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Voorwoord
..................................................................................

Dit is de verslaglegging van een onderzoek naar een graadmeter voor het
ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen en een toepassing van die graadmeter voor het traject Lobith tot de Noordzee. Het
project is betaald door het programma WONS*Inrichting. Daar is ook het
rapport aan gericht. Het onderzoek is gedaan in 2001 en 2002. Het volgen
van het ecologisch rendement van natuurontwikkeling wordt deel van de
Voortgangsrapportage binnen het Programma Herstel en Inrichting.
Naast de grote groep auteurs hebben diverse personen aan het rapport
bijgedragen. Informatie over de natuurontwikkelingsprojecten kwam onder
meer van Harro Pruijssen (LNV - DLG), Martin Soesbergen (DWW), Rob
Lambermont en Simon Mostert (RWS Dir. Oost-Nederland) en Edith van
Dam (RWS Dir. Zuid-Holland). Frank Kok (RWS Dir. Oost-Nederland) heeft
gekeken naar de afstemming tussen de uitkomsten van dit project en resultaten van het project Ruimte voor Rivieren. Inhoudelijke adviezen van de
specialistische diensten van Rijkswaterstaat kwamen van Jaap Graveland en
Jaap de Vlas (RIKZ), Martine Graafland (DWW), Marianne Geijdanus en
Bram bij de Vaate (RIZA). Timur Pavluk (RosNIIVH, Ekaterinburg, Rusland)
en Bart Reeze (RIZA) hielpen bij het bepalen van de macrofauna-indices.
Jan van der Hout en Marloes Schiereck (RIZA) gaven ondersteuning voor GIS.
Willem Pool heeft geholpen bij de eindredactie en de afdeling Presentatie
van het RIZA heeft de opmaak en het vermenigvuldigen van het rapport
verzorgd.
Iedereen bedankt voor de geleverde bijdrage.
Diederik van der Molen
projectleider, RIZA, Lelystad.
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Achtergrond
..................................................................................

De derde Nota waterhuishouding (NW3, 1989) vermeldt dat milieu-indicatoren
zichtbaar verbeteren, maar dat de natuur niet genoeg vooruit gaat. Daarom
verschoof de aandacht van emissiebeperking naar inrichting. De nota leidde
tot het uitvoeringsprogramma Herstel en Inrichting. Dit programma beoogt
projecten op gang te brengen die gebieden herstellen en opnieuw inrichten
voor de natuur in de rijkswateren. Na ruim tien jaar is het tijd voor een
evaluatie en moet er opnieuw nagedacht worden over het programma.
Er is daarom een aantal activiteiten in gang gezet is om het programma
Herstel & Inrichting te versterken, te vernieuwen en te verbeteren.
Polman & Iedema (2001) maakten een tussenstand en een inventarisatie
van de belangrijkste problemen van het uitvoeringsprogramma Herstel &
Inrichting. Hieruit blijkt dat in de afgelopen tien jaar het bereiken van de
doelen van de Nota een stuk dichterbij is gekomen. Anderzijds bestaat er
behoefte aan meer informatie over de effectiviteit van de planvorming en
het ecologisch rendement van de projecten.
Tegelijkertijd verandert de koers van het waterbeleid, staan de relaties met
natuur- en ruimtelijk beleid nadrukkelijk ter discussie en drukt internationaal
beleid steeds sterker een stempel op het waterbeleid in Nederland. Door
hoogwater in de rivieren in 1993 en 1995 en wateroverlast in 1998 wordt
er opnieuw gedacht over de omgang met water. De vierde Nota waterhuishouding (NW4, 1998) bepleit veerkracht en meewerken met het water in
plaats van weerstand en verzet. Deze strategie wordt ook verdedigd omdat
de zeespiegel stijgt en de afvoeren veranderen vanwege wijziging van het
klimaat. Vandaar dat er steeds meer aandacht is voor water in het natuurbeleid (Natuur voor mensen, mensen voor natuur, 2000) en ‘water als
ordenend principe’ in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (2001). Regelgeving over water komt steeds vaker uit Brussel. De hoofddoelstelling van
de Europese Kaderrichtlijn Water (2000) is voorkómen van verdere achteruitgang en herstel van watersystemen. Deze richtlijn bepaalt in de komende
jaren in belangrijke mate de monitoring en beoordeling van water.
Daarnaast worden de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn steeds vaker in
verband gebracht met de inrichting van de watersystemen.
Leeswijzer

Dit rapport bestaat uit een analyse van mogelijke graadmeters, keuze en
operationalisering van één graadmeter en toepassing van de methodiek op
het studiegebied. Na de samenvatting van de belangrijkste punten van het
rapport volgt een beschrijving van de doelstelling van het project (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op van de doelen van natuurontwikkeling in het rivierengebied. Vervolgens wordt de graadmeter uitgewerkt. Dit is een analyse van vooraf geformuleerde criteria en bestaande
graadmeters (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 licht de keuze van het specifieke
studiegebied toe en geeft een overzicht van de beschikbare gegevens.
Daarna volgt een uitwerking van de graadmeter voor het studiegebied
(hoofdstuk 5). Het rapport wordt afgesloten met discussie, conclusies en
aanbevelingen (hoofdstuk 6).
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Samenvatting
..................................................................................

De derde Nota waterhuishouding (1989) merkt op dat de milieukwaliteit
verbetert, maar dat de natuur daar onvoldoende mee is geholpen. Deze
Nota beoogt de natuur dan ook te stimuleren door herstel- en inrichtingsmaatregelen. Dit geldt ook voor het Natuurbeleidsplan (1990). Dit rapport
bespreekt het ecologisch rendement van deze natuurontwikkeling. Er zijn
twee doelstellingen:
1. de ontwikkeling van een methodiek (graadmeter) waarmee inzicht
wordt verkregen in het ecologisch rendement van maatregelen voor
herstel en inrichting,
2. toepassing van de graadmeter voor een aanzienlijk deel van het Rijnstroomgebied (Lobith - Waal - Oude Maas - Maassluis).
Vooraf zijn voor de graadmeter criteria geformuleerd. De graadmeter moet:
• eenvoudig zijn en bij beleid en beheer aanspreken,
• zicht geven op het ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen,
• herhaalbaar en controleerbaar zijn,
• aansluiten bij Europese richtlijnen.
Bij de ontwikkeling van de graadmeter is een aantal bestaande graadmeters
verkend. Bovendien is gekeken naar de beschikbaarheid van gegevens.
Hierbij dook een aantal problemen op. Het blijkt zeer lastig een goed beeld
te verkrijgen van welke maatregelen waar en wanneer zijn uitgevoerd.
Bovendien zijn niet alle nieuwe projecten voor en/of na de ingreep door
metingen vastgelegd. Ten slotte is er geen uniform en kwantitatief beeld
van de referentie van het gebied en is het niet duidelijk waar in de toekomst naar wordt gestreefd. Er is te weinig zicht op de samenhang tussen
processen, ecotopen en soorten.
Dit alles heeft geresulteerd in enkele pragmatische keuzes voor de graadmeter:
1. er is maximaal aangesloten bij de beschikbaarheid van expertise en
gegevens,
2. er is afzonderlijk gekeken naar vijf verschillende componenten van
het ecosysteem om de robuustheid van de uitkomsten te kunnen
beoordelen,
3. afhankelijk van de component en de beschikbaarheid van informatie is
een streefbeeld gekozen,
4. er is onderscheid gemaakt tussen a) de huidige toestand op basis van
een impressie van het gehele gebied en b) de ontwikkelingsrichting
(trend) zoals die kan worden vastgesteld op basis van de resultaten van
natuurontwikkelingsprojecten.
a) Voor de bepaling van de huidige ecologische toestand is gebruik
gemaakt van de kwalitatieve omschrijving van de ecologische
klassen en de kleurcodering van de Kaderrichtlijn Water,
b) voor de ontwikkelingsrichting is onderscheid gemaakt tussen
biodiversiteit/compleetheid en ruimtelijke samenhang.
De graadmeter toetst dus op drie onderdelen (huidige toestand, ontwikkelingsrichting biodiversiteit en ontwikkelingsrichting ruimtelijke samenhang) en is
toegepast voor vijf componenten (ecotopen, flora, macrofauna, vissen en
vogels).
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Het traject Boven-Rijn, Waal, Boven- en Beneden Merwede, Oude Maas
en Nieuwe Waterweg is gekozen als studiegebied. De graadmeter doet
een uitspraak voor het hele gebied; afzonderlijke projecten zijn vaak reeds
geëvalueerd. Er zijn drie typen maatregelen onderscheiden: veranderde
inrichting van het gebied, aanleg van natuurvriendelijke oevers en wijziging
in het beheer. Van ruim tien uiterwaarden zijn gegevens verkregen over
een verandering van de inrichting (aanleg nevengeulen of ontkleien). Het
jaar 1990 is gekozen als de uitgangssituatie vóór de maatregelen, het jaar
2000 als de huidige toestand.
De vorm van de graadmeter en een samenvatting van de resultaten van de
toepassing zijn weergegeven in onderstaande tabel.
................................

De ecologische toestand van het studiegebied volgens de Kaderrichtlijn Water
(rood = slecht, oranje = ontoereikend,
geel = matig, groen = goed, blauw =
zeer goed) en de ontwikkelingsrichting
van de ecologische kwaliteit op basis
van de natuurontwikkelingsprojecten
(++ zeer goed, + goed, 0 onveranderd,
- slecht, -- zeer slecht).

Ecologische
toestand

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

Ontwikkelingsrichting
........................................
Biodiversiteit/
Ruimtelijke
Compleetheid
samenhang
..................
...................

Ecotopen
Flora
Macrofauna
Vissen
Vogels

+
+
+
+
0

0/+
n.v.t.
+
++
n.v.t.

Wat is nu het ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen
voor het studiegebied? De bijdrage van de maatregelen aan de ecologische
toestand van het gehele gebied is nog niet goed aan te tonen: de ecologische
kwaliteit voor het gehele gebied is ontoereikend tot matig. De ontwikkelingsrichting voor zowel de biodiversiteit/compleetheid als voor de ruimtelijke
samenhang is echter positief. De scores zijn vrij consistent voor de vijf
bestudeerde componenten van het ecosysteem, waardoor wordt aangenomen
dat de conclusie robuust is.
Van de ecotopen zijn diverse kenmerkende typen nog ondervertegenwoordigd. Vaak is nog niet de helft van het areaal genoemd in streefbeelden
gerealiseerd. Tot nu toe bestaat slechts ongeveer een kwart van het totale
gebied uit natuurlijke ecotopen. Wel groeien de arealen van alle natuurlijke
ecotopen sinds 1990. Op moeras na. Dit heeft echter nog nauwelijks geleid
tot een verbetering van de ruimtelijke samenhang, uitgedrukt in de levensvatbaarheid van populaties van kwetsbare soorten uit verschillende soortgroepen. De sleutel tot verdere verbetering ligt bij het herstel van het areaal
aan natuurlijke ecotopen. Om de doelen in 2015 te halen zal het tempo
van natuurontwikkeling verhoogd moeten worden.
................................

Vergelijking van de samenstelling van
de natuurlijke ecotoopgroepen in 1990
en 2000 en de streefbeelden voor het
studiegebied (ha).

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

Ondiep zomerbed
Strangen
Stranden, slikken en platen
Rivierduin
Hardhout-ooibos
Zachthout-ooibos
Moeras
Ruigte
Natuurlijk grasland
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Ecotopen-kaart 1990
..................

390
560
131
132
343
829
543
819
1905

Ecotopen-kaart 2000
...................

443
605
183
146
342
845
522
960
2439

Streefbeeld
............

4020
910
920
475
790
1200
1140
2770
3340

De ecologische toestand van de flora is ontoereikend in cultuurgebieden en
matig in natuurgebieden. Dit illustreert een positieve ontwikkelingsrichting
bij het omzetten van cultuur- naar natuurgebieden. Deze richting is ook
zichtbaar bij een analyse in de tijd van de floristische kwaliteit in het
natuurontwikkelingsproject bij Beneden-Leeuwen.

30

'95 '96 '97 '98 '99

20

Droge ruigte

Buitendijks
grasland

Stroomdalgrasland

Vochtige ruigte

Slikkige oever

0

Zand- en
grindstrand

10

Kleinde
wateren

Floristische kwaliteit van aantal ecosysteemtypen in km hok BenedenLeeuwen in de periode 1995 - 2000. De
floristische kwaliteitsklasse is aangeduid
met kleuren: rood = afwezig/slecht,
oranje = matig, geel = vrij goed,
groen = goed, blauw = zeer goed.

Floristische kwaliteit

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

Een uitspraak over de huidige ecologische toestand met behulp van macrofauna wordt bemoeilijkt door de invloed van exoten op het aantal organismen
en het aantal soorten. Op basis van enkele indices beoordelen we de huidige
toestand als sterk afwijkend van de streefwaarden.
................................

Illustratie van de autonome ontwikkeling van macrofauna aan de hand van
het gemiddeld aantal organismen en
soorten macrofauna voor kunstmatig
substraat te Lobith voor de periode
1987 - 1999.

Aantal
Aantal taxa

organismen

80
6000
60
4000
40
2000

0
1987

20

0
1989

1991

1993

1995

1997

1999

Gemiddeld aantalorganismen per monster
Gemiddeld aantal taxa (soorten) per monster

Het is duidelijk dat de natuurontwikkelingsprojecten een toegevoegde
waarde hebben ten opzichte van de hoofdstroom. Dit geldt met name voor
de stroomminnende soorten macrofauna die ook waren beoogd. Afgaande
op de samenstelling aan muggenlarven lijken de nevengeulen van Gameren
en Opijnen in een aantal opzichten al op de historische toestand (Rijn in de
18e/19e eeuw) en op een geografische referentie.

Ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen

11

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

Aantal soorten bodembewonende
muggenlarven vroeger in de Rijn, op
een referentielokatie (rivier Tisza), in
het zomerbed van de Waal en in de
nevengeulen van Gameren en Opijnen.

Aantal taxa
bodembewonende
muggen
40
35
30
25
20
15
10
5
0
18/19
eeuw

1994

Rijn

Tisza

1998

1999

2000

1998

Zomerbed Waal

1999

2000

2001

Nevengeulen Gameren

2000

Nevengeul
Opijnen

De samenstelling van vissoorten in de hoofdstroom wijst op een sterke
verarming sinds 1890 voor de reofiele (stromingsminnende) en diadrome
(afhankelijk van zoet én zout water) soorten. Wel is er in het afgelopen
decennium een positieve ontwikkeling voor de reofiele soorten en voor
de benedenrivieren ook voor de diadrome soorten. Vermoedelijk draagt
verbetering van de waterkwaliteit hier meer aan bij dan de inrichting- en
herstelmaatregelen. In de uiterwaarden van de Rijn en de wateren in de
Donaudelta worden vergelijkbare eurytope (tolerante) en limnofiele (afhankelijk van stilstaand en plantenrijk water) soorten aangetroffen. Brasem
domineert langs de Rijn in driekwart van de onderzochte plassen de visstand,
terwijl de verdeling in de Donaudelta evenwichtiger is en nog een complete
gradiënt laat zien van direct grenzend aan de rivier tot verafgelegen.
................................

Vergelijking van de aanwezigheid
(hoger getal=hogere presentie) van
vissoorten per ecologisch gilde in de
Waal (vóór 1890, heden) en de
benedenrivieren (heden).

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

Waal vóór 1890
...............

Waal 1990-2000
...............

Benedenrivieren 1990-2000
......................

Reofiele soorten
Diadrome soorten
Eurytope soorten
Limnofiele soorten

14
21
19
8

6,5
7,5
21
5,5

5
11
20
5

In de nevengeulen zijn jonge vissen aangetroffen van diverse soorten die
op de Rode Lijst staan. Deze gebieden blijken (nog) niet geschikt om eieren
af te zetten, maar de vissen kunnen er wel foerageren. De uitgevoerde
natuurontwikkelingsprojecten worden zeer positief gewaardeerd als het
gaat om een verbetering van de ruimtelijke samenhang voor vissen.
Paai- en opgroeigebieden worden immers met elkaar verbonden.
Voor vogels heeft het gebied in de winter momenteel grote waarde voor
(inter)nationaal gewaardeerde soorten. Deze soorten lijken voor een deel te
profiteren van het agrarisch gebruik van de uiterwaarden. Grauwe ganzen
en Bergeenden nemen in aantal toe als broedvogel, evenals de Kwartelkoning, die belangrijk is in verband met aanwijzing van een deel van het
studiegebied als Vogelrichtlijngebied. Anderzijds neemt de Grauwe gors als
broedvogel af en veranderen de aantallen van de Kleine plevier nauwelijks,
terwijl deze wel bij typische hoogdynamische rivierecotopen hoort.
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................................

Verloop van het aantal paren Kwartelkoning en Grauwe gors tussen 1997 en
2000 langs Boven-Rijn en Waal.
aantal paren

15

10
Grauwe Gors
Kwartelkoning
5

0
1997

1998

1999

2000

In het algemeen zijn de aantallen broedparen per soort laag, waardoor de
ecologische toestand matig is. Na de maaiveldverlaging in de Afferdensche
en Deestsche waarden is het aantal broedvogels en het aantal soorten toegenomen. Wanneer wordt gekeken naar de afzonderlijke soorten, is het
algemene beeld voor dit gebied echter neutraal. Het natuurontwikkelingsgebied bij Beneden-Leeuwen vertoont een negatieve trend, maar dat in de
Stiftsche waard ontwikkelt zich positief. De ontwikkelingsrichting is op
basis hiervan als onveranderd getypeerd.
................................

Trends voor diverse broedvogels
(uitgedrukt in het aantal soorten) in
drie natuurontwikkelingsgebieden.

...........

Afferdensche en Deestsche waarden
............................

Leeuwensche waard
................

Stiftsche waard
............

Toename
Onveranderd
Afname

3
12
2

2
5
9

8
8
0

Er is een graadmeter gemaakt en toegepast, die het ecologisch rendement
van herstel- en inrichtingsmaatregelen op gebiedsniveau weergeeft. De
keuze van de graadmeter is bepaald door een aantal vooraf geformuleerde
criteria en door de beschikbaarheid van gegevens. De graadmeter is
‘eenvoudig’ en ‘aansprekend voor beleid en beheer’ door het onderscheid
tussen ecologische toestand en ontwikkelingsrichting, door het gebruik
van kleuren en symbolen en door aansluiting bij de terminologie van de
Kaderrichtlijn Water. Door de uitgebreide rapportage en inzet van meerdere
deskundigen is gestreefd naar ‘controleerbaarheid’. Het is een open vraag
of de graadmeter ook ‘herhaalbaar’ is op een ander moment of voor een
ander gebied, omdat veelvuldig gebruik is gemaakt van projectgegevens en
minder van het standaard meetnet.
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1 Doelstelling
..................................................................................

Er is behoefte aan een nieuwe koers van het programma Herstel & Inrichting.
Daarnaast zien we richting en omgeving van het waterbeleid veranderen.
Daarom is het project ‘Ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen’ begonnen. Dit project wil komen tot een methodiek waarmee
inzicht wordt verkregen in het ecologisch rendement van maatregelen voor
herstel en inrichting, die sinds de derde Nota waterhuishouding (1989)
zijn uitgevoerd. Dit inzicht dient om het succes van het programma
Herstel & Inrichting te kunnen aangeven en om nieuwe projecten binnen
het programma te legitimeren en aan te sturen. De doelgroep bestaat dan
ook uit de personen die geïnteresseerd zijn in het ecologisch rendement
van herstel- en inrichtingsmaatregelen. Dit zijn beleidsmakers die verantwoording moeten afleggen over de inzet van de middelen, maar ook planvormers die betrokken zijn bij verder ecologisch herstel van watersystemen
en anderen die begaan zijn met de toestand en de trends van onze watersystemen. De methodiek moet daarom resulteren in een eenvoudige graadmeter die bij beleid en beheer aanspreekt.
De bruikbaarheid van de methodiek wordt geïllustreerd aan de hand van
een toepassing voor een aanzienlijk deel van het Nederlandse Rijnstroomgebied: het traject Boven-Rijn, Waal, Boven- en Beneden Merwede, Oude
Maas en Nieuwe Waterweg (Lobith-Maassluis). Dit rapport bevat veel
technische informatie, zoals de motivatie voor de keuze van de graadmeters en de invulling daarvan voor het studiegebied. Het rapport vervult
daarmee een rol als achtergronddocument voor de onderbouwing van het
type graadmeter en als een basisdocument voor de toepassing op het studiegebied. Voor het bereiken van de geschetste doelgroep wordt relevante
informatie uit dit document samengevat in een brochure.
Het project gaat over het ecologisch rendement. Bepaalde onderwerpen
blijven buiten beschouwing, zoals de relatie met veiligheid, de ontwikkeling
van draagvlak, economische aspecten en de effectiviteit van planvorming
in het algemeen. Daarnaast richt het project zich op een methodiek en een
graadmeter voor het bepalen van het ecologisch rendement van de maatregelen ‘in brede zin’ en niet zozeer op de ecologische winst van individuele
projecten. Wel kunnen de inzichten worden gebruikt om succes- en faalfactoren van individuele projecten te identificeren. Dit vormt in deze studie
echter geen specifiek aandachtspunt, mede omdat, voor dit doeleinde,
voor de zoete rijkswateren reeds diverse goede gebiedsgerichte evaluaties
beschikbaar zijn (bijvoorbeeld Lauwaars & Platteeuw, 1999; Remmelzwaal
et al., 1999; Simons et al., 2000; Simons et al., 2001). Verder is uitgegaan
van zoveel mogelijk verschillende typen maatregelen: specifieke gebiedsinrichtingen, aanleg van natuurvriendelijke oevers en het uit pacht nemen
van delen van de uiterwaarden gericht op verbetering van de ecologische
toestand. Een groot deel van deze maatregelen is (deels) betaald uit het
programma Herstel & Inrichting, maar er zijn ook projecten gefinancierd uit
andere bronnen. Het project biedt geen zicht op de relatie tussen de inzet
van middelen en het ecologisch rendement.
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De uitkomsten van dit project geven inzicht in de ecologische effecten van
maatregelen die uitgevoerd worden binnen het uitvoeringsprogramma
Herstel & Inrichting. Ook helpen de uitkomsten problemen te inventariseren
bij het vaststellen van het ecologisch rendement. De ontwikkelde methodiek
en de eerste toepassing daarvan, zullen vervolgens deel uitmaken van een
jaarlijks terugkerende voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma
Herstel & Inrichting. De resultaten worden ook gebruikt om informatie te
geven aan Water in Beeld, de Evaluatienota Water-2 en de rapportages die
worden uitgegeven door het Natuurplanbureau.
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2 Ecologisch herstel in het beleid
..................................................................................

2.1 Inleiding

Ecologische graadmeters drukken een verandering uit gerelateerd aan ecologische doelen. Deze doelen maken weer deel uit van het voorgenomen
beleid. Ecologische doelen, ook wel streefbeelden genoemd, geven houvast
als de richting van het ecologisch herstel bepaald moet worden. Dit hoofdstuk gaat in op het beleid voor het ecologisch herstel en de doelen van
deze aanpak, zoals beschreven in nationale beleidsnota’s voor water en
natuur (paragraaf 2.2) en in internationale kaders (paragraaf 2.3). Er is
nadruk gelegd op de doelen voor het rivierengebied. Hierbij mag niet
onvermeld blijven dat ‘externe’ nota’s vaak een belangrijke invloed hebben
op het beleid en de ecologische doelen; te denken valt aan Plan Ooievaar
(de Bruin et al., 1987) en Levende Rivieren (WNF, 1992). Inmiddels zijn er
vele concretiseringen van referentie- en streefbeelden beschreven. En deze
hebben ook weer verschillende ambitieniveaus, meer of minder maatschappelijke draagvlak en steun van het beleid. Voor aanvullende informatie over
de verschillende natuurdoelen kan bijvoorbeeld van der Lee et al. (2001)
worden geraadpleegd. Paragraaf 2.4 beschrijft de samenhang tussen uiteenlopende doelstellingen.
................................

Chronologisch overzicht van relevante
beleidsdocumenten.

Jaar
......

Beleidsdocument
........................................

1987
1989
1990
1993
1993
1996
1998
2000
2000
2000
2001

Rijn Actie Programma
Derde Nota waterhuishouding
Natuurbeleidsplan
Structuurschema Groene Ruimte
Evaluatienota Water
Ruimte voor Rivieren
Vierde Nota waterhuishouding
Kaderrichtlijn Water
Natuur voor mensen, Mensen voor natuur
Eindrapport Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

2.2 Nationale beleidsnota’s

In de eerste (1968) en tweede (1984) Nota waterhuishouding stonden
respectievelijk waterkwantiteit en -kwaliteit centraal. De derde Nota waterhuishouding stond in het teken van integraal waterbeheer, dat wil zeggen
dat de verschillende functies en eigenschappen van het systeem in samenhang beschouwd dienden te worden (NW3, 1989). Er kwamen ecologische
streefbeelden voor de verschillende watersystemen, zoals:
• In het jaar 2000 is de zalm weer terug in Rijn en Maas (afgeleid van het
Rijn Actie Programma).
• De rivieren vormen groene linten door het landschap.
Bovendien moesten op lange termijn (2010) ecologische doelvariabelen
(AMOEBE-soorten) in de rivieren een niveau bereikt hebben tussen 50%
en 200% van de aantallen in 1930 (als maat voor een weinig beïnvloed
systeem; NW3, 1989, p. 57).
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De ecologische streefbeelden zijn uitgewerkt in het Beheersplan voor de
Rijkswateren-2 (BPRW, 1997):
Rijn en Rijntakken algemeen
• Het watersysteem heeft een dynamisch karakter met nadruk op
natuurontwikkeling. Er is een bijdrage aan een duidelijke identiteit
en een duurzaam karakter van het landschap.
• Rivierarmen en nevengeulen zijn zo mogelijk aangetakt en de
watersystemen zijn goed optrekbaar voor vis.
Rijn-Waal / Nederrijn-Lek / IJssel
• Er zijn goede ruimtelijke omstandigheden voor de ecologische
hoofdstructuur (EHS) die het Rijk voorstaat.
• De oevers hebben tussen de kribben een ‘natuurlijk’ reliëf en zijn
onderhevig aan erosie (steilranden) en sedimentatie.
• Op de dynamische plaatsen (daar waar kaal substraat is en een gunstige
ligging ten opzichte van de heersende windrichting) veroorzaakt opstuiving
rivierduinvorming.
• Zachthout/hardhout-ooibos groeit op de oeverwallen en de rivierduinen.
................................
Foto 1

Het rivierduin bij Millingen torent
metershoog boven de rivier en de
overige uiterwaard uit en heeft een
karakteristieke flora en fauna.
Rivierduinen ontstaan doordat drooggevallen rivierzand door de wind op de
oever wordt afgezet. Nederland heeft
maar een paar plekken met geschikte
condities voor rivierduinvorming.
(foto Tom Buijse)

Door de extreme afvoeren van de rivieren in 1993 en 1995 kwam er een
andere opvatting over veiligheid in het rivierengebied. De ruimte in het
winterbed dient primair om het water af te voeren. Postma et al. (1996)
geven een visie op de natuur in het rivierengebied onder de voorwaarde
dat de maatgevende hoogwaterstanden niet verhoogd worden. Hierbij is
een gewenste situatie beschreven aan de hand van ecotopen. Sindsdien is
de maatgevende hoogwaterafvoer verhoogd van 15.000 naar 16.000 m3/s.
Na de wateroverlast van 1998 en het uitzicht op zeespiegelstijging en
bodemdaling, geeft de Commissie Waterbeheer 21e eeuw concrete
adviezen over veiligheid (WB21, 2000).
In overeenstemming hiermee staan in de vierde Nota Waterhuishouding de
volgende principes centraal: ‘het hebben en houden van een veilig en
bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en
veerkrachtige watersystemen, waarmee duurzaam gebruik blijft gegarandeerd’ (NW4, 1998). ‘Waterbeheer, ruimtelijke planning en natuur dienen
gezamenlijk te worden beschouwd en de samenwerking met het buitenland wordt benadrukt’. In deze nota zijn bovendien streefbeelden onder
woorden gebracht voor de afzonderlijke watersystemen, zoals:
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• De Grote Rivieren vormen groenblauwe linten tussen Noordzee en
bovenstrooms gelegen gebieden.
• Het winterbed van de grote rivieren is landschapsecologisch nauw
verweven met aangrenzende binnendijkse of hoger gelegen gebieden.
Relevant voor de inrichting van de rijkswateren is dat natuurlijke processen
ten grondslag liggen aan ecologisch herstel. En met het begrip ‘veerkracht’
staan de harde grenzen waarbinnen de watersystemen geacht worden te
blijven ter discussie. Interessant is voorts de kleurverandering van het
streefbeeld voor de grote rivieren: het streefbeeld laat nu groen/blauwe
linten door het landschap zien in plaats van groene linten. En de doelen
voor natuurontwikkeling worden nadrukkelijk verbonden met de veiligheidsdoelen.
De derde Nota waterhuishouding gaat uit van realisatie van de ecologische
streefbeelden in 2010 (NW3, 1989). In 1993 werd er nog van uitgegaan
dat de tussendoelen voor een belangrijk deel zullen worden gehaald
(BPRW, 1993). In het volgende jaar werd echter gezegd dat er belemmeringen zijn in de realisatie van de doelen binnen het programma Herstel &
Inrichting (Evaluatienota Water, 1994). Ook werd opgemerkt dat het risico
bestaat dat de vele herstelplannen met onvoldoende onderlinge samenhang worden ontwikkeld en uitgevoerd. Daar komen nog problemen bij,
zoals verontreinigde bodems en de moeizame grondverwerving. Ecologische
streefbeelden zullen pas rond het jaar 2045 bereikt worden (Evaluatienota
Water, 1994; BPRW, 1997). De vierde Nota waterhuishouding zegt niet
wanneer de streefbeelden gerealiseerd moeten zijn (NW4, 1998).
In 1990 introduceert het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(LNV) het concept van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en wordt
onderkend dat natuur niet alleen beschermd en beheerd, maar ook ontwikkeld
kan worden (Natuurbeleidsplan, 1990). Het Structuurschema Groene
Ruimte (1993) legt de EHS ruimtelijk vast en gebiedt dat verlies van
natuurwaarden door infrastructurele werken elders moet worden gecompenseerd. Binnen de EHS wordt met Natuurdoeltypen een begin gemaakt
met toetsbare kwaliteitsdoelstellingen (Bal et al., 1995; Bal et al., 2001).
Binnenkort verschijnt in het Structuurschema Groene Ruimte-2 de Natuurdoelenkaart: een ruimtelijke presentatie van de beoogde natuur op basis
van geaggregeerde natuurdoeltypen. Bij de rijkswateren wordt hierbij (met
uitzondering van kanalen, de vaargeul van de rivieren en enkele kleinere
delen) gestreefd naar het hoogste ambitieniveau. De huidige hoofddoelstelling van het Nederlands natuurbeleid is 'behoud, versterking en ontwikkeling van natuur en landschap, als essentiële bijdrage aan een leefbaar
Nederland en een duurzame samenleving' (Natuur voor mensen, mensen
voor natuur, 2000). Dit wordt geïnterpreteerd als het behoud van biodiversiteit op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Verder wordt in de nota, evenals
in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (2001), een lans gebroken voor
meervoudig ruimtegebruik: ‘gecombineerde ontwikkeling van ruimte voor
water en natuur, vanuit het streven naar een hoogwaardige ruimtelijke
inrichting van ons land’.
Geld van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor herstel en inrichting
valt sinds 1998 onder het Infrastructuurfonds. In de Nadere Uitwerking
voor het RivierenGebied (NURG) formuleerden de Ministeries van Verkeer
en Waterstaat en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de doelstelling
7.000 ha nieuwe natuur te maken in het rivierengebied vóór 2015. De aankoop van gronden verloopt inmiddels volgens plan (4.000 ha in 2000). De
realisatie van de inrichting lukt minder goed (1.400 ha van de geplande
2.000 ha in 2000), omdat adequate mogelijkheden om verontreinigde
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bodems te verwerken ontbreken, maar ook vanwege de lange looptijd voor
planvorming en de feitelijke beschikbaarheid van voldoende aaneengesloten
grond om aan de slag te gaan. Het ICES-geld wordt niet alleen gebruikt
voor een impuls voor natuurontwikkeling via NURG, maar voor een deel
ook voor het realiseren van 3.000 tot 4.000 ha riviernatuur, in aanvulling
op de EHS en bestaande afspraken (Ministerie V&W en LNV, 2000).

2.3 Internationale beleidsnota’s

De Nederlandse rivieren Rijn, Maas en Schelde zijn grensoverschrijdende
rivieren en het beheer van onze watersystemen is dan ook onderwerp van
internationale samenwerking. Op het niveau van de Europese Unie is de
Kaderrichtlijn Water van kracht (Europees Parlement, 2000). Hierin is een
aantal vroegere richtlijnen opgenomen. Doel is een kader te maken voor de
bescherming van land-oppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en
grondwater in de Gemeenschap, waarmee:
a) aquatische ecosystemen en (wat de waterbehoeften ervan betreft)
terrestrische ecosystemen alsmede wetlands die rechtstreeks afhankelijk
zijn van aquatische ecosystemen, voor verdere achteruitgang worden
behoed en beschermd en zelfs worden verbeterd,
b) duurzaam gebruik van water wordt bevorderd, op basis van bescherming
van de beschikbare waterbronnen op lange termijn,
c) verhoogde bescherming en verbetering van het aquatisch milieu worden
beoogd, onder andere door specifieke maatregelen voor de geleidelijke
vermindering van lozingen, emissies en verliezen van prioriteitsstoffen,
en door het stopzetten of geleidelijk beëindigen van lozingen, emissies
en verliezen van gevaarlijke prioriteitsstoffen,
d) wordt gezorgd voor de geleidelijke vermindering van de verontreiniging
van grondwater en verdere verontreiniging wordt voorkomen,
e) wordt bijgedragen aan afzwakking van de gevolgen van overstromingen
en perioden van droogte.
Zodoende draagt dit bij tot:
• de beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater en goed grondwater
voor een duurzaam, evenwichtig en billijk gebruik van water,
• een significante vermindering van de verontreiniging van het grondwater,
• de bescherming van territoriale en mariene wateren,
• het bereiken van de doelstellingen van de internationale overeenkomsten
die van toepassing zijn, met inbegrip van die welke de verontreiniging
van het mariene milieu willen voorkomen en elimineren.
De Kaderrichtlijn Water onderscheidt de volgende categorieën oppervlaktewaterlichamen: rivieren, meren, overgangswateren en kustwateren. Naast
deze natuurlijke wateren worden ook kunstmatige ('artificial') en sterk
veranderde ('heavily modified') oppervlaktewaterlichamen onderkend. De
richtlijn beoogt een goede ecologische toestand te bereiken, afgeleid van
de ongestoorde omstandigheden. Hiertoe worden vijf kwaliteitsniveaus
onderscheiden. De Kaderrichtlijn Water gaat verder uit van een stroomgebiedbenadering en spreekt dus van natte én droge delen, op zowel
nationaal als internationaal schaalniveau. De Internationale Rijncommissie
(IRC) fungeert al als plaats van overleg voor het Rijnstroomgebied. De
richtlijn geeft aanwijzingen voor planvorming (verplichting tot het maken
van stroomgebiedplannen) en het treffen van maatregelen gericht op het
bereiken van de doelstellingen voor 2015. De richtlijn verplicht echter niet
tot herstel van wat in het verleden verloren is gegaan. Voor beschermde
gebieden (bijvoorbeeld die van de Habitat- of de Vogelrichtlijn) kunnen
aanvullende eisen worden gesteld.
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De Vogelrichtlijn (1979) gaat over de instandhouding van alle natuurlijk in
het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten
waarop het verdrag van toepassing is. Zij betreft de bescherming, het beheer
en de regulering van deze soorten en stelt regels voor de exploitatie daarvan.
De richtlijn is van toepassing op vogels, hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden. De Habitatrichtlijn (1992) wil bijdragen aan het waarborgen van
de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats
en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten
waarop het verdrag van toepassing is. De teksten van deze Europese richtlijnen zijn te vinden op http://europa.eu.int/comm/environment/nature/
legis.htm. De richtlijnen stellen continu-monitoring van soorten niet expliciet
verplicht. Wel wordt verwacht dat de lidstaten op de hoogte zijn van de
toestand van de genoemde soorten. De gevolgen van verandering van
gebiedsinrichting voor de soorten en habitats moeten zichtbaar worden
gemaakt. Negatieve gevolgen dienen te worden gecompenseerd. De verplichtingen die voortvloeien uit deze richtlijnen gaan deel uitmaken van de
nieuwe Nederlandse Flora- en Faunawet.
Het natuurbeleid houdt rekening met de verplichtingen die voortvloeien uit
het Biodiversiteitsverdrag (UNEP, 1992) en de Pan Europese Biologische en
Landschaps Diversiteits Strategie (1995). Hierin wordt nadruk gelegd op
natuurlijke processen. Het Europees ruimtelijke beleid voor ecologie staat
bekend als Natura2000. Dit beleid wil komen tot een Europese ecologische
hoofdstructuur. Hieronder valt de EHS en ook een groot deel van het
beheersgebied van rijkswaterstaat. Ten slotte, een groot deel van de
rijkswateren heeft bijzondere internationale betekenis voor watervogels
(Ramsar conventies uit 1971) en is aangemeld als wetland van internationale betekenis onder de Wetlandconventie.
................................
Foto 2

Reliëfvolgende ontkleiïng in de Stiftsche
uiterwaarden. Een kwart van deze
uiterwaard staat tegenwoordig langdurig onder water. Dit soort plas-dras
condities komen nog maar op een klein
deel langs de Rijntakken voor. Het
grootste deel van de uiterwaarden is
veel droger dan van nature, omdat de
hoofdstroom zich heeft ingesleten, de
uiterwaarden zijn opgeslibt en zomerdijken het aantal overstromende sterk
heeft verkleind. Uiterwaarden verlagen
creëert ook ruimte voor de rivier.
(foto Tom Buijse)

2.4 Samenhang in ecologische doelen

De afzonderlijke projecten of deelgebieden kennen niet alleen doelen uit
landelijke en internationale beleidsnota’s, maar kennen vaak ook nog
eigen, ‘lokale’ doelen (bijvoorbeeld Posthoorn, 1998; Simons et al., 2000;
Jans et al., 2001). In veel gevallen zijn deze een verbijzondering van de
hogere doelen. Het kan echter ook zijn dat de lokale doelen niet geheel
sporen met de hogere doelen, omdat:
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• expliciet rekening moet worden gehouden met andere belangen
(bijvoorbeeld veiligheid) en
• de neiging bestaat om lokaal een veelheid aan biotopen na te streven
(Lauwaars & Platteeuw, 1999; Lenselink & Gerits, 2000).
Voor ecologische doelen kunnen processen, patronen en soorten (figuur 1)
onderscheiden worden. Processen leiden tot patroonvorming (mozaïeken
van ecotopen). De ontstane patronen hebben weer hun effecten op de
natuurlijke processen, denk aan de stromingsweerstand door de structuur
van begroeiing. De landschappelijke patronen bieden weer leefruimte voor
veel soorten planten en dieren. De milieukwaliteit en bereikbaarheid bepalen
mede of de soorten die verwacht kunnen worden, ook echt aanwezig zijn.
Dit gegeven valt echter buiten het bereik van dit project. Ook soorten
oefenen weer invloed uit op patronen, door begrazing bijvoorbeeld. Bekende
begrippen als ‘natuurlijkheid’, ‘samenhang’ en ‘biodiversiteit’ sluiten goed
aan bij respectievelijk processen, patronen en soorten.
................................
Figuur 1

Relatie tussen ecologische doelen en
graadmeters (Remmelzwaal et al.,
2001).

Natuurlijkheid

Schaal
Samenhang
Compleetheid

Trends
Biodiversiteit
Compleetheid

Processen

Patronen

Soorten

Maatregelen voor natuurontwikkeling kunnen betrekking hebben op de
processen, op de patronen of op de soorten. Met behulp van figuur 1 kan
een prioritering worden gemaakt:
• Herstel van processen heeft een hogere prioriteit dan ontwikkeling
van patronen (ecotopen). Bij processen valt te denken aan erosie,
sedimentatie, mate van inundatie, natuurlijke begrazing etc.
Deze processen zijn landschapsvormend. Ze monden uiteindelijk uit in
patronen die niet precies voorspelbaar zijn.
• Ontwikkeling van patronen (ecotoopgerichte maatregelen) heeft weer
hogere prioriteit dan soortgerichte maatregelen. De aanleg van nevengeulen lijkt bijvoorbeeld kansrijker voor stroomminnende vissen dan het
uitzetten of invoeren van een vangstverbod voor deze soorten.
Overigens is het mogelijk om binnen het geheel van processen, patronen en
soorten te differentiëren naar meer en minder gewenste vormen daarvan,
zoals doelsoorten. Over natuurdoelen wordt een studie uitgevoerd binnen
het programma Herstel & Inrichting (aanspreekpunt: A. Remmelzwaal).
Daarom besteedt dit rapport er niet veel aandacht aan.
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3 Graadmeters
..................................................................................

3.1 Criteria

Er wordt reeds tientallen jaren gewerkt aan graadmeters, zowel in binnenals buitenland. Er is een wetenschappelijk circuit rond ‘environmental indicators’; het verslag van een workshop in het vakblad Ecological Modelling
(2000, volume 130, nummers 1-3) is daarvan een illustratie. Een graadmeter
(‘indicator’ in het Engels) dient een grote hoeveelheid data te reduceren tot
de informatie die nodig is voor een bepaalde vraagstelling (Ott, 1978). Een
graadmeter voegt daarmee iets toe aan datgene wat direct is gemeten. Een
graadmeter of indicator heeft een eenheid en onderscheidt zich daarmee
van een index die vaak is samengesteld uit een aantal graadmeters (Lenz et
al., 2000). Algemene kenmerken van een graadmeter zijn gevoeligheid,
doorzichtigheid, reproduceerbaarheid (ook wel validiteit en statistische of
analytische juistheid), herkenbaarheid, ecologische en politieke relevantie
(Lenz et al., 2000; Müller et al., 2000; Verdonschot, 2000). De keuze van
een graadmeter is dus afhankelijk van het doel en de beschikbare gegevens.
Op basis van de doelstelling van het project worden enkele criteria
omschreven voor de graadmeter. De graadmeter moet:
1. eenvoudig zijn (bij beleid en beheer aanspreken),
2. geschikt zijn voor het bepalen van het ecologisch rendement van
herstel- en inrichtingsmaatregelen,
3. op een herhaalbare en controleerbare wijze tot stand komen
(dus gebaseerd op concrete basisgegevens),
4. aansluiten bij Europese richtlijnen.

Alweer een graadmeter?

Graadmeters zijn niet nieuw. Zo
bestaan binnen Rijkswaterstaat de
AMOEBE’s (ten Brink & Hosper,
1989) en is het opzetten en uitvoeren
van ecologische graadmeters een
hoofdtaak van het Natuurplanbureau
(Reiling et al., 1999).
Het maken van een ‘nieuwe’ graadmeter in dit project is legitiem en
nodig in verband met de gerichte
doelstelling. Evaluatie van en sturing
geven aan natuurontwikkeling, is
een specifieke beleidsvraagstelling en
dat vereist een instrument dat toegesneden is op de vraag. Dat neemt
niet weg dat het verstandig is om
(zo mogelijk) aan te sluiten op en
gebruik te maken van ontwikkelingen
elders.

Ad 1. Om aan te spreken bij beleid en beheer moet de graadmeter refereren
aan thema’s met een hoger abstractieniveau dan bijvoorbeeld soorten en
habitats. Een sprekend voorbeeld is ‘biodiversiteit’ omdat dit thema nationaal
en internationaal tot de verbeelding spreekt.
Ad 2. ‘Biodiversiteit’ is ook een sprekend voorbeeld voor het ecologisch
rendement (tweede criterium). Het aspect ‘natuur voor mensen’ en daarmee bijvoorbeeld toegankelijkheid en aaibaarheid van natuurgebieden,
vormt geen onderdeel van deze studie.
Ad 3. Het derde criterium duidt aan dat de graadmeter gestaafd moet zijn
door veldgegevens, die met enige regelmaat worden herhaald en die op
een passende schaal worden verzameld. Dit betekent dat een thema als
biodiversiteit zodanig gekwantificeerd moet worden dat de graadmeter
toepasbaar is voor verschillende gebieden en geschikt is om een verloop in
de tijd weer te geven. Een graadmeter wordt bij voorkeur niet alleen op
modeluitkomsten gebaseerd.
Ad 4. Ten slotte wordt gestreefd naar aansluiting bij de verplichtingen die
uit de Europese richtlijnen voortvloeien. Dit is mogelijk door de keuze van
soorten en door kwalitatieve omschrijvingen van ecologische kwaliteitsniveaus toe te passen in de graadmeter.
Dit hoofdstuk beschrijft een aantal bestaande graadmeters (paragraaf 3.2).
Vervolgens wordt dieper ingegaan op enkele aspecten (paragraaf 3.3 en
3.4) en wordt de keuze toegelicht voor de graadmeter die in het vervolg
zal worden gebruikt (paragraaf 3.5).

Ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen

23

3.2 Bestaande graadmeters
3.2.1 Natuurlijkheid / Processen

Het ligt voor de hand om bij de definiëring en operationalisering van
‘natuurlijkheid’ dezelfde betekenis te bezigen die LNV gebruikt (Bal et al.,
2001). Cruciaal voor de mate van natuurlijkheid van een gebied is de mate
waarin natuurlijke processen de vorm, het functioneren en de soortensamenstelling van het ecosysteem bepalen. De uitwerking van het natuurbeleid gaat uit van de intensiteit in combinatie met de schaal van menselijke
beïnvloeding. De meest natuurlijke situatie is die waar geen significante
menselijke beïnvloeding op grote schaal is (zoals in delen van de Waddenzee). De meest onnatuurlijke situatie kent een intensieve en gedetailleerde
menselijke beïnvloeding (zoals in een heemtuin). Natuurlijke ecosystemen
bieden de beste garantie voor soortenbehoud. Voor een gering deel van de
soorten die in Nederland voorkomen, geldt echter dat ze afhankelijk zijn van
habitats die de mens vormt en in stand houdt. Zo is de Grutto afhankelijk
van extensief beheerde landbouwgebieden. De mate van natuurlijkheid
resulteert in vier hoofdgroepen van natuurdoeltypen (bijlage 1). De mate
waarin de toegewezen doelsoorten aanwezig zijn en de mate waarin
natuurlijke processen verlopen, bepalen de kwaliteit van de natuurdoeltypen.
Een belangrijk kenmerk van de aanpak is dus dat de toestand in verband
wordt gebracht met een doel en niet per definitie met een toestand uit het
verleden. Dit stemt overeen met de gedachte van de Kaderrichtlijn Water.
Om de stadia in de verwezenlijking van het doel te onderkennen, zijn
ontwikkelingsreeksen van natuurdoeltypen opgesteld (Schaminée & Jansen,
1998).
Hierop aansluitend operationaliseert het Natuurplanbureau een ‘natuurwaarde’. Dit is een product van areaal en kwaliteit en daarmee nauw
verwant aan de EKI (ten Brink et al., 2000). Er wordt uitgegaan van een
aggregatie van de natuurdoeltypen (uit Bal et al., 1995), natuurtypen
genaamd, omdat er anders onvoldoende meetgegevens zijn. Verder wordt
een bredere groep soorten beschouwd om de kwaliteit te bepalen. Dit
heeft zowel een inhoudelijke als een praktische reden. Niet-doelsoorten
kunnen vaak een grote rol spelen bij biomassa- en energiestromen in het
ecosysteem. Deze soorten zijn daarom ook genoemd bij de ecologische
karakterisering van ecotopen (van der Molen et al., 2000). De meetbaarheid
van doelsoorten vormt een praktisch probleem. Andere belangrijke verschillen
met de benadering van Bal et al. (1995, 2001) zijn dat de toestand van
soorten in niet-gedomesticeerde gebieden wordt vergeleken met een
historische referentie (1950) en dat wordt gewerkt met aantallen in plaats
van presentie. Al met al wijkt het begrip ‘natuurwaarde’ van het Natuurplanbureau duidelijk af van het begrip ‘natuurlijkheid’ van LNV.
Een voorbeeld van karakterisering van de natuurwaarde aan de hand van
één enkele soortgroep, is de floristische kwaliteitsmethodiek van FLORON
(Odé & Beringen, 2000). Jans et al. (2000b) bepalen een potentiële
natuurwaarde onder andere door een kansrijkdom voor verschillende doelsoorten. De natuurwaarde is gelijkgesteld aan het product van het areaal
van een ecotoop maal het aantal doelsoorten dat daarin kan voorkomen,
gesommeerd voor alle aanwezige ecotopen. Posthoorn (1998) kent waarderingsfactoren toe aan individuele ecotopen en aan combinaties van ecotopen. Individuele terrestrische ecotopen worden gewaardeerd op basis van
bodemtype, overstroming en successiestadium. Aquatische ecotopen worden gewaardeerd aan de hand van bodem, mate van isolatie en diepte. De
combinatie van ecotopen wordt beoordeeld aan de hand van compleetheid
aan vochtgradiënt en successiestadia. Ecotopen (Wolfert, 1996) worden
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................................
Foto 3

De plaat en strang bij Ewijk vanaf de
brug over de Waal. Op de plaat wordt
tijdens ieder hoogwater veel zand
afgezet. Ooibos ontwikkelt zich en het
gebied wordt begraasd door Konik
paarden. Vroeger werd dit zand regelmatig verwijderd. De laatste jaren mag
het blijven liggen, maar misschien is
van tijd tot tijd afgraven toch nodig
(‘cyclische verjonging’) wanneer het
een knelpunt tijdens hoge rivierafvoeren
blijkt te worden. De strang is één van
de weinige natuurlijke uiterwaardplassen, die nog vaak met de hoofdstroom in verbinding staat.
(foto Tom Buijse)

gekarakteriseerd aan de hand van abiotische factoren en bieden mogelijk
ook een benadering om de mate waarin natuurlijke processen verlopen, te
kwantificeren, bijvoorbeeld arealen dynamische ecotopen of arealen waar
de veerkracht vergroot is. Ook de studies naar de kansrijkdom van ecotopen
in het Nederlandse rivierengebied (Maas et al., 1997; Schoor & Sorber, 1998;
Maas, 2000; Middelkoop, 2001) zijn aanzetten om met ecotopen de natuur
te waarderen en om referentiebeelden te bepalen.
Opvallend is dat in geen van de benaderingen direct gemeten ‘processen’
of ‘ecologisch functioneren’ worden gebruikt in de operationalisering.
Daarentegen staan soorten centraal ‘als product van de processen’. Duel
(1997) is wel begonnen met aspecten als de productiviteit, de webstructuur
van het voedsel en de morfo- en hydrodynamiek op te nemen in een
graadmeter, maar het blijkt dat er vaak te weinig meetgegevens voorhanden
zijn om dit te operationaliseren. Vaak gaat het om modeluitkomsten en die
lenen zich minder goed voor graadmeters.
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3.2.2 Biodiversiteit en Compleetheid / Soorten

In het natuurbeleid wordt niet zozeer gesproken van biodiversiteit als wel
van verscheidenheid. Onder 'verscheidenheid' wordt verstaan: de diversiteit
aan soorten en ecosystemen op nationale en internationale schaal (Bal et al.,
2001). De doelstelling voor verscheidenheid is geïnterpreteerd als behoud
van het hele scala planten en dieren. Hierbij worden twee schaalniveaus
onderscheiden: de nationale schaal (soorten moeten in duurzame populaties
in Nederland voorkomen) en de internationale schaal (er is specifieke
aandacht nodig voor soorten die in relatief sterke mate op Nederland zijn
aangewezen). Het achterliggende principe is ‘hoe meer soorten hoe beter’
en dat impliceert toepassing op een hoger schaalniveau (denk aan het
voorbeeld van de heemtuin, genoemd in de vorige paragraaf).
Figuur 2 drukt het verloop uit van de biodiversiteit voor een natuurlijke
rivier van een groot aantal soortgroepen met de afstand tot de hoofdstroom. Hieruit blijkt dat deze verschilt voor verschillende soortgroepen.
Het optimum voor vissen ligt in de hoofdstroom, terwijl bijvoorbeeld amfibieën zich juist thuis voelen op de drogere delen. Op een kleinere schaal
kan zodoende beter worden gesproken van ‘compleetheid’. Dit refereert
dan aan een optimale soortensamenstelling. Zo kan biodiversiteit worden
uitgedrukt in het percentage aanwezige soorten van vooraf geselecteerde
(doel)soorten. De benadering beschreven door Jans et al. (2000b) volgt het
principe van compleetheid, maar drukt alleen de potentiële biodiversiteit aan
doelsoorten uit en niet de waargenomen diversiteit. Verder lijkt de aanpak
van Lenders et al. (2001) hier op.
................................
Figuur 2

Verloop van biodiversiteit binnen enkele
soortgroepen in relatie tot de afstand
tot de hoofdstroom van de rivier
(Tockner et al., 1998).
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Biodiversiteit kan onderscheiden worden in α, β en γ-diversiteit (Tockner et al.,
1999). γ-diversiteit is de totale soortenrijkdom in het watersysteem, β de
turnover aan soorten tussen habitats of ecotopen en kan gezien worden als
de diversiteit aan ecotopen, beschouwd vanuit een bepaalde soortgroep.
α-diversiteit is het gemiddeld aantal soorten per habitat. Gangbare graadmeters zijn verder de Simpson index, de Shannon-Wiener index en ‘species
richness’ (ten Brink et al., 2000; Verdonschot, 2000). Vaak wordt niet
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uitgegaan van een referentie, soms wordt rekening gehouden met de
abundantie en soms wordt gecorrigeerd voor ongewenste soorten. Het
soortniveau blijkt in de praktijk van biodiversiteit het meest eenduidig te
kunnen worden vastgesteld en toegepast. De ITC-index (Pavluk et al.,
2000) beschrijft de compleetheid aan functionele groepen macrofauna en
maakt bijvoorbeeld geen onderscheid voor exoten.
Naast het aantal soorten kan ook het aantal per soort worden beschouwd.
Het Natuurplanbureau onderscheidt een Soortgroep Trend Index (STI) en
een Rode Lijst Indicator (RLI) (ten Brink et al., 2000). De STI varieert van 0
tot ∞ en wordt berekend als de (meetkundig) gemiddelde geïndiceerde
trend van afzonderlijke soorten behorend tot een bepaalde groep. Voorbeelden van groepen zijn de broedvogels van Nederland, soorten die
genoemd worden in de Vogelrichtlijn en doelsoorten onder de vlinders.
Indexering van abundanties gebeurt aan de hand van een vergelijkingsjaar
of -periode. Het achterliggend principe is hier: ‘hoe meer, hoe beter’, al
geldt dit niet altijd voor ‘nieuwe soorten’ (bijvoorbeeld exoten), plaagsoorten
en andere soorten die zijn bevoordeeld door niet-optimale condities. Door
aan de afzonderlijke soorten zeldzaamheidscores toe te kennen, beschrijft
de RLI de mate waarin een hele soortgroep wordt bedreigd met uitsterven.
3.2.3 Ruimtelijke samenhang / Patronen

De bestaande natuurgebieden in Nederland zijn meestal klein en liggen ver
uit elkaar. Door natuurontwikkeling kan een natuurlijker en evenwichtiger
ecosysteem ontstaan. Eén manier om de samenhang van de natuurgebieden
te onderzoeken, is te kijken naar de kansen voor levensvatbare populaties
diersoorten. Of een populatie daadwerkelijk levensvatbaar is, hangt af van
de oppervlakte van het habitat, de samenhang van (verscheidene) habitats
en de kwaliteit ervan. Niet-mobiele of kieskeurige soorten (specialisten)
stellen meer eisen aan omvang, samenhang en kwaliteit van het leefgebied
dan opportunistische, mobiele soorten die weinig eisen stellen. Analyse van
de ruimtelijke samenhang betreft vaak de meest kwetsbare groepen.
Bovendien is de benodigde omvang van het habitat doorgaans gebaseerd
op de meest kritische levensfase voor de diersoort. Vaak is dat de oppervlakte aan habitat die nodig is voor reproductie of foerageren (Reijnen et
al., 1995; Verboom et al., 1997). De begrippen ‘connectiviteit’ en ‘bereikbaarheid’ zijn nauw verwant aan ruimtelijke samenhang. Te denken valt
aan mogelijkheden voor (vis)migratie, bereikbaarheid van verschillende
habitats en de effecten van ecologische barrières. Op dit moment lijkt
alleen de LARCH-systematiek (van Rooij & Kalkhoven, 2000) een echte
operationele graadmeter te zijn om de mate van ruimtelijk samenhang te
beoordelen. Hiermee kan voor gidssoorten bepaald worden wat de levensvatbaarheid van de populatie is.
Ruimtelijke samenhang kan worden bestudeerd door de eisen van soorten te
bezien, maar er kan ook alleen gekeken worden naar de habitats/ecotopen
(Wolfert, 1996). Door de huidige compositie aan ecotopen te vergelijken
met een referentiebeeld, kan een uitspraak worden gedaan over ruimtelijke
aspecten. Bovendien kan nog rekening worden gehouden met gradiënten
vanaf de hoofdstroom van de rivier, naar analogie van een beschouwing
langs de grote meren (Jans et al., 2000b). Als uitgangspunten bij de beoordeling kunnen een gewenste c.q. historische verdeling of areaal van ecotopen
dienen, dan wel een relatieve waardering van bepaalde ecotopen.
In de Evaluatienota Water (1994) is al geconstateerd dat de (ruimtelijke)
samenhang van afzonderlijke projecten onvoldoende is. De afstemming
groeit, maar dit gebeurt vaak pas achteraf (Lauwaars & Platteeuw, 1999;
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Lenselink & Gerits, 2000). In het rivierengebied leeft wel het besef dat vistrappen alleen zinvol zijn wanneer het gehele traject daarmee wordt opengesteld. Dit inzicht leidt echter niet tot een gelijktijdige uitvoering (Polman
& Iedema, 2001). Het onderwerp heeft ook de aandacht in Natuur voor
mensen, mensen voor natuur (2000) waar sprake is van zogenaamde
robuuste verbindingszones, wat kan worden gezien als een vervolg op de
Ecologische Hoofdstructuur (Natuurbeleidsplan, 1990).
Bij de analyse van de ruimtelijke samenhang wordt vaak gemakshalve uitgegaan van een optimale kwaliteit van de afzonderlijke ruimtelijke eenheden.
De werkelijke kwaliteit van het leefgebied of de standplaats is erg belangrijk
voor plant- en diersoorten en de levensvatbaarheid van populaties. In deze
studie staan kwaliteitsaspecten niet op de voorgrond; ze worden beschouwd
als ‘autonome trend’. Maar het succes van herstel en inrichting kan wel
degelijk worden beïnvloed door zaken als vermesting, verdroging en
chemische kwaliteit (verzuring, vergiftiging). Antropogene emissies van
nutriënten zijn in de grote meren mogelijk verantwoordelijk voor een hoge
productiviteit en daarmee voor grote hoeveelheden vissen en vogels (van
Eerden, 1998). Deze verhoogde draagkracht geldt mogelijk ook voor door
meststoffen verrijkte uiterwaarden. Aan de andere kant kan de chemische
kwaliteit debet zijn aan verlaagde aantallen, met name van toppredatoren
(van den Brink et al., 2001). In het algemeen lijkt de kwaliteit van het
milieu de afgelopen jaren te verbeteren (RIVM, 2000).

3.3 Referentie- en streefbeelden

Er zijn vele referentiebeelden in omloop voor de Nederlandse watersystemen.
Vaak maakt men onderscheid tussen een beeld van het verleden en een
gewenste toekomstige toestand. Deze keuze hangt samen met de definiëring
van het begrip ‘natuurlijkheid’. Een voorbeeld: zonder de winterdijken zou
het stroomgebied van de grote rivieren kilometers breed zijn. De winterdijken
brengen dit gebied ruwweg met een factor 10 terug. Mede hierdoor heeft
de rivier zich diep in het landschap geslepen en zijn de uiterwaarden hoog
opgeslibd. De keuze voor referentie 1930 (AMOEBE-studies; Duel et al.,
1996; Postma et al., 1996) of 1950 (ten Brink et al., 2000) impliceert dat
de winterdijken een voorwaarde vormen. De mens heeft grote delen van
ons land in de loop der eeuwen zo sterk beïnvloed dat herstel van een
vroegere situatie niet realistisch is. Het is dan ook de vraag of verwacht
mag worden dat de natuurlijke gradiënt langs onze rivieren volledig terug
komt. Plaatselijk herstel van natuurlijke processen kan in zulke gevallen
gewenst zijn, ook al komt een 'oorspronkelijke' situatie daarmee niet terug
(Bal et al., 1995; van der Molen et al., 2002).
Tegen deze achtergrond lijkt een geconstrueerde, gewenste toekomstige
situatie een beter streefbeeld dan een historische situatie. Dit strookt met
het Natuurbeleid en met de Kaderrichtlijn Water (Europees Parlement,
2000). Uiteraard wordt voor de opstelling van het streefbeeld wel gebruik
gemaakt van historische en geografische referenties. Hierdoor zijn de verschillen in de praktijk misschien niet zo groot. Het is een hele opgave om
een natuurdoel zo te formuleren dat processen, patronen en bijbehorende
soorten exact overeenkomen. Het construeren van een volledig en consistent natuurdoel lijkt binnen dit project niet haalbaar. Bovendien zijn er
diverse alternatieven, die elk een deel van de informatiebehoefte dekken.
De beschrijving van de natuurdoeltypen (Bal et al., 1995; 2001) en de subdoeltypen die daaraan ten grondslag liggen (Nijboer et al., 2000), bieden
houvast. Naast doelsoorten kunnen internationale lijsten van soorten een
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rol spelen. Verder kan voor macrofauna gebruik gemaakt worden van een
soortenlijst van rond 1900 (Nijboer & Verdonschot, 1997), terwijl voor de
ruimtelijke patronen (ecotopen) een toekomstige ecotoopverdeling kan
worden nagestreefd, zie bijlage 2 (Postma et al., 1996, Simons et al., 2002).
De Europese Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG geeft een algemene
omschrijving van de referentie die ook wel wordt aangeduid als de onverstoorde toestand: de waarden van de biologische kwaliteitselementen voor
het oppervlaktewatersysteem zijn normaal voor dat type in onverstoorde
staat en er zijn geen of slechts zeer geringe tekenen van verstoring (Europees
Parlement, 2000). De ecologische toestand wordt in vijf klassen ingedeeld.
Na de onverstoorde of zeer goede toestand is de volgende klasse de ‘goede
ecologische toestand’. Dan mogen de waarden van de biologische kwaliteitselementen een geringe mate van verstoring door menselijke activiteiten
vertonen, maar ze mogen slechts licht afwijken van wat normaal is voor het
type oppervlaktewater in onverstoorde staat. Bij een matige, sterke of zeer
sterke afwijking is sprake van respectievelijk een matige, ontoereikende of
slechte ecologische toestand. In de slechte toestand ontbreken bovendien
grote delen van relevante biologische gemeenschappen. Als voorbeeld is
voor de rivieren de omschrijving verder uitgewerkt voor de ‘biologische
kwaliteitselementen’ fytoplankton, macrofyten/fytobenthos, benthische
ongewervelde fauna (macrofauna) en vissen (tabel 1).
De drie hoogste klassen zijn uitgewerkt, de twee laagste klassen zijn alleen
in algemene bewoordingen gekarakteriseerd.
................................
Foto 4

Brug A27 over de Boven-Merwede bij
Gorinchem. Zowel menselijke werken
(brug) als natuurlijke ecotopen (zachthout-ooibossen) beïnvloeden de afvoer
van water door de rivier. Opstuwing
van water leidt tot hogere waterstanden
bovenstrooms met grote risico’s op
menselijke rampen en economische
schade. In de natuurstreefbeelden
wordt hier terdege rekening mee
gehouden.
(foto Roel Doef)

3.4 Tijd- en ruimteschalen

Bij het streefbeeld moet het element tijd betrokken worden. Het denken
over de inrichting van gebieden kan immers veranderen, bijvoorbeeld door
klimaatwijziging en (bijna) calamiteiten die de aandacht vestigen op veiligheid. Dit heeft weer gevolgen voor de keuze van de doelen die nagestreefd
worden. De omvang van de periode die nodig is voor de realisatie van het
streefbeeld, wordt ook beïnvloed door de ontwikkeltijd van een bepaald
ecosysteem (Schaminée & Jansen, 1998). Met de Kaderrichtlijn Water op
de achtergrond, wordt 2015 aangehouden als moment van toetsing of de
goede ecologische toestand is behaald. Dan zullen veel soorten zich nog niet
naar de natuurlijke processen en patronen hebben gevoegd (bijvoorbeeld
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............................................................................................. ....................
Tabel 1

Kwalitatieve omschrijving van ecologische niveaus voor de biologische kwaliteitselementen in rivieren volgens de Kaderrichtlijn Water
(Europees Parlement, 2000).
Goed
...................................

Matig
...................................

Er zijn lichte veranderingen in samenstelling
en abundantie van de planktontaxa in
vergelijking met de typespecifieke
gemeenschappen. Die veranderingen wijzen
De gemiddelde abundantie van fytoplank- niet op een versnelde groei van algen die
ton komt geheel overeen met de typespe- leidt tot ongewenste verstoringen van het
cifieke fysisch-chemische omstandigheden evenwicht van de in het waterlichaam
en is niet zodanigdat het typespecifieke
aanwezige organismen of de fysischdoorzicht significant is gewijzigd.
chemische kwaliteit van het water of
sediment.
Planktonbloei treedt op met een frequentie
en intensiteit die overeenkomt met de type- Er kan zich een lichte stijging voordoen in
specifieke fysisch-chemische omstandigde frequentie en intensiteit van de systeemheden.
eigen planktonbloei.

De samenstelling van planktontaxa verschilt
matig van de systeemeigen gemeenschap.

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

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

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

De taxonomische samenstelling komt
geheel of vrijwel geheel overeen met de
onverstoorde staat.

Er zijn lichte veranderingen in samenstelling
en abundantie van de macrofytische en
fytobentische taxa in vergelijking met de
type-specifieke gemeenschappen. Die
veranderingen wijzen niet op een versnelde
groei van fytobenthos of hogere vormen
van plantaardig leven die leiden tot ongewenste verstoringen van het evenwicht
van de in het waterlichaam aanwezige
organismen of de fysisch-chemische
kwaliteit van het water of sediment.

De samenstelling van macrofytische en
fytobentische taxa verschilt matig van de
systeemeigen gemeenschap en is significant meer verstoord dan bij een goede
toestand.

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

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

Macrofyten en fytobenthos

Fytoplankton

Zeer goed
...................................

De taxonomische samenstelling van fytoplankton komt geheel of vrijwel geheel
overeen met de onverstoorde staat.

Er zijn geen waarneembare veranderingen
in de gemiddelde abundantie van macrofyten en fytobenthos.

De abundantie is matig verstoord en
kan zodanig zijn dat een significante
ongewenste verstoring optreedt in de
waarden van andere biologische en
fysisch-chemische kwaliteitselementen.
Er kan zich een matige stijging voordoen
in de frequentie en intensiteit van planktonbloei. In de zomermaanden kan aanhoudende bloei voorkomen.

Matige veranderingen in de gemiddelde
abundantie van macrofyten en fytobenthos
zijn aantoonbaar.

De fytobentische gemeenschap kan verstoord en in sommige gebieden verdrongen
De fytobentische gemeenschap wordt niet worden door bacterievlokken en -lagen
negatief beïnvloed door bacterievlokken
door menselijke activiteiten.
en -lagen door menselijke activiteiten.

Vissen

Macrofauna

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

Taxonomische samenstelling en abundantie Er zijn lichte veranderingen in samenstelling
komen geheel of vrijwel geheel overeen
en abundantie van ongewervelde taxa ten
met de onverstoorde staat.
opzichte van de typespecifieke gemeenschappen.
De verhouding tussen voor verstoring
gevoelige taxa en ongevoelige taxa wijkt
De verhouding tussen voor verstoring
niet af van de onverstoorde niveaus.
gevoelige taxa en ongevoelige taxa wijkt
licht af van de typespecifieke niveaus.
De diversiteit van ongewervelde taxa wijkt
niet af van de onverstoorde niveaus.
De diversiteit van ongewervelde taxa wijkt
licht af van de typespecifieke niveaus.

Samenstelling en abundantie van ongewervelde taxa verschillen matig van de
typespecifieke gemeenschappen.

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

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

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

Samenstelling en abundantie van de soorten Er zijn lichte veranderingen in samenstelling
komen geheel of vrijwel geheel overeen
en abundantie van de soorten ten opzichte
met de onverstoorde staat.
van de typespecifieke gemeenschappen
door antropogene invloeden op de fysischAlle typespecifieke voor verstoring gevoe- chemische en hydromorfologische kwaliteitslige soorten zijn aanwezig.
elementen.

Samenstelling en abundantie van vissoorten
verschillen matig van die van typespecifieke
gemeenschappen door antropogene
invloeden op de fysisch-chemische of
hydromor-fologische kwaliteitselementen.

De leeftijdsopbouw van de visgemeenschappen vertoont weinig tekenen van
antropogene verstoring en wijst niet op
een verstoring in de voortplanting of
ontwikkeling van een bepaalde soort.

De leeftijdsopbouw van de visgemeenschappen vertoont tekenen van verstoring
door antropogene invloeden op de fysischchemische of hydro-morfologische
kwaliteitselementen en wijst in enkele
gevallen op een zodanige verstoring in de
voortplanting of ontwikkeling van een
bepaalde soort dat sommige leeftijdsklassen kunnen ontbreken.
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Belangrijke taxonomische groepen van de
typespecifieke gemeenschap ontbreken.
De verhouding tussen voor verstoring
gevoelige taxa en ongevoelige taxa en
niveau van diversiteit zijn aanzienlijk lager
dan het typespecifieke niveau en significant lager dan bij een goede toestand.

De leeftijdsopbouw van de visgemeenschappen vertoont duidelijke tekenen van
zodanige antropogene verstoringen dat
een matig deel van de typespecifieke
soorten ontbreekt of een zeer lage
abundantie heeft.

soorten van hardhout-ooibos). Bij een keus voor 2045 als eindpunt (Evaluatienota Water, 1994) geldt dat minder. Er mag dan verwacht worden dat er
voldoende successie is geweest en dat climaxstadia aanwezig zullen zijn.
De streefbeelden zullen dan vermoedelijk anders zijn omdat ook het denken
over inrichting en beheer zal zijn veranderd.
Het vergelijken van een toestand uit het verleden met die uit het heden,
geeft een indruk van het effect van natuurontwikkeling en andere trends
(autonome ontwikkeling) tezamen. De derde Nota waterhuishouding
(NW3, 1989) wordt samen met het Natuurbeleidsplan (1990) gezien als
aanzet voor veel natuurontwikkelingsprojecten. Door 1990 te kiezen als
uitgangssituatie, wordt het effect van de ‘andere trends’ een stuk kleiner.
De tijd voor daadwerkelijke vestiging van doelsoorten is echter relatief kort.
Ook de ruimtelijke schaal is van belang. De bijdrage van herstel- en inrichtingsmaatregelen aan het ecologisch herstel van het studiegebied moet in beeld
gebracht worden. Maar wat wordt nu met elkaar vergeleken? Er is een
drietal opties:
1. alle gegevens van het gebied samenvoegen en een vergelijking in de
tijd maken om ecologische verandering te bepalen,
2. data van inrichtingsgebieden vergelijken met informatie uit het
algemene meetnet om de meerwaarde van ingerichte gebieden te
bepalen,
3. data van inrichtingsgebieden vergelijken met overige gebieden binnen
het studiegebied.
Het voordeel van een vergelijking in de tijd (1) is dat relatief veel gegevens
worden verzameld om trends aan te kunnen duiden. Nadeel is echter dat
geen inzicht wordt verkregen in de bijdragen van inrichting en milieukwaliteit
(en andere autonome ontwikkelingen) afzonderlijk. Het voordeel van een
vergelijking in de ruimte (2 en 3) is dat de autonome ontwikkeling het
beeld nu niet verstoort. Nadelen zijn echter dat het effect van inrichting
mogelijk deels ook in de gegevens van het algemene meetnet ligt besloten
(2) en dat de interpretatie wordt bemoeilijkt doordat verschillende locaties
met elkaar worden vergeleken (2 en 3). Bovendien zijn de bemonsterde
variabelen en toegepaste methodieken lang niet altijd identiek (2 en 3).
Tot slot geldt dat er relatief weinig gegevens zijn van gebieden buiten de
specifieke natuurontwikkelingsprojecten (3).

3.5 Synthese en gemaakte keuzen

Er zijn verschillende opties voor graadmeters. Daarentegen vormt de evaluatie
van herstel- en inrichtingsmaatregelen een heel specifieke benadering. Er is
nog weinig tijd verstreken sinds de meeste ingrepen zijn gedaan. Daarom
mag verwacht worden dat de ingrepen voorlopig vooral lokaal effect zullen
hebben. Het blijkt lastig om aan te duiden welke herstel- en inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd, wanneer dat gebeurde en waar precies (Polman
& Iedema, 2001; zie ook hoofdstuk 4). Bovendien valt maar een gering
deel van de maatregelen te evalueren met metingen. In veel gevallen wordt
er niet gemeten (zie ook hoofdstuk 4). Wanneer er wel metingen zijn, is dat
vaak alleen na de ingreep en voor een beperkt aantal variabelen. Routinemetingen doet men vooral in de hoofdstroom. Ze lenen zich niet goed voor
de vraagstelling van dit project. Ten slotte, het blijkt niet goed mogelijk om
een volledig en consistent streefbeeld te formuleren. De Kaderrichtlijn
Water blijkt echter wel goede aanknopingspunten te bieden voor een
beoordeling van de ecologische toestand.
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Er is dan ook gekozen voor een pragmatische aanpak om het ecologisch
rendement van de herstel- en inrichtingsmaatregelen te bepalen. Deze aanpak sluit zoveel mogelijk aan bij de beleidsmatige relevantie en de beschikbare gegevens. De beleidsmatige relevantie vraagt zicht op de afstand tot
het streefbeeld én inzicht in de ontwikkelingsrichting (trend). Voor vaststelling van de afstand tot het streefbeeld wordt de huidige ecologische
toestand van het studiegebied gekwantificeerd volgens de kwalitatieve
beschrijving van de klassen van de Kaderrichtlijn Water. Bij de ecologische
toestand gaat het om een totaalindruk van het gehele studiegebied. Bij de
ontwikkelingsrichting heeft de interpretatie vooral betrekking op informatie
van de verschillende herstel- en inrichtingsprojecten. Voor de ontwikkelingsrichting is de graadmeter uitgewerkt voor natuurlijkheid, biodiversiteit en
compleetheid enerzijds en voor ruimtelijke samenhang en connectiviteit
anderzijds.
Om de graadmeter robuuster te maken, is deze voor verschillende componenten van het ecosysteem naast elkaar uitgewerkt. Daarna is gekeken of
de uitkomsten consistent zijn. Zo kan de natuurwaarde worden gebaseerd
op de compleetheid voor de aanwezige doelsoorten vissen én op conclusies
gebaseerd op het floristisch meetnet, waarin ook abundanties zijn meegenomen. Hiermee wordt de methodiek ook beter reproduceerbaar en
flexibeler in verband met het maximaal benutten van zoveel mogelijk
gegevens.
Als componenten van het ecosysteem zijn gekozen de soortgroepen flora,
(aquatische) macrofauna, vissen en vogels en daarnaast ook ecotopen. De
soortgroepen hebben namelijk een sterke band met het water. Bovendien
lijken er gegevens voorhanden te zijn (zie paragraaf 4.3). Gegevens over de
flora lenen zich goed om de ruimtelijke kwaliteit aan te duiden. Macrofauna
illustreert de ecologische kwaliteit van verschillende aquatische habitats op
een klein schaalniveau. Vissen doen dit voor een groot schaalniveau en
geven bovendien informatie over de connectiviteit van de natte delen in
het gebied. Vogels representeren ook het grotere schaalniveau en hebben
tevens een duidelijke terrestrische component. Daarnaast zijn ook ecotopen
beschouwd, omdat deze een gebiedsdekkend beeld van de ruimtelijke
toestand geven. Verandering in arealen ecotopen door herstel- en inrichting
kunnen worden gepresenteerd en getoetst, maar kunnen ook bijdragen
aan de interpretatie van resultaten van de soortgroepen. Uiteindelijk zal de
graadmeter er uit zien zoals in tabel 2 weergegeven is.
................................
Tabel 2

Ontwikkelingsrichting van de ecologische
kwaliteit van het studiegebied (++ zeer
goed, + goed, 0 onveranderd, - slecht,
-- zeer slecht) en de ecologische toestand volgens de Kaderrichtlijn Water
(rood = slecht, oranje = ontoereikend,
geel = matig, groen = goed, blauw =
zeer goed).

Ecologische toestand
.....................

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

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

Ecotopen
Flora
Macrofauna
Vissen
Vogels
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Ontwikkelingsrichting
......................................
Biodiversiteit/
Ruimtelijke
Compleetheid
samenhang
..................
..................

4 Gebiedskeuze en beschikbare gegevens
..................................................................................

4.1 Inleiding

Van Lobith tot de Noordzee

De Rijn is een gemengde rivier: de
afvoer bestaat zowel uit regenwater
als uit smeltwater uit de Alpen. Als
gevolg daarvan is het afvoerverloop
door het jaar heen tamelijk gelijkmatig.
In herfst en winter is de afvoer voornamelijk afkomstig van neerslag, in
de zomer van smeltwater. De hoogste
ooit gemeten Rijnafvoer bij Lobith is
12.600 m3/sec, de laagst gemeten
afvoer 620 m3/sec. Een klein deel
van de Nederlandse Rijntakken is
gekanaliseerd. De Waal stroomt vrij
af en is de meest dynamische tak
met een gemiddelde stroomsnelheid
van 1 m/sec. Dit traject is nu de
belangrijkste route voor de afvoer
van rivierwater in Nederland. In veel
plannen wordt deze functie ook voor
de toekomst benadrukt. Langs de
route Boven-Rijn, Waal, Boven- en
Beneden Merwede, Oude Maas en
de Nieuwe Waterweg ligt bovendien
een groot aantal natuurontwikkelingsprojecten.

De graadmeter voor het ecologisch rendement van herstel en inrichting
wordt gebaseerd en toegepast op een bepaald gebied. Vervolgens kan de
methodiek worden getoetst op een andere regio en desgewenst worden
bijgesteld. Voordeel van de gefaseerde aanpak, met nadruk op een toepassing, is, dat de relatie met concrete gegevens behouden blijft. Ook kan
relatief veel energie in de uitwerking van de graadmeter worden gestoken.
Als studiegebied is gekozen voor het traject Boven-Rijn, Waal, Boven- en
Beneden Merwede, Oude Maas en Nieuwe Waterweg (zie kader Van
Lobith tot de Splitsingsdam). Hiervoor is een aantal redenen:
• Het is een traject van de rivieren dat volop in de belangstelling staat
en waar voldoende uitvoeringsprojecten voor herstel en inrichting
plaatsvinden. Bovendien lijken van een aantal van de inrichtingsprojecten
zeker voldoende gegevens beschikbaar te zijn (bijvoorbeeld voor nevengeulen: Jans et al., 1998; 2000a en Simons et al., 2000 en verlaging
zomerbed: Remmelzwaal et al., 1999). Ook is er vergelijkingsmateriaal
in de vorm van vergelijkbare gebieden waar geen maatregelen zijn
uitgevoerd.
• Daarnaast loopt er een aantal andere projecten waarvan kan worden
geprofiteerd. Te denken valt aan de onderzoeksprojecten OER en Kansen
voor stroomminnende vissen, een evaluatie van natuurvriendelijke
oevers en een studie naar ecologische netwerken.
• Het traject vormt een aanzienlijk deel van een stroomgebied binnen de
Nederlandse grenzen, wat strookt met een basisgedachte uit de Kaderrichtlijn Water. Bovendien vallen delen van het gebied onder de Vogelen Habitatrichtlijn (Gelderse Poort, uiterwaarden langs de Waal en de
splitsing tussen Beneden en Nieuwe Merwede).
• Door de omvang van het gebied zijn veel resultaten bruikbaar voor de
eerste jaarlijkse voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma
Herstel & Inrichting. Dan moet daar wel voor het rivierengebied worden
gekozen als één van de drie gebieden die bij de voortgangsrapportage
zijn onderscheiden. Voor de meren in het Natte Hart is verder recentelijk
al een dergelijke studie uitgevoerd (Lauwaars & Platteeuw, 1999).
• Het aantal betrokken Regionale Directies is beperkt tot twee (Dir. OostNederland en Dir. Zuid-Holland), wat het overleg beperkt. Bovendien
zijn beide Directies bereid mee te werken.
• Bij de monding is gekozen voor de uitgang via de Oude Maas omdat
het traject via de Nieuwe Merwede en het Haringvliet een heel eigen
karakter heeft. Stroomafwaarts zijn de Sliedrechtse Biesbosch en enkele
trajecten met natuurvriendelijke oevers de laatste projecten waarvoor
gegevens zijn verkregen. Daardoor is in deze studie weinig aandacht
besteed aan brakke ecotopen en estuariene soorten.

4.2 Projecten tussen Lobith en Maassluis

Na een inventarisatie bleken er van ruim tien uiterwaarden gegevens te zijn
over een gewijzigde inrichting (sinds 1990). Daarnaast waren er van diverse
trajecten gegevens van de aanleg van natuurvriendelijke oevers (tabel 3 en
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figuur 3). Bovendien was bekend dat een aantal landbouwgebieden uit
pacht is genomen.
................................
Tabel 3

Overzicht van natuurontwikkelingsprojecten (herinrichting en natuurvriendelijke oevers) langs Boven-Rijn,
Waal, Boven- en Beneden Merwede,
Oude Maas en Nieuwe Waterweg van
oost naar west. Uitgangspunt vormt de
inventarisatie door Polman & Iedema
(2001). Aanvullende informatie komt
van de Rijkswaterstaat Regionale directies
Oost-Nederland en Zuid-Holland,
Dienst Weg- en Waterbouwkunde en
de Dienst Landelijk Gebied van het
Ministerie van LNV.

Project (jaartal van uitvoering)
........................................

Inrichtingsmaatregel
.....................................

Doornenburg (1997)

Natuurvriendelijke oevers

Millinger Waard (vanaf 2000)

Maaiveldverlaging

Gendt

Natuurvriendelijke oevers

Bemmelse Waard (tot 2007)

Natuurvriendelijke oevers

Ewijkse Waard (1989 - 1998)

Natuurvriendelijke oevers

Afferdensche en Deestsche waarden (1996)

Maaiveldverlaging, natuurvriendelijke oevers

Leeuwensche Waard (1994 - 1997)

Nevengeul

Passewaay (1996)

Éénzijdig aangetakte strang

Stiftsche Uiterwaarden (1995 - 1996)

Maaiveldverlaging

Buitenpolder Heerewaarden (1995 - 2001)

Maaiveldverlaging, natuurvriendelijke oevers

Heesseltsche Uiterwaard (1994)

Nevengeul, natuurvriendelijke oevers

Gamerensche waard (1996, 1999)

Nevengeulen, natuurvriendelijke oevers

Breemwaard (1997-1998)

Maaiveldverlaging

Loevestein

Natuurvriendelijke oevers

Het Gors/Oudendijkse geul (1999 - 2000)

Neven-/getijdengeul

Sliedrechtse Biesbosch: Polder Aart Eloyensbosch Maaiveldverlaging; aanleg kreken
Jonge Janswaard (1996 - loopt tot 2004)
Sliedrechtse Biesbosch: Polders Kort en Lang
Maaiveldverlaging; aanleg kreken
Ambacht en De Ruigten bezuiden de Perenboom
(1998 - loopt tot 2004)
Beneden-Merwede (vanaf 1986)

Natuurvriendelijke oevers

Oude Maas (diverse jaren)

Natuurvriendelijke oevers

................................
Figuur 3

Ligging van de natuurontwikkelingsprojecten in het studiegebied.
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De projecten verschillen in aard, coördinerende instantie en datum van start
en oplevering:
• Aard - In het studiegebied liggen vele natuurontwikkelingsprojecten
waarbij de inrichting is gewijzigd. Daarnaast zijn er projecten waar
alleen het beheer is veranderd. Na een inrichtingsmaatregel is het
beheer ook vaak anders. Beheer in de vorm van begrazing of beweiding
is gewoonlijk noodzakelijk om het ontbreken van natuurlijke dynamiek
te compenseren en om specifieke natuurwaarden te bewaren. Projecten
waar alleen het beheer is gewijzigd konden niet goed in beeld gebracht
worden, met uitzondering van de gebieden die uit pacht zijn genomen.
• Coördinerende instantie - In alle gevallen is Rijkswaterstaat als bevoegd
gezag betrokken bij de natuurontwikkelingsprojecten.
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Tot en met Loevestein is Directie Oost-Nederland de betrokken waterbeheerder, daarna is het Directie Zuid-Holland. Wanneer er een rivierkundig belang is, dan trekt Rijkswaterstaat in principe ook het project.
In andere gevallen is dat doorgaans Dienst Landelijk Gebied van LNV en
soms een andere instantie. Bij de NURG-regeling is afgesproken dat de
Ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij achteraf de kosten van de projecten verrekenen op basis van
een 50% verdeling. In principe worden daarom alle projecten binnen
het studiegebied beschouwd voor de bepaling van het ecologisch
rendement en niet alleen de projecten die Rijkswaterstaat financiert.
• Datum van start en oplevering - Het jaartal 1990 is relevant omdat
vanaf die tijd inrichtingsmaatregelen zijn gestimuleerd als aanvulling op
het emissiebeleid (NW3, 1989). Voor 1990 was er bijvoorbeeld minder
dan 150 km natuurvriendelijke oever, terwijl dat nu is verdrievoudigd
(DWW, 2001). Voor 1990 waren er ook nog maar weinig natuurgerichte
inrichtingsmaatregelen uitgevoerd in het studiegebied. Daarom wordt
de periode rond 1990 gezien als uitgangssituatie zonder inrichtingsmaatregelen. De bestaande natuurmonumenten zijn meestal aanmerkelijk
ouder en vallen buiten dit kader.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de projecten uit tabel 3. Bijlage 3
bevat ecotopenkaarten van voor (1990) en na (2000) de ingreep van de
projecten waar herinrichting plaatsvond. De aanpak die heeft geleid tot deze
kaarten wordt beschreven in paragraaf 5.1.1. Bijlage 4 geeft aanvullende
informatie van natuurontwikkelingsprojecten waarvan geen gegevens zijn
achterhaald en van een aantal projecten dat nog niet voorbij de planfase is.
In dit project is niet expliciet ingegaan op voorzieningen die zijn aangelegd
voor vispassage en uittreeplaatsen voor de (grotere) zoogdieren.
Boven-Rijn

Doornenburg
Langs de Klompenwaard is over een afstand van 200 m natuurvriendelijke
oever gerealiseerd (km 869.640-869.830).
Millinger Waard
Voor de Millinger Waard (592 ha) is in 1996 een inrichtingsplan opgesteld
voor natuurontwikkeling (311 ha). De coördinatie is in handen van LNV
Dienst Landelijk Gebied. Een deel van de inrichting van het gebied is
gebeurd door ontgrondingen door het bedrijfsleven. Bijlage 3a bevat de
ecotopenkaarten voor en na de maaiveldverlaging. De Dienst Landelijk
Gebied en het bedrijfsleven maken andere delen gereed voor de uitvoering.
Er zijn ook meer maatregelen uitgevoerd, maar hierover was onvoldoende
informatie.
Waal

Gendt
Net stroomafwaarts van de Gendtse Waard is over een afstand van 250 m
natuurvriendelijke oever gemaakt (km 877.350-877.600). Hierbij is het
achterliggend ecotoop veranderd van zandstrand (Zs-2) naar zachthoutooibos (Ub-3) met hulp van aanplant van wilgen in het kribvak.
Bemmelse Waard
Langs de waard is over een afstand van twee maal 200 m natuurvriendelijke
oever gemaakt (km 880.990-881.180 en 880.200-880.390). Bij het laatstgenoemde deel zijn wilgen aangeplant in het kribvak. Hierdoor verandert
het achterliggend ecotoop van zandstrand (Zs-2) naar zachthout-ooibos
(Ub-3). Daarnaast is nog 300 m natuurvriendelijke oever uitgestippeld.
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Ewijkse Waard
In deze uiterwaard van 94 ha is het areaal natuur vergroot van 7 naar 45 ha
in de periode van 1989 tot 1998. Beheerder is RWS Dienst der Domeinen.
Er zijn geen ruimtelijke gegevens beschikbaar van deze maatregel, zodat
hier geen nieuwe ecotopenkaarten van zijn gemaakt. Verder is aan de rechterzijde van de Waal in 1989 1.300 m natuurvriendelijke oever aangelegd (km
892-893.5). Hierbij verandert het ecotoop van de achterliggende afslag-/
steiloever (Zs-5) in zandplaat/-strand (Zs-2). In totaal is 70 ha aangewezen
als natuurontwikkelingsgebied.
Afferdensche en Deestsche waarden
Beide uiterwaarden zijn in 1996 reliëfvolgend gedeeltelijk ontkleid binnen
NURG (ongeveer 15% van de oppervlakte van de waarden). Een geplande
geul is grotendeels gerealiseerd, maar er is nog geen verbinding gemaakt
met de rivier. Het gebied bevat naast het ontkleide deel ook grasland en
moerasbos. Het wordt helemaal begraasd met paarden en runderen
(Remmelzwaal et al., 1999). Bijlage 3b bevat de ecotopenkaarten voor en
na de ingreep. De coördinatie is in handen van Rijkswaterstaat. Staatsbosbeheer is de huidige terreinbeheerder en vermeldt in 1998 113 ha natuur
van de ongeveer 300 ha die de waarden samen groot zijn. Op basis van
gegevens van LNV Dienst Landelijk gebied is 130 ha als natuurontwikkelingsgebied aangewezen. Vanaf 1997 worden ontwikkelingen van het project
met onderzoek begeleid. Verder is 200 m natuurvriendelijke oever aangelegd
(km 902.365-902.565). Hierbij verandert het achterliggend ecotoop van
zandstrand (Zs-2) naar zachthout-ooibos (Ub-3) met hulp van aanplant
van wilgen in het kribvak.
Leeuwensche Waard
In 1995/1996 is een deel van de Leeuwensche Waard (40 ha) ontkleid.
Koniks en Galloways begraasden van 1994 tot mei 1996. Vanaf 1997
wordt het hele gebied begraasd. In 1997 is bij Beneden-Leeuwen binnen
NURG een nevengeul gemaakt (ongeveer 40% van het westelijke deel van
de Drutense Waarden). Er is een diepe zandwinplas verbonden met een
geul die overgaat in een drietal geultjes. Deze stroomt vervolgens via een
voormalige strang weer de Waal in. Het debiet is zeer gering om nadelige
effecten voor scheepvaart in de hoofdgeul tegen te gaan. De morfologische activiteit is zeer gering door het lage debiet en de voorliggende diepe
plas. Simons et al. (2000) schreven een rapport over de resultaten van
monitoring over 1993 - 1998. Bijlage 3c bevat de ecotopenkaarten voor en
na de ingreep.
................................
Foto 5

In de Leeuwensche Waard wordt net
als in veel andere uiterwaarden de
vegetatieontwikkeling in toom gehouden
door grazende Konik paarden. Er ligt
ook een kleine nevengeul, waarvan het
debiet gecontroleerd wordt door twee
duikers. De aanvoer van zand en klei in
deze geul is gering vanwege de bovenstrooms gelegen zandwinput, die nu als
sedimentvang fungeert. Hierdoor is de
kans dat deze geul dicht zal slibben
gering. De uiterwaard is deels reliëfvolgend ontkleid.
(foto Tom Buijse)
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Passewaay
Het Wetland Passewaay bij Tiel (60 ha) is in 1996 ontwikkeld binnen
NURG. De oppervlakte natuur wordt verhoogd van 35 naar 40 ha en er is
een benedenstrooms aangetakte strang die bij een rivierstand van 12,4 +NAP
bij Lobith gaat meestromen. Bijlage 3d bevat de ecotopenkaarten voor en
na de ingreep. Vooral in 1997 zijn er diverse onderzoeken gedaan. Ook is
er een meerjarig onderzoek naar vis geweest. Het gebied is van de Stichting
Wetland Passewaay. In totaal is 46 ha aangewezen als natuurontwikkelingsgebied.
Stiftsche Uiterwaarden
Ongeveer 25% van de uiterwaard (totaal 256 ha) is in 1995 en 1996
reliëfvolgend ontkleid binnen NURG. Het gebied bevat naast het ontkleide
deel ook grasland, ruigten en wilgengriend. In 1998 is begonnen met
seizoenbegrazing door runderen (Remmelzwaal et al., 1999). Het ontkleide
gebied ligt deels binnen en deels buiten de zomerkade. Bijlage 3e bevat de
ecotopenkaarten voor en na de ingreep. Op termijn wordt een meestromende
nevengeul aangelegd. Vanaf 1997 worden ontwikkelingen van het project
met onderzoek begeleid.
Heerewaarden
Bij Heerewaarden is 800 m natuurvriendelijke oever aangelegd langs de
Waal (km 923.955-924.365). Hierbij verandert het ecotoop van de achterliggend afslagoever (ecotoop Zs-5) in zandplaat/-strand en zachthoutooibos (respectievelijk ecotopen Zs-2 en Ub-3). Ten tijde van de dijkverzwaring
is een inrichtingsplan opgesteld voor natuurontwikkeling in de Buitenpolder
Heerewaarden. Dit plan is inmiddels uitgevoerd. De polder behoort tot het
stroomgebied van de Maas.
Heesseltsche Uiterwaard
In 1994 is bij Opijnen in de Heesseltsche Uiterwaard (283 ha) een nevengeul opgeleverd door een aantal kribvakken achter een strekdam van 970 m
te verbinden (km 929.430-930.400). Bijlage 3f bevat de ecotopenkaarten
voor en na de ingreep. Het debiet is gering om nadelige effecten voor
scheepvaart in de hoofdgeul tegen te gaan, maar er is wel nagenoeg steeds
stroming. De morfologische activiteit is zeer gering. Het projectgebied
beslaat minder dan 10% van de Heesseltsche Waard. Het project is gevolgd
door monitoring. Na 1998 is het monitoringsprogramma afgeslankt. Simons
et al. (2000) schreven een rapport over de resultaten van 1993 - 1998.
Rijkswaterstaat coördineert dit project en uitvoering gebeurt binnen NURG.
Een groot deel (200 ha) van de rest van de Heesseltsche Uiterwaard is
reservaatgebied. Het gebied tussen de langsdam en de dijk wordt in de
zomer via pacht begraasd en is in beheer bij Staatsbosbeheer.
Gamerensche waard
In de Gamerensche Waard (128 ha) zijn twee periodiek meestromende
nevengeulen (1996) en één permanent meestromende nevengeul (1999)
aangelegd binnen NURG (in totaal 65 ha natuurontwikkelingsgebied. De
coördinatie is in handen van Rijkswaterstaat. De periodiek meestromende
geulen bestaan uit de Westgeul (1 km lengte) en een Oostgeul (0,5 km) die
ongeveer respectievelijk 265 en 100 dagen per jaar stromen. Beide liggen
buiten de zomerkade. De Grote geul ligt tussen zomerkade en winterdijk,
stroomt permanent over een lengte van 2 km. Bijlage 3g bevat de ecotopenkaarten voor en na de ingreep. De Gamerensche waard wordt begraasd
met runderen en paarden. Het gebied wordt intensief bemeten (Jans et al.,
2000, 2001; Kers et al., 2000). Verder is 200 m natuurvriendelijke oever
aangelegd (km 936.985-937.185). Hierbij verandert het achterliggend
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ecotoop van zandstrand (Zs-2) naar zachthout-ooibos (Ub-3) met hulp van
aanplant van wilgen in het kribvak.
Breemwaard
In delen van de Breemwaard (129 ha) is het maaiveld verlaagd, terwijl de
dijken zijn verstevigd. Omdat het rivierwater alleen bij hoogwater het
gebied binnen komt (gemiddeld vijf dagen per jaar) is er laag-dynamische
riviernatuur ontstaan, terwijl het gebied meer water kan bevatten en zo de
veiligheid dient. De Breemwaard werd tot 1995 gebruikt voor landbouw.
Sinds de herinrichting wordt er extensief begraasd door koeien. 68 ha is
natuurontwikkelingsgebied en 33 ha is reservaatgebied. Bijlage 3h bevat de
ecotopenkaarten voor en na de ingreep. Staatsbosbeheer is de beheerder.
Werkzaamheden zijn binnen NURG uitgevoerd in 1995 - 1999 onder leiding
van LNV Dienst Landelijk gebied.
Loevestein
Waar Maas en Waal samen komen, ligt Slot Loevestein. De omgeving (ongeveer 200 ha) bestaat vooral uit cultuurgronden die deels door Staatsbosbeheer
reeds natuurlijk worden beheerd. Door ontkleiing zullen er mogelijkheden voor
natuurontwikkeling ontstaan. Hiervoor worden sinds 1995 plannen gemaakt.
Waarschijnlijk worden deze nu uitgevoerd. Er is wel reeds 800 m natuurvriendelijke oever aangelegd (km 950,375-951.215). Hierbij verandert het
achterliggend ecotoop van afslag-/steiloever (Zs-5) naar ondiep zomerbed (Zo).
Boven Merwede

Het Gors/Oudendijkse Geul
Tussen Sleeuwijk en Woudrichem zijn restanten van een oude nevengeul
verlengd en uitgediept. Het betreft natuurontwikkeling als rivierbedcompensatie van een aantal dijkverzwaringsprojecten. De geul is 1.500 m lang en
gemiddeld 30 a 40 m breed. Het is een meestromende nevengeul waarbij
nog een getijdenverschil van ongeveer 30 cm merkbaar is. Wanneer de
Haringvlietsluizen op een kier gaan, kan het getijdenverschil verdubbelen met
extra kansen voor de natuur. Bijlage 3i bevat de ecotopenkaarten voor en
na de ingreep. De geul wordt (volgens planning 2001) uitgebreid met een
zijtakje naar het oosten (in de projectenlijst aangeduid met Gors/Aanwas).
Sinds 2000 is er jaarrondbegrazing met Galloways (Schotse laaglanders).
Beneden Merwede

Sliedrechtse Biesbosch: Polders Aart Eloyenbosch, Jonge Janswaard,
Kort en Lang Ambacht en De Ruigten bezuiden de Perenboom
De polders Aart Eloyenbosch en Jonge Janswaard zijn in 1996 ingericht als
moerasgebied. Hiertoe zijn kreken gegraven en dijken verlaagd. De polders
beslaan samen 113 ha en maken deel uit van de Sliedrechtse Biesbosch. In
1998 is begonnen met de inrichting van de polders Kort en Lang Ambacht
en De Ruigten bezuiden de Perenboom (samen 217 ha, onderdeel van de
Sliedrechtse Biesbosch). Er is een geulenstelsel aangelegd en er is ontgrond.
In 2001 zijn de polders opgeleverd als moerasgebied. Bijlage 3j bevat de
ecotopenkaarten voor en na de ingreep. Voor 2002 is een verbinding naar
de Beneden Merwede gepland waardoor de getijdenwerking wordt hersteld,
en voor 2004 zijn enkele andere openingen gepland. Rijkswaterstaat Directie
Zuid-Holland en LNV Dienst Landelijk gebied zijn opdrachtgevers en de
uitvoering gebeurt binnen NURG.
Beneden Merwede
Natuurvriendelijke oevers zijn op verschillende plaatsen aangelegd. In de
kribvakken bij km 962, 966 en 968 zijn vooroevers van respectievelijk 430,
140 en 680 m gemaakt van verschillende materialen. Het achterliggend

Ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen

38

ecotoop blijft ongewijzigd zandplaat/-strand (Zs-2). Bij km 964 is 770 m
aangelegd. Bij km 963 en 967 zijn respectievelijk 130 en 480 m oever
uitgevoerd. Hierbij verandert het achterliggend ecotoop zandplaat/-strand
(Zs-2) in zachthout-ooibos (Ub-3). De projecten zijn in 1986 uitgevoerd.
Oude Maas

Oude Maas
Over vrijwel de gehele lengte zijn hier oeververdedigingen aangelegd om
bestaande oevergebieden te behouden (bijlage 3 in Directie Zuid-Holland,
1998). Deze oevergebieden hebben, voor zover niet opgehoogd, vaak een
zeer grote natuurwaarde. Het is het enige zoetwatergetijdegebied in
Nederland met een redelijke getijslag (van 1,5 meter bij Spijkenisse tot 0,7
meter bij Dordrecht). Zomerlanden Gorzenbosch is een van de locaties
waar een vooroeververdediging is gemaakt. Verder ligt bij Heinenoord
(linkeroever km 990) sinds 1993 een vooroever met openingen voor een
onverdedigde oever over een lengte van 2,5 km en 100 m breed om de
ontwikkeling van bies, riet en ruigte te stimuleren (Witteveen+Bos, 1998).
Nieuwe Waterweg

Splitsingsdam
Voorbij Maassluis ligt de Splitsingsdam. De dam is het verlengde van de
Landtong en scheidt de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. In april
2000 is op de oostelijke punt van de dam 3.500 m2 nieuwe ondergrond
(ene helft schelpen en andere helft grind) gelegd voor Visdieven. Bijlage 3k
bevat de ecotopenkaarten voor en na de ingreep. Geld is gegeven door onder
meer Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland en de Provincie Zuid-Holland.

4.3 Beschikbare gegevens

Er zijn diverse bouwstenen voor de graadmeter voor het ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen in het studiegebied. Voor fysischchemische gegevens kan gebruik gemaakt worden van het programma
Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) van Rijkswaterstaat (Gilde & Prins, 1999). Hierin wordt op het traject van het studiegebied
op meer dan tien plaatsen de waterstand gevolgd en daarnaast op de helft
daarvan ook het debiet. De meting vindt nagenoeg continu plaats. Voor
het chemisch meetnet van MWTL liggen bij Lobith en Maassluis hoofdmeetpunten. Hier worden algemene parameters (zoals doorzicht, zwevende
stoffracties en nutriënten) tweewekelijks bepaald en diverse andere stoffen
(zoals organische microverontreiniging) vierwekelijks.
Binnen MWTL worden naast fysisch-chemische ook regelmatig biologische
gegevens verzameld (Gilde & Prins, 1999). Het biologisch meetnet bestaat
uit 11 meetnetten. Ze zijn bedoeld om uitspraken te doen voor vier beleidsthema’s uit NW4 (1998) (tabel 4). De gegevens worden gewoonlijk eens in
de vier jaar verzameld (in de zogenaamde peiljaren). Voor het biologisch
meetnet is het Rijnstroomgebied in 1995 doorgelicht (Bakker et al., 1998).
Het is nog niet duidelijk of er gerapporteerd zal worden over de gegevens
vanaf 1999. Voor de periodieke meting van biologische groepen wordt
aansluiting gezocht met het Netwerk Ecologische Monitoring (samenwerking
met Ministeries van LNV, VROM en V&W). Bronnen van informatie zijn
Rijkswaterstaat en organisaties die gegevens verzamelen van een bepaalde
soortgroep, zoals FLORON voor de vegetatie, RAVON voor de amfibieën en
SOVON voor vogels. Als ecotoxicologische parameters wordt de accumulatie
van microverontreiniging bepaald in aal (Lobith) en driehoeksmosselen
(Lobith en Maassluis).
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................................
Tabel 4

Overzicht biologisch meetnet MWTL
en relatie met beleidsthema’s.

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

Fytoplankton
Zoöplankton
Macrofauna
Vissen
Watervogels
Waterplanten
Oeverplanten
Amfibieën
Broedvogels
Ecotopen
Ecotoxicologie

Eutrofiëring
...........

X
X
X
X
X
X

Microverontreiniging
..................

X
X

Inrichting
...........

X
X
X
X
X
X
X

Biodiversiteit
...........

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Naast het uitgebreide vierjaarlijkse meetprogramma, zijn er ook jaarlijkse
metingen. De frequentie en locatie hiervan verschillen per parameter. Zo
wordt het plankton ongeveer maandelijks bepaald en zijn de locaties in het
Rijnstroomgebied gelijk aan het chemisch meetnet, terwijl waterplanten op
zeven plaatsen met een drietal raaien worden geïnventariseerd. Hoofdstuk 5
verstrekt meer details over het standaard meetprogramma voor de betreffende
variabelen.
Inrichting is één van de beleidsthema’s waarop het biologisch meetnet is
ingericht. In aanvulling hierop zijn projectgegevens echter onmisbaar om een
uitspraak te kunnen doen over het ecologisch rendement van maatregelen
voor herstel en inrichting. Deze projectgegevens gaan meestal over een
bepaalde periode en beslaan een beperkt gebied. Het betreft hier onderzoeksgegevens, zoals plankton- en vegetatiegegevens verzameld in kleine
wateren in het winterbed - het OER project - en gegevens over vissen - het
project Kansen voor stroomminnende vissen (Grift, 2001) en gegevens van
specifieke inrichtingsprojecten (bijvoorbeeld Simons et al., 2000; Jans et al.,
1998 en Remmelzwaal et al., 1999).
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5 Resultaten
..................................................................................

5.1 Ecotopen
5.1.1 Aanpak ecotopenkaarten

LGN en ecotopen

Er is een gebiedsdekkende opname
van ecotopenkaarten over de periode
1997 - 1998. Landelijk Grondgebruik
Nederland kaarten zijn er daarentegen
van 1986, 1992, 1995 - 1997 en
1999 - 2000. Daarom is onderzocht
of er een verband is tussen de
ecotopenkartering en de corresponderende LGN-kaart (LGN 3+; 1995 1997), om vervolgens nieuwe ecotopenkaarten te construeren voor 1990
en 2000 met hulp van oudere en
recente LGN-bestanden. Hiertoe zijn
de ecotopenbestanden ook gerasterd
naar een 25x25 m grid. De vergelijking leverde de volgende resultaten
op:
• Van ecotoop naar LGN-eenheid
ging redelijk goed; ieder ecotoop
bestaat voornamelijk uit één of
twee LGN-legenda eenheden.
• Van LGN-eenheid naar ecotoop
geeft uiteenlopende beelden; ook
verdere clustering van ecotopen
geeft niet veel verbetering.
De legenda eenheden van LGN 3+
zijn relatief uitgebreid voor natuur;
oudere LGN-kaarten kennen minder
details. Daarnaast is bekend dat de
verschillen tussen de opeenvolgende
LGN-bestanden gering zijn. Tussen
de kaarten zitten gemiddeld 1-2%
werkelijke verschillen en 6% verschillen door verbetering van fouten.
Mogelijk zijn de werkelijke verschillen
voor het rivierengebied groter. Toch
is het niet haalbaar om op basis van
een relatie met LGN-kaarten ecotopenkaarten te genereren voor de situatie
rond 1990 en heden.

Landschappelijke veranderingen in het studiegebied kunnen worden
gebruikt bij de evaluatie van het ecologisch rendement van herstel- en
inrichtingsgebieden. Dit kan direct door een analyse te maken van de
veranderingen van de ruimtelijke eenheden en indirect door koppeling van
de ruimtelijke veranderingen aan specifieke informatie over verschillende
soortgroepen. Voor beide vraagstellingen is het gewenst een ruimtelijk
beeld te hebben van voor en na de maatregelen. Er zijn verschillende
soorten ruimtelijke informatie beschikbaar, zoals
• Ecotopenkaarten Rijntakken en Benedenrivieren: dekkende kaarten met
een verschillende legenda.
• Landelijk Grondgebruik Nederland kaarten: dekkende kaarten met een
25x25 m grid en een beperkte, maar gelijke legenda.
• Kaart Regeling BeheersOvereenkomsten en Natuurontwikkeling
(RBON). Deze kaart is vastgesteld door de provincies en maakt onderscheid in reservaat-, beheers- en natuurontwikkelingsgebieden. In de
eerste gebieden wordt een (zeer) goede natuur nagestreefd. Op termijn
is er geen plaats voor landbouw. Bij de tweede soort gebieden liggen de
natuurdoelen iets lager en is agrarisch medegebruik onder voorwaarden
mogelijk (bijvoorbeeld slootkant- en weidevogelbeheer).
Natuurontwikkeling betekent in deze terminologie vooral dat er nog
allerlei mogelijkheden zijn. Uit de kaart wordt duidelijk dat er binnen
een uiterwaard verschillende vormen van inrichting en beheer mogelijk
zijn. Niet zichtbaar is echter wat wel en niet is gerealiseerd. Binnenkort
worden de kaarten opnieuw bestudeerd en worden reservaat- en
beheersgebieden samengevoegd tot ‘nieuwe natuur’.
• Kaarten met eigendom Staatsbosbeheer, particulier eigendom en
gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet.
Ecotopen worden in de peiljaren gekarteerd binnen het standaard meetprogramma MWTL (paragraaf 4.3). De kartering is een combinatie van
interpretatie van vliegbeelden (true-colour luchtfoto’s, schaal 1:10.000) en
abiotische informatie (bijvoorbeeld overstromingsduurbestanden voor het
rivierengebied) voor de verdere differentiatie van de eenheden. De foto’s
worden geïnterpreteerd volgens classificaties die beschreven zijn door
Wolfert (1996 - algemene classificatie), Rademakers & Wolfert (1994 - het
Rivier-Ecotopen-Stelsel)) en Maas (1998 - het Benedenrivier-Ecotopen-Stelsel). Naast de vlakken worden ook oeverlijnen onderscheiden. De vliegbeelden resulteren in eenheden van 50*50 m voor de vlakken en 50 m voor lijnvormige elementen. De resulterende ecotopenkaarten zijn bruikbaar tot
een schaal van 1:10.000. De kartering wordt iedere acht jaar herhaald.
In 1997 - 1998 zijn de Rijntakken-oost en de zoetwatergetijdenrivieren uitgevoerd (Jansen & Backx, 1998, Kers et al., 2001). Door de combinatie van
abiotische en biotische informatie sluiten ecotopenkaarten goed aan bij de
vraagstelling van het project.
De ecotopenkaarten van de boven- en benedenrivieren zijn samengevoegd
om het studiegebied met een gelijke legenda weer te kunnen geven en
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eenduidig te kunnen analyseren. De legenda van de oorspronkelijke kaarten
is aangepast, omdat het detailniveau van de oorspronkelijke legenda niet
nodig is voor deze studie en om het handmatige werk te vereenvoudigen.
De nieuwe legenda en de relatie met de oorspronkelijke ecotopen zijn
weergegeven in bijlage 5. Voor de koppeling van de ecotopen uit beide
stelsels is gebruik gemaakt van tabel 9 in Maas (1998) en bijlage 2 in van
Rooij & Kalkhoven (2000). Voor de clustering naar ecotoopgroepen is
gebruik gemaakt van de IVR-ecotopen beschreven in tabel 6.1 in Rademakers
& Wolfert (1994), informatie van WL (1999) en van Rooij & Kalkhoven
(2000). Op basis van de laatste twee bronnen is bovendien aangeduid of
de ecotoopgroepen natuurlijk zijn of niet. De ecotopenkaarten van de
natuurontwikkelingsprojecten zijn handmatig ‘teruggezet’ tot de situatie
van rond 1990 en geactualiseerd naar de huidige toestand (‘2000’). Hierbij
is de informatie gebruikt van de afzonderlijke projecten (paragraaf 5.2),
aangevuld met kennis uit het veld. De resultaten zijn weergegeven in
bijlage 3.
De opnames van LGN-kaarten bleken niet goed bruikbaar voor het vertalen
van de ecotopenkaarten naar 1990 en 2000 (zie tekstkader). De RBON-,
de eigendoms- en de Natuurbeschermingswetkaarten kunnen niet goed
gebruikt worden omdat er geen onderscheid is gemaakt naar type natuurontwikkeling en aard van het gebied. Ook is niet duidelijk of uitvoering
klaar is, of dat het project nog in de planfase is. Verder is het mogelijk dat
er nog helemaal geen initiatief is genomen om de aangewezen arealen in
te vullen en ten slotte weten we niet precies welke vormen van beheer en
agrarisch medegebruik er zijn. Hierdoor is het vooralsnog niet mogelijk om
gebieden te lokaliseren waar alleen natuurbeheer is. Daarom zijn deze
kaarten alleen ter ondersteuning gebruikt.
5.1.2 Ecotopenkaarten 1990 en 2000

Het gehele studiegebied beslaat een areaal van 26.155 ha. Ongeveer de
helft is beschreven door het Rivier-Ecotopen-Stelsel, de andere helft door
het Benedenrivier-Ecotopen-Stelsel (respectievelijk boven- en benedenstrooms van Zaltbommel). Het grootste deel van het studiegebied bestaat
uit diep water en grasland. In vergelijking met 1990 is het areaal natuurlijke
ecotopen met 835 ha toegenomen van 5.942 naar 6.777 ha in 2000 (tabel 5).
In 2000 kan 26% van het areaal van het studiegebied als natuur worden
aangemerkt. Het is opvallend dat het oppervlak moeras minder is geworden.
Bovendien is het areaal ´bebouwd en verhard´ nagenoeg gelijk gebleven
waardoor de doelstelling van NW3 (1989), ‘rivieren vormen groene linten
door het landschap’, nog niet gehaald lijkt te zijn.
De ruimtelijke kwaliteit is geanalyseerd door de verhouding van de ecotopen
in 1990 en 2000 te vergelijken met die genoemd in streefbeelden (tabel 5).
De hypothese is dat de verdeling van het streefbeeld, zoals weergegeven in
bijlage 2, de optimale situatie weergeeft. De gebruikte gegevens vormen
echter geen vastgesteld beleid. Het streefbeeld voor de Boven-Rijn en Waal
is afgeleid uit gegevens van Postma et al. (1996). Zij gaan er voor het
streefbeeld vanuit dat er geen scheepvaart is, maar wel bescherming tegen
overstroming. Het streefbeeld kenmerkt zich door een kleiner areaal hard- en
zachthout-ooibos en meer ruigte en grasland ten opzichte van de referentie.
Hierin is geen rekening gehouden met voorwaarden die voortvloeien uit
bescherming tegen overstroming. Voor het benedenrivierengebied is
gebruik gemaakt van de getallen uit het voorlopige streefbeeld natuur RijnMaasmonding voor 2100. Deze is gebaseerd op geomorfologische kansrijkdom van ecotopen in combinatie met ecologische netwerkstudies (Simons
et al., 2002). Verder is informatie gebruikt uit Vanhemelrijk & de Hoog
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(1996). Om de streefbeelden te vergelijken met de ecotopenkaarten zijn de
eenheden van de streefbeelden omgezet naar de ecotoopgroepen genoemd
in bijlage 5.
................................
Tabel 5

Vergelijking van de ecotopensamenstelling in 1990 en 2000 en de streefbeelden voor het studiegebied (ha).

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

Ecotopenkaart 1990
..........

Ecotopenkaart 2000
...........

Diep water
Natuurlijk diep water
Ondiep zomerbed
Strangen
Stranden, slikken en platen
Rivierduin
Hardhout-ooibos
Zachthout-ooibos
Productiebos
Moeras
Ruigte
Natuurlijk grasland
Akker en productiegrasland
Bebouwing, verhard en kaal substraat

11390
292
390
560
131
132
343
829
595
543
819
1905
6739
1488

11384
292
443
605
183
146
342
845
583
522
960
2439
5914
1496

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

..........

...........

26155

26155

Totaal

Verschil
Streefbeeld
2000-1990
........... .........

-6
0
53
45
52
14
-1
16
-12
-21
140
534
-825
8

5395
4020
910
920
475
790
1200
0
1140
2770
3340
0
2340

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

23300

Uit tabel 5 blijkt dat de veranderingen de goede kant opgaan, maar dat de
resultaten nog ontoereikend zijn om het streefbeeld te benaderen. De
vergroting van het areaal gewenste ecotopen sinds 1990 bedraagt 10-30%
voor ondiep zomerbed, strangen, stranden, slikken en platen, rivierduin,
ruigte en natuurlijk grasland. Voor deze ecotopen geldt echter dat slechts
15-50% van het areaal van het streefbeeld is behaald, met uitzondering
van strangen en natuurlijk grasland welke voor tweederde gerealiseerd zijn.
Voor ooibos en moeras is de vergroting van het areaal sinds 1990 minder dan
10%. De realisatie van de streefwaarde is echter hoger voor deze ecotopen
(43-70%). De totalen van de ecotopenkaarten en van de streefwaarde
verschillen doordat bij de begrenzing verschillende veronderstellingen zijn
gedaan.
Het traject van de Beneden-Merwede bestaat voor de helft uit natuurlijke
ecotopen, terwijl bij de Nieuwe Waterweg natuurlijke ecotopen nagenoeg
ontbreken (figuur 4). In de overige trajecten is het areaal cultuur ongeveer
drie maal groter dan de natuurlijke ecotopen. Uit figuur 5 blijkt dat de
diversiteit aan ecotopen het grootst is langs de Beneden-Merwede,
gevolgd door de Waal.
................................
Figuur 4

Verdeling van de natuurlijke ecotopen
en cultuurlijke ecotopen voor de
afzonderlijke riviertrajecten in 1990
en in 2000.
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................................
Figuur 5

Verdeling van de ecotoopgroepen in 2000 per riviertraject.
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De grootste verandering van 1990 naar 2000 bestaat uit het uit productie
nemen van akkers en productiegrasland (tabel 6). Aangenomen is dat hiermee natuurlijk grasland ontstaat. Daarnaast is door natuurontwikkeling een
aanzienlijk deel van akker en productiegrasland veranderd in ruigte, ondiep
zomerbed, strangen en stranden, slikken en platen. Uit de tabel blijkt ook
dat een deel van het natuurlijk grasland is omgezet in stranden, slikken en
platen.
................................
Tabel 6

Transitiematrix ecotopen: samenstelling van de ecotopen in het studiegebied (ha) en het
ontstaan van de huidige ecotopen (rij - situatie rond 2000) uit die van 1990 (kolom).
Ecotopen die als natuur worden beschouwd zijn onderstreept.
Ecotopen (ha)
2000 →
en
1990 ↓

Diep
water

Natuur- Ondiep Strangen
lijk diep zomerwater
bed

............... ...... ......
Diep water

11384

Ondiep zomerbed

Stranden, slikken en platen

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

ProMoeras
ductiebos

.....

.....

Ruigte Natuurlijk
grasland

...... ....

.....

0,2

0,3

0,2

Akker
en productiegrasland

Bebouwing
verhard
en kaal
substraat

.....

.......

0,3

386

0,9

2,7

6,6

544

0,8

2,2

3,3

0,8

0,9

0,4

0,6

0,4

115

0,4

3,9

2,2

4,8

5,0

0,2

0,5

0,6
6,0

2,6

0,4

0,2

0,1

0,1

0,5

3,6

0,2

134

Rivierduin

0,1

hardhout-ooibos
Zachthout-ooibos

..... .....

2,3

Zachthoutooibos

292

Natuurlijk diep water

Strangen

Stranden Rivier- Hardslikken
duin
houten
ooibos
platen

0,6

4,5

341
0,7

Productie-bos

0,1

Moeras

2,0

Ruigte

2,4

0,5

823
1,9

1,4

9,0

27,3

Akker en productiegrasland

46,8

41,5

35,3

11,1

Bebouwing, verhard
en kaal substraat

0,4

0,1

1,0

0,7

Natuurlijk grasland
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583
515

7,0

2,4

0,2

824

2,1

0,2
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1,2

14,2
1,7

4,7

1916

1,9

0,1

113

513

5905

5,3

1,5

0,8

0,6

1481

5.1.3 Ruimtelijke samenhang

Voor soorten is het belangrijk dat er voldoende oppervlak aan leefgebied
aanwezig is om het voortbestaan zeker te stellen. Het benodigde gebied
voor een levensvatbare populatie - populaties met een zeer kleine uitsterfkans - kan bestaan uit één groot gebied of een netwerk van meerdere kleine
gebieden. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen lokale- en sleutelpopulaties van soorten. Een lokale populatie van een soort omvat minimaal het
leefgebied van één reproducerend paartje. We spreken van een sleutelpopulatie zodra er sprake is van een lokale populatie met een zodanige
omvang dat de uitsterfkans kleiner is dan 5% per honderd jaar en er netto
een dispersiestroom is naar andere delen van een netwerk (Reijnen et al.,
1995). De aanwezigheid van een sleutelpopulatie in een netwerk van
populaties zorgt ervoor dat de benodigde oppervlakte aan habitat voor
een levensvatbaar netwerk kleiner is dan in een netwerk met alleen lokale
populaties. In een gebied zonder sleutelpopulatie van vogels of zoogdieren
is twee tot zes maal meer habitat nodig voor een levensvatbare populatie
dan in een aaneengesloten gebied. Zodra er een sleutelpopulatie aanwezig
is, bedraagt het benodigde oppervlakte habitat voor een levensvatbare
populatie vogels en zoogdieren nog slechts 1,5 tot 4 maal het oppervlak van
een aaneengesloten gebied (Reijnen et al., 1995; Verboom et al., 1997).
De kwaliteit van de ruimtelijke samenhang van het studiegebied is geanalyseerd aan de hand van de eisen die sleutelpopulaties stellen aan de grootte van
het areaal van bepaalde natuurlijke ecotoopgroepen. Van Rooij & Kalkhoven
(2000) geven een indicatie van de oppervlaktebehoefte voor sleutelpopulaties
van versnipperingsgevoelige diersoorten (tabel 7). Soorten die op een
vergelijkbare manier gebruik maken van het leefgebied zijn in soortgroepen
(bijvoorbeeld ‘kleine zoogdieren’) onderverdeeld.
................................
Tabel 7

Oppervlak (ha) goed habitat waarbij ongeveer 75% van de soorten uit de soortgroep een sleutelpopulatie kunnen vormen (van Rooij & Kalkhoven, 2000).
Oppervlak
(ha)
.........

Ondiep water

Moeras

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

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

5

Insecten

50

Vissen

Stranden, slikken
en platen
................

Ruigte
................

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

Kleine zoogdieren
Amfibieën

Kleine zoogdieren

500

Reptielen

1000

Kleine vogels
(Middel)grote
vogels

Kleine, middelgrote
en grote vogels

Amfibieën

Insecten

(Middel)grote
vogels

(Middel)grote
vogels

5000

Kleine vogels

Kleine vogels

10000

(Middel)grote
vogels

Middelgrote
vogels

25000

Bos

Insecten

200

1500

Grasland

Grote zoogdieren

Grote vogels

Kleine vogels

Grote zoogdieren

De kwalificaties van de Kaderrichtlijn Water (zie paragraaf 3.3) zijn gekoppeld
aan de bestaansmogelijkheden voor verschillende soortgroepen in verschillende natuurlijke ecotopen, zoals vermeld in tabel 7. ‘Slecht’ betekent dat
het areaal ongeschikt is voor sleutelpopulaties van elk van de onderscheiden
soortgroepen (tabel 8). ‘Ontoereikend’, ‘matig’, ‘goed’ en ‘zeer goed’ duiden
aan dat sleutelpopulaties mogelijk zijn van soortgroepen die steeds gevoeliger
zijn voor versnippering. De hoge eisen aan het areaal van grote zoogdieren
zijn buiten beschouwing gelaten en bij Grasland is de bovengrens (‘zeer
goed’) bepaald aan de hand van de middelgrote vogels. De criteria voor
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grote vogels zijn dus niet gebruikt. Aangenomen is dat juist voor grasland
vogels ook kunnen profiteren van binnendijkse gebieden. Verder is bij Ruigte
en Bos een extra groep gevormd (‘slecht’ bij arealen < 50 ha), omdat de
verhouding met de andere groepen anders te scheef zou komen te liggen.
Bovendien worden binnen deze grens reeds populaties (minder kwetsbare)
insecten verwacht.
................................
Tabel 8

Ruimtelijke kwaliteit van het areaal (in ha) van ecotopen, gebaseerd
op het voorkomen van sleutelpopulaties.
Waardering
..................

Slecht
(--)
Ontoereikend
(-)
Matig
(0)
Goed
(+)
Zeer goed
(++)

Ondiep water
..............

Moeras
en platen
..............

<5
5-50
50-1500
> 1500

<5
5-50
50-1000
1000-1500
> 1500

Stranden, slikken

Ruigte

Grasland

Bos

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

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

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

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

<5
5-200
200-1000
> 1000

< 50
50-1000
1000-5000
5000-10000
> 10000

< 500
500-1000
1000-5000
5000-10000
> 10000

< 50
50-200
200-1500
1500-5000
> 5000

De waardering van de oppervlakteklassen verschilt per ecotoopgroep
omdat de oppervlaktebehoefte van de soortgroepen afhankelijk is van het
soort ecotoop. Van Rooij & Kalkhoven (2000) onderscheiden zes (natuurlijke)
ecotoopgroepen. Om van de ecotopenkaart te komen tot deze zes ecotoopgroepen, zijn enkele clusters van ecotopen van bijlage 5 samengevoegd:
‘ondiep water’ bestaat uit ondiep water en strangen, ‘stranden, platen en
slikken’ omvatten ook rivierduin en ‘bos’ bestaat uit zacht- en hardhoutooibos. Om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te bepalen, is de oppervlakte van elk afzonderlijk vlak van de ecotoopgroepen met deze begrenzingen vergeleken. Het is voor sommige soortgroepen echter geen
probleem dat er een kleine barrière of ander ecotoop tussen twee delen
van het relevante ecotoop ligt. Daarom zijn de ecotoopvlakken van een
zelfde ecotoopgroep ook geclusterd met een afstand van 100 en 500 m.
Dit betekent dat vlakken van dezelfde ecotoop die (gedeeltelijk) binnen
een cirkel met deze straal vallen, zijn samengevoegd. Aangenomen is dat:
• insecten, amfibieën, reptielen en een deel van de kleine zoogdieren een
‘dagelijks overbrugbare afstand’ van 0 m hebben,
• kleine vissen en andere kleine zoogdieren een ‘dagelijks overbrugbare
afstand’ tot 100 m hebben
• (andere) vissen, (andere) vogels en grote zoogdieren een dergelijke
afstand tot 500 m hebben.
Bij de afstand die dagelijks kan worden overbrugd, is geen rekening gehouden
met barrières als sloten, dijken, kanalen, het zomerbed van de rivier, en niet
natuurlijke ecotopen zoals akkerland of ongunstige natuurlijke ecotopen.
Het binnendijkse gebied is niet in beschouwing genomen.
................................
Figuur 6

1,00
fractie van het totale areaal

Verdeling van de oppervlakken van de
afzonderlijke eenheden van het ecotoop moeras en van de eenheden die
zijn ontstaan na clustering binnen een
straal van 100 en 500 m. Gebaseerd
op de oorspronkelijke ecotopenkaart
(1997 - 1998).
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Een voorbeeld van het resultaat van de clustering is weergegeven in figuur 6.
Hieruit blijkt dat op de oorspronkelijke kaart, en na clustering binnen een
straal van 100 m, eenheden voorkomen tussen 5 en 50 ha, maar niet groter.
De waardering is ‘slecht’. Bij clustering binnen een straal van 500 m komen
ook eenheden groter dan 50 ha, maar veel kleiner dan 1.000 ha voor. De
waardering is ‘neutraal’. De resultaten zijn zo bepaald voor de ecotopenkaart van 1997 - 1998 en voor de kaarten van 1990 en 2000 (tabel 9).
................................
Tabel 9

Waardering van de kwaliteit van de
ruimtelijke samenhang voor natuurlijk
ecotoopgroepen.
.............

1990
1997 - 1998
2000
Cluster-afstand
Cluster-afstand
Cluster-afstand
.................... .................... ....................
0m
100 m 500 m
0m
100 m 500 m
0m
100 m 500 m
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Ondiep water

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Moeras

-

-

0

-

-

0

-

-

0

Stranden,
slikken en
platen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruigte

--

--

-

--

--

-

--

--

-

Grasland

--

--

-

--

--

-

--

--

0

Bos

-

-

0

-

-

0

-

-

0

Twee groepen van de natuurlijke ecotopen binnen het studiegebied hebben
een slechte ruimtelijke samenhang en twee groepen scoren ontoereikend.
De ruimtelijke samenhang voor stranden, slikken en platen is matig, maar
voor ondiep water is de ruimtelijke samenhang uitgedrukt in kansen voor
levensvatbare populaties al goed. Dit beeld is hetzelfde voor 1990 en 2000
voor de niet-geclusterde ecotopenkaarten. Hoewel de kwaliteit van de
ruimtelijke samenhang niet toeneemt voor stranden, slikken en platen,
ruigte en grasland tussen 1990 en 2000, groeit het areaal dat beschikbaar
is voor sleutelpopulaties voor deze ecotoopgroepen wel. Voor de andere
ecotoopgroepen blijft dit gelijk of wordt het zelfs kleiner (moeras, zie tabel 5).
Clustering van ecotopen leidt uiteraard tot meer gunstige resultaten: de
eenheden worden groter en het areaal dat daarmee beschikbaar komt voor
levensvatbare populaties neemt toe. Dit geldt ook voor het aantal populaties.
De ruimtelijke kwaliteit van grasland is in 2000 verbeterd ten opzichte van
1990; er zijn nu ook sleutelpopulaties mogelijk van kwetsbare soorten uit
de groep kleine vogels.
5.1.4 Graadmeter ecotopen

Op basis van de woordelijke omschrijving van klassen voor de Kaderrichtlijn
Water en de afwijking van de huidige samenstelling aan ecotopen en de
gebruikte streefbeelden (tabel 5), wordt de algehele toestand als ‘ontoereikend’
gekarakteriseerd (tabel 10). De samenstelling aan ecotopen wijkt sterk af van
het streefbeeld voor kenmerkende ecotopen als ondiep zomerbed, strangen,
stranden, slikken en platen, rivierduin en hardhout-ooibos. Slechts voor een
aantal ecotoopgroepen is meer dan 50% gerealiseerd van het areaal dat
genoemd is in de streefwaarde.
Wel ontwikkelt de samenstelling aan ecotopen in de goede richting. Op
moeras na, nemen alle natuurlijke ecotopen in omvang toe sinds 1990. Het
tempo van de veranderingen moet echter worden versneld om het streefbeeld rond 2015 te benaderen. Daarom is een ‘+’ toegekend voor de
ontwikkeling in de ruimtelijke diversiteit (tabel 10). De ruimtelijke samenhang
van de natuurlijke ecotopen is in het algemeen ontoereikend tot matig
(tabel 9). Op basis van de vergelijking van de kwaliteit van de ruimtelijke
samenhang van ecotopen tussen 1990 en 2000 blijkt deze voor grasland te
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verbeteren en voor de overige ecotoopgroepen gelijk te blijven. Wel neemt
het areaal voor een aantal sleutelpopulaties toe wanneer rekening wordt
gehouden met de uitkomsten na clustering. Op basis hiervan is de ontwikkelingsrichting voor de ruimtelijke samenhang met ‘0/+’ gewaardeerd
(tabel 10).
................................
Tabel 10

De ecologische toestand van het studiegebied volgens de Kaderrichtlijn Water
(rood = slecht, oranje = ontoereikend,
geel = matig, groen = goed, blauw =
zeer goed) en de ontwikkelingsrichting
van de ecologische kwaliteit op basis
van de natuurontwikkelingsprojecten
(++ zeer goed, + goed, 0 onveranderd,
- slecht, -- zeer slecht).

Ecologische toestand

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

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

Ecotopen

Ontwikkelingsrichting
............................................
Biodiversiteit/Compleetheid
Ruimtelijke samenhang
.......................
...................

+

0/+

Flora
Macrofauna
Vissen
Vogels

In deze paragraaf is alleen rekening gehouden met de samenstelling van de
ecotopen en de ruimtelijke verdeling van die ecotopen. De kwaliteit van de
afzonderlijke ecotopen valt hier dus buiten. De volgende hoofdstukken
schenken hieraan aandacht door de resultaten van verschillende soortgroepen
te bespreken.

5.2 Flora
5.2.1 Aanpak

In 1996 is RIZA begonnen met het floristisch meetnet. Het meetnet beoogt
veranderingen te signaleren in de oevervegetatie van de zoete rijkswateren.
En het wil ecologische doelstellingen in het waterbeleid evalueren op basis
van de toestand van de oevervegetatie (in het geval van rivieren wordt de
gehele uiterwaard als oever beschouwd). De floristische samenstelling geeft
informatie over de biotische en abiotische omstandigheden ter plaatse (bodemtype, hydrologie en beheer). Voor maatregelen voor herstel en inrichting
geeft het floristisch meetnet informatie over het effect van beheersmaatregelen (begrazing) en morfologische ingrepen die een invloed hebben op
de hydrodynamiek (overstromingsduur en -frequentie) en morfodynamiek
(golfaanval, erosie en sedimentatie).
Het floristisch meetnet bestaat uit ruim vierhonderd kilometerhokken (km
hokken) langs de zoete rijkswateren, welke iedere vier jaar worden geïnventariseerd. In het studiegebied zijn gegevens verzameld in 1997 (Rijn) en
1998 (zuidelijke Delta) (Ode & Beringen, 1999; 2000) van in totaal 61 km
hokken. In deze km hokken zijn alle aangetroffen soorten op een streeplijst
aangemerkt en is voor een aantal kenmerkende soorten de abundantie
vastgelegd. Soorten van de Rode Lijst zijn geografisch vastgelegd en het
aantal exemplaren is bepaald. De km hokken zijn door FLORON verdeeld
in ‘natuur-’ en ‘cultuurhokken’ op basis van kaartmateriaal en beoordeling
tijdens veldbezoek. Binnen de natuurhokken bevinden zich zowel hokken
waar alleen extensieve begrazing plaatsvindt, als hokken waar extensieve
begrazing is én morfologische ingrepen (inrichtingsmaatregelen) zijn
geweest. Daarnaast is het meetnet een verzameling van gebieden die op
verschillende tijdstippen natuurontwikkelingsgebied werden. Omdat het
niet mogelijk is voor alle km hokken de informatie over ouderdom en
beheer te krijgen, zijn deze verschillende natuurhokken als één groep
behandeld. Bij cultuurhokken overheerst het agrarisch landgebruik.
Binnen de oevervegetatie worden dertien ecosysteemtypen onderscheiden.
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Zij worden gekenmerkt door ecologisch verwante karakteristieke soorten
(tabel 11). Er kunnen meerdere ecosysteemtypen per km hok voorkomen.
Per ecosysteemtype kan de floristische kwaliteit berekend worden (Ode &
Beringen, 2001). Deze kwaliteit bestaat uit de abundantie, de natuurwaarde
en de indicatiewaarde van de gevonden soorten en is daarmee een maat
voor natuurlijkheid, biodiversiteit en compleetheid. De floristische kwaliteit
heeft voor ieder ecosysteemtype een eigen schaalverdeling. De getalswaarden
per ecosysteemtype zijn dus onderling niet vergelijkbaar. Daarom wordt de
floristische kwaliteit verdeeld in vijf klassen: zeer goed, goed, vrij goed, matig
en afwezig/slecht. Het samen voorkomen van soorten bepaalt de aanwezigheid van een ecosysteemtype. Een type moet ten minste matig ontwikkeld
zijn wil het aangemerkt worden als aanwezig. Voor de berekening van de
gemiddelde floristische kwaliteit zijn daarom alleen de km hokken gebruikt
waar ecosysteemtypen ten minste matig ontwikkeld zijn. Opvallend is, dat
een aantal ecosysteemtypen in een zeer gering aantal km hokken wordt
aangetroffen. Dit wijst er op dat de mogelijkheden om tot ontwikkeling te
komen slecht zijn. Zo hebben slechts twee van de zestien cultuurhokken
slikkige oevers. Het ecosysteemtype zilt grasland wordt weinig aangetroffen,
omdat de omstandigheden waar dit type voor kan komen in het studiegebied nagenoeg ontbreken. Het ecosysteemtype zilt grasland blijft daarom
verder buiten beschouwing.

................................
Tabel 11

Aantal km hokken waarin een ecosysteemtype is aangetroffen. In totaal
zijn 45 natuurhokken en zestien
cultuurhokken geïnventariseerd.

Ecosysteemtype
....................

Kleine wateren
Zand- en grindstrand
Slikkige oever
Moeras
Vochtige ruigte
Getijdenruigte
Stroomdalgrasland
Buitendijks grasland
Zilt grasland
Rivierduingrasland
Droge ruigte
Zachthout-ooibos
Hardhout-ooibos

Natuur
..........

Cultuur
.........

20
28
26
17
44
7
26
13
1
5
19
9
1

5
5
2
5
12
2
5
3
0
2
3
3
0

Naast de floristische kwaliteit van de ecosysteemtypen kan per km hok met
het oevergetal en dynamiekgetal het effect van beheers- en inrichtingsmaatregelen inzichtelijk gemaakt worden. Hoe hoger het oevergetal, hoe
meer (grond-)water gebonden soorten aanwezig zijn. Hoe hoger het
dynamiekgetal, hoe meer pionierssoorten er zijn.
De flora is op dit moment pas eenmaal vastgelegd, met uitzondering van
vier km hokken in het studiegebied (namelijk de locaties Beneden-Leeuwen,
Stiftsche waard, de Kaliwaal en de Bizonbaai). Deze km hokken zijn onderdeel van het schaduwmeetnet en worden jaarlijks geïnventariseerd om
informatie te verschaffen over de jaarlijkse variatie binnen het meetnet
(Ode & Beringen, 2001).
Met de gegevens is een gecombineerde ruimtelijke en temporele vergelijking
gemaakt tussen natuur- en cultuurhokken:
1. met de inventarisatie van 1997/1998 is de floristische kwaliteit berekend
voor de dertien ecosysteemtypen in de natuur- en cultuurhokken,
2. met de inventarisatie van 1997/1998 is het gemiddelde oevergetal en
dynamiekgetal berekend in de natuur- en cultuurhokken,
3. met de jaarlijkse inventarisatie in het km hok Beneden-Leeuwen wordt
een beeld van de ontwikkeling in de tijd gegeven als voorbeeld van de
floristische potenties van een Waal-uiterwaard.
Naast de indeling in natuur en cultuur die FLORON gemaakt heeft (door-
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gaans gebaseerd op twee veldbezoeken) is een indeling gemaakt op basis
van de ecotopenkaart van het hele studiegebied (zie paragraaf 5.1). De
legenda eenheden zijn verdeeld in natuur en cultuur (bijlage 5). Het criterium
om een km hok tot natuurhok aan te merken, is dat het km hok voor ten
minste 50 % uit natuur landecotopen moest bestaan (in het floristische
meetnet worden de wateren niet meegenomen). Dit is op het oog vastgesteld. Het resultaat hiervan was dat negen door FLORON ingedeelde
natuurhokken werden ingedeeld bij de ecotoop-cultuurhokken. Omdat de
methodiek van FLORON betrouwbaarder wordt geacht, is alleen gewerkt
met de indeling zoals die door FLORON is gemaakt.
5.2.2 Resultaten

40
30
20
10
Hardhoutooibos

Zachthoutooibos

Droge ruigte

Rivierduingrasland

Zilt grasland

Buitendijks
grasland

Stroomdalgrasland

Getijderuigte

Vochtige ruigte

Moeras

Slikkige oever

0
Zand- en
grindstrant

Gemiddelde floristische kwaliteit (+ s.d.)
per ecosysteemtype voor natuur- (links)
en cultuurhokken (rechts). Met kleuren
is de klasse aangegeven waarin de
floristische kwaliteit valt: rood = afwezig/
slecht, oranje = matig, geel = vrij goed,
groen = goed, blauw = zeer goed.

Kleine wateren

................................
Figuur 7

Floristische kwaliteit

1. Floristische kwaliteit in natuur- en cultuurhokken
De floristische kwaliteit in de meeste cultuurhokken is vrij goed (figuur 7).
Buitendijks grasland en kleine wateren zijn matig ontwikkeld en zachthoutooibos zeer goed. De ontwikkeling van de ecosysteemtypen in de natuurhokken is beter of gelijk aan die van cultuurhokken. Getijde ruigte, rivierduingrasland en droge ruigte zijn goed ontwikkeld en zand- en grindstrand,
slikkige oever en zachthout-ooibos zeer goed. Verbetering van de aanwezigheid en de kwaliteit van de ecosysteemtypen hardhout-ooibos blijft nog
achter. De verschillen tussen natuur- en cultuurhokken in gemiddelde floristische kwaliteit in de dynamische ecosysteemtypen wordt zeer waarschijnlijk
verklaard doordat vee niet intensief begraast (en vertrapt).

2. Oever- en dynamiekgetal in natuur- en cultuurhokken
Zowel het gemiddelde oevergetal als het dynamiekgetal is hoger in de
natuurhokken dan in de cultuurhokken (figuur 8). Daarom liggen de uitkomsten voor de natuur- en cultuurhokken ook in verschillende kwaliteitsklassen. De natuurhokken worden als goed en vrij goed gewaardeerd voor
respectievelijk het oever- en dynamiekgetal, terwijl de cultuurhokken vrij
goed en matig zijn gekarakteriseerd. De verschillen zijn bij beide milieugetallen echter niet significant, omdat er grote verschillen in oever- en
dynamiekgetal bestaan tussen de km hokken. Zo varieert het oevergetal in
de cultuurhokken tussen 7,5 en 86,5 en in de natuurhokken tussen 24,0
en 95,5.
3. Verandering in de tijd van de floristische kwaliteit bij Beneden-Leeuwen
De gegevens van het natuurhok Beneden-Leeuwen zijn geanalyseerd om
een indruk te krijgen van de floristische ontwikkeling in de tijd van een
natuurontwikkelingsgebied. In de periode 1994 - 1997 zijn er verschillende
werkzaamheden geweest (extensivering van de begrazing, ontkleiingen en
het graven van een nevengeul. Zie paragraaf 4.2). Vanaf 1995 zijn in het
gebied floristische gegevens verzameld. In figuur 9 is de ontwikkeling van
de flora in Beneden-Leeuwen in de periode 1995 - 2000 weergegeven door
de floristische kwaliteit van een aantal ecosysteemtypen in dat km hok.
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Figuur 8
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is aanduid met kleuren: rood = afwezig/
slecht, oranje = matig, geel = vrij goed,
groen = goed, blauw = zeer goed.
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Figuur 9
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De ecosysteemtypen die geen significante verandering ondergingen, of in
de laagste floristische kwaliteitsklasse liggen, zijn niet afgebeeld. De ecosysteemtypen in de klasse ‘slecht/afwezig’ zijn in tegenstelling tot figuur 7
wel afgebeeld om een duidelijker beeld van de kwaliteitsontwikkeling te
krijgen. De floristische kwaliteit van de ecosysteemtypen in Beneden-Leeuwen
in 1997/1998 ligt in dezelfde orde grootte als het gemiddelde van de natuurhokken (figuur 7). Alleen de kwaliteit van de kleine wateren is hoger dan
die van de natuur- en cultuurhokken. Bij zand- en grindstrand zien we de
grootste toename van kwaliteit (van 2 naar 5); slikkige oever, vochtige
ruigte en stroomdalgrasland nemen een klasse toe. Voor slikkige oever,
zand- en grindstrand en vochtige ruigte is de toename te verklaren uit het
begroeid raken van pionierssituaties na inrichtingsmaatregelen. De toename
van stroomdalgrasland komt door het begroeid raken van de verzwaarde dijk.
5.2.3 Graadmeter flora

Voor de graadmeter flora van het gehele studiegebied is zowel de kwaliteit
(floristische kwaliteit van de meetpunten) als de kwantiteit (aandeel van de
meetpunten waar deze floristische kwaliteit gehaald wordt) van belang. Voor
de kwantiteit wordt verwezen naar paragraaf 5.1.2, waar de verandering in
de samenstelling van ecotopen is gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de samenstelling van 1990 naar 2000 is veranderd ten gunste van ecotopen met een
relatief hogere floristische kwaliteit (bijvoorbeeld stranden, slikken en platen,
natuurlijk grasland, ruigte en zachthout-ooibos). Om de kwaliteit van natuuren cultuurhokken te beoordelen, zijn de in 1997/1998 waargenomen
floristische kwaliteitsklassen van alle ecosysteemtypen gemiddeld. De
gemiddelde floristische kwaliteit voor de natuurhokken is dan 3,1, voor de
cultuurhokken is dit 2,4. Dit is lager dan de beoordeling van de ecosysteemtypen naar aanleiding van figuur 7, omdat nu wel rekening is gehouden
met typen die ‘afwezig/slecht’ zijn (scoren klasse 1). In figuur 7 zijn alleen
de typen beoordeeld die daadwerkelijk aangetroffen zijn. Hier is ook rekening
gehouden met de typen die verwacht werden.
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De vijf floristische kwaliteitsklassen komen goed overeen met de kwalitatieve
beschrijving van de klassen uit de Europese Kader Richtlijn Water (zie paragraaf 3.3). De referentiewaarde voor de ecosysteemtypen gelijkt zeer goed
op de hoogste floristische klasse. In onverstoorde staat zullen de ecosysteemtypen zeer goed ontwikkeld zijn en in verschillende successiestadia voorkomen.
Een goede ecologische toestand harmonieert met een goede floristische
kwaliteit. De natuurhokken scoren gemiddeld klasse 3, de cultuurhokken
klasse 2. Omdat het overgrote deel van het areaal cultuurgrond is, wordt
de huidige toestand daarom beoordeeld als ontoereikend (tabel 12). In de
Kaderrichtlijn Water wordt hierbij gesproken van een sterke wijziging van
de waarden van het biologische kwaliteitselement. Hierbij is een sterke
wijziging in de biologische gemeenschap opgetreden van wat normaal is
voor dat type oppervlakte waterlichaam in onverstoorde staat.
Uit de ruimtelijke vergelijking blijkt dat er verschil is tussen de floristische
kwaliteit van natuurhokken en cultuurhokken. Beheersmaatregelen voor
herstel en inrichting hebben een positief effect op de kwaliteit van de flora.
Met name in de dynamische milieus (zand- en grindstrand en slikkige
oever) en de ruigtes en graslanden (getijdenruigte, rivierduingrasland en
droge ruigte) gaat de floristische kwaliteit in de natuurhokken vooruit ten
opzichte van de cultuurhokken (figuur 7). De kwaliteitsverbetering van de
flora van dynamische milieus wordt ondersteund door een hoger oever- en
dynamiekgetal voor natuur ten opzichte van cultuurhokken (figuur 8). Dit
beeld wordt nog eens bevestigd en verduidelijkt door de positieve trend
van de floristische kwaliteit van het natuurontwikkelingsgebied BenedenLeeuwen (figuur 9). Op basis hiervan wordt de ontwikkelingsrichting als
goed gewaardeerd (tabel 12). Na een volgende inventarisatieronde wordt
zichtbaar of de gemiddelde floristische kwaliteit van de andere natuurhokken
ook verder is gegroeid. Als er in de toekomst meer areaal uit intensief
agrarisch gebruik genomen wordt, zullen er waarschijnlijk in het gehele
Rijnstroomgebied meer gebieden met een hogere floristische kwaliteit
gevonden worden.
................................
Tabel 12

De ecologische toestand van het studiegebied volgens de Kaderrichtlijn Water
(rood = slecht, oranje = ontoereikend,
geel = matig, groen = goed, blauw =
zeer goed) en de ontwikkelingsrichting
van de ecologische kwaliteit op basis
van de natuurontwikkelingsprojecten
(++ zeer goed, + goed, 0 onveranderd,
- slecht, -- zeer slecht).

Ecologische toestand

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

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

Ontwikkelingsrichting
............................................
Biodiversiteit/Compleetheid
Ruimtelijke samenhang
.......................
...................

Ecotopen

+

0/+

Flora

+

n.v.t.

Macrofauna
Vissen
Vogels

5.3 Macrofauna
5.3.1 Aanpak

De macrofauna wordt in het zomerhalfjaar maandelijks bemonsterd te
Lobith. Dit gebeurt met kunstmatig substraat binnen het standaard meetprogramma MWTL (paragraaf 4.3). In peiljaren worden bovendien op een
aantal locaties per biotooptype (waterplanten, zand en stenen voor het
studiegebied) bemonsteringen uitgevoerd. Daarnaast is gebruik gemaakt
van diverse gegevens die zijn verzameld voor bepaalde projecten.
De macrofaunalevensgemeenschap van rivieren bestaat uit vele verschillende
soorten. Binnen het riviersysteem is de soortensamenstelling sterk verschillend
per biotoop (habitat). Zo komen op de stenen van een krib heel andere
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Foto 6

De nevengeul bij Opijnen ligt in een
buitenbocht en is ontstaan door achter
een langsdam de kribben door te steken.
Hierdoor stroomt het water sinds 1995
permanent en is er nauwelijks invloed
van passerende schepen. In combinatie
met de flauw oplopende oevers wordt
hier een grote diversiteit aan biotopen
aangetroffen. Het gebied vervult een
belangrijke paai- en opgroeifunctie
voor macrofauna en voor vissen, die
afhankelijk zijn van stromend water.
(foto Tom Buijse)

soorten voor dan in of op het slib in een uiterwaardplas. Bovendien is het
beoordelen en waarderen van de macrofaunasamenstelling lastig vanwege
de grote mate van dynamiek in de tijd en het grote aantal verschillende
soorten. Om de beoordeling van de macrofaunalevensgemeenschap concreet
te maken, wordt vaak gewerkt met indices. Voor rivieren is de ASPT-index
ontwikkeld om een indicatie te geven van de mate van organische verontreiniging (Armitage et al., 1983; Bakker et al., 1998). Deze index kan echter
ook gebruikt worden als indicatie voor de mate van habitatherstel. Voor de
Rijn zijn (historische) referentiewaarden van deze index voor de verschillende
biotopen bepaald (Bakker et al., 1998). De ASPT-index wordt bepaald door
de gemiddelde score van elk aangetroffen taxon (soort, familie etc.) voor de
gevoeligheid ten opzichte van organische verontreiniging. Daarnaast wordt
in deze paragraaf gebruik gemaakt van de zogeheten Index of Trophic
Completeness (ITC; Pavluk et al., 2000). Deze index geeft een indicatie van
de aanwezigheid van trofische groepen binnen een levensgemeenschap,
of een soort nu inheems is of niet. De groepen zijn ingedeeld naar dieet
(carnivoor, herbivoor, omnivoor), voedingswijze (mechanisme en wijze van
vergaren), voedselgrootte en geheel of gedeeltelijke ingestie. De ITC-methode
beoordeelt de conditie van het totale aquatische systeem. Het maximale
aantal aanwezige trofische groepen is twaalf.
De volgende paragrafen gaan achtereenvolgens in op de autonome ontwikkeling van de Rijn (buitenlandse invloeden, ontwikkeling bij Lobith), de
ontwikkelingen in het zomerbed van het Nederlandse deel van de Rijn en
de ontwikkelingen in specifieke natuurontwikkelingsgebieden. Er zijn in het
studiegebied sinds 1990 diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd waarbij
nieuwe waterrijke natuur is gecreëerd. Het aantal projecten waar daadwerkelijk informatie over macrofauna is verzameld, is echter zeer gering.
Alleen voor de nevengeulprojecten zijn gegevens beschikbaar. De laatste
paragraaf vat de resultaten samen in een graadmeter voor de macrofauna.
5.3.2 Autonome ontwikkeling

De Rijn stroomt bij Lobith ons land binnen. Op die plek geeft analyse van
de macrofaunasamenstelling over de afgelopen tien jaar een beeld van de
autonome ontwikkeling zonder de natuurontwikkeling in het Nederlandse
deel van de Rijn. Begin jaren negentig waren nagenoeg alle functionele
groepen vertegenwoordigd, maar de afgelopen jaren blijken steeds meer
trofische groepen weg te zijn (figuur 10). De ASPT- indices voor de
verschillende substraattypen vertonen geen duidelijk stijgende of dalende
trend (figuur 11).
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................................
Figuur 10

De aanwezigheid van de verschillende
trofische groepen in de macrofaunagemeenschap van het kunstmatig
substraat (knikkers in metalen korfjes)
te Lobith van 1992 tot en met 2000.
Grijs: aanwezig; Wit: afwezig.
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Figuur 11

De ontwikkeling van de ASPT-index
van de macrofauna-gemeenschap in
het zomerbed van de Rijn te Lobith op
kunstmatig substraat, de diepe rivierbodem en de stenen oeverzone en
vergelijking met referentiewaarden.
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Tot 1991 nam de ASPT index toe in veel Nederlandse rivieren, waarschijnlijk
door een verbeterde waterkwaliteit. De relatief lage waarde ten opzichte
van referenties duidde op een gebrek aan biotoop in het zomerbed van
de rivieren (Bakker et al., 1998). De ’autonome’ ontwikkeling in de Rijn
wordt daarna sterk bepaald door de toename van exoten1, voornamelijk
......................
Noot

1 Onder exoten worden in het algemeen soorten verstaan die zich recentelijk in Nederland
hebben gevestigd, al dan niet met hulp van de mens. Om in aanmerking te komen voor selectie
als doelsoort of Rode-lijstsoort, moet de soort inheems of ingeburgerd zijn (Bal et al., 2001).
Daartoe behoren:
• soorten die zich reeds voor 1900 (met of zonder hulp van de mens) hebben gevestigd en
zonder hulp van de mens nog steeds aanwezig zijn;
• soorten die vanaf 1900 zonder hulp van de mens gedurende minimaal tien jaar aanwezig zijn
geweest.
Vaak is niet goed duidelijk of een soort hier op eigen kracht is gekomen (zat aan de grens van
het verspreidingsgebied) of door introductie van buiten. Exoten kunnen ook (tijdelijk) profiteren
van sub-optimale condities.
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afkomstig uit het Donau-stroomgebied (Bakker et al., 1998). Van de aanwezige soorten is zo’n 15% uitheems en door de sterke dominantie van deze
exoten loopt het aandeel van deze exoten wat betreft dichtheid/biomassa
op tot zo’n 80-90%. Begin jaren negentig domineerde de Kaspische slijkgarnaal. De soort vormt kokertjes van slib waardoor het harde substraat
nagenoeg ongeschikt werd voor andere soorten. Met name de Driehoeksmossel, een soort die sinds 1822 in Nederland aanwezig is, nam hierdoor
sterk in aantal af. In 1995 werd de Kaspische vlokreeft voor het eerst aangetroffen. Deze 2- 3 cm grote predator staat in het voedselweb bijna gelijk
met de vissen en veroorzaakt mogelijk de terugloop in de aantallen individuen
en soorten sindsdien (figuur 12). Uit meer detailgegevens is gebleken dat
deze teruggang zowel voor de inheemse als voor de uitheemse soorten
geldt.
................................
Figuur 12

De ontwikkeling van het gemiddeld
aantal organismen en het gemiddeld
aantal taxa (soorten) per monster voor
het kunstmatig substraat te Lobith voor
de periode 1987 - 1999.
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De rol van exoten bemoeilijkt de interpretatie van trends. Dit geldt ook
voor andere factoren, zoals de verminderde chlorofyl-a gehalten die aanduiden dat er minder voedsel beschikbaar is voor bepaalde groepen macrofauna. Doordat het dus niet goed mogelijk is een heel helder beeld te
schetsen van die autonome ontwikkeling, is het ook lastig zo’n schets te
maken voor het ecologisch rendement van de inrichting in het Nederlandse
deel van de Rijn voor de macrofauna.
5.3.3 Resultaten in het zomerbed

Voor een locatie in het zomerbed bij Vuren/Loevestein (overgang Waal in
Merwede) zijn vergelijkbare analyses uitgevoerd als voor Lobith. Zowel
voor de ASPT-indices als voor de ITC-scores lijken er geen echte verschillen
te zijn tussen Lobith enerzijds en Vuren anderzijds (figuren 13 en 14), al zijn
er onvoldoende data om dit statistisch te staven. Deze gegevens geven dus
geen aanleiding te veronderstellen dat er een effect van natuurontwikkeling
waarneembaar is op de samenstelling van de macrofaunagemeenschap in
deze biotopen van de hoofdstroom. Er is dus geen ’uitwaaierend’ effect
van de natuurontwikkeling.
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................................
Figuur 13

De ontwikkeling van de ASPT-index
van de macrofauna-gemeenschap te
Lobith en te Vuren/Loevestein op de
diepe rivierbodem en op de stenen
oever, en vergelijking met de referentiewaarden.
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Figuur 14

De aanwezigheid van de verschillende
trofische groepen in de macrofaunagemeenschap in het zomerbed van de
Rijn/Waal te Lobith en Vuren/Loevestein.
Grijs: aanwezig; Wit: afwezig.
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5.3.4 Resultaten van nevengeulen

Bij Gameren zijn in 1996 en 1999 drie nevengeulen aangelegd dan wel
geopend. Er zijn macrofaunabemonsteringen geweest. Deze laten zien dat
de ASPT-index iets toeneemt in de tijd (r2=0,71; figuur 15). In het voorjaar
van 2000 komen de waarden van de nevengeulen en het nabijgelegen kribvak nagenoeg overeen, terwijl in de twee daarop volgende waarnemingen
de index hoger is voor de nevengeulen. Het totaal van nevengeul en kribvak langs het zomerbed van de Waal geeft geen hogere waarden dan de
hoogste van de afzonderlijke locaties. In 2001 is er wel een meerwaarde
van de nevengeul ten opzichte van kribvakken. De referentiewaarde van de
index (6,5) wordt niet gehaald.
................................
Figuur 15

Ontwikkeling van de ASPT-indices in de
tijd voor de nevengeulen nabij Gameren,
voor de nabijgelegen kribvakken in de
Waal en voor het totaal van de kribvakken en de nevengeulen. vj = voorjaar,
nj = najaar.
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De nevengeulen lijken aanzienlijk beter te scoren dan de kribvakken waar
het gaat om de aanwezigheid van de verschillende trofische groepen
(figuur 16). De nevengeulen bevatten diverse trofische groepen die niet in
de kribvakken voorkomen. De trend in de tijd geeft een ander beeld voor
de nevengeulen dan de ASPT-index of andere analyses (zie volgende twee
figuren).
................................
Figuur 16

De aanwezigheid van de verschillende
trofische groepen in de nevengeulen
nabij Gameren en in de nabijgelegen
kribvakken in de Waal. Grijs: aanwezig;
Wit: afwezig.
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Het natuurontwikkelingsproject Gamerensche Waard is vooral bedoeld om
het habitat ondiep, stromend water terug te krijgen. Daarom is gekeken
naar de reofiele (stroomminnende) soorten macrofauna (figuur 17). Uit
deze analyses (zie ook Jans et al., 2001) blijkt bijvoorbeeld dat op of in het
zand in de nevengeulen veel meer macrofauna zit met een voorkeur voor
stroming dan in of op het zand in de kribvakken. Het ecologisch doel lijkt
dus bereikt.
................................
Figuur 17

Samenstelling van de macrofaunagemeenschap voor het substraat zand in
de nevengeulen nabij Gameren en in de
nabijgelegen kribvakken in de Waal.
Soorten zijn uitgesplitst naar de mate
van voorkeur voor stromend water.
Indifferent: geen voorkeur; Limnobiont:
strikt gebonden aan stilstaande wateren;
Limnofiel: voorkeur voor stilstaande
wateren; Limnoreofiel: voorkeur voor
stilstaand maar kan ook in stromend
water voorkomen; Reolimnofiel: voorkeur voor stromend water maar kan
ook in stilstaand water voorkomen;
Reofiel: voorkeur voor stromend water;
Reobiont: strikt gebonden aan stromend
water.
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Een andere illustratie van het ecologisch rendement van de nevengeulen
komt voort uit een analyse van het aantal soorten in de bodem levende
muggenlarven (figuur 18). Dit aantal groeit in de nevengeulen van de
Gamerensche waard. Het aantal soorten in de nevengeulen van Gameren
en Opijnen (Heesseltsche Waard) is aanmerkelijk hoger dan in de hoofdstroom van de Waal. Het aantal muggensoorten in de nevengeulen is
ongeveer even groot als het aantal soorten in de Rijn van de 18e/19e eeuw
en in de rivier de Tisza (Jans et al., 2001). Beide mogen worden gezien als
referenties (Klink, 1989; Klink & bij de Vaate, 1994).
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Figuur 18

Aantal soorten bodembewonende
muggenlarven op verschillende locaties
en tijdstippen.
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5.3.5 Graadmeter macrofauna

De autonome ontwikkeling van de macrofauna in het Rijnsysteem is licht
negatief. De voor waterkwaliteit en geschikt habitat gevoelige soorten
(ASPT-index) laten geen trend zien, maar de compleetheid van de verschillende trofische groepen (ITC-score) is dalende. De waarden van de ASPTindices liggen doorgaans twee eenheden beneden de waarden die gelden
voor een referentiesituatie. Verder blijkt het aantal taxa (soorten) en de
dichtheid van organismen de afgelopen tien jaar sterk gedaald te zijn. Ook
is het aandeel soorten van uitheemse oorsprong zeer hoog. Op basis van
deze constateringen wordt de algehele toestand als ‘matig’ tot ’ontoereikend’
beoordeeld (tabel 13).
Het blijkt echter moeilijk om op basis van routine- en projectbemonstering
uitspraken te doen over het ecologisch rendement van natuurontwikkeling.
Routinegegevens worden vooral verzameld om trends weer te geven, maar
de omvang van de natuurontwikkeling is tot op heden te gering om een
significant effect in de hoofdstroom te sorteren (figuren 13 en 14). Bovendien spelen ook de autonome ontwikkelingen een rol (paragraaf 5.3.2).
Projectgegevens zijn vooral bedoeld om een individueel project te volgen
en geven vaak geen beeld van de toegevoegde waarde van het project aan
het grotere geheel. Bovendien ontstaan bij het gebruik van deze gegevens
vaak methodische problemen, zoals de grootte van de monsters en de
monsterdata (voor- en najaar). Toch zijn er aanwijzingen dat er een toegevoegde waarde is van de natuurontwikkeling voor de macrofaunagemeenschap van de rivier (figuren 15-18). Op basis van de resultaten van
de nevengeulen in Gameren wordt de ecologische ontwikkeling door de
natuurontwikkeling voor de compleetheid van macrofaunasamenstelling als
licht positief beoordeeld (tabel 13).
De verbinding tussen het Rijn- en het Donausysteem en het opheffen van
deze isolatie van stroomgebieden, wordt beoordeeld als negatief waar het de
ruimtelijke samenhang betreft. Dit is echter een ‘autonome’ ontwikkeling
buiten het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Rijn. Natuurontwikkeling levert een positieve bijdrage aan de ruimtelijke samenhang
doordat er weer verbindingen ontstaan tussen het ondiepe stromend water
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en de hoofdstroom. Daarom wordt de ontwikkelingsrichting van ruimtelijke
aspecten als positief gezien (tabel 13).
................................
Tabel 13

De ecologische toestand van het studiegebied volgens de Kaderrichtlijn Water
(rood = slecht, oranje = ontoereikend,
geel = matig, groen = goed, blauw =
zeer goed) en de ontwikkelingsrichting
van de ecologische kwaliteit op basis
van de natuurontwikkelingsprojecten
(++ zeer goed, + goed, 0 onveranderd,
- slecht, -- zeer slecht).

Ecologische toestand

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

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

Ontwikkelingsrichting
............................................
Biodiversiteit/Compleetheid
Ruimtelijke samenhang
.......................
...................

Ecotopen

+

0/+

Flora

+

n.v.t.

Macrofauna

+

+

Vissen
Vogels

5.4 Vis
5.4.1 Aanpak

Voor het traject Lobith - Maassluis zijn drie gegevensbestanden beschikbaar:
• Standaard meetprogramma MWTL (paragraaf 4.3). Vissen bewegen
zich gedurende een jaar volgens min of meer vaste patronen van het
ene naar het andere ecotoop. Soorten verschillen hierin van elkaar. De
bemonsteringen, die aan een bepaald tijdstip/periode verbonden zijn,
maken hiervan een uitsnede en bepalen de toepasbaarheid voor graadmeter. Met de kor- en elektrovisserij worden de Boven-Rijn en bovenloop van de Waal in het voorjaar bemonsterd. De Oude Maas en Nieuwe
Merwede (niet in het studiegebied) worden in het najaar bemonsterd.
De korbemonstering gebeurt in de hoofdstroom en de bevaarbare zijgaten, de elektrovisserij in de oeverzone. Beide geven een beeld van
de aantalverhoudingen, soort- en groottesamenstelling. Met de fuikbemonsteringen (bijvangsten van de beroepsvisserij) wordt zicht gekregen
op soortensamenstelling en aantallen in de periode mei-oktober. De
zalmsteken staan 2x6 weken (week 24-29 en week 43-48). Het meetprogramma is beschreven door Gilde & Prins (1999). De meest recente
resultaten staan in Winter et al. (2000, 2001). Verwerking van eerdere
resultaten zijn te vinden in Bakker et al. (1998) en Klinge et al. (1998).
• Het project Kansen voor stroomminnende vissen. Binnen dit project zijn
gegevens verzameld langs de Waal en (minder intensief) in de RijnMaas delta. Langs de Waal gaat het om kribvakken, nevengeulen,
benedenstrooms aangetakte wateren en geïsoleerde wateren in de
periode 1997 - 1999. In de Rijn-Maas delta zijn aangetakte wateren
bemonsterd in 1998 en 1999. De methodiek is beschreven in Grift et al.
(1998). Het betreft aantalverhoudingen, soort- en groottesamenstelling.
Het meetprogramma van het project is complementair aan het standaard
meetprogramma waar het gaat om de ruimtelijke dekking van het rivierengebied. Het standaard meetprogramma bemonstert de hoofdstroom en
grote zijwateren, het onderzoeksproject de aangetakte en geïsoleerde
wateren in de uiterwaarden. De tijd- en ruimteschaal zijn afhankelijk
van de vraagstelling ingevuld. Paai- en eerste levensfase van de vis
worden bemonsterd in aangetakte wateren in het zomerhalfjaar, foerageren van juveniele en volwassen vissen in aangetakte wateren het jaar
rond en de samenstelling van de visstand in geïsoleerde plassen een
maal in november. Alle bemonsteringen zijn overdag uitgevoerd, uitgezonderd de fuikbemonsteringen die het gehele etmaal staan.
• Bemonsteringen in natuurontwikkelingsgebieden. Deze zijn uitgevoerd
in een aantal aangelegde nevengeulen (Beneden-Leeuwen, Opijnen,
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Gameren, Dordtsche Biesbosch) en daarnaast in voor natuurontwikkeling
benedenstrooms aangetakte wateren (Wetland Passewaay, Duursche
Waarden langs de IJssel). Er kan zodoende zowel een vergelijking worden
gemaakt met de visgemeenschap in de hoofdstroom (standaard meetprogramma) als met die in geïsoleerde wateren (project Kansen voor
stroomminnende vissen).
Al deze gegevens worden achtereenvolgens gebruikt bij een analyse van de
biodiversiteit/compleetheid, de ruimtelijke samenhang en het rendement
van individuele natuurontwikkelingsprojecten. Hierbij wordt een indeling
benut van vissen in ecologische gilden waarvan de habitateisen bekend zijn
(figuur 19; Schiemer & Waidbacher, 1992; Quak, 1994; Klinge et al.,
1998):
• anadrome soorten (Zalm, Fint) planten zich voort in het zoete water en
groeien op in zee,
• catadrome soorten (Aal, Bot) planten zich voort in zee en groeien op in
het zoete water,
• reofiele soorten (Barbeel, Winde) zijn voor een of meer levensstadia aan
stromend water gebonden; obligaat, partieel en estuarien reofiel kunnen
onderscheiden worden,
• eurytope soorten (Brasem, Snoekbaars) zijn tolerant en komen in
nagenoeg alle watertypen voor,
• limnofiele soorten (Zeelt, Bittervoorn) zijn gebonden aan stilstaand
water met waterplanten,
• diadroom is anadroom en catadroom tezamen.
Met andere woorden: vissen kunnen in verband gebracht worden met
patronen en processen. Het zijn watergebonden organismen en ze kunnen
zodoende, vanuit een aquatisch perspectief, inzicht geven in schaal en
samenhang (de hoofdstroom zorgt immers voor de verbinding). De diversiteit aan vissoorten is overzichtelijk (er zijn 45 inheemse soorten), zodat we
relatief eenvoudig een overzicht van biodiversiteit en compleetheid krijgen.
Op het niveau van het watersysteem staat de functie die het vervult voor
zeldzame soorten centraal. Tabel 14 geeft een overzicht van de bedreigde
soorten in Nederland.
................................
Figuur 19

Habitatvoorkeur van verschillende ecologische vissengilden in hoofdstroom en
uiterwaarden van gereguleerde laaglandrivieren. Pijlen tonen de migratie
van adulte populatie naar de paaiplaatsen (aangepast naar Schiemer &
Waidbacher, 1992 en Quak, 1994).
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Grindbank

Stroomrichting

................................
Tabel 14

Nederlandse Rode Lijst van zoetwatervissen (de Nie & van Ommering, 1998)
aangevuld met het voorkomen in de
Europese habitatrichtlijn en de IUCN
Red list 2000 (http://www.redlist.org).
VNW = in het wild uit Nederland
verdwenen als zichzelf instandhoudende
populatie; BD = bedreigd; KW = kwetsbaar; GV = gevoelig. HRL = Europese
Habitatrichtlijn. IUCN: CR = critically
endangered; DD = data deficiency;
LR = lower risk

Familie
.................

Nederlandse naam
..................

Wetenschappelijke naam
.....................

Status
......

HRL
.....

IUCN
.....

Prikken

Beekprik
Rivierprik
Zeeprik
Paling/Aal
Rivierdonderpad
Elft
Fint
Kwabaal
Barbeel
Bittervoorn
Elrits
Gestippelde alver
Kopvoorn
Kroeskarper
Roofblei
Serpeling
Sneep
Vetje
Winde
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Steur
Spiering
Grote marene
Houting
Beekforel
Vlagzalm
Zalm
Forel

Lampetra planeri
Lampetra fluviatilis
Petromyzon marinus
Anguilla anguilla
Cottus gobio
Alosa alosa
Alosa fallax
Lota lota
Barbus barbus
Rhodeus sericeus amarus
Phoxinus phoxinus
Alburnoides bipunctatus
Leuciscus cephalus
Carassius carassius
Aspius aspius
Leuciscus leusiscus
Chondrostoma nasus
Leucaspius delineatus
Leuciscus idus
Misgurnus fossilis
Cobitis taenia
Acipenser sturio
Osmerus eperlanus
Coregonus lavaretus
Coregonus oxyrinchus
Salmo trutta fario
Thymallus thymallus
Salmo salar
Salmo trutta

BD
KW
BD
GV
VNW
VNW
BD
BD
KW
BD
GV
KW
KW
KW
BD
KW
GV
KW
VNW
VNW
VNW
VNW
VNW
KW

x
x
x

LR
LR

Alen
Donderpadden
Haringen
Kabeljauwen
Karpers

Modderkruipers
Steuren
Zalmen en Forellen

x
x
x

DD
DD

x

LR
x

x
x

LR
CR
DD
DD
DD

x

5.4.2 Biodiversiteit/compleetheid

Hoofdstroom
Op dit moment komen nagenoeg alle soorten voor. Alleen enkele anadrome
soorten ontbreken. De aantalverhoudingen zijn echter onevenwichtig.
Enkele eurytope soorten (Brasem, Blankvoorn etc.) domineren (tabel 15 en
16; Bakker et al. 1998; Klinge et al. 1998; de Leeuw et al., 2000; Winter et
al., 2000, 2001; Raat, 2001). Een vergelijking tussen de situatie voor 1890
en die in de periode 1990 - 2000 laat zien dat vooral de diadrome soorten
achteruit zijn gegaan. Maar dit geldt ook voor de overige reofiele en limnofiele soorten. De eurytope soorten zijn daarentegen gelijk gebleven of zijn
toegenomen. Sommige eurytope soorten (Meerval, Snoek) komen op dit
moment echter ook in te lage dichtheden voor. Voor het zoetwatergetijdengebied van de Rijn-Maas delta wordt geen referentie gegeven. Deze zal
echter op hoofdlijnen overeenkomen met de Waal, met dien verstande dat
obligaat reofiele soorten, zoals de Barbeel, minder algemeen zijn, terwijl
estuarien reofiele soorten, zoals Bot en Spiering, algemener zijn.
Een groter aandeel reofiele (meer en gevarieerde stromingscondities) en
limnofiele vissen (helder water met waterplanten) kan worden gezien als
een stap in de goede richting. Reofiele vissen hebben voordeel van herstelingrepen op het grensvlak tussen rivier en uiterwaard (nevengeulen),
limnofiele profiteren van geschikte uiterwaardwateren (laag-dynamisch,
oeverlengte : oppervlak ratio, waterplanten). Een trendanalyse van de
gegevens van het standaard meetnet over de periode 1992 - 2000 laat voor
diverse reofiele soorten een toename zien, terwijl limnofiele soorten gelijk
blijven (tabel 17). Dit geldt zowel voor de Rijntakken als voor de benedenrivieren. In de benedenrivieren nemen ook diverse diadrome soorten toe.
Hoewel de gebieden niet geheel overeenkomen met het studiegebied, zijn
de uitspraken hier wel geldig voor.
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Aal
Alver
Baars
Blankvoorn
Brasem
Giebel
Karper
Kolblei
Meerval
Pos
Snoek
Snoekbaars

3
3
2
2
2
.
1
1
0
2
2
0.5
18.5

2
2
2
3
3
.
1
2
0.5
2
1
2
21

2
2
3
2
3
.
1
1
0.5
2
0.5
3
20

Bittervoorn
Grote modderkruiper
Kroeskarper
Ruisvoorn
Tiendoornige stekelbaars
Vetje
Zeelt

1
1
1
2
2
.
1

0
0.5
1
1
2
.
1

0
0.5
1
1
2
.
0.5

8

5.5

5

Eurytope soorten

0.5
.
.
0.5
0.5
0.5
0.5
.
0.5
0
2
5

Totaal

Diadrome soorten

Bot
Driedoornige stekelbaars
Elft
Fint
Forel
Houting
Rivierprik
Spiering

1
2
3
2
2
2
2
2

1
2
0
0.5
1
0
1
1

3
2
0
1
1
0
1
2

Limnofiele soorten

Steur
Zalm
Zeeprik

1
2
2

0
0
1

0
0
1

Totaal

21

7.5

11

Totaal

Nieuwe Waterweg
Oude Maas
Nieuwe Merwede
Waal bij Woudrichem
Waal bij Nijmegen
Rijn bij Lobith

................................
Tabel 16

Overzicht van de abundantie in 2000
van vis in fuiken van beroepsvissers op
zes locaties langs het traject Lobith Maassluis uitgedrukt als aantal per fuikjaar. De meest algemene soorten
(Baars, Blankvoorn, Brasem, Pos en
Snoekbaars) worden in deze monitoring
niet geregistreerd. Bron Winter et al.
(2001).

0.5
.
.
.
.
2 0.5
2 0.5
1 0.5
2
1
.
.
2
1
1 0.5
3
2
14 6.5

1990-2000 Rijn-Maas monding

Totaal

1

1990-2000 Waal

Barbeel
Bermpje
Kleine modderkruiper
Kopvoorn
Kwabaal
Rivierdonderpad
Riviergrondel
Roofblei
Serpeling
Sneep
Winde

1890 Waal

Reofiele soorten

Ecologisch gilde

Ecologische gildes

Reofiele soorten
Barbeel
Bermpje
Kleine modderkruiper
Kopvoorn
Kwabaal
Rivierdonderpad
Riviergrondel
Roofblei
Serpeling
Sneep
Winde
Totaal reofiel
Diadrome soorten
Bot
Driedoornige stekelbaars
Fint
Forel
Houting
Rivierprik
Spiering
Zeeprik
Totaal diadroom

Ecologische gildes

Limnofiele soorten
Bittervoorn
Grote modderkruiper
Kroeskarper
Ruisvoorn
Tiendoornige stekelbaars
Zeelt
Totaal limnofiel
Eurytope soorten
Aal
Alver
Giebel
0 4 7 6 5 4
Karper
Kolblei
Meerval
Snoek
Totaal eurytoop
Exoten
Graskarper
Zonnebaars
Totaal exoten
4 4 6 3 3 2
niet waargenomen
< 10
10-100
> 100
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Nieuwe Waterweg
Oude Maas
Nieuwe Merwede
Waal bij Woudrichem
Waal bij Nijmegen
Rijn bij Lobith

Ecologisch gilde

1990-2000 Rijn-Maas monding

1890 Waal

De samenstelling van de visstand in de
Waal (voor 1890 en 1990 - 2000) en in
de Rijn-Maas delta (1990 - 2000).
3 = zeer algemeen, 2 = algemeen,
1 = minder algemeen, 0,5 = zeldzaam,
0 = afwezig, . = geen gegevens.
Bron: Raat (2001).

1990-2000 Waal

................................
Tabel 15

0 2 6 3 3 2

1 4 7 6 6 3

0 0 2 1 1 0

................................
Tabel 17

Gebied
Vismethode
Ecologische gilde
.......................

Trends in het voorkomen van zoetwatervissen in de Benedenrivieren
(Nieuwe Merwede, Oude Maas en
Reofiele soorten
Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg),
Barbeel
de Rijntakken (Boven-Rijn, IJssel,
Roofblei
Neder Rijn, Lek, en Waal) en Gelderse
Bermpje
Poort, gebaseerd op fuikregistraties van
Kleine modderkruiper
beroepsvissers en bemonsteringen met
Kopvoorn
kor en elektrisch vistuig gedurende
Kwabaal
1992 - 2000, waarbij: + : significante
Rivierdonderpad
toename (p<0,05), (+): waarschijnlijke
Riviergondel
toename (p<0,1), - : significante afname
Serpeling
(p<0,05), (-): waarschijnlijke afname
Sneep
(p<0,1), 0 : geen trend, . : niet aangeWinde
troffen. P = presentie, A = abundantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: RIVO, IJmuiden.
Diadrome soorten
Bot
Driedoornige stekelbaars
Fint
Forel
Houting
Rivierprik
Spiering
Zalm
Zeeprik

Benedenrivieren
Rijntakken Gelderse Poort
Fuik
Kor
Fuik
Kor
A
P/A
A
P?A
......... ......... ......... .........

Electro
P/A
........

+
0
+
(+)
0
(+)
0
0
0
+
0

0
0
.
.
.
.
0/+/0
.
.
0

+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
0

0
+/0
.
0
.
.
+
+/0
0
+/0

0
0
.
.
(+)/0
.
0
0
+/0
0
+

.........

.........

.........

.........

........

0
+
+
+
+
(+)
0
(+)
0

0
.
.
.
0
+/0
.
.

0
0
0
0
0
0
+
0
0

0
0
-/0
0
.
0
.
.
0

(-)/0
.
.
0
.
0
.
.
0

.........

.........

.........

.........

........

0
0
.
.
.
0
0
(+)
.
0
.

0
0
0
0
0
0
.
0
0
(-)/0
0
0/(-)

0
.
.
.
+
0
0
+
.
0
.

0
-/0
(+)/0
0
0
0
0
+/(+)
.
(-)/0
0
(+)

0
+
0/+
+/0
0
.
+/0
.
0
0/+
0

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

.........

.........

.........

.........

........

Limnofiele soorten
Bittervoorn
Grote modderkruiper
Kroeskarper
Ruisvoorn
Tiendoornige stekelbaars
Vetje
Zeelt

(-)
0
0
0
0
.
0

.
.
.
0
.
.
0

0
0
+
0
0
0

.
.
.
0
.
.
.

.
.
.
0
0
0
0

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

Eurytope soorten
Aal
Alver
Baars
Blankvoorn
Brasem
Giebel
Karper
Kolblei
Meerval
Pos
Snoek
Snoekbaars

Uiterwaardplassen
De kleine en geïsoleerde uiterwaardplassen vallen buiten het standaard
meetprogramma. Daarom is hierover veel minder bekend. Omdat zich juist
in de uiterwaarden veel natuur ontwikkelt, is ter verduidelijking een vergelijking gemaakt tussen de visgemeenschap in uiterwaarden van de Rijn en
die in meren van de Donaudelta (figuur 20). Het karakter van de Donaudelta is nog veel natuurlijker dan dat van de Rijndelta. Aangezien er dezelfde
vissoorten voorkomen (hetzelfde geldt trouwens voor planten en andere
dieren) is dit als referentie gebruikt. Een vergelijking van uiterwaardplassen
langs de Rijn (Grift, 2001) met meren in de Donaudelta (Navodaru et al.,
2002) laat zien dat in beide gevallen dezelfde eurytope en limnofiele soorten
voorkomen. De vergelijking laat ook een gradiënt zien in relatie tot overstromingsduur en het voorkomen van waterplanten. In de uiterwaarden van
de Rijn domineerde Brasem echter de visstand in 75% van de onderzochte
plassen, terwijl de biomassaverdeling in de Donaudelta evenwichtiger is en
nog een complete gradiënt laat zien van direct grenzend aan de rivier tot
verafgelegen. De uiterwaardplassen langs de Rijn zijn tegenwoordig dus nog
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maar een smalle uitsnede van de oorspronkelijke gradiënt in connectiviteit.
Niet alleen is het permanente contact met de rivier grotendeels verdwenen,
maar ook het voorkomen van laag-dynamische wateren die rijk zijn aan
waterplanten.
................................
Figuur 20

De samenstelling (% biomassa) van de visgemeenschap en waterplantenbedekking in uiterwaardplassen van de Waal (boven; Grift, 2001) en in meren van de Donaudelta (onder; Navodaru et al.,
2002) in relatie tot de hydrologische afstand tot de rivier. Voor de Rijn uitgedrukt als overstromingsduur (d/j) en voor de Donau als reistijd van het water van een riviertak tot een meer (d).
KP = kleiput, ST = strang, ZP = zandput.
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0%
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0
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5.4.3 Ruimtelijke samenhang

Vissen hebben een reeks van biotopen nodig om hun levenscyclus te
vervullen (figuur 19). Reofiele soorten zetten hun eieren bijvoorbeeld af in
stromend zuurstofrijk water. De larven vereisen daarna echter omstandigheden met zo gering mogelijke stroming. Dit kan het interstitieel water in
een grove grindbedding zijn, zoals in de Grensmaas, of aangetakte nevenwateren, zoals we die langs de Rijntakken vinden. Naarmate ze groter
worden gedurende hun eerste zomer, verlaten de larven de ondiepe luwe
zones naar dieper stromend water. Daar zijn ze immers beter beschermd
tegen vogelpredatie (Schlosser, 1991). Figuur 21 geeft per gilde aan waar
ze zich als volwassen dieren bevinden en waar ze hun eieren afzetten.
................................
Figuur 21

Het ruimtelijk gebruik van hoofdstroom en uiterwaarden van de Rijn op het
traject Lobith-Gorinchem door de ecologische gilden tijdens verschillende
levensstadia (ei, larve, juveniel, sub-adult, adult). Aangepast naar Grift (2001).
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Klein Breteler & Kranenbarg (2000) selecteerden negen vissoorten voor
netwerkstudies op basis van vier criteria: (1) gevoeligheid voor versnippering,
(2) karakteristiek voor het rivierengebied, (3) representatief voor schaalniveaus
of ecotopen en (4) kennis autecologie. De criteria voor gevoeligheid voor
versnippering zijn tolerantie en biotoopkeuze, de omvang van het leefgebied,
het dispersievermogen en de reproductieve capaciteit. De anadrome soorten
Zalm, Steur en Fint zijn representatief voor het internationale schaalniveau.
Voor het regionale schaalniveau zijn dat de reofiele soorten Barbeel en
Kopvoorn en de eurytope Snoek.
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Representatief voor het lokale schaalniveau zijn de kleine soorten Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper (beiden reofiel) en Bittervoorn (limnofiel).
Voor vissen is er in het traject Lobith-Maassluis geen barrière in de lengterichting. Dit is gunstig (bij de Vaate & Breukelaar, 2000). De Waal is vrij
afstromend en er is een open verbinding met de Noordzee. Daarentegen is
er nauwelijks uitwisseling mogelijk tussen de uiterwaarden en de hoofdstroom. Dit komt omdat de meeste uiterwaarden achter de zomerkaden
liggen en de uiterwaarden opgeslibd zijn, waardoor ze veel minder vaak
overstromen (figuur 22). Slechts 6% overstroomt meer dan vijftig dagen
per jaar. Geprojecteerd op de verschillende ecologische gilden betekent dit,
dat de diadrome en reofiele soorten voor zover bekend geen hinder ondervinden. Maar de limnofiele soorten, die zich slechts op een beperkt aantal
plaatsen kunnen handhaven (stilstaande plassen met waterplanten), komen
tegenwoordig duidelijk versnipperd voor en hebben weinig mogelijkheden
voor uitwisseling. Ook verder benedenstrooms zijn bijvoorbeeld Merwede
en Biesbosch van elkaar gescheiden door kades.
................................
Figuur 22
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5.4.4 Natuurontwikkelingsprojecten

Het ecologisch rendement van natuurontwikkelingsprojecten kan worden
bepaald door de toestand te vergelijken met een eigen streefbeeld. Dit
soort projecten vormt een onderdeel van een groter watersysteem. Hun
waarde kan daarom ook uitgedrukt worden in de mate waarin het project
een uitstralend effect heeft op de rest van het watersysteem. De waardering
van een nevengeul is afhankelijk van de functies die ze vervult voor de
levensstadia van een soort. Zo zal voortplanting van een rode-lijstsoort een
hoge waardering krijgen, omdat de jonge vissen zich vervolgens verspreiden
over het gehele watersysteem. Daarentegen zal foerageren van volwassen
vissen een even grote waarde hebben als foerageren in de hoofdstroom
Met andere woorden: er is dan alleen een areaal water bijgekomen. Een
combinatie van functie en soort kan de bijdrage van natuurontwikkelingsprojecten schalen.
Schouten & Quak (1994) gebruiken een AMOEBE-achtige benadering als
graadmeters voor vis in rivieren. Ze schetsen de inzichten over samenstelling
van de visgemeenschap rond 1900 en waarderen de huidige situatie op
abiotische karakteristieken (habitat evaluatie procedure). De uitwerking van
de beoordeling voor de Kaderrichtlijn Water (zie paragraaf 3.3) gebeurt
voor vissen op basis van soortsamenstelling, abundantie en leeftijdsopbouw.
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Beide onderdelen zijn hier gecombineerd in een beoordeling van de effecten
van enkele nevengeulen op het streefbeeld en op de bijdrage aan de
hoofdstroom (tabel 18).
................................
Tabel 18

Graadmeter voor ecologisch rendement uitgewerkt voor de nevengeulen langs de Waal op
basis van de functie die ze vervullen voor de visgemeenschap. De waardering is opgesplitst
in die voor het project zelf en die voor het watersysteem.
Klasse
....................
Streefbeeld natuurontwikkelings-project

→ Gameren
→ Opijnen
→ Beneden-Leeuwen
....................
Waarde voor
watersysteem

→ Gameren
→ Opijnen
→ Beneden-Leeuwen

Zeer goed
....................

Goed
....................

Matig
....................

Ontoereikend
....................

Slecht
......

1. Alle op voorhand
verwachte soorten en
levensstadia worden
ieder jaar aangetroffen.

1. Alle soorten worden
aangetroffen, maar
niet elk jaar.
2. Van een enkele soort
ontbreken verwachte
levensstadia structureel.
ja/nee
ja/ja
ja/ja

1. Verwachte soorten
ontbreken.
2. Met name de jongste
levens-stadia voor veel
minder aangetroffen dan
voorspeld.
nee
nee/ja
nee/ja

1. De soorten-rijkdom
is veel minder dan
voorspeld.

p.m.

nee
nee
nee

nee
nee
nee

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

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

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

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

1. Paai- en opgroeifunctie
voor soorten vermeld op
Nederlandse rode Iijst,
Habitat-richtlijn of IUCN
Rode Lijst (tabel 14).
2. Dominantie van
reofiele of limnofiele
soorten.
ja /ja
ja/nee
ja /nee

1. Paai- en opgroeifunctie
voor limnofiele of
reofiele soorten.
2. Foerageer-functie voor
soorten van tabel 14.
3. Co-dominantie van
reofiele of limnofiele
soorten.
ja/ja/nee
ja/ja/ja
ja/ja/nee

1. Paai- en opgroeifunctie
voor eurytope soorten.
2. Foerageer-functie voor
limnofiele of reofiele
soorten.
3. Substantiële aanwezigheid van limnofiele of
reofiele soorten.
nee/ja/nee
ja/ja/nee
ja/ja/ja

1. Foerageer-functie
voor eurytope soorten.
2. Samenstelling overheerst door eurytope
soorten.

......

ja/nee
ja/nee
ja/ja

Belangrijke redenen om specifiek naar nevengeulen te kijken, zijn dat deze
projecten intensief gevolgd werden sinds ze gereed zijn gekomen en dat
verwacht werd dat ze wezenlijke functies voor de vissen zouden kunnen
vervullen (Simons et al., 2000; Grift, 2001). De volgende soorten van de
Rode Lijst zijn er aangetroffen: Aal, Rivierprik, Barbeel, Kopvoorn, Roofblei,
Serpeling, Sneep, Winde en Coregonus sp. (Grift, 2001). Voor deze soorten
(uitgezonderd de Winde) geldt dat de nevengeulen een functie hebben in
de opgroei van de jongste levensstadia, maar niet gebruikt worden om
eieren af te zetten. Verwacht werd dat nevengeulen een nadrukkelijker
paaifunctie zouden vervullen. Het natuurlijke substraat in nevengeulen
langs de Waal blijkt niet grof genoeg te zijn voor soorten als Barbeel en
Sneep, die beide op kiezel paaien. Nevengeulen herbergen in vergelijking
met de hoofdgeul relatief meer jonge vis en lijken een groter aandeel reofiele
vissen te hebben. Wanneer we de nevengeulen onderling vergelijken, blijkt
het streefbeeld voor Gameren goed en voor Opijnen en Beneden-Leeuwen
goed/matig gerealiseerd te zijn. De waarde voor het watersysteem van
Gameren en Opijnen is goed en van Beneden-Leeuwen matig/goed. Tezamen
zijn ze 7 km lang en 40 ha groot. In deze drie uiterwaarden is de oeverlengte
gemiddeld 2,5 keer zo lang geworden: van 2,4 naar 6 km per rivierkm. Al
met al is dit een goed resultaat, maar het totaal biedt nog te weinig om een
wezenlijke verandering in de visgemeenschap voor elkaar te krijgen.
Vanwege de habitateisen (fysisch en biotisch) van verschillende vissoorten
kan de snelheid van kolonisatie uiteenlopen. Een snelle kolonisatie is mogelijk
als de omstandigheden na aanleg van een natuurontwikkelingsproject
direct geschikt zijn en er een open verbinding is. Als deze omstandigheid
echter afhankelijk is van andere ontwikkelingen, zoals de vestiging van
waterplanten, dan kan dit veel langer duren. Natuurontwikkelingsprojecten
waarbij hoog-dynamische natuur gecreëerd wordt, zullen voor met name
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reofiele soorten wel tot snelle kolonisatie leiden. Dit hebben Grift (2001) en
Simons et al. (2000) in nevengeulen langs de Waal ook zo waargenomen.
Daarentegen zal het ontstaan van laag-dynamische natuur, waarbij de
ontwikkeling van waterplanten wordt beoogd met de daarbij behorende
limnofiele visgemeenschap, langzamer gaan. Hierover zijn geen gegevens
bekend, maar men kan zich voorstellen dat de opbouw van organische
bodems decennia kan vergen. Daarom is het behoud van dit type natuur
zeker een belangrijk aandachtspunt.
5.4.5 Graadmeter vissen

De visgemeenschap van omstreeks 1890 (Raat, 2001) is de referentie,
omdat het rivierengebied op dat moment al eeuwen volledig bedijkt was
en de eerste normalisatie al was uitgevoerd (Middelkoop, 1998). Sommige
diadrome soorten zijn sindsdien verdwenen. Limnofiele en andere reofiele
soorten zijn veel minder algemeen geworden. De γ-diversiteit (zie paragraaf 3.2.2) is nagenoeg compleet. Het schort met name aan de β-diversiteit,
omdat zowel in de hoofdstroom als in de uiterwaarden dezelfde soorten
domineren en er sprake is van een geringe diversiteit aan ecotopen voor de
visgemeenschap. Het gemiddeld aantal soorten per ecotoop (α-diversiteit)
verschilt sterk. De hoogste soortenrijkdom vinden we in de hoofdstroom en
aangetakte wateren (Grift, 2001). Dit ligt in de lijn der verwachting (Tockner
et al., 1998). Sommige wateren echter, die frequent overstromen en dus
relatief veel soorten zouden moeten hebben, laten een verbluffend geringe
soortenrijkdom zien. Dit is vooral te wijten aan de onnatuurlijke vorm. Ze
zijn relatief groot en diep met steile oevers. De ruimtelijke samenhang voor
het gehele studiegebied is matig (paragraaf 5.4.3). Wat betreft de Kaderrichtlijn Water zou het traject Lobith-Maassluis voor de visgemeenschap
beoordeeld worden tussen ontoereikend en matig (tabel 19).
Natuurontwikkelingsprojecten dragen positief bij aan de ontwikkelingsrichting van de biodiversiteit, zoals te zien is aan de aanwezigheid van
soorten in deze gebieden. Bovendien verbetert de ruimtelijke samenhang
door natuurontwikkeling en wordt paai- en opgroeihabitat hersteld voor
reofiele en anderszins gewenste soorten (tabel 19).
Mogelijkheden voor verder herstel van de visgemeenschap in het studiegebied zijn:
• een betere verbinding tussen hoofdstroom en uiterwaarden: op diverse
plaatsen kunnen uiterwaarden frequenter en langduriger overstromen
door uiterwaardverlaging en het openen van zomerkaden,
• langer vasthouden van water in de uiterwaarden door het beheer van
sluisjes in de zomerdijken,
• het verbeteren en het aanbrengen van meer verschillende (semi-)
aquatische landschapselementen op het grensvlak van hoofdstroom en
uiterwaarden en in de uiterwaarden zelf,
• het geven van rivierecologische functies aan binnendijks aangewezen
retentiegebieden.
Aangezien deze ingrepen bij ‘Ruimte voor de Rivieren’ in het verschiet liggen,
mag verwacht worden dat de visgemeenschap zich verder zal herstellen,
mits de huidige inzichten goed benut worden (Grift, 2001; Wolters et al.,
2001; de Leeuw et al., 2002). Het herstel van trekvissen lijkt echter vooral
afhankelijk te zijn van ingrepen buiten dit traject.
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................................
Tabel 19

De ecologische toestand van het studiegebied volgens de Kaderrichtlijn Water
(rood = slecht, oranje = ontoereikend,
geel = matig, groen = goed, blauw =
zeer goed) en de ontwikkelingsrichting
van de ecologische kwaliteit op basis
van de natuurontwikkelingsprojecten
(++ zeer goed, + goed, 0 onveranderd,
- slecht, -- zeer slecht).

Ecologische toestand

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

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

Ontwikkelingsrichting
............................................
Biodiversiteit/Compleetheid
Ruimtelijke samenhang
.......................
...................

Ecotopen

+

0/+

Flora

+

n.v.t.

Macrofauna

+

+

Vissen

+

++

Vogels

5.5 Vogels
5.5.1 Aanpak

Er kunnen uitspraken worden gedaan per riviertraject en per groep, ingedeeld
per habitattype, met gegevens die beschikbaar zijn uit het standaard meetnetprogramma. Voor deze studie heeft SOVON aanvullende informatie
geleverd voor broed- en niet-broedvogels. Zo kan een meer gedetailleerde
ruimtelijke analyse gemaakt worden en zijn uitspraken over afzonderlijke
soorten mogelijk. Het gaat om de volgende informatie:
• Broedvogels: alle gegevens uit de Broedvogel Monitoring Project (BMP)plots die binnen het studiegebied vallen en waarvan uit één of meer
jaren karteringsgegevens bekend zijn. Er bestaan twee typen BMP-plots:
BMP-A plots waarin alle soorten vogels zijn gekarteerd en BMP-B plots
waarin alleen zogenaamde bijzondere soorten zijn geteld. In dit laatste
plot-type is een aantal soorten ‘verplicht’ en een aantal soorten ‘facultatief’. Uit het studiegebied zijn van 32 plots gegevens beschikbaar.
Hiervan liggen 29 plots langs Boven-Rijn of Waal (14 BMP-A plots en
15 BMP-B plots) en drie (BMP-A plots) langs het traject Boven-Merwede,
Beneden-Merwede, Oude Maas, Nieuwe Waterweg. De periode waarover gegevens beschikbaar zijn, verschilt per plot (tabel 20). De gegevens
zijn tot op soortniveau beschikbaar. Bovendien zijn voor de jaren 1999
en 2000 broedvogelgegevens tot op het niveau van territoriumkaarten
(‘stippenkaarten’) in GIS beschikbaar. Binnen het studiegebied gaat het
hierbij om 22 proefvlakken. Hiervan is dus een analyse mogelijk van het
voorkomen van soorten per terreintype, ecotoop of natuurontwikkelingsgebied.
• Wintergasten: gegevens van systematische watervogeltellingen van buiten
de broedtijd (‘niet-broedvogel’ tellingen). Er is maandelijks geteld in de
periode september tot en met april. De gegevens van watervogels zijn
min of meer volledig beschikbaar voor de winterseizoenen 1993/94 tot
en met 1999/2000. De gegevens zijn op soortniveau voorhanden.
Met deze gegevens zijn de volgende analyses gemaakt:
• Broedvogels: het voorkomen van broedvogels is geïllustreerd aan de
hand van een vijftal karakteristieke soorten. Hiervoor is de periode 1997 2000 gebruikt, omdat er toen van een groot aantal gebieden gegevens
beschikbaar waren. De monitoringsgegevens van de Afferdensche en
Deestsche waarden, Bijland Oude Waal, Ewijkse plaat, Gendtse polder
moeras, Kaliwaal, Leeuwen en Stiftsche waard zijn opgeteld (tabel 20).
• Wintergasten: de gegevens van de wintergasten worden geanalyseerd
voor een aantal groepen soorten ingedeeld naar voedselkeuze. Voor het
gebied bovenstrooms van Gorinchem (Boven-Rijn en Waal) is gebruik
gemaakt van de telgebieden RG1121-1125, 1160, 1180, 1191 (BovenRijn) en 5111-5180 (Waal). Benedenstrooms van Gorinchem (Bovenen Beneden Merwede, Oude Maas en monding Noordzee) zijn de telgebieden BR1210-1252, 1320, 1510-1582 en 2211-2223 gebruikt. In de
winter 1996 - 1997 is een aantal telgebieden gesplitst en zijn tellingen
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voor het gehele en het gedeelde gebied uitgevoerd. Om dubbeltelling
te voorkomen zijn voor deze winter alleen de tellingen gebruikt van de
gedeelde telgebieden.
• Natuurontwikkelingsprojecten: er zijn gegevens bestudeerd van een
aantal soorten broedvogels ingedeeld naar de wijze waarop het voedsel
wordt verzameld. Er is bijzondere aandacht geweest voor de Stiftsche
Waarden (3 plots, 1997 - 2000), Leeuwensche Waarden (2 plots, 1994 2000) en de Afferdensche en Deestsche Waarden (3 plots, 1992 - 2000).
Van ieder project is een vergelijking mogelijk tussen plots die wel en niet
zijn ingericht. Van de Afferdensche en Deestsche Waarden is bovendien
een vergelijking mogelijk van de situatie voor en na maatregelen.

................................
Tabel 20

Overzicht BMP-plots en jaren waarin kartering heeft plaatsgevonden. Donkergrijs zijn BMP-A
plots (alle soorten geteld), lichtgrijs zijn BMP-B plots (alleen schaarse soorten geteld).
......................

1984 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Afferd/Deest. perifer II
Afferden/Deest.Waard m
Afferden/Deest.Waard o
Afferden/Deest.Waard w
Bijland Oude Waal
Ewijkse Plaat
Gendtse polder moeras
Kaliwaal
Leeuwen oost
Leeuwen west
Munnikenland
Stiftsche Waard noord
Stiftsche Waard oost
Stiftsche Waard west
Lobberdensche Waard
Bijland Oude Waal
Spijkse Waard
Lentse Waard
Bemmelse Polder-west
Bemmelse Polder-oost
Gendtse Veer
Gendste Polder
Oude Waal
Groenlanden-Bizonbaai
Erlecomse Waard
Uiterwaard Dodewaard
Uiterwaard Hurwenen
Uiterwaard Zuilichem
Uiterwaard Gameren

De terreinkeuze van een vogelsoort is afhankelijk van de functie die het
gebied voor die soort vervult (broed-, rust- of foerageergebied in voorjaar,
zomer, herfst of winter). Sommige soorten zijn bijvoorbeeld in de broedtijd
aan drogere terreindelen gebonden dan buiten de broedtijd. De werkelijke
terreinkeuze van de soorten tijdens de tellingen is nog niet geanalyseerd.
Dankzij de digitalisering van de telgebieden (het kleinste schaalniveau
waarop de gegevens aangeleverd zijn) is het mogelijk om meer gedetailleerde (ruimtelijke) analyses te maken. Dit is gedaan voor de natuurontwikkelingsgebieden. In een ander project wordt de relatie tussen ecotopen
en het voorkomen van vogelsoorten beschreven.
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5.5.2 Broedvogels

Voor vijf min of meer karakteristieke soorten broedvogels van de uiterwaarden
is bekeken hoe de aantallen territoria in de geïnventariseerde BMP-plots binnen
het studiegebied zijn veranderd. Broedende watervogels als Bergeend en
vooral Grauwe gans blijken de laatste jaren in aantal flink toe te nemen.
Een typische broedvogel van pioniersomstandigheden als de Kleine Plevier
blijft daarentegen in aantal stabiel (figuur 23). Uiteenlopende aantallen
werden genoteerd voor twee karakteristieke broedvogelsoorten van uiterwaardgraslanden: Kwartelkoning en Grauwe gors (figuur 24). Terwijl de
Kwartelkoning nog wel van de vernatting lijkt te hebben geprofiteerd,
loopt het aantal Grauwe gorsen terug. Deze laatste soort verkiest drogere
omstandigheden en zal het buitendijks steeds moeilijker krijgen als de
rivierverruiming voortschrijdt, al dan niet in combinatie met natuurontwikkeling.
................................
Figuur 23
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In het studiegebied liggen twee Vogelrichtlijngebieden: de Gelderse Poort
en de Waal (Nijmegen - Waardenburg). Kwalificerende soorten broedvogels
voor aanwijzing van deze gebieden zijn voor de Gelderse Poort: Roerdomp,
Kwartelkoning, Zwarte Stern en IJsvogel. Voor de Waal zijn dit: Porseleinhoen
en Kwartelkoning (van Roomen et al., 2000). Uit de gegevens over de
Kwartelkoning blijkt dat de trend voor deze soort positief is.
5.5.3 Wintergasten

Een algemeen beeld van het bezoek van wintergasten aan het stroomgebied
van de Rijn is geschetst door Voslamber & van Winden (2001). Zij schrijven
dat het aantal wintergasten vanaf 1975 geleidelijk groeit tot 1992/1993.
Daarna stabiliseren de aantallen. Herbivoren domineren het totaal aantal
vogeldagen, gevolgd door meeuwen en steltlopers. Van de herbivoren
bepalen ganzen en Smienten het beeld. Hun aantallen nemen nog toe, terwijl
er steeds minder zwanen en Meerkoeten komen. In de Benedenrivieren lijken
de totale aantallen sinds 1992/1993 iets af te nemen. De meeste vogeldagen
worden ook hier toegeschreven aan herbivoren, terwijl benthoseters hier de
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tweede belangrijkste groep zijn. Dit algemene beeld voor de Rijn en de
Benedenrivieren is deels ook van toepassing op het studiegebied. De algemene
trends worden hierna beschouwd voor een aantal soorten. De watervogels
zijn in groepen verdeeld naar voedselkeuze. Daarnaast is aandacht
geschonken aan de steltlopers. Ten slotte wordt ingegaan op de soorten
die relevant zijn in verband met de Vogelrichtlijn.
Herbivoren
Herbivoren zijn in te delen in graseters en overige planteneters. Van de
graseters komen Smient en Kolgans het meest voor bovenstrooms van
Gorinchem. De toename van het aantal grasetende watervogels in de
periode tot 1990 wordt wel toegeschreven aan de hoge mestgiften in die
tijd (van Eerden et al., 1996; Bakker et al., 1998). Deze ‘hoge voedingstoestand’ bevordert de productie, de lengte van het groeiseizoen en beïnvloedt de soortensamenstelling van het gras. Soorten als Smient en Kolgans
profiteren hiervan. Verlaging van mestgiften door ander landbouwbeleid en
omzetting van grasland naar maïsbebouwing zouden aantallen vogels
negatief beïnvloeden. Het aantal herbivoren in het traject tot Gorinchem
groeit echter nog steeds (figuur 25). Voor de meststof fosfaat is bovendien
bekend dat niet zozeer de mestgiften als wel de voorraad in de bodem
bepalend is voor het gewas. De voorraad is nauwelijks afgenomen nu de
giften verlaagd zijn (van der Molen et al., 1998). Dat ligt anders voor de
meststof stikstof. Het verlagen van giften heeft vrij snel effect, onder andere
op het eiwitgehalte in de grassen. Overige planteneters foerageren vooral
op het water. De Wintertaling (zaden) blijkt het meest talrijk. Daarnaast
komen Krakeend (algen) en Pijlstaart (zaden) veel voor. Benedenstrooms
van Gorinchem is geen duidelijke trend waar te nemen. Wilde eend, Meerkoet en Smient zijn de belangrijkste herbivoren en van de niet-graseters is
Krakeend het meest talrijk. Er zijn er veel minder van dan in het bovenstroomse deel.
................................
Figuur 25

Aantallen (vogeldagen) van de meest
talrijke herbivore watervogels in
september - april vanaf 1993/1994
voor het deel van het studiegebied
bovenstrooms van Gorinchem.
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In het studiegebied liggen twee Vogelrichtlijngebieden: de Gelderse Poort
(6.700 ha aangewezen per maart 2000) en de Waal (Nijmegen - Waardenburg;
1.005 ha aangewezen per oktober 1996 en totaal 4.600 aangewezen per
maart 2000). Kwalificerende soorten van de niet-broedvogels voor aanwijzing
van deze gebieden zijn Kolgans en Grauwe gans en Slobeend voor de
Gelderse Poort. Voor de Waal zijn dat beide ganzen en Kleine zwaan en
Smient (van Roomen et al., 2000). Naast deze soorten zijn nog diverse
andere soorten (waaronder Aalscholver, Fuut en de meeste eenden)
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gebruikt voor het vaststellen van de grenzen van het gebied. Van de soorten
van de Vogelrichtlijn nemen de ganzen in aantal toe en blijven de aantallen
van de Smient stabiel in het studiegebied bovenstrooms van Gorinchem
(figuur 25). De Slobeend blijft ook gelijk en de Kleine zwaan neemt af, al is
er in het laatste jaar enig herstel zichtbaar (niet afgebeeld). Voor alle rijkswateren samen is er sinds begin jaren negentig een dalende trend voor
Slobeend. De aantallen van de Kleine zwaan wisselen sterk per rijkswater in
de loop van de tijd. Voor het totaal van de rijkswateren zien we een lichte
neerwaartse trend sinds ongeveer 1990, ondanks een forse toename van
aantallen in de randmeren (Voslamber & van Winden, 2001).
Opvallend is de sterke toename van de exoot Nijlgans in het gebied (figuur
26). Iets dergelijks geldt voor de (Grote) Canadese gans (ruim 30.000
vogeldagen in het laatste seizoen), terwijl Indische gans in lagere aantallen
voorkomt en constant blijft.
................................
Figuur 26
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Benthoseters
De grootste aantallen benthoseters zien we benedenstrooms van Gorinchem
(figuur 27). Kuifeend en Tafeleend zijn het meest talrijk van de eenden,
daarnaast zijn ook Bergeend, Brikduiker en Slobeend veel gezien. Het aantalsverloop van met name Kuifeend is sterk gerelateerd aan dat van het
belangrijkste voedsel, de Driehoeksmossel. De Oude Maas heeft veel
bekade delen die voor aanhechting van Driehoeksmosselen zorgen. Verder
lijkt er een dalende trend te zijn in aantallen Driehoeksmosselen, mogelijk
door concurrentie met de Kaspische slijkgarnaal (Bakker et al., 1998). De
aantallen van de Meerkoet liggen benedenstrooms tussen die van Kuifeend
en Tafeleend in, terwijl bovenstrooms de aantallen jaarlijks vaak een factor
twee hoger liggen dan de aantallensom van beide soorten eenden. De
Meerkoet is bovenstrooms vermoedelijk vooral graseter. Benedenstrooms
consumeert hij vermoedelijk vooral Driehoeksmosselen (Bakker et al.,
1998). Afname van het totale aantal Meerkoeten wordt gecompenseerd
door toename van de soort in de randmeren (Voslamber & van Winden,
2001).
Viseters
Aalscholver en Fuut zijn de meest talrijke viseters, met respectievelijk ongeveer
250.000 en 100.000 vogeldagen per jaar. De meeste vogels worden bovenstrooms van Gorinchem aangetroffen. Het aantal Futen is in de jaren
zeventig sterk toegenomen. Voor de Aalscholver was die toename in de
jaren tachtig te zien. Daarna zijn de aantallen in de rijkswateren stabiel
gebleven (Bakker et al., 1998). Ook in de afgelopen tien jaar zijn de aantallen
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Figuur 27

Aantallen (vogeldagen) van Kuifeend
en Tafeleend in september - april vanaf
1993/1994 boven- en benedenstrooms
van Gorinchem.
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vogeldagen redelijk constant in het studiegebied. De viseters foerageren
vooral op strangen, kleiputten en andere wingaten, omdat hier meer voedsel
en het zicht om te jagen beter is. De toename van het aantal Futen in de
jaren zeventig hangt samen met de vergroting van het areaal voedselhabitat
in die tijd. De Aalscholver deed er wat langer over omdat deze zich moest
herstellen van vergiftiging in de periode daarvoor (Bakker et al., 1998).
Naast Fuut en Aalscholver komen bovenstrooms van Gorinchem Blauwe
reigers voor in aantallen van 20.000 - 40.000 vogeldagen. Voor Dodaars,
Nonnetje, Grote en Middelste zaagbek worden meestal minder dan 10.000
vogeldagen per jaar per deelgebied geteld. De Blauwe reiger zien we in
relatief geringe aantallen in strenge winters, terwijl het gebied dan voor
Nonnetje en Grote zaagbek juist een toevluchtsoord is.
Steltlopers
De Kievit is de meest voorkomende steltloper in het studiegebied, op
afstand gevolgd door Wulp, Grutto en Scholekster (figuur 28). Hoewel er
de afgelopen 25 jaar een positieve trend is voor de Kievit in de rijkswateren
en met name voor het stroomgebied van de Rijn en de benedenrivieren
(Voslamber & van Winden, 2001), laten de resultaten voor het studiegebied
geen toename zien. Ook voor de andere steltlopers is er geen toe- of afname.
Anderzijds neemt in de zomer het aantal broedparen van de Grutto wel
opvallend af. De grootste aantallen van Wulp en Scholekster komen voor
langs de kust. Diverse andere steltlopers kunnen in grote aantallen voorkomen
in het studiegebied, maar verblijven slechts kort in het gebied. Zo zien we
Tureluur, Bontbekplevier en Kleine plevier vooral in het voorjaar. De Kleine
plevier is een typische soort voor zandige plekken langs het water, een
habitat dat naar verwachting door bepaalde maatregelen is toegenomen.
Dit wordt echter niet gestaafd door waarnemingen; niet voor een volledig
deel van het studiegebied en ook niet voor de telgebieden die samenvallen
met gebieden waar maatregelen zijn genomen (figuur 29). Mogelijk komt
dit doordat veel maatregelen pas zeer recent zijn uitgevoerd. Daarnaast
groeit kale grond heel snel dicht met vegetatie waardoor het gebied al snel
ongeschikt raakt voor deze soort. Een vergelijkbaar beeld was er al voor de
Kleine plevier als broedvogel (figuur 24).
5.5.4 Natuurontwikkelingsprojecten

Drie uiterwaarden langs de Waal zijn meer gedetailleerd bekeken. Dit betreft
van boven- naar benedenstrooms achtereenvolgens de Afferdensche en
Deestsche Waarden (linkeroever; 1992 - 2000), de Leeuwensche Waarden
(linkeroever; 1994 - 2000) en de Stiftsche Uiterwaarden (rechteroever;
1996 - 2000). Deze drie uiterwaarden hebben een ontwikkeling doorgemaakt
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Figuur 28

Aantallen (vogeldagen) van meest
voorkomende steltlopers in
september - april vanaf 1993/1994
in het studiegebied (aantallen van
de Kievit door 10 gedeeld).
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Figuur 29

Aantallen (vogeldagen) van Kleine
plevier in september - april vanaf
1993/1994 in telgebieden die
grotendeels samenvallen met
gebieden waar natuurontwikkeling
heeft plaatsgevonden (1160, 5181,
5140, 5210, 5340) en overige delen
van het studiegebied bovenstrooms
van Gorinchem.
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die mede op natuurontwikkeling gericht was. Ze zijn gedurende een reeks
van jaren op standaardwijze op broedvogels gekarteerd. Hierbij is het gebied
in alle drie de gevallen in drie deelgebieden verdeeld. In de Afferdensche
en Deestsche Waarden is er in het middelste deelgebied in 1996 een vrij
omvangrijke maaiveldverlaging geweest volgens een van tevoren geschetst
ontwerp. Daarin was een toekomstige nevengeul opgenomen.
In de Leeuwensche Waarden is in de periode 1995 - 1997 in het westelijke
deelgebied een meestromende nevengeul aangesloten. In de Stiftsche
Uiterwaarden is eind 1996 en begin 1997 in het zuiden van het deelgebied
‘oost’ een flink areaal reliëfvolgend ontkleid.
De Afferdensche en Deestsche Waarden zijn de enige uiterwaard waar
zowel van voor als van ná de ingreep een redelijk omvangrijke reeks waarnemingen bestaat. Het is daarom juist bij dit gebied interessant om te zien
hoe vanaf 1996 niet alleen de soortenrijkdom (uitgedrukt in aantal broedvogelsoorten), maar ook het totaal aantal broedende vogels ineens is toegenomen (figuur 30). De maaiveldverlaging leidde ertoe dat in een gedeelte
van het gebied soorten in de uiterwaard zijn komen broeden die daarvoor
(nagenoeg) afwezig waren. Dat blijkt uit de groei van de soortenrijkdom.
Het gaat hier vooral om broedvogels van pioniersomstandigheden (o.a.
Kleine Plevier, Bergeend etc.). Dit betekent niet noodzakelijk dat een algehele
ontkleiing van een uiterwaard een verrijkend effect zou hebben op de soortensamenstelling van de broedvogelbevolking. Wanneer de drogere terreindelen
geheel verloren zouden gaan, dan zouden de soorten die daar tot broeden
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komen als broedvogel verdwijnen. De vergroting van het totaal aantal
territoria, eveneens merkbaar vanaf 1996 (sinds de voorlopige voltooiing
van de ingreep), is grotendeels toe te schrijven aan de vestiging van één
of enkele kolonies Oeverzwaluwen en aan de spectaculaire aanwas van
broedende Grauwe ganzen (Remmelzwaal et al., 1999). Dit laatste is een
fenomeen dat overal in het land, en zeker ook langs de grote rivieren,
wordt opgemerkt.
................................
Figuur 30
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Voor een aantal min of meer karakteristieke soorten broedvogels is voor
deze drie uiterwaarden gekeken welke aantalveranderingen er in de tijd
hebben plaatsgevonden in de drie apart verwerkte deelgebieden. Door
vergelijkingen in tijd en ruimte en door vergelijking met de landelijke trend
wordt getracht relaties te leggen tussen de inrichtingsmaatregelen en de
aantallen broedende vogels.
Duikend foeragerende soorten
De vrijwel uitsluitend van vis levende Fuut heeft in de drie nader bekeken
uiterwaarden een aantalsverloop in broedparen dat per deelgebied sterk
verschilt (figuur 31). De maaiveldverlaging in het middengebied van de
Afferdensche en Deestsche Waarden in 1996 werd uitgevoerd vlak nadat
de soort zich hier vanaf 1994 gevestigd had. Na de voorlopige voltooiing
van de ingreep handhaaft de soort zich in dit deelgebied op een ongeveer
constant niveau van ongeveer drie paren. In de niet heringerichte oostelijke
en westelijke deelgebieden van deze uiterwaard is geen duidelijke trend in
aantallen Futen aan te wijzen. Alleen het volstrekt ontbreken van de soort
in het oosten in 1996 (het jaar van de werkzaamheden) heeft mogelijk
te maken gehad met storende invloeden van de graafwerktuigen. Deze
verstoring blijkt ook uit de gegevens van andere soorten, zoals de Kuifeend.
In de Leeuwensche Waarden is de Fuut in twee van de drie deelgebieden
duidelijk achteruit gegaan sinds het aanleggen van de nevengeul in 1995 1997. Het gaat hierbij om het westelijke deelgebied, maar ook in het midden
(Kaliwaal) zien we een scherpe daling van het aantal broedparen. Het beeld
komt overeen met de landelijke trend. Het onbeïnvloede oostelijke deel van
de Leeuwensche uiterwaard herbergt door de jaren heen vergelijkbare aantallen paren. In de Stiftsche Uiterwaarden is de Fuut sinds de ingreep in 1996
in aantal toegenomen in het westelijke deel, terwijl de overige gebieden
gelijk blijven (echter in zeer geringe aantallen). Deze toename in het westelijk
deelgebied houdt waarschijnlijk verband met de vergravingen in het oostelijk
deel. Hierdoor is namelijk een duidelijk groter areaal aan potentieel geschikt
voedselgebied binnen bereik gekomen. Futen die nog voldoende opgaande
helofyten aantreffen voor de verankering van het nest in het niet vergraven
westelijk deel, kunnen in het oostelijk deel voedsel zoeken. Het beeld van
de Meerkoet komt in grote lijnen overeen met dat van de Fuut.
Zwemmend foeragerende soorten
Tot de categorie van de zwemmend foeragerende soorten rekent men
soorten die voornamelijk zwemmend of grondelend hun kostje bij elkaar
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................................
Figuur 31

Aantalsverloop van de Fuut als broedvogel in respectievelijk de Afferdensche en
Deestsche Waarden, de Leeuwensche Waarden en de Stiftsche Uiterwaarden en
de landelijke trend. Open symbolen = na natuurontwikkeling.
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zoeken. Zij verdwijnen zelden of nooit geheel onder het wateroppervlak en
reiken dus niet dieper dan hun nek lang is. Op waterdieptes die deze neklengte te boven gaan, kunnen deze soorten dus alleen foerageren op
waterplanten die tot binnen hun bereik omhoog groeien. Soorten uit deze
groep kunnen zowel voornamelijk van ongewervelden leven (bijvoorbeeld
slakken, muggenlarven en wormen) als van waterplanten of delen daarvan
(bladmateriaal, drijvende zaden). Sommige soorten (bijvoorbeeld Slobeend
en Zomertaling) leven ook in belangrijke mate van dierlijk plankton.
De talrijkste soorten uit deze groep (Bergeend, Slobeend, Wilde eend en
Krakeend) zijn in de meeste natuurontwikkelingsgebieden toegenomen na
de ingrepen (figuur 32). Dit is toe te schrijven aan de verbeterde voedselomstandigheden nabij de broedplaatsen. Alleen de aantallen Slobeend in de
Leeuwensche waarden nemen sterk af na de aanleg van de nevengeul (niet
afgebeeld). Het plankton - hoofdvoedsel van de Slobeend - is vermoedelijk
afgenomen door de verandering van stagnante strang naar meer dynamische
nevengeul.
Lopend foeragerende soorten
Lopend foeragerende soorten zijn die vogelsoorten die lopend over de
bodem, meestal in open of halfopen terreintypen, hun voedsel lokaliseren
en bemachtigen. Het voedsel bestaat uit ongewervelden (insecten, kleine
slakken, wormen etc.) die tussen het gras of uit de bodem worden gehaald.
Maar tot deze groep van soorten behoort ook de groep van grazende
herbivore watervogels, zoals ganzen. Normaal gesproken zijn deze soorten
gebonden aan droge of vrijwel droge terreintypen, hoewel vooral sommige
soorten steltlopers ook wel onder iets nattere omstandigheden aan de kost
kunnen komen.
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Figuur 32

Aantalsverloop van de Bergeend als broedvogel in respectievelijk de Afferdensche en
Deestsche Waarden, de Leeuwensche Waarden en de Stiftsche Uiterwaarden en de
landelijke trend. Open symbolen = na natuurontwikkeling.
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Gele kwikstaart (figuur 33) en Graspieper, beide insectenetende zangvogels
van open, grazige terreinen, zijn in de Stiftsche en Afferdensche en Deestsche
uiterwaarden in aantal ongeveer gelijk gebleven. De nevengeul bij Leeuwen
lijkt op deze soorten een negatieve invloed te hebben. De steltlopers Kievit
en Scholekster, beide weinig kritische weidevogels, zijn in Leeuwensche en
Afferdensche en Deestsche uiterwaarden in aantal licht afgenomen (evenals
landelijk), maar nemen in de Stiftsche uiterwaarden toe. Wel komen er
meer Grauwe ganzen en de Nijlgansen. Zij foerageren lopend op grasland.
Omdat dit ook landelijk het geval is, kan niet direct een verband met de
ingreep worden aangenomen (zie ook figuur 26).
Scharrelend foeragerende soorten
Onder scharrelend foeragerende vogelsoorten worden die soorten verstaan
die doorgaans in de vegetatielagen boven de bodem hun voedsel bij elkaar
scharrelen. Dit kan de kruidlaag van een ruigtevegetatie zijn, maar ook de
struweellaag en de verschillende lagen die in een ooibos voorkomen. De
meeste soorten uit deze groep zijn relatief kleine zangvogels. Hun voedsel
kan zowel bestaan uit ongewervelden (meest insecten en spinnen) als uit
plantaardig materiaal (meestal zaden). Veel van de soorten uit deze groep
hebben heel specifieke habitateisen voor hun nestplaats en het voorkeursstratum van foerageren.
Kleine karekiet, Rietgors (figuur 34) en Blauwborst, drie insectenetende
rietbewoners, hebben sterk negatief gereageerd op de aanleg van de
nevengeul bij Leeuwen. In de Stiftsche uiterwaarden, daarentegen, vestigen
Kleine karekiet en Rietgors zich na vernatting door maaiveldverlaging. De
Kneu, die vooral leeft van zaden van ruigtekruiden, vertoont een overeenkomstig beeld. De Blauwborst heeft zich na de ingreep in de Afferdensche
en Deestsche uiterwaarden gevestigd.

Ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen

78

................................
Figuur 33

Aantalsverloop van de Gele kwikstaart als broedvogel in respectievelijk de Afferdensche en
Deestsche Waarden, de Leeuwensche Waarden en de Stiftsche Uiterwaarden en de landelijke
trend in agrarisch gebied. Open symbolen = na natuurontwikkeling.
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Figuur 34

Aantalsverloop van de Rietgors Emberiza schoeniclus als broedvogel in respectievelijk de
Afferdensche en Deestsche Waarden, de Leeuwensche Waarden en de Stiftsche Uiterwaarden
en de landelijke trend in agrarisch gebied en in natuurgebieden. Open symbolen = na natuurontwikkeling.
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Tabel 21 vat de resultaten samen. De trend van de plots waar de ingreep
heeft plaatsgevonden is vergeleken met die in de andere plots, de landelijke
trend. Voor de Afferdensche en Deestsche waarden wordt ook nog vergeleken
met de periode voor de ingreep. Bij de Afferdensche en Deestsche waarden
lijkt de maaiveldverlaging netto weinig effect gehad te hebben op de
broedvogels. De ontkleiing in de Stiftsche waard was voor veel soorten wel
positief. Daar staat tegenover dat de aanleg van de nevengeul in de uiterwaard
bij Leeuwen voor veel vogels heeft geleid tot een (sterke) achteruitgang
van het aantal broedparen.
................................
Tabel 21

Trend voor diverse broedvogels in drie
natuurontwikkelingsgebieden.
(++ neemt sterk toe, + neemt toe,
0 onveranderd, - neemt af, -- neemt
sterk af, nb niet beschikbaar).

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

Afferdensche en Deestsche waarden
.............................

Leeuwensche waard
.................

Stiftsche waard
............

Fuut
Meerkoet
Grauwe gans
Bergeend
Slobeend
Wilde eend
Kuifeend
Krakeend
Gele Kwikstaart
Graspieper
Kievit
Scholekster
Oeverzwaluw
Kleine karekiet
Rietgors
Kneu
Blauwborst

0
0
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0
0

-++
0
-0
0
0
0
+
--nb

+
+
0
0
+
0
0
0
0
0
+
+
nb
0
+
+
+

5.5.5 Graadmeter vogels

Grauwe ganzen en Bergeenden nemen in aantal toe als broedvogel. Hetzelfde
geldt voor de Kwartelkoning, een soort van de Vogelrichtlijn. Anderzijds
neemt het aantal Grauwe gors af. Opvallend is dat de aantallen van de
Kleine plevier weinig veranderen, terwijl deze wel bij typische dynamische
rivierecotopen hoort. Het aantal wintergasten vertoont ook een wisselend
beeld. Het aantal herbivore vogels groeit in het bovenstroomse deel. Dit
geldt ook voor de Grauwe gans en Kolgans, beide als niet-broedvogel
relevant voor de Vogelrichtlijn. Andere aantallen niet-broedvogels die
genoemd worden in de Vogelrichtlijn, blijven gelijk (Smient, Slobeend) of
worden minder (Kleine zwaan). De benthoseters nemen enigszins af. Voor
de viseters en steltlopers is er geen duidelijke trend. Het beeld komt in grote
lijnen overeen met de ontwikkelingen in het gehele Rijnstroomgebied. De
mobiliteit van vogels bemoeilijkt het gebruik hiervan als graadmeter voor
het studiegebied. De aanwas kan een gevolg zijn van overloop uit andere
gebieden, terwijl de afname ook een gevolg kan zijn van oorzaken buiten
het studiegebied. Dit probleem geldt de wintergasten meer dan de broedvogels. Daarnaast komen er meer exoten als de Nijlgans. Een negatief
effect hiervan op andere soorten kan niet worden geconstateerd.
De ecologische toestand is beoordeeld als matig (tabel 22), al zijn er voor
afzonderlijke soorten wel duidelijke verschillen. Diverse broedvogels die
horen bij typische dynamische ecotopen van het rivierengebied, zijn nog
onvoldoende aanwezig vergeleken met aantallen genoemd door Bal et al.
(2001). Dit komt door het ontbreken van voldoende geschikt habitat (zie
paragraaf 5.1). De kwalificatie van de algehele ecologische toestand wordt
echter gecompenseerd door grote aantallen watervogels. Hieronder bevinden
zich ook soorten waarvoor het gebied internationaal van belang is. Zij profiteren voor een belangrijk deel van het agrarisch gebied, waar ze rusten en
foerageren. Anderzijds behoort een deel van deze soorten ook bij ecotopen
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van het laagdynamische deel van het rivierengebied. Het bevorderen van
habitat voor vogels die horen bij hoogdynamische riviernatuur zal ten koste
gaan van het winterhabitat van de eenden, ganzen en zwanen.
In de natuurontwikkelingsgebieden bestaan verschillende beelden. De Stiftsche
uiterwaarden zijn verbeterd, de Afferdensche en Deestsche blijven ongeveer
gelijk, terwijl de uiterwaard bij Leeuwen er op achteruit gaat. In het algemeen
is het totaal aantal soorten in de Afferdensche en Deestsche Waarden iets
toegenomen na de ingreep. De stijging van het aantal territoria volgt een
landelijk beeld. De ontwikkelingsrichting van de biodiversiteit wordt daarom
als onveranderd gekarakteriseerd (tabel 22). Ruimtelijke samenhang is voor
deze soortgroep niet beschouwd.
................................
Tabel 22

De ecologische toestand van het studiegebied volgens de Kaderrichtlijn Water
(rood = slecht, oranje = ontoereikend,
geel = matig, groen = goed, blauw =
zeer goed) en de ontwikkelingsrichting
van de ecologische kwaliteit op basis
van de natuurontwikkelingsprojecten
(++ zeer goed, + goed, 0 onveranderd,
- slecht, -- zeer slecht).

Ecologische toestand

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

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

Ontwikkelingsrichting
............................................
Biodiversiteit/Compleetheid
Ruimtelijke samenhang
.......................
...................

Ecotopen

+

0/+

Flora

+

n.v.t.

Macrofauna

+

+

Vissen

+

++

Vogels

+

n.v.t.
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6 Discussie, conclusies en aanbevelingen
..................................................................................

Doel

Het doel van het project was het ecologisch rendement van natuurontwikkeling in beeld te brengen. Enerzijds moest een bruikbare graadmeter ontwikkeld worden en anderzijds moest deze worden toegepast op een gebied.
Graadmeter

De graadmeter moest eenvoudig, herhaalbaar en controleerbaar zijn en
moest aanspreken bij beheer en beleid. Bij de keuze van de graadmeter is
aangesloten op algemene denkbeelden over de ecologie, zoals die ook zijn
terug te vinden in het natuurbeleid. Ook moest de graadmeter in harmonie
zijn met de Kaderrichtlijn Water, die het waterbeheer steeds meer stuurt.
Verder is ervoor gekozen zowel de toestand als de ontwikkelingsrichting
aan te duiden. De ontwikkelingsrichting sluit vooral aan bij de ervaringen
van de natuurontwikkelingsprojecten, terwijl de toestand een beeld geeft
van het hele gebied. Ten slotte is ervoor gekozen de graadmeter toe te passen
voor verschillende componenten van het ecosysteem: flora, macrofauna,
vissen, vogels en ecotopen. Wanneer de verschillende componenten
vergelijkbare resultaten opleveren, neemt het vertrouwen in de uitkomst
van de graadmeter toe.
Deze keuzen bij de graadmeter zijn voor een deel bepaald door de beperkte
beschikbaarheid van gegevens en door onvoldoende samenhang en
beleidsmatige hardheid van voldoende gedetailleerde streefbeelden.
• Het blijkt zeer lastig om erachter te komen welke maatregelen waar
en wanneer zijn uitgevoerd. Het verdient aanbeveling een GISgeoriënteerd datasysteem te maken dat overzicht geeft van de stand
van zaken voor de verschillende betrokkenen bij natuurontwikkeling
(zie www.deltanatuur.nl als voorbeeld).
• Bovendien is de beschikbaarheid van meetgegevens een probleem. Niet
alle nieuwe projecten zijn voor en/of na de ingreep door metingen
vastgelegd. De afstemming en de inhoud van de monitoring van natuurontwikkelingsprojecten verdienen meer aandacht.
• Ten slotte is het voor de graadmeter een gemis gebleken dat er geen
uniform en kwantitatief beeld van de referentie van het gebied bestaat
en dat niet duidelijk is waar in de toekomst naar wordt gestreefd. Er
ontbreekt vooral een samenhang tussen wensen voor processen, ecotopen
en soorten en wensen voor soorten onderling. De streefbeelden die in
deze studie zijn gebruikt, zijn gebaseerd op beschikbare informatie. Er is
geen samenhang tussen de doelen voor de afzonderlijke variabelen.
Bovendien is er vaak geen beleidsmatige status. De Kaderrichtlijn Water
biedt een kans dit in de toekomst te verbeteren.
Veel doelen kunnen in verband worden gebracht met ruimtelijke eenheden.
Voorbeelden zijn het herstel van specifieke habitats, gradiënten en connectiviteit. Ecotopenkarteringen vormen een belangrijk hulpmiddel bij het
monitoren en presenteren van de ecologische doelen. In deze studie zijn de
ecotopeninventarisaties van 1997 - 1998 handmatig vertaald naar 1990 en
2000. Hoewel dit leidt tot onzekerheden, bevatten de kaarten toch belangrijke informatie. Ze maken het bovendien mogelijk om informatie over
soorten op te schalen.
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Ecologische toestand van het studiegebied

De graadmeter is toegepast op het Nederlandse deel van het stroomgebied
van de Rijn en wel het traject waar de grootste waterafvoer doorheen gaat.
Het gebied van de Boven-Rijn, Waal, Boven- en Beneden Merwede, Oude
Maas en Nieuwe Waterweg beslaat ruim 26.000 ha. In navolging van de
derde Nota waterhuishouding (NW3, 1989) en het Natuurbeleidsplan
(1990) zijn in dit gebied sinds 1990 diverse natuurontwikkelingsprojecten
begonnen. Geconstrueerde ecotopenkaarten voor 1990 en 2000 leerden dat
het areaal natuurlijke ecotopen met 835 ha is toegenomen tot 6.777 ha.
Dit is ongeveer een kwart van het totale areaal water en uiterwaarden. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat de algemene ecologische toestand wordt
gekarakteriseerd als ontoereikend tot matig.
Van de ecotopen zijn diverse kenmerkende typen nog ondervertegenwoordigd.
Van ecotopen als ondiep zomerbed, strangen, moeras, stranden, slikken en
platen, rivierduin en hardhout-ooibos is nog niet de helft gerealiseerd van
het areaal dat genoemd wordt in streefbeelden. Dit betekent dat ook de
onderzochte soortgroepen doorgaans slecht scoren als het gaat om kwantiteit.
Maar de kwaliteit van de natuurlijke ecotopen laat ook te wensen over. Zo
scoort de natuur op basis van de flora matig, terwijl cultuurgebieden zelfs
ontoereikend worden beoordeeld. Op basis van indices, die gebruik maken
van gegevens van macrofauna uit de hoofdstroom, blijkt ook een ruime
afstand tot de referentiecondities. Bovendien neemt het aantal soorten af en
is er een groot aandeel van uitheemse soorten. De toestand van de vissamenstelling is vergeleken met de toestand in 1890. Er is sindsdien een grote
vervlakking opgetreden en er is ook weinig verschil in samenstelling in de
hoofdstroom en in de wateren in de uiterwaarden. Voor vogels pakt de
situatie positiever uit gezien het belang van het gebied voor (inter)nationaal
gewaardeerde soorten. Deze soorten zijn echter vaak niet kenmerkend voor
het rivierengebied en lijken voor een deel te profiteren van het agrarisch
gebruik van de uiterwaarden.
................................

De ecologische toestand van het studiegebied volgens de Kaderrichtlijn Water . . . . . . . . . . . . . .
(rood = slecht, oranje = ontoereikend,
Ecotopen
geel = matig, groen = goed, blauw =
Flora
zeer goed).
Macrofauna

Ecologische toestand
.................

Vissen
Vogels

De verschillende componenten van het ecosysteem waarop de graadmeter
is toegepast geven hetzelfde beeld, waardoor de uitspraak robuust is. Er
zijn wel kanttekeningen te maken voor specifieke componenten. Zo wordt
op basis van macrofauna vooral een uitspraak gedaan over de kwaliteit van
het habitat en is onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid
van gewenste habitats. Verder wordt het beeld te veel verstoord door aanwezige exoten. Zij beïnvloeden de samenstelling van het macrofauna sterk
voor een bepaalde periode en bemoeilijken daarom de interpretatie van de
indices. Voor vogels is het gebied mogelijk te klein. Veranderingen worden
voor een groot deel bepaald door landelijke trends, zodat de uitkomsten
moeilijk in verband te brengen zijn met de effecten van inrichting. Alleen
aan de hand van broedvogels kunnen uitspraken worden gedaan. De keuze
van de componenten is gebaseerd op beschikbaarheid van meetgegevens
en expertise in de kring van de auteurs. In die zin is ze enigszins willekeurig.
Mogelijk valt de score, bij verdergaande vernatting, nog minder positief uit
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voor een groep als amfibieën. RAVON bepaalt jaarlijks de soortensamenstelling en presentieklassen op vijf locaties per watersysteem en aanvullend
nog op vijf locaties in peiljaren. Het verdient aanbeveling deze soortgroep
in een vervolg ook bij de analyse te betrekken. Anderzijds lijkt met de
gekozen componenten wel een goed beeld te kunnen worden gegeven van
de ecologische toestand van het ecosysteem.
................................
Foto 7

Bij Gameren zijn drie nevengeulen
aangelegd. De grote geul stroomt
permanent en is met 2 km de langste
van Nederland. De Westgeul (boven,
1 km) en Oostgeul (onder 0,5 km)
stromen een deel van het jaar. In de
Oostgeul is de morfologische activiteit
duidelijk zichtbaar: er is reeds veel zand
afgezet.
(vliegerfoto Jaap de Vlas)

De ecologische toestand is beschreven voor het hele studiegebied. Er is in
deze studie niet gekeken naar het ecologisch rendement van afzonderlijke
maatregelen. Wolters et al. (2001) geven richtlijnen voor de inrichting en
beheer van uiterwaarden. Deze studie doet echter geen uitspraak over de
ecologische winst van een nevengeul of van een ontkleide uiterwaard en
geeft niet specifiek aan wat de toegevoegde waarde is van herinrichting
boven enkel wijziging in het beheer. Er wordt ook geen uitspraak gedaan
over het rendement, in de zin van kansrijkdom, van de aanleg van een
nevengeul (met kans op verzanden) of een rivierduin (met kans op wegspoelen). Er wordt dus geen houvast geboden voor de prioritering van het
type maatregel bij nieuwe projecten en er wordt niet aangegeven welk
type maatregel het meest bijdraagt aan de realisatie van de doelen voor het
gehele gebied. Waterbeheerders hebben wel behoefte aan antwoord op
deze vragen en het verdient aanbeveling om hier aandacht aan te besteden.
Ontwikkelingsrichting van het studiegebied

De ontwikkelingsrichting op basis van ervaringen in natuurontwikkelingsgebieden in het studiegebied is doorgaans goed. Dit geldt zowel voor het
aspect ‘biodiversiteit/compleetheid’ als voor ‘ruimtelijke samenhang’.
Omdat dit beeld voor alle bestudeerde componenten van het ecosysteem
geldt (met uitzondering van de vogels) is de uitkomst ook robuust.
................................

De ontwikkelingsrichting van de
ecologische kwaliteit op basis van de
natuurontwikkelingsprojecten (++ zeer
goed, + goed, 0 onveranderd, - slecht,
-- zeer slecht).

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

Ontwikkelingsrichting
............................................
Biodiversiteit/Compleetheid
Ruimtelijke samenhang
.......................
...................

Ecotopen

+

0/+

Flora

+

n.v.t.

Macrofauna

+

+

Vissen

+

++

Vogels

0

n.v.t.
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Alle natuurlijke ecotopen groeien sinds 1990. Op moeras na. Om de doelen
in 2015 te halen, zullen productiegrasland/akkerland en het gecreëerde
diepe water versneld moeten worden omgezet naar natuurlijke ecotopen.
De ruimtelijke samenhang is bestudeerd door het areaal van enkele natuurlijke ecotoopgroepen te vergelijken met de eisen die versnipperingsgevoelige
soorten stellen. De aanpak wijkt enigszins af van die gebruikt door Lenders
et al. (1998). Zij gaan uit van een gemiddelde omvang van en de gemiddelde
afstand tussen de ecotopen. Dit is echter minder relevant voor soortgroepen
dan het areaal dat groter is dan een drempel die voortkomt uit de eisen van
die soortgroepen, zoals hier is gedaan. Overigens concluderen Lenders et al.
(1998) terecht dat er nog veel valt te verbeteren aan de inrichting vanuit
het gezichtspunt van optimalisatie van de ruimtelijke samenhang.
Er is een positieve ontwikkeling voor flora, macrofauna en vis. Deze blijkt
uit de significant betere toestand in natuurgebieden ten opzichte van de
overige gebieden of het totaalbeeld. Voor macrofauna volgt dit uit de ontwikkelingen in de nevengeulen in Gameren. Bovendien neemt de ruimtelijke
samenhang toe door herstel van de connectiviteit tussen hoofdstroom en
wateren in de uiterwaarden. Dit geldt voor vis nog meer dan voor macrofauna, omdat hiermee ook paai- en opgroeigebieden met elkaar worden
verbonden.
Een aantal vissoorten is sinds 1992 weer teruggekeerd in het studiegebied.
Opvallend is de toename van de aantallen Zalm in het benedenrivierengebied.
Hiermee komt het bereiken van een doelstelling van de derde Nota waterhuishouding, namelijk ‘de Zalm terug in de rivieren’, dichterbij. Bakker et al.
(1998) schrijven de positieve ontwikkeling voor de reofiele vissoorten deels
toe aan de verbetering van de waterkwaliteit. De zuurstofconcentraties zijn
echter al sinds begin jaren tachtig weer voldoende goed. De eerste natuurontwikkelingsprojecten op het traject van het studiegebied, waarvan de
visgemeenschap zou kunnen profiteren, zijn pas vanaf 1994 gerealiseerd en
zijn bovendien waarschijnlijk te klein om een significante ontwikkeling op
het schaalniveau van het watersysteem te bewerkstelligen. Het is niet bekend
welke invloed de werking van vistrappen en het uitzetten van soorten in
Duitsland heeft op de verbetering van deze soorten in het studiegebied.
................................

Trends over 1992 - 2000 voor vissoorten
ingedeeld naar ecologische gilde
(p<0,1).
................

Reofiele soorten
Diadrome soorten
Eurytope soorten
Limnofiele soorten

Rijntakken
............................
positief
gelijk
negatief
........ ........ ........

8
1
2
1

3
8
4
5

0
0
1
1

Benedenrivieren
............................
positief
gelijk
negatief
........ ........ ........

5
6
1
0

6
3
5
5

0
0
1
1

Het beeld van de aantallen vogels die hier overwinteren wijst niet op een
significant effect van de gewijzigde inrichting door natuurontwikkeling.
Hoewel het areaal grasland is afgenomen door natuurontwikkeling en het
omzetten van gras naar maïsland, lijkt dit geen nadelige gevolgen te hebben
voor graseters. Mogelijk is het areaal dat is aangepast hiervoor te gering en
is er te weinig tijd verstreken na de inrichting om effecten waar te nemen.
Om deze reden is er mogelijk ook nog geen positief effect te zien voor
soorten die passen bij ecotopen van de hoogdynamische rivier. Wanneer
wordt gekeken naar individuele projecten zijn er ook geen eenduidige
positieve veranderingen toe te schrijven aan natuurontwikkeling. De
ontwikkelingsrichting verschilt per project.
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Liefveld et al. (2000) nemen uit monitoringsresultaten voor de Maas als
geheel ook geen verbetering waar die het gevolg is van herstelmaatregelen.
Het aantal maatregelen is hier bovendien relatief klein en de uitbreiding
van het areaal natuur gemeten van 1992 tot 1996 is gering. Verder constateren zij dat natuurgebieden daar ook het meest soortenrijk zijn en dat er
lokaal wel effecten van natuurontwikkelingsprojecten optreden. Dit staaft
de uitkomsten voor het gebied Lobith - Maassluis. Anderzijds is het voor
toetsing van de bruikbaarheid van de graadmeter goed wanneer deze op
een volledig ander gebied zou worden toegepast.
Eenvoudig, aansprekend, herhaalbaar en controleerbaar?

De graadmeter is op pragmatische wijze ingevuld om het ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen te illustreren. Er lijkt te zijn
voldaan aan de criteria ‘eenvoudig’ en ‘aansprekend’. Het onderscheid
tussen toestand en ontwikkelingsrichting en het gebruik van kleuren en
symbolen dragen hieraan bij. De aansluiting bij de terminologie en kleuren
van de Kaderrichtlijn Water past goed bij de richting die de komende jaren
nadrukkelijk bij beleid en beheer naar voren zal komen, maar de graadmeter
is nadrukkelijk nog geen beoordelingsmethodiek voor de Kaderrichtlijn Water.
Over het criterium ‘herhaalbaar’ zijn al opmerkingen gemaakt. De gegevens
zijn niet altijd beschikbaar. Toch bestaat de indruk dat het juist gelukt is
voor dit gebied een dergelijke analyse van het ecologisch rendement te
maken. De gegevens van het standaard meetnet zijn gebruikt, maar op
zichzelf waren ze onvoldoende. Het standaard meetnet zou zicht moeten
geven op de voortgang van het beleidsthema Inrichting (paragraaf 4.3).
Dat doet het niet. Er is veel gebruik gemaakt van gegevens van een aantal
projecten die in principe slechts enige jaren lopen. Voorbeelden zijn de
nevengeulen bij Gameren en het onderzoeksproject Kansen voor Stroomminnende Vissen (Grift, 2001). Omdat de hoeveelheid meetgegevens voor
het studiegebied relatief groot is, rijst de vraag of het mogelijk is om het
bepalen van het ecologisch rendement later te herhalen. En dat ook te
doen voor andere gebieden.
................................
Foto 8

Processen krijgen de ruimte. Maar
vanuit veiligheid wordt getracht hier
toch randvoorwaarden aan op te
leggen. Zo is er een instroomopening
gemaakt bij de Westgeul bij Gameren
om te reguleren hoeveel dagen per jaar
de nevengeul stroomt. De Waal, van
onderaf instromend, heeft de opening
echter rechts gepasseerd en gaat z’n
eigen weg. Mogelijk biedt het harde
substraat extra kansen voor macrofauna en vissen.
(vliegerfoto Jaap de Vlas)

Om het ecologisch rendement van herstel en inrichtingsmaatregelen op
gebiedsniveau te kunnen volgen, zou de ontwikkeling van de samenstelling
aan ecotopen in de tijd moeten worden gevolgd. Het verdient aanbeveling
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de frequentie van het maken van ecotopenkaarten te verhogen, bijvoorbeeld
tot eens in de zes jaar voor het hele gebied. Dit zou aansluiten op monitoringsverplichtingen van de Kaderrichtlijn Water. Aanvullend zouden ecotopen
gekarteerd dienen te worden voor gebieden die anders worden ingericht,
direct na de ingreep. Deze informatie is bovendien bruikbaar voor de Europese
richtlijnen. Naast de ecotopenkaarten dient van een selectie relevante ecotopen de ontwikkeling van de kwaliteit voor ecologische variabelen in
detail te worden gemeten. Hiermee kan worden voldaan aan de informatiebehoefte vanuit het ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen.
In verband met het criterium ‘controleerbaarheid’ is gekozen voor een vrij
uitgebreide rapportage van methoden en resultaten van de afzonderlijke
componenten. Anderzijds is voor de vertaling van de uitkomsten naar de
graadmeter gebruik gemaakt van een beoordeling door deskundigen. Door
het karakter van de gegevens (doorgaans eenmalig verzameld) was het ook
niet mogelijk om vooraf onafhankelijk een verband te maken tussen de
klassen van de graadmeter en de meetgegevens. De controleerbaarheid is
vormgegeven door de keuze goed te beargumenteren met de kwalitatieve
omschrijving van de Kaderrichtlijn Water, deze te bespreken met meerdere
deskundigen en goed te documenteren. Hiermee lijkt in deze studie aan de
gestelde criteria voldaan. Toepassing later of elders moet uitwijzen of de
graadmeter algemeen bruikbaar is.
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Bijlage 1 Natuurbeleid in Nederland: natuurdoeltypen en doelsoorten

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

De beoogde natuur in Nederland is beschreven met natuurdoeltypen en
geoperationaliseerd door doelsoorten. Bal et al. (1995, 2001) beschreven
de natuurdoeltypen. Ze zijn ruimtelijk vastgelegd in het Structuurschema
Groene Ruimte. Er zijn vier hoofdgroepen onderscheiden:
1. Nagenoeg-natuurlijke eenheden. Het ongestoord laten verlopen van
grootschalige landschapsvormende (abiotische en biotische) processen
tot voordeel van een natuurlijke differentiatie op landschapsniveau
(orde van grootte: duizenden hectare);
2. Begeleid-natuurlijke eenheden. Het slechts beïnvloeden van grootschalige landschapsvormende (abiotische en biotische) processen die
de differentiatie op landschapsniveau bepalen (> 500 ha);
3. Half-natuurlijke eenheden. Het bevorderen van specifieke landschapsonderdelen (successiestadia) door een kleinschalige planning en een
ecotoopgericht beheer (< 500 ha);
4. Multifunctionele, afgeleide eenheden van de hoofdgroepen 1-3. Het
meekoppelen met andere gebruiksfuncties, met als gevolg het niet
optimaal realiseren van natuurwaarden.
Voor het rivierengebied zijn in hoofdgroep 2 het laag-dynamisch (2.4) en
het hoog-dynamisch (2.5) rivierenlandschap beschreven voor respectievelijk
gestuwde en vrij afstromende takken. Voor de Waal is 2.5 van toepassing
indien het hoge ambitieniveau wordt gekozen. Voor benedenstroomse
delen gelden nog het zoetwatergetijdenlandschap (2.11) en eenheden voor
de brakke en zoute getijdenlandschappen. Van hoofdgroep 3 zijn onder
meer relevant de snelstromende (3.9) en langzaamstromende (3.10) rivier
en meestromende nevengeul, dynamisch rivierbegeleidend water (3.16),
geïsoleerde meander en petgat (3.17), rivierduin en -strand (3.49), zoom,
mantel en droog struweel van het rivieren- en zeekleigebied (3.53), ooibos
(3.62), enkele graslandtypen en eventueel typen voor zoete/brakke/zoute
getijdenwateren.
Met doelsoorten zijn de natuurdoeltypen gekarakteriseerd. Doelsoorten zijn
soorten die met prioriteit aandacht krijgen in het natuurbeleid vanwege
hun beperkte voorkomen en/of negatieve trend op nationaal en/of internationaal niveau. Doelsoorten worden wel representatief geacht voor de
biodiversiteit en worden tegelijk voldoende meetbaar verondersteld voor
het bepalen van het succes van beleid en beheer. Doelsoorten moeten aan
minimaal twee van de drie volgende criteria, of in sterke mate aan één
criterium voldoen:
• internationaal belang van Nederland voor het voortbestaan van de
soort (i-criterium);
• negatieve trend in het voorkomen in Nederland (t-criterium);
• huidig zeldzaam voorkomen in Nederland (z-criterium).
Deze criteria (en ook de toevoeging 'in sterke mate') zijn kwantitatief
gedefinieerd (Bal et al., 2002). De criteria worden toegepast op het laagste
niveau dat in de internationale taxonomische literatuur wordt erkend, dat
van de ondersoort. Als een soort geen ondersoorten heeft (dus monotypisch
is) worden de criteria op het soortniveau aangewend. De criteria worden
dus niet gebruikt op het niveau van variëteiten of (morfologisch niet onderscheidbare) deelpopulaties. Voor de t- en z-criteria worden alleen soorten
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die zich in Nederland voortplanten in beschouwing genomen. Voor het
i-criterium komen echter ook soorten in aanmerking die Nederland gebruiken
als doortrek-, overzomerings- of overwinteringsgebied.
De minister van LNV stelde in 1995 de doelsoortenlijst vast. Zij is recentelijk
gereviseerd, vanwege de aanpassing aan nieuwe Rode Lijsten en vanwege
de behoefte het internationale aspect meer gewicht te geven (door onder
andere alle soorten van de EU-richtlijnen op te nemen). De lijst is tegenwoordig samengesteld uit de volgende soortgroepen: zoogdieren, vogels,
reptielen, amfibieën, vissen, spinnen, kreeftachtigen, vliesvleugeligen,
kevers, nachtvlinders, dagvlinders, kokerjuffers, steenvliegen, sprinkhanen
en krekels, libellen, haften, bloedzuigers, tweekleppigen, slakken, vaatplanten en mossen. Van de soortgroepen spinnen, vliesvleugeligen, kevers,
nachtvlinders, bloedzuigers, tweekleppigen, slakken en mossen zijn (uit
praktische overwegingen) alleen de soorten opgenomen die op internationale
lijsten voorkomen. Van de overige soortgroepen zijn alle soorten geregistreerd
die aan de criteria voldoen.
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Bijlage 2 Doelen voor het studiegebied uitgedrukt in ecotopen

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

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

Ecotopen in Boven-Rijn en Waal uitgedrukt in hectares (Postma et al.,
1996).

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

Huidige situatie
.................

Vigerend streefbeeld
..................

Referentie
.............

910
3360
520
790
550
0
420
2770
240
180
3160
310
830
80
0

910
3360
520
3860
3130
0
330
940
300
0
0
320
830
100
0

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

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

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

14590

14580

14600

Diep zomerbed
Ondiep zomerbed
Natuurlijke oever
Hardhout-ooibos
Zachthout-ooibos
Moerasbos
Oeverwalruigte
Uiterwaardruigte
Moeras
Oeverwalgrasland
Uiterwaardgrasland
Nevengeul
Dynamische strang
Stagnante strang
Plas
................

3000
1290
260
10
290
0
60
340
110
60
30
0
610
180
1180

Totaal

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

Ecotopen in het streefbeeld voor
Boven- en Beneden Merwede, Oude
Maas en Nieuwe Waterweg in hectares
(afgeleid van Simons et al., 2002).
Ecotopen
................................

Boven Merwede
..............

Beneden Merwede
...............

Oude Maas
...........

Nieuwe Waterweg
.................

Totaal (ha)
...........

Diep water
Ondiep zomerbed
Strangen
Stranden, slikken en platen
Rivierduin
Hardhout-ooibos
Zachthout-ooibos/ vloedbos
Productiebos
Moeras
Bebouwing, verhard en kaal substraat

504
50

386
50

1702
200

1893
50

100
50

50
5

200

50

100

50

500

250
65

50
212

500
496

100
1107

4485
350
0
400
55
0
650
0
900
1880

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

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

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

...........

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

...........

1119

803

3598

3200

8720

Totaal (ha)
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Bijlage 3 Ecotopenkaarten 1990 en 2000 van de uitgevoerde
natuurontwikkelingsprojecten
..................................................................................

Bijlage 3a.
Bijlage 3b.
Bijlage 3c.
Bijlage 3d.
Bijlage 3e.
Bijlage 3f.
Bijlage 3g.
Bijlage 3h.
Bijlage 3i.
Bijlage 3j.
Bijlage 3k.

Ecotopenkaarten van de Millinger waard
Ecotopenkaarten van de Afferdensche en Deestsche waarden
Ecotopenkaarten van de Leeuwensche uiterwaarden
Ecotopenkaarten van de Passewaay
Ecotopenkaarten van de Stiftsche uiterwaard
Ecotopenkaarten van de Heesseltsche uiterwaard
Ecotopenkaarten van de Gamerensche waard
Ecotopenkaarten van de Breemwaard
Ecotopenkaarten van het Gors bij Sleeuwijk
Ecotopenkaarten van polders langs de Beneden Merwede
Ecotopenkaarten van de Splitsingsdam
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Bijlage 3a. Ecotopenkaarten van de Millinger waard
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Bijlage 3b. Ecotopenkaarten van de Afferdensche en Deestsche waarden
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Bijlage 3c. Ecotopenkaarten van de Leeuwensche uiterwaarden
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Bijlage 3d. Ecotopenkaarten van de Passewaay
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Bijlage 3e. Ecotopenkaarten van de Stiftsche uiterwaard
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Bijlage 3f. Ecotopenkaarten van de Heesseltsche uiterwaard
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Bijlage 3g. Ecotopenkaarten van de Gamerensche waard
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Bijlage 3h. Ecotopenkaarten van de Breemwaard
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Bijlage 3i. Ecotopenkaarten van het Gors bij Sleeuwijk
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Bijlage 3j. Ecotopenkaarten van polders langs de Beneden Merwede
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Bijlage 3k. Ecotopenkaarten van de Splitsingsdam
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Bijlage 4 Beschrijving overige natuurontwikkelingsprojecten

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

Beschrijving van projecten waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar
waren of waarvan de realisatie in 2000 nog niet gereed was. Er is van
diverse bronnen gebruik gemaakt, maar de lijst is vermoedelijk niet compleet.
Algemene bronnen zijn Pruijssen et al. (2000) en Polman & Iedema (2001),
maar ook folders, informatie van internet en aanvullende informatie van de
heer Harro Pruijssen van LNV Dienst Landelijk Gebied (met name arealen
en actuele stand van zaken). Bronnen die specifiek over een project gaan
zijn daar vermeld.
Boven-Rijn

Rijnwaardense uiterwaarden
In dit deel van de Gelderse Poort liggen de Rijnwaardense uiterwaarden.
Deze gebieden (1200 ha, samengesteld uit onder meer Lobberdensche-,
Bijlandsche- (601 ha), Geiten- (93 ha) en Kijfwaard) zijn in de planfase. De
bedoeling is bestaande hooggewaardeerde natuur (zoals de kleiputten in
de Lobberdensche Waard en de Oude Waal) en historische waarden (zoals
de kleiputten, kaden en de Bijlandsche Waard) te behouden. Verder worden
veiligheid en natuur gecombineerd met de aanleg van hoogdynamische
natuur door het creëren van een halfopen landschap door extensieve
begrazing. Van de Bijland en de Geitenwaard zijn respectievelijk 161 en
93 ha aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Door de omvang en
de versnipperde eigendommen zal de uitvoering geruime tijd vergen.
Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland doet de planvorming, LNV Dienst
Landelijk Gebied de uitvoering.
Klompenwaard
Tegenover de Millinger Waard ligt op de splitsing van Rijn (Pannerdensch
Kanaal) en Waal de Klompenwaard. In de Klompenwaard (97 ha) is binnen
het landinrichtingsproject Ooypolder in 1999 begonnen met de uitvoering
door klei en zand te winnen, onder meer voor dijkverbetering. De uitvoering
van het grondwerk is grotendeels klaar. Er liggen nog enkele depots die
voor 2003 moeten worden afgevoerd. Er is een monitoringsprogramma
voor de vegetatieontwikkeling. De coördinatie is in handen van LNV Dienst
Landelijk Gebied en het beheer is overgedragen aan Staatsbosbeheer.
Waal

Gelderse Poort
In dit deel van de Gelderse Poort zijn ook diverse projecten in de plan- of
initiatieffase: Gendtse Waard (412 ha) en Bemmelse Waard (415 ha). Delen
zullen opnieuw worden ingericht, andere delen worden behouden als
beheersgebied en bestemming als landbouwgebied. Van de Gendtse
Waard, waaronder een 51 ha grote oeverstrook die ook wel Konijnenwaard
wordt genoemd, is 245 ha begrensd als natuurontwikkelingsgebied. De
coördinatie is in handen van Rijkswaterstaat. Verder is bijvoorbeeld de
Ambtswaard en het aangrenzende oostelijke deel van de Bemmelse Waard
(samen 110 ha) bestemd als beheersgebied, terwijl een ander deel is aangewezen als reservaat en natuurontwikkelingsgebied. Voor de Bemmelse
Waard is in 1998 een inrichtingsplan voor natuurontwikkeling van 184 ha
opgesteld. Op dit moment treft de Dienst Landelijk Gebied voorbereidingen
voor de uitvoering van deze natuurontwikkeling in overleg met het bedrijfs-
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leven dat de ontgronding voor zijn rekening neemt. De planfase gebeurt
binnen het landinrichtingsproject Ooypolder. Net voorbij de Gelderse Poort
ligt de Lentse Waard waarvoor eveneens slechts plannen zijn gemaakt.
Weurtse Buitenlanden
Van 1995 tot 1998 is hier het areaal natuur verhoogd van 5 naar 45 ha.
Beheerder is RWS Dienst der Domeinen.
Moespotse Waard
Van 1994 tot 1998 is hier het areaal natuur van de Moespotse Waard
(234 ha) verhoogd van 17 naar 40 ha door realisatie van meefluctuerende
terreindelen. Beheerder is RWS Dienst der Domeinen. In totaal is 97 ha
aangewezen als natuurontwikkelingsgebied.
Kleine Willemspolder
Voor de Kleine Willemspolder (53 ha) bij Tiel is in 1998 een inrichtingsplan
voor natuurontwikkeling (35 ha) opgesteld, maar er is nog niet begonnen
met de uitvoering. De coördinatie is in handen van LNV Dienst Landelijk
Gebied.
Hurwenensche Uiterwaarden
Voor de Hurwenensche Uiterwaarden (422 ha), ten zuiden van de Waal
voor Zaltbommel, zijn plannen gemaakt. Van de uiterwaarden is 48 ha
reservaatgebied en is 86 ha bestemd voor natuurontwikkeling.
Oude Watertoren
In een gebied van 7 ha tussen de snelweg A2 en de oude watertoren van
Zaltbommel wordt momenteel stromingsarme natuur gemaakt door uitbreiding van een bestaande plas en stimulering van moerasvorming. Dit
gebeurt onder verantwoordelijkheid van LNV Dienst Landelijk gebied. De
uitvoering zal voor het eind van 2001 klaar zijn. In totaal beslaat de polder
bij Zaltbommel 46 ha, waarvan 24 ha is aangewezen als natuurontwikkelingsgebied.
Kerkewaard
Planfase 1996. Oppervlak 198 ha.
Oude Maas en

Heinenoordtunnel
Dit is niet zozeer een natuurontwikkelingsproject; eerder is sprake van een
sanering. Een tot dan toe onafgewerkt depot (klasse 4) is afgedekt met
een zandbetoniet mengsel dat vrijkwam bij de aanleg van de tweede
Heinenoordtunnel. Verder is afgedekt met een leeflaag en is een park
ingericht.
Ruigplaatbosch
In de zomer van 2001 worden hier in de vooroeververdediging (die nu
ondoorbroken is) enkele gaten gemaakt. Hierdoor krijgt het gebied wat
meer dynamiek terug en zal de ophoging/verlanding naar alle waarschijnlijkheid wat minder snel verlopen.
Nieuwe Waterweg

Nieuwe Waterweg
Op enkele plaatsen worden natuurvriendelijke oevers gemaakt.
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Bijlage 5 Clustering van ecotopen van RES en BES

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

Alleen de ecotopen die voorkomen op de ecotopenkaarten zijn gebruikt.
In enkele gevallen betreft dit ecotopen die niet in de classificaties zijn vermeld.
Tussen haakjes is aangegeven of de ecotoopgroep tot natuur wordt gerekend.
naam
..........................

rivieren (RES)
...................................

getijdenwateren en zoute delta (BES)
.................................................

diep water

RZd-1

Diepe bedding

BDn-1

RWp-1

Aangekoppeld zand/grindgat

BZn-1

RWp-2

Afgesloten zand/grindgat

BNn-1

RWp-4

Haven

BMn-1
ZZn-1
ZDn-1
ZMn-1
BMn-5

Diep open water zonder vegetatie
(geen bodem- en mosselgegevens)
Zeer diep open water zonder vegetatie
(geen bodem- en mosselgegevens)
Open water zonder vegetatie
(geen diepte-, bodem- en mosselgegevens)
Matig diep open water zonder vegetatie
(geen bodem- en mosselgegevens)
Zeer diep open water zonder vegetatie
(geen bodem- en mosselgegevens)
Diep open water zonder vegetatie
(geen bodem- en mosselgegevens)
Matig diep open water zonder vegetatie
(geen bodem- en mosselgegevens)
Haven

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

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

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

natuurlijk diep water (natuur)

RWp-3

BDn-3

Klein diep water/kolk

BMn-2
BMn-3

Diep open water met ondergedoken waterplanten (geen bodem- en mosselgegevens)
Matig diep open water met drijvende waterplanten (geen bodem- en mosselgegevens)
Matig diep open water met ondergedoken
waterplanten (geen bodem- en mosselgegevens)

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

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

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

ondiep zomerbed (natuur)

RZo-2

Ondiepe zandbedding

BOn-1

RWn-1

Zandige nevengeul

BOn-2

RWn-3

Getijdekreek

BOn-3
ZOn-1

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

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

strangen (natuur)

RWs-1
RWs-2

Ondiep open water zonder vegetatie
(geen bodem- en mosselgegevens)
Ondiep open water met drijvende waterplanten
(geen bodem- en mosselgegevens)
Ondiep open water met ondergedoken waterplanten (geen bodem- en mosselgegevens)
Ondiep open water zonder vegetatie (geen
bodem- en mosselgegevens)

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

Aangekoppelde strang
Afgesloten/stagnante strang

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

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

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

stranden, slikken en platen
(natuur)

RZs-2
RZs-3

BSn-1
BSn-4
ZSn-1
ZSn-4

Zandplaat/zandstrand
Slikplaten/slikkige oever

Zand- of slijkplaat
Zand- of slijkplaat met pioniersvegetatie/biezen
Zand- of slijkplaat
Zand- of slijkplaat met pioniersvegetatie/biezen

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

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

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

rivierduin (natuur)

ROr-1

BOr-1

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

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

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

hardhout-ooibos (natuur)

ROb-1
ROb-2
RUb-1
RUb-2
RMb-1
RHb-1
RHb-2

BHb-1
BHb-2
ZHb-2

Oeverwal met rivierduinvorming
Oeverwal hardhout-ooibos
Oeverwal doornstruweel
Uiterwaard hardhout-ooibos
Uiterwaard doornstruweel
Moerassig hardhout-ooibos
Hoogwatervrij bos (hardhout)
Hoogwatervrij (doorn)struweel

Oeverwal met rivierduinvorming
Hoogwatervrij struweel
Hoogwatervrij natuurlijk bos
Hoogwatervrij natuurlijk bos

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

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

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

zachthout-ooibos (natuur)

ROb-3
ROb-4
RUb-3
RUb-4
RMb-2
RMb-3
RMb-4

BGb-3
BKb-2
BNb-1
BNb-2

Oeverwal zachthout-ooibos
Oeverwal zachthoutstruweel
Uiterwaard zachthout-ooibos
Uiterwaard zachthoutstruweel
Moerassig zachthout-ooibos
Moerassig zachthoutstruweel
Moerassig broekbos/struweel
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Overstromingsarm vloedbos
Vloedbos
Struweel (geen hoogtegegevens)
Natuurlijk bos (geen hoogtegegevens)

naam
..........................

rivieren (RES)
...................................

getijdenwateren en zoute delta (BES)
.................................................

productie-bos

ROb-5

BGb-6

Griend/productiebos

BHb-3
BKb-6

Hoogwatervrij productiebos
Griend

BNb-3

Productiebos (geen hoogtegegevens)

RUb-5
RUb-6
RHb-3

Oeverwal productiebos
(zachthout)/griend
Uiterwaard hardhout productiebos
Uiterwaard zachthout productiebos/griend
Hoogwatervrij productiebos
(hardhout)

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

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

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

moeras (natuur)

RMr-1
RMr-2

BKr-0
BKr-1
BKr-2
ZRr-0
ZRr-2

Moerasruigte
Rietmoeras

Biezengors
Structuurrijke gorsruigte
Rietgors
Biezengors
Rietgors

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

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

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

ruigte (natuur)

ROr-2
RUr-1
RUr-2
RHr-1

BGr-1
BHr-1
ZHr-1
ZRr-1

Structuurrijke oeverwalruigte
Structuurrijke uiterwaardruigte
Soortenarme uiterwaardruigte
Structuurrijke ruigte op hoogwatervrij terrein

Gorsruigte
Ruigte op hoogwatervrij terrein
Ruigte op hoogwatervrij terrein
Gorsruigte

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

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

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

natuurlijk grasland (natuur)

ROg-1
RUg-1
RMg-1
RHg-1

BGg-0
BGg-1
BHg-1
BKg-1
BNg-1

Oeverwal stroomdalgrasland
Structuurrijk uiterwaardgrasland
Moerassig uiterwaardgrasland
Hoogwatervrij schraalgrasland

Moerassig grasgors
Structuurrijk grasgors
Hoogwatervrij structuurrijk grasland
Overstromingsgrasland
Structuurrijk grasland (geen hoogtegegevens)

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

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

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

akker en productie-grasland

ROr-3
ROg-3
RUg-3
RMg-2
RHg-3
RHr-2
RUr-3

BGg-3
BGr-2
BHg-3
BHr-2
BKg-3
BKr-3
BNr-2
BNg-3

Oeverwal akker
Oeverwal productiegrasland
Uiterwaard productiegrasland
Moerassig productiegrasland
Hoogwatervrij productiegrasland
Hoogwatervrije akker
Uiterwaard akker

Productiegrasland
Akker op gors
Hoogwatervrij productiegrasland
Akker op hoogwatervrij terrein
Overstromings(productie)grasland
Akker op laag gors
Akker (geen hoogtegegevens)
Productiegrasland (geen hoogtegegevens)

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

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

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

bebouwing, verhard en kaal
substraat

ROr-4
RHr-3
RUr-4
RHk-1
ROk-1
RUk-1

BSh-1
BGr-3
BHr-3
BKr-4
BNr-3

Bebouwde oeverwal
Bebouwd hoogwatervrij terrein
Verharde uiterwaard
Onbegroeid hoogwatervrij terrein
Onbegroeide oeverwal
Onbegroeide uiterwaard
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Glooiing, bestorting
Bebouwing/verharding op gors
Bebouwing/verharding op hoogwatervrij terrein
Bebouwing/verharding op laag gors
Bebouwing/verharding (geen hoogtegegevens)

