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Samenvatting

In mei 1997 is in de Rijnwaarden een onderzoek uitgevoerd naar de
macrofauna-gemeenschappen in enkele plassen en in de Oude Waal bij
Herwen. Deze inventarisatie is uitgevoerd voor een goede onderbouwing
van de effecten van een herinrichtingsplan om de hoogwaterafvoer van de
Rijn te vergroten.
De macrofaunagemeenschappen zijn sterk gerelateerd aan de inundatiefrekwentie in de onderscheiden deelgebieden. Met name in het
gebiedsdeel dat vrijwel nooit overstroomt is de huidige en/of potentiële
waarde gelegen in de toestroming van grondwater. Dit gebiedsdeel zal
om die reden sterk in ecologische waarde achteruit gaan bij toename van
de inundatie-frequentie. Voor de Oude Waal bij Herwen zijn er goede
mogelijkheden om zowel de hoogwater-verwerking als de ecologische
ontwikkeling verder te stimuleren. Hetzelfde geldt voor de Groene Rivier
en de hierin aanwezige kleiput.
De huidige gegevens kunnen nog verder worden uitgewerkt tot het
visualiseren van de effecten van de verschillende herinrichtingsvarianten.
Dit is mogelijk door de koppeling van de huidige gegevens aan een
bestand van de macrofauna in het rivierengebied.
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1. Inleiding

Het RIZA heeft van RWS Directie Oost Nederland de opdracht gekregen
om een inrichtingsplan te maken voor de uiterwaarden van de gemeente
Rijnwaarden. Voorafgaande aan het vervaardigen van een inrichtingsplan
bestaat er behoefte aan een goede inventarisatie van de terrestrische- en
aquatische flora en fauna. Deze fase is ondergebracht in het deelproject
‘Inventarisatie ecologie’.
Het doel van dit onderzoek is het inventariseren en evalueren van de
aquatische macrofauna van een aantal wateren in het plangebied. De
gegevens van deze inventarisatie worden aangevuld met onderzoek van
Van den Brink (1990) die in de Rijnwaarden 5 wateren heeft onderzocht.
Ook zullen de inzichten in macrofauna-gemeenschappen van elders in het
rivierengebied worden ingebracht bij de evaluatie van de
onderzoeksgegevens.
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2. Methode

2.1. Ligging van de monsterpunten
In figuur 1 is de ligging aangegeven van de monsterpunten uit het
onderzoek van Van den Brink (1990) en de monsterpunten in het huidige
onderzoek. Punt 6 ligt in de Groene Rivier, tussen rivierkilometer 870 en
871. Punt 7 is een reservaat van SBB ten noorden van de Zorgdijk. De
monsterpunten 8 - 11 zijn plassen gelegen in de Lobberdense Waard. De
punten 12 - 14 liggen in de Oude Waal bij Herwen. De monsterpunten 2
- 5 van Van den Brink liggen eveneens in of in de omgeving van de Oude
Waal. Zijn mp. 1 ligt in het grindgat de Bijland die in open verbinding
staat met de rivier.

2.2. Over ecotopen en biotopen
De aquatische macrofauna in het rivierengebied bestaat momenteel uit
zo'n 1200 verschillende soorten. Op grond van deze grote diversiteit is dit
een groep die karakteristieke vertegenwoordigers heeft voor een veelheid
van watertypen. De watertypen in het rivierengebied zijn door
Rademakers en Wolfert (1994) onderverdeeld in ecotopen met de
volgende definitie:
Een ecotoop is een ruimtelijk te begrenzen ecologische eenheid
waarvan de samenstelling en ontwikkeling wordt bepaald door de
abiotische, biotische en anthropogene condities ter plekke. Daarnaast
dienen ze herkenbaar, hanteerbaar en gebiedsdekkend te zijn.
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Figuur 1:

Ligging van de monsterpunten

Aquatische ecotopen, die gebruikt worden in de IVR (Integrale
Verkenning inrichting Rijntakken) zijn:
diep zomerbed
ondiep zomerbed
moeras
nevengeul
dynamische strang
geïsoleerde strang
plas
Uit monitoringsonderzoek in het rivierengebied blijkt dat deze indeling
nog nader moet worden uitgewerkt voor de aquatische macrofauna.
Behalve ecotopen zijn ook de in het ecotoop aanwezige biotopen van
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groot belang voor het voorkomen van de macrofauna. Onder een biotoop
wordt in dit onderzoek het volgende verstaan:
Een biotoop is een direkte omgeving waarin/waarop de macrofauna
leeft. Een verzameling biotopen maakt deel uit van een ecotoop.
Biotopen worden onderverdeeld in vaste substraten zoals stenen,
klinkhout en waterplanten. Ook de bodem is een biotoop waarbij
onderscheid gemaakt kan worden tussen zand- en slibbodems of
ondiepe en diepe bodems. Merkwaardig genoeg vormt de waterkolom
zelf geen permanente biotoop voor de macrofauna. Hiervan wordt
slechts gebruik gemaakt bij het vluchten (driften in stromend water),
uitvliegen en jagen (water in ondiepe oeverzone). Voor inzicht in de
macrofauna van een ecotoop is bemonstering van ondiepe en diepe
bodem en oeverzone voldoende.
Bij het huidige onderzoek zijn de ecotopen in figuur 2 onderverdeeld naar
land- en water-ecotopen. De onderzochte water-ecotopen laten zich als
volgt omschrijven:
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Mp. 6

Kleiput in de Groene Rivier, gelegen in produktiegrasland en zeer onbeschut.
Oevervegetatie is nauwelijks aanwezig en de ondiepe bodem is bedekt met puin. De
bemonsterde biotopen zijn ondiepe bodem en vegetatie. De inundatiefrequentie van
deze plas bedraagt 2 - 20 dagen/jaar.

Mp. 7

Kleiput langs de Zorgdijk. Aan de dijkkant in produktiegrasland gelegen. Aan de
rivierkant ontwikkelt zich een strook zachthoutooibos. De bemonsterde biotopen zijn
oevervegetatie en ondiepe bodem. De inundatiefrequentie bedraagt < 2 dagen/jaar.

Mp. 8

Kleiput langs de weg naar Kijfwaard. Aan alle zijden ontwikkelt zich zachthoutooibos. De aanwezige oevervegetatie is bemonsterd alsmede de ondiepe bodem. Ook
zijn er takken afgeborsteld. De inundatiefrequentie bedraagt < 2 dagen/jaar.

Mp. 9

Kleine kleiput langs de Rijndijk in de Lobberdense Waard. De put wordt aan de
noordzijde begrenst door produktiegrasland en vooral in het zuiden ontwikkelt zich een
zachthoutooibos met een dichte ondergroei. Hier is de macrofauna bemonsterd van de
ondiepe bodem en oevervegetatie. De inundatiefrequentie bedraagt < 2 dagen/jaar.

Mp. 10

Recent uitgezogen zandput met nog kale oevers waarop zwarte populieren zijn
aangeplant. De omgeving van de put is een zandwinterrein en de macrofauna van de
ondipe bodem is bemonsterd. Daarnaast is de macrofauna van hout en stenen
verzameld. De inundatiefrequentie bedraagt < 2 dagen/jaar.

Mp. 11

Kleiput ten westen van de steenfabriek in de Kijfwaard is omzoomd door een bosje met
oude wilgen. Aan de oostzijde grrenst de plas een weiland. De ondiepe bodem en de
slecht ontwikkelde oevervegetatie zijn bemonsterd. De inundatiefrequentie bedraagt <
2 dagen/jaar.

Mp. 12

Verbindingssloot tussen de Oude Waal (Herwen) en de Rijn. Deze sloot is gelegen in
grasland met aan de zuidzijde enige aangeplante populieren. Langs de oevers staat een
dichte vegetatie en in het water zijn grote velden Gele plomp aanwezig. Hier zijn de
ondiepe bodem, oevervegetatie en drijvende waterplanten bemonsterd. De
inundatiefrequentie bedraagt 2 - 20 dagen/jaar.

Mp. 13

Oude Waal (Herwen). Deze strang wordt grotendeels omsloten door productiegrasland.
Alleen op de NO oever is sprake van spontane bosopslag. Dit bos gaat over in een
brede zegge-vegetatie. De ondiepe slibrijke bodem en de oevervegetatie zijn
bemonsterd. De inundatiefrequentie bedraagt 2 - 20 dagen/jaar.

Mp. 14

Oude Waal (Herwen). Op deze lokatie is geen oevervegetatie van betekenis aanwezig.
De bodem is zandig en zeer plaatselijk zijn enige plukken Watergentiaan aanwezig. De
ondiepe bodem en de Watergentiaan zijn bemonsterd op macrofauna. De
inundatiefrequentie bedraagt 2 - 20 dagen/jaar.
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2.3. Veld- en laboratorium werkzaamheden
In het veld werden de volgende fysisch-chemische parameters bepaald:
elektrisch geleidingsvermogen (EGV), temperatuur en zuurgraad (pH).
Deze gegevens werden genoteerd op een standaard AquaSenseveldformulier.

2.3.1. Macrofauna
De macrofauna is in mei 1997 bemonsterd. Hiervoor werd gebruik gemaakt
van een standaard-macrofaunanet (Van der Hammen e.a. 1984). In de
meeste gevallen is 10 m ondiepe bodem (diepte: circa 50 cm) en 10 m
oevervegetatie bemonsterd, voorzover die aanwezig was. Op mp. 12 en 14
(Oude Waal) is tevens de drijvende vegetatie bemonsterd. Vervolgens zijn
de bodem- en oevermonsters samengevoegd. Alle monsters werden gefixeerd
met formaline (2-4 %).
Bij het uitzoeken van de monsters is onderscheid gemaakt in 36
taxonomische groepen. Er zijn deelmonsters onderzocht, zodanig dat er in
het eerste deelmonster circa 100 exemplaren van de meest abundante groep
voorkomen. De deelmonsters zijn genomen met een door het RIZA
ontwikkelde monstersplitser. Meestal is een achtste tot een kwart van het
totale monster uitgezocht. In het algemeen werden slechts voor één of twee
groepen 100 exemplaren verzameld, van de overige groepen waren minder
individuen aanwezig.
De uitgezochte watermijten werden gefixeerd in Koenike-fixatief en de
overige dieren in ethanol (70%). Ze werden gesorteerd op diergroep
opgeborgen in zes tot acht potjes, waaronder aparte potjes voor Diptera,
mollusken, wormen, wantsen en kevers en een potje voor de rest van de
groepen. De verschillende potjes werden aan buitenkant geëtiketteerd.
De determinaties werden uitgevoerd met een Olympus SZ-STS zoom
stereomicroscoop (vergroting 9 tot 110 x). Preparaten van waterkevers
(genitaal), wormen, watermijten en muggelarven werden bekeken met een
Olympus microscoop (BH 2) bij een vergroting van 40 tot 400x. De
gebruikte literatuur is vermeld in de literatuurlijst. In beginsel werd tot op
soortsniveau gedetermineerd, behalve bij platwormen, nematoden en
oligochaeten. Van deze laatste groep werden wel steeds de duidelijk
herkenbare exemplaren tot een lager determinatieniveau (geslachts- of
soortsniveau) onderscheiden.
Alle verzamelde individuen werden gedetermineerd (behalve wanneer er
zeer grote aantallen van één of meer soorten in een door de opdrachtgever
aangeleverd potje werden aangetroffen. In dat geval werd een ruime
steekproef genomen, bijvoorbeeld de helft). Hierna werden de aantallen
omgerekend naar het totaal aantal individuen van die groep in het gehele
monster. Soorten die niet in de referentiecollectie van AquaSense TEC
aanwezig waren of anderszins bijzonder zijn, werden apart gehouden ten
behoeve van de opdrachtgever.
In tabellen en bijlagen worden de soorten afgekort met een lettercodering,
die zoveel mogelijk in overeenstemming is met Lavaleye e.a. (1995).

AquaSense © - 10.1075
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2.3.2. Bepaling van korrelgrootte en organisch stof
In het veld werd op de plaats van de macrofaunabemonsteringen een
bodemmonster genomen ten behoeve van het bepalen van de onderlinge
verhoudingen van de in het substraat aanwezige korrel-grootteklassen.
Met behulp van in maaswijdte verschillende zeven werd in het
laboratorium het bodemmonster gesplitst in de diverse
korrelgrootteklassen.

2.4. Verwerking van de gegevens
De in het veld bepaalde fysisch-chemische parameters, de resultaten van
de determinaties aan de macrofauna en de resultaten van de bepaling van
de korrelgrootte-fracties en gehalte organisch stof werden in EcoLIMS
ingevoerd. Alle basisgegevens zijn in bijlagen opgenomen in de vorm van
tabellen. De gegevens van zowel het onderzoek van Van den Brink als
het huidige onderzoek zijn verwerkt met TWINSPAN en CANOCO.
Voor de achtergrond van deze numerieke verwerkingsmethoden wordt
verwezen naar Jongman et al. (1987). Bij het programma TWINSPAN
ligt de nadruk op het achterhalen van gezelschappen van soorten.
CANOCO berekent de relatie tussen de afzonderlijke soorten en
monsterpunten met de gemeten milieufactoren. De aangetroffen aantallen
van de macrofauna zijn ten behoeve van de numerieke verwerking
getransformeerd (ln(x+1)).

AquaSense © - 10.1075
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3. Resultaten

De fysisch-chemische parameters zijn tezamen met de veldgegevens
vermeld in bijlage 1. In bijlage 2 staan de basisgegevens van de
macrofauna. In bijlage 3 staat een clustertabel van de macrofaunagegevens uit dit onderzoek en die uit Van den Brink (1990).
Bij de resultaten worden de uitkomsten van de numerieke verwerking
geanalyseerd. Vervolgens wordt ingegaan op de voedingsgewoonte en
biotoopvoorkeur van de afzonderlijke soorten. Tenslotte worden
bijzondere soorten genoemd die tijdens dit onderzoek zijn aangetroffen.

3.1. Analyse van de macrofauna en de milieufactoren
Met behulp van zowel TWINSPAN als CANOCO zijn de twee datasets
(dit onderzoek en dat van Van der Brink (1990) met elkaar vergeleken.
De TWINSPAN uitkomst staat vermeld in bijlage 3. In figuur 3 is de
uitkomst van de CANOCO ordinatie weergegeven.
De wijze van weergave wordt uitgelegd in Jongman et al (1987). De
monsterpunten, factoren en soorten (in dit geval alleen van de
tweevleugeligen of Diptera) zijn aan elkaar gerelateerd door hun plaats in
de figuur. Zo is direkt te zien dat de monsters van Van den Brink (Br 1
tm 5) afwijken van de monsters in dit onderzoek (AS 6 tm 14). De
voornaamste oorzaak hiervoor is het seizoen van bemonstering. Van den
Brink heeft in de zomer gemonsterd en het veldwerk van dit onderzoek is
uitgevoerd in het voorjaar. Tijdens dit onderzoek zijn er typische winter
en voorjaarsbewoners aangetroffen, die in de zomer langs de rivieren niet
verzameld worden. Voorbeelden hiervan zijn de kokerjuffer Anabolia
nervosa en dansmuglarven van het geslacht Orthocladius. Andere
belangrijk verschillen in de milieuveriabelen zijn
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Paracladius conversus
Glyptotendipes paripes

Polypedilum nubeculosum
Microchironomus tener
Chironomus
Microtendipes chloris gr
Cryptochironomus

Br3
Br1

InundatiefrekwentieDynamiek/Ammonium
AS10

Procladius
AS14
Cladotanytarsus mancus gr
AS6
Paratanytarsus lauterborni
AS12

Chloride
Troebelheid

Tanytarsus

Nymphaeiden
Glyptotendipes pallens
Br4

Dimensie
Sulfaat gr
Diepte
Psectrocladius sordidellus/limbatellus
Cricotopus sylvestris
AS13
AS7 Nitraat
Ceratopogonidae TabanusAblabesmyia longistyla
Helofyten O-fosfaat
Geleidingsvermogen Parachironomus arcuatus gr

AS8
Beschutting
Ceratopogonidae
Corynoneura scutellata agg

Seizoen

Br5

Zuurgraad
Br2

SubmersenDoorzicht
AS11

AS9
Alkaliniteit
Psectrocladius obvius agg

Monsterpunten
Factoren

Kiefferulus tendipediformis

Figuur 3.

Soorten

CANOCO - plot van de fysisch-chemische en biologische gegevens uit dit
onderzoek en dat van Van den Brink (1990)

Nymphaeiden, Zuurgraad, Orthofosfaat aan de rechterzijde in de figuur.
Ter linkerzijde staan onder andere Alkaliniteit, Submersen en
Beschutting. Hieruit kan worden opgemaakt dat in de wateren van Van
den Brink Nymphaeiden een belangrijkere rol spelen dan in de wateren
tijdens dit onderzoek. De hoge zuurgraad kan veroorzaakt worden door
algenbloei. Ook het hogere fosfaatgehalte in zijn onderzoek wijst er op
dat het doorzicht toen minder was, en als gevolg daarvan het voorkomen
van submerse waterplanten beperkt is geweest. De hogere alkaliniteit
gehalten in de wateren van dit onderzoek geven een indicatie voor
toestromend grondwater. De belangrijkste factor op de Y as is de
inundatiefrekwentie. Deze factor veroorzaakt weinig differentiatie tussen
de punten van Van den Brink en de huidige punten. Het meest
doorslaggevende verschil tussen beide onderzoeken ligt in de combinatie
van seizoen, helderheid van het water en de hiervan afhankelijke
ontwikkeling van de vegetatie, algen en macrofauna. De mogelijke
toestroom van grondwater naar wateren in dit onderzoek, versterkt dit
verschil alleen maar. In figuur 4 zijn de punten van Van den Brink
weggelaten zodat de relatie tussen de macrofauna en de milieufactoren in
de hier onderzochte wateren duidelijk wordt.

AquaSense © - 10.1075

12

Ecologische beoordeling van de wateren in de Rijnwaarden

Limoniidae
AS10
Dicrotendipes nervosus
Cricotopus intersectus agg

Psychodidae
Nitraat
Paracladius conversus
Chironomus plumosus agg
Glyptotendipes paripesCryptochironomus
AS14
Cladotanytarsus mancus gr

Glyptotendipes pallens

AS11
Chironomus

AS6
O-fosfaat
Cricotopus sylvestris
Doorzicht

Inundatiefrekwentie
Paratanytarsus lauterborni
Tanytarsus
AS9
AS7
Corynoneura scutellata agg
Microchironomus tener
AS12Procladius
EGV
Tanypus punctipennis

AS13

AS8

Microtendipes chloris gr.
Endochironomus albipennis
Psectrocladius obvius agg
Beschutting
Scatophagidae
Kiefferulus tendipediformis
Monsterpunten
Factoren
Soorten

Figuur 4.

CANOCO - plot van de fysisch-chemische en biologische gegevens (alleen
Diptera) uit het huidige onderzoek.

In figuur 4 is komt heel sterk de invloed van de inundatiefrequentie en het
doorzicht tot uitdrukking. De kleiputten in de hoog bekade Lobberdense
Waard (AS 8, 9 en 11) liggen rechts in de figuur, terwijl de Oude Waal
(AS12 tm 14) en de plas in de Groene Rivier links in het figuur
gepositioneerd zijn. De inundatiefrequentie van deze wateren is
beduidend hoger dan die van de Lobberdense Waard. Als gevolg hiervan
ontvangen deze wateren veel meer rivierslib dat door de wind
opgewerveld, verantwoordelijk is voor een gering doorzicht. De nieuwe
zandput in de Lobberdense Waard wijkt duidelijk af van de kleiputten in
deze waard. De plas is diep, zeer jong en er is nog nauwelijks sprake van
oevervegetatie. Doordat de plas in het pionierstadium verkeert is het
aantal soorten gering (31) in vergelijking met gemiddeld 51 in alle AS
punten. De verspreiding van hoge nitraat gehalten is nog onduidelijk. De
punten 8, 10 en 11 bevatten 5 - 11 maal hogere concentraties dan de
overige wateren.
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Tabel 1.

Overzicht van enige kensoorten met betrekking tot de inundatiefrequentie. De
kolom inundatiefrequentie geeft een indicatie van het aantal
overstromingdagen per jaar. De getallen zijn de ln(x+1) getransformeerde aantallen
in de monsters.

1
2
1

1
1

1
3

2
2

3
3
1

1

2

3

1
1
1
2
1

2
1
1
2
1
1

1

1
1

2

1
1

3
2
3
1
2

AS14

6

AS13

3
1
2

AS12

AS11

2

AS10

AS9

2
1

AS6

AS8

Inundatiefrequentie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
>20
>20
>20
>20
>20
>20
>20
>20
>20

AS7

Soort
Caenis horaria
Plea minutissima
Laccophilus hyalinus
Mystacides longicornis
Hydrodroma despiciens
Polypedilum sordens
Haliplus lineolatus
Tabanidae
Caenis luctuosa
Planorbis carinatus
Pionopsis lutescens
Enochrus testaceus
Laccophilus minutus
Asellus aquaticus
Helophorus brevipalpis
Planorbis planorbis
Corynoneura scutellata agg
Limnodrilus hoffmeisteri
Hippeutis complanatus
Limnodrilus claparedeianus
Glossiphonia heteroclita
Ischnura elegans
Anisus vortex
Hygrotus versicolor
Sigara falleni
Sigara striata
Neumania deltoides
Cricotopus intersectus agg
Paratanytarsus grimmii
Paratanytarsus lauterborni
Piona stjoerdalensis
Piona coccinea
Cricotopus sylvestris
Piscicola geometra
Piona imminuta
Endochironomus albipennis
Ablabesmyia longistyla
Dicrotendipes nervosus
Haliplus fluviatilis
Physa acuta
Dreissena polymorpha
Oecetis ochracea
Polypedilum nubeculosum
Pisidium supinum
Potamopyrgus antipodarum

1
1
3

1

3

2

1

2
1
1
1

3

1

1
1
2

2
1
1
1
1

1
1
1

1

2

3

1
4
1
1

1
1
1
2
1
1

1
3

2

1

2

1
2

1

2

6

1
4

3
1
2
3

1
3
3
3
1

2
1
4
1

2

1

1

4

5

5

2

1
1
1

2

1
1
3

1
1
3

2
1

3

2

3

2

4
2
4

4
1

2
1

1

1
1
1
3

2

Van den Brink (1990) heeft een aantal soorten ingedeeld naar
inundatiefrequentie. In tabel 1 zijn enige soorten uit dit onderzoek
gegroepeerd naar de hen toegekende inundatiefrequentieklasse. Een
aantal soorten is kenmerkend voor wateren die nooit door de rivier
worden overstroomd. Deze soorten (linksboven in de tabel) zijn vooral
aangetroffen in de hoog bekade Lobberdense Waard. De eendagsvlieg
Caenis horaria lijkt een zeer betrouwbare indicator te zijn voor wateren
die niet worden geïnundeerd. Van de soorten die gekenmerkt worden door
een inundatiefrequentie van 0-2 dagen komen de meeste soorten eveneens
voor in de Lobberdense Waard. Opmerkelijk is verder dat op punt AS 12
vier soorten zijn verzameld uit deze categorie. Hieruit kan worden
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afgeleid dat deze verbindingssloot tussen de Rijn en Oude Waal een
“eigen” karakter heeft. Deze sloot ligt erg beschut, waaraan de velden
met gele plomp in grote mate bijdragen. De bodem is bedekt met een
dikke laag modder, zodat de dynamiek er bij hoogwater blijkbaar beperkt
is. De soorten die kenmerkend worden geacht voor hogere
inundatiefrequenties vertonen een minder duidelijke voorkeur.

3.2. Voedselgilde en biotoop van de macrofauna
Aan de hand van de indeling van Verdonschot (1990) is in figuur 5 een
overzicht gegeven van de verdeling van de voedselgilden in de
afzonderlijke monsters.

mp. 6

mp. 7

mp. 8

mp. 9

mp. 10

mp. 11
knippers
verzamelaars
filteraars
rovers
schrapers

mp. 12

Figuur 5.

mp. 13

mp. 14

Verdeling van voedselgilden over de monsterpunten

De rovers domineren in de monsterpunten 6, 7 en 14. Dit is het gevolg
van het massale voorkomen van de waterwants Micronecta. Dit geslacht
komt vooral voor in grotere open wateren. Na vertroebeling van het
water blijft Micronecta vaak als enige duikerwants over. Op alle andere
punten zijn verzamelaars de belangrijkste groep. Op de punten 8 en 10
komen relatief veel filteraars voor. Het zijn hoofdzakelijk dansmuglarven
die hier een belangrijke rol spelen. Van den Brink (1990) vond
predatoren dominant in de inundatieklassen van 0 - 20 dagen/jaar. Bij
een inundatiefrequentie > 20 dagen/jaar traden de filteraars sterk op de
voorgrond. Dit zelfde aspect kwam in de Blauwe Kamer naar voren
(Klink e.a. 1995) In plassen die vaker in contact komen met de rivier
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verdwijnen de oogjagers en wordt de gemeenschap gedomineerd door
bodembewonende dansmuglarven en borstelwormen.
In figuur 6 wordt de macrofauna ingedeeld naar biotoop (Verdonschot,
1990).

mp. 6

mp. 7

mp. 8

mp. 9

mp. 10

mp. 11

mp. 12

mp. 13

mp. 14

oeverzone
sediment (org. + min.)
vaste substraten
waterkolom en oeverzone
wateroppervlak

Figuur 6.

Macrofauna ingedeeld naar biotoop.

De plas in de Groene Rivier (mp. 6), de kleiput aan de Zorgdijk (mp. 7)
en het oostelijke deel van de Oude Waal (mp. 14) herbergen macrofauna
die zich hoofdzakelijk ophoudt in de waterkolom en oeverzone. In
mindere mate geldt dit ook voor de kleine kleiput langs de Rijndijk (mp.
9). Op de overige punten zijn de bodembewoners de belangrijkste groep.
Macrofauna van vaste substraten zijn in dit onderzoek van ondergeschikt
belang. Opvallend is hun geringe aandeel in de Oude Waal bij Herwen,
waar op mp. 12 moerasvegetatie en Gele plomp is bemonsterd en op mp
13 de macrofauna van de bodem en op/tussen de oevervegetatie is
verzameld.
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3.3. Bijzondere soorten in dit onderzoek
Tijdens dit onderzoek zijn enige bijzondere tot zeer bijzondere
macrofauna-soorten aangetroffen voor het rivierengebied. De mate van
bijzonderheid is afgeleid uit een databestand waarin in totaal gegevens
aanwezig zijn van ca 2000 monsters in het rivierengebied. Deze monsters
zijn gecomprimeerd tot ca. 450 ‘verzamelmonster’ met daarin de
aangetroffen soorten.
Tabel 2.

Bijzondere soorten aangetroffen tijdens dit onderzoek
AS14

AS13

AS12

AS11

AS10

AS9

AS8

AS7

Monsterpunt
Frequentie
0.0
0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
0.8
1.5
1.9
1.9
2.1

AS6

Soort
Berosus signaticollis
Berosus larve
Nebrioporus canaliculatus
Demeijerea rufipes
Eylais hamata
Hydrachna globosa
Libellula quadrimaculata
Kiefferulus tendipediformis
Piona nodata
Stenochironomus
Hydryphantes ruber
Totaal aantal soorten

1
1
1
3
1
1
1
1
2

1
3

0

1

2

2

3

1

0

1
3

0

Een nieuwe soort voor het databestand is Berosus signaticollis. Dit
kevertje is in Nederland vrij zeldzaam en hoofdzakelijk beperkt tot de
Pleistocene zandgronden. Sporadisch komt deze soort ook voor in
kleigaten die door kwelwater worden gevoed (Drost e. a. 1992). In het
onderzoeksgebied is de soort verzameld in de kleiput aan de Zorgdijk
waar het voorkomen van Bosbies (Scirpus sylvaticus) eveneens duidt op
toevloeiend grondwater. De larven van Berosus zijn in mp. 11
verzameld.
Ook de kever Nebrioporus canaliculatus (voorheen Potamonectus
canaliculatus) is een zeldzaamheid in het rivierenland. Dit komt omdat
de soort een uitgesproken pionier is van zandputten. De soort zal uit de
zandput in de Lobberdense Waard (mp. 10) verdwijnen als de put zich
niet meer in het pionierstadium bevind.
De dansmuglarve Demeijerea rufipes is vermeldenswaard omdat dit een
specifieke bewoner is van zoetwatersponzen. In en buiten het
rivierengebied is de soort vrij zeldzaam.
De dansmuglarve Stenochironomus is een zeer bijzondere soort in het
Nederlandse rivierengebied. De larven maken gangen in het klinkhout.
Vroeger (>300 jaar geleden) was Stenochironomus zeer algemeen in het
rivierengebied (Klink 1989) als gevolg van de aanwezigheid van
klinkhout in de rivier en de oude meanders in de uiterwaarden. In het
verleden zijn wel verspreide vondsten gedaan van exuviae. In dit
onderzoek zijn voor het eerst ook de larven verzameld in het hout in de
zandwinput (mp. 10).
Van de vier soorten watermijten is Hydrachna globosa een bewoner van
kleine wateren. De soort parasiteert op waterroofkevers (Van Haaren
AquaSense © - 10.1075
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1986). Hydryphantes ruber is een karakteristieke soort voor uitdrogende
oevers. Het voorkomen in de nog niet uitgedroogde zegge-vegetatie in de
Oude Waal is hiermee in overeenstemming.
Van de overige soorten uit tabel 2 is nog weinig bekend over hun
ecologie.
De meeste van deze bijzondere soorten zijn aangetroffen in de
Lobberdense Waard op mp. 8 - 10 en de oevervegetatie van de Oude
Waal (mp. 13).
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4. Discussie

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op herinrichting van het gebied, met als
doel het vergroten van de afvoercapaciteit tijdens hoogwater. Op basis
van onderzoek in natuurontwikkelingsgebieden als de Duursche
Waarden, Blauwe Kamer, Beneden Leeuwen en de uiterwaard bij
Opijnen kan worden aangegeven waar met een dergelijke herinrichting
ook voor de aquatische ecosystemen winst te behalen is.
Op basis van het huidige onderzoek is het gebied in te delen in drie
deelgebieden.
Allereerst is er de Lobberdense Waard en de kleiput aan de Zorgdijk. Dit
gebied is vrijwel hoogwatervrij en ontvangt bij hoge rivierstanden kwel
van ofwel de rivier, ofwel regionaal grondwater. De alkaliniteitgehalten
zijn hoger dan die van de rivier, waardoor toestroom van hard
grondwater hier waarschijnlijk is.
Het tweede deelsysteem bestaat uit de Oude Waal van Herwen. Deze
strang heeft een aantal bijzondere aspecten. Allereerst bestaat de bodem
aan de bovenstroomse zijde uit zand. Stroomafwaarts wordt de bodem
slibrijker als gevolg van de afnemende dynamiek bij inundatie. Tezamen
met de verbindingssloot naar de Rijn heeft deze strang een gevarieerd
karakter.
Het derde deelsysteem bestaat uit de Groene Rivier met de daarin gelegen
kleiput. Deze plas wordt 2 - 20 dagen/jaar geïnundeerd. De macrofaunagemeenschap wijst erop dat de inundatiefrequentie veel dichter ligt bij 20
dan bij 2 dagen.
Voor de herinrichting van het gebied is het van belang om de sterke en
zwakke punten van het systeem te doorgronden.
In de Lobberdense Waard is de toestroom van grondwater een
belangrijke factor voor de ecologische ontwikkeling van het gebied.
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Afname van de kwelstroom en toename van de inundatiefrequentie zullen
de huidige waarden doen afnemen.
In de Oude Waal liggen de potenties niet zo duidelijk. Momenteel is het
een strang met variatie in bodemsamenstelling en begroeiing op de
oevers. Indien de huidige inrichting gehandhaafd blijft, zal de strang
dichtslibben en er kan zich een zegge- en/of wilgemoeras ontwikkelen.
Uit oogpunt van ecologie zowel als de verwerking van hoogwater kan het
aantrekkelijk zijn om de Oude Waal om te vormen tot een vrijwel
permanent meestromende nevengeul. Dergelijke geulen zoals ze
momenteel in het klein aanwezig zijn in de uiterwaard van Beneden
Leeuwen en Opijnen veroorzaken een enorme impuls voor soorten die
zowel het zomerbed als het winterbed tot hun ecotoop rekenen. De
structuurdiversiteit van de Oude Waal zal bij permanente stroming
enorm toenemen. Vooral als het klinkhout, afkomstig uit het zich
ontwikkelende ooibos, in het water mag blijven liggen.
De kleiput in de Groene Rivier is een voorbeeld van een water waar
natuurlijke processen geen kans meer krijgen. De plas is een bezinkbak
voor slib dat de rivier tijdens hoogwater aanvoert. De plas zal nooit
helder worden en op termijn zal er een moeras ontstaan. Evenals bij de
Oude Waal kan het tweezijdig aantakken hier een sterke ecologische
verbetering in gang zetten. Daar zijn zowel de veiligheid als de natuur bij
gebaat.
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5. Aanbevelingen voor nader
onderzoek

In de discussie is een korte visie gegeven op de mogelijkheden om met
een herinrichting ook ecologische winst te behalen. Deze visie kan
worden onderbouwd en genuanceerd tot een inrichtingsplan met behulp
van het ons ten dienste staande macrofauna-bestand van de grote
Nederlandse rivieren. Hierin is het mogelijk om te visualiseren in welke
richting een ecotoop zich ontwikkelt onder invloed van:
Autonome ontwikkeling
Eenzijdige aankoppeling
Tweezijdige aankoppeling
Doelbewust aanbrengen van biotoopvariatie

Als additionele bronnen van informatie zijn de grondwaterstromen,
huidige vegetatie, bodemsamenstelling na afwerking en bodemhoogte ten
opzichte van het rivierpeil in de Rijn ter plaatse van belang.
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Bijlage 1:
Overzicht veldgegevens, macrofyten,
monsteroppervlaktes, chemische analyses,
korrelgrootteverdeling en organisch stofgehaltes.
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Bijlage 2a: Trofische functies van de aangetroffen
macrofaunasoorten.
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Bijlage 2b: Berekende aantallen macrofauna per
monster.
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Bijlage 2c: De ln(x+1) getransformeerde aantallen
per monster.
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Bijlage 2d: Percentages voedingsstrategie en habitat.
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Bijlage 3: TWINSPAN matrix.
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