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Samenva11ing

Het Stormpoldervloedbos is in 1984 het eigendom geworden van de Stichting
"Het Zuidhollands Landschap". De herinrichting is in 1993 gereedgekomen.
Het Stormpoldervloedbos is een zoetwatergetijdengebied met een oppervlakte
van 9,2 ha en ligt ten zuidoosten van de Stormpolder, in de gemeente
Krimpen aan de IJssel. De Stormpolder wordt omringd door de Nieuwe Maas,
de Hollandsche IJssel en de Sliksloot.
In dit werkdocument worden de resultaten behandeld van een macrozoobenthosinventarisatie in het Stormpoldervloedbos.
Voor het monitoren van de macrozoobenthos, om de effecten van de herinrichting van het Stormpoldervloedbos te volgen, word1- geadviseerd om in
de komende tien jaar iedere drie jaar een macrozoobenthos-inventarisatie
uit te voeren.
In September 1994 zijn 5 locaties bemonsterd, die verschillen in bodemhoogte ten opzichte van het NAP. Op deze locaties zijn de soortensamenstelling van de macrozoobenthos en de dichtheid per taxa bekeken. Het
bodemsediment bestaat op alle locaties uit slib en organische materiaal.
Oligochaeta vormen de grootste groep binnen de macrozoobenthos, daarnaast
zijn Chironomidae en Mollusca belangrijke groepen.
De locaties in de geulen worden gedomineerd door Tubificidae,
Einfeldia
dissidens
agg. en Pisidium
spec.
Locatie IV (vloedbos) wordt gedomineerd
door Tubificidae en Hirudinea en locatie V (vloedbos) wordt gedomineerd
door Mollusca.
De kwaliteitsbepaling van de waterbodem in de huidige situatie aan de hand
van macrozoobenthos is gemaakt met behulp van de volgende indices: het
aantal soorten Oligochaeta en Chironomidae, de dichtheid van de Oligochaeta, Chironomidae en Pelecypoda, de CCT-index, de CCP-index, de som van
het aantal soorten Trichoptera, Ephemeroptera en Plecoptera en het percentage kaakafwijkingen bij Chironomus-larven.
De kwaliteit van de waterbodem is op alle locaties slecht tot matig.
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Inleiding
Het Stormpoldervloedbos, gelegen bij Krimpen aan de IJssel, is in 1984 het
eigendom geworden van de Stichting "Het Zuidhollands Landschap". Door o.a.
de oude bekading te verhogen zijn de schadelijke rivierinvloeden uitgeschakeld. Cm het getij-effect te behouden is een verbinding met de Sliksloot
gegraven.
Na de herinrichting, gereed in 1993, is een waardevol en zeldzaam zoetwatergetijdenvloedbos in waarde hersteld. De herinrichting van het vloedbos
vormt een bijdrage aan het ecologisch herstel van de Rijn.
In "Gebiedsvisie buitendijkse terreinen Lek" wordt vermeld dat de overheden
voornemens zijn het zoetwatergetijdengebied in de regio uit te breiden en
te versterken. Reden voor Rijkswaterstaat om de ontwikkeling van het Stormpoldervloedbos te volgen.
Met het volgen van de macrozoobenthos-samenstelling binnen een monitoringprogramma kunnen naast faunistische veranderingen ook eventuele veranderingen in sedimentsamenstelling en/of -kwaliteit worden gesignaleerd.
Dit werkdocument is grotendeels gebaseerd op een stageverslag van het RIZA/
Hogeschool West-Brabant (Van Ammelrooy, 1995), waarin een bemonstering van
de macrozoobenthos in het Stormpoldervloedbos in September 1994 staat beschreven.
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Beschrijving van het

3.1

Stormpoldervloedbos

Het ontstaan van de Stormpolder

Tot omstreeks 1000 na Chr. vormde de Stormpolder nog een geheel met het
"vasteland" van Capelle en volgde de Hollandsche IJssel de loop van de huidige Sliksloot. Tijdens een noordwesterstorm in de 12 e eeuw drong het zeewater via de Maas ver landinwaarts, hierdoor ontstond een ander stroompatroon van de Hollandsche IJssel en stroomde deze rivier voortaan ten
noorden van de Stormpolder naar de Noordzee. De Stormpolder werd hierdoor
pen buitendijkse polder, omringd door de Hollandsche IJssel, de Nieuwe Maas
en de Sliksloot.
Ten zuidoosten van de Stormpolder ontstond in de late middeleeuwen een gebied waarop eerst biezen, daarna riet en tenslotte een wilgenbos groeide.

3.2

Het beheer van het Stormpoldervloedbos

Sinds 1984 is het Stormpoldervloedbos in eigendom van de Stichting "Het
Zuidhollands Landschap". In de periode van 1984-1989 werd een definitief
herinrichtingsplan opgesteld en heeft de gemeente in dit gebied een aantal
eerste maatregelen getroffen (Hinderwet met betrekking tot het vuilverwerkingsbedrijf, sanering oude-botenbestand, etc.). In 1992 is de nieuwe
toevoergeul de Sleup gegraven, een hakgriend aangelegd en zijn duikers geplaatst. Begin 1993 is nogmaals klei uit de Sleup gehaald om het natuurwandelpad aan te leggen en de kaden op te hogen. De werkzaamheden ten
behoeve van de herinrichting van het Stormpoldervloedbos zijn in 1993 afgerond (Werksma, 1993). Het gebied heeft nu een oppervlakte van 9,2 ha en
fungeert als natuurgebied langs de hoofdader (Nieuwe Maas) van de Rijn.

3.3

Morfologische karakteristiek

Het water van de hoofdader van de Rijn is bij het Stormpoldervloedbos nog
net zoet, even verder naar het westen wordt het al zwak brak.
Het Stormpoldervloedbos is een zoetwatergetijdengebied dat beheerst wordt
door een gemiddeld getij van 1,5 m. De gemiddelde waterstand is
NAP +0,29 m, het gemiddelde hoogwater is NAP +1,14 m en het gemiddelde
laagwater NAP -0,27 m (RIKZ 1994).
Het natuurgebied heeft een geulensysteem van 1,5 km lengte, aangedreven
door het getij. Het systeem is zo ontworpen dat in het geulensysteem een
strocmsnelheid van 1 m/s aanwezig is. Met deze snelheid zou er geen netto
sedimentatie in het geulensysteem optreden (mondelinge mededeling
P. Werksma). Het interne geulensysteem van het vloedbos staat (aan de westzijde via vier duikers in de omkading) in verbinding met de externe hoofdgeul de Sleup. Het getijwater bereikt vanuit de Sliksloot via de Sleup de
interne geulen van het vloedbos. Het interne geulensysteem bestaat uit twee
takken.
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De drijvende kracht voor het watersysteem is het gegeven dat de waterstand
in het vloedbos gewoonlijk enigszins naijlt ten opzichte van het getij in
de rivier. Daardoor staat het vloedwater buiten de omkading hoger dan daarbinnen. De werking van het systeem functioneert niet meer als de kade langs
de Sliksloot overstroomt. Drie overlaten (plaatselijke verlaging in de omkading waardoor opkomend getijwater, bij hoge waterstanden, een polder kan
binnenstromen) zorgen ervoor dat het waterstandsverschil buiten en binnen
de kade gedurende de waterstandsstijging van NAP +1,2 m tot NAP +1,6 m
weggewerkt wordt. Daardoor kan er bij hoge waterstanden (hoger dan
NAP +1,6 m) geen schadelijke uitschuring van de kade plaatsvinden.
Verder zijn er diverse typen natuurvriendelijke oeververdedigingen aanwezig, bestaande uit ter plaatse thuishorende planten en struikwilge... Totdat
de vegetatie in staat is om afslag te voorkomen is er tijdelijk verdedigingsmateriaal op de oevers aangebracht. Hiervoor zijn rijshout, jute en
diverse soorten kokosvlechtwerk gebruikt. Ook is er een vooroeververdediging aangelegd, bestaande uit biezen en riet of rijshouten schermen.

3.4

Chemische karakteristiek

Volgens de landelijke rapportage waterbodemkwaliteit 1992 (CUWVO, 1994)
valt de waterbodemkwaliteit in de omgeving van het Stormpoldervloedbos in
klasse 3 en klasse 4 (indeling op basis van ENW; Ministerie V&W, 1994).
Bij een waterbodemkwaliteit van klasse 4 voldoen een of meer parameters in
de waterbodem niet aan de interventiewaarde. De interventiewaarde geeft het
verontreinigingsniveau aan waarboven sprake is van ernstige waterbodemverontreiniging.

3.5

Biologische karakteristiek

Het Stormpoldervloedbos bestaat uit verschillende soorten riet, knotwilgen,
ruigtegors, griend en het vloedbos. In het Stormpoldervloedbos komen onder
andere de volgende (vrij) zeldzame plantesoorten voor: zomerklokje,
spindotterbloem, witte waterkers en rivierkruiskruid. Verder heeft het
Stormpoldervloedbos ook een internationale betekenis als het gaat om bedreigde plantesoorten in zoetwatergetijdengebieden. Hiervan zijn de volgende soorten gevonden: zomerklokje, spindotterbloem, livierkruiskruid en
moeraskruiskruid. Waterplanten zijn nauwelijks aanwezig in het Stormpoldervloedbos met uitzondering van enkele pollen Callitriche
spec,
in de Sleup.
De tot nu toe opgemerkte dieren zijn muskusratten, een wezel en vogels
zoals ijsvogel, kwak, roerdomp, kuifeend, tureluur, oeverloper en watersnip.
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M a t e r i a a l en m e t h o d e n

Voor de inventarisatie van de macrozoobenthos in het Stormpoldervloedbos
heeft er eind September 1994 een bemonstering plaatsgevonden op vijf locaties, te weten: I, II, III, IV en V (zie bijlage I ) .

4.1

Locatiebeschrijving

Door het getij in het Stormpoldervloedbos zijn er veranderingen in de
waterstand. Gedeelten van het gebied stromen daardoor periodiek over en/of
vallen droog. De locaties I, II en III liggen onder de gemiddelde waterstand, respectievelijk op -0,40, -0,20 en +0,10 m ten opzichte van NAP. Het
sediment bestaat uit slib en weinig organisch materiaal. De locaties IV en
V liggen boven de gemiddelde waterstand namelijk op +0,80 en +1,00 m ten
opzichte van NAP en dit sediment bestaat uit slib met veel organisch materiaal. De bodemhoogten zijn berekend met de getijkromme 1991.0 (RIKZ 1994)
ter hoogte van Krimpen aan de IJssel.
De coordinaten van de locaties staan vermeld in tabel 4.1.

Tabel

4.1

Omschrijving van de monsterlocaties,
met bemonsteringsdata.
coordinaten locaties

X

Y

hoogte
in m
t.o.v. NAP

I

99690

435465

- 0,40

slib/weinig organisch materiaal

21-09-1994

II

99690

435465

- 0,20

slib/weinig organisch materiaal

21-09-1994

III

99690

435465

• 0,10

slib/weinig organisch materiaal

21-09-1994

IV

99730

435535

• 0,80

slib/veel organisch materiaal

26-09-1994

V

99820

435615

+ 1,00

slib/veel organisch materiaal

datum

locatie

21-09-1994

4.2

soort sediment

Monstername

Per bemonsteringslocatie zijn met een steekbuis (diameter 10,2 cm) drie
monsters gestoken voor de macrozoobenthos-inventarisatie en is er een steek
genomen voor een chemisch onderzoek. De macrozoobenthos-monsters zijn gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 500 /xm. Het residu is geconserveerd in 96% ethanol/methanol.
Een macrozoobenthos-tnonster en het chemische monster zijn bewaard voor het
geval zich eigenaardigheden zouden voordoen.
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4.3

Verwerking van de monsters

In het laboratorium zijn per monsterlocatie twee monsters afzonderlijk gesorteerd onder een binoculair (vergroting 7 tot 40 maal). De gevonden organismen zijn gedetermineerd tot op het laagst mogelijke niveau, waarbij gebruik gemaakt is van de onderstaande determinatie-literatuur.
Algemeen
Chironomidae
Chironomus
Tanytarsini
Ceratopogonidae
Oligochaeta
Mollusca
Hirudinea

De Pauw en Vannevel, 1991;
Moller Pillot, 1984 a en b;
Kiknadze, 1991;
Klink, 1981;
Tolkamp, 1976;
Brinkhurst, 1971,
Brinkhurst en Jamieson, 1971;
Janssen en De Vogel, 1965;
Dresscher en Higler, 1982.
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Resultaten en discussie

De resultaten van de macrozoobenthos-bemonstering in 1994 in het Stormpoldervloedbos staan vermeld in bijlage II. In tabel 5.1 staan de resultaten
vermeld omgerekend naar N/mJ.
Tabel

5.1

Aantallen organismen gevonden
in de locaties
I, II, III, IV en V in N/m1.

soort

I

DIPTERA
CHIRONOMIDAE
CHIRONOMUS BALATON ICUS
CLADOTANYTARSUS SPEC.
CRYPTOCHIRONOMUS SPEC.
EINFELDIA DISSIDENS AGG.
PARATENOIPES GR ALBIHANUS
POLYPEDILUM NUBECULOSUM AGG.
PARAPHAENOCLADIUS IMPENSUS AGG.
PROCLADIUS SPEC.
TANYPUS PUNCTIPENNIS
CERATOPOGONIDAE
DASYHELEA SPEC.
FORCIPOMYIA SPEC.
OLIGOCHAETA
LIHNODRILUS CLAPAREDEANUS
LIHNOORILUS HOFFHEISTERI
LIHNODRILUS UDEKEHIANUS
POTAMOTHRIX BAVARICUS
PSAHHORYCTIDES MORAVICUS
QUISTADRILUS MULTISETOSUS
TUBIFICIDAE met haar
TUBIFICIDAE zonder haar

III

II

188
625
62
8.563
125
250
63
63
375

63
63

375
63

438
813

250
250
63

63
875

125
1.063

IV

V

125

63

63
375

500
500
313

1.438
2.125
938
250

63
2.750
18.875

938
6.125
38.125

MOLLUSCA
ANISUS LEUCOSTOMUS
BITHYNIA TENTACULATA
PISIDIUM SPEC.
PSEUDAMNICOLA CONFUSA
RADIX PEREGRA
VALVATA PISCINALIS

1.625
2.625
313

2.750
7.125
188

63

2.563
43.563

63
2.563
313
27.938

250
188

63
4.875

1.188

438

563
1.000
4.625
63
563

63

HIRUDINEA
ERPOBDELLA OCTOCULATA
HELOBDELLA STAGNALIS
HIRUDINAE i n d e t .

188
375
125

63

restgroep
COLEOPTERA
COLLEMBOLA
GORDIUS SPEC.
NEMATODA SPEC.

63

63
250
188
750
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63
63

125

250
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De Oligochaeta, met name Limnodrilus
spec,
vormen in dichtheid de grootste
groep. Met uitzondering van Psammoryctides
moravicus
is van alle gevonden
soorten bekend dat ze een voorkeur hebben voor fijn sediment (Lafont 1984).
Bij de Chironomidae zijn Einfeldia
dissidens
agg. en Tanypus
punctipennis
dominant. Beide soorten komen algemeen in Nederland voor en hebben een
voorkeur voor modderbodems (Moller Pillot, 1984).
Chironomus
balatonicus,
voorheen vaak abusievelijk Chironomus
muratensis
genoemd, is een algemene soort in het benedenrivierengebied. Van deze soort
had op locatie I 70% kaakafwijkingen.
Er is geen aanwijsbare reden waarom op locatie III en IV geen of nagenoeg
geen Mollusca voorkomen. Mogelijk speelt predatie door vogels hier een rol.
Locatie V is een semi-terrestrische locatie, waar de Mollusca dominant
zijn. Vooral het voorkomen van met name Forcipomyia
spec, wijst op het
semi-terrestrische karakter van deze locatie (Mol, 1984).
De taxa gevonden bij een eerder macrozoobenthos-onderzoek van Klink in het
Stormpoldervloedbos (Klink, 1994) zijn weergegeven in bijlage IV. In dit
onderzoek zijn 38% van de door Klink gevonden taxa opnieuw aangetroffen.
Door een gebrek aan data van het onderzoek van Klink (zoals datum bemonstering, kwantificering taxa, beschrijving monsterlocaties) is een vergelijk
met de huidige data niet mogelijk.
Door Klink (1994) is een indeling gemaakt van levensgemeenschappen van
macrozoobenthos op verschillende ecotopen in het benedenrivierengebied,
zoals:
zoet tot zwak brak intergetij aquatisch;
zoet tot zwak brak intergetij (semi) terrestrisch;
stroomluwe delen van het zomerbed en ongeveer stagnante perifere
poelen en geulen;
traagstromend zomerbed met zand, slib, vegetatie en hout;
eurytoop ook hoog dynamisch.
De gevonden taxa in het hier beschreven macrozoobenthos-onderzoek komt het
best overeen met de levensgemeenschap van zoet tot zwak brak intergetijde
estuaria. Van de taxa behorende bij deze levensgemeenschap zijn minimaal
15% teruggevonden (zie bijlage V ) . Dit geeft aan dat de huidige taxasamenstelling van het Stormpoldervloedbos tenminste nog deels karakteristiek is
voor een zoet tot zwak brak intergetijdengebied. De gevonden taxa, met name
op de locaties I t/m III, vertonen ook grote gelijkenis met de macrozoobenthos aangetroffen op de oever van de sedimentatiegebieden in het
benedenrivierengebied (Smit et al. , 1994) .
Voor de beoordeling van de kwaliteit van de onderwaterbodems in de huidige
situatie in het Stormpoldervloedbos zijn de resultaten uitgewerkt aan de
hand van de parameters vermeld in tabel 5.2. Aangezien de klassebeoordeling
is gebaseerd op onderwaterbodems (Den Besten, 1993) is locatie V, als semiterrestrische locatie buiten beschouwing gelaten.
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