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Samenvatting
Het huidige onderzoek is onderdeel van een meerjarige monitoring in de periode 2017 –
2020 van visgemeenschappen in vier overstromingsvlakten (Loevestein en de Oude Waal
– Waal; Roebollige Hoek en Veldiger Buitenlanden – Zwarte Water) en twee referentie
uiterwaardplassen (Zuilichem en Bemmel – Waal). In 2020 zijn de locaties opnieuw
bemonsterd op de aanwezigheid van juveniele vissen in de zomerperiode (juli) waarbij
standaard zegen- en elektrovisserij is ingezet. Behalve de visstand, zijn ook gegevens
verzameld over de waterstand.
In 2020 is ook onderzocht wat het effect is van het late winter hoogwater dat zich omstreeks
maart 2020 heeft voorgedaan, en of het langer vasthouden van water in de Oude Waal een
positief effect heeft op de visstand.
Het onderzoek geeft aanleiding tot de volgende conclusies:










Zowel overstromingsvlakten als uiterwaardplassen herbergen een diverse
visgemeenschap met een hoge soortenrijkdom en plaatselijk hoge visdichtheden.
Dichtheden en soortenrijkdom in overstromingsvlakten zijn hierbij hoog, het
habitattype behoort tot de meest productieve rivierhabitats.
Ook bijzondere en zeldzame vissoorten kunnen in sommige overstromingsvlakten
worden aangetroffen zoals hoge dichtheden bittervoorn, kleine modderkuiper en
vetje en de zeldzame soorten grote modderkruiper, kwabaal en kroeskarper.
De late winter hoogwater periode in februari - maart 2020 resulteert daadwerkelijk
in (langdurige) hogere waterstanden in het aansluitende voorjaar in vergelijking
met waterstanden in de periode 2017 – 2019. Dit is het meest duidelijk zichtbaar
in de overstromingsvlakte Oude Waal waar water wordt vastgehouden door een
aangepast sluisbeheer.
De late winter hoogwater periode van 2020 zorgt voor significant hogere
dichtheden eurytope vissen in de daaropvolgende zomer ten opzichte van de
zomers in de periode 2017 – 2019.
In 2018 en 2020 is in de overstromingsvlakte Oude Waal met succes water langer
vastgehouden door het sluiten van de doorlaatsluis in de zomerkade direct na de
hoogwater periode. Dit resulteerde in beide jaren in zowel hogere water- als
vistanden in de daaropvolgende voorjaren en zomers in vergelijking met 2019. Een
regelbare doorlaatsluis in een zomerkade lijkt daarmee een geschikte maatregel
om de positieve ecologische effecten van overstromingen op de visgemeenschap in
overstromingsvlakten te versterken.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond
In de periode 2017 – 2019 is de visgemeenschap in overstromingsvlakten en
uiterwaardplassen langs de Waal en het Zwarte Water gemonitord (Dorenbosch et al.,
2020). Doel van deze studie was om vast te stellen of het soortenspectrum en dichtheden
van de visgemeenschap in overstromingsvlakten verschilt van die van andere
uiterwaardwateren en hoe visgemeenschappen in deze habitats fluctueren over meerdere
jaren.
Uit de studie kwam naar voren dat visdichtheden in overstromingsvlakten plaatselijk zeer
hoog kunnen zijn waarbij limnofiele vissen regelmatig de visgemeenschap domineren. Uit
de monitoring kwam ook naar voren dat de waterstand in relatie tot overstromingsduur in
de later winter/vroege voorjaar mogelijk een effect heeft op de visproductiviteit in het
hierop volgende jaar.

1.2

Hoogwater late winter en vroege voorjaar 2020
In het voorjaar 2020 heeft zich een bijzondere situatie voorgedaan in de Waal waarbij
omstreeks februari – maart sprake was van een grote hoogwaterpiek waarbij de
overstromingsvlakten Loevestein en Oude Waal volledig zijn overstroomd. De
hoogwaterpiek in 2020 was relatief laat in de winter – vroeg in het voorjaar en verschilde
daarmee van eerdere hoogwatergolven in de periode 2017 – 2019.
De overstromingsvlakte Oude Waal is omgeven door een zomerkade met daarin de Waalse
Sluis. De sluis is tijdens de hoogwater periode omstreeks 15 maart gesloten. Dit heeft tot
gevolg gehad dat de hoge waterstand in de Oude Waal relatief lang is vastgehouden.
Behalve in de Waal, was er ook in het Zwarte Water in dezelfde periode sprake een late
winter – vroege voorjaar hoogwater periode waarbij de overstromingsvlakte Veldiger
Buitenlanden volledig is overstroomd. De relatief late winter – vroege voorjaar
hoogwaterstand in zowel de Waal als Zwarte Water in combinatie met het langer
vasthouden van hoogwater in de Oude Waal, stelt ons in staat om het effect van deze
omstandigheden op de visgemeenschap te bestuderen.

1.3

Vraagstelling
Centrale vraag in dit onderzoek is het evalueren van het effect van de late winter – vroege
voorjaar hoogwaterstand omstreeks maart 2020 op de soortenrijkdom en dichtheden van
de visgemeenschap in drie overstromingsvlakten en twee uiterwaardplassen in het
daaropvolgende voorjaar en zomer.
Het onderzoek vormt een herhaling van de vismonitoring die in de periode 2017 – 2019 op
de locaties is uitgevoerd. In de monitoring van 2020 komen de volgende vragen aan bod:
 Resulteert de late winter hoogwater periode in maart 2020 in (langdurige) hogere
waterstanden in het aansluitende voorjaar in vergelijking met waterstanden in de
periode 2017 – 2020??
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Heeft de late winter hoogwater periode in maart 2020 een positief effect op de
visgemeenschap in 2020 ten opzichte van de periode 2017 – 2020?
Heeft het langer vasthouden van hoogwater in de overstromingsvlakte Oude Waal
een positief effect op de visgemeenschap ten opzichte van locaties waar geen
voorzieningen zijn om water vast te houden?
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2

Methode

2.1

Onderzoekslocaties
Het onderzoek vormt een herhaling van de vismonitoring die in de periode 2017 – 2019 op
de locaties is uitgevoerd (Dorenbosch et al., 2020). Hierbij zijn in het stroomgebied van de
Waal twee overstromingsvlakten (Oude Waal, Loevestein) en twee uiterwaardplassen
(Bemmel, Zuilichem) bemonsterd. Daarnaast is in het stroomgebied van het Zwarte Water
de overstromingsvlakte Veldiger Buitenlanden bemonsterd. De gebieden zijn weergegeven
in fig. 2.1

Fig. 2.1.

Overzicht van de onderzoekslocaties in 2020. Lang de Waal zijn twee
overstromingsvlakten (Loevestein, Oude Waal) en twee uiterwaardplassen
(Bemmel, Zuilichem) bemonsterd, in het Zwarte Water is de overstromingsvlakte
Veldiger Buitenlanden bemonsterd.
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Overstromingsvlakten & uiterwaardplassen
Het hier gedefinieerde habitat overstromingsvlakte omvat een laag gelegen uiterwaard met
ondiepe wateren (in de zomer max 1,5 m diep) die bij hogere rivierstanden vrij snel
overstromen. De waterstand fluctueert, in de winter is de overstromingsvlakte regelmatig
overstroomd en staat bij hogere waterstanden in direct contact met de rivier. Gedurende
het voorjaar en de zomer daalt de waterstand en raakt de overstromingsvlakte geïsoleerd
van de rivier. In droge zomers kan de waterstand dermate dalen dat grote delen van de
wateren in de overstromingsvlakte geheel droogvallen.
Zoals boven aangegeven, is de overstromingsvlakte Oude Waal omgeven door een
zomerkade met een sluis. De sluis staat in de winter open waardoor water ingelaten wordt.
Na 15 maart wordt de sluis gesloten waardoor de waterstand in de overstromingsvlakte
langere tijd hoog blijft. Dit is vooral effectief in jaren waarbij er laat in de winter, tot en met
medio maart sprake is van een hoge waterstand.

Overstromingsvlakte Loevestein (links) en Oude Waal (rechts) omstreeks juli 2020.

De onderzochte uiterwaardplassen Bemmel en Zuilichem liggen hoger in de uiterwaard
en/of zijn omgeven door een hogere zomerdijk. Ze liggen geïsoleerd van de rivier en
overstromen alleen bij extreem hoge waterstanden. In de periode 2017 – 2020 zijn ze nooit
overstroomd. De plassen zijn relatief diep (> 3 m diep in de zomer) en vallen nooit droog.
Wel fluctueert de waterstand ten gevolge van regenval, kweldruk en verdamping.

Uiterwaardplas Bemmel (links) en Zuilichem (rechts) omstreeks juli 2020.
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2.2

Onderzoeksopzet
Om de functionaliteit van de twee overstromingsvlakten voor visgemeenschappen langs de
Waal te vergelijken met geïsoleerde uiterwaardplassen, zijn naast de twee
overstromingsvlakten ook twee uiterwaardplassen bemonsterd (Zuilichem, Bemmel) als
referentiewater. De overstromingsvlakte Oude Waal is omgeven door een zomerkade met
een doorlaatsluis, de Waalse Sluis. Deze sluis is omstreeks 15 maart 2020 dichtgezet
waardoor de hoge waterstand in de Oude Waal langer is vastgehouden ten opzichte van de
overstromingsvlakten Loevestein en Veldiger Buitenlanden.
De bemonsterde wateren bestaan zowel uit vlakke glooiende oevers met waterplantengroei,
als meer complexe structuurrijke oevers met riet en wilgen begroeiing. In 2020 zijn beide
habitat types bemonsterd.
Vismethodiek
De locaties zijn in juli 2020 bemonsterd op basis van zegen- en elektrovisserij. In
Dorenbosch et al. (2020) staat de toegepaste methodiek in meer detail beschreven. Tabel
2.1 geeft het aantal vistrajecten per methode weer. Figuur 2.2 geeft een overzicht van de
ligging van de bemonsterde trajecten op de onderzochte locaties.

Tab. 2.1.

Overzicht bemonsteringsinspanning zegen- en elektrovisserij in de onderzochte
locaties in 2020. * Roebollige Hoek (Zwarte Water) is alleen met elektrovisserij
bemonsterd en is niet weergegeven in fig. 2.2.
Zegentrajecten (n)

Elektrotrajecten

Veldiger Buitenlanden

2

2

Roebollige Hoek*

--

5

Oude Waal

2

3

Bemmel

2

1

Loevestein

2

2

Zuilichem

2

1

Aanvullende elektrobemonstering Roebollige Hoek – Zwarte Water
In het Zwarte Water is ook de locatie Roebollige Hoek bemonsterd met elektrovisserij,
zegenvisserij is hier niet mogelijk. Roebollige Hoek is een laaggelegen polder die bij hoge
waterstanden in het Zwarte Water overstroomt. Het water wordt via een sluis-mechanisme
relatief lang vastgehouden in sloten in de polder als de waterstand in het Zwarte Water
daalt. Roebollige Hoek is daarmee een semi-overstromingsvlakte langs het Zwarte Water
die lijkt op de Oude Waal waar ook langer water wordt vastgehouden na een overstroming.
In Dorenbosch et al. (2020) staat de locatie in meer detail beschreven. De locatie is niet
meegenomen in de meerjarige vergelijking omdat er geen zegenvissserij is uitgevoerd.
Daarnaast is op de andere locaties niet overal in elk jaar elektrovisserij uitgevoerd (zie ook
hoofdstuk 4).
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Fig. 2.2.

Overzicht van de zegen- en elektrotrajecten in de overstromingsvlakten Loevestein, Oude Waal en Veldiger
Buitenland en de uiterwaardplassen Zuilichem en Bemmel die in juli 2020 zijn bemonsterd.

2.3

Monitoring waterstanden
Waterstand in de rivier
Het verloop van de rivierwaterstand ter hoogte van de locaties is inzichtelijk gemaakt op
basis van de waterstanden zoals die door Rijkswaterstaat worden gemeten op de
meetlocaties Nijmegen Haven (voor de Oude Waal en Bemmel), Lage Vuren (voor
Loevestein en Zuilichem) en Zwartsluis (voor de Veldiger Buitenlanden).
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Vervolgens is voor de drie overstromingsvlakten bepaald in welke periode en hoeveel dagen
de locatie overstroomd is geweest door de rivier in de winter en vroege voorjaar voor de
jaren 2017 t/m 2020. De waterstand in de rivier is hierbij vergeleken met de drempelhoogte
van de uiterwaardlocaties. Onder de drempelhoogte wordt de minimale waterstand hoogte
verstaan waarbij de uiterwaard onder water loopt. Deze hoogte is bepaald aan de hand van
het Actueel Hoogte bestand Nederland (AHN3). Met behulp van de Sentinel satellietfoto’s
(Sentinel Hub, https://www.sentinel-hub.com/, Sinergise Ltd.) is gecontroleerd of de
uiterwaard in de berekende periode ook daadwerkelijk overstroomd is geweest.
Waterstandloggers
Op de locaties Loevestein, Zuilichem, Oude Waal en Bemmel zijn daarnaast HOBO-loggers
geplaatst die de waterdiepte dagelijks meten (beschreven in Dorenbosch et al., 2020). De
loggers zijn geplaatst in de periode 24 april 2020 – 14 juli 2020 en geven het verloop van
de waterstand op de meetlocaties weer. De waterstand op deze locaties is op vergelijkbare
wijze gemeten in de periode 2017 – 2020 waardoor een het verloop van de waterstand
tussen jaren vergeleken kan worden.
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3

Waterstanden 2017 - 2020

3.1

Verloop waterstanden Loevestein en Zuilichem
In fig. 3.1 staat het verloop van de waterstand in de Waal ter hoogte van meetstation Vuren
weergegeven in de periode mei 2016 t/m juli 2020. In alle winterperiodes is de
overstromingsvlakte daadwerkelijk overstroomd geraakt. In de winters van 2017 - 2018
(n=62) en 2019 – 2020 (n=57) was de overstromingsvlakte aanzienlijk langer overstroomd
dan in de andere winters.
In de winter van 2019 – 2020 vond het grootste deel van de overstromingsperiode relatief
laat in de winter plaats, na 1 feb. De uiterwaardplas Zuilichem is in de meetperiode nooit
overstroomd geraakt door de rivier.
winterperiode:
n dagen overstroomd (totaal)

5

62

23

57

n dagen overstroomd (na 1 feb)

5

12

14

46

15-mrt

12-feb

25-mrt

20-mrt

laatste datum hoog water

Fig. 3.1.

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

Overzicht van het verloop van de waterstand in de Waal voor de periode mei 2016 t/m juli 2020
op RWS-meetstation Vuren. De rode lijn geeft de drempel (m NAP) weer waarbij de
overstromingsvlakte Loevestein overstroomt. In de inzet is per winterseizoen weergegeven
hoeveel dagen de overstromingsvlakte daadwerkelijk overstroomd was door de rivier (aantal
overstroomde dagen gehele winter en aantal overstroomde dagen na 1 feb).

In fig. 3.2 staat het verloop van de waterstand tussen april en juli in de overstromingsvlakte
Loevestein en de uiterwaardplas Zuilichem weergegeven zoals die is gemeten met de
waterstandslogger voor de jaren 2018, 2019 en 2020. De jaren 2019 en 2020 zijn relatief
droge jaren in vergelijking met 2018. De waterstand is in 2019 en 2020 over de hele periode
op beide locaties lager ten opzichte van 2018.
In de overstromingsvlakte neemt in 2018 en 2020 de waterstand naarmate het voorjaar
vordert geleidelijk af. In 2020 gaat dit echter aanmerkelijk sneller (omstreeks 15 mei is er
al sprake van een scherpe daling) dan in 2018 (de waterstand daalt vanaf begin juni). In
2019 is het verloop van de waterstand bijzonder grillig, mogelijk door het inlaten van water
via sluisjes. In de uiterwaardplas Zuilichem neemt de waterstand geleidelijk af gedurende
het voorjaar.
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Fig. 3.2.

Overzicht van het verloop van de gelogde waterstanden tussen april en juli in de
overstromingsvlakte Loevestein (boven) en de referentie uiterwaardplas
Zuilichem (beneden) voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

3.2

Verloop waterstanden Oude Waal en Bemmel
In fig. 3.3 staat het verloop van de waterstand in de Waal ter hoogte van meetstation
Nijmegen – haven weergegeven in de periode mei 2016 t/m juli 2020. In alle
winterperiodes is de overstromingsvlakte daadwerkelijk overstroomd geraakt. In de
winters van 2017 – 2018 (n=62) en 2019 – 2020 (n=57) was de overstromingsvlakte
aanzienlijk langer overstroomd dan in de andere winters. In de winter van 2019 – 2020
vond het grootste deel van de overstromingsperiode relatief laat in de winter plaats, na 1
feb (zie ook foto 3.1). De uiterwaardplas Bemmel is in de periode nooit overstroomd geraakt
door de rivier.
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winterperiode:

2

44

9

43

n dagen overstroomd (na 1 feb)

2

9

7

43

14-mrt

9-feb

23-mrt

19-mrt

laatste datum hoog water

Fig. 3.3.

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

n dagen overstroomd (totaal)

Overzicht van het verloop van de waterstand in de Waal voor de periode mei 2016 t/m juli 2020
op RWS-meetstation Nijmegen - haven. De rode lijn geeft de drempel (m NAP) weer waarbij de
overstromingsvlakte Oude Waal overstroomt (wanneer de Waalse sluis open staat). In de inzet is
per winterseizoen weergegeven hoeveel dagen de overstromingsvlakte daadwerkelijk
overstroomd was door de rivier (aantal overstroomde dagen gehele winter en aantal
overstroomde dagen na 1 feb.

In fig. 3.4 staat het verloop van de waterstand tussen april en juli in de overstromingsvlakte
Oude Waal en de uiterwaardplas Bemmel weergegeven zoals die is gemeten met de
waterstandslogger voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Net als in Loevestein en Zuilichem
zijn de jaren 2019 en 2020 relatief droog in vergelijking met 2018. De waterstand is in 2019
en 2020 over de hele periode op beide locaties lager ten opzichte van 2018.
In de overstromingsvlakte neemt in 2019 en 2020 de waterstand snel af naarmate het
voorjaar vordert, vanaf midden juni (2019) en midden juli (2020) vallen grote delen van de
overstromingsvlakte droog (inclusief de locaties van de logger). In 2018 daalt de
waterstand minder snel en houdt de overstromingsvlakte langer water.
Ook blijkt de gemiddelde waterstand zoals gemeten met de loggers in de
overstromingsvlakte Oude Waal in de periode april – juli in zowel 2018 (gemiddeld 0,89
m) en 2020 (gemiddeld 0,47 m) hoger te zijn dan in 2019 (gemiddeld 0,21 m).
In 2018 (februari, fig. 3.3) en 2020 (maart, fig. 3.3) was in de Waal sprake van hoog water
dat relatief laat in de winter optrad. In de winter van 2018 – 2019 was daarentegen
nauwelijks sprake van (een lange periode) hoog water (fig. 3.3). In verband met
dijkveiligheid mag de doorlaatsluis in de zomerkade van de Oude Waal vanaf medio maart
worden gesloten. De hoge waterstanden die in zich aan het eind van de winter van 2018 en
2020 in de Oude Waal voordeden, konden optimaal vast gehouden worden door het sluiten
van de doorlaatsluis medio maart. Dientengevolge was er in de jaren 2018 en 2020 sprake
van een gemiddeld hogere waterstand in de Oude Waal gedurende het voorjaar en begin
zomer ten opzichte van 2019.
In de uiterwaardplas Bemmel neemt de waterstand geleidelijk af gedurende het voorjaar.
In zowel 2019 als 2020 is de waterstand in de plas omstreeks april echter lager dan in 2018.
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Fig. 3.4. Overzicht van het verloop van de gelogde waterstanden tussen april en juli in de
overstromingsvlakte Oude Waal (boven) en de referentie uiterwaardplas Bemmel
(beneden) voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Foto 3.1. Voorbeeld van Sentinel satelliet opnames van overstroomde zones in de Oude
Waal begin maart 2020 (links) en eind maart 2020 (rechts).
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4

Visgemeenschap 2017 - 2020

4.1

Visgemeenschap van ondiepe plassen
In de jaren 2017 - 2019 is met behulp van zegenvisserij reeds een goed beeld verkregen van
de visgemeenschap in ondiepe zones van overstromingsvlakten en uiterwaardplassen. Het
totaal aantal soorten dat jaarlijks in de onderzochte habitats is aangetroffen varieerde
tussen 18 en 23 soorten (tab. 4.1). In 2020 werden in totaal 19 soorten aangetroffen. Een
aantal soorten zoals alver, blauwneus, kroeskarper, roofblei, serpeling, sneep en winde zijn
zeldzaam in overstromingsvlakten en uiterwaardplassen en zijn niet jaarlijks aangetroffen.
In 2020 zijn ze helemaal niet gevonden. In 2020 werd een voor Nederland nieuwe invasieve
exotische grondel aangetroffen, Kaukasische dwerggrondel.
Tab. 4.1. Totaal aangetroffen soorten op basis van
zegenvisserij per onderzoeksjaar voor de
periode 2017 – 2020.
Soort:

2017

2018

alver

2019

2020

*

baars

*

*

*

*

bittervoorn

*

*

*

*

blankvoorn

*

*

*

*

blauwband

*

*

*

blauwneus

*

brasem

*

*

*

*

driedoornige stekelbaars

*

*

*

*

*

*

*

karper
Kaukasische dwerggrondel

*

kleine modderkruiper

*

*

*

*

kolblei

*

*

*

*

*

*

kroeskarper
marmergrondel

*

*

*

*

Pontische stroomgrondel

*

*

*

*

pos

*

*

*

*

roofblei

*

ruisvoorn

*

serpeling

*

sneep

*

*

*

*

snoek

*

*

*

*

snoekbaars

*

*

*

*

tiendoornige stekelbaars

*

*

*

vetje

*

*

*

*

*

winde

*

zeelt

*

*

*

*

zwartbekgrondel

*

*

*

*

18

23

23

19

aantal soorten:
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De gemiddelde visdichtheid (op basis van zegenvisserij) voor de gehele periode 2017 –
2020 varieerde sterk per locatie (fig. 4.1). De hoogste gemiddelde visdichtheden zijn
aangetroffen in de overstromingsvlakte Oude Waal (ca. 880 ind. 100 m-2) en de
uiterwaardplas Zuilichem (ca. 820 ind. 100 m-2). De uiterwaardplas Bemmel herbergde de
laagste gemiddelde visdichtheid (ca. 110 ind. 100 m-2) terwijl de andere twee
overstromingsvlakten visdichtheden hadden net boven de 300 ind. 100 m-2.
1200

Visdichtheid (100 m -2)

SE

1000
800
600

400
200

0
ov. vlakte ov. vlakte ov. vlakte
plas
Loevestein Oude Waal Veldiger Zuilichem
buitenland

Fig. 4.1.

plas
Bemmel

Gemiddelde totale visdichtheden (zegenvisserij) van de onderzochte
locaties voor de periode 2017 – 2020. Overstromingsvlakten zijn
weergegeven in groen, uiterwaardplassen in blauw.
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Visdichtheden in relatie tot overstroming
Wanneer voor de periode 2017 – 2020 de visdichtheid per meetjaar worden uitgezet tegen
het aantal dagen hoogwater na 1 feb, blijkt er een significant lineair verband te zijn voor
eurytope vissen (P=0,003; F=11,86; R2=0,51; fig. 4.2). In het jaar met een lange periode
van hoogwater laat in de winter (2020, 32 -46 aaneengesloten dagen na 1 feb), worden
hogere visdichtheden eurytope vissen aangetroffen dan in de jaren waar geen of alleen
korte periodes hoogwater optreden. Dit patroon is zichtbaar voor alle
overstromingsvlakten (Loevestein, Oude Waal en Veldiger Buitenland, fig. 4.3).
Limnofiele vissen en exoten laten dit patroon niet eenduidig zien en variëren sterker in
dichtheden (fig. 4.3). Alleen in de Oude Waal laten ook limnofiele vissen een duidelijke
dichtheidspiek zien in 2020.
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Fig. 4.2.

Verband tussen dichtheid eurytope vissen en het aantal dagen
aaneengesloten hoogwater na 1 feb voor de jaren 2017 – 2020.
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Fig. 4.3. Verloop van visdichtheden in de periode 2017 – 2020 voor eurytope, limnofiele en exotische
vissen in de onderzochte locaties. In 2020 was voor alle overstromingsvlakten de hoogwater
periode na 1 feb beduidend langer in vergelijking met andere jaren.

Effect van het vasthouden van water in de Oude Waal
In voorgaand hoofdstuk is opgemerkt dat de winter hoogwaters in 2018 en 2020 in de Oude
Waal tot hogere waterstanden hebben geleid in het daaropvolgende voorjaar en zomer. Het
sluiten van de doorlaatsluis in de zomerkade van de Oude waal medio maart sloot optimaal
aan bij de hogere waterstand omstreeks februari (2018) en maart (2020). Hoewel het
hoogwater in 2020 aanmerkelijk langer aanhield dan in 2018, kon ook in 2018 hoogwater
langer worden vastgehouden. In 2019 was dit niet het geval.
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De daaropvolgende hogere waterstanden voor de periode april – juli in 2018 en 2020 in de
Oude Waal vielen duidelijk samen met hogere visdichtheden in de aansluitende zomers
(fig. 4.4). In 2019 was de waterstand lager omdat er geen water kon worden vastgehouden
waarbij de visdichtheden in de aansluitende zomer ook lager waren.

Fig. 4.4.

4.3

Totale visdichtheden in juli in de overstromingsvlakte Oude
Waal voor 2018 – 2020 in relatie tot de gemiddelde
waterstand (gemeten met de logger, fig. 3.4) in de periode
april – juli.

Elektrovangsten in structuurrijke oevers
De visgegevens zoals besproken in de vorige paragraaf, hebben betrekking op zegenvisserij.
Deze methodiek geeft een goed beeld van de visgemeenschap in ondiepe oeverzones met
een vlakke bodem waar weinig structuur aanwezig is (zand- en slibbodem, ondergedoken
waterplanten). De onderzochte locaties herbergen echter ook oeverzones waar sprake is
van complexe structuren zoals rietkragen, wilgenoevers en slootkanten. Vissen schuilen
tussen deze structuren en zijn niet met zegenvisserij in beeld te brengen.
In 2020 zijn op alle locaties deze structuurrijke oevers echter wel bemonsterd met behulp
van elektrovisserij. In voorgaande jaren zijn niet alle locaties op deze wijze bemonsterd.
De elektrodata uit 2020 geven daarmee een representatief beeld van het voorkomen van
vissen in structuurrijke oevers van overstromingsvlakten en uiterwaardplassen. Behalve de
locaties zoals bemonsterd met zegenvisserij, is ook de overstromingsvlakte Roebollige
Hoek (Zwarte Water) met elektrovisserij bemonsterd, deze locatie is ook in onderstaand
overzicht weergeven.
In fig. 4.5 is de gemiddelde totale visdichtheid in structuurrijke oevers van de locaties
weergeven, tab. 4.2 geeft de gemiddelde dichtheid van de aangetroffen soorten weer. In
totaal zijn elf vissoorten aangetroffen, zowel eurytope als limnofiele soorten en één exoot
(tab. 4.2).
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Fig. 4.5.

Gemiddelde totale visdichtheid (exclusief brasem) en dichtheid brasem (inzet) in
structuurrijke oevers van overstromingsvlakten (inclusief de locatie Roebollige Hoek –
Zwarte Water) in 2020 (elektrovisserij). Overstromingsvlakten zijn weergegeven in
groen, uiterwaardplassen in blauw. Juveniele brasem domineerden de vangsten in de
Oude Waal (tab. 4.2) en is als aparte grafiek weergegeven (inzet).

In structuurrijke oevers blijken visdichtheden sterk te verschillen tussen locaties waarbij
zowel in de overstromingsvlakten Oude Waal (tab. 4.2) en Veldiger Buitenland als de
uiterwaardplas Bemmel, hoge visdichtheden worden aangetroffen (fig. 4.5).
In de overstromingsvlakte Oude Waal worden de vangsten in de structuurrijke oevers
volledig gedomineerd door brasem, deze hoge dichtheden zijn niet op andere locaties
aangetroffen. De structuurrijke oevers in de uiterwaardplas Bemmel herbergen hoge
dichtheden bittervoorn terwijl in de oevers van de overstromingsvlakte Veldiger
Buitenland hoge dichtheden ruisvoorn worden aangetroffen (tab. 4.2).
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Tab. 4.2.

Gemiddelde visdichtheden (aantallen 100 m-2) in structuurrijke overs van de
onderzochte locaties in 2020 (elektrovisserij).
Eurytope vissen:

Exoot:

baars

brasem

3-doornige
stekelbaars

Oude Waal

0,00

354,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Loevestein

1,07

0,00

0,94

4,96

0,00

2,14

Veldiger buitenland

0,56

0,00

0,00

6,28

0,00

1,11

Roebollige hoek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bemmel

1,11

1,11

0,00

0,00

0,00

6,67

Zuilichem

7,50

0,00

0,00

0,00

0,83

0,00

Overstromingsvlakten:

kleine
modderkruiper

paling

marmergrondel

Uiterwaardplassen:

Limnofiele vissen:

Totaal:

bittervoorn

grote
modderkruiper

ruisvoorn

snoek

zeelt

Oude Waal

0,00

0,00

1,67

6,78

0,00

362,61

Loevestein

0,71

0,94

0,31

0,00

6,29

17,37

Veldiger buitenland

9,12

1,11

13,79

0,56

1,11

33,64

Roebollige hoek

0,00

12,57

0,00

1,59

0,35

14,50

Bemmel

46,67

0,00

0,00

2,22

0,00

57,78

Zuilichem

3,33

0,00

0,00

0,00

0,00

11,67

Overstromingsvlakten:

Uiterwaardplassen:

Grote modderkruiper in de overstromingsvlakte
Bijzonder zijn de hoge dichtheden grote modderkruiper in de overstromingsvlakte
Roebollige Hoek. Dit betreft een semi-overstromingsvlakte, water wordt na overstroming
vastgehouden door een sluis. Gedurende de zomer verdwijnt het water uit de uiterwaard
en blijven alleen sloten over. In deze sloten blijkt grote modderkruiper de dominante
vissoort te zijn (tab. 4.2). Grote modderkruiper is ook aangetroffen in de
overstromingsvlakten Veldiger Buitenland en Loevestein, de dichtheden waren hier echter
aanzienlijk lager.
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Totale soortenrijkdom
Op basis van alle vangsten (zegen- en elektrovisserij) uit de gehele periode 2017 – 2020,
blijkt de soortenrijkdom van de drie onderzochte overstromingsvlakten te variëren tussen
11 en 19 vissoorten (fig. 4.6, tab. 4.3). De soortenrijkdom in de overstromingsvlakte
Roebollige Hoek is niet zonder meer te vergelijken met die van Loevestein en Oude Waal.
In Roebollige Hoek liggen alleen sloten en ontbreken ondiepe plassen, de locatie is alleen
met elektrovisserij bemonsterd.
De soortenrijkdom van de twee uiterwaardplassen varieert tussen 10 en 19 vissoorten.
Zowel de overstromingsvlakte Oude Waal als de nabijgelegen uiterwaardplas Bemmel
herbergde de hoogste soortenrijkdom (beide 19 vissoorten). In totaal zijn in het onderzoek
29 vissoorten aangetroffen, 25 soorten in de drie overstromingsvlakten en 22 soorten in de
twee uiterwaardplassen (tab. 4.3).
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Fig. 4.6.

plas
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plas
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Totale soortenrijkdom (zegen- en elektrovisserij) van de onderzochte locaties voor
de periode 2017 – 2020. Overstromingsvlakten zijn weergegeven in groen,
uiterwaardplassen in blauw. Roebollige Hoek is alleen met elektrovisserij
onderzocht.
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Tabel 4.3.

Overzicht van alle vissoorten aangetroffen in de onderzochte
overstromingsvlakten en uiterwaardplassen in de periode 2017 – 2020
(zegen- en elektrovisserij).
ov. vlakte

Soort:

Loevestein

ov. vlakte

ov. vlakte

ov. vlakte

plas

plas

Oude Waal

Veldiger
Buitenland

Roebollige
Hoek 1

Bemmel

Zuilichem

*

*

*

*

*

alver

*

baars

*

*

*

bittervoorn

*

*

*

blankvoorn

*

*

*

blauwband

*

*

*

blauwneus

*

brasem

*

driedoornige stekelbaars

*

grote modderkruiper

*

karper

*

*

Kaukasische dwerggrondel

*

*

kleine modderkruiper

*

kolblei

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

kwabaal
*

*

*

*

*

*

*

paling
*

pos

*

*

*

*

*

*

roofblei

*
*

*

serpeling
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

16

19

18

11

19

10

*

vetje

*

winde

1

*
*

tiendoornige stekelbaars

Totaal aantal soorten:

*

*
*

snoekbaars

zeelt

*
*

sneep
snoek

*
*

Pontische stroomgrondel

ruisvoorn

*

*

kroeskarper
marmergrondel

*

*
*

: locatie alleen bemonsterd met electrovisserij
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5
5.1

Conclusie & discussie
Visgemeenschap in overstromingsvlakten en uiterwaardplassen
Op basis van de monitoring van 2017 – 2019 is reeds aangetoond dat overstromingsvlakten
hoge visdichtheden en een hoge soortenrijkdom kunnen herbergen, vaak hoger dan in
andere kenmerkende rivierhabitats zoals rivieroevers, nevengeulen en uiterwaardplassen
(Dorenbosch et al., 2020). De resultaten van de monitoring uit 2020 bevestigen dit beeld
waarbij limnofiele soorten zoals bittervoorn, rietvoorn, vetje en zeelt een groot deel van de
vangsten bepalen. Daarnaast worden in overstromingsvlakten ook bijzondere vissoorten
aangetroffen die in andere rivierhabitats (zeer) zeldzaam zijn zoals kroeskarper, kwabaal
en grote modderkruiper.
Kurstjens et al. (2020) beschrijven in hun recente OBN-studie de bijzondere ecologie van
overstromingsvlakten waarbij het (tijdelijke) ondiepe water in een overstromingsvlakte een
hoge biologische productiviteit initieert. De resultaten uit de monitoringsronde van 2020
bevestigen de hoge productiviteit van overstromingsvlakten voor de visgemeenschap.
Uit de monitoring blijkt tegelijkertijd ook dat de ondiepe zone van sommige
uiterwaardplassen (plas Bemmel) een hoge visdichtheid en soortenrijkdom kan herbergen.
De bijzondere soorten kwabaal, kroeskarper en grote modderkruiper zijn echter niet in
uiterwaardplassen aangetroffen, wel worden er hoge dichtheden limnofiele soorten zoals
bittervoorn, vetje en zeelt aangetroffen en soorten zoals kleine modderkruiper. De hoge
productiviteit zoals beschreven in ondiepe wateren in overstromingsvlakten kan dus ook
optreden in de ondiepe zone van uiterwaardplassen.

5.2 Effect van het late winter hoogwater 2020
De hoofdvraag van dit onderzoek was om vast te stellen of de lange hoogwater periode
relatief laat in de winter van 2019 - 2020, een positief effect had op de visgemeenschap in
overstromingsvlakten. Voor eurytope vissen lijkt dit het geval te zijn. In de zomer van 2020
zijn de dichtheden eurytope vissen in alle onderzochte overstromingsvlakten aanmerkelijk
hoger dan tijdens de zomers van de periode 2017 – 2019. In zowel de Waal als het Zwarte
Water valt de periode van hoogwater in de winter 2019 – 2020 relatief laat in de winter, na
1 feb. Deze situatie heeft zich in voorgaande winters (2017 – 2019) niet voorgedaan.
Het mechanisme dat de hogere dichtheden eurytope vissen in 2020 verklaart na het late
winter hoogwater is mogelijk het grote areaal ondiep water dat een hoge
voedselbeschikbaarheid (bijv. in de vorm van zoöplankton) tot gevolg heeft in het
daaropvolgende voorjaar (Kurstjens et al., 2020). Het positieve effect van langdurig hoog
water op de visstand is ook aangetoond in natuurlijke overstromingsvlakten elders in
Europa (Górski et al., 2011). Dichtheden van limnofiele vissen varieerde sterk tussen
locaties, er kon voor deze groep geen verband met de duur van hoogwater periode worden
gevonden.
Het aantal locaties en het aantal meetjaren in de huidige studie is te beperkt om een harde
relatie te leggen tussen visdichtheden en duur en tijdsperiode van een hoogwater golf. De
resultaten van de monitoring indiceren echter wel een duidelijk trend en liggen in lijn der
verwachting van wat in de literatuur beschreven is. Het is aan te bevelen om het effect van
hoogwater op vissen in Nederlandse overstromingsvlakten in de komende jaren in meer
detail te onderzoeken.
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Het effect van het late winter hoogwater in 2020 had ook een positief effect op
visdichtheden in de uiterwaardplassen Zuilichem (limnofiele en eurytope vissen) en
Bemmel (eurytope vissen). Hoewel deze plassen niet zijn geïnundeerd, beweegt de
waterstand in de plassen wel mee met de rivierstand via kweldruk. Door de langdurige hoge
waterstand van de rivier in de late winter – vroege voorjaar, zijn ook de ondiepe oeverzones
van beide plassen langer overstroomd geweest ten opzichte van voorgaande jaren.

5.3 Kansen langer vasthouden hoogwater
Dit onderzoek geeft een duidelijke aanwijzing dat een hoge waterstand in de late winter –
vroege voorjaar een positief effect heeft op visdichtheden in de daaropvolgende zomer. De
waterstand- en visgegevens uit de Oude Waal tonen aan dat het langer vasthouden van
hoogwater een duidelijk positief effect heeft op zowel de water- als visstand. In de jaren
2018 en 2020 waarbij de doorlaatsluis in de zomerkade tijdens of direct na de hoogwater
periode gesloten is, is de water- en visstand in het daaropvolgende voorjaar en zomer
aanzienlijk hoger ten opzichte van het jaar 2019 waarbij er nauwelijks water kon worden
vastgehouden
Het beheer van de Waals Sluis in de zomerkade van de overstromingsvlakte Oude Waal is
daarmee een goed praktijkvoorbeeld om zo lang mogelijk te profiteren van hogere
waterstanden aan het eind van de winter. In overstromingsvlakten waar een dergelijk
mechanisme niet aanwezig is zoals Loevestein en de Veldiger Buitenlanden, daalt de
waterstand weer snel na een hoogwater periode waardoor het positieve effect van de
hoogwater periode op de visproductie lager is.
De Rijntakken kampen door bodem insnijding van de rivier (Reeze et al., 2017) en
klimaateffecten (Van Geest, 2020) steeds vaker met verdrogingsproblemen. Dit
onderschrijft de noodzaak van het vaker toepassen van maatregelen om water langer vast
te kunnen houden. Behalve een aangepast sluisbeheer zoals in de zomerkade van de Oude
Waal toegepast wordt, kan ook de bodem van uiterwaarden verlaagd worden om water
langer vast te houden. Foto
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Weergave van wisselende waterstanden in de Oude Waal na de overstroming
in april 2020 (boven) en in de nazomer van 2019 (onder).
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Overstroomd grasland in de Oude Waal eind april 2020 (boven) en hetzelfde
grasland eind mei 2020 (onder)
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5.4 Conclusies
Samenvattend geeft dit onderzoek aanleiding tot de volgende conclusies:










Zowel overstromingsvlakten als uiterwaardplassen herbergen een diverse
visgemeenschap met een hoge soortenrijkdom en plaatselijk hoge visdichtheden.
Dichtheden en soortenrijkdom in overstromingsvlakten zijn hierbij hoog, het
habitat type behoort hiermee tot de meest productieve rivierhabitats.
Ook bijzondere en zeldzame soorten kunnen in sommige overstromingsvlakten
worden aangetroffen zoals grote modderkruiper, kwabaal en kroeskarper en hoge
dichtheden bittervoorn, kleine modderkuiper en vetje.
De late winter hoogwater periode in februari - maart 2020 resulteert daadwerkelijk
in (langdurige) hogere waterstanden in het aansluitende voorjaar in vergelijking
met waterstanden in de periode 2017 – 2019. Dit is het meest duidelijk zichtbaar
in de overstromingsvlakte Oude Waal waar water wordt vastgehouden door een
aangepast sluisbeheer.
De late winter hoogwater periode van 2020 zorgt voor significant hogere
dichtheden eurytope vissen in de daaropvolgende zomer ten opzichte van de
zomers in de periode 2017 – 2019.
In 2018 en 2020 is in de overstromingsvlakte Oude Waal met succes water langer
vastgehouden door het sluiten van de doorlaatsluis in de zomerkade direct na de
hoogwater periode. Dit resulteerde in beide jaren in zowel hogere water- als
vistanden in de daaropvolgende voorjaren en zomers in vergelijking met 2019. Een
regelbare doorlaatsluis in een zomerkade lijkt daarmee een geschikte maatregel
om de positieve ecologische effecten van overstromingen op de visgemeenschap in
overstromingsvlakten te versterken.
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