinvloedt DDT de werking van de schild- 
klier Bij vogels worden de schalen van de 
eieren dunner, waardoor het broedsucces 
afneemt N B normstelling gewijzigd 
t o v  1992 
Along w/th inseds, DDT kills many of 
their natura/ enemies Even almost 20 ye- 
ars after banning it is found in tissues of 
many animal species, inchding humans 
DDT affe& the newous system and the 
thyroid gland Birds' eggs have thinner 
shells and hatching success is reduced 

I DDT-gehalte (mg/kg op vetgewichtbasts) 

- MTR re uired standard 
0,13 mgqkg op vetgewichtbasis 

N.B Z DDT = p,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-DDD 

: Historie en uniformering van nonnen 
M.A. Beek 

De eerste aanzet to t  normstelling voor het milieu vond plaats in 1976, met het uitkomen van de Nota "Milieuhygiënische Normen" (Ministerie van VROM). Sinds die tijd 
zijn er vele normen verschenen en vastgelegd in wettelijke regels en beleidsplannen. Twee voorbeelden van soorten normen zijn productnormen, die eisen stellen aan pro- 
ducten (bijv. warenwetnormen) en milieukwaliteitsnormen, die aangeven welke concentratie van een bepaalde stof in een milieucompartiment niet mag worden over- 
schreden. Bij het opstellen van een milieukwaliteitsnorm spelen gegevens over nadelige effecten van een stof een rol. In de afgelopen jaren is de behoefte sterk toegeno- 
men om het begrip 'nadelige effecten van een stof' ecotoxicologisch te  benaderen: Milieukwaliteitsnormering tegen de achtergrond van de te verwachten effecten op 

Als gevolg hiervan zijn uiteenlopende modellen en methodes ontwikkeld. In 1988 bracht de Gezondheidsraad een voorstel uit voor een uniforme procedure. In 1990 is de- 
ze procedure door het RIVM vereenvoudigd, verbeterd en toegepast ten behoeve van de nota "Mllieukwaliteitsdoelstellingen Bodem en Water" (MILBOWA). Hiermee 
werd tevens voor ecosystemen invulling gegeven aan de risicobenadering binnen het milieubeleid zoals weergegeven in de notitie "Omgaan met Risico's'' (1989), waarin 
risicogrenzen werden onderscheiden; het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) als bovengrens en het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) als ondergrens. 

' 
! 
: 
1 
3 ecosystemen. 

,' 
, ' 

: HetMTR 

i Het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau is de concentratiegrens per stof waarboven het risico voor het optreden van 'als nadelig te waarderen effecten' onaanvaardbaar is. 
j Als uitgangspunt voor ecosystemen is geformuleerd dat het MTR gelijk is  te stellen aan de concentratie waarbij ten hoogste 5% van de soorten in een ecosysteem bloot- 
:, gesteld wordt boven zijn No Effect Concentration (NOEC). Met  andere woorden, het MTR is de concentratie waarbij 95% van de soorten in een ecosysteem beschermd 
i is. Voor ecosystemen worden als 'als nadelig te waarderen effecten' de effecten op de reproduktie. de groei en de overleving van soorten beschouwd. Uitgangspunt is dat 
, dit essentiële parameters zijn die invloed hebben op de structuur en het functioneren van een ecosysteem. 
1 Bij de berekening van het MTR dient nagegaan te worden of een dergelijk beschermingsniveau voldoende waarborg biedt aan hogere organismen als Zeehonden, Otters 

en Aalscholvers. Hierbij gaat het met name om de risico's van hydrofobe en persistente stoffen die via accumulatie in de voedselketen toxische effecten kunnen hebben bij 
j hogere organismen (doorvergiftiging). 
~ De methode om doorvergiftiging In de MTR-systematiek mee te nemen, heeft naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad (1993) recent enige vorm gekre- 

L gen. In 1994 is een RIVM-rapport uitgekomen waarin deze methode is toegepast voor het afleiden van MTR's voor 25 stoffen. 

1 
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Verantwoording 

VEGETATIE 

De veldopnames van de vegetatie in en langs de 

grote rivieren werd in 1992/93 verzorgd door het 
N I 0 0  (Nederlands Instituut voor Oecologisch 
Onderzoek) te Heteren, in opdracht van het RI- 
ZA. De veldopnamen in de stagnante wateren 
vindcn plaats in samenwerking met de meet- 
diensten van de directies Zeeland, Zuid-Holland 
en IJsselmeergebied. De vliegtuigopnamen wor- 

den gemaakt in samenwerking met de Meetkun- 
dige Dienst. In het RIZA werkdocument 

91.152cx* is de operationele uitwerking van de 

vegetatiemonitoring beschreven. Voor informa- 
tie omtrent de monitoring van vegetatie kunt u 
contact opnemen met Dhr. H. Coops. 

VISSEN 

De monitoring van de visstand vindt plaats in 
samenwerking met het RIVO (Rijksinstituut 

voor Visserij Onderzoek) te IJmuiden. De ope- 
rationele uitwerking van de monitoring van de 
visstand is beschreven in het RIZA werkdocu- 
ment 91.152dx*. Voor informatie omtrent de 
monitoring van de visstand kunt u contact op- 

nemen met Dhr. E. Lammens. 
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FYTOPLANKTON 

De bemonstering en determinatie van het fyto- 

plankton in de grote rivieren wordt voor elk wa- 
tersysteem in de peiljaren verzorgd door het 
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiene) te Bilthoven. De bemonstering 
en determinatie van het fytoplankton in de ove- 
rige wateren wordt verzorgd door het RIZA. De 
operationele uitwerking van de monitoring van 
fytoplankton is beschreven in het RIZA werkdo- 
cument 91.152ax*. Voor informatie omtrent de 

monitoring van fytoplankton kunt u terecht bij 
Dhr. K.H. Prins. 

WATERVOGELS 

De monitoring van watervogels wordt gecoörd- 
ineerd door het SOVON (Samenwerkende Or- 
ganisaties Vogelonderzoek Nederland) te Beek- 
Ubbergen. De operationele uitwerking van de 

monitoring van watervogels is beschreven in het 
RIZA rapport BM93.06*. Voor informatie om- 
trent de monitoring van watervogels kunt u 
contact opnemen met Dhr. R. Noordhuis. 

* Ten behoeve van de tweede cyclus (1996 tot en met 1999), worden de werkdocumenten m.b.t. de 
operationele uitwerking in 1995 en 1996 geactualiseerd. 

MACROFAUNA 

De bemonstering van macrofauna in kunstmati; 

substraat en op stenen worden uitgevoerd doo 
de meetdienst van RWS Dir. Oost. De determi 
natie van deze macrofauna wordt verzorgd doo 
het RIZA. De operationele uitwerking van d 
monitoring van macrofauna is beschreven in he 
RIZA werkdocument 91.152bx*. Voor informa 
tie omtrent de monitoring van macrofauna kun 
u contact opnemen met Dhr. A. bij de Vaate. 

ECOTOXICOLOGIE 

De monitoring van accumulatie van microvei 
ontreinigingen in Aal en Driehoeksmossele 
vindt plaats in samenwerking met het WVO. I3 
monitoring van de toxiciteit van het oppervlal 
tewater vindt plaats in samenwerking met ht 
RIVM. De operationele uitwerking van de mc 
nitoring van ecotoxicologische parameters 
omschreven in het RIZA werkdocumei 

BM91.152fx*. Voor informatie omtrent de mc 
nitoring van de ecotoxicologische paramete 
kunt u contact opnemen met Mw. H. Maas. 

U WILT MEER WETEN ???! 

Niet alle gegevens die zijn verzameld in het ka- 
der van de Biologische Monitoring zijn in dit 
rapport gepresenteerd. Een overzicht van de 
vanaf 1992 bepaalde parameters wordt gegeven 
in de nota “Milieumeetnet Zoete Rijkswateren” 
(nota nr. 92.051). Met behulp van een inmiddels 
uitgevoerde evaluatie van de eerste periode 
(werkdocument 95.067X) wordt het pro- 
gramma voor de tweede vierjaarlijkse periode 

(1996-1999) in 1995 samengesteld. Bij het ge- 
reed komen van “DONAR, het centrale gege- 
vensopslag systeem van Verkeer en Waterstaat, 
zullen alle gegevens in “DONAR“ worden opge- 

slagen. Voor vragen over deze gegevens kunt u 
terecht bij de afdeling meetnetten van het RIZA, 
contactpersoon is P. Jesse. De projectleider van 
het totale monitoringsprogramma (chemisch, 
biologisch, fysisch) van het RIZA is L.J. Gilde. 

Programmaleider van de biologische monit 
ring is K.H. Prins. Alle hier vermelde personm 
zijn werkzaam bij het RIZA 

adres: Postbus 17 
3200 AA Lelystad 

telefoonnummer: 0320-29841 1 
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