KRW-maatregel rivierhout

Leren van
waarnemingen
op rivierhout
i

Plaats een complete boom in een
stromende rivier en al snel ontstaat
er een ‘zoetwaterkoraalrif’. Deze
bloeiende onderwaterreservaten
herbergen veel vissen, slakken en
kreeftjes, en versterken zo de
ecologische waterkwaliteit. Dat is
tenminste het idee. Recente
metingen moesten uitwijzen of dit
inderdaad zo is.
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Monitoring wijst uit dat het
hout een uitstekende manier is
om de ecologische kwaliteit van
watersystemen te verbeteren

Zoetwaterspons op een houten paal
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KRW-MAATREGEL RIVIERHOUT

“De Rijn verloor in de afgelopen 300 jaar vrijwel zijn gehele
bestand aan eendagsvliegen, steenvliegen, kokerjuffers en kevers.”
Alexander Klink



tak met een speciale machine afgezogen en onderzocht. Dit is duurzamer dan complete takken en
andere onderdelen van de boom afzagen en
bekijken. De resultaten van het onderzoek uit 2016
waren bemoedigend. Zo bleek dat de biodiversiteit
toeneemt door het hout in het water. Vooral dansmuggen profiteren als inheemse soort van deze
‘onderwaterreservaten’. Ook is in 2016 de koker
juffer bij Wageningen aangetroffen. Klink: ‘De
kokerjuffer is in de afgelopen 150 jaar nooit levend
in of langs de grote rivieren verzameld. Een andere
‘nieuwkomer’ is de hout-etende dansmuglarve.
Die troffen we nu ook voor het eerst sinds lange
tijd weer in de rivier aan.’






Alexander Klink is ecoloog met als specialisme
paleo-ecologie, een vakgebied waarbinnen onderzoekers ecosystemen uit het verleden recon
strueren. Die kennis levert mogelijk lessen op over
hoe we de huidige ecosystemen beter kunnen
laten functioneren. Uit zogenoemde ‘paleo
monsters’ uit 1700 kon hij al snel concluderen dat
de Rijn in de loop der tijden veel soorten is kwijtgeraakt. Klink: ‘Recente monsters van de
Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands
(MWTL) en het huidige onderzoek wijken namelijk
sterk af van de paleomonsters, die veel meer soorten bevatten. Zo verloor de Rijn in de afgelopen
300 jaar vrijwel zijn gehele bestand aan eendagsvliegen, steenvliegen, kokerjuffers en kevers.’

Kaspische indringers

Kokerjuffers en dansmuglarven



De afgelopen jaren raakten meer en meer partijen
overtuigd van de ecologische waarde van hout in
het water. Meer hout in onze rivieren brengen,
werd een maatregel van Kaderrichtlijn Water
(KRW), wat leidde tot verschillende, kortlopende
proeven. Het meest recente project vond plaats in
de Rijntakken, waar bomen op de rivierbodem zijn
verankerd met betonnen platen. De meest recente
bemonstering vond in 2016 plaats. Hierbij wordt
het monster van stam, broekstuk (wortelgestel) en
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Op bijna alle locaties meldde de Kaspische aas
garnaal zich in het najaar van 2016 als exoot. Deze
soort, die niet van nature voorkomt in Nederland,
kon door de aanleg van het Main-Donaukanaal de
rivier op zwemmen. Ook vlokreeftjes en slijk
garnalen uit de Kaspische zee zijn in ruime mate
aanwezig, op en rond het rivierhout. Klink: ‘Het
zou heel goed kunnen dat de grote dichtheid aan
exoten in de rivier een eventuele ‘comeback’ van
inheemse soorten in de weg staat. De slijk
garnaaltjes vestigen zich ook op stenen en hout.
Daarop bouwen ze ‘huisjes’ van slijk. Op plekken
waar ze veel voorkomen, bouwen ze soms hele
bomen vol met hun huisjes. Daardoor is er gewoon
geen plaats voor andere soorten.’ Waar de exoten
op de stenen ongeveer 95 procent van de hele
fauna uitmaken, is dat op bomen duidelijk minder.
Bomen lijken dus gunstig voor inheemse soorten.
Toch is het aandeel exoten nog altijd circa
50 procent. Naast een toename van deze macro
fauna, laat de maatregel ook zien dat veel vissoorten dankbaar gebruikmaken van de beschutting die
de boomtakken en wortels bieden. Jonge vissen
schuilen er, sommige soorten paaien er en roofvissen vinden er een vruchtbare jachtgrond. Ook de
trekvissoorten, die rivieren gebruiken om van en
naar de zee te zwemmen, zijn geholpen met het
rivierhout: ze kunnen er onderweg tussen schuilen.






Klink bekeek ook actuele data van rivieren uit het
buitenland. Daar lagen op enkele plekken bomen
in het water en trof hij wél de soorten aan die bij
ons zijn verdwenen. ‘Natuurlijk spelen er meer
factoren mee, maar er is een duidelijke relatie
tussen het gebrek aan hout in onze rivieren en het
verdwijnen van deze soorten.’ Hout in het water
verrijkt dus het ecosysteem, ziet Klink. ‘Vergelijk
een voetbalveld met een bos. Het voetbalveld
heeft, ecologisch gezien, twee dimensies, het bos
drie. Het biedt een veel groter bewoonbaar oppervlak. Hetzelfde zie je terug in de rivieren. Veel
rivieren zijn uitgediept en voorzien van stortstenen
in de oevers. Het is een vrij ‘arme’ ecologische
omgeving. Met bomen kun je die verrijken.’



Hoopvolle ontdekking in het buitenland

Geul Maasbommel

Grotere vispopulatie vergroot diversiteit





De uitkomsten bieden dus volop aanknopingspunten om de maatregel voort te zetten en uit te
breiden. Dat laatste kan helpen bij het terug
dringen van de exoten. Door op veel meer
plekken bomen in het stroomgebied van de Rijn
te leggen – zowel hier als over de grens – kan de
vispopulatie namelijk verder groeien. Klink
verwacht dat een grotere hoeveelheid vis in het
rivierenstelsel helpt om het aantal exoten te
verminderen. Onderzoek naar de voedings
gewoonten van riviervissoorten als barbeel, sneep
en kopvoorn wijst namelijk uit dat deze zich voor
90 procent voeden met de Kaspische slijkgarnalen
en vlokreeftjes. Dit geeft inheemse macrofauna
weer de ruimte zich op het hout te vestigen.

Duurzame bijvangst
Het rivierhout kan ook nog een duurzame toepassing krijgen. Hout dat een aantal jaren onder
water ligt, wordt geïmpregneerd en kan gebruikt
worden in de buitenlucht. Dit ‘wateren’ gebeurt
al sinds de Middeleeuwen. Zo krijgt het rivierhout
naast een ecologische ook een economische
functie als duurzame vervanger van tropisch
hardhout. ‘Voorwaarde is dat de boom in zijn
geheel in het water wordt gelegd. Met takken en
wortels functioneren ze optimaal als substraat
voor fauna, terwijl ze aan het wateren zijn.

Doe je dat, dan ontstaat een win-winsituatie.
Na een aantal jaren haal je de bomen weer uit de
rivier en heb je natuurlijk geconserveerd hout dat
perfect geschikt is als bouwmateriaal.’

Nog meer bomen in de rivier
Rijkswaterstaat zet in op het hergebruik van dit
soort materialen. En materiaal is er genoeg.
In het kader van het Programma Stroomlijn
verwijderen we veel bomen langs de Maas en de
Rijntakken. Dit helpt de rivieren overtollig water
sneller af te voeren. De verwijderde bomen langs
de rivier kunnen prima gebruikt worden ín de
rivier. De komende periode gaan Rijkswaterstaat
en betrokken aannemers met elkaar om tafel om
dit verder vorm te geven. Klink heeft goede hoop
voor de toekomst van het rivierhout. ‘Monitoring
wijst uit dat het hout een uitstekende manier is
om de ecologische kwaliteit van watersystemen te
verbeteren en daarmee het behalen van de KRWdoelstelling dichterbij te brengen.’
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