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Sinds ze opgroeimogelijkheden krijgen in de nevengeulen, die
met rivierverruiming meeliften, hoeven larven van
stroominnende vissen niet langer naar hun einde te driften.
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Voorwoord
Door vertegenwoordiger van een RD betrokken bij project?
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Samenvatting
Voor herstel van het natuurlijke rivierenlandschap en de bijbehorende
plant- en diersoorten worden natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd
en gepland. Een aantal van deze projecten behelst het permanent
verbinden van uiterwaarden die in het verleden door de aanleg van
zomerdijken geïsoleerd zijn geraakt van de hoofdstroom. Maatregelen
om deze uiterwaarden met de rivier te verbinden zijn het graven van
nevengeulen en het aantakken van uiterwaardplassen.
De functie van uiterwaarden in het Nederlandse riviersysteem voor
vissen en de samenstelling en ontwikkeling van visgemeenschappen in
uiterwaardwateren bleek een kennisleemte. Dit was de aanleiding voor
het RIZA om in 1996 in samenwerking met de Landbouw Universiteit
Wageningen (LUW) en de Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij (OVB) een onderzoek te starten naar de relatie tussen
(a)biotische factoren en de visstand in de uiterwaarden, ten behoeve
van het herstel van de (reofiele) vissoorten in uiterwaardwateren. Dit
rapport bevat de resultaten van dit onderzoek.
Het onderzoeksgebied beperkt zich tot drie Nederlandse riviertakken,
te weten de Grensmaas, de Waal en de Rijn-Maas monding
(benedenrivierengebied). Het onderliggend rapport behandeld:
de visgemeenschap in de Grensmaas, de Rijntakken (Waal) en de
Rijn-Maasmonding,
de betekenis van uiterwaardwateren voor de visgemeenschap,
het herstel van de karakteristieke visgemeenschap,
en de ecologische beoordeling van de visgemeenschap in grote
rivieren voor de Kaderrichtlijn Water.
De visgemeenschap in de onderzochte riviertrajecten
Bij het onderzoeken van de visgemeenschap is onderscheid gemaakt
tussen de aanwezigheid van éénzomerige (0+) en de aanwezigheid
van meerzomerige (1+) vissen. Éénzomerige vissen is indicatief voor
het paaisucces en de aanwezigheid van opgroeigebieden voor de
eerste levensstadia van vissoorten. De aanwezigheid van meerzomerige
vissen zijn indicatief voor de levensmogelijkheden na het eerste
levensjaar.
De visgemeenschap in de hoofdstroom van zowel de Rijntakken, als de
Maas als het Benedenrivierengebied wordt gedomineerd door
eurytope soorten als brasem, blankvoorn, baars, snoekbaars, aal en
pos. De verschillende positionering van de drie onderzochte
riviertrajecten in het riviersysteem is duidelijk terug te vinden in de 0+
en 1+ visgemeenschap. De Grensmaas onderscheidt zich door het
relatief hoge aandeel obligaat reofiele soorten. De Rijn-Maasmonding
onderscheidt zich doordat partieel reofiel B soorten, maar met name
zoet-zout reofiele soorten een groter aandeel in de visgemeenschap
hebben ten opzichte van de Rijntakken en de Grensmaas. Het aandeel
limnofiele soorten is in alle riviertakken laag.
De aandelen van de reofiel A, reofiel B en limnofiele gilden in de 0+
visgemeenschap blijken in alle onderzochte riviertakken vele malen
hoger dan die in de 1+ gemeenschap. Dit duidt erop dat het areaal aan

geschikte opgroeigebieden een beperking vormt voor de aanwezigheid
van reofiele en limnofiele soorten in het huidige riviersysteem.
De meeste exoten worden niet aangetroffen als éénzomerigen en als
dit wel zo is dan komen meerzomerigen in grotere dichtheden dan
éénzomerigen voor. Dit duidt erop dat deze exoten zich niet of slechts
in zeer beperkte mate binnen Nederland voortplanten.
Betekenis uiterwaardwateren voor de visgemeenschap
Het blijkt dat er een groot verschil is tussen de visgemeenschap in
geïsoleerde uiterwaardwateren en die in de met de rivier verbonden
uiterwaardwateren. De geïsoleerde wateren hebben geen functie voor
reofiele soorten en de aangetakte wateren hebben geen functie voor
limnofiele soorten. Eurytope soorten komen in beide watertypen in
hoge dichtheden voor.
In de onderzochte nevengeulen en de aangetakte wateren zijn reofiele
soorten ruimtelijk duidelijk gescheiden van eurytope soorten. De
visgemeenschap in ondiep, warmer habitat met hogere
stroomsnelheden wordt gekarakteriseerd door reofiele soorten terwijl
eurytope soorten zich concentreren in dieper, langzamer stromend
habitat. De tijdens hoge afvoeren geïnundeerde terrestische vegetatie
blijkt een belangrijk habitat voor de larven van de meeste soorten te
vormen.
Eurytope soorten benutten nevengeulen en aangetakte wateren als
paai- en opgroeigebied. Obligaat reofiele soorten zijn door het
ontbreken van grindbanken niet in staat zich in nevengeulen voort te
planten, voor partieel reofiele soorten hebben nevengeulen
waarschijnlijk wel een functie als voortplantingsgebied.
Het éénzomerige visbroed van eurytope soorten maakt gedurende de
hele zomer gebruik van nevengeulen en aangetakte wateren als
opgroeigebied. De dichtheden zijn het hoogst in de aangetakte
wateren waar de stroming gering is. Het broed van reofiele soorten
vertoont een duidelijke voorkeur voor nevengeulen. In de loop van de
zomer neemt de dichtheid echter sterk af en verplaatsen ze zich
waarschijnlijk naar de hoofdstroom.
Geïsoleerde plassen in de Nederlandse ‘versmalde’ uiterwaarden liggen
dichtbij de hoofdstroom en komen bij hoge waterstanden vrijwel ieder
jaar in verbinding met de rivier te staan. Deze vorm van dynamiek
zorgt er waarschijnlijk voor dat waterplanten slecht tot ontwikkeling
komen waardoor limnofiele soorten gering in aantal zijn. De
visgemeenschap in dergelijke plassen wordt gedomineerd door
brasem.
Herstel karakteristieke visgemeenschap
Door vergelijking van de visgemeenschap in de historische situatie met
de huidige situatie en het meenemen van de geomorfologische
kansrijkdom voor het herstel van aquatische rivierecotopen zijn per
riviertraject inrichtingsadviezen voor het herstel van de
visgemeenschap gegeven. De Grensmaas onderscheid zich van de
andere Nederlandse riviertrajecten door een grotere hydrodynamiek,
de aanwezigheid van grindig substraat en de afwezigheid van
scheepvaart. Herstel van de reofiele visgemeenschap in de Grensmaas
9
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heeft hierdoor hoge potenties. De aquatische ecotopen ondiepe
grindbedding, grindbank, nevengeul en strang zijn in de Grensmaas
kansrijk voor herstel en kunnen gecreëerd worden bij de maatregelen
stroomgeulverbreding en weerdverlaging. Maatregelen in het
zomerbed scheppen zowel paai als opgroeimogelijkheden en
verdienen daarom de voorkeur boven maatregelen in het winterbed
waarmee voornamelijk opgroeimogelijkheden gecreëerd kunnen
worden.
De gestuwde riviertrajecten (Zandmaas, Nederrijn en Lek) hebben veel
van hun oorspronkelijke hydrodynamiek en de hierbij behorende
stroomminnende visgemeenschap verloren. Herstelmaatregelen
kunnen zich het best richten op het creëren van ondiep stagnant
plantenrijk water waar limnofiele soorten zich kunnen vestigen. Door
het verondiepen en het verflauwen van oevers in bestaande plassen en
middels uiterwaardverlaging kan ondiep water gecreëerd worden.
Hierbij is het van belang rekening houden met de ligging van reeds
bestaande plassen of strangen. Door uiterwaardwateren in de nabijheid
van andere geïsoleerde wateren te situeren kan kolonisatie vanuit
omringende wateren plaatsvinden en wordt het leefgebied en hiermee
de duurzaamheid van de populaties die reeds voorkomen vergroot.
In de ongestuwde Rijntakken (Bovenrijn & Waal) hebben met name de
vastlegging van het zomerbed en het afsluiten van de uiterwaarden
middels zomerdijken geleid tot het verdwijnen van voor vissen
belangrijk leefgebied. Het bestand stroomminnende zich in de
hoofdstroom voortplantende vissen, waarvan het broed afhankelijk is
van ondiepe gebieden, is mede hierdoor sterk achteruitgegaan. Het
herstellen van ondiepe oevergebieden en overstromingsvlakten kan
een bijdrage leveren aan het herstel van deze soorten. Door bij
uiterwaardverlaging de ecotopen nevengeul en aangekoppelde strang
te creëren kunnen ondiepe langzaam stromende gebieden en een
toename van het areaal dat bij verhoogde waterstanden overstroomt
ontstaan. Door maatregelen als het verwijderen van oeververdediging
of verbreding van het zomerbed is het mogelijk plaatselijk natuurlijke
oevers in het zomerbed te laten ontstaan. Kribafsluiting en
vooroeververdediging kunnen de stroomsnelheid en de invloed van
scheepvaart beperken.
De hydrologische situatie in de Benedenrivieren is sinds de aanleg van
de Deltawerken erg veranderd. De voor de Nederlandse rivierdelta
karakteristieke brakwater- en zoetwatergetijdenzones zijn sterk in
omvang afgenomen en vismigratie vanuit zee wordt belemmerd.
Estuariene en diadrome soorten zoals bot, fint en spiering waarvoor
het Benedenrivierengebied functioneerde als voortplantings- en
opgroeigebied worden nog slechts incidenteel aangetroffen. Een
toekomstige brakke zone in het Haringvliet biedt grote mogelijkheden
voor diadromen soorten die het estuarium als leefgebied hebben maar
ook voor juveniele marine en estuariene residente soorten.
Ecologische beoordeling en de Kaderrichtlijn Water
De meeste locaties in de Nederlandse rivieren scoren zeer slecht, slecht
of matig ten aanzien van de abundantie en leeftijdsopbouw van de
ecologische gilden reofiel, limnofiel en diadroom ten opzichte van de
10
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referentiesituatie. De drukken die op de rivieren inwerken hebben een
dusdanige impact op de beschikbaarheid van rivierhabitats dat het
aandeel van karakteristieke riviersoorten in de visgemeenschap zeer
laag is ten opzichte van de referentiesituatie en de opgroei en/of
voortplantingsmogelijkheden voor deze soorten zijn sterk afgenomen.
Qua soortsamenstelling liggen de Nederlandse grote rivieren nog dicht
bij de referentiesituatie.
Daar veel maatregelen in het kader van ecologisch rivierherstel gericht
zijn op de uiterwaarden en in de uiterwaarden ook de meeste kansen
liggen voor het herstel van de riviervisgemeenschap is het opnemen
van uiterwaardwateren in de toekomstige monitoring voor de
Kaderrichtlijn water het overwegen waard.

11
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1 Inleiding
........................................................................................

1.1 Aanleiding
In de natuurlijke situatie waren de grote rivieren in Nederland
dynamisch van karakter. De loop van de hoofdstroom veranderde
voortdurend als gevolg van de natuurlijke morfologische processen
van erosie en sedimentatie. In de brede en ondiepe hoofdstroom
zorgden eilandjes en zandbanken voor een grote diversiteit aan
habitattypen met een grote variatie in stroomsnelheden en diepten.
Het gebied dat bij de hoge winter- of zomerafvoer onder water kwam
te staan, zou enkele tientallen kilometers breed geweest moeten zijn.
Het gebied werd begrensd door de heuvelruggen die gedurende
ijstijden gevormd zijn (Van Urk & Smit, 1989; Grift, 2001) (figuur 3.1).
Hoofdstroom en uiterwaarden vormden één geheel. Door de
geleidelijke overgang tussen water en land werden de uiterwaarden
regelmatig overstroomd. De dynamiek van de land-water interactie, de
‘Aquatic Terrestrial Transition Zone’ (ATTZ), is bepalend voor de
ontwikkeling van visgemeenschappen (Junk et al., 1989; Copp, 1989,
1992; Schiemer & Zalewski, 1992; Buijse & Vriese, 1996).
Als gevolg van menselijk ingrijpen in de natuurlijke rivierloop, zoals
kanalisatie, bedijking, het bouwen van kunstwerken als stuwen en
sluizen, is de geleidelijke verbinding tussen hoofdstroom en de
uiterwaarden verloren gegaan (Grift, 2001). Uiterwaardwateren die een
permanent open verbinding met de rivier hadden werden hierdoor
afgesloten. In de huidige situatie vinden overstromingen minder
frequent plaats dan in de natuurlijke situatie en als overstromingen
zich voordoen, gebeurt het abrupter. Bovendien is de originele
rivierbedding, gekarakteriseerd door zand- en grindbedden, sterk in
areaal verminderd (tabel 1.1) en heeft plaatsgemaakt voor steile
middels stortsteen vastgelegde oevers met een geringe variatie in
habitattypen (Buijse & Vriese, 1996; Middelkoop, 1997; Cals et al., 1998;
Grift, 2001). Ver van de rivier gelegen plassen en poelen, die in de
natuurlijke situatie zelden overstroomden, zijn nu volledig van de rivier
gescheiden door winterdijken. Alleen via het grondwater staan deze
wateren nog met de rivier in verbinding (figuur 3.1).
De Nederlandse grote rivieren zijn als gevolg van de hierboven
geschetste menselijke beïnvloedingen verworden tot een
gefragmenteerd ecosysteem waarin de connectiviteit tussen
hoofdstroom en de uiterwaarden en hier gelegen wateren ernstig
verstoord is. Wat resteert is een hoofdstroom met geringe
habitatdiversiteit en sterke hydrologische dynamiek, diepe havens en
aangetakte zandwinputten, en uiterwaardplassen die geïsoleerd liggen
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ten opzichte van de hoofdstroom. Alleen bij hoge rivierafvoer staan de
uiterwaarden nog met de rivier in verbinding (Grift, 2001).
.......................

Figuur 1.1 (Grift, 2001)

Menselijke beïnvloeding en
veranderingen in
Nederlandse rivieren.
De afstand tussen de
heuvelrug en de winterdijk is
niet op schaal. In
werkelijkheid was deze
afstand tot tien keer zo
breed als aangegeven in de
figuur.

.......................

Tabel 1.1

Habitat

Historische veranderingen in
2
habitatoppervlakte (km ) in
de Waal tussen Tiel en
Nijmegen. (data zijn
afkomstig uit Maas et al.
(1997).

Diepe rivierbedding
Grindbank
Zandbank
Nevengeul
Oeverwal
Kruidachtige vegetatie
Aangetakte strang
Geïsoleerde strang
Uiterwaardplas
Totaal

Jaar
1780
13.6
0.2
1.7
0.5
0.5
21.2
1.7
2.8
0.1
42.3

1830
15.3
0.0
0.6
1.6
0.7
8.8
0.6
1.0
0.1
18.3

1990
13.5
0.0
0.0
0.0
2.1
6.8
0.5
0.8
4.3
17.3

Doordat het visstandonderzoek in de grote Rijkswateren van
oorsprong sterk op de hoofdstroom gericht was, is er over de
samenstelling en ontwikkeling van de visgemeenschappen in de
uiterwaarden nog weinig bekend. In Nederland is hier dan ook geen
onderzoek gedaan en het in het buitenland uitgevoerde onderzoek
bleek gering. Dit kennis gebrek was de aanleiding voor het RIZA om in
1996 in samenwerking met de Landbouw Universiteit Wageningen
(LUW) en de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB)
een onderzoek te starten naar de relatie tussen (a)biotische factoren en
14
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de visstand in de uiterwaarden, ten behoeve van het herstel van de
(reofiele) vissoorten in uiterwaardwateren (Lanters & van Densen,
1996). Aandachtpunt hierbij is de rol die natuurontwikkeling hierbij kan
spelen.

1.2 Probleembeschrijving
Tot halverwege de jaren negentig waren maatregelen ten behoeve van
het herstel van de visgemeenschap in de grote rivieren gericht op
riviertrekvissen (onder andere zalm). Om migratieroutes te herstellen
werden barrières in de lengterichting (denk aan sluiscomplexen,
stuwen) middels vistrappen passeerbaar gemaakt. Naast migratie in de
lengte richting zijn er karakteristieke riviersoorten (zoals winde en
serpeling) die behoefte hebben aan open verbindingen in de
breedterichting, dus tussen hoofdstroom en uiterwaarden.
Natuurontwikkelingsprojecten in het Nederlandse rivierengebied zijn
gericht op het herstel van kenmerkende rivier-ecotopen die door
normalisatie zijn verdwenen (WNF, 1992; Cals, 1994; Silva & Kok, 1994).
Bij deze projecten wordt er vanuit gegaan dat na het plegen van
herstelmaatregelen de natuur in staat is om zichzelf te ontwikkelen. De
aanzet tot de herinrichting van de uiterwaarden is afkomstig van ‘Het
Plan Ooievaar’, (De Bruin et al., 1987) en het plan ‘Levende Rivieren’ dat
door het Wereld Natuur Fonds (WNF) is ontwikkeld (WNF, 1992). Het
doel van deze plannen is herstel van het natuurlijke rivierenlandschap
door vergroting van de rivierdynamiek in het winterbed. Waardoor de
voor de rivier karakteristieke afwisseling in leefgebieden, met de
daarbij behorende planten en dieren, kunnen terugkeren.
Herstelprojecten in de uiterwaarden werden ingepast in het
overheidsbeleid. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze herstelprojecten
(Admiraal et al., 1992). De beheerders van de grote Rijkswateren
(Regionale Directies), Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS) en
het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA, zijn mede verantwoordelijk voor de
uitvoering van herinrichtingsmaatregelen. In dit kader worden
uiterwaardwateren in open verbinding gesteld met de hoofdstroom.
Deze verbinding met de uiterwaarden is van belang voor de
ontwikkeling van een (rivier)visgemeenschap, omdat voor veel
vissoorten ondergelopen uiterwaarden een belangrijke paai- en
opgroeifunctie vervullen.
In het kader van het ecologisch rivierherstel zijn langs de grote rivieren
in Nederland een groot aantal natuurontwikkelingsprojecten in de
uiterwaarden gepland. Een aantal van deze projecten behelst het
permanent verbinden van uiterwaarden die in het verleden door de
aanleg van zomerdijken geïsoleerd zijn geraakt van de hoofdstroom.
Maatregelen om deze uiterwaarden met de rivier te verbinden zijn het
graven van nevengeulen en het aantakken van uiterwaardplassen.
Zoals in de voorgaande paragraaf werd aangegeven is er nog maar
weinig bekend over de samenstelling en ontwikkeling van de
15
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visgemeenschappen in uiterwaardwateren. Om de effecten van
herinrichtingprojecten op de visstand beter te kunnen inschatten, dient
de ecologische betekenis van de uiterwaarden voor
visgemeenschappen in de grote rivieren nader te worden onderzocht.
Er is behoefte aan kennisontwikkeling op dit terrein. Fundamenteel
onderzoek naar het ecologisch functioneren van rivieren in relatie tot
herinrichting van de uiterwaarden moet uiteindelijk leiden tot
ecologisch onderbouwde adviezen bij toekomstige projecten.
Ecologische effecten van beheers- en inrichtingsmaatregelen in de
uiterwaarden zijn dan vooraf in te schatten.

1.3 Afbakening
Het onderzoeksgebied beperkt zich tot drie Nederlandse riviertakken,
te weten de Grensmaas, de Waal en de Rijn-Maasmonding
(benedenrivierengebied).

1.4 Doelstelling
Het voorliggende rapport beoogt aan de hand van de resultaten van
het onderzoek in het kader van het project ‘Kansen Voor
Stroomminnende Vissen’ beheerders vooraf inzicht en gerichte
adviezen te kunnen geven met betrekking tot de ecologische effecten
van beheers- en inrichtingsmaatregelen bij
natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden langs de grote
rivieren.

1.5 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de sturende factoren in een rivierecosysteem
aan de hand van het River Continuüm concept en het Flood Pulse
concept. Vervolgens wordt toegelicht hoe vissen het riviersysteem
tijdens verschillende levensstadia gebruiken en hoe zij zijn ingedeeld in
verschillende ecologische gilden. Tenslotte wordt er een overzicht
gegeven van de vissoorten die een beschermde status hebben.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe het MWTLmonitoringprogramma en het Kansen Voor Stroomminnende Vissen
onderzoek, waarvan de data in onderhavige studie geanalyseerd zijn,
zijn opgezet. Hierbij worden de doelstellingen van de bemonsteringen,
de gebruikte vangtuigen en de onderzoeksgebieden beschreven. Tot
slot worden de analysemethodes die gebruikt zijn om de aanwezige
visgemeenschap te relateren aan habitatvariabelen behandeld.
Hoofdstuk 4 beschrijft de soortsamenstelling en het aandeel van
ecologische gilden in de visgemeenschap van de Grensmaas, de Waal
en de Rijn-Maasmonding. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
éénzomerige (0+) vis en meerzomerige vis (1+) en worden de
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riviertakken vergeleken. Verder worden de trends van bedreigde en
kwetsbare soorten voor de periode 1993-1999 besproken.
Hoofdstuk 5 omvat een belangrijk deel van de resultaten van het
Kansen Voor Stroomminnende Vissen onderzoek. Het functioneren van
uiterwaardwateren (nevengeul, aangetakte strang en plas) voor
ecologische gilden wordt beschreven. Hierbij komen habitatvoorkeur
en ruimtelijke en temporele patronen aan bod. Ook wordt ingegaan op
de rekrutering vanuit uiterwaardwateren naar de hoofdstroom.
In hoofdstuk 6 wordt voor riviertrajecten in de Rijntakken, de Maas en
de Benedenrivieren aangegeven welke ecotopen en maatregelen
kunnen bijdragen aan het herstel van de karakteristieke riviereigen
visstand. Hiervoor is enerzijds een vergelijking gemaakt tussen de
huidige visstand en de historische visstand van rond 1900, anderzijds is
de geomorfologische kansrijkdom voor het herstel van aquatische
rivierecotopen bekeken.
Hoofdstuk 7 gaat in op de ecologische beoordeling van rivieren
middels de index biotische integriteit methode (IBI) en beoordeelt de
huidige ecologische toestand ten opzichte van de referentiesituatie.
Ook wordt er ingegaan op het belang van het monitoren van
uiterwaardwateren bij de ecologische beoordeling van rivieren.
In hoofdstuk 8 wordt teruggegrepen naar de doelstellingen van het
Kansen Voor Stroomminnende Vissen onderzoek waarbij de
belangrijkste conclusies worden gegeven en bediscussieerd. Tot slot
worden aanbevelingen voor het herstel van de riviervisgemeenschap
en toekomstig onderzoek gegeven.
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2 Vissen in rivieren
........................................................................................

2.1 Concepten functioneren rivierecosystemen
Meer dan in andere ecosystemen wordt het rivierecosysteem beïnvloed
door abiotische factoren zoals afvoerpatroon, temperatuurregime en
geomorfologie van het afvoergebied (Petts, 1994). Van de bovenloop
tot de monding van de rivier veranderen deze abiotische
karakteristieken van een rivier sterk. Daarmee veranderen ook de
soortsamenstelling en dichtheden van de algen-, macrofauna- en visgemeenschap. De verandering in biologische processen en
samenstelling van de biotische component wordt beschreven door het
River Continuüm Concept (Vannote et al., 1980). Volgens dit concept
zorgt de longitudinale gradiënt van abiotische karakteristieken voor
een continue gradiënt van bron tot monding van morfologische en
hydrologische eigenschappen (Johnson et al., 1995). De samenstelling
van de aquatische levensgemeenschappen, die zich op een bepaalde
locatie in de rivier bevinden, zijn aangepast aan de riviereigenschappen
zoals die op deze locatie aanwezig zijn. Het River continuüm concept
heeft vooral betrekking op rivieren, of trajecten van een rivier, met een
lage stroomorde (zijrivieren) en een klein areaal aan vloedvlakten. Het
functioneren van grote laagland rivieren is met dit concept moeilijk te
beschrijven (Junk et al., 1989; Sedell et al., 1989; Welcomme et al.,
1989; Petts & Maddock, 1994).
Voor de grotere rivieren is het Flood Pulse Concept (Junk et al., 1989)
meer van toepassing. Dit concept stelt dat de vloedpuls (of
hoogwater), van de rivier naar de uiterwaarden, de meest sturende
factor voor biota is. Hoogwaters beïnvloeden biota op drie manieren:
1) door habitats te verbinden en daardoor migratie tussen habitats
mogelijk te maken, 2) door primaire productie te bevorderen en 3)
door habitats te creëren. Volgens Junk et. al. (1989) is de hoofdstroom
van een laagland rivier te zien als de primaire route voor vissen op weg
naar hun habitats om te paaien, foerageren of te overwinteren.
Door schommelingen in de waterstand verschuift de litorale zone en
treedt er een wisseling op in de land/water zone (aquatic terrestrial
transition zone, ATTZ). De afwisseling van droge en natte fases en
aërobe en anaërobe condities van de bodem verhoogt de
afbraaksnelheid van het organisch materiaal en versnelt de
nutriëntencyclus (Junk et al. 1989, Ward & Stanford 1995). De
hoofdstroom van de rivier transporteert tevens nutriënten en organisch
materiaal afkomstig van bovengelegen stroomgebieden naar de
vloedvlakten. De omstandigheden in de hoofdstroom (grote diepte en
hoge stroomsnelheid) zijn ongunstig voor primaire en secundaire
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productie. De stilstaande wateren in de vloedvlakten zijn minder diep
en hebben een uitgebreide oeverzone. Algen en waterplanten kunnen
onder deze omstandigheden de aanwezige voedingsstoffen benutten.
De aanwezigheid van algen en structuren (waterplanten) is gunstig
voor de ontwikkeling van zoöplankton en macrofauna. De wateren in
de vloedvlakten hebben dan ook een veel hogere productiviteit dan de
hoofdstroom. Deze productiviteit komt deels ook ten goede aan de
hoofdstroom van de rivier (Ward & Stanford 1995). Uiterwaarden
hebben hierdoor een belangrijke toeleverende functie aan het
rivierecosysteem.
Behalve dat uiterwaarden belangrijk zijn voor de biologische productie
in een rivier verschaffen ze ook belangrijke habitats (Schiemer &
Zalewski, 1992). Afhankelijk van de geologie en morfologie van de
vloedvlakten ontstaat tijdens overstromingen een breed aanbod van
substraattypen. Door sedimentatie en erosie als gevolg van
overstromingen worden zandbanken gevormd, strangen en
nevengeulen uitgeschuurd of juist gevuld met zand en slib. In
natuurlijke uiterwaarden komt daardoor een grote diversiteit aan
habitats voor.
Door het grote voedselaanbod en de diversiteit aan habitats maken
veel vissoorten gebruik van uiterwaarden tijdens hun levenscyclus en
sommige soorten zijn er zelfs van afhankelijk. Uiterwaarden worden
tijdelijk of permanent gebruikt om te paaien, te foerageren of om
slechte omstandigheden in de hoofdstroom te ontwijken (Welcomme,
1979; Welcomme & De Mérona, 1988; Fernandes, 1997; Molls, 1999;
Saint-Paul et al., 2000).
Larven van vrijwel alle vissoorten vereisen stroomluwtes in de ondiepe
oeverzone. Door de aanwezigheid en diversiteit van dit type habitat en
het grote voedselaanbod zijn uiterwaarden voor veel vissoorten
belangrijke kinderkamers.

2.2 Habitatgebruik van levensstadia
De levenscyclus van alle Nederlandse zoetwatervissen verloopt via
dezelfde stadia: ei, larvaal, juveniel en adult. De duur van deze stadia,
en de eisen aan de leefomgeving gedurende ieder stadium varieert
echter sterk tussen soorten.
Ei stadium
Alle Nederlandse zoetwatervissen leggen eieren. De eieren worden
verborgen in het substraat, over het substraat verspreid, zwevend in de
waterkolom gedeponeerd of vastgehecht aan vegetatie (Quak, 1994).
Het succes van de voortplanting wordt in de eerste plaats bepaald
door het aantal eieren dat wordt afgezet hetgeen direct gerelateerd is
aan het aantal ouderdieren dat aan de voortplanting deelneemt. Het
uiteindelijke succes van het ei-stadium wordt bepaald door het aantal
eieren dat uitkomt en overgaat naar het larvale stadium. Hierbij spelen
het areaal aan geschikte paaigebieden en het verloop van
milieuomstandigheden zoals temperatuur, zuurstofgehalte en
stroomsnelheid een belangrijke rol. Het substraat waarop de eieren
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afgezet worden is een belangrijk onderscheid tussen vissoorten (Tabel
1). Afhankelijk van de specifieke eisen die een soort aan zijn
paaigebied stelt zal het areaal geschikt paaisubstraat in meer of
mindere mate sturend zijn voor het percentage van de afgezette eieren
dat uitkomt. Barbeel bijvoorbeeld, zet zijn eieren alleen af op
grindbanken waar stromend water aanwezig is (Baras, 1994). Het
areaal grindbanken en de kwaliteit van het grindsubstraat en de
stromingsomstandigheden zijn bepalend voor het aandeel van de
barbeeleieren dat uitkomt. Brasem is minder kieskeurig ten aanzien van
het substraat om eieren op af te zetten (Tabel 2.1). Als waterplanten
niet beschikbaar zijn kiest brasem stenen, dood hout of een willekeurig
ander substraat.
...................................

Tabel 2.1

Groep

Substraat

Soorten

Indeling van vissoorten aan de hand van

Lithofiel

grind, stenen

barbeel, kopvoorn, sneep, serpeling

paaisubstraat (volgens Balon, 1975 en

Fytolithofiel

planten, stenen, hout

brasem, blankvoorn, pos, baars, winde

Mann, 1996).

Fytofiel

planten

karper, zeelt, ruisvoorn, snoek, kolblei

Psammofiel

zand

riviergrondel

Larvaal en juveniel stadium
De habitatvoorkeur van juveniele vissen wordt in grote mate gestuurd
door een behoefte aan voedsel, temperatuur, en schuilgelegenheid.
Voedselaanbod en watertemperatuur bepalen samen de groeisnelheid
van vissen. De schuilgelegenheid bepaalt de mortaliteit als gevolg van
predatie.
Potentiële predatoren voor juveniele vis zijn vogels en grotere vissen.
Het predatierisico wordt bepaald door de grootte van de vis en de
diepte waarop de vis zich bevindt. In ondiep water komen weinig
(grote) roofvissen voor maar is de kans om door een vogel opgegeten
te worden groter. In diep water is het andersom. Zowel visetende
vogels als piscivore vissen hebben een bepaalde selectiviteit ten
aanzien van prooivissen: te kleine vissen leveren te weinig op en te
grote vissen passen niet in de bek. Een vis die predatie wil ontwijken
zal dus een afweging moeten maken welk habitat het meest geschikt is
(Figuur 1). Behalve diepte is ook de aanwezigheid van vegetatie een
belangrijke factor die het predatierisico verlaagt.
...................................

Figuur 2.1.
Beoordeling van predatierisico in relatie
tot lengte van de prooivis, predatortype
en waterdiepte (uit Quak, 1994).
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De aanwezigheid van vegetatie, dood hout of stenen combineert vaak
een goed voedselaanbod, lage stroomsnelheden en bescherming
tegen predatie. Tussen aquatische vegetatie is het voedselaanbod aan
macro-invertebraten vaak beter (Swales, 1979; Brock & van der Velde,
1996). In ondergelopen terrestrische vegetatie in de uiterwaarden
wordt het voedselaanbod bovendien uitgebreid met terrestrische
organismen (Winemiller, 1996). Voor larven van veel soorten is
vegetatie een geschikt habitat omdat de stroomsnelheden tussen de
planten laag zijn (Lightfoot & Jones, 1979; Copp. 1990).
Tijdens de opgroei veranderen de eisen aan de leefomgeving en vaak
benutten juvenielen van verschillende soorten ook een verschillende
habitat. Alver en barbeel bijvoorbeeld, benutten eenzelfde habitat in
het larvale stadium maar gaan verschillende habitats gebruiken
wanneer ze opgroeien (Figuur 2; Schiemer en Spindler, 1989).
...................................

Figuur 2.2.

Habitatscheiding van alver en barbeel

Aanwezigheid (% van populatie)
100

50

0

50

tijdens de opgroei. In het larvale

100

September

stadium benutten zowel alver als

Augustus

barbeel baaien of inhammen met een
lage stroomsnelheid. Barbeel benut

Juli

tijdens de opgroei echter steeds meer

Barbeel
Alver

grindbanken waar het water sneller

Juni

stroomt terwijl alver voornamelijk in
de baai blijft (naar Schiemer &

Baai

Grindbank

Spindler, 1989).

Adult stadium
Volwassen vissen die in rivieren leven migreren tussen paai-, foerageer
en overwinteringsgebieden (Figuur 3) en stellen in ieder gebied eisen
aan de leefomgeving. De afstand tussen de gebieden, en dus de schaal
waarop een soort zijn levenscyclus voltooit verschilt sterk. Een
kroeskarper bijvoorbeeld, kan zijn hele leven doorbrengen in één
rivierplas terwijl een zalm honderden kilometers migreert tussen
foerageer- (zee) en paaigebied (bovenlopen rivieren).
...................................

Figuur 2.3.
De basale levenscyclus van riviervissen
(naar Schlosser, 1991).
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2.3 Indeling in ecologische gilden
In de Nederlandse Rijntakken en Maas worden 57 vissoorten
aangetroffen. Afhankelijk van hun levensstrategie verschilt de wijze
waarop deze soorten gebruik maken van de habitats in het
rivierengebied. Op basis van het gebruik van hoofdstroom en
uiterwaarden kunnen de riviervissen geclassificeerd worden in reofiele,
eurytope en limnofiele soorten (Bijlage 1). In laaglandrivieren is er een
zonering van visgemeenschappen van de hoofdstroom naar de rand
van de uiterwaard van reofiele, naar eurytope en limnofiele vissoorten
(Copp & Peñáz, 1988; Copp, 1989; Regier et al., 1989; Copp et al., 1991;
Schiemer & Waidbacher, 1992).
Limnofiele soorten, zoals zeelt, kroeskarper en ruisvoorn, kunnen hun
levenscyclus binnen één habitat voltooien. Ze verblijven hoofdzakelijk
in de geïsoleerde rivierplassen. Voor hun voortplanting vereisen ze de
aanwezigheid van vegetatie om hun eieren op af te zetten. Sommige
limnofiele soorten, zoals zeelt en kroeskarper, zijn aangepast aan de
extreme omstandigheden (droogvallen, zuurstofloosheid) die in de
plassen op kunnen treden (Welcomme & De Mérona, 1988).
Eurytope soorten, zoals brasem, blankvoorn, kolblei en snoekaars, zijn
habitatgeneralisten die in zowel de hoofdstroom als verschillende
soorten uiterwaardwateren voorkomen (Figuur 4; Schiemer &
Waidbacher, 1992). In tegenstelling tot reofiele soorten stellen ze
weinig specifieke eisen aan hun leefomgeving en ze zijn voor het
doorlopen van hun levensloop niet gebonden aan stromend water.
Reofiele soorten, zoals barbeel, winde, kopvoorn en serpeling, zijn
voor het vervullen van hun levenscyclus gebonden aan habitats met
stromend water. Zij benodigen tijdens hun ontwikkeling van ei tot
juveniel een stringente volgorde van specifieke habitats (Schiemer et
al., 1991; Schiemer & Zalewski, 1992; Schiemer et al., 1995). Alle
reofiele soorten zetten hun eieren af in stromend water maar het
substraat waarop ze dat doen varieert (Balon, 1975; Mann, 1996).
Barbeel bijvoorbeeld, zet zijn eieren af op grindig substraat. Een winde
zet zijn eieren af op planten, stenen en harde zandbodems. De reofiele
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soorten kunnen worden onderverdeeld in reofiel A, B en C soorten
(Schiemer & Waidbacher, 1992). Riviervissen zoals de barbeel en de
kopvoorn die voor alle onderdelen van hun levensloop gebonden zijn
aan stromend water worden obligaat reofiel genoemd (reofiel A),
soorten als winde en riviergrondel die voor ten minste één (meestal de
paai) maar niet alle onderdelen van hun levensloop gebonden zijn aan
stromend water worden partieel reofiel genoemd (reofiel B). Hiernaast
leven ook soorten van de groep der diadromen, zoals zalm en zeeprik
die een deel van hun levenscyclus in zoet water en een deel in zout
water vervullen, in de rivier. Deze soorten trekken voor hun paai en/of
opgroei over grote afstanden door de rivieren. Hierbij worden veelal de
landsgrenzen overschreden. De diadrome soorten van estuaria, zoals
bot, spiering en fint, waarvan sommige stadia verbonden aan langzaam
stromend brak water worden als reofiel C geclassificeerd. Diadrome
soorten die verder stroomopwaarts trekken zoals steur, zalm en
zeeforel worden als reofiel A geclassificeerd.
Larven van alle reofiele soorten zijn afhankelijk van ondiep, langzaam
stromend water. Dit kan beschikbaar zijn in de oeverzone en
zandbanken van de hoofdstroom of in permanent aangetakte
uiterwaardwateren zoals nevengeulen (Figuur 4; Schiemer &
Waidbacher, 1992). De jonge larvale en juveniele stadia hebben zeer
nauwgezette optimale en kritische stroomsnelheden (Flore & Keckeis,
1998; Schiemer et al., 2001). Wanneer de larven en juvenielen groeien,
veranderen de eisen met betrekking tot stroomsnelheid, diepte en
voedsel en treedt er meestal een verandering van habitat op (Gaudin,
2001).
Naast de hierboven beschreven indeling kunnen vissen ook worden
ingedeeld naar het paaisubstraat dat ze benodigd hebben (tabel 2.1).
Er is onderscheid te maken tussen de lithofielen die paaien op grind en
stenen, de fytolithofiele die paaien op planten, stenen of hout, de
fytofielen die uitsluitend op planten paaien en de psamofiele paaiers
die op zand paaien. De reofiel A soorten behoren hoofdzakelijk tot de
ltihofiele paaiers. Reofiel B en eurytope soorten vallen voornamelijk in
de groep der fytolithofiele paaiers en de limnofiele soorten behoren
tot de fytofiele paaiers.

2.4 Beschermde soorten
Een aantal van de vissoorten die in de Nederlandse rivieren voorkomen
hebben een beschermde status in de volgende wettelijke regelingen of
internationale verdragen:
Europese habitatrichtlijn;
Benelux-verdrag inzake vismigratie;
Natuurbeschermingswet;
Rode lijst;
Flora- en Faunawet.
Europese habitatrichtlijn
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Deze richtlijn richt zich op het behoud van biodiversiteit door
bescherming van (half-)natuurlijke landschappen (habitats) en soorten
van Europees belang.
Van de Nederlandse inheemse riviersoorten vallen 11 soorten onder
bijlage 2 (soorten waarvoor de aanwijzing en bescherming van speciale
gebieden vereist is), 2 soorten onder bijlage 4 (soorten die strikte
bescherming vereisen) en 5 soorten onder bijlage 5 (soorten waarvoor
de exploitatie en het onttrekken aan de natuur onderworpen kunnen
worden aan beheersmaatregelen).
Benelux-verdrag inzake vismigratie
Dit verdrag verzekert vrije vismigratie van alle vissoorten in het
Maasstroomgebied, maar met voorrang de grote diadrome vissoorten
zoals zeeforel, zalm, aal en bot.

Natuurbeschermingswet
Wettelijke bescherming genieten de soorten die zijn opgenomen in de
Natuurbeschermingswet. Het vangen of doden van deze soorten
vereist een ontheffing van het Ministerie van LNV. In dit kader kunnen
beschermende maatregelen worden afgedwongen.
Rode lijst
De rode lijst is een soortbeschermingsproject uit het Natuurbeleidsplan
(LNV, 1990) en is gestoeld op de Conventie van Bern (1979). In de Rode
lijst staan soorten vermeld die zeldzaam zijn en/of achteruitgaan in
aantallen. Aan het behoud van de in de lijst opgenomen soorten zal,
indien dit nodig is, door middel van praktische
beschermingsmaatregelen, onderzoek en voorlichting, bijzondere
aandacht gegeven worden. De rode lijst is wettelijk verankerd in de
nieuwe overkoepelende Flora en Faunawet (artikel 7).
Flora- en Faunawet
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet inwerking getreden.
Deze bescherming houdt onder meer in dat handelingen waarmee
beschermde dieren worden verontrust,verjaagd, gevangen of gedood
zijn verboden. Ook het verontrusten en beschadigen van rust- en
voortplantingsplaatsen van beschermde dieren is verboden.
Alle van nature in Nederland voorkomende vissen, met uitzondering
van de soorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is, zijn
aangewezen in de Flora- en Faunawet.
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de Nederlandse soorten die een
beschermde status hebben.
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.................

Tabel 2.2
Beschermde
soorten, ingedeeld
naar ecologisch
gilde. In deze tabel
betekent de status
‘verdwenen’ dat er
in Nederland van de
soort geen
levensvatbare
populatie meer
aanwezig is.

Ecologisch gilde
Obligaat reofiel

Soortnaam
Barbeel
Beekforel
Beekprik
Elrits
Gestippelde alver
Kopvoorn
Serpeling
Sneep
Vlagzalm

Habitatrichtlijn
(nr =bijlage)

Benelux-verdrag
(doelsoort)

Natuurbeschermingswet

5

x

Rode Lijst
(status)
bedreigd
bedreigd
bedreigd
bedreigd
gevoelig
kwetsbaar
kwetsbaar
bedreigd
verdwenen

Partieel reofiel
Kwabaal
Kleine modderkruiper
Rivierdonderpad
Winde

bedreigd
2
2

x
x
gevoelig

Zoet-zout reofiel
Elft
Fint
Zeeforel
Houting
Rivierprik
Steur
Zalm
Zeeprik

2,5
2,5
2,4
2,5
2,4
2,5
2

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

verdwenen
verdwenen
bedreigd
verdwenen
kwetsbaar
verdwenen
verdwenen
bedreigd

Eurytoop
M eerval
Aal

x
x

gevoelig

Limnofiel
Bittervoorn
Grote modderkruiper
Kroeskarper
Vetje
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x

kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar
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3 Bemonsteringsprogramma’s en gegevensanalyse
........................................................................................

3.1 Biologische monitoring meerzomerige vis
3.1.1 Doelstellingen en meetnetontwerp
In 1992 is het RIZA gestart met de Biologische Monitoring van
meerzomerige vissen (1+) als onderdeel van de Monitoring van de
Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Bij de opzet en
uitvoering van het meetplan voor de MWTL-monitoring van de
visstand is zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande
bemonsteringsprogramma’s van het ministerie van LNV en het RIVO
(Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek).
De doelstellingen van deze landelijke biologische monitoring zijn
(Gilde et al., 1999):
signaleren van ecologische effecten in de ecosystemen van de zoete
rijkswateren als gevolg van veranderingen van de waterkwaliteit,
water huishouding en inrichting van de rijkswateren;
verzamelen van ecologische basisgegevens voor beleidsevaluatie en
beleidsformulering voor een duurzaam gebruik van de zoete
rijkswateren;
voorbereiden en nakomen van internationale afspraken ten aanzien
van internationale samenwerking en richtlijnen vanuit de EU
(kaderrichtlijn water) en UN (onder andere biodiversiteitsverdrag).
Als onderdeel van de biologische monitoring is, naast fyto- en
zoöplankton, macrofauna, waterplanten, vogels, ecotoxicologie en
ecotopen, ook informatie gewenst over de ontwikkeling van de
visstand in de zoete rijkswateren. Binnen het biologisch meetnet
worden negen verschillende parametergroepen onderscheiden. Ieder
van deze groepen draagt bij aan de opbouw van informatie voor
thema’s in het waterbeleid. Vissen vormen een belangrijke parameter
voor de thema’s eutrofiëring, inrichting en visserij. Monitoring van de
visstand binnen het vissenmeetnet wordt onderverdeeld in ‘actieve’ en
‘passieve’ bemonstering en is gericht op meerzomerige (1+) vis. Het
meetplan vissen voor de jaren 1997-2000 wordt beschreven in
Lammens & Backx (1998). De methode van bemonstering en de
gebruikte vangtuigen worden in de jaarrapportages uiteengezet (e.g.
Hartgers et al., 1998).
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3.1.2 Onderzoeksgebieden en locaties
Binnen de onderhavige studie is gebruik gemaakt van de
vangstgegevens voor de volgende kerngebieden en de daarin gelegen
bemonsteringslocaties (tabel 3.1 en figuur 3.1):
Grensmaas;
Rijn;
boven Waal;
boven Nederrijn;
Nieuwe Merwede;
Biesbosch;
Oude Maas;
Hollandsch Diep;
Haringvliet.

...................................

Figuur 3.1.
Meetlocaties van het biologisch
meetnet: vissen. Bron: Gilde et al, 1999.

3.1.3 Vangtuigen en uitvoering
In het landelijk meetnet wordt bemonsterd met een aantal passieve
(fuiken en zalmsteken) en actieve vistuigen (kuil, kor en elektrisch
schepnet). De passieve monitoring vindt jaarlijks plaats in de periode
mei – oktober (tabel 3.1). De actieve bemonstering is geconcentreerd
in een aantal kerngebieden en vindt plaats in het winterhalfjaar(figuur
3.1).
Fuiken
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De monitoring met fuiken bestrijkt vrijwel alle rijkswateren (figuur 3.1).
De fuikmonitoring wordt uitgevoerd door beroepsvisser die de
vangsten in een aantal geselecteerde fuiken noteren. De inspanning
(fuiketmalen) en vangstgegevens worden op speciaal hiervoor
bestemde formulieren genoteerd. De omvang van de vangst van de
meest voorkomende soorten (brasem, Blankvoorn, baars, Snoekbaars,
pos en spiering) wordt niet genoteerd. Op vrijwel alle locaties worden
aalfuiken, of hokfuiken, gebruikt. Hiermee wordt een overzicht
behouden van de soortensamenstelling buiten de kerngebieden en
kunnen relatieve verschuivingen geregistreerd worden. Hokfuiken
staan tegen de oever en hebben zogenaamde vleugels als schutwand.
Het schutwand reikt van de bodem tot het wateroppervlak. Met
schietfuiken wordt gevist op vier locaties in de rivieren waar, vanwege
stroming, het plaatsen van hokfuiken niet mogelijk is. Schietfuiken
kunnen overal in een water worden gezet. Ze zijn met de uiteinden aan
elkaar verbonden en zijn ook verbonden door een schutwand.
Schietfuiken staan op de bodem en zijn door hun hoogte (tot ca. 1 m)
niet afgestemd op de waterdiepte. De fuiken worden tenminste
éénmaal per week gelicht.
Binnen het project ‘Kansen voor Stroomminnende Vissen’ zijn de
vangsten van 12 van deze fuiklocaties in beschouwing genomen (tabel
3.1).
Ankerkuil
De ankerkuil bestaat uit een rechthoekig raamwerk (4,85 m breed en
3,35 m hoog) en wordt met de inzwemopening zodanig op de bodem
en in de stroming geplaatst, dat de stroom het net openhoudt. Met de
stroming meekomende vis wordt ingevangen. De
ankerkuilbemonstering wordt door het RIVO vooral ’s nachts
uitgevoerd waarbij de vangstconstructie aan de giek van het
onderzoeksvaartuig wordt gehangen.
Zalmsteek
De visserij met zalmsteken is speciaal gericht op langs de oever
trekkende anadrome soorten en vindt plaats bij Hagestein in de Lek, bij
Woudrichem in de Waal, bij Lith in de Maas en bij Westervoort in de
IJssel (figuur 3.1). Deze visserij wordt uitgevoerd door beroepsvissers
en de vangsten worden geregistreerd door medewerkers van het RIVO.
Dit gebeurt driemaal per week waarbij de lengte en gewicht
geregistreerd worden, schubben voor leeftijdsbepaling worden
genomen, waarna de vis gemerkt en weer vrijgelaten wordt. De
visperiode beslaat zes weken in het voorjaar en zes weken in het
najaar. Alleen het aantal en de grootte van anadrome soorten (zalm,
forel, regenboogforel, fint) wordt geregistreerd. Overige soorten
worden overigens nauwelijks gevangen als gevolg van de zeer grote
maaswijdte.
Van geen van de zalmsteken is gebruik gemaakt voor dit onderzoek.
Kor en wonderkuil
Met de 3 m brede boomkor worden jaarlijks in het winterhalfjaar
standaardtrekken van 10 minuten uitgevoerd op vastgestelde plaatsen.
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De boomkor (maaswijdte 20 mm gestrekt) wordt ingezet in wateren die
wat afmeting en diepte betreft bevaarbaar zijn voor de
onderzoeksschepen. In ondiep water wordt gevist met een
zogenaamde wonderkuil die gesleept wordt tussen twee vletten. Deze
visserij wordt eveneens gestandaardiseerd uitgevoerd. Per kerngebied
worden ca. 15–30 trekken per jaar uitgevoerd. In tabel 3.1 is een
overzicht gegeven van de inspanning per locatie.
Elektrische visapparatuur
In dezelfde periode (winterhalfjaar) als de korvisserij wordt in het
ondiepe zomerbed of oevergebied van alle kerngebieden een
elektrovisserij uitgevoerd. Er wordt gevist met een 4kW aggregaat,
pulserende gelijkstroom van 200-300 V. Per kerngebied wordt
ongeveer 10x500 m gevist, met uitzondering van de Grensmaas waar
8x100 m gevist wordt.
.......................

Tabel 3.1
Overzicht van de
visserij-inspanning

Oppervlakte
(km2)

Lengte
(km)

3,6
3

24
8
20
12
40
11
11
10
17
10

Kerngebieden

MWTL. Tussen haakjes
is de inspanning in
zijwateren aangegeven.
In de kerngebieden 4
t/m 7 en 12 wordt het
programma in duplo
uitgevoerd. Gearceerde
kerngebieden zijn
meegenomen in het
huidige project. Bron:

1. boven IJssel
2. Rijn
3. boven Waal
4. boven Nederrijn
5. Grensmaas
6. getijden M aas
7. getijden Lek
8. Nieuwe M erwede
9. Hollandsch D iep
10. O ude M aas

km 879
km 859
km 867
km 879
Ohé en
km 201
km 947
km 966

- km 887
- km 867
- km 878
- km 891
Laak
- km 212
- km 958
- km 976

km 982 - km 992

3,5
3
2,8
5
9
32,3
3,5

Breedte
Actief
(m) aantal kor aantal elektro ankerkuil
10 min.
500 m.
locaties
(zijwater)
(zijwater)
150
750/ 2
300
75
250
450
900
1900
350

14x2
8x2
17x2
12x2
16
16
20
30x2
17

(4)
(4)
(2)
(4)
0
(4)
(3)
(0)
(0)
(0)

8x2
4x2
9x2
4x2
12
9
7
10x2
6

(4)
(4)
(6)
(2)
16
(6)
(3)
(0)
(0)
(0)

Overigen:
Volkerak, Hari ngvli et , Biesbosch

1x2
1x2
0
0
0
0
0
1
0
1

Passief
fuiken zalmsteek
locaties locaties

15
16
20
17
24
25
18
21?, 22
26, 27
23

28 , 29, 30, 31 , 32

naar Lammens & Backx,
1998)

3.2 Kansen voor Stroomminnende Vissen
3.2.1 Doelstelling
In het Kansen Voor Stroomminnende vissen onderzoek worden drie
riviertrajecten onderzocht die op grond van hun positie in het
riviersysteem en hydrodynamische kenmerken ingedeeld kunnen
worden bij drie verschillende riviertypen onderscheiden voor de
Kaderichtlijn Water (Elbersen et al., 2003). De Grensmaas bij het type
snelstromende rivier, de Waal bij het type langzaamstromende rivier en
de Rijn-Maasmonding bij het type zoetwatergetijdenrivier.
De doelstellingen van het Kansen Voor Stroominnende Vissen
onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste processen en
habitatkenmerken die de ontwikkeling en samenstelling van de
visstand in uiterwaardwateren bepalen. En aanvullend hierop het in
beeld brengen van de waarde van de Grensmaas en RijnMaasdmonding voor de visgemeenschap mat name als opgroeigebied
voor jonge vis.
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1

1
1
1

3.2.2 Onderzoeksgebieden en locaties
Voor het project ‘Kansen voor Stroomminnende Vissen’ zijn drie
riviertakken geselecteerd. Deze riviertakken zijn de Grensmaas, de Waal
en de Rijn-Maasmonding.
De Grensmaas vormt de natuurlijke grens tussen Nederland en België.
Zij loopt over een afstand van ongeveer 50 km, van Borgharen tot
Linne (Crombaghs et al., 2000). Het totale verhang over deze afstand is
20 m. De Grensmaas is vrij afstromend op het traject Borgharen tot
Maaseik (Buijse & Cazemier, 2000). Tussen Ohé & Laak tot Linne heeft
de Grensmaas, als gevolg van de stuw bij Linne, een gestuwd karakter.
Bijlage 2a bevat een kaartje met de bemonsterde locaties in het
Grensmaastraject. In het totaal zijn veertien locaties bemonsterd die
zich voor het merendeel in de oeverzone van de hoofdstroom
bevonden onderzocht (tabel 3.2). Hiernaast zijn een zijbeek (de Geul)
en een grindgat bemonsterd. De locaties in de hoofdstroom zijn zo
geselecteerd dat verschillende habitattypen t.a.v. stroming, diepte en
substraat bemonsterd werden. Zo zijn de habitattypen binnenbocht,
buitenbocht, beekmonding, stroomversnelling en traag stromend deel
bemonsterd.
De Waal is de grootste en vrij afstromende tak van de Nederlandse
Rijn. De riviertak strekt zich uit van km 864 tot km 938. Algemeen
bestaat het substraat in de Waal uit zand. Het water stroomt langzaam
tot matig, vegetatie wordt niet aangetroffen (alleen ondergelopen
terrestrische vegetatie). Bijlage 2b bevat een kaartje met de
bemonsterde locaties in het Waaltraject. In de Waal zijn een drietal
nevengeulen en een aangetakte strang bemonsterd. Deze wateren
verschillen o.a. van elkaar m.b.t. connectiviteit, hydrodynamiek en
dwarsprofiel (tabel 3.2). Hiernaast zijn bemonsteringen uitgevoerd in
een tiental kribvakken en een geïsoleerde plas.
Het mondingsgebied van de rivieren Rijn en Maas beslaat grofweg het
gebied Biesbosch, Hollandsche IJssel, Nieuwe Waterweg, Hollandsch
Diep en Haringvliet. Algemene karakteristieken van het gebied zijn:
ondiep, weinig stroming en fijn substraat en geringe getijdenwerking.
Bijlage 2c bevat een kaartje met de bemonsterde locaties in de RijnMaasmonding. In de Rijn-Maasmonding zijn elf aangetakte wateren en
één geïsoleerd water bemonsterd. De locaties verschilde onderling
t.a.v. diepte, stroming, substraat, helderheid en het voorkomen van
aquatische vegetatie (tabel 3.2).

3.2.3 Vangtuigen en uitvoering
Voor de bemonstering van een visstand zijn verschillende vangtuigen
en strategieën beschikbaar. De onderzoeksvragen, de habitat waar de
bemonstering plaatsvindt en te bemonsteren visgemeenschap zijn
bepalend voor de keuze van het vangtuig en de
bemonsteringsstrategie. De bemonsteringsactiviteiten in het Kansen
Voor Stroomminnende Vissen Onderzoek richtten zich met name op
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het larvale en juveniele deel van de visgemeenschap hetgeen
specifieke eisen stelt aan de wijze van bemonsteren en de maaswijdte
van te gebruiken netten.
De kuil, een net dat middels een boot door het water wordt getrokken,
is gebruikt voor het bemonsteren van open water. De zegen is gebruikt
voor het bevissen van de oeverzone en wordt in een halve cirkel vanaf
de oever uitgevaren of –gelopen. Hierbij staat het net rechtop in het
water doordat de bovenkant drijft middels kurken en de onderkant aan
de bodem wordt gehouden door lood of stenen. Op ondiepe plaatsen
(tot 1.5 m) waar zich structuurelementen zoals waterplanten, paaltjes,
grote stenen of delen van bomen en struiken in het water bevinden
wordt gebruik gemaakt van een elektrisch schepnet. Zegens en andere
netten die door het water gesleept worden raken op dergelijke
plaatsen verstrikt en zijn daarom niet inzetbaar. Grift et al. (1998)
geven een uitgebreide beschrijving van de werking en
bemonsteringsmethodiek van de in het Kansen Voor Stroomminnende
Vissen project toegepaste vangtuigen.
Bij de bemonstering van de onderzoekslocaties in de Grensmaas, de
Waal en de Rijn-Maasmonding zijn de hierboven beschreven
vangtuigen toegepast afhankelijk van de condities ter plaatse. Zo is
door de aanwezige stenen in de Grensmaas voornamelijk met het
elektrisch schepnet bemonsterd (fig 3.2). De bemonsteringen vonden
plaatst in juni (1999) en in augustus/september (1998 & 1999).
Bij de bemonsteringen in de Waal zijn zowel de kuil voor het open
water en de zegen en het elektrovisnet voor de oeverzone ingezet (fig
3.2). Het zwaartepunt van het Kansen Voor Stroomminnende vissen
onderzoek ligt in het Waaltraject en de bemonsteringsinspanning is
hier daarom hoger. In de periode april-oktober zijn maandelijks
locaties bemonsterd. Daar het accent van het onderzoek op de, in de
oeverzone voorkomende, jonge vis lag zijn de zegen en het
elektroschepnet veelvuldig ingezet. Hiernaast is in het vroege voorjaar
ook in beperkte mate met een planktonnet gevist.
Ook in de bemonsterde locaties van de Rijn-Maasmonding zijn kuil,
zegen en elektrovisnet ingezet. De bemonsteringen vonden hier plaatst
in 1998 en 1999 in de periode juni/juli en augustus/september.
.......................

Figuur 3.2

kuil

Bemonsteringsinspanning
in de Grensmaas, de Waal

zegen
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750

en de Rijn-Maasmonding.
De inspanning wordt
weergegeven als het

500

totaal aantal uitgevoerde
trekken voor de
vangtuigen kuil, zegen en

250

elektrovisserij in 1998 &
1999.

0
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Tabel 3.3.
Overzicht van een aantal karakteristieken van het bemonsterde habitat. Waarden zijn gemiddelden van de in zomer 1999 op de locatie
voorkomende waarden. Bijlage 2a, b en c bevatten overzichtskaartjes van de locaties. Bron: naar Kampen, 1999 (Grensmaas); Grift, 2001 (Waal);
de Bruin, 2000; de Laak & Vriese, 1999 (Rijn – Maas monding). [BESCHR OUDE WAAL IN TUSSEN RAP. OVB]
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3.2.4 Analyse habitat- en visgegevens
Om habitatvoorkeur van vissen te onderzoeken, is bij elke
bemonstering op een hiervoor ontwikkeld veldformulier een opname
gemaakt van het beviste habitat (fig 3.3). Watertemperatuur, diepte,
stroomsnelheid, zichtdiepte zijn gemeten, het substraat is vastgesteld
en de aanwezigheid van land- en waterplanten is geschat. Van iedere
vangst zijn alle vissen tot op soort gedetermineerd, is de lengte
gemeten en het aantal geteld. De relatie tussen het voorkomen van
vissen en de habitat kan hierdoor geanalyseerd worden.
..............................

Figuur 3.3
Schematische weergave van de
analyse van habitatvoorkeur van
vissen.

Vis
vissoort
lengte
aantal

Omgeving

analyse

temperatuur
diepte
stroomsnelheid
zichtdiepte
substraat
vegetatie

De relatie tussen habitatkenmerken en het voorkomen van vissen is
geanalyseerd met behulp van logistische regressie, lineaire modellen
en multivariate analyse technieken (zie intermezzo 1 en 2). Met het
begrip ‘habitat’ wordt in dit rapport het scala aan abiotische factoren
op een locatie bedoeld. De schaal van de locatie wordt bepaald door
het vistuig dat gebruikt is omdat op deze schaal de habitat beschreven
is. Met de gebruikte vistuigen is per keer een oppervlak van 50-1000
m2 bemonsterd waarvan de habitat beschreven is.
Met behulp van de statistische analyses is het verband onderzocht
tussen de waarde van een habitatvariabele op een locatie en de
aantallen vissen van een soort die op de locatie gevangen zijn. De
aanname in deze analyses is dat habitats waar meer vissen van een
soort aangetroffen worden, beter geschikt zijn voor die soort dan
habitats waar minder vissen worden aangetroffen. Als bijvoorbeeld bij
-1
een stroomsnelheid van 10 cm s significant meer 0-groep barbeel zijn
gevangen dan bij een stroomsnelheid van 30 cm s-1 , wordt
geconcludeerd dat habitats met een stroomsnelheid van 10 cm s-1
geschikter zijn voor barbeel dan die met een stroomsnelheid van 30
-1
cm s . Door op deze manier de effecten van ondermeer diepte,
watertemperatuur en de aanwezigheid van vegetatie te onderzoeken,
kunnen de favoriete habitats van vissoorten vastgesteld worden. Er
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen larven en juvenielen zodat per
stadium de habitatvoorkeur bepaald kan worden.
Wanneer een beeld gevormd moet worden van de samenhang tussen
de verschillende opgenomen habitatvariabelen, de variatie in de
vangstgegevens en de samenhang tussen deze twee (welke
habitatvariabele is het meest verklarend voor de variatie in de
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vangstgegevens?), kan dat gedaan worden door middel van een serie
statistische analyses. Voorbeelden hiervan zijn de Principale
Componenten Analyse (PCA), waarmee de samenhang van, in dit
geval, habitatvariabelen bepaald kan worden. Daarnaast is er de
Correspondentie Analyse (CA), waarmee de variatie in een bepaalde
dataset (hier de vangstgegevens) onafhankelijk van de andere
variabelen verklaard kunnen worden. Tenslotte is er de Canonische
Correspondentie Analyse (CCA), waarmee het mogelijk wordt de
habitatvariabelen te vinden welke de variatie in de vangstgegevens het
beste verklaren. Er zijn diverse statistische programma’s in omloop
waarmee deze analyses mogelijk zijn. Voor dit project zijn de uit de
bemonsteringen verkregen data (zowel vis- als habitatgegevens)
geanalyseerd met behulp van het statistische programma CANOCO (ter
Braak & Smilauer, 1998; Reeze, 2000). Met het oog op een voldoende
betrouwbare ordinatie van de vissoorten zijn soorten met een
frequentie van voorkomen < 5% buiten de analyses gehouden. Dit
geldt tevens voor de hybride soorten.
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Intermezzo 3.1
Logistische regressie.

Wat is de kans dat een vis van een soort in een bepaald habitat wordt
aangetroffen?

D iepte (m )

Bij logistische regressie wordt gekeken of een vissoort in een bepaald habitat
voorkomt of niet waarbij de kans wordt berekend dat een vissoort, op grond
van de bemonsteringsgegevens, in dit habitat voor zal komen. In iedere vangst
wordt gescoord of een soort aan- of afwezig is. De aanwezigheid heeft een
binomiale verdeling (0=nee of 1=ja). Door een logit-transformatie toe te
passen, krijgt de aanwezigheid een normale verdeling. In deze transformatie
wordt de natuurlijke logaritme genomen van de fractie van het aantal trekken
waarin de soort is aangetroffen. In een lineair model kan vervolgens de variatie
in het al dan niet voorkomen van een soort verklaard worden door de
habitatvariabelen (bijvoorbeeld diepte, stroomsnelheid of locatie).

>5
3.0-4.9
2.0-2.9
1.0-1.9
0.5-0.9
0.2-0.4

>50

30-49

20-29

15-19

10-14

5-9

0-4

0

<0.2

-1

S tro om sne lheid (cm s )
Figuur. Voorkomen van juveniele winde (>3 cm) op locaties met verschillende diepte en
stroomsnelheid in de uiterwaarden van de Waal. De gegevens zijn het resultaat van de
analyse van de vangkans en de aantallen per diepte- en stroomsnelheidsklasse. De
cirkels geven de relatieve aantallen (som van de cirkels is 100%) winde weer die op een
locatie met een bepaalde stroomsnelheid en diepte voorkomen. Uit de figuur wordt
afgeleid dat winde voornamelijk voorkomt op ondiepe (<1 m) locaties met een
-1

stroomsnelheid tot 30 cm s .
Grift (2001) bevat een gedetailleerdere beschrijving van de toepassing logistische
regressie en lineaire modellen.
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Intermezzo 3.2
Multivariate analyse.

Hoe zijn de diverse vissoorten verdeeld over verschillende habitats?
Nadeel van logistische en lineaire regressie is dat er per analyse maar één
afhankelijk variabele (het voorkomen van een soort) onderzocht kan worden.
Met behulp van multivariate analyse technieken kan de variatie in meerdere
variabelen en dus de habitatvoorkeur van meerdere soorten tegelijkertijd
geanalyseerd worden. Verschillen tussen soorten kunnen zo duidelijk
gepresenteerd worden.
De methode die in Kansen voor Stroomminnende Vissen is gebruikt is
canonische correspondentie analyse (CCA). De input bestaat uit de waarde van
de habitatvariabelen en de dichtheden per lengteklassen van soorten in een
vangst. De output bestaat uit een ordinatie diagram (figuur) gevormd door de
twee ordinatie assen die de variatie in de inputgegevens het best verklaren. In
het ordinatie-diagram worden de soorten als punten aangegeven en de
habitatvariabelen als pijlen. De lengte van een pijl is een maat voor de
variantie in de soortdata die verklaard wordt door de variabele behorende bij
de pijl. De oorsprong van de pijl is het gemiddelde van de variabelewaarden in
de analyse. De pijl wijst in de richting van de maximaal variantie van de
variabele. Door de soortpunten loodrecht te projecteren op de lijn in het
verlengde van de pijl (ook in negatieve richting) wordt informatie verkregen
over de voorkeur van de soorten. Een hoge projectie op de pijl wil zeggen dat
de soort hogere waarden van deze variabele prefereert dan soortenpunten die
lager op de pijl geprojecteerd zijn. Soorten die hetzelfde habitat preferen
zullen dus dicht bij elkaar liggen in het diagram. Grift (2001) bevat een
gedetailleerdere beschrijving over de toepassing van multivariate analyses.
1
D i ep te

s tlu 1

s tlu 2

a bb r3
a b b j2
s tlu 3

a b b j3

a bb r2

a b b j1

a la l1
as as 3

-1

a la l2

abbr1

ru ru 3
S ecch i
ru ru 2

a la l3
as as 2

gogo1

leid3
S t r o o m sn e l h e i
d
b ab a3
T em p

ru ru1

1T e r r . V e g
asas1

le id2
b ab a1
l eid 1

gogo3
gogo2
b ab a2

-1
Figuur. Ruimtelijke verdeling van 0-groep vissen. Pijlen geven habitatvariabelen weer,
Vissoorten zijn weergegeven door driehoeken (reofiele soorten) en cirkels (eurytope
soorten). Soorten afgekort met stadium (1: larve; 2: juveniel<=3 cm; 3: j>3 cm.abbr:
Abramis brama (brasem), abbj: Abramis bjoerkna (kolblei); stlu: Sitzostedion lucioperca
(snoekbaars); ruru; Rutilus rutilus (blankvoorn); alal: Alburnus alburnus (alver); leid:
Leuciscus idus (winde); baba: Barbus barbus (barbeel); gogo: Gobio gobio (riviergrondel)
asas: Aspius aspius (roofblei).
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4 De visgemeenschap in de onderzochte
riviertakken
........................................................................................

In dit hoofdstuk wordt de samenstelling van de visgemeenschap in de
Grensmaas, de Rijntakken en de Rijn-Maasmonding beschreven. Er
wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de aanwezigheid van
éénzomerige (0+) en de aanwezigheid van meerzomerige (1+) vissen.
Éénzomerige vissen zijn indicatief voor het paaisucces en de
aanwezigheid van opgroeigebieden voor de eerste levensstadia van
vissoorten. De aanwezigheid van meerzomerige vissen zijn indicatief
voor de levensmogelijkheden na het eerste levensjaar.
Voor de aanwezigheid van meerzomerige vissen is gebruik gemaakt
van gegevens uit het MWTL-meetprogramma, voor de aanwezigheid
van éénzomerige vissen zijn de gegevens van het Kansen Voor
Stroomminnende Vissen onderzoek gebruikt (zie ook hoofdstuk 3).

4.1 Soortsamenstelling
Meerzomerige vissen
Als we de soortsamenstelling in de Grensmaas, de Rijntakken en de
Rijn-Maasmonding vergelijken (tabel 4.1) dan blijken in de RijnMaasmonding (42) veel meer soorten structureel in de vangst te
worden aangetroffen dan in de Grensmaas (34) en in de Rijntakken
(28). Hetzelfde geld voor het totaal aantal soorten dat is aangetroffen;
Rijn-Maasmonding 53, Grensmaas 47 en Rijntakken 40. Voor een deel
vloeien deze verschillen in aantallen voort uit het voorkomen van
exoten die met name in Rijn-Maasmonding en in de Grensmaas zijn
aangetroffen.
De Grensmaas kenmerkt zich doordat de meeste obligaat reofiele
soorten hier jaarlijks worden aangetroffen. De voor laaglandrivieren
karakteristieke obligaat reofiele soorten, barbeel, kopvoorn, sneep en
serpeling, worden ook jaarlijks in de Rijn-Maasmonding aangetroffen.
In de Rijntakken worden de serpeling en de sneep minder vaak
aangetroffen.
In de Rijn-Maasmonding worden zowel voor de gilden zoet-zoet reofiel
als voor de gilden limnofiel en partieel reofiel de meeste soorten
structureel aangetroffen. Het voorkomen van de zoet-zout reofielen
komt doordat de benedenrivieren tot het zoetwatergetijdengebied
behoren en dichtbij de zee gesitueerde zijn. Als van de partieel reofiele
soorten alleen de inheemse soorten beschouwd worden dan blijkt het
verschil met de andere riviertakken gering en komt alleen de kleine
modderkruiper vaker voor in de Rijn-Maasmonding.
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Tabel 4.1.
Voorkomen van
meerzomerige (1+)
vissoorten in de
Grensmaas, Rijntakken
en de RijnMaasmonding. Op
basis van MWTL
gegegeven 1996-2000.

1+ en oudere vis
Grensmaas Rijntakken Rijn - M aas
monding
Obligaat reofiel
Barbeel
Kopvoorn
Rivierdonderpad
Sneep
Serpeling
Bermpje
Beekforel (U)
Bronforel (E)
Regenboogforel (E)
Blauwneus (E)
Beekprik
Vlagzalm (U)
Partieel reofiel
Winde
Riviergrondel
Kwabaal
Roofblei (E)
Zonnebaars (E)
Kleine modderkruiper
Zwarte Amerikaanse dwergmeerval (E)
Bruine Amerikaanse dwergmeerval (E)
Zoet-zout reofiel
Bot
Rivierprik
Zeeforel (U)
Zeeprik
Spiering
Driedoornige stekelbaars
Steur (E)
Zalm (U)
Houting (U)
Fint
Grote marene (E)
Dunlipharder
Eurytoop
Alver
Baars
Blankvoorn
Brasem
Karper
Kolblei
M eerval
Paling
Pos
Snoek
Snoekbaars
Giebel
Zilverkarper (E)
Goudvis (E)
Gevlekte zilverkarper (E)
Limnofiel
Ruisvoorn
Zeelt
Kroeskarper
Graskarper (E)
Tiendoornige stekelbaars
Grote modderkruiper
Vetje
Bittervoorn
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1+ en oudere vis
: structureel (4 - 5 jr.)
: regelmatig (3 jr.)
: beperkt (1 - 2 jr.)
: nooit
(E) : exoot
(U) : soort wordt in bovenlopen uitgezet
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Éénzomerige vis
Voor de inheemse soorten vertoont het voorkomen van éénzomerige
vis (tabel 4.2) een vergelijkbaar patroon als het voorkomen van
meerzomerige vis (tabel 4.1). In de Rijn-Maasmonding blijken de
éénzomerigen van de meeste zoet-zout reofiele en de limnofiele
soorten te worden aangetroffen terwijl deze in de Rijntakken en de
Grensmaas minder vaak worden aangetroffen. De Grensmaas kenmerkt
zich door de aanwezigheid van obligaat reofiele soorten waarbij tevens
opvallend is dat de éénzomerige eurytope soorten gedurende de twee
onderzoeksjaren duidelijk minder structureel in de visgemeenschap
voorkomen dan in de Rijntakken en in de Rijn-Maasmonding het geval
is.
De meeste exoten worden niet aangetroffen als éénzomerigen en als
dit wel zo is dan komen meerzomerigen in grotere dichtheden dan
éénzomerigen voor. Dit duidt erop dat deze exoten zich niet of slechts
in zeer beperkte mate binnen Nederland voortplanten.
...................

Tabel 4.2.
Voorkomen van 0+
leeftijdsgroep van
vissoorten in de
Grensmaas, Rijntakken
(Waal) en de RijnMaasmonding. Op
basis van gegevens
Kansen Voor
Stroomminnende
Vissen onderzoek
1998-1999.

Grensmaas
Obligaat reofiel
Barbeel
Kopvoorn
Serpeling
Sneep
Rivierdonderpad
Beekforel
Bermpje
Blauwband (E)
Elrits
Partieel reofiel
Winde
Riviergrondel
Roofblei (E)
Kleine modderkruiper
Zoet-zout reofiel
Driedoornige stekelbaars
Bot
Grote marene (E)
Spiering
Dunlipharder
Eurytoop
Alver
Baars
Blankvoorn
Brasem
Kolblei
Pos
Snoekbaars
Karper
Snoek
Paling
Limnofiel
Ruisvoorn
Zeelt
Bittervoorn
Tiendoornige stekelbaars
Graskarper (E)
Kroeskarper
Vetje
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0+ vis
Rijntakken

Rijn - M aas
monding
structureel
regelmatig
beperkt
nooit

0+ vis
soort komt 2 jaar voor,
in beide jaren aantal >50
soort komt in 1-2 jaar voor,
in minimaal één jaar aantal 50
totaal aantal van de soort 100
(som aantallen beide jaren)
soort geen van beide jaren voor

(E): exoot
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4.2 Aandeel ecologische gilden
In het MWTL fuikenmeetnet voor meerzomerige (1+) vis worden de
vangsten van de vijf meest algemeen voorkomende soorten brasem,
blankvoorn, baars, snoekbaars en pos niet opgenomen. Om een
vergelijking te kunnen maken tussen de aandelen van de gilden in de
0+ visgemeenschap en de 1+ gemeenschap is de 0+ visgemeenschap
met en zonder inbegrip van deze soorten weergegeven (figuur 4.1; inen exclusief).
Meerzomerige vissen
Het visbestand in zowel de Rijntakken, de Maas als het
Benedenrivierengebied wordt gedomineerd door eurytope soorten als
brasem, blankvoorn, baars, snoekbaars, aal en pos. In de MWTLvissenmoniting in de hoofdstroom (korvisserij) maken eurytope
soorten doorgaans meer dan 90% van de vangst uit (Klinge et al. 1998).
Diadrome, reofiele en limnofiele soorten maken nog slechts enkele
procenten van het visbestand uit, terwijl deze soortgroepen rond 1900
nog meer dan 50% van het bestand uitmaakte.
De Grensmaas onderscheidt ten opzichte van de andere riviertakken
door het relatief hoge aandeel reofiel A soorten (figuur 4.1). De RijnMaasmonding onderscheidt zich doordat reofiel B soorten, maar met
name reofiel C soorten een groter aandeel in de visgemeenschap
hebben ten opzichte van de Rijntakken en de Grensmaas. De hoge
abundantie van het reofiel zoet-zout gilde in de Rijn-Maasmonding
wordt bijna geheel veroorzaakt door de aanwezigheid van één soort,
namelijk de driedoornige stekelbaars. Het hoge aandeel reofiel B wordt
veroorzaakt door de winde. Het aandeel limnofiele soorten is in alle
riviertakken laag.
Éénzomerige vis
Door bij de bepaling van het aandeel van de ecologische gilden in de
éénzomerige (0+) visgemeenschap de vijf meest algemene soorten
buiten beschouwing te laten is het mogelijk een vergelijking te maken
met de aandelen van de gilden in de meerzomerige (1+)
visgemeenschap (figuur 4.1). Opvallend is dat de aandelen van de
reofiel A, reofiel B en limnofiele gilden veel hoger zijn in de 0+
visgemeenschap dan in de 1+ gemeenschap. Met name in de
Grensmaas is het verschil groot, het aandeel reofiel A in de 0+
gemeenschap ligt een factor 30 hoger in vergelijking tot de 1+
gemeenschap. Het succes van reofiel A soorten in de paai- en
opgroeifase kent geen vervolg in de oudere levensstadia.
In de Rijntakken is het aandeel reofiel B in de éénzomerige
gemeenschap een factor 10 hoger dan het aandeel voor de
meerzomerigen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het aandeel
van winde maar verassend genoeg ook door het aandeel van roofblei,
een exoot die zich lijkt in te burgeren in het Nederlandse
rivierengebied. De 0+ gemeenschap in de Rijn-Maasmonding heeft in
vergelijking tot de 1+ gemeenschap een veel hoger aandeel van het
limnofiel (factor 30) maar ook reofiel B gilde (factor 7). Met name
42

Kansen voor stroomminnende vissen

ruisvoorn en driedoornige stekelbaars maar ook zeelt en bittervoorn
hebben een hoog aandeel in het 0+ limnofiele gilde. Voor het reofiel B
gilde zijn vooral winde en riviergrondel goed vertegenwoordigd in de
0+ gemeenschap. Opvallend is dat het aandeel reofiel zoet-zout gilde
in de 0+ gemeenschap lager is dan in de 1+ gemeenschap. Dit wordt
enerzijds veroorzaakt doordat veel zoet-zout reofielen niet in
laaglandrivieren paaien en opgroeien waardoor het 0+ stadium hier
niet voorkomt. Anderzijds is de 0+ visgemeenschap in de RijnMaasmonding bemonsterd in zijwateren van de hoofdstroom, waar
soorten als bot en spiering zich minder thuis voelen dan in de
hoofdstroom.
Onderlinge vergelijking van de onderzochte riviertakken geeft een
zelfde beeld als de vergelijking op basis van soortsamenstelling in
paragraaf 4.1. De Rijn-Maasmonding kenmerkt zich ten opzichte van
de andere riviertakken door het relatief hoge aandeel van zoet-zout
reofiele en limnofiele gilde, de Grensmaas kenmerkt zich door het
hoge aandeel van obligaat reofielen.
.....................

Rijntakken

Rijn - M aas monding

(exclusief)

1+ en oudere vis

Grensmaas

O bligaat reofiel

(exclusief)

0+ vis

Partieel reofiel

Zoet- zout reofiel

(inclusief)

Eurytoop

0+ vis

Figuur 4.1.
Aandeel van
voortplantingsgilden in
de visgemeenschap.
Aandelen <1% zijn niet in
de taartdiagrammen
opgenomen. exclusief:
het aandeel van de vijf
meest algemeen in de
visgemeenschap
voorkomende soorten
(brasem, blankvoorn,
baars, snoekbaars en
pos) is niet
meegerekend. inclusief:
het aandeel van elke in
de visgemeenschap
aanwezige soort is
meegenomen.

Limnofiel

4.3 Trends
Veel stroomminnende soorten die een bedreigde of kwetsbare status
hebben (paragraaf 2.4) zijn in de periode 1993-1999 toegenomen
(deLeeuw et al. (2000). De stroomminnende riviersoorten barbeel,
kopvoorn, sneep, serpeling en kwabaal vertonen een significant
toename in één of meer van de riviertrajecten Maas, Rijntakken of
Benedenrivieren. Ook de stroomminnende soorten rivierprik, fint, forel,
houting en zalm die tussen zoet en zout migreren vertonen een
positieve trend. Voor zalm en houting is een relatie te leggen met
uitzettingen in het Duitse deel van de Rijn (Kranenbarg et al. 2002).
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Als de riviertrajecten vergeleken worden dan blijken vooral
stroomminnende soorten in de Rijntakken en in de Benedenrivieren
een toename te vertonen (figuur 4.2).
De Leeuw et al. (2000) wijzen op de onzekerheid over de gesignaleerde
trends. Het is de vraag of trendmatige populatieontwikkelingen ook
werkelijk te verwachten zijn en of de significante trend over een
periode van 5-7 jaar zich door zal zetten. De kans bestaat ook dat er
sprake is van een tijdelijke verandering in populatieomvang en dat de
positieve trend stagneert.
.............................

32

38

27

14
12
aantal soorten

Figuur 4.2. (De Leeuw et al. 2000)
Aantal soorten waarvoor
respectievelijk een afname, geen
trend of een toename in aantal
gevangen per fuik per dag in het
MWTL-monitoringprogramma
werd geregistreerd in de periode
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5 Betekenis van uiterwaardwateren voor de
visgemeenschap
........................................................................................

In dit hoofdstuk wordt de betekenis van nevengeulen, aangetakte
wateren en geïsoleerde plassen voor de riviervisgemeenschap
besproken. Dit gebeurt vooral op basis van de onderzoeksresultaten in
de Waal, waar de visgemeenschap in de bovengenoemde watertypen
jaarrond intensief gevolgd is. Waar mogelijk wordt de link gelegd met
de onderzoeksresultaten van de Grensmaas en de Rijn-Maasmonding
die minder intensief onderzocht zijn.
5.1 Ruimtelijke en temporele patronen
5.1.1 Rekrutering vanuit uiterwaardwateren naar de hoofdstroom
Langs de gradiënt van afnemende connectiviteit van de hoofdstroom
tot aan de geïsoleerde uiterwaardplassen, blijkt er een duidelijke
gradiënt in de aanwezigheid van vissoorten (Grift 2001). In wateren met
een permanente verbinding met de hoofdstroom, zijn éénzomerige
(0+) vissen van alle reofiele soorten op bijna alle locaties aanwezig
terwijl éénzomerige limnofielen afwezig zijn. Limnofiele 0+ vissen
worden vooral aangetroffen in de meren met abundante vegetatie en
de laagste connectiviteit. Eurytope 0+ soorten worden aangetroffen in
alle watertypen.
In figuur 5.1 wordt een schatting voor de rekrutering van reofiele A,
reofiel B en eurytope soorten vanuit habitats in de kribvakken,
nevengeulen, aangetakte wateren en geïsoleerde plassen naar de
visgemeenschap in de Waal gemaakt. De abundantie van 0+ vissen in
de geïsoleerde plassen is hoog maar de visgemeenschap bestaat
geheel uit eurytope soorten. In de nevengeulen is de abundantie
minder hoog maar bestaat de 0+ visgemeenschap voor een groot deel
uit reofiele soorten. De abundanties van 0+ vissen in de kribvakken zijn
zeer laag. Uit de figuur blijkt dat nevengeulen de grootste bijdrage
leveren aan de rekrutering van reofielen naar de Waal.
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Branch
(105 meters)

River Waal
1+ fish

Total
recruitment
Water body
(103 meters)

Figuur 5.1 (Grift 2001).
Schematische weergave van de
watertypen van waaruit 0+ stadia van
reofiele en eurytope vissoorten
rekruteren naar de Waal. De grote
van een taartdiagram is indicatief
voor de visabundantie en geschat op
basis van de resultaten in het Kansen
voor Stroomminnende onderzoek.
Het bovenste taartdiagram illustreert
de soortsamenstelling in de Waal en
is bepaald middels de rekrutering van
éénzomerige vissen vanuit de
kribvakken en de verschillende
watertypen in de uiterwaarden. De
dikte van de pijlen geeft een indicatie
van het aandeel dat een watertype,
op basis van het oppervlakte ervan
dat langs de Waal aanwezig is,
bijdraagt aan de totale rekrutering.
De abundanties in en de
samenstelling van de 0+
visgemeenschap zijn bepaald op basis
van de habitats die in ieder watertype
aanwezig zijn. Zo kennen
nevengeulen een grote variatie in
habitats en een gevarieerde
visgemeenschap en is de
habitatvariatie in zandwinputten en
turbide kleiputten bijna nul en zijn
soortsamenstelling en soortdichtheid
in ieder habitat vergelijkbaar.
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TEKST IN FIGUUR NOG VERTALEN
5.1.2 Nevengeulen en aangetakte wateren
Wanneer op een bepaalde locatie in een rivier juveniele vissen van een
soort aangetroffen worden, is het belangrijk te weten of ze daar
geboren zijn of dat ze de locatie in een later stadium hebben bereikt.
Hiermee kan vastgesteld worden of de locatie een functie als paai- of
als opgroeigebied vervult.
In het onderzoek van 'Kansen voor Stroomminnende Vissen' langs de
Waal is de functie van uiterwaardwateren afgeleid uit de dynamiek van
vissen. Reofiele soorten die jaarlijks werden aangetroffen zijn barbeel,
kopvoorn, serpeling, sneep, winde, riviergrondel en roofblei. Van de
eurytope soorten werden vooral blankvoorn, brasem, pos, snoekbaars
en alver aangetroffen. Limnofiele en zoet-zout reofiele soorten werden
slechts incidenteel aangetroffen.
De intensieve bemonstering van maart-december laat zien dat de
visgemeenschap in de uiterwaarden van de Waal zeer dynamisch is
(Figuur 5.2). In maart zijn de dichtheden van 1+ eurytope soorten zeer
laag maar in april en mei vertonen de dichtheden een sterke piek:
volwassen (paairijpe) brasem, blankvoorn, snoekbaars en kolblei
migreren naar de ondiepe uiterwaarden. Na deze periode nemen de
dichtheden af maar worden grote hoeveelheden 0-groep vissen van
deze soorten aangetroffen. De 0-groep vissen blijven de rest van het
jaar in de uiterwaarden. Hieruit kan worden afgeleid dat eurytope
soorten de ondiepe uiterwaarden als paai- en opgroeigebied benutten.
Van de reofiel A soorten (barbeel, kopvoorn, serpeling en sneep)
werden geen paairijpe exemplaren aangetroffen en er kan
geconcludeerd worden dat nevengeulen en aangetakte wateren niet
fungeren als paaigebied voor deze soorten. Dit komt doordat het voor
de paai vereiste grindige substraat, in de voornamelijk zandige
nevengeulen, afwezig is. Larven van reofiel A soorten werden dan ook
niet aangetroffen. De 0+ stadia verschenen pas in de nevengeulen bij
een lengte vanaf 2 cm.
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Van reofiel B soorten (winde en riviergrondel) werden wel adulte
exemplaren aangetroffen. De riviergrondel paait op zandig substraat
en zal waarschijnlijk ieder jaar in de nevengeulen tot voortplanting
komen. De winde die naast grindig substraat ook gebruik kan maken
van vegetatie als paaisubstraat zal mogelijk bij verhoogde
waterstanden paaien op geïnundeerde terrestische vegetatie op de
oevers van nevengeulen en aangetakte wateren. Dit wordt ondersteund
door de aanwezigheid van winde larven die in 1998 in alle onderzochte
wateren werden aangetroffen.
In de loop van juni neemt de abundantie van de 0+ reofielen sterk af
(figuur 5.2). Dit wijst erop dat de hoeveelheid geschikt habitat in de
nevengeulen beperkend is voor een volgende levensfase van de
opgroeiende reofiele juvenielen. Zo vertonen de dichtheden van
juveniele barbeel een piek bij een lengte van 2-4 cm waarna ze weer
uit de nevengeulen verdwijnen (Grift 2001). Dit patroon komt overeen
met de ontogenetiche verandering in habitatgebruik van barbeel zoals
beschreven in andere rivieren. Veel reofiele juvenielen gebruiken de
nevengeulen dus wel als opgroeigebied maar doen dit alleen in een
beginstadium van hun leven. Waarschijnlijk verplaatsen ze zich in de
loop van de zomer naar habitats met meer stroming in de rivier.
...................................

Figuur 5.2. (Grift, 2001)
Patroon in de tijd van de 0+ en 1+
levensstadia van reofiel A (sneep,
winde, kopvoorn,barbeel), reofiel B
(winde en riviergrondel) en eurytope
vissoorten (blankvoorn, brasem,
kolblei, alver, snoekbaars, baars en
pos) in nevengeulen.
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TEKST IN FIGUUR NOG VERTALEN
In de éénzomerige visgemeenschap van de onderzochte nevengeulen
en aangetakte wateren blijken zowel reofiele als eurytope soorten
algemeen voor te komen. Er zijn echter grote verschillen in de
aanwezigheid en dichtheid van deze soorten tussen onderzochte
wateren en tussen de jaren. De reofiele soorten waren ruimtelijk
duidelijk gescheiden van eurytope soorten. De ruimtelijke scheiding
tussen reofiele en eurytope soorten blijkt deels te verklaren middels de
variabelen stroomsnelheid en diepte (zie intermezzo 5.1). De
visgemeenschap in ondiep, warmer habitat met hogere
stroomsnelheden word gekarakteriseerd door reofiele soorten terwijl
eurytope soorten zich concentreerde in dieper, langzamer stromend
habitat. De tijdens hoge afvoeren geïnundeerde terrestische vegetatie
blijkt een belangrijk habitat voor de larven van de meeste soorten te
vormen. In dichte vegetatie is de stroomsnelheid lager hetgeen
tegemoet komt aan larven met een geringe zwemcapaciteit.
Naast de verschillen tussen de soorten van verschillende ecologische
gilden blijken er ook duidelijke verschillen in habitatvoorkeur tussen de
soorten binnen een gilde. Zo worden binnen het reofiele gilde barbeel
en riviergrondel vooral aangetroffen in habitat met de hogere
stroomsnelheden terwijl winde en roofblei diepere habitats met lagere
stroomsnelheden prefereren.
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Intermezzo 5.1
Opgroeihabitats
voor reofiele en
eurytope
soorten in
nevengeulen.

Intermezzo: opgroeihabitats in nevengeul op basis van diepte en stroomsnelheid
Voor de opgroei van reofiele soorten als barbeel, kopvoorn, sneep, serpeling en winde zijn ondiepe
oeverzones ( < 0,5 m) met een langzame stroming (0,05-0,2 m/s) van belang. Met toenemende lengte
verplaatsen ze zich naar diepere gebieden (0,5-1 m) met hogere stroomsnelheden (tot 0,3 m/s) (Grift
2001).
In onderstaand kaartje van de nevengeul Gameren worden voor een Waalafvoer van 2000 m3/s de
volgende vijf habitattypen, gebaseerd op de stroomsnelheid- en dieptevoorkeur van juveniele
eurytope en reofiele vissoorten, weergegeven:
Groen: diepte 0-100 cm en stroming 0-5 cm/s (eurytoop; dieper, geen tot weinig stroming )
Geel: diepte 0-50 cm en stroming 5-20 cm/s (reofiel; ondiep, traag stromend)
Rood: diepte 0-50 cm en stroming 20-30 cm/s (reofiel; ondiep, matig stromend)
Oranje: diepte 50-100 cm en stroming 5-20 cm/s (reofiel; dieper, traag stromend)
Paars: diepte 50-100 cm en stroming 20-30 cm/s (reofiel; dieper, matig stromend)
De aanwezigheid van deze habitattypen in een nevengeul worden bepaald door het profiel van de
nevengeul en de rivierafvoer. De vangstdichtheden van reofiele en eurytope soorten tijdens de
vistandsbemonsteringen (1998-2002) in de nevengeul Gameren in vijf onderscheiden deelgebieden
bleken goed te corresponderen met de in Grift (2001) beschreven habitatvoorkeur. Met name de kleine
geul oost bevat geschikte habitats voor de opgroei van reofiele soorten. De diepte varieert van 0-100
cm en de stroomsnelheid bedraagt 5-30 cm/s. Ook in het deelgebied grote geul oost ligt een groot
gebied met geschikt opgroeihabitat. In de kleine geul west en de grote geul midden beperkt dit type
habitat zich voornamelijk tot een smalle strook in de oeverzone. Het merendeel van GG-west, een
voormalige zandwinput, is ongeschikt voor de opgroei van reofiele vis.

5.1.3 Geïsoleerde uiterwaardplassen
Voor de geïsoleerde uiterwaardplassen zijn de aanwezigheid van
vegetatie, oppervlakte, diepte en de frequentie en duur van inundatie
van de plas van invloed op de soortsamenstelling. Limnofiele soorten
prefereren ondiepe plassen met vegetatie waarbij het aandeel van deze
soorten in visbestand stijgt met een toenemende bedekking met
aquatische vegetatie.
De dynamiek van visgemeenschappen in geïsoleerde uiterwaardplassen
kon onderzocht worden doordat twee van deze plassen, een kleiput en
een strang, van maart 1997 tot december 1999 zes maal bemonsterd
zijn. In tegenstelling tot de nevengeulen en aangetakte wateren blijkt
de visgemeenschap in de rivierplassen langs de Waal helemaal niet
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dynamisch te zijn. Grote brasem domineert de visgemeenschap en
brasems van 10-30 cm blijken afwezig. Wel komen er in de strang meer
andere soorten zoals zeelt en snoek voor.
Uit de merkexperimenten die in de kleiput gedaan zijn blijkt dat als
volwassen brasem (brasem>30 cm) zich eenmaal in de plassen bevindt,
deze niet meer verlaat (Figuur 5.3). De residente populatie, die al in
november 1997 gemerkt is, maakt in april 1999 nog steeds 26% van de
biomassa uit. Tijdens de overstroming in november 1998 zwemmen er
wel nieuwe brasems naar de kleiput maar hun aandeel is niet erg groot.
In maart 1999, wanneer de kleiput voor de tweede keer tijdens het
onderzoek met de hoofdstroom in verbinding komt te staan, lijken er
meer brasems in te zwemmen maar van een complete verandering van
de visgemeenschap is geen sprake.
...................................

Figuur 5.3.
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5.1.4 Vergelijking Rijntakken, Grensmaas en Rijn-Maasmonding
Het is moeilijk om het patroon van de aantallen juvenielen in de Rijnmaasmonding en de Grensmaas te achterhalen op basis van twee of
drie bemonsteringen per jaar. Hieronder worden voor de drie
onderzochte riviertakken de dichtheden en het voorkomen van de
barbeel, een karakteristieke stroomminnende riviersoort, en van de
brasem, een generalistsche soort die stilstaand tot langzaam stromend
water prefereert, beschouwd.
De dichtheden juveniele brasem in de Rijn-Maasmonding en de
Grensmaas lijken het patroon van de Waal te volgen: grote aantallen in
juni en een daling in de periode daarna (figuur 5.4).
De dichtheid van barbeel vertoont een piek in juni, wanneer de 0groep barbeel 2-4 cm is (Figuur 5.4). In de uiterwaardwateren van de
Waal en de Rijn-Maasmonding komt juveniele barbeel in juni in grote
aantallen voor. Hierna nemen de aantallen sterk af. Larvale barbeel
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wordt nauwelijks aangetroffen. Uit dit patroon kan worden afgeleid
dat barbeel de uiterwaarden hier alleen als opgroeigebied benut
(Figuur 5.4, 5.5). In de bemonsterde Grensmaas locaties (vnl. in het
zomerbed) is het patroon geheel anders. Hier blijft de barbeel op alle
bemonsterde momenten talrijk is (Figuur 5.4). De lengteverdeling van
juveniele barbeel is in de Waal en Rijn-Maas monding nagenoeg gelijk,
er komen alleen 0-groep barbelen van ongeveer dezelfde lengtes voor.
In de Grensmaas zijn ook 1-groep barbelen talrijk (Figuur 5.5). Het lijkt
er op dat het aanwezige habitat in de hoofdstroom van de Grensmaas
geschikt is voor meerdere levensstadia van de barbeel terwijl het
habitat in de nevengeulen en aangetakte wateren in de Waal en de
Rijn-Maasmonding slechts voor een kort deel van de levenscyclus
gebruikt wordt.

..................................

Figuur 5.4.
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Figuur 5.5.
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5.2 Functie uiterwaardwateren in de levenscyclus van vissen

5.2.1 Reofiel A soorten
De levenscyclus van reofiel A soorten (barbeel, kopvoorn, serpeling) in
de Rijn beslaat een gebied dat groter is dan het Nederlandse deel
(Grift 2001, figuur 5.6). Reofiel A soorten zijn voor hun voortplanting
afhankelijk van grindbanken en bijbehorende stromingscondities.
Dergelijk habitat komt in het Nederlandse deel van de Rijn niet meer
voor, maar is wel in het Duitse deel van de Rijn aanwezig. Een deel van
de reofiele A larven die voortkomt uit de paai op de grindbanken in
Duitsland verplaatst zich via de hoofdstroom naar Nederland. Hier
aangekomen vervullen nevengeulen en aangetakte wateren een rol als
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opgroeigebied voor de eerste juveniele levensstadia. In de loop van de
zomer verdwijnen de juvenielen uit de nevengeulen. Vermoedelijk
trekken zij naar habitats met hogere stroomsnelheden in de hoofdgeul.
In de kribvakken van de Rijn worden ook larven en juvenielen
aangetroffen maar de dichtheden zijn hier laag.
Figuur 5.6 is in mindere mate van toepassing voor de Grensmaas. In de
Grensmaas zijn reofiel A soorten namelijk wel in staat zich voort te
planten en speelt de aanvoer van juvenielen middels larvale drift
waarschijnlijk niet zo’n grote rol. De voor de voortplanting benodigde
grindbanken en stromingscondities zijn aanwezig en er zijn hier ook
waarnemingen van paaiende vissen (referentie Crombaghs et al. 2000).
Hiernaast bevatten een aantal zijbeken van de Maas ook geschikt
paaihabitat voor reofiel A soorten. Nevengeulen en aangetakte
strangen zoals die in de Waal gecreëerd zijn, komen momenteel in de
Grensmaas niet voor. Uit het Kansen Voor Stroomminnende Vissen
onderzoek in de Grensmaas blijkt dat de habitats in het zomerbed
gedurende het hele jaar fungeren als opgroeigebied voor reofiele
soorten.
..................................

Figuur 5.6. (Grift 2001)
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5.2.2 Reofiel B soorten
Reofiel B soorten (winde en riviergrondel) zijn in staat hun levenscyclus
binnen het Nederlandse deel van de Rijn te doorlopen (figuur 5.7). Zij
maken echter alleen gebruik van wateren die permanent met de rivier
in verbinding staan. In geïsoleerde uiterwaardwateren worden reofiel B
evenals reofiel A soorten niet aangetroffen. Nevengeulen en
stromende delen van overstroomde uiterwaarden hebben waarschijnlijk
een functie als paaigebied voor deze soorten. Eenzijdige aangetakte
wateren spelen door het gebrek aan stroming geen rol als paaigebied.
De ondiepe delen met weinig stroming van nevengeulen en aangetakte
strangen fungeren als opgroeigebied voor de larven en juvenielen van
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reofiel B soorten. In de kribvakken van de hoofdstroom worden ook
larven en juvenielen aangetroffen maar de dichtheden zijn hier laag.
..................................

Figuur 5.7. (Grift 2001)
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5.2.3 Eurytope soorten
Eurytope soorten (brasem, blankvoorn, kolblei en snoekbaars) maken
gebruik van alle watertypen in de Rijn (figuur 5.8). Zij benutten zowel
nevengeulen, aangetakte strangen en geïsoleerde wateren als paai- en
opgroeigebied. De dichtheden van larven en juvenielen in de
kribvakken van de Rijn zijn erg laag en deze lijken dan ook geen
functie als opgroeigebied te vervullen. In de uiterwaardwateren worden
larven en juvenielen van reofiele soorten in grote dichtheden
aangetroffen in de langzaam stromende of stagnante ondiepe delen. In
het algemeen geldt dat de dichtheden van juveniele eurytope soorten
het hoogst zijn in de minst dynamische uiterwaardwateren. Zo kan de
visgemeenschap in turbide kleiputten tot wel 100% uit eurytopen (vnl.
brasem) bestaan.
Brasem blijkt zeer specifiek in zijn gebruik van de onderscheiden
uiterwaardwateren. Volwassen brasem blijkt resident in de geïsoleerde
uiterwaardwateren en plant zich hier ook voort. Bij hoge waterstanden,
waarbij de geïsoleerde plassen overstromen, migreert de juveniele/sub
adulte brasem vanuit de plassen naar de hoofdstroom terwijl
volwassen brasem vanuit de hoofdstroom de plassen intrekt. Dit
gedrag resulteert in een visgemeenschap met veel grote brasems en
het vrijwel ontbreken van brasem met een lengte van 10-30 cm in de
uiterwaardplassen.
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Figuur 5.8. (Grift 2001)

c) Eurytope soorten

Levenscyclus van eurytope soorten in
de Nederlandse Rijn.

Germany

Z

GB

W

Lobith
E

Ei

L

Larvaal

J

Juveniel

S

Sub-adult

A

A E

~ ~~ ~
~

J
~

L
S
J
E

E
~

L

J

Migratie tijdens
overstromingen

A

~ ~~ ~
~

A

L

Migratie

GS

AS

L

E

Adult

A
S

Gorinchem
NG: nevengeul
GB: grindbank

~
~
~
~
~

E
SC
A

L

~

A

HS
Z: zomerdijk
W: winterdijk

~
~
~
~
~

A

J~

E

GS

L
J KP

GS: geïsoleerde strang
AS: aangetakte strang

HS: hoofdstroom
KP: kleiput

5.2.4 Limnofiele soorten
Limnofiele soorten (zeelt, ruisvoorn, kroeskarper) voltooien hun gehele
levenscyclus binnen één uiterwaardplas. Zij houden er geen
seizoensgebonden migratie tussen uiterwaardwateren, zoals wordt
waargenomen bij reofiele en sommige eurytope soorten, op na. Bij
periodiek optredende overstromingen zullen zij zich echter wel naar
andere plassen verplaatsen waardoor inteelt wordt voorkomen en
populaties in stand gehouden.
Voor hun reproductie zijn limnofiele soorten afhankelijk van submerse
aquatische vegetatie. Dit heeft tot consequentie dat ze alleen voorkomen
in plassen met vegetatie. Hoe meer aquatische vegetatie hoe hoger de
abundantie van limnofielen is. In de hoofdstroom en turbide kleiplassen
zijn limnofiele soorten nagenoeg afwezig.
..................................

Figuur 5.9. (Grift 2001)
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6 Herstel karakteristieke visgemeenschap
........................................................................................

Nederland heeft in overeenstemming met internationale afspraken
gekozen voor een duurzame aanpak van hoogwaterbescherming.
Versterking van de functie natuur is hier een onderdeel van. Voor de
Maas is middels de Maaswerken reeds in 1996 begonnen met de
planvorming waarvan naast hoogwaterbescherming ook verbetering
van de vaarweg en grindwinning onderdeel zijn. In 2001 is de Integrale
Verkenning Maas gestart. Hierin worden de maatregelen tegen
overstromingen voor het hele stroomgebied van de Maas verkend. Een
belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de ecologische potenties van het
rivierengebied benut worden.
De maatregelen en plannen in het kader van het Ruimte-voor-derivier-beleid zijn in 2000 uitgewerkt in Ruimte voor Rijntakken en de
Integrale Verkenning Benedenrivieren. Hierin wordt de voorwaarde
gesteld dat rivierverruimende maatregelen moeten bijdragen aan een
gezond ecologisch functioneren van de rivier.
Vissen vormen een belangrijke biologische groep in het
rivierecosysteem en karakteristieke rivierecotopen worden gekenmerkt
door de aanwezigheid van specifieke vissoorten. Met de degradatie
van rivierecosystemen zijn deze soorten de afgelopen eeuw verdwenen
of zeldzaam geworden en staan op nationale en internationale rode
lijsten.

6.1 Functioneren aquatische ecotopen voor visgilden
De aquatische onderdelen van de rijkswateren in Nederland zijn
getypeerd middels ecotopen. Een ecotoop is een ruimtelijk te
begrenzen ecologische eenheid, waarvan de samenstelling en
ontwikkeling wordt bepaald door de abiotische, biotische en
antropogene condities ter plaatse. Ecotopen worden onderscheiden op
grond van de ‘conditionele’ factoren: morfodynamiek, hydrodynamiek
en gebruiksdynamiek (Wolfert, 1996). De ecotopen in het Nederlandse
rivierengebied worden in de volgende ecotopenstelsels beschreven:
RWES aquatisch (Molen v.d. et al. 2000);
RWES Oevers (Lorenz 2001);
Benedenrivieren-Ecotopen-Stelsel (Maas 1998).
Deze paragraaf beschrijft het functioneren voor vissen van een aantal
karakteristieke rivierecotopen die als gevolg van antropogene
invloeden zijn verdwenen of sterk in omvang afgenomen. Hierbij
wordt ingegaan op de habitatvoorkeur van visgilden. Tabel 6.1 bevat
een overzicht van de ecotopen die aan bod komen en geeft de relatie
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met inrichtingsmaatregelen aan. In het rapport Richtlijnen voor
inrichting en beheer van uiterwaarden, ecologie en veiligheid
gecombineerd (Wolters et al.,2001) worden de genoemde maatregelen
in detail besproken.
..................................
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6.1.1 Ondiep zomerbed
In het navolgende wordt de functie van karakteristieke rivierecotopen
in het zomerbed voor vissen besproken. Tabel 6.2 bevat een
schematische weergave van de functie die deze ecotopen voor vissen
hebben.
Grindbedding en grindbank
Grindbeddingen en grindbanken komen voor in rivieren met
grindpakketten in de ondergrond en hoge stroomsnelheden zodat
zich geen fijner materiaal op het grind kan afzetten. In
Nederland wordt deze combinatie vrijwel alleen nog in de Grensmaas
aangetroffen.
Grindige ecotopen zijn zeer geschikt voor obligaat reofiele soorten als
barbeel, kopvoorn, serpeling en sneep omdat ze habitat voor alle
levensfuncties verschaffen. Een omgevingseis die een grote rol speelt
bij het voorkomen van obligaat reofiele soorten is dat grindig substraat
met flinke stroomsnelheden benodigd is voor de voortplanting. De
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Tabel 6.1.
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omstandigheden waaraan het paaigebied moet voldoen zijn doorgaans
erg soortspecifiek. Als één van de factoren diepte, stroomsnelheid,
samenstelling van het substraat, temperatuur of zuurstofgehalte afwijkt
van wat voor de ontwikkeling van de eieren gewenst is zal het
reproductiesucces gering zijn. Waterstandfluctuaties en slibafzetting
zijn twee factoren die het paaisucces ernstig kunnen verkleinen.
Voor reofielen is de aanwezigheid van grindsubstraat alleen dus niet
genoeg. Voldoende variatie in stroomsnelheid en diepte is net zo
belangrijk zodat tussen verschillende jaren en voor soorten met
verschillende eisen altijd voldoende paaihabitat aanwezig is. De
paaigebieden zijn doorgaans ondiep (< 50 cm) met een
stroomsnelheid van 20-100 cm/s. De opgroeigebieden zijn dieper (0100 cm) met een geringere stroomsnelheid. Naarmate de juvenielen
opgroeien verplaatsen ze zich naar diepere gebieden met hogere
stroomsnelheden. Bijlage 3 bevat een overzicht met de habitatvoorkeur
van vissen die in de literatuur gegeven worden. De Vocht et al. (in
prep) geven een gedetailleerde beschrijving van het paaihabitat van
barbeel en kopvoorn in de Grensmaas.
Voor het Kansen Voor Stroomminnende Vissen onderzoek zijn in de
Grensmaas gedurende de zomer van 1998 en 1999 verscheidene
grindrijke oeverhabitats op het voorkomen van visbroed bemonstert.
Hieruit kwam naar voren dat de poeltjes in een frequent doorstroomde
nevengeul in het zomerbed een belangrijke functie hebben als
opgroeigebied voor reofiele soorten.
Grindige ecotopen zijn tevens van belang als paaigebied voor zoetzout reofiele soorten als rivierprik, zeeprik, elft en houting. Grindige
habitats komen naast in rivieren ook voor in beken en deze beken
kunnen gezien de hogere stroomsnelheden een belangrijke functie als
paaihabitat voor riviersoorten vervullen. Vanuit dit oogpunt is het bij
het ecologisch herstel van rivieren van belang de functie van beken
binnen een riviertraject mee te nemen.

..................................

Figuur 6.1
Gemiddelde vangst van reofielen in
oeverhabitats van de Grensmaas in
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Natuurlijke oever en zandbank
Het aquatische deel van zandbanken fungeert als opgroeigebied voor
met name het 0+ stadium van reofiele vissen als barbeel, kopvoorn,
sneep, serpeling, winde en riviergrondel. Hierbij is het van belang dat
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de stroomsnelheden niet al te hoog zijn 0,05-0,2 m/s (Grift 2001) en de
waterbewegingen niet te dynamisch (scheepvaart). Bij lagere
stroomsnelheden kunnen ook de juvenielen van eurytope soorten als
baars, snoekbaars en blankvoorn gebruik maken van zandbanken.
Ook de juvenielen van de diadrome bot maken gebruik van zandige
ecotopen als opgroeigebied. De jonge botjes laten zich vanaf de
paaigronden in de Noordzee middels zee en getijdenstromingen
meevoeren naar de riviermondingen en zwemmen vervolgens verder
stroomopwaarts om op te groeien.
Natuurlijke oevers van rivieren kunnen zeer in morfologie verschillen.
Zo hebben binnenbochten een flauw talud met fijn substraat terwijl
buitenbochten diep zijn uitgesleten met grof substraat. Door de
aanwezigheid van zomerdijken, stortsteen en kribben zijn ‘echte’
natuurlijke oevers in de Nederlandse rivieren dun gezaaid. Door
maatregelen als het verwijderen van oeververdediging of verbreding
van het zomerbed is het mogelijk plaatselijk natuurlijke oevers te laten
ontstaan.
Voor vissen hebben natuurlijke oevers vooral een functie als
opgroeigebied. Hiervoor is het van belang dat de stroomsnelheden (zie
stroomsnelheden bij zandbank) en waterbewegingen als gevolg van
scheepvaart niet te groot zijn. Maatregelen als kribafsluiting en
vooroeververdediging kunnen de stroomsnelheid en de invloed van
scheepvaart beperken. Een natuurlijke oever die bestaat uit een flauw
zandig talud met enige stroming heeft vooral een opgroeifunctie voor
reofiele soorten. Oevers met weinig stroming en emergente vegetatie
functioneren beter voor eurytope soorten.
Zoet/brak getijdenwater
De ecotopen lage- en hoge intergetijdenzone en zandplaat en slikplaat
vormen onderdeel van het zomerbed in het getijdendeel van de
rivieren in Nederland. Door de aanleg van de Afsluitdijk en de
Haringvlietdam in het stroomgebied van Rijn en Maas, is het
zoet/brakke getijdengebied hier grotendeels verdwenen. Met een
ander beheer van de Haringvlietsluizen kan het getijdengebied in een
deel van het Benedenrivierengebied weer hersteld worden (MER
beheer Haringvlietsluizen 1998).
Lage en hoge intergetijdenzone
Onder de lage en hoge intergetijdenzone valt dat deel van de oevers,
maar ook de delen van platen, die tijdens laag water droogvallen. Het
functioneren voor vissen hangt af van de aanwezigheid van
voedselorganismen en de diepte van het overstroomde gebied met het
oog op het risico van predatie door vogels en grotere vissen. Voor 0+
vissen van geringe afmeting die niet interessant zijn als voedselbron
voor vogels functioneert de intergetijdenzone als belangrijk
opgroeigebied. Zij hebben nog niets te duchten van vogels en het
risico van predatie door hun grotere soortgenoten is gering.
Naast de getijslag bepalen het saliniteitsgehalte en het substraat in
belangrijke mate het voorkomen van vissoorten in het
intergetijdengebied. Door de geringe diepte functioneert de
intergetijdenzone zowel in het zoete als in brakke gebied vooral als
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opgroeigebied. In het zoete deel voor soorten uit de midden en
benedenloop van rivieren zoals reofiele B soorten en eurytope soorten
en in het brakke deel voor soorten die hun leefgebied in het estuarium
of in zee hebben. Onderstaande stuk over het functioneren van
zandplaten en slikplaten voor visgroepen is tevens van toepassing op
het intergetijdengebied.
Slikplaten
Slikplaten bevinden zich voornamelijk in de zone waar rivierwater en
zeewater met elkaar mengen en de stroomsnelheid stagneert zodat de
fijne slibdeeltjes kunnen bezinken. Door de getijdenstroom van zout
water is de saliniteit hier hoger. Diadrome soorten als elf, fint, houting
en bot die het estuarium als opgroeigebied en vaak ook als
foerageergebied gebruiken zijn zeer gebaat bij de aanwezigheid van
slikplaten waar zich hoge dichtheden voedselorganismen bevinden.
Maar ook voor de juvenielen van mariene soorten als haring, zeebaars,
en harder vormen brakke platen een belangrijk opgroeigebied.
Zandplaten
Zandplaten bevinden zich stroomopwaarts van de slikplaten in het
zoetere deel van de intergetijdenzone waar de rivierinvloed nog groot
is en de stroomsnelheden hoger zijn. De zandplaten zijn evenals de
slikplaten van belang als opgroeigebied voor de diadrome soorten die
voorkomen in het estuarium. Voor de fint hebben zandplaten in het
intergetijdengebied waar een voldoende hoge stroomsnelheid heerst
een belangrijke functie als paaigebied.
Tevens fungeren de zandplaten als opgroeigebied voor reofiele
soorten, als winde en riviergrondel, uit de benedenlopen van rivieren.
................

Tabel 6.2

Ondiep zomerbed
zoet/brak getijdenwater

Functies van
ecotopen in het
zomerbed voor
vissoorten met
een beschermde
status
(abel 2.2).

grindbedding

P
Reofiel A soorten
barbeel
kopvoorn
sneep
serpeling
rivierdonderpad
Reofiel B soorten
winde
riviergrondel
kleine modderkruiper
kwabaal
Limnofiele soorten
bittervoorn
vetje
kroeskarper
grote modderkruiper
Diadrome soorten
rivierprik
zeeprik
steur
elft
houting
zalm
zeeforel
spiering
bot
fint
aal

O

grindbank

F

P

O

natuurlijke oever

F

P

O

F

zandbank

P

O

zandplaat

F

P

O

slikplaat

F

P

O

P

O

F

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

P: functie als paaihabitat
O: functie als opgroeihabitat
F: functie als foerageerhabitat
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hoog intergetij

P

O

F

6.1.2 Uiterwaardwateren
In het navolgende wordt de functie van karakteristieke rivierecotopen
in de uiterwaarden voor vissen besproken. Tabel 6.3 bevat een
schematische weergave van de functie die deze ecotopen voor vissen
hebben.
Nevengeul, kreek en aangetakte strang
Doordat nevengeulen, kreken en aangetakte strangen het hele jaar of
een groot deel hiervan met de rivier in verbinding staan, zijn ze
gedurende het hele seizoen voor vissen vanuit de rivier bereikbaar. De
mate waarin deze wateren functioneren voor verschillende visgroepen
wordt vooral bepaald door de factoren stroomsnelheid, diepte en
inundatie van terrestische vegetatie (Grift 2001). Deze factoren worden
gestuurd door de mate van connectiviteit (eenzijdig of tweezijdig
aangetakt), de instroomopening en het talud van de oever en de
omliggende uiterwaard.
Nevengeulen en aangetakte strangen kunnen een belangrijke functie
als opgroeigebied voor reofiele soorten en wellicht ook een functie als
paai- en foerageergebied voor reofiele B soorten hebben. Voor de
opgroei van reofiele soorten als barbeel, kopvoorn, sneep, serpeling en
winde zijn ondiepe oeverzones ( < 0,5 m) met een langzame stroming
(0,05-0,2 m/s) en geïnundeerde vegetatie van belang. Met toenemende
lengte verplaatsen ze zich naar diepere gebieden (0,5-1 m) met hogere
stroomsnelheden (tot 0,3 m/s) en geïnundeerde vegetatie wordt
minder belangrijk (Grift 2001). Onderdelen van een nevengeul of
aangetakte strang met verdiepingen, zoals aangetakte klei- of
zandwinputten, waardoor de stroomsnelheid omlaag gaat hebben een
geringe opgroeifunctie voor reofiele soorten. Doordat aangetakte
strangen in de regel een geringere (door)stromingscomponent hebben
functioneren ze in mindere mate als opgroeigebied voor reofielen dan
nevengeulen.
Ook diadrome soorten als rivierprik, zeeprik en bot vinden
opgroeigebied in nevengeulen. De prikken in de bodem van de diepere
delen en de bot op zandig substraat.
Voor eurytope soorten functioneren nevengeulen en aangetakte
strangen als paai-, opgroei en foerageergebied. De ondiepe (< 1 m)
oeverzones met stagnant water of geringe stroming fungeren als paai
en opgroeigebied (Grift 2001). De diepere delen van het open water
met weinig stroming hebben een functie als foerageergebied.
Doordat nevengeulen en aangetakte strangen in open verbinding staan
met de rivier zal het waterpeil direct mee fluctueren met het rivierpeil.
Een flauw talud van de oeverzone en aanliggende uiterwaard zorgt
ervoor dat een oeverzone met ondiep water bij alle waterstanden
beschikbaar is. Bij hoge waterstanden blijken gebieden met
geïnundeerde terrestische vegetatie hoge dichtheden vissen, op zoek
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naar beschutting en voedsel of in het voorjaar paaiplaatsen, te
bevatten (Grift 2001).
Kreken verschillen naast hun meer stroomafwaartse ligging van
strangen, doordat ze veel vertakter zijn, veel scherpere overgangen
kennen tussen kaal en begroeid, steilere oevertaluds hebben en het
optreden van sterke gradiënten in de lengterichting. Deze vorm is het
gevolg van de kracht van het getij dat tweemaal per dag de geulen vult
en leegt. Er komt in feite geen stagnant water voor omdat er
uitgezonderd het doodtij continu sprake is van een inkomende of
uitgaande waterstroom. Het saliniteitsgehalte bepaalt in belangrijke
mate het voorkomen van vissoorten in kreken. Kreken in het zoete deel
van het intergetijdengebied functioneren als opgroeigebied voor
soorten uit de benedenlopen van rivieren waaronder de reofiele B
soorten als winde en riviergrondel en eurytope soorten. Kreken in het
brakke deel hebben een opgroeifunctie voor soorten als bot, fint,
houting, elft, haring, zeebaars, brakwatergrondel en harder die hun
leefgebied in het estuarium of in zee hebben. De diepere delen
fungeren tevens als foerageergebied voor soorten waarvan het adulte
stadium het estuarium als leefgebied heeft.
Geïsoleerde strang en plas
Geïsoleerde strangen en plassen in de uiterwaarden staan alleen in
contact met de rivier bij hoge waterstanden. Deze wateren
functioneren als paai, opgroei en foerageergebied voor de eurytope en
limnofiele soorten die niet gebonden zijn aan stromend water. De
peilfluctuaties in de rivier die niet tot overstromingen leiden,
veroorzaken waterstandsschommelingen in de stagnante wateren.
Peilfluctuaties bepalen tezamen met het oevertalud het areaal aan
ondiep water in de plassen dat beschikbaar is voor de voortplanting en
opgroei van limnofiele en eurytope vissen. Voor de limnofiele soorten
als bittervoorn, ruisvoorn, kroeskarper en zeelt is het van belang dat er
waterplanten aanwezig zijn. Factoren die de ontwikkeling van
waterplanten bevorderen zijn flauwe oevers, periodieke droogval en
een grote oeverlengte/oppervlakte-verhouding. Maatregelen in
bestaande geïsoleerde wateren ter vergroting van de oeverzone zijn
verondieping en verlaging van de directe omgeving rond de oever.
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Tabel 6.3.

Nevengeul/kreek

Aangetakte Geïsoleerde Plas
strang
strang

Functies van ecotopen in de
nevengeul

uiterwaarden voor vissoorten met een
beschermde status

P
Reofiel A soorten
barbeel
kopvoorn
sneep
serpeling
rivierdonderpad
Reofiel B soorten
winde
riviergrondel
kleine modderkruiper
kwabaal
Limnofiele soorten
bittervoorn
vetje
kroeskarper
grote modderkruiper
Diadrome soorten
rivierprik
zeeprik
steur
elft
houting
zalm
zeeforel
spiering
bot
fint
aal

(abel 2.2).

O

intergetijdenkreek

F

P

O

F

P

O

F

P

O

F

P

O

brak
brak

brak

P: functie als paaihabitat
O: functie als opgroeihabitat
F: functie als foerageerhabitat

6.1.3 Ruimtelijke spreiding ecotopen
De geschiktheid van een gebied voor vissoorten wordt bepaald door
de aanwezigheid van de ecotopen die de soort nodig heeft voor het
doorlopen van z’n levenscyclus. Voor de paai, opgroei, het foerageren
of de overwintering wordt vaak gebruik gemaakt van verschillende
ecotopen.
Milieuvariabelen als diepte, stroomsnelheid, substraat en structuur
kunnen zowel in ruimte als in tijd binnen een ecotoop variëren. Een
ecotoop is als het ware te zien als een lappendeken van plekjes met
verschillende milieueigenschappen. Vissen maken gebruik van de
lapjes ecotoop die het beste voldoen aan de habitateisen die zij op dat
moment stellen. In nevengeulen bijvoorbeeld is er een duidelijk
verschil tussen de soortsamenstelling op plaatsen die verschillen ten
aanzien van stroomsnelheid en diepte (Grift 2001). De visgemeenschap
in ondiep habitat met hogere stroomsnelheden wordt gekarakteriseerd
door reofiele soorten terwijl eurytope soorten zich concentreren in
dieper, langzamer stromend habitat.
Er zijn vissoorten die het habitat benodigd voor het doorlopen van hun
levenscyclus kunnen vinden binnen één ecotoop. Zo legt de
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F

rivierdonderpad z’n eitjes onder stenen of andere obstakels en is in
staat binnen dit habitat de andere levensstadia te doorlopen. De
barbeel daarentegen maakt gebruik van meerdere habitattypen die
niet binnen één ecotoop aanwezig zijn. Volwassen barbelen houden
zich op in de hoofdstroom van de rivier. Voor de paai trekken deze
vissen naar ondiepe grindbedden met een flinke stroming. In dit
habitat ontwikkelen de eieren zich tot larven. De larven laten zich
vervolgens meedriften met de rivier en vestigen zich in langzaam
stromend of stilstaand water dat met de rivier verbonden is. Hier
groeien de juvenielen op tot aan het moment dat ze zich weer naar de
hoofdstroom verplaatsen. Een rivier kan alleen voor soorten die
gebruik maken van meerdere habitattypen functioneren als deze
habitattypen daadwerkelijk en op het juiste moment voor de soort
beschikbaar zijn. Als een habitattype ontbreekt of onbereikbaar is zal
een soort zich niet kunnen handhaven. Dit is in de afgelopen eeuw het
geval geweest voor veel reofiele soorten. Met name de aanleg van
dammen, stuwen, dijken en het vastleggen van oevers heeft er toe
geleid dat veel van de ecotopen die gebruikt worden voor de
voortplanting of opgroei zijn verdwenen of zijn versnipperd en moeilijk
bereikbaar geworden. De afgelopen decennia is het bewustzijn
hieromtrent gegroeid en worden maatregelen om deze ecotopen te
herstellen of weer bereikbaar te maken getroffen. Door de hoge mate
waarin de rivieren gedegradeerd zijn en de vaak beperkte
mogelijkheden voor herstel is het belangrijk dat de locaties voor
herstelmaatregelen zo effectief mogelijk gekozen worden. Van groot
belang hierbij is inzicht in de ecologie van soorten met betrekking tot:
de ecotopen en de specifieke condities hierbinnen die het habitat
van soorten vormen;
migratiemechanismen en soorteigenschappen die bepalen wat de
afstanden zijn die tussen ecotopen overbrugd kunnen worden.
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Intermezzo 6.1
Ecologische
netwerken en
het voorkomen
van vissoorten.

Intermezzo Ecologisch netwerken
Het concept “ecologische netwerken” voor rivieren is de afgelopen jaren uitgewerkt in het
model LARCH-rivier. Dit model is opgesteld door het RIZA in samenwerking met Alterra.
Het model voert zijn analyses uit op het niveau van soorten. Hiertoe zijn zogenaamde
gidssoorten geselecteerd, die model staan voor bepaalde typen natuur. Binnen het model
LARCH-rivier wordt de ecologische samenhang van het landschap beschouwd als de mate
waarin het landschap door zijn ruimtelijke karakteristieken plaats biedt aan levensvatbare
populaties van soorten die gevoelig zijn voor versnippering. Input bestaat uit een
ecotopenkaart van het gebied en informatie van de soorten waarvoor de netwerkstudie wordt
uitgevoerd. Om het aquatische deel van het rivierengebied te kunnen beoordelen is de module
LARCH-vissen opgesteld (Pouwels en Hensen 2000). In Klein Breteler & Kranenbarg (2000)
zijn voor toepassing in LARCHvissen van een negental soorten uit
de visgildes der rheofielen,
diadromen en limnofielen
ecologische profielen en
rekenregels opgesteld. Door voor
soorten uit de verschillende gildes
te kiezen zijn op verschillende
schaalniveaus kennisregels
verkregen omtrent ecotoopgebruik
en migratiemechanismen. Met
LARCH-vissen kan middels deze
kennisregels voor
herinrichtingsscenario’s bepaald
worden welke maatregelen op
welke plaats ecologisch gezien het
meest rendabel zijn voor vissen.
Habitatkaart van het leefgebied voor het juveniele stadium van kopvoorn en barbeel. De
cirkels geven aan waar het habitat zich bevindt in Nederland. Uit praktijkstudie LARCHvissen (Pouwels et al. 2002).
Verschillende netwerken
van de bittervoorn in het
Gelderse rivierengebied
weergegeven met de
mate van duurzaamheid.
Uit praktijkstudie
LARCH-vissen (Pouwels
et al. 2002).
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6.2 Maas
6.2.1 Visstand vroeger en nu
Voor analyse van de visgemeenschap is de Maas opgedeeld in drie
trajecten (Schouten & Quak, 1994). Dit zijn de Grensmaas (Maastricht
– Maasbracht), de Zandmaas (Maasbracht – Lith) en de Getijdenmaas
(Lith – Heusden). Tabel 6.4 geeft een overzicht van de visgemeenschap
in deze trajecten in de historische en in de huidige situatie.
In alle Maastrajecten zijn diadrome soorten verdwenen of komen nog
slechts sporadisch voor. In de Grensmaas zijn de reofiele soorten
minder talrijk maar kunnen nog steeds tot de algemene soorten
gerekend worden. Limnofiele soorten komen hier nog slechts
sporadisch voor.
De huidige visgemeenschap in de Zandmaas en de Getijdenmaas is
vergelijkbaar en kenmerkt zich met name door een sterke afname van
de reofiele soorten, maar ook de limnofiele soorten zijn hier
afgenomen.
..................................

Grensmaas
Zand- & Getijdemaas
(Maastricht - Maasbracht) (Maasbracht - Heusden)
Historisch
Huidig
Historisch
Huidig

Tabel 6.4.
Voorkomen beschermde vissoorten
(tabel 2.2) in de Maas in de
historische (1900) en de huidige
situatie. Naar Schouten en Quak
(1994).

Reofiel A soorten
barbeel
kopvoorn
sneep
serpeling
rivierdonderpad
Reofiel B soorten
winde
riviergrondel
kwabaal
Limnofiele soorten
bittervoorn
ruisvoorn
kroeskarper
zeelt
grote modderkruiper
Diadrome soorten
rivierprik
zeeprik
steur
elft
houting
zalm
zeeforel
spiering
bot
fint
aal

+++
+++
+++
++
+

+
+++
++
+
+/-

++
++
++
++
+

+/++
+/+
+/-

++
+++
++

+
+++
+/-

++
++
++

+
++
+/-

+
++
++
++
+/-

+/+
+/+
+/-

+
++
+
+
+

-++
+
+/+/-

++
+
+/+
+/+
+
+
++
+
+++

+/+/----+/+
--++

++
++
+
++
++
+
+
+++
++
+++
+++

+/+
----+/+
+/+/++

+++: talrijk
++: algemeen
+: minder algemeen
+/-: sporadisch
--: afwezig
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6.2.2 Kansen voor herstel
Grensmaas (Maastricht – Maasbracht)
De Grensmaas is van nature een rivier die gekarakteriseerd wordt door
grote dichtheden reofielen en ook nu komen veel reofiele soorten nog
algemeen voor. Ze zijn echter lang niet meer zo talrijk als in de situatie
rond 1900. Door opslibbing van de oevers en verdieping van het
zomerbed zijn met name de ondiepe ecotopen van belang voor
voortplanting en opgroei verdwenen. Voor het herstel van de reofiele
visgemeenschap is het belangrijk dat bij inrichtingsmaatregelen
ondiepe gebieden met stromende omstandigheden ontstaan (zie voor
gedetailleerde beschrijving paragraaf 6.2). De aquatische ecotopen
ondiepe grindbedding, grindbank, nevengeul en strang zijn in de
Grensmaas kansrijk voor herstel (Liefveld et al. 2000). Deze ecotopen
kunnen ontstaan door de maatregelen stroomgeulverbreding en
weerdverlaging. Maatregelen in het zomerbed scheppen zowel paai als
opgroeimogelijkheden en verdienen daarom de voorkeur boven
maatregelen in het winterbed waarmee voornamelijk
opgroeimogelijkheden gecreëerd kunnen worden. Gezien de
verschillen in habitatgebruik door reofiele soorten (en de
peilschommelingen die optreden in de Grensmaas) is variatie van
diepte en stroomsnelheden in de ondiepe oeverzone hierbij van groot
belang. De Maas rond Meers is een goed voorbeeld van de
verscheidenheid aan habitattypen. Hier zijn zowel ondiepe
grindbanken met veel stroming geschikt voor de paai als poeltjes in
een frequent doorstroomde nevengeul geschikt voor de opgroei te
vinden.
Zandmaas (Maasbracht – Lith)
Door de aanwezige stuwen is het karakter van de Zandmaas veranderd
en zijn de stroomsnelheden laag. Hierdoor zijn de meeste reofiele
soorten die hier vroeger algemeen voorkwamen sterk in aantal
afgenomen. In de Zandmaas zijn de aquatische ecotopen zandbank en
ondiep nevenwater kansrijk voor herstel (Liefveld et al. 2000).
Gezien het karakter van de huidige Zandmaas kunnen
herstelmaatregelen zich het best richten op het creëeren van ondiep
stagnant plantenrijk water. Hier kunnen limnofiele soorten als
ruisvoorn, zeelt en kroeskarper maar ook de snoek van profiteren.
Naast het verondiepen en het verflauwen van oevers in bestaande
Maasplassen kan ondiep water ook gecreëerd worden middels
uiterwaardverlaging. Hierbij is het van belang rekening houden met de
ligging van reeds bestaande plassen. Door uiterwaardwateren in de
nabijheid van andere plassen te situeren kan kolonisatie vanuit
omringende plassen plaatsvinden en wordt het leefgebied en hiermee
de duurzaamheid van de populaties die reeds voorkomen vergroot.
Getijdenmaas (Lith – Heusden)
Voor de aanleg van de Haringvlietsluizen stond de Getijdenmaas in
open verbinding met de Noordzee en was er sprake van een getijslag
van ongeveer 1 meter. Door het openstellen van de Haringvlietsluizen
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kan de open verbinding met de Noordzee deels hersteld worden en
kan het optreden van getijdenwerking weer een rol gaan spelen in de
Getijdenmaas. Estuariene vissoorten zoals bot, spiering en fint kunnen
hierdoor onbelemmerd stroomopwaarts naar de Getijdenmaas trekken.
Maatregelen in de Getijdenmaas kunnen zich het best richten op
herstel van de getijbeïnvloede ecotopen kreek en ondiepe
intergetijdenzone. Deze ecotopen zullen een functie vervullen als
opgroeigebied voor karakteristieke soorten uit het estuarium en
soorten die karakteristiek zijn voor de benedenloop van rivieren.

6.3 Rijntakken
6.3.1 Visstand vroeger en nu
Voor analyse van de visgemeenschap zijn de Rijntakken opgedeeld in
vijf trajecten (Schouten & Quak, 1994). Dit zijn de Boven Rijn – Waal
(Lobtih – Tiel), de Waal (Tiel – Gorinchem), de Neder Rijn, de Lek
(Hagesteijn-Schoonhoven) en de IJssel. Tabel 6.5 geeft een overzicht
van de visgemeenschap in deze trajecten in de historische (1900) en in
de huidige situatie.
Rond 1900 waren in alle onderscheiden trajecten reofiele, diadrome en
limnofiele soorten talrijk of algemeen. In de huidige situatie zijn de
meeste van deze soorten minder algemeen of niet langer aanwezig.
Naast de diadrome soorten waarvan een groot deel verdwenen is,
blijken met name de reofiele soorten als barbeel, kopvoorn en sneep
die hun hele levenscyclus in de rivier doorlopen erg achteruitgegaan.
Als we de trajecten ten opzichte van elkaar beschouwen dan blijkt de
Boven Rijn – Waal in de historische situatie gekenmerkt te worden door
reofiele B soorten, de Neder Rijn door limnofiele soorten en de IJssel
door de anadrome spiering. De visgemeenschap in de Waal en de Lek
was vergelijkbaar met die in het direct stroomopwaarts gelegen
riviertraject maar de limnofiele soorten waren minder algemeen.
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Tabel 6.5.
Voorkomen beschermde vissoorten
(tabel 2.2) in de Rijntakken in de
historische (1900) en de huidige
situatie. Naar Schouten en Quak
(1994).
Boven Rijn - Waal
(Lobtih - Tiel)
Historisch
Huidig
Reofiel A soorten
barbeel
kopvoorn
sneep
serpeling
rivierdonderpad
Reofiel B soorten
winde
riviergrondel
kwabaal
Limnofiele soorten
bittervoorn
ruisvoorn
kroeskarper
zeelt
grote modderkruiper
Diadrome soorten
rivierprik
zeeprik
steur
elft
houting
zalm
zeeforel
spiering
bot
fint
aal

Waal
(Tiel - Gorinchem)
Historisch
Huidig

Neder Rijn
Historisch

Huidig

Lek
IJssel
(Hagesteijn-Schoonhoven)
Historisch
Huidig
Historisch

Huidig

++
++
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++
+

+/+/+/+
+

+
++
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+
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+
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+++
+++
+
+++
++
++
++
++
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+
+
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+
+
+/++

++
++
+
++
+
++
++
++
++
++
+++

+
+/----+
+
+/+/++

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
+++

++
+
----++
+
+/+/++

+
+
+
+++
++
+
++
+++
++
+++
+++

+
+/--+/-+
+/+
-+++

+++: talrijk
++: algemeen
+: minder algemeen
+/-: sporadisch
--: afwezig

6.3.2 Kansen voor herstel
Bovenrijn & Waal (Lobith – Gorinchem)
Het Bovenrijn/Bovenwaal & Waaltraject worden hier tezamen
besproken. In dit ongestuwde riviertraject hebben met name de
vastlegging van het zomerbed en het afsluiten van de uiterwaarden
middels zomerdijken geleid tot het verdwijnen van voor vissen
belangrijk leefgebied. Zo is het zomerbed versmald en verdiept en zijn
de hoog productieve overstromingsvlakten en uiterwaardwateren als
het ware van het riviersysteem afgesneden. Deze gebieden zijn voor de
voortplanting en opgroei van vissen van groot belang. Het bestand
stroomminnende zich in de hoofdstroom voortplantende vissen,
waarvan het broed afhankelijk is van ondiepe gebieden, is mede
hierdoor sterk achteruitgegaan. Het herstellen van ondiepe
oevergebieden en overstromingsvlakten in de Bovenrijn & Waal kan
een bijdrage leveren aan het herstel van deze soorten.
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De ecotopen ondiep zomerbed, nevengeul en aangekoppelde strang
zijn in de Bovenrijn & Waal kansrijk voor herstel (Maas et al. 1997,
Wolfert, 1998). Door maatregelen als het verwijderen van
oeververdediging of verbreding van het zomerbed is het mogelijk
plaatselijk natuurlijke oevers in het zomerbed te laten ontstaan.
Kribafsluiting en vooroeververdediging kunnen de stroomsnelheid en
de invloed van scheepvaart beperken. Voor vissen hebben natuurlijke
oevers vooral een functie als opgroeigebied (paragraaf 6.1). De
ecotopen nevengeul en aangekoppelde strang kunnen gecreëerd
worden middels uiterwaardverlaging. Het functioneren van aangetakte
wateren en nevengeulen als opgroeigebied voor reofiele soorten wordt
bepaald door het areaal met langzaam stromend ondiep water. Binnen
het ontwerp van deze watertypen kan ook rekening gehouden worden
met andere soortgroepen. Paragraaf 6.1 gaat dieper in op de
inrichtingseisen van de verschillende soortgroepen.
Nederrijn & Lek (Hagesteijn-Schoonhoven)
Door de aanleg van stuwen zijn de Nederrijn & Lek laag dynamisch van
karakter geworden en hierdoor minder geschikt voor stroomminnende
soorten. Herstelmaatregelen kunnen zich het best richten op het
creëren van ondiep stagnant plantenrijk water waar limnofiele soorten
zich kunnen vestigen. Rond 1900 kwamen limnofiele soorten in met
name de Nederrijn algemeen voor. Momenteel worden deze soorten
nog slechts sporadisch aangetroffen.
Het ecotoop geïsoleerde strang is kansrijk voor herstel in de Nederrijn
en Lek (Wolfert 1998, Maas et al.1997). Door het verondiepen en het
verflauwen van oevers in bestaande plassen en middels
uiterwaardverlaging kan ondiep water gecreëerd worden. Hierbij is het
van belang rekening houden met de ligging van reeds bestaande
plassen of strangen. Door uiterwaardwateren in de nabijheid van
andere geïsoleerde wateren te situeren kan kolonisatie vanuit
omringende wateren plaatsvinden en wordt het leefgebied en hiermee
de duurzaamheid van de populaties die reeds voorkomen vergroot.
IJssel
In de historische situatie monde de IJssel uit in de voormalige
Zuiderzee. Zoet-zout reofiele soorten trokken vanuit de Zuiderzee via
de IJssel stroomopwaarts naar hun paaigebieden. De spiering paaide in
de monding van de IJssel. Nadat de afsluitdijk gerealiseerd was zijn
veel zoet-zout reofielen uit de IJssel verdwenen. De aanleg van een
vispassage in de afsluitdijk verbetert in de toekomst de mogelijkheden
voor diadrome vissen om vanuit de Waddenzee stroomopwaarts te
trekken.
Herstel van het estuariene visbestand zoals dat ten tijde van de
Zuiderzee aanwezig was zal door het zoet blijven van het IJsselmeer
niet mogelijk zijn. Kansrijke ecotopen voor herstel zijn nevengeul en
geïsoleerde strang (Wolfert 1998). Door herstel van deze ecotopen
wordt in de IJssel een meer diverse voor laaglandrivieren
karakteristieke visstand met zowel limnofiele als reofiele soorten
gestimuleerd. Voor een beschrijving van het herstel van nevengeulen
respectievelijk geïsoleerde strangen wordt verwezen naar de
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voorgaande tekst in deze paragraaf onder het kopje Bovenrijn & Waal
respectievelijk Nederrijn & Lek.
6.4 Benedenrivierengebied
6.4.1 Visstand vroeger en nu
Voor analyse van de visgemeenschap zijn de Benedenrivieren
opgedeeld in vier trajecten (Schouten & Quak, 1994). Dit zijn Amer Bergsche Maas – Biesbosch (Heusden - Moerdijk), Hollands diep –
Haringvliet (Moerdijk - Haringvlietdam), Lek (Schoonhoven-Rotterdam)
en Boven- & Nieuwe Merwede (Gorinchem-Moerdijk). Tabel 6.6 geeft
een overzicht van de visgemeenschap in deze trajecten in de
historische (1900) en in de huidige situatie. Voor de aanleg van de
Nieuwe Merwede en de afsluiting van het Haringvliet kende het
Benedenrivierengebied een grote diversiteit aan getijdengeulen.
Habitatdiversiteit trad op in lengte en breedte, en in het zoutgehalte
van het in- en uitstromende water. Door de aanleg van de Nieuwe
Merwede met kribben en oeverbestorting is in eerste instantie de
rivierinvloed op de Biesbosch verminderd. Door de afsluiting van het
Haringvliet is de getijslag verkleind. De getijgeulen en -kreken hebben
hierdoor veel van hun dynamische karakter verloren. Rond 1900
werden alle trajecten gekenmerkt door het voorkomen van diadrome
soorten. Reofiele A soorten kwamen weinig voor, de reofiele B soorten
als winde en riviergrondel die niet afhankelijk zijn van grindig substraat
voor hun voortplanting kwamen algemeen voor. Het traject Haringvliet
– Hollandsdiep behoorde tot de overgangszone van zoet naar zout.
Estuariene soorten zoals de bot, spiering en fint gedijden goed in dit
milieu, in tegenstelling tot zoetwater soorten die minder algemeen
voorkwamen.
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Tabel 6.5.
Voorkomen beschermde vissoorten
(tabel 2.2) in de Benedenrivieren in de
historische (1900) en de huidige
situatie. Naar Schouten en Quak
(1994).

Amer Bergsche Maas Biesbosch
(Heusden - Moerdijk)
Historisch
Huidig
Reofiel A soorten
barbeel
kopvoorn
sneep
serpeling
rivierdonderpad
Reofiel B soorten
winde
riviergrondel
kwabaal
Limnofiele soorten
bittervoorn
ruisvoorn
kroeskarper
zeelt
grote modderkruiper
Diadrome soorten
rivierprik
zeeprik
steur
elft
houting
zalm
zeeforel
spiering
bot
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aal

Hollands diep Haringvliet
(Moerdijk
- Haringvlietdam)
Historisch
Huidig

Lek
(Schoonhoven
- Rotterdam)
Historisch
Huidig

Boven Merwede Nieuwe Merwede
(GorinchemMoerdijk)
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--: afwezig

6.4.2 Kansen voor herstel
Lek (Schoonhoven - Rotterdam)
Dit traject van de Lek wordt gekenmerkt door een gemiddelde getijslag
van 1,05 -1,4 m (MER Beheer Haringvlietsluizen, Water en
Zoutbeweging 1998). Deze getijslag blijft gehandhaafd bij een
gewijzigd beheer van de Haringvlietsluizen. Door de aanwezigheid van
getij zijn de ecotopen kreek en lage intergetijdenzone kansrijk voor
ontwikkeling (Simons et al. 2002). Aangezien de Lek behoort tot het
zoete deel het Rijn-Maas estuarium functioneren deze ecotopen als
opgroeigebied voor reofiele B en eurytope soorten uit de benedenloop
van rivieren. Ook voor de zoet-zout reofiele bot functioneren deze
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ecotopen als opgroeigebied. Hiernaast kan het ecotoop zandplaat een
functie vervullen als paaigebied voor de fint.
Amer - Bergsche Maas – Biesbosch (Heusden - Moerdijk) & Boven- &
Nieuwe Merwede (Gorinchem-Moerdijk)
De trajecten Amer-Bergsche Maas-Biesbosch en Boven MerwedeNieuwe Merwede worden tezamen besproken. Bij een gewijzigd beheer
van de Haringvlietsluizen neemt de getijslag voor de getemd getij
variant toe tot 0,70-1,05 m (MER Beheer Haringvlietsluizen, Water en
Zoutbeweging 1998). De ecotopen kreek, zandplaten, slikken en lage
intergetijdenzone worden kansrijk voor ontwikkeling geacht (Simons et
al. 2002). Aangezien bovengenoemde trajecten behoren tot het zoete
deel van het Rijn-Maas estuarium functioneren deze ecotopen als
opgroeigebied voor reofiele B en eurytope soorten uit de midden en
benedenloop van rivieren. Ook voor de anadrome bot functioneren
deze gebieden als opgroeigebied. Hiernaast kan het ecotoop zandplaat
een functie vervullen als paaigebied voor de fint.
Hollands diep – Haringvliet (Moerdijk - Haringvlietdam)
Door de grote breedte van dit traject neemt de getijslag weinig toe bij
een gewijzigd beheer van de Haringvlietsluizen (0,35-0,70 m). Bij de
variant getemd getij zal de saliniteit in het Haringvliet toenemen en
zullen chloride concentratie tot 15 g/l in de monding tot 0,5 g/l bij het
eiland Tiengemeten voorkomen. Hierdoor krijgt dit gebied het karakter
van een brakke estuarium zone. De ecotopen zandplaten, slikken en
lage intergetijdenzone worden kansrijk voor ontwikkeling geacht
(Simons et al. 2002). Het brakke karakter van het Haringvliet biedt
grote mogelijkheden voor diadromen soorten die het estuarium als
leefgebied hebben zoals spiering, bot, fint en houting maar ook voor
juveniele marine en estuariene residente soorten als zeebaars, haring,
harder, en brakwatergrondel. De verassende toename van
houtingvangsten in de MWTL fuikenmonitoring in de afgelopen 5 jaar
en recentelijk aan de zeezijde van de Haringvlietdam tijdens de
nulbemonsteringen voor het Haringvliet duiden op een grote potentie
van een brakke estuariene zone in het Haringvliet (Kranenbarg et al.
2002).
..................................

Figuur 6.4
Naast zeebaars, spiering, haring, en
brakwatergrondel worden ook houting
(midden foto) tijdens de bemonstering
van de nulsituatie aan de buitenzijde
van de Haringvlietsluizen gevangen.
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7 Ecologische beoordeling en de Kaderrichtlijn
Water
7.1 De Index biotische integriteit
Als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water (EU, 2000) staat de
Nederlandse overheid voor de taak om ecologische
beoordelingsmethodes voor oppervlaktewateren te ontwerpen. Voor
het biologisch kwaliteitselement vissen dient dit voor de zoete wateren,
waaronder de grote rivieren te gebeuren.
Voor de ecologische beoordeling van vissen is in Nederland maar ook
in Europees verband is besloten gebruik te maken van de IBI (index
biotische integriteit) methode (Karr, 1981) omdat deze goed aansluit
bij de vereisten van de Kaderrichtlijn water (KRW). Een IBI beoordeelt
de gezondheid van ecosystemen op basis van verschillende kenmerken
van de visgemeenschap ten opzichte van een referentiesituatie middels
kwantitatieve parameters (metrieken) uit visstandbemonsteringen.
De Biotische Integriteit wordt uitgedrukt in een index-waarde, waaraan
een normatieve beoordeling in de schaal van zeer goed tot zeer slecht
gekoppeld kan worden.
In Kranenbarg et al. (2003) zijn IBI’s voor de KRW-watertypen
(referentie) snelstromende rivier (R16), langzaamstromende rivier (R7)
en zoetwatergetijden rivier (R8) uitgewerkt. Uitgangspunt bij de
selectie van metrieken voor deze IBI’s was dat ze in staat zijn om de
effecten van verschillende soorten en gradaties van menselijke
verstoringen te weerspiegelen op basis van soortsamenstelling,
abundantie en leeftijdsopbouw van de visgemeenschap. Binnen de IBI’s
is gekozen voor metrieken op het niveau van ecologische gilden (zie
o.a. paragraaf 2.3) . Er zijn metrieken voor de gilden reofiel, diadroom
en limnofiel opgenomen. Deze gilden blijken het meest gevoelig voor
de drukken die inwerken op de Nederlandse grote rivieren. Reofiele
soorten zijn vooral gevoelig voor drukken die de habitat van de
hoofdstroom degraderen en de connectiviteit tussen hoofdstroom en
uiterwaarden verslechteren. Limnofiele soorten zijn met name gevoelig
voor drukken die de plantenrijke omstandigheden in uiterwaardplassen
en de connectiviteit tussen deze plassen aantasten. Diadrome soorten
zijn gevoelig voor drukken die de optrekbaarheid van rivieren
aantasten.

7.2 Ecologische toestand Nederlandse rivieren
De Kaderrichtlijnwater (KRW) schrijft voor dat soortsamenstelling,
abundantie en leeftijdsopbouw worden meegenomen bij de
beoordeling van de visgemeenschap. Deze eigenschappen kunnen
beschouwd worden als verschillende niveaus om de
gezondheidstoestand van een visgemeenschap in een watersysteem te
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toetsen. Bij beginnende menselijke beïnvloeding van een systeem
zullen allereerst de abundanties van de voor de betreffende drukken
gevoelige soorten in de visgemeenschap worden aangetast.
Bijvoorbeeld doordat het areaal geschikt habitat waar deze soorten
gebruik van maken vermindert. Neemt de impact van de drukken op
het systeem toe dan kan ook de leeftijdsopbouw van soorten
veranderen en bij een te grote impact zullen soorten uiteindelijk
verdwijnen.
Hieronder wordt de ecologische toestand van de Nederlandse rivieren
ten opzichte van de referentiesituatie (1900) voor abundantie,
leeftijdsopbouw en soortsamenstelling beschreven (Kranenbarg et al.
2003).
Abundantie
De meeste locaties in de Nederlandse rivieren scoren slecht of zeer
slecht ten aanzien van de metriek abundantie. De drukken die op de
rivieren inwerken hebben een dusdanige impact op de beschikbaarheid
van rivierhabitats dat het aandeel van karakteristieke riviersoorten in
de visgemeenschap zeer laag is ten opzichte van de referentiesituatie.
Leeftijdsopbouw
Leeftijdsopbouw kan worden geïnterpreteerd als de
(leef)mogelijkheden voor de verschillende levensstadia van een soort.
De belangrijkste levensstadia die kunnen worden onderscheiden zijn
0+ als indicator voor de aanwezigheid van paai en opgroeihabitat en
1+ als indicator voor de overleving van juveniele vis na één jaar en de
beschikbaarheid van habitat voor juvenielen.
De Nederlandse rivieren scoren slecht (R7&R8) of matig (R16) voor de
metriek leeftijdsopbouw. Dit duidt erop dat drukken het riviersysteem
dusdanig hebben aangetast dat de opgroei en/of voortplanting
belemmerd wordt.
Soortsamenstelling
Uit de metrieken voor de soortsamenstelling komt naar voren dat veel
locaties matig tot zeer goed scoren. Aangezien er voor de
berekeningen niet gecorrigeerd is voor vangtuigselectiviteit (een aantal
soorten is zeer moeilijk vangbaar) zal de kwaliteit van locaties
onderschat zijn. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de
Nederlandse grote rivieren qua soortensamenstelling nog dicht bij de
referentiesituatie liggen.

7.3 Monitoring
De visstand in de grote rivieren wordt middels verschillende
vangtuigen jaarlijks gemonitord. De geschiktheid voor het bereken van
een IBI-metriek verschilt per vangtuig en bemonsteringsmethodiek.
In het huidige monitoringsprogramma wordt alleen de hoofdstroom
bemonsterd. De rol van uiterwaardwateren voor veel vissoorten is
echter groot (hoofdstuk 5). Langs de gradiënt van afnemende
connectiviteit van de hoofdstroom tot aan de geïsoleerde
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uiterwaardplassen, blijkt er een duidelijke gradiënt in de aanwezigheid
van vissoorten (Grift 2001).
Metrieken m.b.t. limnofiele soorten en leeftijdsopbouw (0+
levensstadia) worden beter weerspiegeld in uiterwaardwateren. Daar
veel maatregelen in het kader van ecologisch rivierherstel gericht zijn
op de uiterwaarden en in de uiterwaarden ook de meeste kansen
liggen voor het herstel van de riviervisgemeenschap is het opnemen
van uiterwaardwateren in de toekomstige monitoring voor de
Kaderrichtlijn water het overwegen waard.
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8 Conclusies, discussie en aanbevelingen
........................................................................................

8.1 De visgemeenschap in de onderzochte riviertakken
Het visbestand in zowel de Rijntakken, de Maas als het
Benedenrivierengebied wordt gedomineerd door eurytope soorten als
brasem, blankvoorn, baars, snoekbaars, aal en pos. Diadrome, reofiele
en limnofiele soorten maken nog slechts enkele procenten van het
visbestand uit, terwijl deze soortgroepen rond 1900 nog meer dan 50%
van het bestand uitmaakte.
In dit rapport zijn de éénzomerige (0+) en meerzomerige (1+)
visgemeenschap in de Grensmaas, de Rijntakken en in de RijnMaasmonding onderzocht. Door hun posities in het riviersysteem
verschillen de eigenschappen van deze drie riviertrajecten ten opzichte
van elkaar. De Grensmaas ligt het meest bovenstrooms, heeft een
groter verhang, hogere stroomsnelheden en grindig substraat. De
Rijntakken behoren tot de benedenlopen van de Rijn, zijn minder
dynamisch dan de Grensmaas en hebben een zandig substraat. De
Rijn-Maasmonding tenslotte ligt benedenstrooms in het
zoetwatergetijdengebied waar sprake is van een wisseling van
stroomrichting. De verschillende positionering van de drie
onderzochte riviertrajecten is duidelijk terug te vinden in de
visgemeenschap (beschreven in H4). De Grensmaas onderscheidt zich
door het relatief hoge aandeel reofiel A soorten. De Rijn-Maasmonding
onderscheidt zich doordat reofiel B soorten, maar met name reofiel C
soorten een groter aandeel in de visgemeenschap hebben ten opzichte
van de Rijntakken en de Grensmaas. Het aandeel limnofiele soorten is
in alle riviertakken laag. Dit patroon komt zowel voor de 0+ als de 1+
visgemeenschap naar voren.
De aandelen van de reofiel A, reofiel B en limnofiele gilden in de 0+
visgemeenschap blijken in alle onderzochte riviertakken vele malen
hoger dan die in de 1+ gemeenschap. Dit duidt erop dat het areaal aan
geschikte opgroeigebieden een beperking vormt voor de aanwezigheid
van reofiele en limnofiele soorten in het huidige riviersysteem.

8.2 Betekenis uiterwaardwateren voor de visgemeenschap
Een hoofddoelstelling van het ‘Kansen voor stroomminnende vissen’
project is het bepalen van de betekenis van wateren in de uiterwaarden
voor de visgemeenschap in de Nederlandse rivieren. Hiertoe zijn
verschillende watertypen in de uiterwaarden onderzocht. Het
zwaartepunt van het onderzoek lag op de rivier de Waal omdat dit
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riviertraject ongestuwd is en er reeds twee nevengeulen waren
aangelegd.
De onderzochte wateren kunnen onderverdeeld worden in wateren die
permanent met de rivier verbonden zijn en wateren die van de rivier
geïsoleerd zijn. Nevengeulen en eenzijdig aangetakte wateren behoren
tot de wateren die permanent met de rivier verbonden zijn en
verschillen onderling o.a. in mate van connectiviteit en stroomsnelheid.
Meren, plassen en putten in de uiterwaarden behoren tot de van de
rivier geïsoleerde wateren en kunnen onderling verschillen m.b.t.
inundatiefrequentie, diepte, substraat en het voorkomen van
waterplanten.
Uit het onderzoek blijkt dat er een groot verschil is tussen de
visgemeenschap in geïsoleerde uiterwaardwateren en die in de met de
rivier verbonden uiterwaardwateren maar ook tussen deze watertypen
onderling zijn er verschillen in de visgemeenschap. De geïsoleerde
wateren blijken geen functie voor reofiele soorten te hebben en de
aangetakte wateren hebben geen functie voor limnofiele soorten.
Eurytope soorten komen in beide watertypen in hoge dichtheden voor.
Doordat nevengeulen en aangetakte wateren het hele jaar of een groot
deel hiervan met de rivier in verbinding staan, zijn ze gedurende het
hele seizoen voor vissen vanuit de rivier bereikbaar. De reofiele soorten
zijn ruimtelijk duidelijk gescheiden van eurytope soorten. De
visgemeenschap in ondiep, warmer habitat met hogere
stroomsnelheden word gekarakteriseerd door reofiele soorten terwijl
eurytope soorten zich concentreerde in dieper, langzamer stromend
habitat. De tijdens hoge afvoeren geïnundeerde terrestische vegetatie
blijkt een belangrijk habitat voor de larven van de meeste soorten te
vormen. In dichte vegetatie is de stroomsnelheid lager hetgeen
tegemoet komt aan larven met een geringe zwemcapaciteit.
Voor eurytope soorten functioneren nevengeulen en aangetakte
wateren als paaigebied en als opgroeigebied. De éénzomerigen van
eurytope soorten maken gedurende de hele zomer gebruik van deze
wateren als opgroeigebied. De dichtheden zijn het hoogst in de
aangetakte wateren waar de stroming gering is. Reofiele soorten
hebben een duidelijke voorkeur voor nevengeulen en deze vervullen
een belangrijke functie als opgroeigebied voor de eerste levensstadia
van reofiele soorten. Door het ontbreken van grindig paaisubstraat en
de hierbij behorende stromingsomstandigheden zijn de nevengeulen
ongeschikt als paaigebied voor reofiel A soorten (barbeel, kopvoorn,
serpeling en sneep). Voor reofiel B soorten die op zandig substraat
(riviergrondel) of op geïnundeerde terrestische vegetatie (winde)
paaien hebben nevengeulen waarschijnlijk wel een functie als
voortplantingsgebied. Van deze soorten zijn zowel adulte dieren als
larven in de nevengeulen aangetroffen. In de loop van de zomer neemt
de dichtheid van 0+ reofielen in de nevengeulen sterk af en
verplaatsen ze zich waarschijnlijk naar de hoofdstroom.
In natuurlijke riviersystemen met uitgebreide vloedvlakten vormen
meertjes met aquatische vegetatie het leefgebied voor limnofiele
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soorten. Geïsoleerde plassen in de Nederlandse ‘versmalde’
uiterwaarden liggen dichtbij de hoofdstroom en komen bij hoge
waterstanden vrijwel ieder jaar in verbinding met de rivier te staan.
Deze vorm van dynamiek zorgt er waarschijnlijk voor dat waterplanten
slecht tot ontwikkeling komen. Het merendeel van de plassen in de
Nederlandse uiterwaarden bevat geen of weinig aquatische vegetatie
en de visgemeenschap wordt gedomineerd door brasem. In de
uiterwaardplassen met aquatische vegetatie neemt het aandeel
limnofiele soorten toe met het bedekkingspercentage vegetatie.

8.3 Herstel karakteristieke visgemeenschap
Een belangrijke doelstelling van het ‘Kansen voor stroomminnende
vissen’ project is het geven van beheers- en inichtingsadviezen voor
natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden langs de grote
rivieren. Het huidige rivierbeheer staat in het teken van veiligheid
tegen overstromingen waarbij rivierverruimende maatregelen tevens
moeten bijdragen aan een gezond ecologisch functioneren van de
rivier en benutting van de ecologische potenties van het
rivierengebied.
Vissen vormen een belangrijke biologische groep in het
rivierecosysteem en karakteristieke rivierecotopen worden gekenmerkt
door de aanwezigheid van specifieke vissoorten. Met de degradatie
van rivierecosystemen zijn deze soorten de afgelopen eeuw verdwenen
of zeldzaam geworden en hebben vaak een beschermde status
gekregen.
Middels analyse van de visgemeenschap in de historische situatie in
vergelijking tot de huidige situatie en de geomorfologische
kansrijkdom voor het herstel van aquatische rivierecotopen zijn per
riviertraject inrichtingsadviezen voor herstel van de oorspronkelijke
visstand gegeven (H6). De Grensmaas onderscheid zich van de andere
Nederlandse riviertrajecten door een grotere hydrodynamiek, de
aanwezigheid van grindig substraat en de afwezigheid van scheepvaart.
Dit uit zich in een relatief hoog aandeel reofiele soorten ten opzichte
van de overige minder dynamische riviertrajecten. Herstel van de
reofiele visgemeenschap heeft in de Grensmaas hoge potenties. De
aquatische ecotopen ondiepe grindbedding, grindbank, nevengeul en
strang zijn in de Grensmaas kansrijk voor herstel en kunnen gecreëerd
worden bij de maatregelen stroomgeulverbreding en weerdverlaging.
Maatregelen in het zomerbed scheppen zowel paai als
opgroeimogelijkheden en verdienen daarom de voorkeur boven
maatregelen in het winterbed waarmee voornamelijk
opgroeimogelijkheden gecreëerd kunnen worden. Gezien de
verschillen in habitatgebruik door reofiele soorten (en de
peilschommelingen die optreden in de Grensmaas) is variatie van
diepte en stroomsnelheden in de ondiepe oeverzone hierbij van groot
belang.
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De gestuwde riviertrajecten (Zandmaas, Nederrijn en Lek) hebben veel
van hun oorspronkelijke hydrodynamiek en de hierbij behorende
stroomminnende visgemeenschap verloren. Herstelmaatregelen
kunnen zich het best richten op het creëren van ondiep stagnant
plantenrijk water waar limnofiele soorten zich kunnen vestigen. Door
het verondiepen en het verflauwen van oevers in bestaande plassen en
middels uiterwaardverlaging kan ondiep water gecreëerd worden.
Hierbij is het van belang rekening houden met de ligging van reeds
bestaande plassen of strangen. Door uiterwaardwateren in de nabijheid
van andere geïsoleerde wateren te situeren kan kolonisatie vanuit
omringende wateren plaatsvinden en wordt het leefgebied en hiermee
de duurzaamheid van de populaties die reeds voorkomen vergroot.
In de ongestuwde Rijntakken (Bovenrijn & Waal) hebben met name de
vastlegging van het zomerbed en het afsluiten van de uiterwaarden
middels zomerdijken geleid tot het verdwijnen van voor vissen
belangrijk leefgebied. Het bestand stroomminnende zich in de
hoofdstroom voortplantende vissen, waarvan het broed afhankelijk is
van ondiepe gebieden, is mede hierdoor sterk achteruitgegaan. Het
herstellen van ondiepe oevergebieden en overstromingsvlakten kan
een bijdrage leveren aan het herstel van deze soorten. Door bij
uiterwaardverlaging de ecotopen nevengeul en aangekoppelde strang
te creëren kunnen ondiepe langzaam stromende gebieden en een
toename van het areaal dat bij verhoogde waterstanden overstroomt
ontstaan. Door maatregelen als het verwijderen van oeververdediging
of verbreding van het zomerbed is het mogelijk plaatselijk natuurlijke
oevers in het zomerbed te laten ontstaan. Kribafsluiting en
vooroeververdediging kunnen de stroomsnelheid en de invloed van
scheepvaart beperken.
De hydrologische situatie in de Benedenrivieren is sinds de aanleg van
de Deltawerken erg veranderd. De voor de Nederlandse rivierdelta
karakteristieke brakwater- en zoetwatergetijdenzones zijn sterk in
omvang afgenomen en vismigratie vanuit zee wordt belemmerd.
Estuariene en diadrome soorten zoals bot, fint en spiering waarvoor
het Benedenrivierengebied functioneerde als voortplantings- en
opgroeigebied worden nog slechts incidenteel aangetroffen. Een
toekomstige brakke zone in het Haringvliet biedt grote mogelijkheden
voor diadromen soorten die het estuarium als leefgebied hebben maar
ook voor juveniele marine en estuariene residente soorten.

8.4 Aanbevelingen
Maatregelen als de aanleg van nevengeulen en eenzijdig
aangetakte wateren leiden tot herstel van de laterale connectiviteit
in het rivierengebied. Aangezien reofiele vissen nog steeds
aanwezig zijn, en omdat blijkt dat ze in staat zijn snel nieuw habitat
te koloniseren zal verder herstel van uiterwaardwateren met
geringe stroming en een ondiepe oeverzone verder bijdragen aan
het herstel van de bedreigde populaties van reofiele vissen.
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Het geschikt maken van uiterwaarden voor reofiele vis moet
geconcentreerd worden in de meest dynamische delen van de
rivier. De habitatvariabiliteit in de hoofdstroom zoals in 1780
aanwezig was, kan niet hersteld worden binnen de strikte condities
die heersen ten aanzien van de scheepvaart en veiligheid.
Mogelijkheden hiervoor zijn wel aanwezig langs de rivier in de
uiterwaarden.
Stroomsnelheid, diepte en de aanwezigheid van geïnundeerde
vegetatie bepalen de 0+ soortensamenstelling op een plaats in
belangrijke mate. Dit geeft de mogelijkheid wateren in de
uiterwaarden te creëren met optimale omstandigheden voor 0+
reofiele vis. Toekomstig beheer moet zich echter richten op een
diversiteit van habitattypen en wateren omdat ieder type duidelijk
toegevoegde waarde heeft voor specifieke soorten.
Voor soorten die paaien op ondergelopen terrestische vegetatie
zoals de winde speelt het verloop van de waterstand in de
paaiperiode een belangrijke rol. Ook voor de opgroei van de
meeste soorten fungeert ondergelopen vegetatie als belangrijk
habitat. Door het ontwerp van nevengeulen aan te passen aan de
optredende waterstanden in het voorjaar kan de beschikbaarheid
van geïnundeerde terrestische vegetatie voor de paai en opgroei
van vissen toenemen.
Veel reofiele soorten migreren naar nevengeulen en aangetakte
wateren in de uiterwaarden als ze larvaal of juveniel zijn. Daarom
moeten de mogelijkheden om deze wateren te bereiken, danwel
passief of actie, gemaximaliseerd worden. De afstand tussen paai
en opgroeigebied moet de vestiging van larven mogelijk maken en
de kans op retentie in de opgroeigebied moet geoptimaliseerd
worden.
Nevengeulen bieden geschikt opgroeigebied voor de eerste
levensstadia van reofiele soorten. In de loop van de zomer
verdwijnen éénzomerigen van veel reofiele soorten uit de
nevengeulen en trekken waarschijnlijk naar de hoofdstroom. Het is
onbekend of en welke habitats in het zomerbed geschikt zijn voor
de verdere opgroei van reofiele soorten. Specifieke bemonstering
van habitats in de hoofdstroom is nodig om vast te stellen of de
hoofdstroom voldoende mogelijkheden biedt voor de verdere
opgroei van reofiele soorten.
Beken kunnen een belangrijke functie als paaihabitat voor
riviersoorten vervullen. Vanuit dit oogpunt is het bij het ecologisch
herstel van rivieren belangrijk de functie van beken binnen een
riviertraject mee te nemen.
Om de populaties van limnofiele soorten in het Nederlandse
rivierengebied te herstellen moet het areaal met uiterwaardplassen
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die zelden overstromen en aquatische vegetatie bevatten,
toenemen. Het verbreden van de uiterwaarden en het creëren van
retentiegebieden biedt mogelijkheden voor het aanleggen van
laagdynamische uiterwaardplassen waarin aquatische vegetatie tot
ontwikkeling kan komen.
In het huidige monitoringsprogramma wordt alleen de
hoofdstroom bemonsterd. Langs de gradiënt van afnemende
connectiviteit van de hoofdstroom tot aan de geïsoleerde
uiterwaardplassen, blijkt er echter een duidelijke gradiënt in de
aanwezigheid van vissoorten. De aanwezigheid van limnofiele
soorten en leeftijdsopbouw (0+ levensstadia) wordt beter
weerspiegeld in uiterwaardwateren. Het opnemen van
uiterwaardwateren in de toekomstige monitoring voor de
Kaderrichtlijn water is het overwegen waard. Temeer daar veel
maatregelen in het kader van ecologisch rivierherstel gericht zijn
op de uiterwaarden en hier ook de meeste kansen liggen voor het
herstel van de riviervisgemeenschap.
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Bijlage 1: Indeling voortplantingsgilden
Er is voor de zoetwaterindeling besloten alle diadrome reofielen samen te vatten onder reofiel zoet-zout
Binnen deze groep wordt veder onderscheid gemaakt tussen anadromen en katadromen (en amphidromen)
Reofiel A
Barbeel
Beekprik
Bermpje
Blauwband (E)
Bronforel (E)
Elrits
Gestippelde alver
Kopvoorn
Regenboogforel (E)
Rivierdonderpad
Serpeling
Sneep
Vlagzalm

Reofiel B
Amerikaanse dwergmeerval (E)
Kleine modderkruiper
Kwabaal
Riviergrondel
Roofblei
Winde
Zonnebaars (E)

Reofiel zoet-zout
Bot
Diklipharder
Driedoornige stekelbaars *
Elft
Fint
Forel *
Grote marene
Houting
Kleine marene
Rivierprik
Spiering *
Steur
Zalm
Zeeprik

Eurytoop
Alver
Baars
Blankvoorn
Brasem
Giebel
Goudvis (E)
Karper
Kolblei
M eerval
Paling/ Aal (katadroom)
Pos
Snoek
Snoekbaars

(E): exoot
* : soort die ook de hele levenscyclus in zoet water kan voltooien.
In zout water worden de soorten groter
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Limnofiel
Bittervoorn
Graskarper (E)
Grote modderkruiper
Gup (E)
Kroeskarper
Ruisvoorn/ Rietvoorn
Tiendoornige stekelbaars
Vetje
Zeelt

Bijlage 2a: Onderzoekslocaties Grensmaas
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Bijlage 2b: Onderzoekslocaties Waal
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Bijlage 2c: Onderzoekslocaties Rijn-Maasmonding
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Bijlage 3: Habitatkarakteristieken van vissoorten
Diepte
paaigebied
(cm)
Obligaat reofiel
Alburnoides bipunctatus
Barbatula barbatulus
Barbus barbus

Chondrostoma nasus

Gestippelde alver

Sneep

Rivierdonderpad

Lampetra planeri
Leuciscus cephalus

Beekprik
Kopvoorn

R50= 14-20 1
2-20 3
2
R50= 14-22 1 0-100
0-50 2
50-200 4
20-80 4
10-25 1
0-100 2

Bermpje
Barbeel

Cottus gobio

Diepte
opgroeigebied
(cm)

0-50 2
30 3
20-40 3
20-50 4
3-30 3
10-30 1
0-50 2
10-100 3
10-80 4
0-50 2
25-40 1,3
10-50 4

Leuciscus leuciscus

Serpeling

Phoxinus phoxinus

Elrits

10-25 1

Salmo trutta

Forel

20-50 4

Telestes soufia agassizi
(Leuciscus souffia)
Thymallus thymallus
Vimba vimba

Souffie

20-50 4

0-100 2
50- >100 4

0-100 2
50-200 4

50-100 4

20-40 3
<50 1

Vlagzalm
Blauwneus

Partieel reofiel
Aspius aspius
Cobitis taenia
Gobi gobio

Roofblei
Kleine modderkruiper
Riviergrondel

Leuciscus idus

W inde

Lota lota

Kwabaal

Zoet-zout reofiel
Alosa alosa
Alosa fallax
Lampetra fluviatilis

Elft
Fint
Rivierprik

Osmerus eperlanus

Spiering

Petromyzon marinus

Zeeprik

Salmo salar

Zalm
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Stroomsnelheid
paaigebied
(cm/ s)
20-50, R50= 40,5 1
50-70 3
<5 3
R50= 35-49 1
20-60 2,4
ca. 40 3
<100, R50= 50-110 1
20-60 2
100 3
30-120 3
<20 4
20-30 3
20-50, R50= 15-75 1
20-60 2
20-70 3
<50 4
20-50 1
20-60 2
30-50 3
<50 4
>20 1

40 3
20-50 4
40-70 6
20-50 1

Stroomsnelheid
opgroeigebied
(cm/ s)

Diameter
1
substraat
(mm)
20-100

10-20 3
0-10 2
10-30 3
<20 4
0-10 2

Paaihabitat

vegetatie afwezig1

grof zand3, grind 3 en stenen3
zand 3
2,3,4
, zand 3,4, kiezel 4, stenen4
R50= 20-50 grind

Optimale
temperatuur
(°C)
>15 1

>141
10-20 4

50-15

vegetatie afwezig1
grind 2,3 en stenen3

<20 4
3-50 3
0-10 2

zand 3,4, grind 3,4 of stenen 3

>5

<20 4

0-10 2
<2 3
<60 4

grind 3
waterplanten1,4 (occasional )

10-11 3
10-12 4
14-20

1

rotsen3,4, grind2,3,4 en (grof) zand3,
kiezel 4

16-22 4

30-250

waterplanten1,4, boomwortels1
(occasional )1, grind 2,3,4, kiezel4

6-9 1
>8 3
9-15 4

20-100

vegetatie afwezig1
grind 3, kiezels3

20-50 4

kiezels3, (grof 6) zand 3, grind 4,6

30-100

40-70 3
>20 1

3-10 4

vegetatie afwezig1
zand 3 of grind 3
stenen1, kiezels3, zand1 of
waterplanten3
(occasional )1
zand 5, grind3 en stenen3
zand 3
stenen2,3,4, grof of fijn grind2,3,4,
grof zand2,3,4, overhangende
oeverplanten3 en boomwortels3,4 of
stronken4, kiezel4, waterplanten1,3,4
(Potamogeton )2 (occasional )1
stenen2,4, grof of fijn grind2,3,4,
grof zand1,2,3,4 , macrofyten2,3,4,
kiezel 4
stenen2,4, grof of fijn grind2,4,
grof zand2,3,4 en macrofyten 2,4,
kiezel 4, ondergelopen landplanten4

7-12 5

0-50 2
10-50 4

0-100 2
10-50 4

10-80 1
10-50 2
10-30 4

0-10 2
<10 4

0-100 1,2
30-150 3
20-200 4
0-50 2
10- >100 4

50-100 4

0-60 2
5-40 3
<50 4
0-5 2
<10 4

0-10 2
<50 4

>100 4
>100 4
0-100 2
20-150 3
50-100 4
0-100 2
0-1700 3
10-150 4
0-100 2
40-60 3
15-200 3

>100 4
>100 4
0-100 2
50-100 4

10-30 4
20-50 4
60-200 2
100-200 3
50-100 4
0-200 2,3
30-200 4,6

20-50 4
20-50 4
0-50 2
<50 4

zand 4, grind4, kiezel4
zand 4, grind4, kiezel4, stenen4
stenen2,4, grof of fijn grind2,4 en
grof zand2,4, kiezel4

22-24 4
18-22 4
10-14 4

0-100 2
<200 4

stenen2,3,4, keizels3,4, grof of fijn grind2,4,
fijn6 of grof zand 2,4 , macrofyten 2,3,4

4-12 4,6

60-200 2
100-200 3
matig tot >40 3

0-50 2

stenen2,3, grof 2,3 of fijn grind 2,
grof zand2
grind 3 en stenen3

0-100 2
10- >100 4

>300 2
>200 4
0-100 2

0-10 2
<10 4

3-30
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>17 1
12-17 4

4-15 3
7-10 4
0,4-4 3
1-6 4

<14 3

Diepte

Diepte

Stroomsnelheid

Stroomsnelheid

paaigebied
(cm)

opgroeigebied
(cm)

paaigebied
(cm/ s)

opgroeigebied
(cm/ s)

Eurytoop
Abramis brama

Brasem

variabel1

Alburnus alburnus

Alver

Blicca bjoerkna

Kolblei

0-300 2
20- >100 4
0-100 2

Cyprinus carpio

Karper

Esox lucius

Snoek

Gymnocephalus cernua

Pos

0-100 2
10-100 4
variabel1
0-100 2
variabel1
0-50 2
30-40 3
0-50 2
15-100 3
20-100 4
>50 2

Perca fluviatilis

Baars

>50 2

Rutilus rutilus

Blankvoorn

15-45 1

<20 1

Diameter
1
substraat
(mm)
>5

0-20 2
<30 4
<20 1
0-5 2
<5 1
0-50 2

0-10 2
<50 4
0-10 2

indifferent

0-10 2

indifferent

0-100 2
50-100 4

0-5 2
<10 4

0-300 2

5-20 2

0-10 2
<25 3
<10 4
0-100 2

0-300 2

5-20 2

0-100 2

>20, R50= 35-60 1

<7 3

0-300 2

Silurnus glanis

M eerval

Stizostedion lucioperca

Snoekbaars

>50 2

0-300 2

5-20 2

0-100 2

Carassius carassius
Leucaspius dilineatus

Kroeskarper
Vetje

0-50

0-100 2

0-50 2

0-10 2

M isgurnus fossilis

Grote modderkruiper

Rhodeus sericeus

Bittervoorn

0-100 2

0-100 2

R50= 14-20 1
0-5 2
<10 3
0-5 2
<10 3
<20 1
0-50 2
<10 4

0-10 2

50-150

Paaihabitat

Optimale
temperatuur
(°C)

waterplanten 3 (Glyceria ,
Sagittaria , Nuphar )1 of dood, hard
materiaal3
stenen2,4, kiezel4 ,grof of fijn grind 2,4
en macrofyten 2,4
macrofyten1,2,3 of ondergelopen
oeverplanten3, helofyten1
ondergelopen oever- of
landplanten1, Carex 1, Glyceria 1,
Phragmites 1, macrofyten2
oever3- of waterplanten2,3,4,
ondergelopen landplanten3,4, grof
zand3, slib3, stenen3
stenen2,3, grof of fijn grind2,3 en
macrofyten2,3
stenen2, grof of fijn grind 2 en
macrofyten2,3, boomwortels3 of
dode takken 3
1
1
1
Fontinalis mos , Elodea , Salix ,

12-20

1

17-23 4
16-25

1

>18 1
15-19 3
6-14 4

>8 3

14-81

Scirpus 1, water- of oeverplanten 3

10-16 3

waterplanten 3, boomwortels3 of
ondergelopen landplanten3
stenen2, grof of fijn grind 2,3, zand3,
mergel3, klei3 of macrofyten2

18 3

Limnofiel

Scardinius erythropthalmus

Ruisvoorn

Tinca tinca

Zeelt

0-100 2
10-90 3
variabel1
0-50 2
10-80 4

0-100 2
0-100 2
10- >100 4

unionids

macrofyten2,3
breedbladige waterplanten
met loodrechte stengel 3
fijnbladige waterplanten 3 of fijne
boomwortels3
macrofyten2, zand of modder
met zoetwatermossel3

0-10 2
0-10 2
<10 4

indifferent

macrofyten2, oeverplanten 3 of
ondergelopen landplanten3
macrofyten2,3,4 (M yriophyllum )1,
ondergelopen oever- of
landplanten 2,4

R50 verwijst naar 50% central range van gebruik varaiabele door soort
1

:
:
3
:
4
:
5
:
6
:
7
:
2

Cowx & Welcomme, 1998 (pg. 32)
Vriese et al, 1994 (pg.298)
de Nie, 1997
Schouten & Quak, 1994
Gaygales, 1978 (in Carlo' s stuk)
Aarts, 1994
Semmekrot & Vriese, 1992

Afmetingen substraat (mm):
klei, modder
fijn zand
grof zand
grind
kiezels
keien, rotsen, stenen
(occasional ) slaat op de eis voor aanwezigheid van vegetatie

99

Kansen voor stroomminnende vissen

20-24 1
>18 3
18-20 4

100

Kansen voor stroomminnende vissen

