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Woord vooraf

Waterbeherend Nederland is momenteel sterk in beweging als gevolg van de
implementatie van zowel de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) als de richtlijnen
van de commissie Waterbeheer 21ste eeuw (WB21). Daarbij zullen als gevolg van
klimaatverandering behalve meer extreme laagwaters ook onregelmatige maar
frequente inundaties (wat betreft frequentie, intensiteit en duur) gaan optreden.
Maatregelen ten behoeve van de KRW moeten een goede ecologische waterkwaliteit
opleven. Maatregelen voor vasthouden en bergen van water staan niet los van de
waterkwaliteit en kosten ruimte die schaars is in Nederland.
Vernatting door berging en toegenomen inundaties door klimaatverandering hebben
beide grote gevolgen voor de waterkwaliteit en de aquatische natuur langs de
Nederlandse rivieren. Daarom is kennis nodig van effecten van het vergroten van de
waterberging door extra inundatie en van de effecten van verhoogde inundatie als
gevolg van klimaatverandering in relatie tot de kansrijkdom voor en de kwaliteit van
bestaande en nieuwe aquatische natuur in de rivieruiterwaarden.
Om uitspraken te kunnen doen over kwaliteit en de kansrijkdom is kennis nodig van
de randvoorwaarden die de aquatische natuur stelt aan inrichting en beheer,
hydrologie en met name peilfluctuaties (inundatie) en fysisch-chemische
omstandigheden. Dit project is een eerste stap om de aquatische leemten aan te
vullen.
Deze studie is uitgevoerd met de financiering van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, cluster Vitaal Landelijk Gebied, thema Water. Joop van
Bodegraven (Ministerie van LNV, Directie Natuur) en Cees Kwakernaak (thema
coördinator Water van Alterra) worden bedankt voor de aansturing van dit project.
Johan Wiklund, Caren Kusel en John Johnston van Waterloo University in Canada
willen we bedanken voor de uitvoering van de dateringanalyses van de
sedimentprofielen. John Glew (Queens University, Canada) wordt bedankt voor de
design van de piston core en voor het bouwen en het aanleveren van de boorkernen.
Jos Sinkeldam (team Zoetwaterecosystemen, Alterra) heeft een grote bijdrage
geleverd door het verzamelen van het materiaal, het uitvoeren van analyses en het
determineren van de diatomeeën. Martin van de Hoorn (team
Zoetwaterecosystemen, Alterra) heeft meegewerkt aan alle technische en veldwerk
zaken. Dorine Dekkers en Rink Wiggers (team Zoetwaterecosystemen, Alterra)
hebben deelgenomen aan de veldwerkploeg. Hans Middelkoop (Universiteit
Utrecht), Margriet Schoor (RIZA) en Andy Lotter (Universiteit Utrecht) worden
bedankt voor hun advies bij het kiezen van de bemonsteringlocaties en de
analysemethoden. Barones van het landgoed de Poll, de heer A. Aalpoel, de heer P.
Witte, Stichting IJssellandschap en Visclub de Lazaruskolken worden bedankt voor
het verlenen van de toestemming voor de veldwerkzaamheden.
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Samenvatting

Uit het veldonderzoek blijkt dat de ecologische omstandigheden van de onderzochte
uiterwaardplassen langs de grote Nederlandse rivieren verschillen als gevolg van
verschillen in overstromingsdynamiek, maar ook als gevolg van de seizoensfluctuaties
binnen elke plas.
Het gebruik van het paleo-instrument maakte de reconstructie mogelijk van de relatie
tussen het overstromingspatroon en de ecologische omstandigheden in de
uiterwaardplassen. Er bleken duidelijke verschillen in biotische omstandigheden per
type plas te zijn. De biotische respons op een inundatie bleek afhankelijk te zijn van
de algemene overstromingdynamiek in een plas. Veranderingen in inundatiedynamiek
blijken een belangrijke rol te spelen voor het aquatische ecosysteem in
rivieruiterwaarden.
De eventuele waterbergingsmaatregelen in rivieruiterwaarden in het kader van het
programma ‘Ruimte voor water’ kunnen significante invloed hebben op de
aquatische ecologie en de ecologische waterkwaliteit van de inundatiegebieden.
Het voor dit project ontwikkelde paleo-instrument heeft extra inzicht gegeven en kan in
de toekomst voor andere beleidsdoelen, zoals het beschrijven van referenties (KRW,
EHS, natuurdoelen), het bepalen van referentieomstandigheden (ZGET) voor de
watertypen waarvan de referentietoestand niet meer voorkomt, het voorspellen van
de toekomstige situatie en/of de dynamiek van het aquatische ecosysteem en het
toetsen van hypothesen, worden toegepast.

Beleidsaanbevelingen

Maatregelen voor vasthouden en bergen van water veroorzaken veranderingen in de
aquatische natuur en mogelijk verslechtering van de ecologische waterkwaliteit. Na
een periode van inundatie is langzaam herstel mogelijk, maar bij herhaalde inundaties
verandert de aquatische natuur en de ecologische waterkwaliteit blijvend. De
toename in inundaties door klimaatverandering zal vergelijkbare invloed op de
aquatische natuur langs de Nederlandse rivieren hebben.
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Inleiding

Als gevolg van klimaatverandering zullen behalve meer extreme laagwaters ook
onregelmatige inundaties (wat betreft frequentie, intensiteit en duur) gaan optreden.
Vernatting door berging en inundatie en klimaatverandering hebben beide grote
gevolgen voor de natuur en dus ook voor de aquatische natuur langs de Nederlandse
rivieren. Het doel van het project is het effect van de toename in inundatiefrequentie
en -duur op aquatische natuur in uiterwaardplassen te evalueren.
In 2005 zijn de volgende resultaten bereikt:
1. De aanpak van het onderzoek is ontwikkeld. De effecten van overstromingen
op het ecosysteem in Nederlandse uiterwaardplassen kunnen door de
combinatie van twee methoden beoordeeld worden. De eerste methode is
gebaseerd op de ruimtelijke vergelijking tussen uiterwaardplassen die
aanzienlijk verschillen in overstromingdynamiek. De tweede methode is
gebaseerd op de reconstructie van de overstromingen van de afgelopen 100150 jaar met behulp van het paleo-instrument. Beide methoden richten zich
op een combinatie van abiotische en biotische respons op de veranderingen
in de overstromingdynamiek van de uiterwaardplassen.
2. De geschiedenis, de duur en de intensiteit van de overstromingen in de
geselecteerde uiterwaardplassen met verschillende overstromingdynamiek zijn
gereconstrueerd.
3. Met behulp van het literatuuronderzoek en de veldresultaten zijn een aantal
meetprogramma’s opgestart, is een nieuwe boorkerntechniek ontwikkeld en
gebouwd en is een set van analyses voor 2006 geselecteerd.
4. Aan de hand van de voorlopige projectresultaten is de volgende
werkhypothese opgesteld. Onder de invloed van nutriëntrijk rivierwater
verandert het ecosysteem van een weinig overstroomde uiterwaardplas ten
tijde van een overstroming, waarna het herstel enige tijd duurt. De hersteltijd
is afhankelijk van de intensiteit en de duur van de overstroming en is
mogelijk ook indirect gerelateerd aan de frequentie van de overstromingen.
Als de plas vaak overstroomd wordt, kan dat leiden tot blijvende
veranderingen in of verstoring van het ecosysteem. De vraag daarbij is waar
de drempel tussen de herstelbare en de blijvende veranderingen van het
ecosysteem ligt, en welke factoren (frequentie, intensiteit, duur) daarbij de
belangrijkste rol spelen.
Dit rapport gaat in op de validatie van het paleo-instrument dat in de eerste fase van
het project (2005) ontwikkeld is en op de resultaten van het veldonderzoek naar de
huidige en paleo-situatie in de uiterwaardplassen langs de IJssel. De hypothese over
de effecten van overstromingen en/of waterberging op de uiterwaardplassen met
verschillende overstromingsdynamiek zal aan de hand van de onderzoeksresultaten
worden getoetst.
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1

Materiaal en methoden

Het onderzoek richt zich op 2 typen Nederlandse uiterwaardplassen die verschillen in
overstromingdynamiek:
• Type I, frequent overstroomde plassen. Plassen die meerdere keren (2-4) per jaar
overstroomd zijn.
• Type II, weinig overstroomde plassen. Plassen die niet meer dan een paar keer in
100 jaar overstroomd zijn.
Het gebied tussen Deventer en Zutphen, aan de westelijke oever van de rivier IJssel,
is gekozen als het meest geschikte uiterwaardgebied voor het onderzoek (Figuur
1.1.1). De volgende uiterwaardplassen (Figuur 1.1.1) in dit gebied zijn onderzocht:
- Bolwerksplas (type I);
- middelste Lazaruskolk (type II);
- plas Huize de Poll (type II).
De combinatie van historische en waterstandgegevens (Besse-Lototskaya et al., 2008)
leidt tot de volgende reconstructie van de overstromingsgebeurtenissen in het
geselecteerde uiterwaardgebied:
- In de afgelopen 100 jaar zijn de geselecteerde plassen 3 keer op een
natuurlijke manier geïnundeerd (1926, 1920 en 1995) en 1 keer als gevolg van
een doorbraak van de sluisdeuren (1988).
- Met een waterstand van 733 cm (meetpunt Deventer) en een duur van 5
dagen (stand boven 700 cm) was de overstroming van 1926 de zwaarste. De
aanloop van de overstroming was redelijk abrupt (snelle waterstijging in een
korte tijd), waardoor verondersteld wordt dat relatief veel debris uit de rivier
aangespoeld is. De overstromingen van 1920 en 1995 waren minder zwaar
(waterstand 714 respectievelijk 710 cm), korter (3 respectievelijk 2 dagen met
een stand boven 700 cm) en minder abrupt (minder snelle waterstijging). De
sluisdeurdoorbraak van 1988 heeft waarschijnlijk op type II plassen de minste
sedimentologische imprint gehad en zal daardoor moeilijker of onmogelijk te
identificeren zijn.
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Bolwerksplas

Lazaruskolk

vijver Huize de Poll

Figuur 1.1.1. Ligging en detailkaart van het geselecteerde uiterwaardgebied en de locaties, aan de westelijke oever
van de IJssel, tussen Deventer en Zutphen.

De geselecteerde plassen zijn aan de hand van de volgende methoden onderzocht:
1. Om de huidige overstromingdynamiek en de effecten daarvan in
geselecteerde uiterwaardplassen te monitoren is in Bolwerksplas
Lazaruskolk een meetprogramma uitgevoerd:
- waterstandmetingen;
- sedimentatiesnelheid metingen;
- waterkwaliteit metingen gedurende het jaar (ook in de plas Huize
Poll);
- analyse van de diatomeeënsamenstelling uit een aantal bodemplanktonmonsters die gedurende het jaar zijn genomen.
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2. Als een onderdeel van het paleo-instrument
sedimentanalyses gebruikt:
- kern beschrijving;
- organisch materiaal gehalte;
- radiometrische datering;
- diatomeeënsamenstelling.

zijn

de

volgende

Voor de waterstandmetingen is een waterhoogte datalogger ‘Diver’ (Schlumberger)
gebruikt. De sedimentatiesnelheid is met behulp van sedimentvallen gemeten. De
metingen zijn verricht met de KC-Denmark sedimenttrap stations met 2 buizen van
ø80/ø74 mm. De (fysisch-chemische) waterkwaliteit is bepaald door EGV,
temperatuur, zuurstof en pH metingen in het veld, en door het nemen van
watermonsters. De analyses zijn verricht in het laboratorium van Hydron. De
diatomeeën zijn bemonsterd van de bodemmonsters en van levend gedeelte van de
rietstengels. Het Europese protocol (Furse et al., 2006) is gebruikt voor
bemonstering en de laboratoriumverwerking van de diatomeeënmonsters. In de
bodem- en planktonmonsters zijn 400 diatomeeënschaaltjes per monster
gedetermineerd, in de sedimentmonsters 300 diatomeeënschaaltjes per monster.
Voor de paleo-reconstructie is de combinatie van een piston en een gravity boorkern
gebruikt. De piston boorkern is speciaal voor dit project ontworpen en gebouwd in
het Paleoecological Environmental Assessment and Research Lab (PEARL) van de
Queen’s University in Kingston, Canada. De boorkern is 2 m lang en is zeer geschikt
voor het kleiige sediment van de Nederlandse stilstaande wateren. Omdat door de
werking van de piston boorkern het bovenste deel van het sedimentprofiel verstoord
wordt, is een gravity boorkern (anders een “mini-corer” genoemd) additioneel
gebruikt. Voor een gedetailleerde beschrijving van de boorkerntechnieken en het
paleo-instrument wordt verwezen naar Besse-Lototskaya et al. (2008). Het organisch
materiaal gehalte (het gloeiverlies) is gemeten op Alterra, met behulp van een
gloeioven bij een temperatuur van 5500C. De radiometrische analyse van 210Pb and
137
Cs in 2 sedimentprofielen is verricht met behulp van een gamma spectrometer in
de WATER Lab (Waterloo Environmental-change Research Lab) aan de University
of Waterloo in Canada. Voor de interpretatie van de resultaten is het CRS (the
constant rate of 210Pb supply) model gebruikt (Appleby, 2001).
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2

Resultaten

2.1

Vergelijking van de huidige situatie in Lazaruskolk en
Bolwerksplas

2.1.1

Waterstand

De waterstandmetingen van de plassen zijn gemonitord met het doel om de
overstromingsdynamiek te bepalen en om de ecologische omstandigheden tijdens en
buiten de inundaties te achterhalen. De waterstandmetingen van de Lazaruskolk
(weinig overstroomde, type II plas) zijn beschikbaar voor een periode van 5
november 2005 tot 5 oktober 2006. De waterstandmetingen van de Bolwerksplas
(vaak overstroomde, type I plas) zijn beschikbaar voor een periode van 29 november
2005 tot 5 oktober 2006. De resultaten van de metingen, samen met de
waterstandgegevens van de IJssel (meetpunt Deventer), zijn weergegeven in Figuur
2.1.1.
Lazaruskolk
Het waterniveau in de Lazaruskolk is in de loop van het jaar heel constant en er
hebben geen overstromingen plaats gevonden. De kleine veranderingen in de
waterstand komen overeen met de afvoerpieken in de IJssel en zijn gerelateerd aan
de wisselingen in het grondwaterpeil.
Bolwerksplas
De waterstanden in de Bolwerksplas volgen hetzelfde patroon als de peilen in de
IJssel, waarbij de hoogste pieken de overstromingen weerspiegelen. Aan het begin
van een overstroming stijgt het waterniveau in de plas abrupt en is daarna voor een
bepaalde periode gelijk aan het niveau in de rivier. Na een overstroming daalt het
waterniveau in de plas gelijk met de rivier. Op het moment dat het waterniveau in de
plas weer verschilt met dat in de rivier is de Bolwerksplas hydrologisch geïsoleerd.
Dat gebeurt bij een waterstand van ongeveer 436 cm NAP (tevens het niveau waarbij
de Bolwerskplas overstroomd wordt). Aan de hand van de correlatie tussen de
waterstanden in de Bolwrksplas en in de IJssel zijn in 2006 de volgende vier
overstromingen in de Bolwerksplas te onderscheiden:
•
•
•
•

23-25 februari (3 dagen)
13-20 maart (8 dagen)
31 maart – 25 april (27 dagen)
1-9 juni (9 dagen)

De overstromingen vallen in de periode van de late winter en het voorjaar. De
resultaten van de waterstandmetingen laten zien dat de Bolwerksplas tot het type
“frequent overstroomde” (type I) uiterwaardplassen behoort.
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date

Figuur 2.1.1. Waterstandmetingen in de rivier IJssel, Lazaruskolk en Bolwerksplas.
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2.1.2

Waterkwaliteit

Er zijn watermonsters genomen met het doel de fysisch-chemische omstandigheden
in verschillende typen plassen tijdens en buiten de inundaties te beschrijven. De
resultaten van de fysisch-chemische analyses van de Bolwerksplas, Lazaruskolk en
plas Huize de Poll zijn samengevat in Tabel 2.1.1.
Het chloride gehalte in de Lazaruskolk en de plas Huize de Poll is aanzienlijk lager
dan in de Bolwerksplas (Figuur 2.1.2). In de Bolwerksplas is het chloride gehalte het
hoogst tijdens en direct na een periode van overstroming als resultaat van de toevoer
van chloriderijk water uit de IJssel.
Het totaal fosfaat gehalte (alleen gemeten in perioden buiten inundaties, Figuur
2.1.3) is ongeveer gelijk in alle plassen en is veel lager dan in de rivier Rijn. Alle
plassen zijn meso-eutroof.

Figuur 2.1.2. Chloride gehalte in de watermonsters uit de geselecteerde plassen. De perioden van overstromingen in
de Bolwerksplas zijn aangegeven als lichtgrijs oppervlaktes.
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Tabel 2.1.1. Overzicht van de bemonsteringen en de resultaten van de fysisch-chemische analyses van de watermonsters.

monsterdatum
type water

Lazarus

Lazarus

Bolwerks

Rein/Lobith

Lazarus

Bolwerks

IJssel

Lazarus

3-Aug-05
II

4-Nov-05
II

4-Nov-05
I

4-Nov-05
rivier

9-Jan-06
II

9-Jan-06
I

9-Jan-06
rivier

8-Mar-06
II

toestand

zonder
zonder
zonder
overstroming overstroming overstroming

watermonster
monster benthische diatomeeen

geanalyseerd geanalyseerd geanalyseerd
aanwezig
aanwezig

Bolwerks

IJssel

Bolwerks
en IJssel

Bolwerks

H.de Poll

geanalyseerd
geanalyseerd geanalyseerd

gravity+piston cores
O 2, %
O2, mg/l

200
19.8

Temperatuur, 0C
EGV, μS/cm
pH
Ammonium, mg/l N
Calcium, mg/l Ca
Chloride, mg/l Cl
Kalium, mg/l K
Magnesium, mg/l Mg
Natrium, mg/l Na
Nitraat, mg/l N
Nitriet, mg/l N
Orthofosfaat, mg/l P
Stikstof, mg/l N
Sulfaat, mg/l SO4
Totaal fosfaat, mg/l P
Totale hardheid, mmol/l
Waterstofcarbonaat, mg/l HCO3
Ijzer, mg/l Fe

20
666
7.6
<0.03
72.1
27.1
3.05
12.4
18.1
0.81
0.03
<0.005
0.53
46.1
<0.02
2.31
209
0.006

3.1
749
7.62
0.816
60.9
30.1
3.23
12.4
19.7
0.57
0.046
<0.005
1.1
42.8
0.032
2.03
189
<0.005

0.448
35.1
60
3.94
8.44
31
<0.1
0.004
0.005
1
35.6
0.033
1.23
87
0.008

Bolwerks

Lazarus

Bolwerks

8-Mar-06
8-Mar-06
15-Mar-06
23-Mar-06
23-Mar-06
28-Apr-06
4-May-06
4-May-06
19-Jul-06
I
rivier
I
I
I
II
II
I
tussen
tussen
tijdens
tussen
tussen
na 3
zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
overstrominge overstrominge overstroming overstrominge overstrominge
zonder
overstrominge
zonder
overstrominge
overstroming overstroming overstroming overstroming
n 1 en 2
n 1 en 2
2
n 2 en 3
n 2 en 3
overstroming
n
overstroming
n
vlak onder
4 m diep,
oppervlakte,
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
geanalyseerd geanalyseerd geanalyseerd geanalyseerd geanalyseerd
aanwezig
geanalyseerd
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

monster plankton
bodem sediment of top gravity core

20

Bolwerks

1.6
529
7.79

4.9
905
7.55

4
770
8.51

0.04

3.1
607
8.51

4.7
857
8.49
0.144
40
96
4.93
9.98
44.2
3.31
0.029
0.012
0.83
49.3
0.04
1.41
58
<0,005

149.7

2.34

0.12
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0.135
44.3
87.8
4.5
9.4
39.4
3.78
0.007
0.011
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<0,005

8.6
627
8.13
0.156
42.5
85.8
4.28
9.17
38.4
3.72
0.027
0.01
0.85
42.3
0.029
1.44
73
<0,005

geanalyseerd geanalyseerd geanalyseerd
geanalyseerd
gravity+pisto
n

gravity

0.05
26.2
19.2
2.14
6.38
12.6
0.77
0.024
<0,005
1.1
27.5
0.042
0.92
74
<0,005

16.1
532
8.81
<0,03
36
65.2
3.71
8.59
30.1
1.74
0.022
<0,005
0.97
37
0.022
1.25
68
<0,005

piston
127.2
10.4
18.3
778
7.76

25.7
466
9.74
0.053
31.2
68.3
4.41
9.28
32.7
<0.1
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0.006
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43.2
0.032
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<0.005

Figuur 2.1.3. Het totaal fosfaat gehalte in de geselecteerde plassen en de Rijn (data Rijkswaterstaat). De perioden
van overstromingen in de Bolwerksplas zijn aangegeven als lichtgrijze oppervlaktes.

2.1.3

Sedimentatiesnelheid

De sedimentatiesnelheid in de Lazaruskolk (type II plas) en de Bolwerksplas (type I
plas) is gemeten met behulp van de sedimentvallen in de periode tussen 4 november
2005 en 3 oktober 2006 (Figuur 2.1.4). De sedimentvallen zijn in de Lazaruskolk en
de Bolwerksplas respectievelijk 3 en 6 keer geleegd. De gemeten
sedimentatiesnelheden zijn in het algemeen heel hoog, waarschijnlijk als gevolg van
resuspensie in de plassen. Ondanks de resuspensie wijzen de fluctuaties in de
sedimentatiesnelheden van beide plassen op de bruikbaarheid van de metingen voor
het beoordelen van de relatieve sedimentatie. De sedimentatiesnelheid van de
Bolwerksplas is gemiddeld iets hoger dan die van de Lazaruskolk. In de Lazaruskolk
waar geen overstromingen zijn opgetreden is de sedimentatie stabiel gedurende het
gele jaar. In de Bolwerksplas is de sedimentatie veel hoger rondom de
overstromingen als resultaat van de toevoer van extra sediment door de IJssel tijdens
inundaties en verhoogde resuspensie.
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Figuur 2.1.4. Sedimentatiesnelheid (in g droog sediment per dag) gemeten in de Bolwerksplas (zwarte lijn) en
Lazaruskolk (grijze lijn). De perioden van overstromingen in de Bolwerksplas zijn aangegeven als lichtgrijze
oppervlaktes.

2.1.4

Diatomeeën

Verandering in een diatomeeëngemeenschap is een goede en representatieve maat
voor de reactie van de aquatische natuur op inundaties omdat de diatomeeën in
tijden van overstromingen van meso-eutrofe plassen in het vroege voorjaar het
grootste deel van de algengemeenschap vormen.
De diatomeeënsamenstelling van 7 plankton- en bodemsedimentmonsters monsters
uit de Lazaruskolk (2), plas Huize de Poll (1) en de Bolwerksplas (4) is geanalyseerd
(Tabel 2.1.1).
Een multivariate analyse van de diatomeeënmonsters uit de verschillende plassen
(Figuur 2.1.5) laat zien dat alle monsters aanzienlijk van elkaar verschillen, ongeacht
de locatie, habitat of bemonsteringsmoment. De verschillen worden veroorzaakt
door de verschillen in aantal soorten, soortensamenstelling en aantalsverhouding
tussen de soorten.
De planktonmonsters uit de Bolwerksplas, die genomen zijn op 23 maart (tussen de
twee korte overstromingen), 4 mei (na een zware overstroming) en 19 juli (periode
buiten overstromingen), verschillen aanzienlijk van elkaar. De variatie in de
samenstelling van de planktonische diatomeeën van de Bolwerksplas is waarschijnlijk
gerelateerd aan de overstromingsdynamiek (verarming van het aantal
diatomeeënsoorten door toevoer van nutriëntrijk rivierwater tijdens de overstroming)
en aan seizoensfluctuaties.
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De planktonmonsters genomen op 4 mei na een zware overstroming in de
Bolwerksplas en in de Lazaruskolk vertonen grote verschillen in
soortensamenstelling en aantal taxa. De Lazaruskolk is bijna 2 keer rijker aan de
diatomeeënsoorten dan de Bolwerksplas.

1.5

Zo verschilt bijvoorbeeld de diatomeeënsamenstelling tussen de plassen en door het
jaar heen als gevolg van verschillen in overstromingsdynamiek en seizoensverschillen
binnen een plas. Deze verschillen zijn moeilijk te onderscheiden.

Bp5
Lb0

Bb0

Axis 2

Bp3
Pb0

Lp5

-1.5

Bp7
-1.5

Axis 1

2.0

Figuur 2.1.5. DCA diagram voor de plankton- en bodemsedimentmonsters van de geselecteerde plassen. Lb0 –
bodemsedimentmonster Lazaruskolk, Lp5 – planktonmonster 4 mei 2006 Lazaruskolk, Bp3 planktonmonster 23 maart 2006 Bolwerksplas, Bp5 - planktonmonster 4 mei 2006 Bolwerksplas, Bp7 planktonmonster 19 juli 2006 Bolwerksplas, Pb0 – bodemsedimentmonster Huize de Poll.

2.1.5

Conclusies

Het onderzoek naar de huidige situatie in de geselecteerde uiterwaardplassen toont
grote verschillen in de fysisch-chemische en ecologische omstandigheden als gevolg
van de overstromingsdynamiek. Uit de waterstand-, waterkwaliteit- en
sedimentatiesnelheidmetingen en de diatomeeënsamenstelling blijkt dat de plassen
met verschillende overstromingsdynamiek (typen I en II) beduidend van elkaar
afwijken. De omstandigheden in deze plassen fluctueren door het jaar heen onder de
invloed van overstromingen verschillend. Het is echter moeilijk om de invloed van
de overstromingen en de seizoensfluctuaties op de ecologische omstandigheden van
elkaar te onderscheiden.
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2.2

Reconstructie van de geschiedenis van de plassen

De geschiedenis van de uiterwaardplassen is onderzocht aan de hand van de
sedimentprofielen van de plas Huize de Poll (type II plas) en Bolwerksplas (type I
plas).

2.2.1

Sedimentprofiel van de plas Huize de Poll

Boorkerngegevens

De gravity (Figuur 2.2.1) en de piston (Figuren 2.2.2 en 2.2.3) boorkernen zijn
genomen in de plas Huize de Poll op 28 april 2006.

Figuur 2.2.1. Gravity boorkern uit de plas Huize de Poll.
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Gravity boorkern:
Waterdiepte: 628 cm
Lengte sedimentprofiel: 30.5 cm
Type sediment: zwart (zuurstofloos) sediment
- 0-5 cm: ongeconsolideerde sediment (slib)
- vanaf 5-6 cm naar beneden – dikker en steviger sediment
Bemonsteringsmethode: elke 1 cm

Figuur 2.2.2. De piston boorkern.

Piston boorkern:
Water diepte: 595 cm
Lengte sedimentprofiel: 179 cm
Type sediment:
- 0-72 cm: zwarte dunne zachte sediment (slib)
- 72- 179 cm: donker olijfgroene stevig sediment (wordt langzaam lichter
richting de bodem van de kern)
- 2 licht bruine lagen (0,5 cm breed) duidelijk zichtbaar in de onderste helft van
de kern:
o op ca. 99 cm diepte
o op ca. 142 cm diepte
- 2 minder duidelijke, ietwat brede donkerder lagen zichtbaar:
o op 112-119 cm diepte
o op 149-152 cm diepte
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Bemonsteringsmethode:
- op verschillende dieptes zijn lagen van 1 cm dikte bemonsterd voor
radiometrische datering en om organisch materiaal gehalte te bepalen;
- op verschillende dieptes zijn lagen van 2-3 mm dikte gemonsterd voor de
analyse van de diatomeeënsamenstelling.

Figuur 2.2.3. Fragment van de piston boorkern uit de plas Huize de Poll (na de opening).

Radiometrische datering

De resultaten van de radiometrische analyses van de gravity en de piston boorkernen
uit de plas Huize de Poll zijn weergegeven in Figuren 2.2.4 en 2.2.5.
De verhoogde 137Cs activiteit (met de piek op 29.5 cm) correspondeert
hoogstwaarschijnlijk met de explosie in de Chernobyl atoomcentrale in 1986. Omdat
het niet duidelijk is waar de maximum waarde van deze piek ligt (de piek is niet naar
beneden afgerond) kan de gravity boorkern niet precies gedateerd worden.
Het sedimentprofiel van de gravity boorkern is te kort om de activiteit van de 210Pb te
gebruiken voor de datering.
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Figuur 2.2.4. Resultaten van de radiometrische analyse van de gravity boorkern Huize de Poll.

In de piston boorkern bevindt zich een duidelijke piek in de 137Cs activiteit, met de
maximale waarde op 29.5 cm (Figuur 2.2.5). Deze piek correspondeert met de
Chernobyl gebeurtenis van 1986. Aan de hand van de absolute waarde van de 137Cs
activiteit en specifiek aan de hand van de positie van de Chernobyl piek kunnen de
gravity en de piston boorkernen worden gecorreleerd. De bodem van de gravity
boorkern (29.5 cm diepte) correspondeert dan aan de 19.5 cm diepte in de piston
boorkern. Dit betekent dat de diepte van 19.5 cm in het sedimentprofiel van de
piston boorkern correspondeert in de werkelijkheid met de diepte van 29.5 cm onder
het sedimentoppervlak. De bovenste 10 cm van de piston boorkern ontbreken in de
piston core als gevolg van de boorkerntechniek.
De 137Cs piek van 49.5 cm (gecorrigeerde diepte is 59.5 cm onder het
sedimentoppervlak) correspondeert eventueel met de testen van de atoombom in
1963 (Figuur 2.2.5).
De eerste verhoging in de 137Cs activiteit vanaf de bodem van de piston core op 67.5
cm (gecorrigeerde diepte is 77.5 cm onder het sedimentoppervlak) correspondeert
waarschijnlijk met het begin van het bovengrondse testen van de atoombom in 1954
(Figuur 2.2.5).
De activiteit van 210Pb (Figuur 2.2.5) in het sedimentprofiel van de piston boorkern is
te variabel en kan niet worden gebruikt voor de datering.
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Figuur 2.2.5. Resultaten van de radiometrische analyse van de piston core Huize de Poll.

Sedimentatiesnelheid

Aan de hand van de resultaten van de radiometrische datering zijn de gravity en de
piston boorkernen uit de plas Huize de Poll met elkaar gecorreleerd en is één
sedimentprofiel ontstaan. Ook corresponderen de resultaten van de analyse van het
organische gehalte van de gravity en de piston boorkernen het beste met elkaar als ze
geplot worden met een leemte van de bovenste 10 cm in de piston boorkern (Figuur
2.2.6). De organische stof gehalte analyse ondersteunt de resultaten van de
radiometrische datering.
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Figuur 2.2.6. Organisch materiaal gehalte in het sedimentprofiel van de plas Huize de Poll. De waarden in het
paars representeren de metingen van de gravity boorkern, de blauwe waarden zijn afkomstig uit de eerste metingen
van de piston boorkern, de gele waarden – additionele metingen van de piston boorkern (gecorrigeerd met 0.5 en
1% voor het lagere watergehalte door uitdroging). De dieptes zijn uitgedrukt in cm onder het sedimentoppervlak.

De tijdschaal, die gebaseerd is op de resultaten van de radiometrische datering, en de
analyse van het organische stof gehalte zijn gebruikt voor het berekenen van de
sedimentatiesnelheden in de plas Huize de Poll (Tabel 2.2.1). Omdat uit de 137Cs
profiel de gebeurtenis van 1963 niet met zekerheid is vast te stellen en omdat de
daaruit afkomstig sedimentatiesnelheid ongewoon laag is (< 1 cm/jaar ten opzichte
van 1.95 en 2 cm/jaar in de rest van het sedimentprofiel) zijn alleen de
gebeurtenissen van 1986 en 1954 gebruikt voor de berekening van de
sedimentatiesnelheden. Het sedimentprofiel van Huize de Poll is dan 146 jaar lang en
gaat dus terug in de tijd tot 1860.
Tabel 2.2.1. Sedimentatiesnelheid in plas Huize de Poll gebaseerd op de 137Cs datering en de analyse van het
organische gehalte.
sedimentatiesnelheid
sedimentatiesnelheid na
diepte
diepte
onder
het jaar
137Cs
(cm/jaar)
correctie
piston
sedimentoppervlak
core
(cm)
(cm)
29
39
1986
1.95 (0-39 cm)
1.95 (0-39 cm)
49
59
1963
0.93 (39-59 cm)
1.19 (39-189 cm)
67
77
1954
2 (59-77 cm)

Geschiedenis van de plas

De veranderingen in de tijd van het organische stof gehalte in het sedimentprofiel
Huize de Poll zijn geplot in Figuur 2.2.7. De toename van het organische stof gehalte
vanaf 1860 naar heden is waarschijnlijk gerelateerd aan de conservering van het
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sediment (het afbreken van het organisch materiaal in het loop van de tijd) of aan de
specifieke eigenschappen van de plas zoals veranderingen in de begroeiing van de
oevers (bijvoorbeeld de boomgroei).
De korte perioden van lagere organisch materiaal gehalte zijn gerelateerd aan de
overstromingsgebeurtenissen van 1926 (de meest intensieve), 1920 en 1995 en zijn
het gevolg van de toevoer van mineraal materiaal uit de rivier. De overstroming van
1926 is ook te herkennen aan een 0.5 cm brede licht bruine laag op 109 cm onder het
sedimentoppervlak. Omdat door de verhoogde samenpersing van het sediment de
onzekerheid van de datering in het lagere deel van het sedimentprofiel hoger is kan
de overstromingsgebeurtenis van 1883 zich iets hoger in het sedimentprofiel
bevinden (zie de piek van lagere organische gehaltes in Figuur 2.2.7). De oorzaak van
de pieken in 1958 en 1870 (?) is onduidelijk. Deze pieken kunnen ook een specifieke
plas gerelateerde oorzaak hebben.
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Figuur 2.2.7. Het verloop van het organisch materiaal gehalte in het sedimentprofiel van de plas Huize de Poll, in
de tijd.

Voor een reconstructie van de ecologische omstandigheden in de plas tijdens een
overstroming is, verder in het rapport, de (zware) overstromingsgebeurtenis van 1926
als voorbeeld uitgewerkt.

2.2.2 Sedimentprofiel van de Bolwerksplas

Boorkerngegevens

De gravity en de piston boorkernen zijn genomen in de Bolwerksplas op 19 juli 2006.
Gravity boorkern:
Waterdiepte: ca. 600 cm
Lengte sediment profiel: 40 cm
Type sediment: grijze klei met zwarte insluitingen
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Bemonsteringsmethode: iedere 1 cm voor de bepaling van het organisch materiaal
gehalte
Piston boorkern:
Waterdiepte: 7.5 m
Lengte sedimentprofiel: 127.2 cm
Type sediment:
- donkerbruin sediment,
- 1 mm brede zwarte laag op 125.5 cm diepte
Bemonsteringsmethode:
- van de bovenste 3 cm van de boorkern is het sediment als 1 monster
genomen
- verder elke 1 cm voor de bepaling van het organisch materiaal gehalte en in
het interval 10-20 cm diepte elke 0.5 cm voor de analyse van de
diatomeeënsamenstelling.

Radiometrische datering

De resultaten van de radiometrische datering van de piston boorkern uit de
Bolwerksplas zijn weergegeven in Figuur 2.2.8.
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Figuur 2.2.8. Resultaten van de radiometrische analyse van de piston boorkern uit de Bolwerksplas.

De verhoogde 137Cs activiteit (met een piek op 111 cm) correspondeert
hoogstwaarschijnlijk met de explosie op de Chernobyl atoomcentrale in 1986.
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De sedimentatiesnelheid in de piston boorkern is waarschijnlijk relatief hoog
waardoor het sedimentprofiel niet diep genoeg reikt om de basiswaarden van de 210Pb
te bereiken. De datering via de activiteit van 210Pb (Figuur 2.2.8) voor deze boorkern
is daarom niet toepasbaar.
Hoge sedimentatiesnelheden van de Bolwerksplas laten ook niet toe om de 137Cs
datering techniek voor de gravity boorkern te gebruiken: de boorkern is te kort om
de Chernobyl gebeurtenis van 1986 te bereiken. Het is dan ook niet duidelijk of en
hoeveel van het top sediment uit de piston boorkern ontbreekt. Er is daarom
uitgegaan van een volledig sedimentprofiel in de piston boorkern, hetgeen betekent
dat 0 cm in de piston boorkern correspondeert aan het sedimentoppervlak.

Sedimentatiesnelheid

De berekening van de sedimentatiesnelheid in de Bolwerksplas is gebaseerd op één
tijdspunt uit de radiometrische datering. Dit is 5.55 cm/jaar in het 0-11 cm interval.
Deze sedimentatiesnelheid is ook gebruikt voor het tijdsmodel in de rest van de
boorkern. Het sedimentprofiel van de Bolwerksplas is dan 23 jaar lang en gaat terug
tot 1983. Deze berekeningen kloppen met het feit dat de plas in de 70-tiger jaren
gegraven is.
Er is aangenomen dat de sedimentatiesnelheid in de gravity boorkern ook 5.5 cm per
jaar is.

Geschiedenis van de plas

De veranderingen in het organisch materiaal gehalte in het sedimentprofiel van de
Bolwerksplas in de tijd zijn geplot in Figuur 2.2.9.
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Figuur 2.2.9. Organisch materiaal gehalte in het sedimentprofiel van de Bolwerksplas, uitgezet tegen de tijd. De
waarden in het paars representeren de metingen van de gravity boorkern, de waarden in donkerblauw zijn
afkomstig uit de piston boorkern.

32

Alterra-rapport 1659 20-3-08

Het organische materiaal gehalte in de piston boorkern is over het gehele lengte laag,
tussen 9.5% en 14% (gemiddeld 11.5%). De grote toevoer van mineraal materiaal en
de hoge sedimentatiesnelheden zijn het gevolg van frequente overstromingen in deze
type I uiterwaardplas. De korte en frequente fluctuaties in het organische gehalte van
de piston core zijn mogelijk veroorzaakt door de seizoensgebonden afwisselingen
tussen de perioden van overstromingen en isolatie. Tijdens de perioden van
overstromingen in het voorjaar wordt relatief meer mineraal materiaal aangevoerd
terwijl in de perioden van isolatie wordt meer organisch materiaal gesedimenteerd.
Het organische materiaal gehalte in de gravity boorkern is iets lager dan in de piston
boorkern maar het verschil is heel klein (Figuur 2.2.9). Verder zijn hier dezelfde korte
en frequente fluctuaties te onderscheiden als in de piston boorkern.

2.2.3 Vergelijking van de plassen met verschillende
overstromingsdynamiek
Naast de vergelijking van de uiterwaardplassen op de grond van de huidige situatie
zijn de abiotische en biotische omstandigheden vergeleken aan de hand van de gehele
sedimentprofielen. De belangrijkste verschillen in de sedimentatie van de type II plas
Huize de Poll en de type I Bolwerksplas zijn samengevat in Tabel 2.2.2. De
vergelijking is gebaseerd op de periode 1983-2006 die gelijk is aan de tijdspan van het
sedimentprofiel uit de Bolwerskplas. Onder de invloed van de inundaties door de
IJssel zijn de sedimentatiesnelheid en de toevoer van anorganisch materiaal in de
frequent overstroomde plas veel hoger dan in de weinig overstroomde plas (Tabel
2.2.2. en Figuur 2.2.10).
Tabel 2.2.2. Vergelijking van de sedimentprofielen Huize de Poll en Bolwerksplas.
niet overstroomde plas (Huize
frequent overstroomde plas
de Poll)
(Bolwerksplas)
Frequentie
1 keer (1995)
jaarlijks
overstromingsgebeurtenissen (19832006)
sedimentatiesnelheid (1986-2006),
1.98
5.55
cm/jaar
gemiddeld organisch materiaal
20.4
11.5
gehalte (1983-2006)
wisselingen in organisch materiaal
klein
groot
gehalte (1983-2006)

Ook zijn de wisselingen in organisch materiaal gehalte in de jaarlijks overstroomde
plas veel hoger dan in de plas Huize de Poll die in de periode 1983-2006 slechts 1
keer is overstroomd (Figuur 2.2.10).
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Figuur 2.2.10. Organisch materiaal gehalte in het sedimentprofiel van de Bolwerksplas (lichtgrijs) en het bovenste
deel van de plas Huize de Poll (donkergrijs), uitgezet tegen de tijd.

Naast de verschillen in de sedimentatie zijn er ook duidelijke verschillen in de
biotische omstandigheden in de plassen met verschillende overstromingsdynamiek te
onderscheiden. Aan de hand van de diatomeeënsamenstelling zijn 10 monsters uit de
piston boorkern Huize de Poll (rondom de overstromingsgebeurtenis van 1926)
vergeleken met 7 monsters uit de piston boorkern Bolwerskplas (Tabel 2.2.3 en
Figuur 2.2.11). De diatomeeënsamenstelling in de boorkernen is geanalyseerd met
behulp van de lichtmicroscoop waarbij 400 schaaltjes per monster zijn geteld.
Tabel 2.2.3. Vergelijking van de diatomeeënsamenstelling uit de piston boorkern sedimentprofielen Huize de Poll
en Bolwerksplas.
Bolwerksplas
Huize de Poll
aantal taxa
37-47
27-38
gemiddeld aantal taxa
41
34
dominante taxa in %
Stephanodiscus parvus
Puncticulata radiosa
Stephanodiscus hantzschii
Cyclotella ocellata
Asterionella formosa
Stephanodiscus hantzschii
Cyclostephanos dubius
Staurosira venter
Staurosira construens
Pseudostaurosira brevistriata
Stephanodiscus parvus
21 %
0
Stephanodiscus hantzschii
19 %
9%
Asterionella formosa
15 %
4%
Puncticulata radiosa
0
17 %
Cyclotella ocellata
0
15 %
Melosira varians
5%
0
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1.5

In het sedimentprofiel van de Bolwerksplas is het aantal diatomeeëntaxa per monster
hoger dan in de plas Huize de Poll. De mogelijke reden is de constante
veranderingen in de gemeenschappen van de Bolwerksplas onder de invloed van de
wisselende abiotische (vooral trofische) omstandigheden. Hierdoor worden de
hypertrofe gemeenschappen van de gestreste situatie rondom de
overstromingsgebeurtenissen in een sedimentmonster gemengd met de mesoeutrofe gemeenschappen van de geïsoleerde situatie. De aanwezigheid van de
riviersoorten zoals Melosira varians en Nitzschia inconspicua (dominante soorten in de
fytobenthos monsters uit de IJssel ter hoogte van Kampen, naar gegevens van RIZA,
2006) draagt ook bij het hogere aantal taxa in de sedimentmonsters van de
Bolwerksplas. Het aantal soorten blijkt geen indicator van de biodiversiteit in de plas.
Echter, de biodiversiteit in een frequent overstroomde plas is waarschijnlijk lager, wat
ook is te zien in de plankton monsters van de Bolwerskplas versus de Lazaruskolk.
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Figuur 2.2.11. DCA diagram van diatomeeënmonsters uit de piston boorkernen Huize de Poll (monstercode P)
en Bolwerksplas (monstercode B). Het cijfer in de monstercode geeft de monsterdiepte (cm) aan.

De totale samenstelling van de diatomeeëngemeenschap verschilt ook significant
tussen type I en II plassen (Figuur 2.2.11). 55% van de diatomeeëngemeenschap van
de Bolwerksplas bestaat uit slechts 3 taxa waarvan 2 (Stephanodiscus parvus en
Stephanodiscus hantzschii) hypertroof en 1 (Asterionella formosa) eutroof zijn. De rest van
de taxa komen voor in de kleine aantallen. In de plas Huize de Poll zijn de dominante
taxa verdeeld over meer taxa die vooral mesotroof zijn (Tabel 2.2.3). Deze resultaten
bevestigen de hypothese dat een grotere overstromingsdynamiek leidt tot eutrofere
en minder stabiele ecosystemen.
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2.2.4 Reconstructie van de overstroming van 1926

0.8

Om de invloed van een inundatie op een ecosysteem van een geïsoleerde
uiterwaardplas van type II te beoordelen is de diatomeeënsamenstelling uit het
sedimentprofiel van de plas Huize de Poll rondom de overstromingsgebeurtenis van
1926 geanalyseerd. Deze overstromingsgebeurtenis was één van de zwaarste in de
afgelopen 150 jaar en is goed te herkennen in het sedimentprofiel (hoofdstuk 2.2.1).
Uit de vergelijking van de diatomeeënsamenstelling in de 10 cm dikke sedimentlaag
rondom de overstromingsgebeurtenis (Figuur 2.2.12) blijkt dat de
diatomeeëngemeenschap in de monsters op 98.5 en vooral 99 cm diepte
(respectievelijk 108.5 en 109 cm onder het sedimentoppervlak) significant anders is
dan in de rest van de monsters. Deze monsters corresponderen met de vermoedelijke
piek van de overstroming (een 0.5 cm brede licht bruine laag in het sedimentprofiel
en een daling in het organische materiaal gehalte).
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Figuur 2.2.12. DCA diagram van diatomeeënmonsters uit de piston boorkern Huize de Poll. Het cijfer in de
monstercode geeft de monsterdiepte (cm) in de boorkern aan.

De volgende taxa zijn verantwoordelijk voor de grootste verschillen tussen de
monsters:
- Stephanodiscus hantzschii is een dominant taxon tijdens de
overstromingsgebeurtenis. Dit hypertrofe taxon is ook dominant in het
gehele sedimentprofiel van de frequent overstroomde Bolwerksplas (Tabel
2.2.3) en is een indicator van overstroming van een uiterwaardplas.
- Het aandeel van Cyclotella ocellata (meso-eutroof taxon) in de
diatomeeëngemeenschap van de plas Huize de Poll daalt tijdens de
overstromingsgebeurtenis. Dit taxon komt ook nauwelijks voor in het
sedimentprofiel van de frequent overstroomde Bolwerksplas (Tabel 2.2.3) en
is een indicator van de geïsoleerde omstandigheden in een uiterwaardplas.
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Aan de hand van de procentuele diatomeeënsamenstelling in de geanalyseerde
monsters en de trofische waarden van de soorten (van Dam et al., 1994) is de trofie
score voor elke monster berekend (Figuur 2.2.13). Deze score kan ook als een
natuurkwaliteit score worden gezien.
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Figuur 2.2.13. Trofie scores van de monsters uit de piston boorkern Huize de Poll (gebaseerd op de
diatomeeënsamenstelling en de trofie waarden naar van Dam et al., 1994).

In de geanalyseerde periode varieerde de omstandigheden in de plas Huize de Poll
tussen meso-eutroof en eutroof. Een duidelijk te onderscheiden piek in trofie
correspondeert met de overstroming van 1926. Het verloop in trofie scores (Figuur
2.2.13) illustreert de invloed van het nutriëntrijke rivierwater tijdens de overstroming.
Het ecosysteem verandert abrupt en de natuurkwaliteit gaat achteruit. De
natuurkwaliteit herstelt zich pas na enige tijd na de overstroming.

2.2.5 Conclusies
Aan de hand van de sedimentprofielen is de geschiedenis van type II plas Huize de
Poll en type I Bolwerksplas gereconstrueerd. Het sedimentprofiel van de plas Huize
de Poll gaat terug tot 1860. De sedimentatiesnelheid in deze zelden overstroomde
plas (berekend aan de hand van de radiometrische datering van de gravity en de
piston boorkernen) varieert tussen 1.19 cm/jaar in het onderste gedeelte en 1.95
cm/jaar in het bovenste gedeelte. Als gevolg van de inbreng van het minerale
materiaal uit de rivier zijn de overstromingen gekenmerkt door lage organisch
materiaal gehalten. De overstroming van 1926 was de zwaarste en is goed te
herkennen in het sedimentprofiel en uit het organische materiaal gehalte.
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Het sedimentprofiel van de Bolwerksplas gaat tot 1983. De sedimentatiesnelheid in
deze plas is 5.5 cm per jaar. Als gevolg van de inbreng van mineraal materiaal uit de
rivier tijdens meerdere overstromingen per jaar is het organisch materiaal gehalte
relatief laag en variabel.
Onder de invloed van de inundaties door de IJssel zijn de sedimentatiesnelheid en de
toevoer van het anorganische materiaal in de frequent overstroomde plas veel hoger
dan in de weinig overstroomde plas. Ook zijn de wisselingen in het organisch
materiaal gehalte in de jaarlijks overstroomde Bolwerksplas veel hoger dan in de plas
Huize de Poll. De totale samenstelling van de diatomeeëngemeenschap verschilt
significant tussen de plassen van type I en II. De diatomeeëngemeenschap van de
plas Huize de Poll is meso-eutroof en heeft een evenwichtige samenstelling terwijl de
diatomeeëngemeenschap van de Bolwerskplas vooral bestaat uit 2 dominante euhypertrofe taxa.
De resultaten van het onderzoek naar de sedimentprofielen bevestigen dat de
overstromingsdynamiek een grote rol speelt en leidt tot aanzienlijke verschillen in
abiotische en biotische omstandigheden in uiterwaardplassen. Hoe groter de
overstromingsdynamiek is, hoe eutrofer en minder stabiel het ecosysteem in een
uiterwaardplas wordt. De hogere frequentie van inundaties leidt tot blijvende
gevolgen (vooral via eutrofiëring, verhoogde sedimentatie en resuspensie) voor de
abiotische en biotische omstandigheden. De reconstructie van de
overstromingsgebeurtenis van 1926 in de plas Huize de Poll bevestigt dat onder
invloed van het nutriëntenrijke rivierwater het ecosysteem abrupt onder stress komt
te staan en dat het enige tijd duurt voordat het ecosysteem en de natuurkwaliteit weer
hersteld zijn.
In dit project zijn de gevolgen van inundaties op de aquatische natuur van
uiterwaardplassen in termen van diatomeeën (fytobenthos) onderzocht. Voor de
diatomeeën is eutrofiëring de belangrijkste verstoringsfactor. Voor de andere groepen
van aquatische organismen kan het effect anders liggen. Voor de macrofauna
bijvoorbeeld zullen de resuspensie (met als gevolg verlaging van het zuurstofgehalte)
en wegspoeling door verhoogde turbulentie de belangrijkste stressoren zijn.
Ten slotte, de reconstructie van de geschiedenis van de plassen aan de hand van het
paleo-instrument bevestigt de werkhypothese. Onder de invloed van nutriëntrijk
rivierwater verandert het ecosysteem van een weinig overstroomde uiterwaardplas
ten tijde van een overstroming, waarna het herstel enige tijd duurt. De hersteltijd is
afhankelijk van de intensiteit en de duur van de overstroming en is mogelijk ook
indirect gerelateerd aan de frequentie van de overstromingen. Als een plas vaak
overstroomd wordt, kan dat leiden tot blijvende veranderingen in het ecosysteem. De
vraag blijft waar de drempel tussen de herstelbare en de blijvende veranderingen van
het ecosysteem ligt, en welke factoren (frequentie, intensiteit, duur) daarbij de
belangrijkste rol spelen. Hiervoor is nader onderzoek nodig waarbij meerdere
overstromingsgebeurtenissen met behulp van het paleo-instrument onderzocht
moeten worden.

38

Alterra-rapport 1659

Conclusies

Aan de hand van de vergelijking van uiterwaardplassen met verschillende
overstromingsdynamiek (huidige situatie en sedimentprofielen) en aan de hand van
de reconstructie van de overstromingsgebeurtenis van 1926 kunnen de volgende
conclusies worden getrokken.
De ecologische omstandigheden van de twee typen plassen verschillen als gevolg van
verschillen in overstromingsdynamiek, maar ook als gevolg van de seizoensfluctuaties
binnen elke plas. Incidentele inundaties door de rivier leiden tot significante
veranderingen in abiotische en biotische omstandigheden in een uiterwaardplas. De
belangrijkste gevolgen zijn resuspensie, extra toevoer van (vooral anorganisch)
materiaal en toevoer van nutriëntrijk water door de rivier. Dit leidt vervolgens tot
tijdelijke verstoring van het ecosysteem in een plas. De samenstelling van de taxa
verandert significant, het ecosysteem wordt eutrofer en de natuurkwaliteit daalt. Het
ecosysteem herstelt zich enige tijd na een inundatie. Frequente inundaties door de
rivier leiden tot blijvende veranderingen in abiotische en biotische omstandigheden
van een uiterwaardplas. Dergelijke plassen hebben een veel hogere
sedimentatiesnelheid, een hoger en wisselend organisch materiaal gehalte en een
grotere resuspensie. Het ecosysteem van een frequent overstroomde uiterwaardplas
is onder de invloed van een continue verstoring door inundaties, in tegenstelling tot
een geïsoleerde uiterwaardplas, instabieler en eutrofer.
De hersteltijd van een ecosysteem en de natuurkwaliteit in een plas na een inundatie
is afhankelijk van de intensiteit en de duur van een overstroming en is mogelijk ook
indirect gerelateerd aan de frequentie van de inundaties. De vraag rijst waar de
drempel tussen de herstelbare en de blijvende veranderingen van het ecosysteem ligt,
en welke factoren (frequentie, intensiteit, duur) daarbij de belangrijkste rol spelen.
Hiervoor
is
een
nader
onderzoek
nodig
waarbij
meerdere
overstromingsgebeurtenissen met behulp van het paleo-instrument onderzocht
moeten worden.
Maatregelen voor vasthouden en bergen van water veroorzaken veranderingen in de
aquatische natuur en verslechtering van de ecologische kwaliteit. De specifieke
kwantitatieve maten van deze effecten moeten in de vervolgstudie worden
vastgesteld. Na een periode van inundatie is langzaam herstel mogelijk, maar bij
herhaalde inundaties verandert de aquatische natuur en de ecologische waterkwaliteit
blijvend. De toename in inundaties door klimaatverandering zal vergelijkbare invloed
op de aquatische natuur langs de Nederlandse rivieren hebben.
Het voor dit project ontwikkelde paleo-instrument is succesvol gebruikt en kan in de
toekomst voor andere beleidsdoelen, zoals het beschrijven van referenties (KRW,
EHS, natuurdoelen), het bepalen van referentieomstandigheden (ZGET) voor de
watertypen waarvan de referentietoestand niet meer voorkomt, het voorspellen van
de toekomstige situatie en/of de dynamiek van aquatische ecosystemen en het
toetsen van hypothesen, worden toegepast.
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