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SAMENVATTING.
De Nederlandse Maas kan op basis van verschillenin
hydrologie (o.a.stroomsnelheiden spuiregiem)en wijzevan
oeverbescherming inviertrajektenverdeeldworden,namelijk:
Grensmaas,Noord-Limburg, Oost-Brabant en WestBrabant.Per
trajektis eendrietal plaatsengekozenomdemakrofaunate
bemonsteren,zodanigdatde invloedvan lokaleverstoringsbronnen geminimaliseerd wordt. In hetdwarsprofielvande
rivierzijnvierbiotopenonderscheiden:diepebodem,ondiepe
bodem,stenen langsdeoeverenplanten.Begineneindzomer
1986zijnde biotopen op de diversebemonsteringsplaatsen
bemonsterd op makrofauna. Tevensiseenaantalmilieuvariabelenbepaald.
Opdrieverschillende wijzen zijn demakrofaunagegevens
bewerktomprocessenenfaktoren,diedesamenstellingvande
levensgemeenschappenbepalen,teontdekken. Bijdeautecologische benadering zijn de verspreidingspatronen van een
aantaltaxagerelateerd aan debelamgrijkstemilieufaktoren.
Bij de synecologische benaderingzijndemakrofaunalevensgemeenschappen alsgeheel gerelateerd aan dezebelangrijke
faktoren.Tenslotte geeftde funktionalebenaderinginzicht
in de opbouw van de levensgemeenschappen wat betreft
voedselrelaties.
In fysisch opzicht is de Nederlandse Maas verrevan
éénvormig.Zovarieertdesamenstellingvan hetbodemmateriaalvan dediepe enondiepe bodemsvanstenentotzandmet
fijnslib.Doorde aanwezigheidvan stuwenin detrajekten
buitende Grensmaas is destroming indezetrajektensterk
verminderd.Het trajektWest-Brabant heefteensemi-gestuwd
karakter.De oeversendebodemvandeGrensmaaszijnbedekt
metrolkeien,terwijl de oevers van de overigetrajekten
bestaan uit basaltblokken. Waterplanten ontbreken in de
GrensmaasendeelsinhettrajektWest-Brabant.
Dezefysische verschillen leiden ertoedat indeNederlandse Maas diverse levensgemeenschappen aanwezigzijn.Op
basisvandeverschilleninde samenstellingvan dediverse
makrofaunalevensgemeenschappen blijkt de Maas in vier
trajekten verdeeld te kunnen worden: Grensmaas, NoordLimburg,Oost-Brabant enWest-Brabant.Dezetrajekt-indeling
opbasisvan de aangetroffenmakrofaunalevensgemeenschappen
komtovereen metdebovengenoemdehydrologischgedefinieerde
trajekten. De verspreiding van een aantal taxa blijkt
beperkt te zijn tot één oftweetrajekten.Middelsdeze,
karakteristieke,taxakunnendeonderscheiden trajektennader
getypeerdworden (tabelI).
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Tabel I:Trajekttyperingmiddels enkeletaxa.
Trajekt
Taxon
Synorthocladiussemivirens
Gyraulusalbus
Anodontaanatina
Acroloxus lacustris
Glossiphoniaheteroclita
Hydropsychecontubernalis
Viviparusviviparus
Cloëondipterum
Gammarustigrinus
Xenochironomusxenolabis
Harnischia
Procladius
Uniopictorum
Propappusvolki
Limnophyes
Lithoglyphusnaticoides
Ophidonaisserpentina
Caenishoraria

Grens- Noord- OostWestmaas Limburg Brabant Brabant
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Inde (semi)gestuwde trajekten herbergende vier inhet
dwarsprofiel onderscheiden biotopen verschillende levensgemeenschappen.
Inde Grensmaas zijn planten afwezig evenalshetbiotoop
diepe bodem.Desamenstelling vandemakrofaunalevensgemeenschappen van de biotopen ondiepe bodemenstenen langsde
oever lijken dusdanig veel opelkaar dater sprake isvan
slechts één biotoop. Verschillende taxa blijken in de
(semi)gestuwde trajekteneenvoorkeur tevertonenvooréénof
tweebiotopen. Aande handvandeze taxakunnendebiotopen
nader getypeerd worden (tabelII).
Inhetbiotoop diepe bodem zijn85taxa aangetroffen.Frekwent en abundant voorkomende taxa in ditbiotoop zijn:
Stylaria lacustris,
Erpobdella octoculata, Dreissena
polymorpha, Pisidiidae,Gammarus tigrinus,Asellusaquaticus,
Dicrotendipes grnervosusen Polypedilum breviantennatum.De
samenstelling van de makrofaunalevensgemeenschap van dit
biotoop blijkt sterk afhankelijk tezijnvandesamenstelling
vanhet bodemmateriaal eninminderematevandestroomsnelheid.Erpobdella octoculata, Asellus aquaticus enAncylus
fluviatilis zijn soortendie voorkomen opgrover bodemmateriaal terwijl Propappus volki, Unio pictorum,Harnischia,
Procladius enPolypedilumgrnubeculosumkenmerkend zijnvoor
bodems bestaande uitfijnermateriaal.
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Tabel II: Biotooptyperingmiddelsenkeletaxa.
Biotoop
Taxon
Diep Ondiep Steen Plant
Propappusvolki
Glossiphonia heteroclita
Viviparus viviparus
Uniopictorum
Astacus astacus
Chironomus f1reductus
Cryptochironomus
Harnischia
Polypedilum breviantennatum
Prodiamesa olivacea
Pisidiidae
Hydropsyche contubernalis
Parachironomus gr vituosus
Nais barbata
Glossiphonia complanata
Erpobdella octoculata
Dreissena polymorpha
Gammarustigrinus
Nais pardalis
Parakiefferiellabathophila
Physa fontinalis
Bithynia tentaculata
Ancylus fluviatilis
Xenochironomus xenolabis
Ecnomustenellus
Endochironomus albipennis
Piscicola geometra
Calopteryx splendens
Platycnemis pennipes
Corynoneura scutellata agg
Thienemaniella flaviforcepsagg
Orchestiacavimana

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Inhetbiotoopstenen langsde oeverzijn 74taxaaangetroffen.Dominant zijnDicrotendipesgrnervosusenCricotopuseninminderemateStylaria lacustris.Derolkeienuitde
Grensmaas herbergen een meerstromingminnendefaunadande
stenenuithetoverigedeelvan deMaas. Kenmerkendvoorde
stenen in de Grensmaas zijn Hydropsyche contubernalis.
Glossiphonia complanata, Synorthocladius semivirens en
Rheocricotopus.In hetgedeelte buitendeGrensmaaszijnop
debasaltblokken sponzen met typische sponsbewonerszoals
XenochironomusxenolabisenDemijeraruficepsaangetroffen.
Inhet biotoopondiepe bodemzijn 82taxaaangetroffen.
Geenvandezetaxaisspecifiek vooralleen ditbiotoop.De
aangetroffen taxa komen ook voor inofhetbiotoopdiepe
IV

bodem of het biotoop stenen. Buiten de Grensmaas zijnmet
name Stylaria lacustris,Dicrotendipes gr nervosus, Cricotopus subgenus Isocladius en Bithyia tentaculata dominant. In
deGrensmaas wordenmeer stromingminnende soorten aangetroffen :Hydropsyche contubernalis, Synorthocladius semivirens
en Rheocricotopus. Verschillen inde samenstelling van het
(ondiepe) bodemmateriaal (zandbodems of grindbodems) leiden
tot verschillen inde samenstellingvan de levensgemeenschap.
Inhet biotoop planten zijn 78taxa aangetroffen.Oeverplanten herbergen een andere,soortenarmere levensgemeenschap
dan waterplanten. De levensgemeenschap van de waterplanten
wordt gedomineerd door Rheotanytarsus, Cricotopus subgenus
Isocladius, Cricotopus bicinctus en Dicrotendipes gr
nervosus.
Inhet algemeenkan gesteld worden dat de aanwezige taxa
in de biotopen stenen, ondiepe bodem en planten niet
specifiek zijn voor (benedenlopen van) rivieren. Het biotoop
diepe bodem kent wel enkele typische bewoners van rivieren.
De aanwezige levensgemeenschappen in de Maas zijn arm aan
Ephemeroptera, Odonata, Coleoptera en Trichoptera zowel qua
aantal soorten als qua aantal individuen.
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1. INLEIDING.
Rijkswaterstaat voert het beheer over de Nederlandse
rijkswateren. Getuige de nota "Omgaanmet water" (Ministerie
vanVerkeer enWaterstaat, 1985) en deverschillende IMF's
komt binnen hetkwaliteits- enkwantiteitsbeheer het aksent
intoenemende mate op de ecosysteembenadering te liggen. In
samenhangmet de diverse gebruiksfunkties zal het ecologische
beheer van grote rivieren in de komende jaren ruimere
aandacht krijgen.Voor een verantwoord ecologisch beheer is
kennis nodig vande patronen en processen die het funktionerenvan grote rivieren als ecosysteem bepalen. Uit eerder
onderzoek in de Maas (o.a. Smit enGardeniers, 1986) is
gebleken,datde aard van de aanwezige biotopen voor een
groot deel de samenstellingvande levensgemeenschap bepaalt.
Voor eenbeter inzicht inde effekten van diverse ingrepen in
het rivierecosysteem ismeerkennis gewenst vandesamenstellingvan de levensgemeenschappen inrelatie totde diverse
biotopen. Een dergelijke biotoopkarakterisering vormt de
onderbouwing van maatregelen gericht op handhaving en
verbetering van het funktioneren van rivierecosystemen.
Kennis van de aard en het voorkomen van deverschillende
biotopenkan ookdienen omde systeemeigen karakteristieken
van deverschillende riviertakken tedefinieeren en om binnen
iedere tak de diverse trajekten ten opzichte van elkaar te
typeren.
Het doel van het onderzoek is het inventariseren van
kenmerken vande belangrijkste biotopen in de Nederlandse
Maas en dedaarinvoorkomende makrofaunalevensgemeenschappen
enhet nagaan vande samenhang tussen de biotoopkenmerken en
de samenstellingvan de levensgemeenschap.
De biotopen en trajekten die ineerdere studies minder
in dit onderzoek uitgebreid
aandacht hebben gekregen zijn
de in en langsde oeverzone
bemonsterd; hieronder vallen
diepe onderwaterbodem ende
groeiende (water)planten, de
de Grensmaas.De bemonstering
gedeelten van deMaas buiten
1986.
isuitgevoerd inde zomervan
breedte •

Planten
Ondiep

diepte

Figuur 1

Situering van devierkompartimenten ineen
rivier.

Aande handvan eendrietalkarakteristiekenkunnenvier
kompartimentenineenriviergedefinieerdworden.Infiguur1
isde liggingvandevierkompartimentenweergegeven.
Deeerste karakteristiekbetreft deplaats indedwarsdoorsnedeten opzichtevan deoever. Nabijde oeverisde
oeverzonegelegen,verdervandeoeverafdeniet-oeverzone.
Detweedekarakteristiek betreftdehoogte vandewaterkolom
ensplitst dediepebodemsvandeondiepebodems.Metbehulp
vandederdekarakteristiek .ruimtelijkestruktuur,wordende
plantenonderscheiden.
Door het hanteren van een aantal kriteria kunnende
kompartimentennauwkeuriger omschreven worden. Bodemwordt
diepe bodem genoemd indien de hoogtevandebovenstaande
waterkolomgroterdan 1.0 m is en ondiep als dehoogte
kleinerdan 1.0m is.Daarhetbodemmateriaal inhetkompartimentoevervoornamelijk uitbasaltstenenbestaat wordtdit
kompartiment stenen langs de oever genoemd. Worden de
kompartimenten inrelatiegebracht met de daarinaanwezige
levensgemeenschappen dan hetendiekompartimentenbiotopen.
Hetopdezewijze definierenvan biotopensluit aanbijde
definitievan Schwerdtfeger (1963). Eenbiotoop isduseen
bepaalde levensruimte,diewordt bewoond door eendaarvoor
aangepaste levensgemeenschap. Levensruimtedientdanopgevat
tewordenalsderesultantevan allerleifysische,chemische
en biologische processen of faktoren.Onderhabitatwordt
verstaande levensruimtebezienvanuiteensoort.
Naderetyperingvande biotopen kan geschieden doorde
aard van het substraat, waarbij substraat inditverband
opgevatdienttewordenalsdatgenewaarde organismenopof
inzitten. Deaard vanhet substraatvandebiotopendiepe
bodems,ondiepebodemsen stenen is tebeschrijven aande
handvan dekorrelgrootte verdelingvanhetbodemmateriaal.
Denaderetyperingvanhetbiotoop plantengeschiedt aande
handvandepiantesoorten.
Hoewel het biotoop diepebodemverschillendetypenkent
alsgevolgvandeaardvan hetbodemmateriaal, kenmerkthet
zich onder andere doordat het altijdonderwater ligten
doorhetweinige lichtdatdoordringt alsgevolg vantroebeling. De ondiepe bodem behoeftnietaltijdonderwaterte
liggenenerdringtmeer lichtdoor.Destenen langsdeoever
zijn qua vorm en oppervlaktestruktuur meestal weinig
verschillend en liggenineenzonemetsterke fluktuatiesin
dewaterstand.

2. BESCHRIJVING VANDEMAAS.
2.1.Fysische karakteristiek.
DeMaas,meteen lengtevan890kmeneenstroomgebiedvan
ca 33.000krrr,neemt eenbescheiden plaats inopde lijstvan
de grote rivierenvandewereld.Vanhetstroomgebied (figuur
2) ligt ongeveer 10.000 krrf- in Frankrijk, 13.000 krrf'in
België. 4.000kirf-inDuitsland en6.000krrf inNederland.

Figuur 2:Hetstroomgebied vandeMaas.
Bron:vanderMade (1972).

Van der Made (1972) onderscheidt drie delen in het
stroomgebied:
1.Heteerstedeel,deLotharingseMaas, loopt vandebron
bijPouilly enBassigny ophet plateauvanLangres (409m)
tot aan Charleville nabij de Frans-Belgische grens.Het
stroomgebied is hiervrij smalomdat derivierhiertussen
tweeheuvelruggenstroomten daardoor nauwelijks watervan
zijrivierenontvangt.Karakteristiek isverderdedoorlatende
ondergrondeneenbreed dal,waardoor plotselingwassenvan
hetwaternauwelijksvoorkomtenereen langdurigenalevering
vanuithetgrondwateroptreedt.
2.Hettweededeelomvat de Ardenner Maas en looptvan
Charlevilletot aanLinne inNederland.DeGrensmaasishet
laatstedeel vande ArdennerMaas. Ditdeel vanderivier
ontvangt water van een aantal zijrivieren waaronder de
Chiers,Lesse,Semois,SambreenOurthre inBelgiëendeGeul
inNederland.HetArdennermassief bestaatgeologischegezien
uiteenvrijondoordringbarebodem,waardoordeneerslagsnel
wegstroomtdoor afvloeiing.Doordat hetrivierdalvrijsmal
is, worden optredende hoogwatergolven slechts weinig
afgevlakt.
3. Het derde deel omvat deMaasvanafLinnetotaande
monding inhetHaringvliet.Hieris duidelijksprake vande
benedenloopvan deMaas. Ook inditdeelontvangtderivier
watervaneenaantalzijrivierenzoals deRoer, deNiersen
deDieze.
DeMaas iseen riviermeteenhogeafvoerinfebruarien
een lageafvoerinaugustus en september (Boom, 1972).De
hogeafvoeren kunnentoegeschrevenwordenaandeinvloeddie
deMaasondervindtvanhet in deArdennen heersendeklimaat
enhet aanwezigerelief, terwijlde lageafvoerenjuistop
rekeningkomenvandeLotharingseMaas (vander Made,1972).
Omde Maasin periodenmet lageafvoer tochbevaarbaarte
houden is een groot aantal stuwen aangelegd (figuur3),
waardoordeMaasgeenvrijstromenderiviermeertenoemenis.
Bij Eijsden stroomt de MaasNederlandbinnen.Eventen
noordenvanMaastrichtsplitstdeMaas zichin deGrensmaas
en het laterale Julianakanaal (figuur 3). De stuw bij
Borgharenzorgtvoorhetwaterpeil in hetJulianakanaal.Bij
Maasbrachtkomen deGrensmaas enhetJulianakanaalweerbij
elkaar.Vanafditpuntverandert het karakter van deMaas
aanzienlijk.Het verhanggaatgeleidelijk overvan0.47m/km
in0.10 m/kmen destuwen bijLinne. Roermond,Belfelden
Sambeek moeten voor het juiste waterpeil zorgen. Echte
dijkenontbrekennog.PasvanafBoxmeer,waarderivierinde
laagtevanmidden-Nederlandkomt,isdeMaasbedijkt.Indit
deelzorgendestuwen bij Grave en Lith voor hetjuiste
waterpeil. InvroegeretijdenstroomdedeMaasbijWoudrichem
indeWaal. In1904 werd de Maas van de Waal afgesloten
middelseendamenwerdhetwaterviadegegravenBergseMaas
enhetHollandsDiepafgevoerdnaarhet

N
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Legenda-.
• bernonsteringsplaats
• plaats ter oriëntatie
4-stuw

Kleine •_.
^Maastricht/'
',Ejjsden,^

Figuur3:DeNederlandseMaas
Haringvliet. Voor 1970 stond het gedeelte vanaf Lith
rechtstreeksonder invloedvan hetgetij indeNoordzee.Na
1970, het jaar waarin het Haringvliet van de zeewerd
afgesloten,is die invloed nogsteeds aanwezig,zijhetin
eenanderevorm.Bijvloedworden desluizen inhetHaring-

vlietgesloten envindt stuwingvanMaaswaterplaatsinhet
Haringvliet.Dat stuwingseffektis nogmerkbaar totaande
stuwen en sluizen bij Lith;hetwaterpeilfluktueertdaar
nogenkeledecimeters.
Vanafhetbeginvan deze eeuw heeft het rivierbedeen
aantalveranderingenondergaan.Zozijnerplannengemaaktom
deGrensmaasbevaarbaarte maken,maar uiteindelijk isdaar
niets van terechtgekomen. Tevens is op eengrootaantal
plaatsen in de Grensmaas grind gewonnen. Dit hadnaast
bodemdalingen een grotere oeverafslag tot gevolg.Omdat
laatstetegentegaan heeft men op veel plaatsen inhet
noordelijkedeelvandeGrensmaasArdennerstortsteengestort
waardooreendeelvandenatuurlijke oeverzonesverdwenenis
(Klink, 1985). Ook heeft de mensgetrachtde loopvande
Maastebeheersendoormiddelvan hetaanleggen vankribben
enhet stortenvan basaltblokkenten behoevevandeoeververdediging.Ditheeftgeresulteerd ineenoevermateriaaldat
wezenlijk anders isdan datvandenatuurlijkesituatie.De
oeversvandeGrensmaas,metname aande Nederlandsezijde,
zijnhet minstbeïnvloed.Hetmeestbeinvloedzijndeoevers
vanafBoxmeerdiemetbasaltblokkenbedektzijn.
2.2.Chemischekarakteristiek.
Zuurdeeg (1980)geefteenbeschrijvingvan denatuurlijke
samenstelling van Maaswater opbasisvangeo-hydrologische
berekeningen.Wordendeze berekende waarden vergelekenmet
recent gemeten waarden (1980), dan blijkt de Maas bij
Agimont,gelegen bij de Frans-Belgische grens,nauwelijks
beinvloedte zijn,terwijl bijEijsdendeMaas alzosterk
beinvloed isdathetchloridegehalteweldriemaalzohoogis
alsdenatuurlijke concentratie (Klink,1985).
Meurisse-Genin e.a. (1987) bevestigendit inhunonderzoek.DeMaasvanafdebrontotaan desamenvloeiing metde
Sambrewordt volgenshen gekenmerktdooreenzwakkeverontreiniging met organisch materiaal en mineralen en de
ionensamenstellingis vanhettype "calcaireriche".DeMaas
nadesamenvloeiingmetdeSambre kenteen wezenlijkandere
chemische samenstelling van het water als gevolg van
verschillende lozingen.DeSambredraagtbijtotdeverhoging
van de concentraties vana.o.chloride,ammonium,nitraat,
fosfaat,zwaremetalen en zwevende stof. Ook volgensvan
Craenenbroeck e.a. (1983)blijkteengrootaantalverontreinigendestoffen inBelgiëgeloosdteworden.Bij Namenvindt
een toename plaats in de gehalten aanNaenCleninde
Luikseagglomeratie aanolie, Fe,As, Cd,Pb, Znen F.Na
Luikdaalthetzuurstof gehaltesterk (figuur4).Bijdestad
Hoei loost de kerncentrale van Tihangeradionucleotiden,
tritium en warmte (Webers, 1981). Smit (1982)trofnade
Luikseagglomeratieveelolieophetwateraanenopdebodem
eenteerachtigesubstantie.
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Figuur4:Verloopzuurstofgehalte indeMaas.
Bron:vanCraenenbroeck e.a. (1983)
Reeds in 1924heeftRedeke inNederlandmetingenverricht
naardesamenstellingvanhetMaaswater (Redeke,1948).Door
die waarden te vergelijken metrecentegegevens (bvRIWA,
1984)en metde doorZuurdeeg (1980)berekendenatuurlijke

samenstelling, ontstaat eenbeeld vandematevanverontreinigingvandeMaas indeze eeuw. In tabel 1 isditweergegevenvoorhetmonsterpunt nabijEijsden.

Tabel 1:Samenstelling Maaswater
deeg,RedekeenRIWA.

variabele
EGV
PH
Na
Ca
Mg
Fe-tot
Cu-tot
Zn-tot
HC03
Cl
S04
P04
H2Si04

inEijsdenvolgens Zuur-

Zuurdeeg
(1980)

Redeke
(1948)

335
7.5
7.3
59
5.7
0.12
0.004
0.024
172
14.9
28
0.22
11.3

300

1.76
167
15.7
16.6

RIWA
(1984)
440
7.8
23
65
7.1
2.5
0.007
0.089
161
44
41
0.74
6.1

Allewaarden inmg/1 behalveEGV (uS)enpH (-)
Dewaarden dieRedeke vond,komen redelijk overeen,met
dewaarden dieZuurdeeg berekende,uitgezonderd voor ijzer.
Worden deRIWAwaardenvergelekenmetdeberekende natuurlijkewaarden,danvallendesterk verhoogde waarden vanFeen
Znop. Vooral deRoerendeNiers eninmindere matedeGeul
voeren aanzienlijke hoeveelheden verontreinigingen aan.Zo
zorgt de Roer voor eenverhogingvandeconcentratiesvan
PCB's,Cl,Na,Feennitraat indeMaas endeNiers voorZn,
ammonium en nitriet (vanCraenenbroeck e.a.,1983). Dijkzeul
(1981) geeft aandat indeperiode 1953-1980dekwaliteitvan
hetMaaswaterverslechterdis.
Tabel 2 bevat gegevens omtrent de chemische samenstelling
vanhetMaaswater in1984vanEijsden en Keizersveer.Uitde
tabel blijkt datde gehaltes aan zwaremetalen afnemenvan
Eijsden tot Keizersveer, een gevolg van sedimentatievan
zwevend materiaal endedaaraan gebonden microverontreinigingen.Het chloride gehalte neemt over hetzelfde trajekttoe.
De chemische samenstellingvanhetMaaswater heeft invloed
opdesamenstellingvan demakrofaunalevensgemeenschap. Daar
demakrofauna inhet derdekwartaal bemonsterd is,zijnin
tabel 3demeetresultaten van het derde kwartaal van1985
weergegeven. Hetmeest opvallend isdestijging vanhet
8

Tabel2:GegevenssamenstellingMaaswatervoor1984(jaargemiddelden).BronRIWA1984.
variabele

Eijsden

Afvoer
Zw. stof
3
H
pH
Cl
Ca
Fe
Cd
Cu
Zn
Pb

328
34
22
7.77
44
65
2.5
0.0009
0.007
0.089
0.015

Keizersveer
404
18
13
7.73
53
63
1.0
0.0005
0.004
0.055
0.008

Afvoerinm3/s
PH (-)
overige inmg/1

Tabel3:ChemischesamenstellingMaaswater inhetderde
kwartaalvan1985.Bron:RWS1985.
variabele Eijsd Bhrn
afvoer
%0=

PH
Zwstf
NH4-N
N-Kjd
o-PCU-P
Ca
Cl
Cd
Cu
Pb
Zn

80
62
7.6
16
0.63
1.53
0.43
72
63
0.27
5.2
5.7
80

Afvoer inm3/s
pHen %02 (-)
zwaremetalenin
overige inmg/1

Swrt

Linne Blfld

Smbk

64
7.7
13
0.66
1.68
0.41

77
7.7
27
0.28
1.33
0.42

77
7.8
19
0.37
1.35
0.45

87
7.8
14
0.31
1.30
0.43

90
7.8
11
0.25
1.18
0.41

65

66
0.19
5.9
4.5
54

59

75

77

ug/1

Eijsd =Eijsden
Bhrn -Borgharen
Swrt =Stevensweert
Blfld-Beifeld

Smbk = Sambeek
Grve - Grave
Kzvr =Keizersveer

Grve

Kzvr

88
7.7
12
0.32
1.19
0.40

91
7.8
11
0.27
1.09
0.35

76

71
0.13
3.6
2.5
44

zuurstofverzadigingspercentage van EijsdentotKeizersveer:
enerzijds is dateen gevolgvan hetzelfreinigendvermogen
vande rivier,anderzijds vindtbijhetpasserenvanstuwen
kunstmatigebeluchtingplaats.Na eensnelle dalingvanhet
ammoniumgehalte overhet trajektBorgharenMaaseik,blijft
hetverdervrijkonstant. Ook in deze periode treedteen
daling op in de concentraties zwaremetalen instroomafwaartserichting.
2.3.Ecologischekarakteristiek.
Inde laatstedecenniazijnverscheidene onderzoeken inde
Maas verricht. In België betrof het vooralonderzoeken,
gerichtopdeinvloedenvan (kern)centrales opdemakrofauna
levensgemeenschappen (Institut d'Hygièneetd'Epidemologie,
1978).Mol (1987)geeft eenoverzicht vandeEphemeroptera
(haften)in demiddenloop vande Maas in BelgiëenNoordFrankrijkentrof er 14 soorten aan. Meurisse-Genine.a.
(1987)verrichtten eenuitgebreid onderzoek indeBelgische
Maasenvondengroteverschillen infaunistischediversiteit.
Hetdeel stroomopwaartsvan Namenkenteengroterediversiteitdanhetstroomafwaartsedeel. IndeMaasnaNameniseen
aantal taxa geheel verdwenen en is een aantal andere
organismenexplosief toegenomen (o.a. Hirudinea (bloedzuigers) en Asellus aquaticus (waterpissebed)) wat zijaan
menselijke invloedenwijten.
Ook inNederland isdeMaasonderwerpvanhydrobiologische
studiesgeweest. Reedsin 1918verrichtteRedeke (1948)een
onderzoek indeMaas.Hijvond datde Oligochaeta (borstelwormen) (o.a. Nais bretscheri en Stylaria lacustris)een
belangrijkeplaats innamen.Hirudinea warenechterzeldzaam
envaak betrofhet dansoortendieook instagnantewateren
voorkunnenkomen.De Limburgse Maas was rijk aaninsekten-soorten:veel Simuliidae (kriebelmuggen),Chironominien
Tanytarsini (beide vedermuggen). De talrijkstekokerjuffer
wasHydropsyche angustipennisenHeptageniasulphureawasde
meestvoorkomendehaft.VandeUnionidae (zwanemossels)werd
Uniocrassus batavusvooral indeLimburgseMaasaangetroffen,terwijlUnio tumidus voornamelijk meerstroomafwaarts
voorkwam.Slakken dievaak opdeoeversaangetroffenwerden
waren:Ancylusfluviatilis,BithyniatentaculataenTheodoxus
fluviatilis.
Uitrecentere literatuurblijktdatvandeoorspronkelijke
faunaenmetnamevande insektenweinig meerover is.Van
Tole.a. (1981)signaleren eenachteruitgang indeOdonata
soorten (libellen),Claessens (1981)indePlecopterasoorten
(steenvliegen) en Mol (1981) in deEphemeropterasoorten
(haften).Klink en Moller Pillot (1982) vergelekeneigen
onderzoeksresultatenvan deMaasendeRijnmetgegevensvan
deDonau envan enkeleRussische rivierenenkonstateerden
datdeChironomidaefaunaovereenkomstigwas,uitgezonderdde
zandminnendesoorten.Dezezijnbijnageheelverdwenenuitde
Nederlandserivieren. Klink (1985)vonddatdebodemfaunain
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deGrensmaasvoorhetgrootstedeel uitOligochaetabestond,
terwijl de fauna op de stenen gedomineerd werddoorde
Chironimidae.Smit (1982)vondhetzelfdevoordestenen,maar
nietvoor debodem.DeOligochaetakwamenbijSmit inlagere
percentagesvoordanbijKlink (1985).MollerPillotenKrebs
(1981)signaleren datdestenen langsdeoeversvandegrote
Nederlandseriviereneenfaunaherbergen,diegeenspecifieke
soortenkent, maarweleeneigenkombinatievansoorten,die
ookingroteplassenof inbekenvoorkomen.
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3.KEUZE BEMONSTERINGSPLAATSEN.
DeNederlandse Maaskan op basisvanverschillen inonder
andere hydrologie en wijze van oeverbescherming invier
trajekten verdeeld worden. Zoverschilt dehydrologie vande
Grensmaasmet derestvandeNederlandse Maas: hetstromingsprofiel en devorm vanhet rivierbed zijn typischvoor een
middenloop (vander Made, 1972). Het trajekt West-Brabant
staat onder invloed vanhet spuiregiem inhetHaringvliet wat
fluktuaties inhetwaterpeil indit deel van derivier tot
gevolgheeft. InOost-Brabant zijn,evenals inWest-Brabant,
de oevers praktisch geheel bedekt met basaltblokken. Inhet
trajekt Noord-Limburg bestaan de oevers voornamelijk uit
grind.Devier onderscheiden trajekten zijn:
a.Grensmaas
:Maastricht (km 16)-Wessem (km67)
b. Noord-Limburg :Wessem (km67)
- Sambeek (km147)
c. Ooost-Brabant :Sambeek (km147) -Lith (km201)
d.West-Brabant :Lith (km201)
-Keizersveer (km250)
afstanden inkilometers vanaf de grens bij Eijsden
Inrivieren iseen longitudinale gradiënt aanwezig inde
samenstellingvan demakrofauna (Vannote e.a., 1980) aldan
niet in zones met verschillende levensgemeenschappen te
verdelen (Statzner e.a., 1986; Hawkes, 1975). Om indeMaas
een eventuele zonering of gradiënt te kunnen ontdekken zijn
in elk trajekt drie bemonsteringsplaatsengekozen.Daar de
aardvanhet substraat een belangrijke rol speelt bij de
typering van debiotopen (Tolkamp, 1980;Smit, 1982)zullen,
zo goed als maar mogelijk is, alleen die faktorenmogen
variërendie bepalend zijn voor de aanwezigheid» de aard en
de samenstelling van de verschillende substraattypen. De
keuze vandebemonsteringsplaatsen isdan ook gebaseerd opde
volgendekriteria:
a. eenzo geringmogelijke invloed van lokale verstoringen
De invloeden van niet-lokale verstoringen kunnen niet
vermedenworden. Zohebben de lozingen van de Luikse
agglomeratie eeneffektdat overeen grootdeel vande
rivier nogmerkbaar is (ziebijvoorbeeld figuur4 ) .
b. eenzo gevarieerd mogelijk aantal substraten en
c. eenredelijke bereikbaarheid.
Belangrijke lokale verstoringsbronnen kunnen zijbeken en
lokale lozingen zijn. Zijbeken kunnen een grote invloed
hebben op de samenstellingvande levensgemeenschappen inde
rivier. Demate van beïnvloeding van een zijrivier opde
rivier is afhankelijk van een tweetal faktoren teweten
verschillen indimensies,enverschillen in desamenstelling
van zowel hetwater alsdemakrofauna levensgemeenschap. De
invloed die een zijbeek uitoefent op het rivierecosysteem
kan zowel positief als negatief zijn.Een voorbeeld vanhet
laatste is de invloed van de Sambre op de Maas. Deze
zijrivier is sterk verontreinigd en heeft samen met de
12'

régulâtiewerkzaamhedeneendestruktieve invloed opde samenstellingvandemakrofaunaevenvoorbij de samenvloeiing.Een
positieve invloedvan zijbeken isdat organismen vanuit die
bekende rivierkunnenkoloniseren. Dit isvooral van belang
bij tijdelijke verstoringen in derivier, waarbij de beken
dande potentieshebben omde inderivierverloren gegane
makrofaunalevensgemeenschap te herstellen. Daar beide
invloeden in dit onderzoek niet gewenst zijn,zullende
bemonsteringsplaatsennet voor of een eind na desamenvloeiing vanzijbekenmetdeMaasmoeten liggen.
RWSDirektie Limburg beschikt over gegevensmet betrekking
tot lozingspuntenwaardoor hetmogelijk wasdebemonsteringsplaatsen zo tekiezen datde invloed van die lozingsbronnen
geminimaliseerdwordt. De chemische samenstelling vanhet
water is van invloed opdemakrofaunasamenstel1ingendaarom
is inbijlage 1 van een aantal chemische variabelenhet
verloop in 1986 weergegeven voor de plaatsen Eijsden,
Stevensweert,Lith en Keizersveer. Op het eerste gezicht
zijn de verschillen in de concentraties vande chemische
verbindingen overhet lengteprofielklein tenopzichte vande
variaties in de tijd. Een nadere beschouwing van de analyse
resultaten leert dat alleen de gehalten aanzwaremetalen een
duidelijk afnemende tendens vertonenvanBorgharen tot aan
Keizersveer.De gegevens indebijlage geven geen aanleiding
tot de veronderstelling dat lokale lozingsbronnen aanwezig
zijn indeMaas, die aanleiding kunnen geven tot wezenlijke
andere makrofaunalevensgemeenschappen.
Toch is enige
voorzichtigheid geboden daar het slecht vier meetpunten
betreft endemetingen tweewekelijks verricht zijn.
Uiteindelijk zijndevolgendemonsterplaatsengekozen:
Grensmaas

Noord-Limburg
Oost-Brabant
West-Brabant

A Borgharen (km 18.5)
(BHRN)
B Elsloo (km28.3)
(ELSL)
C Maaseik (km52.5)
(MEIK)
C"Laak (km57.5) **
(Laak)
D Ooi (km76.5)
(Ooi)
E Velden (km 112.1)
(VLDN)
F Bergen (km 140.4)
(BRGN)
G Middelaar (km 159.8)
(MDLR)
H Ravenstein (km 179.3) (RSTN)
I Batenburg (km 185.5)
(BTBG)
J Gewande (km214.0)
(GWND)
K Ammerzoden (km226.0) (AZDN)
L Keizersveer (km246.0) (KZVR)

afstanden inkilometersvanaf degrens bij Eijsden
afkortingen gebruikt indit verslag
Op deze plaats zijn alleen diepe bodemmonsters
genomen omeen indruk te krijgen van de aanwezige
habitats en makrofauna in dediepere delenvande
Grensmaas.
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Zoals in de inleiding reeds vermeld is kunnen vier
biotopen in de NederlandseMaasonderscheidenworden.Deze
biotopenzijn:
a.diepereonderwaterbodems (verderdiepebodemsgenoemd)
b.stenen langsdeoever (verderstenengenoemd)
c.ondieperivierbodem (verderondiepebodemgenoemd)
d.oever-enwaterplanten (verderplantengenoemd).
Figuur5geefteen overzichtvan deindeling intrajekten,
monsterplaatsenenbiotopen inderivier.Inbijlage2worden
degebruiktemonsterkodesuitgelegd.

Monsterplaats

Nederlandse Maas

Monsterpunten
Biotopen

Figuur 5

Overzicht van de ligging van trajekten,
plaatsen, biotopen en monsterpunten.

monster-

Daarhet aannemelijk isteveronderstellendatderechter
en linkeroeverzonevanéénbemonsteringsplaatsweinigzullen
verschillen in vorm, samenstelling vanhetbodemmateriaal
etceterazijnde biotopen ondiepe bodem, stenen langsde
oeveren plantenopallebemonsteringsplaatseninderechter
oeverzonebemonsterd.Omdeze hypotheseenigszins tekunnen
toetsenis peronderscheiden trajektvanéénbemonsteringsPlaatsookde linkeroeverzonebemonsterd.
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4.METHODEN.
4.1.Bemonstering.
4.1.1.Milieuvariabelen.
Tijdens de bemonstering van demakrofauna iseen aantal
milieuvariabelen bepaald ter nadere omschrijving van de
biotopen. Van alle monsters isde afstand vandemonsterplaats tot aande Belgisch-Nederlandse grens bijEijsdenen
dedatumvanmonstername genoteerd.
Voordesamenstellingvande diepe bodemsbestaat ernaast
de longitudinale ook een transversale gradiënt. Aande hand
van een dwarsprofiel van derivier ishetmogelijk monsterpunten tekiezen,die verschillen in debodemsamenstelling.
In elk dwarsprofiel zijn drie monsterpunten binnen het
biotoop diepe bodem gekozen; eenop het diepste puntvande
rivier, een ondieper punt en een intermediair punt. In
bijlage 3zijnde bemonsterde punten weergegeven. Met een
sleepbak (figuur 6) zijn opdeze drie puntenbodemmonsers
"genomen'. Van de monsters, bestaande uit fijnerbodemmateriaal, is een gedeelte apart gehouden voorkorrelgrootte
analyses.Bestond het bodemmateriaal uit stenen. dan ishet
oppervlak geschat enzijn deruwheid ende aan-of afwezigheid van sponzen genoteerd. De ruwheid is in de volgende
klassen verdeeld:
a.g1ad
b. glad totruw
c.ruw
DoorRWS isop elkbemonsterd punt (van het biotoop diepe
bodem) dediepte gemeten en ishetvertikale stromingsprofiel
bepaald.De stroomsnelheid isgemetenmet eenOttstroomsnelheidsmeter.
Vandestenen langsde oever ishet oppervlak gemeten en
zijn de ruwheid en de aanwezigheid van mos,sponzen en
zand/slib genoteerd. Destroomsnelheid bij de oever is inde
volgende drieklassengeschat:
a.snel
b.matig
c. langzaam
Vande ondiepe bodems ishet dominante type bodemmateriaal
genoteerd middelsdevolgende indeling:
a.fijnmateriaal,variërendvan slibtot zand
b.middelmatig materiaal,overwegend kiezels
c. grof materiaal,variërendvanrolkeien tot
basaltblokken
De stroomsnelheid isop dezelfdewijze genoteerd alsbij de
stenen langsde oever. Tevens is een schatting gemaakt van
het bemonsterde oppervlak.
Debemonsterde planten zijn gedetermineerd. Inhet veld is
voor elke afzonderlijke soort dehoogte vande waterkolomO P
de standplaats vande planten gemeten.
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4.1.2.Makrofauna.
Bijeenhogewaterstandzijndeoeversendeondiepebodem
nietofmoeilijkbereikbaar.Zonesdie tijdelijk onderwater
staan kunnen wel bereikt wordenmaarbemonsteringvandie
zonesgeefteenverkeerd beeld van de aanwezigelevensgemeenschappen. Een lage waterstand isdaaromwenselijk.Het
herkennenvan dediverse (benthische)makro-evertebratenis
het gemakkelijkst als de organismen zich inhet laatste
(aquatische) levensstadium bevinden. Met name voor de
insektenis dithet geval.Inhetbeginenaanheteindvan
dezomerzijn de waterstanden over het algemeen laagen
verkeren veel soorten in het laatste aquatische levensstadium.In1986zijndebemonsteringendanookuitgevoerdin
hetbegineneindvandezomer.
De bemonsteringsplaatsen zijn perbiotoopbinneneenzo
kortmogelijke periode bemonsterd om veranderingen inde
samenstelling van demakrofauna levensgemeenschappenbinnen
eenmonsterserieteminimaliseren. Destenen langsdeoever
en de ondiepe rivierbodem • zijn telkens tegelijkertijd
bemonsterd.
De stenen, de ondiepe rivierbodem en de water- en
oeverplanten zijn in de rechteroeverzonebemonsterd.Per
onderscheidentrajekt isvanéénbepaaldebemonsteringsplaats
ookde linkeroeverzonebemonsterd.
Daarelk biotoopeigen eisensteltaandebemonsteringsapparatuuren-wijze (o.a.Kajak,1963;Elliote.a., 1978en
Fursee.a., 1981),wordthieronderdebemonsteringswijzeper
biotoopbeschreven.
4.1.2.1.Diepebodem.
Voordebemonsteringvanditbiotoop inde MaasheeftRWS
hetmeetschip "mgRietgraaf"terbeschikkinggesteld.Ophet
meetschip iseen bodemmonsternemer aanwezig (Bovens,1984)
waarmee zowel het grovere als hetfijnerebodemmateriaal
bemonsterdkanworden.Het apparaatbestaat uiteenmetalen
sleepbak (figuur 6) die doorhetbodemmateriaalgetrokken
wordt. Vervolgens wordt de bak opgetakeld en deinhoud
overgegoten ingroteplasticbakken.
Afhankelijk van de samenstelling van het bemonsterde
materiaal isalsvolgt te werk gegaan. Bevat eenmonster
stenenenkeien,danzijndeze ineenruimehoeveelheidwater
meteen afwasborstelvoorzichtig afgeborsteldenvervolgens
apartgehouden.Zijnallestenenopdezewijzebehandeld,dan
wordtdeinhoudvan dewitte bakover eenzeef,maaswijdte
0.210mm, gegoten.De wittebak isvervolgensgekontroleerd
opdeaanwezigheidvan makro- evertebraten. Hetmateriaal,
achtergeblevenop dezeef, isin eengelabeldeplasticpot
gedaanengefixeerdmet96 %alkohol.Indien groteaantallen
Dreissenapolymorpha (Driehoeksmossel)gevangenzijn,iseen
tellingvanhet aantal gemaakt. Van de monsters meteen
fijner bodemmateriaal is de makrofauna metbehulpvande
opwerveltechniekvanhetmateriaal gescheiden.Hetverzamelde
16

materiaal is
gefixeerdmet

overgebracht
96%alkohol.

in eengelabeldeplasticpoten

Figuur6:Bodemmonsternemer.
Bron:Bovens (1984)

4.1.2.2.Stenen langsdeoever.
Indeoeverzonezijninnavolging vanvan Urk (1981)per
bemonsteringsplaats vijf basaltblokken bemonsterd. Inhet
trajektGrensmaaszijnechtermeerstenenbemonsterdomdatin
hetveld albleek dathier opdebeduidendkleinerestenen
veelminder organismen aanwezig waren. De plaats vande
stenenten opzichtevandewaterspiegel (spatzône,netonder
dewaterspiegel ofjuistverdaaronder)speelteen rol inde
samenstelling van de makrofauna levensgemeenschap (Smit,
1982). Inditonderzoekzijnstenenuitalledriedeposities
tenopzichte vandewaterspiegelbemonsterd.Destenenlangs
deoeverzijnop dezelfdemanier vande organismenontdaan
alsdestenenuitdediepebodems.
4.1.2.3.Ondieperivierbodem.
Indiende stroomsnelheidgroot genoeg iskanditbiotoop
hetbestebemonsterd worden met de "kick" techniek (o.a.
Froste.a.,1970).Eenschepnetmeteenmaaswijdtevan0.5mm
17

wordtopdebodem geplaatst met de openingstroomopwaarts
gericht.Door metde voetvoorhetschepnetinhetbodemmateriaaltewoelenwordende organismen min of meeromhoog
gewervelden metde strominghet netingevoerd.Doordeze
handelswijzeeenaantalmalen teherhalen kaneenvoldoende
grootaantal organismengevangen worden.Bijlagerestroomsnelheden is deze methode ongeschikt. Betere resultaten
wordendan verkregendoor hetschepnetschoksgewijsoverde
bodemte bewegen. In de Maas zijn kickmonstersgenomen,
uitgezonderd in Gewande waar alleenschepmonstersgenomen
zijn.InMiddelaar,OoienBorgharen zijnnaastkickmonsters
ookschepmonstersgenomen.
Hetschepnet metdaarindegevangenorganismenwordtgoed
gespoeldineengrotebak.De inhoudvan debak waarinhet
netis uitgespoeldwordtovereenzeef (maaswijdte0.210mm)
gegotenenhet daarop achtergebleven materiaal is ineen
gelabelde plastic pot overgebracht en gefixeerdmet96 %
alkohol.
Hetschepnetheefteen grotere maaswijdte dan dezeef,
waardoorverondersteld kanwordendatdekleinereorganismen
nietgevangenworden.Ditismeestalniethetgevaldaardoor
hetopgewervelde (an)organischmateriaalhetnetdichtslaat.
Dekleinereorganismenwordenopdeze wijzegrotendeelstoch
gevangen.
4.1.2.4.Oever-enwaterplanten.
De planten zijn per afzonderlijkesoortbemonsterd,en
indienmogelijk is een "overall" monster genomen. Dete
bemonsteren planten zijn zo diep mogelijk onder water
vastgepakt,vervolgens uiterst langzaam bovenwatergehaald
enin eenplastic zakgedaan.Dezemethodevanbemonsteren,
hetafzonderlijkbemonsterenvandeverschillendeplantesoorten»heeft alsnadeel datvrij (snel)zwemmendeorganismen
die zich tussen de planten ophouden niet ofnauwelijks
gevangen worden. Om aan ditnadeeltegemoettekomenzijn
"overall"monstersgenomendoormeteen schepnet,maaswijdte
0.5 mm, door de vegetatieteslaan.Overallmonsterszijn
alleen genomen als het oppervlak aan waterplantengroot
genoeg was. De oeverplanten zijn in deze monstersniet
betrokken.

4.2.Bewerkingen.
4.2.1.Substraatanalyses.
Desedimentanalysesvande diepebodemmonsters zijnuitgevoerddoor RWS.Daartoezijndemonsterseerstgedroogden
vervolgensgezeefdovereen aantal zeven metverschillende
maaswijdte (0.125mm,0.200mm,0.355mm,0.500mm,0.710mm,
1.0mm,1.4mmen2.0 mm). Per zeef is bepaaldhetgewicht
aansedimentdatnazevenisachtergebleven.
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4.2.2.Uitzoekenvandemonsters.
Integenstelling totdediepe bodemmonsters,de steenmonsters ende ondiepe bodemmonsters zijn deplantenmonsters
niet terplekke gefixeerd.Hetmateriaal is levend meegenomen
en isbij terugkomst inhet laboratorium in eenkoelkast (T=
4*C)bewaard. Devolgende dag zijndeplanten ontdaanvande
makro-evertebraten doorde planten goedmet water te spoelen
en de afzonderlijke plantendelen te kontroleren op nog
achtergebleven organismen.Hetverzameldemateriaal ismet 96
%alkohol gefixeerd.
Een probleem bij het uitzoeken van demonsterswasde
aanwezigheid vanveel kleine organismen, die moeilijk tot
zeer moeilijk waarneembaar waren. Een oplossingvoordit
probleem isgevonden door gebruik te maken vankleuringstechnieken.De kleurstof Bengaals rood levert goederesultatenop.HetBengaalsrood dient opgelost te worden inde
fixatievloeistof (concentratie 200mg/l). Het beste resultaat
wordtverkregen doorhetmonsterminimaal 2dagen enmaximaal
2weken indekleurvloeistof te laten staan (pers.meded. P.
Marmonier, Lyon). Indien het monster na twee weken niet
ververst wordt met ongekleurde fixatievloeistof, isdekans
groot dat naast deorganismen plantedelen en ander organisch
materiaal gaanverkleuren.
Om een reduktie in het uitzoekwerk te verkrijgen is
subsampling toegepast. Daartoe is hetmonster eerst opeen
zeef uitgegoten engoed gespoeld onder stromend wateruit een
kraan.Vervolgens iseen schatting gemaakt van het aantal
aanwezige organismen. Subsamples zijn genomen indienhet
geschatte aantal individuende 1000overtrof.Het betreffende
monster is danvervolgens ineen perspex cylindergegoten,
die invier evengrote kompartimenten verdeeld is. Na goed
schudden is1/4 of 1/2 deel uitde cylinder genomen omverder
uitgezocht teworden.Het resterende deel isteruggedaan in
de plastic pot,opnieuwvan alkohol voorzien enopgeslagen.
Het eigenlijke uitzoeken is gedaandoor vanhet monster
telkens eenuiterstkleine hoeveelheid materiaal ineenwitte
fotobak te doenen vervolgens deorganismen teverwijderen.
De organismen zijn verzameld in kleine glazen potjesdie
gevuldwarenmet 80 %alkohol.
4.2.3.Determinaties.
Alle determinaties zijn uitgevoerd met een stereomikroskoop (vergroting 6.6 - 40x), eenmikroskoop (vergroting 40400x) endemeest recente determinatie1iteratuur.
Inprincipe zijn alle groepen tot opdesoort gedetermineerd.Voor een aantal groepenkanhet soortsnivo niet altijd
gehaaldworden daareen geschikte tabel niet aanwezig isof
daarhet somsjuvenielenbetreft.
Bij het determineren bleek dat in de monsters enkele
abundante soorten (Cricotopus subgenus Isocladius en
Dicrotendipes gr nervosus) aanwezig waren die opbasis van
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uiterlijkekenmerkenredelijkgoedteonderscheidenzijn.Met
uiterlijke kenmerken worden die kenmerken bedoeld die
zichtbaarzijn meteen stereomikroskoop.Vandezedominante
soortenzijnnietalleexemplarengedetermineerd,maar iseen
steekproefsgewijzedeterminatieuitgevoerdenwelalsvolgt:
Bij:
0 - 5 0 individuenallengedetermineerd
50-200individuen ieder 5"exemplaargedetermineerd
200-500individuen ieder10"exemplaargedetermineerd
500-750individuen ieder25*exemplaargedetermineerd
>750individuenalleengeteld.
VandesoortenbehorendtotdeOrthocladiinae,dienietop
basisvan uiterlijkekenmerken gedetermineerdkunnenworden
zijneveneenssteekproefsgewijsgedetermineerd.Totenmetde
eerste50 individuen zijn alle exemplarengedetermineerd,
daarnahet eneexemplaarwelhetandereniettoteenmaximum
van100gedetermineerde individuen. Hettotale aantal individuen behorend tot deze groep isgeteldennaarrelatief
aandeeloverdeaangetroffensoortenverdeeld.
DeOligochaeta,zijnvoor zovermogelijk,gedetermineerd.
Permonster zijnmaximaal 100individuengedetermineerd;de
rest isgetelden naar relatief aandeel verdeeld overde
aangetroffen soorten. Voor het determineren zijn deze
organismen eerst gedurende vijf minuten au-bain marie
gekookt in een oplossing van melkzuur-lévulose (1:1).Zo
wordendeorganismen opgehelderd waardoor deverschillende
determinatiekenmerken zichtbaar worden. Bij de familie
Tubificidae ishetonmogelijkgeblekenalleorganismentotop
desoorttedeterminerendaarnietalleindividuengeslachtsrijpwaren.Deniet geslachtsrijpeindividuen kunnenechter
nogwel intweegroepenverdeeldworden.
Nematoden,mijten, BryozoaenHydrozoazijnnietgedetermineerd.

4.3.Verwerkingsmethoden.
4.3.1.Mi1ieugegevens.
Deresultatenvande zeefanalysesvan hetbodemmateriaal
zijnbewerkt tothanteerbare getallen.In bijlage4worden
degebruiktemethode uitgelegd en de resultatengepresenteerd.
Voorhet biotoopdiepebodem isdegemiddeldestroomsnelheidvoordebetreffendepuntenbepaald.
4.3.2.Makrofaunagegevens.
Ineerste instantie is eenekologische tabelgemaakten
wordt ingegaan op enkele algemenekarakteristiekenvande
aangetroffenmakrofauna.
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4.3.2.1. Autecologischebenadering.
Bij de autecologische benadering wordendeverspreidingspatronen van enkele individuele taxa gerelateerd aan
eenvoudig teherkennen faktoren. Vanhetgeen uitde literatuurbekend isvan deze taxa zalvergeleken wordenmet de
resultaten uit dit onderzoek. Daar het ondoenlijk isde
verspreiding van alle taxa tebehandelenwordt uitde diverse
taxonomischeKlassenhetverspreidingspatroon vankarakteristieke taxagepresenteerd. Circa50taxakomen aanbod.
4.3.2.2. Synecologische benadering.
Synecologische verwerking van gegevens ismogelijk met
multivariate analyse technieken (Whittaker, 1967; Gauch.
1982; Ter Braak, 1986; Jongman e.a., 1987). De multivariate
analyse techniekenhebben tot doel de veelheid aan gegevens
als een geheel te behandelen enerde (latent) aanwezige
struktuur uit tedestilleren. Erbestaat eengrootverschil
tussendit soort technieken enstatistische bewerkingen. In
destatistiek wordt een nulhypothese gesteld engetoetst,
terwijl multivariate analyses helemaal niet uitgaan van
enigerlei hypothese.Hun funktie is om uit de aangeboden
gegevens een interne struktuur tehalen die tot een algemene
hypothesekan leiden.Daarnaast zijn statistische bewerkingen
alleen zinvol alsersprake isvan eenof enkelevariabelen,
dieverantwoordelijk zijnvoor de distributie vanorganismen. Multivariate technieken zijn zeer goed toepasbaar indien
een groot aantal variabelen tegelijkertijd inogenschouw
genomen moet worden (Gauch, 1982). Demultivariate analyse
technieken zijn gebaseerd O Phetkreërenvan een gradiënt in
de makrofauna gegevens. Worden milieuvariabelen in de
analyses betrokkendankan eenonderscheid gemaakt worden in
direkte en indirekte gradiënt analyses. Direkte gradiënt
analysewordt toegepast voordebestudering vandedistributie van soorten langs herkenbare, eenvoudig te meten
milieugradiënten (Whittaker, 1967). Bij indirekte analyses
worden in eerste instantie degegevensvande soortenverdeling over deverschillende monsterpunten geordend. Daarna
volgt een interpretatie van deverkregen ordeningmet behulp
vanwat bekend isoverde milieugegevensvan demonsterpunten. Deze twee-stappen benadering is nu de "indirekte
gradiënt analyse" zoals Whittaker (1967) beschrijft. In
figuur 7 ishetvoorgaande grafischweergegeven.
In het onderzoek isvandevolgendekomputerprogramma's
gebruik gemaakt:TWINSPAN,DECORANA enCANOCO. Deze programma's hebben met elkaar gemeen dat ze gebaseerd zijn op
Reciprocal Averaging (»correspondentie analyse) en daarom
volgt hierna eerst het principe vanReciprocal Averaging
(RA).
RAkomt neer op "wederzijdsmiddelen" enheeft veel weg
vanhet berekenenvan gewogen gemiddelden. Uitgaande van een
soortenlijstkrijgt elke soort een nummer Xi en elkmonsterpunt) een nummer y±.Doorvoor elke soorthet getal XL
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