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SAMENVATTING
De Grensmaas is een ondiep en ongestuwd riviertraject van de Maas met een voor Nederland uniek karakter (een groot verval en daardoor relatief hoge stroomsnelheden en een
grindbodem). Dit karakter wordt echter aangetast door een groot aantal problemen zoals een
gebrek aan karakteristieke biotopen, vervuiling (zware metalen, PCB's en koelwaterlozingen),
lage afvoeren (een minimale afvoer van 10 mIs), hoge nutriëntengehalten, lage zuurstofgehalten, aangroei van algen, slibdepositie en onnatuurlijke fluctuaties in de afvoer
veroorzaakt door de waterkrachtcentrale (WKC) van Lixhe. Deze problemen hebben een
negatief effect op habitatomstandigheden en daarmee op de diversiteit en oorspronkelijkheid vande levensgemeenschappen in hetzomerbedvande Grensmaas.
Ten behoeve van het toekomstig waterbeheer in de Grensmaas hebben Rijkswaterstaat
Directie Limburg en het RIZA,Witteveen+Bos gevraagd een verkennend literatuuronderzoek
uit te voeren naar de ecologische effecten van minimale afvoeren en afvoerfluctuaties. Deze
literatuurstudie moet antwoord geven op devolgendevragen:
- wat zijn de mogelijke ecologische effecten van (de duur van) extreem lage afvoeren op de
levensgemeenschap in het zomerbed van de Grensmaas en/of zijn er methoden of
modellen waarmeedeze ecologische effecten kunnen worden vastgesteld?
- wat zijn de mogelijke ecologische effecten van de afvoerfluctuaties in de Grensmaas, en
inwelke mate worden die verminderd door afvoerfluctuatie reducerende maatregelen?
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de ecologische effecten van een verandering in de
hoogte en duur van de minimale afvoer afhankelijk zijn van de morfologische karakteristieken van de rivier, de hydrologische variabelen en de eisen die de voorkomende soorten
stellen aan hun habitat. Bij een lage afvoer wordt de rivier smaller en ondieper, waardoor de
hoeveelheid beschikbaar habitat voor rheofiele soorten (zoals larven van haften, vedermuggen en kokerjuffers, maar ook karakteristieke riviervissen zoals Sneep en Kopvoorn) kleiner
wordt. Deze soorten worden gedwongen zich te verplaatsen naar resterende en vaak minder
geschikte habitats, of te vluchten in het nog vochtige substraat (laatstgenoemde geldt
alleen voor macro-evertebraten). Dekwaliteit van het resterende ondiepere habitat neemt af,
wat vrij snel na de daling van de afvoer tot "crowding" en respiratoire stress leidt. Dit heeft
eenverhoogde activiteit, migratie endrift tot gevolg.
Naarmate lage afvoeren langer aanhouden, worden de negatieve effecten op achterblijvende
organismen groter door onder meer verhoogde predatiedruk en voedselgebrek. Daarnaast
kunnen het zuurstofgehalte en de temperatuur op den duur voor organismen dusdanige
waarden aannemen dat hun voorkomen wordt verhinderd of beperkt. Langdurige lage
afvoeren hebben bovendien tot gevolg dat het substraat, en daarmee de organismen die het
substraat als toevluchtsoord gebruiken, verder uitdroogt en na een periode van lage afvoer
niet meer als bron voor herkolonisatie kanfungeren.
De ecologische effecten van extreem lage afvoeren komen per rivier in verschillende mate
tot uiting. Om deze effecten voor een willekeurige rivier in beeld te brengen is in de
Verenigde Staten het Physical Habitat Simulation System (PHABSIM) ontwikkeld. Met
PHABSIM kan de hoeveelheid beschikbaar habitat van een aantal doelsoorten bij verschillende afvoeren worden gesimuleerd en beoordeeld. Door het effect van verschillende
afvoerscenario's te vergelijken kan de optimale minimale afvoer worden bepaald. Gezien de
vele positieve ervaringen die in het buitenland met PHABSIM zijn opgedaan bij vergelijkbare
vragen, verdient het aanbeveling om ook voor het vaststellen van de minimale afvoemorm
van de Grensmaas een habitatsimulatiemodel te ontwikkelen.
Eén van de belangrijkste ecologische effecten van afvoerfluctuaties is de afname van de
soortenrijkdom en biomassa van macro-evertebraten. Dit reduceert tevens de voedselbeschikbaarheid voor vissen. Het effect op macroevertebraten verschilt per soort en is
afhankelijk van de mobiliteit ende habitateisen (hoe kritisch is desoort).
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Bovendien is gebleken dat de drift en stranding van macroevertebraten toeneemt naarmate
de grootte van de fluctuatie (amplitude) en het aantal fluctuaties (frequentie) toeneemt. Een
te grote amplitude kan tevens leiden tot droogvalling van eieren op paaiplaatsen van
rheofiele vissoorten. Frequente en grote afvoerfluctuaties tasten bovendien het functioneren
van oeverhabitats aan. Deze habitats zijn belangrijk voor juveniele vissen. De genoemde
ecologische effecten van afvoerfluctuaties komen sterker tot uiting in perioden van
minimale afvoeren.
De afvoerfluctuaties die op dit moment in de Grensmaas optreden vormen waarschijnlijk
een belemmering voor het voorkomen van een groot aantal soorten. Een reductie van de
afvoerfluctuaties is derhalve een voorwaarde voor een ecologisch gezonde Grensmaas en
dient derhalve onderdeel uit te maken van het ecologisch herstelprogramma voor de
Grensmaas.
Het literatuuronderzoek bevestigt bovendien dat de op dit moment in de Grensmaas
gehanteerde norm (die inhoudt dat de afvoer niet meer dan 30% per uur mag dalen)
waarschijnlijk te ruim is voor de meeste organismen.Om in de toekomst een betere norm op
te kunnen stellen voor ecologisch acceptabele afvoerfluctuaties wordt op basis van een
hydrologische studie naar afvoerfluctuaties (Salverda et al., 1997) een natuurlijk afvoerverloop voor de Grensmaas bepaald. Bij het verifiëren of opstellen van een dergelijke norm kan
ook gebruik worden gemaakt van het reeds eerder genoemde habitatsimulatiemodel.
Hiervoor moeten de afvoer-tijdreeksen en de relatie tussen habitatbeschikbaarheid en afvoer
worden gecombineerd om de veranderingen van het habitat in tijd en ruimte te kunnen
analyseren.
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SUMMARY
The Grensmaas is a shallow and uncanalised section of the Meuse river with a character
that is unique for the Netherlands (a large drop, resulting in relatively high flow rates, and a
gravel bed). However, its uniqueness is being negatively affected as a result of agreat many
problems, such as a lack of characteristic biotopes, pollution (heavy metals, PCBs and
cooling-water disposals), low discharges (a minimum discharge of 10 m3/s), high nutrient
levels, low oxygen levels, algal growth, silt deposits and unnatural fluctuations in the
discharge due to the presence of the hydroelectric power plant in Lixhe. These problems
have a damaging effect on the habitat conditions and subsequently on the diversity and
originality of the biotic communities in the summer bedof the Grensmaas.
For the purpose of the future water management of the Grensmaas, the Department of
Public Works Limburg and the Institute for Inland Water Management and Waste Water
Treatment asked Witteveen+Bos to conduct an exploratory literature search into the
ecological effects of minimal discharges and fluctuations in the discharges. The purpose of
the literature search is to answer the following questions:
- what possible ecological effects do extremely low discharges (and their duration) have on
the biotic community in the summer bed of the Grensmaas and/or are there any methods
or models to determine these ecological effects?
- what possible ecological effects do the fluctuations in the discharges of the Grensmaas
have, and to what extent are these effects reduced by measures that reduce the fluctuations?
The literature search shows the ecological effects of a change in the level and duration of
the minimum discharge to depend upon the morphological characteristics of the river, the
hydrological variables and any species-specific habitat requirements. A low discharge will
result in the river becoming more narrow and more shallow, thus decreasing the habitat
availability for rheophilic species (such as the larvae of Mayflies, Dance flies and Caddis
worms, and also characteristic freshwater fish species such as Beaked carp and Chub).
These species will be forced to move to remaining, but often less suitable, habitats or to
flee into that part of the substratum that is still moist (the latter only applies to macroinvertebrates). The quality of the remaining, shallower habitat will decrease, leading to
"crowding" and respiratory stress fairly soon after the decrease in the discharge occurs.
This will result in an increase in activity, migration and drift.
The longer low discharges last, the more negative the effects on the organisms left behind
will be due to, among other things, an increase in the number of predators and a lack of
food. In addition, the oxygen level and temperature may, in the long run, reach a level that
will hinder or limit the presence of certain organisms. Moreover, long lasting low discharges
will also cause the substratum, along with the organisms which have taken refuge into it, to
dry up even more, perhaps even to the point that the substratum can no longer function as
a source for resettlement.
The extent to which the ecological effects of extremely low discharges manifest themselves
varies per river. The Physical Habitat Simulation System (PHABSIM) was developed in the
United States as a means to illustrate these effects for a randomly chosen river. Using
PHABSIM, it is possible to simulate and assess the size of the available habitat for a
number of target species at various discharge levels. The optimal minimum discharge can
then be determined by comparing different discharge scenarios. In view of the positive
experiences with PHABSIM that institutions abroad have had in tackling comparable issues,
it is advisable to develop a habitat simulation model which can be used to determine the
standard minimum discharge for the Grensmaas as well.
One of the most important ecological effects of discharge fluctuations is the decline in the
species diversity and the bio-mass of macro-invertebrates.
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This also means a reduction in the amount of food available for fish. The effects on macroinvertebrates vary per species and depend upon the species' degree of mobility and any
species-specific habitat requirements (the species' selectivity). Moreover, both the drift and
running aground of macro-invertebrates have been shown to increase with the magnitude
(amplitude) of the fluctuation and the number of fluctuations (frequency). If the amplitude is
too large, this may also cause the spawning sites, and subsequently the eggs, of rheophilic
fish species to become emersed. Moreover, frequent and sharp fluctuations in the discharge
also have negatively affect the functioning of river bank habitats. These habitats are of
great importance to juvenile fish. The ecological effects of the discharge fluctuations mentioned abovemanifest themselves more clearly in periods of minimal discharges.
The discharge fluctuations presently occurring in the Grensmaas probably impede the
presence of a large number of species.Therefore, a reduction in discharge fluctuations is a
necessary condition for an ecologically sound Grensmaas and should, accordingly, be part
of the ecological restoration programme for the Grensmaas.
Moreover, the literature search confirms that the standard which is currently employed in
the Grensmaas (which requires that the discharge should not drop over 30% per hour) is
probably too imprecise for most organisms. To be able in future to determine a better
standard for ecologically acceptable discharge fluctuations, a natural course of discharge
for the Grensmaas will be determined based on a hydrological study on discharge fluctuations (Salverda et al., 1997). The habitat-simulation model mentioned earlier may also be
used to verify or determine such a standard. To that end, it is necessary to combine
discharge time series with data on the relation between habitat availability and discharge in
order to beable to analyze habitat changes in time andspace.
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RESUME
La Grensmaas est une section fluviale peu profonde et non retenue de la Meuse, d'un
caractère unique pour les Pays-Bas (une chute importante et de ce fait des vitesses
d'écoulement relativement élevées et un lit graveleux). Cependant, ce caractère est affecté
par un grand nombre de problèmes tels que le manque de biotopes caractéristiques, la
pollution (métaux lourds, PCB et déversements de l'eau de refroidissement), des débits
faibles (un débit minimum de 10 m3/s), des teneurs en éléments nutritionnels élevées, de
faibles teneurs en oxygène, la croissance d'algues, le dépôt de vase et des fluctuations non
naturelles du débit, dues à la centrale hydro-électrique de Lixhe. Ces problèmes ont un effet
négatif sur les conditions d'habitat et par là-même sur la diversité et l'originalité des
biocénoses dans le lit d'été de la Grensmaas.
Rijkswaterstaat (Service national des Eaux), Direction du Limbourg, et RIZA,ont demandé à
Witteveen+Bos d'effectuer des études bibliographiques de reconnaissance sur les effets
écologiques des débits minimums et des fluctuations du débit, pour les besoins du futur
aménagement des eaux. Cesétudes doivent répondre aux questions suivantes :
- quels sont les éventuels effets écologiques (de la durée) des débits extrêmement faibles
sur la biocénose dans le lit d'été de la Grensmaas et/ou existe-t-il des méthodes ou
modèles permettant de définir ces effets écologiques?
- quels sont les éventuels effets écologiques des fluctuations du débit dans la Grensmaas,
et dans quelle mesure sont-ils limités par des mesures de réduction des fluctuations du
débit?
Il ressort des études bibliographiques que les effets écologiques d'un changement dans le
niveau et la durée du débit minimum sont fonction des caractéristiques morphologiques du
fleuve, des variables hydrologiques et des exigences que posent les espèces existantes à
leur habitat. En cas de débit faible le fleuve devient plus étroit et moins profond, ce qui
entraîne une diminution de la quantité d'habitats disponibles pour les espèces rhéophiles
(telles que larves d'éphémères, larves de moustiques et vers d'eau, mais aussi les poissons
de rivière caractéristiques tels que le chondrostome nez et le chevain). Ces espèces sont
forcées de se déplacer vers des habitats restants et souvent moins appropriés, ou de fuir
dans le substrat encore mouillé (ce dernier vaut seulement pour les macro-invertébrés). La
qualité de l'habitat peu profond restant diminue, ce qui mène assez vite, après la baisse du
débit, à des phénomènes de "crowding" et de stress respiratoire. Il s'ensuit un surplus
d'activité, la migration et ladérive.
Les effets négatifs sur les organismes qui sont restés augmentent à mesure que les débits
faibles se maintiennent plus longtemps, du fait de la pression de prédation accrue et du
manque de nourriture. De plus, la teneur en oxygène et la température peuvent finir par
prendre pour les organismes de telles valeurs que la présence de ces derniers est entravée
ou limitée. Les débits faibles de longue durée ont par ailleurs pour conséquence que le
substrat, et avec celui-ci les organismes qui utilisent ce substrat comme refuge, se
dessèche davantage et qu'il ne pourra plus, après une période de débit faible, servir de
source pour la re-colonisation.
Les effets écologiques des débits extrêmement faibles se manifestent pour chaque fleuve à
un degré différent. Aux Etats-Unis a été développé le Physical Habitat Simulation System
(PHABSIM),afin de répertorier ces effets pour un fleuve quelconque. Le PHABSIM permet de
simuler et d'apprécier la quantité d'habitats disponibles d'un certain nombre d'espèces
visées, pour différents débits. En comparant les effets de divers scénarios de débits, on
peut déterminer le débit minimum optimal. Vu les nombreuses expériences positives
acquises à l'étranger avec le PHABSIM pour des questions comparables, il serait bon de
développer un modèle de simulation d'habitat, pour la détermination de la norme relative au
débit minimum de la Grensmaas également.
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Un des principaux effets écologiques des fluctuations du débit est la diminution de la
richesse des espèces et de la biomasse des macro-invertébrés. Cela implique moins de
nourriture disponible pour les poissons. L'effet sur les macro-invertébrés varie par espèce et
dépend de la mobilité et des exigences d'habitat (àquel point l'espèce est-elle exigeante). Il
s'est en outre avéré que la dérive et l'échouage des macro-invertébrés augmentent à mesure
que la grandeur de la fluctuation (amplitude) et le nombre des fluctuations (fréquence)
augmentent. Une amplitude trop grande peut aussi conduire à un dessèchement des oeufs
dans les frayères des espèces piscicoles rhéophiles. Des fluctuations du débit fréquentes et
importantes affectent par ailleurs lefonctionnement des habitats fluviaux. Ces habitats sont
importants pour les poissons juvéniles. Les effets écologiques des fluctuations du débit
mentionnés se manifestent plus fortement dans les périodes de débits minimums.
Les fluctuations du débit qui se produisent actuellement dans la Grensmaas forment
probablement un obstacle à l'apparition d'un grand nombre d'espèces. Par conséquent, la
réduction des fluctuations du débit est une condition pour que la Grensmaas devienne
écologiquement saine et doit donc faire partie du programme de redressement écologique
pour la Grensmaas.
Les études bibliographiques confirment par ailleurs que la norme qui s'applique actuellement dans la Grensmaas (selon laquelle le débit ne peut pas baisser de plus de 30% par
heure) est vraisemblablement trop large pour la plupart des organismes. Pour pouvoir établir
une meilleure norme pour des fluctuations du débit écologiquement acceptables dans
l'avenir, on détermine une évolution naturelle des débits pour la Grensmaas sur la base
d'une étude hydrologique sur les fluctuations du débit (Salverda et al., 1997). Lors de la
vérification ou de l'établissement d'une telle norme, on peut aussi se servir du modèle de
simulation d'habitat déjà cité. Pour ce faire, il faut combiner les successions des débits et
la relation entre disponibilité des habitats et débit, pour pouvoir analyser les changements
d'habitat dans le temps et l'espace.
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1. INLEIDING
1.1.Aanleiding
Descheepvaart over de Maas wordt tussen Borgharen en Maasbracht via het Julianakanaal
om de Grensmaas geleid. Hierdoor is de Grensmaas in de loop der jaren verschoond
gebleven van allerlei grootschalige nautische aanpassingen (zoals vaargeul verdieping,
verstuwing en bochtafsnijdingen). De Grensmaas is het enige ondiepe en ongestuwde
riviertraject van Nederland. Bovendien heeft de Grensmaas een voor Nederlandse begrippen
groot verval en daardoor relatief hoge stroomsnelheden en een grindbodem. Dit voor
Nederland unieke en natuurlijke karakter wordt echter aangetast door een groot aantal
problemen:
- gebrek aanbiotopen
In de huidige situatie zijn er weinig gradiënten in stroomsnelheid en is de variatie aan
substraattypen gering waardoor het aanbod aan natuurlijke grindrivier-biotopen klein is
(Kerkhofs &Prins,1995).
- vervuiling
Door de chemische, organische en thermische vervuiling wordt het voorkomen van veel
karakteristieke macrofauna-, vis- en macrofytensoorten beperkt (Klink, 1991; Lammens
et al.in Kerkhofs & Prins,1995).
• lage afvoeren
Deminimale afvoer in de Grensmaas van 10m3/sbij Borgharen, zoals die is vastgelegd in
het Maasafvoerverdrag (Bouwman, 1996) is veel lager dan de natuurlijke lage afvoer
waardoor ecologische effecten optreden als gevolg van een vermindering van het
oppervlak van geschikte habitats en een verslechtering van de kwaliteit van habitats
(Semmekrotet al.,1996).
- zuurstofgehalte
Door de lage stroomsnelheden bovenstrooms van de Grensmaas,de relatief hoge gehalten
aan nutriënten en de grote hoeveelheden organisch slib, treden periodiek zeer lage
zuurstofgehalten op, hetgeen beperkend is voor het voorkomen van veel macroevertebraten (Klink, 1991) endevoortplanting vanenkelevissoorten.
• aangroeivanalgenenslibdepositie
Door de hoge nutriëntengehalten raken de waterplanten en het harde grindsubstraat overgroeid met algen die de invang vanslib verhogen. Hierdoor verstikken waterplanten, eieren
en larven vanvissen en macroevertebraten(Klink & Bij de Vaate, 1994b;Dela Haye,1994).
- afvoerfluctuaties
De waterkrachtcentrale bij Lixhe veroorzaakt grote afvoerfluctuaties waardoor de habitatomstandigheden van soorten voortdurend veranderen. Als gevolg hiervan vluchten en/of
spoelen verschillende soorten macroevertebraten weg en komen eieren en larven van
vissoorten droog te liggen (Klink en Bij de Vaate, 1994b). Met name het voorkomen van
kritische soorten (behorend tot de potentiële fauna in de Grensmaas zoals kriebelmuggen
en kokerjuffers) en relatief immobiele soorten zoals borstelwormen, kevers, kokerjuffers en
vlokreeften,wordt hierdoor beperkt.
De bovengenoemde problemen hebben een negatief effect op de diversiteit en oorspronkelijkheid van de levensgemeenschap in het zomerbed van de Grensmaas. Zo is de macrofaunasamenstelling vervuilingstolerant, soortenarm en indifferent (Klink & Bij de Vaate,
1994a). Van de 36 soorten kokerjuffers die in het verleden (voor 1948) in de Grensmaas zijn
verzameld, zijn er recent (1986-1990) nog slechts 4 aangetroffen. Door het ontbreken van
variatie aan biotopen en de aangroei vanalgen komen er bovendien nauwelijks waterplanten
voor (De la Haye, 1994) en hoewel de visgemeenschap uniek is voor Nederlandse begrippen
en wordt gekenmerkt door relatief zeldzame soorten zoals Barbeel, Kopvoom en Sneep is
ook devisgemeenschap sterk verarmd ten opzichte van het verleden (Vriese,1992).
Ten behoeve van het toekomstige waterbeheer in de Grensmaas wil Rijkswaterstaat Directie
Limburg de ecologische effecten van twee van de bovenstaande problemen (lage afvoeren
en afvoerfluctuaties) in kaart brengen.
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Hiertoe heeft Rijkswaterstaat Directie Limburg, in overleg met R1ZA, aan Witteveen+Bos
gevraagd een verkennend literatuuronderzoek uit te voeren naar de ecologisch effecten van
lage afvoeren en afvoerfluctuaties. In dit rapport wordt het resultaat van dit literatuuronderzoek beschreven.
1.2. Probleemstelling
de minimale afvoer
De afvoer van de Grensmaas wordt primair bepaald door de hoeveelheid neerslag maar
wordt daarnaast kunstmatig gestuurd door diverse kunstwerken die enkele Belgische en
Nederlandse kanalen voeden. Uit de praktijk blijkt dat de afvoer in de Grensmaas hierdoor
na een lange droge periode kan dalen tot beneden 5 m3/s. Verondersteld wordt dat deze
onnatuurlijk lage afvoer negatieve gevolgen heeft voor het aquatisch leven in de Grensmaas.
Daarom zijn er in het Maasafvoerverdrag (1995) afspraken gemaakt tussen Nederland en
België om een minimaal debiet van 10m3/sover de stuw bij Borgharen te laten gaan. Indien
de afvoer van de Grensmaas beneden de 10 m3/s dreigt te komen wordt water bij Maasbracht teruggepompt en via het Julianakanaal weer over de stuw van Borgharen geleid. De
bestaande minimale afvoernorm van 10 m3/s is ecologisch niet goed onderbouwd en
handhaving ervan brengt hoge kosten met zichmee.
Om deze minimale afvoer zolang mogelijk te garanderen, zonder dat water wordt teruggepompt via het Julianakanaal, is een besparingsscenario opgesteld waarbij zowel aan de
Nederlandse als aan de Vlaamse kant minder water wordt afgetapt en de minimale afvoer
gemiddeld 18 dagen per jaar optreedt. Het Nederlandse afvoerscenario zal echter de
komende jaren wijzigen. In het waterakkoord Midden-Limburgse en Noord-Brabantse
Kanalen (MLNBK) is vastgelegd dat de wateraanvoer naar de Midden-Limburgse en NoordBrabantse kanalen vanaf 1997 toeneemt om in dat gebied verdroging tegen te gaan. De
periode waarin de minimale afvoer in de Grensmaas optreedt zal hierdoor bijna verdubbelen
naar 32dagen.
In het kader van het beheersplan Grensmaas worden op dit moment een aantal alternatieve
besparingsscenario's bekeken. De mogelijkheid bestaat om het aantal dagen waarop de
minimale afvoer voorkomt terug te brengen tot 7 dagen per jaar. Een verkorting van deze
periode brengt echter kosten met zich mee en het is niet bekend in hoeverre deze verkorting
effecten heeft op het ecologisch functioneren vande Grensmaas.
afvoerfluctuaties
Naast de extreem lage afvoer kenmerkt het afvoerverloop van de Grensmaas zich ook door
zeer grote fluctuaties veroorzaakt door de waterkrachtcentrale (WKC) in het Belgische Lixhe.
Hierdoor veranderen met name tijdens de perioden met lage afvoeren de habitatomstandigheden van de soorten voortdurend waardoor mogelijk verschillende soorten macroevertebraten wegvluchten of wegspoelen en de eieren en larven van vissoorten droogvallen. Met
name het voorkomen van kritische en immobiele soorten kan hierdoor worden beperkt.
Om het probleem van de afvoerfluctuaties in het juiste perspectief te kunnen plaatsen is in
tabel 1.1.eenoverzicht gegevenvandeenkele hydraulische variabelen vande afvoerfluctuaties) in de Grensmaas.
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Tabel 1.1.Enkele hydraulische variabelen van de afvoer(fluctuaties) in de Grensmaas
variabele

Grensmaas (Salverda et al., 1997)
3

100

3

10

3

maximaal debiet (m /s)

3.100

amplitude

(m3/s)

76

stijgsnelheid

(%)

71

frequentie

(#keer/dag)

normaal debiet {m /s)
minimaal debiet {m /s)

De afvoerfluctuaties en de mogelijkheden om deze fluctuaties te dempen, zijn reeds door
Witteveen+Bos onderzocht en beschreven in een drietal deelonderzoeken (Salverda et al.,
1997):
- analyse vande bestaande afvoerfluctuaties;
- bepaling van meer "natuurlijke" (enecologisch acceptabele) afvoerfluctuaties;
- maatregelen ter beperking vande afvoerfluctuaties.
Omdat de insteek van het onderzoek naar de afvoerfluctuaties in de Grensmaas tot nu toe
vooral hydrologisch van aard was, is niet duidelijk geworden wat de ecologische consequenties zijn vande afvoerfluctuaties.
1.3.Vraagstelling
deminimaleafvoer
Voor een eventuele herziening van het maasafvoerverdrag tussen Nederland en België is het
noodzakelijk dat er een goed onderbouwde ecologische minimale afvoernorm voor deGrensmaas wordt opgesteld. Voor een goede argumentatie van een dergelijke norm moeten de
ecologische consequenties van verschillende minimale afvoeren in beeld worden gebracht
en/of moet een methode worden ontwikkeld waarmee de ecologische effecten kunnen
worden vastgesteld.
Deminimale afvoer kan op 2aspecten gestuurd worden;(1)de waterhoogte en (2)de periode
waarin deze minimale afvoer optreedt. Aangezien de te verdelen waterhoeveelheid vast staat
is de hoogte van de minimale afvoer direct gerelateerd aan de tijdsduur van de minimale
afvoer. Daarom moeten ook de ecologische consequenties van verschillende Nederlandse
afvoerscenario's, die de tijdsduur van de minimale afvoer beïnvloeden (7, 18 of 32 dagen),
worden beschreven zodat een goed onderbouwde keuze uit de verschillende afvoerscenario's kan worden gemaakt.
Om deze lacune in kennis op korte termijn in te kunnen vullen, moeten allereerst door
middel van een verkennende literatuurstudie en het raadplegen van deskundigen de
volgende vragenzo goed mogelijk worden beantwoord:
- Wat zijn de mogelijke ecologische effecten van een verlaging van de huidige afvoernorm
en/of een verkorting of een verlenging van de periode waarin een minimale afvoer optreedt
(7, 18of 32dagen) op de levensgemeenschap in het zomerbedvande Grensmaas?
Tot op heden zijn er verschillende modellen, methoden en/of eenvoudige parameters
ontwikkeld waarmee de ecologische effecten van minimale afvoeren kwantitatief kunnen
worden beschreven. Het is belangrijk om hiermee bij de bepaling van ecologische effecten
van minimale afvoeren rekening te houden en door middel van de verkennende literatuurstudie devolgende vraagzo goed mogelijk te beantwoorden:
- Welke modellen, methoden en/of eenvoudige parameters bestaan er waarmee de ecologische effecten van verschillende minimale afvoeren en eventueel ook de effecten van
afvoerfluctuaties (op het habitat van vissen, macrofauna en waterplanten) kunnen worden
beschreven?
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8,5

afvoerfluctuaties
Om een indicatie te krijgen over de ecologische effecten van afvoerfluctuaties is, ter
ondersteuning van de resultaten van het hydraulisch georiënteerde onderzoek naar
afvoerfluctuaties, een literatuurstudie gedaan om te komen tot:
- een overzicht vande literatuur over deeffecten vanafvoerfluctuaties op flora enfauna;
- een indicatie van de ecologische effecten van de afvoerfluctuaties veroorzaakt door de
WKC Lixhe op de flora en fauna in de Grensmaas.
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2. METHODE
Voor de verkennende literatuurstudie is allereerst naar literatuur en informatie gezocht in
een groot aantal data-en bibliotheekbestanden:
- CD ROM "BIBCAT" Bibliotheekcatalogus Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v.,
Deventer, verzorgd door de afdeling Informatie Documentatie (waarin onder andere boeken,
rapporten, jaarverslagen, kamerstukken,wet-en regelgeving en naslagwerken);
- CD ROM"WATERNET";
- CDROM"AQUA LINE";
- CD ROM"CIMI"; Informatiebank-Milieuliteratuurbestand;
- Dutch Union Catalogue of Agricultural Books and Periodicals, Landbouwuniversiteit
Wageningen,via Internet;
- "Recent publications" RIZA Lelystad,via Internet;
- "Universität für Bodencultur Wien"via Internet;
- "New York Cooperative Fish andWildlife Research Unit, Cornell University" via Internet;
- "Institut für Wasserbau,Stuttgart" via Internet.
De zoekopdrachten zijn uitgevoerd aan de hand van combinaties tussen de volgende
relevant geachte groepen trefwoorden.
hydrologisch

ecologisch

discharge fluctuations

ecological indicators

drought

habitat suitability

flow fluctuations

habitat changes

fluctuating water levels

invertebrate (catastrophic) drift

Hydropower Plant

substrate stability

IFIM

macrophytes

CASIMIR

macroinvertebrates

regulated river/stream

(migratory) fish

water temperature

variai zone habitats

current velocity

riparian ecosystems

mitigation

(macro) invertebrate drift

minimum flow

recolonisation

minimum discharge

stranding

River habitat model

fish spawning habitat

RIMOS

littoral fauna

PHABSIM
Grensmaas

In eerste instantie is, door gebruik te maken van bovenstaande trefwoorden, literatuur
verzameld. Vervolgens is op basis van literatuurverwijzingen uit deze eerste selectie een
tweede selectie gemaakt.
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Daarnaast is per e-mail een deskundigheidsoordeel gevraagd aan internationale experts op
het gebied van afvoer (hydraulica) enecologie:
- M.B. Bain (New York Cooperative Fish andWildlife Research Unit, Cornell University);
- K.D. Bovee(National Biological Service, Fort Collins, Colorado);
- T.B. Hardy (Institute for Natural Systems Engineering, Utah State University);
- K.Jorde (Universität Stuttgart);
- S.Schmutz (Universität für Bodencultur Wien) ;
- M. Ledere (Institut national de la recherche scientifique-Eau, Québec, Canada).
Aan deze deskundigen zijn de volgende vragen gesteld (zie ook de onderzoeksvragen in
paragraaf 1.3.):
1. What are the possible ecological effects of shortening or extension of the duration of
minimum discharge (7,8or 32days) on the aquatic community of a river-summerbed?
Are there any methods which can be usedto assess these ecological effects?
2. Are there other and/or simpler parameters which can be used to quantitatively (or
qualitatively) assess the ecological effects of variable minimum discharges on habitats,
fish, macroinvertebrates and macrophytes? (e.g. decreased survival, growth, procuction,
the total area of the transitions zone between fast and low flowing water; usuable as
parameters to relate low flows to their biological consequences)?
3. Have you got any literature that describes the ecological effects of discharge fluctuations caused by hydro power plants on riverine flora and fauna? Important characteristics
of the discharge characteristics in this matter are: amplitude, frequency and rate of
increase. Ecological effects may be indicated by the composition and diversity of the
aquatic community (e.g.macrophytes, macroinvertebrates and fish).
4. Is there any literature that gives an indication of reduction of (negative) ecological effects
as a result of reduction of discharge fluctuations?
Daarnaast is een literatuuronderzoek naar de drift van macroevertebraten (Klink, 1988) bij
het onderzoek betrokken en ook aande heer Klink zijn de bovengenoemde vragen gesteld.
Voor een overzicht van de zoekresultaten van het onderhavige literatuuronderzoek wordt
verwezen naar de literatuurlijst.
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3. RESULTATEN
In de verzamelde literatuur over de effecten van de duur van lage afvoeren en afvoerfluctuaties op de flora en fauna in rivieren zijn de effecten meestal beschreven voor één organisme
of een groep vanorganismen omdat de verschillen tussen de (groepen van) organismen vaak
groot zijn. De beschrijving van de resultaten is daarom opgedeeld in algemene effecten en
effecten die betrekking hebben op macroevertebraten, vissen en macrofyten (paragraaf 3.1.
t/m 3.3.). Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij soorten of families die nu of in de
toekomst (na de uitvoering van zomerbedverbreding en winterbedverlaging (Heimer et al.,
1991))voor kunnen komen in de Grensmaas.
Degeïnventariseerde modellen, methoden en/of eenvoudige parameters waarmee deecologische effecten van verschillende minimale afvoeren (op het habitat van vissen, macrofauna
en waterplanten) kunnen worden gekwantificeerd en beoordeeld, zijn beschreven in paragraaf 3.4.
3.1.Algemene effecten
Ten aanzien van de duur van de minimale afvoer stelt Bovee (pers. med., 1996) dat het
fysisch habitat, dat geassocieerd is met lage afvoeren,voor alle groepen organismen in het
algemeen limiterend is als een chronische cumulatieve factor. Met andere woorden; één dag
van verminderde habitat-kwaliteit of -ruimte door lage afvoeren vormt meestal geen ernstig
probleem maar naarmate het aantal dagen toeneemt, nemen de negatieve effecten ook toe.
Jorde (pers. med., 1996) wijst erop dat wanneer een lange onafgebroken periode met een
extreem lage afvoer 's zomers optreedt vooral te lage zuurstofgehalten en een te hoge
watertemperatuur voor alle groepen organismen (met name vissen en macroevertebraten)
kunnen optreden.
Het probleem bij afvoerfluctuaties ligt voor de meeste groepen organismen met name daarin
dat gebieden met geschikte habitats verdwijnen of zich te snel verplaatsen gedurende een
periode met veranderlijke afvoeren. Bij hoogwater liggen de goede habitats voor sommige
soorten vlak naast de oever, terwijl ze bij lage afvoeren wellicht in het midden van de rivier
liggen (pers. med. Bovee, 1996). Het vermogen van een soort om zich aan te passen aan
deze veranderingen of zich te verplaatsen speelt, derhalve een belangrijke rol bij het effect
van afvoerfluctuaties.
De optredende fluctuaties in de afvoer zijn bij lage afvoeren naar verhouding groter dan bij
hoge afvoeren waardoor de variatie in de afvoer groter is. Ecologische effecten veroorzaakt
door afvoerfluctuaties zijn daardoor ook groter.
3.2. Macroevertebraten
De respons van macroevertebraten gemeenschappen op lage afvoeren is zeer complex en
varieert sterk per rivier doordat er vaak gelijktijdig en in verschillende mate veranderingen
optreden in habitattype, afvoerpatronen, sediment input, waterkwaliteit en temperatuur
(Fjellheim,1996).
Het effect van afvoerfluctuaties op macroevertebraten is eenduidiger. Afvoerfluctuaties
resulteren over het algemeen in een afname van de soortenrijkdom en van de totale biomassa van de macroevertebraten levensgemeenschap (Fisher & Lavoy, 1972; Radford &
Hartland-Rowe, 1971 in Gislason, 1985). Bretschko & Moog (1990) stellen vast dat relatief
korte maar zeer frequente piekafvoeren veroorzaakt door een waterkrachtcentrale (meestal
drie keer per dag,variërend tussen 1en60m3/svoor de Bregenzerach en20-240m3/svoor de
Enns; beiden in Oostenrijk) een afname van de biomassa en aantal soorten veroorzaken
(oplopend tot 95%). Wanneer naar de hydraulische kenmerken wordt gekeken, benaderd het
riviersysteem van de Enns dat van de Grensmaas het meest. De Grensmaas staat echter
onder invloed vanafvoerfluctuaties dievele malen groter zijn dan in de Enns.
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Slechts enkele onderzoekers (Pearson et al.,1968 in Gislason, 1985) hebben een toename in
de aantallen organismen waargenomen ondanks sterke fluctuaties in de dagelijkse afvoer.
Deoorzaak voor hun afwijkende onderzoeksresultaat is echter niet duidelijk.
Extreem lage afvoeren en afvoerfluctuaties beïnvloeden belangrijke factoren van het habitat
van macroevertebraten namelijk de stroomsnelheid en de waterstand (en dus de breedte,
diepte en het substraat). Bij een verandering in het afvoerverloop verandert dus het
oppervlak en de geschiktheid van het habitat.
Op basis van het literatuuronderzoek zijn voor de macrofauna-levensgemeenschap de
volgende belangrijke factoren en processen onderscheiden die worden beïnvloed door
veranderingen in het afvoerverloop:
- drift;
- stranding en uitdroging;
- habitatbeschikbaarheid;
-voedselbeschikbaarheid en predatoren;
- herkolonisatie.
Aan de hand van deze factoren en processen worden de ecologische effecten op de macrofauna levensgemeenschap nader toegelicht.
drift
Drift is het verschijnsel dat organismen in stromend water in de waterkolom aanwezig zijn
terwijl ze normaal op en tussen het substraat leven (Klink, 1988).Natuurlijke drift van macroevertebraten levert een bijdrage aan de verspreiding van organismen in de rivier. Het is
gerelateerd aan abiotische factoren zoals licht, temperatuur, afvoergolven, diepte, stroomsnelheid, substraat, zwevende stof en biotische factoren zoals de dichtheid van de driftende
soort op het substraat, verstoring van het substraat, voedselbeschikbaarheid en de
aanwezigheid van predatoren. Dagelijkse en seizoensgebonden fluctuaties in de aantallen
driftende organismen worden, naast door bovengenoemde factoren, mede bepaald door
levensstadium, activiteit en gedrag (Elliot (1967) in Monshall &Winger, 1968).
Een verlaging van de afvoer gaat in de Grensmaas gepaard met een lagere stroomsnelheid,
een hogere temperatuur en een hoger organisch slibgehalte waardoor het dagelijkse
minimum zuurstofgehalte daalt (Semmekrot et al., 1996). Hierdoor ontstaat met name bij
langdurige lage afvoeren respiratoire stress onder de macroevertebraten die weer tot
verhoogde activiteit (vlucht- en/of vermijdingsgedrag) endrift kunnen leiden.
Momentane verhoging of verlaging van de afvoer en waterstand in de Grensmaas kunnen
beide een toename in driftende macroevertebraten veroorzaken (Perry & Perry, 1986). Bij een
sterk stijgende afvoer kunnen macroevertebraten (soms met het substraat) wegspoelen als
gevolg van de hoge stroomsnelheden. Bij dalende afvoeren valt een gedeelte van het
stroombed droog zodat organismen uitdrogen of actief op zoek gaan naar een andere
locatie (Perry & Perry, 1986). In beide gevallen komen er grotere aantallen macroevertebraten in de waterfase terecht dan bij een gelijkmatige afvoer.
Ghetti & Ravenetti (1984) hebben een drifttoename gemeten bij een plotselinge verhoging
van de afvoer. Irvine & Henriques (1984) hebben de drift van macroevertebraten tijdens
afvoerfluctuaties (schommelend tussen 15 m3/sen 105 m3/smet pieken tot 240m3/sop één
dag) vergeleken met de drift tijdens dagen dat de afvoer stabiel is. Hieruit bleek dat
afvoerfluctuaties vooral leiden tot een toename van de aantallen driftendeChironomidae\arven (vedermuggen) en Oligochaeta (borstelwormen). Ook de aantallen driftende Trichoperalarven (kokerjuffers) nemen in verhouding tot andere groepen toe. Irvine & Henriques
constateren tijdens afvoerpieken een totaal aantal driftende macroevertebraten van 1.000/m
(in vergelijking tot 8/m gedurende normale afvoeren) waarin Chironomidae en Oligochaeta
een aandeel hebben van respectievelijk 200 en 600/m3. Het aantal driftende Trichoptera
tijdens een afvoerpiek is 15/m.
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De normale afvoer in de door Irvine & Henriques onderzocht Hawea River is redelijk
vergelijkbaar met de situatie in de Grensmaas. Echter, in de Grensmaas zijn de maximale
afvoeren vele malen hoger dan in de Hawea River (oplopend tot een maximale afvoer van
3.100 m3/s,zie daarvoor tabel1.1.).
Ook Car (1983) constateert in de Orange River dat zodrade waterstand onder de grenzen van
normale fluctuatie daalt (welke gemiddeld varieert tussen 40en 90m3/s),de gemiddelde drift
voor een kriebelmugsoort (h.l. Simulium chutteri Lewis)per etmaal sterk toeneemt (met meer
dan het zesvoudige).
Over het algemeen neemt de driftdichtheid in eerste instantie toe nadat de afvoer is veranderd. Na ongeveer een uur neemt de drift weer af. Drift is dus waarschijnlijk niet het
resultaat van fysische krachten maar een actief gedragsproces (Klink, 1990). Een afname in
de waterdiepte en -breedte als gevolg van een plotselinge afvoerreductie heeft een reductie
van het oppervlak aan habitat voor macroevertebratentot gevolg.Vooral in de ondiepe delen
langs de oevers van de rivier en in de ondiepe grindbanken verdwijnt er habitat. Hierdoor
treedt "crowding" op, neemt de activiteit vande organismen toe endaardoor ook de drift.
Wanneer een periodieke verlaging van het waterniveau samenvalt met een moment dat
vissen actief naar voedsel zoeken overdag kan drift van macroevertebraten tot een hogere
predatie leiden (Monshall &Winger, 1968).
De mobiliteit van macroevertebraten via drift verschilt per groep. Groepen met een lage
mobiliteit via drift zijn Oligochaeten (borstelwormen), Coleoptera (kevers), Hydropsychidae
(kokerjuffers) en Gammaridae(vlokreeften). Redelijk mobiel zijn Baetidae (haften), Orthocladiinae (muggelarven) en Hydrachnellae(watermijten). Extreem mobiel via drift zijn Simuliidae
(kriebelmuggen) wellicht doordat deze reeds op de meest aan stroming geëposeerde
plaatsen gehecht zitten (DeMoor &Car(1986) in Klink, 1988;Klink, 1985).
stranding/uitdroging
Macroevertebraten komen voornamelijk voor op ondiepe grindbanken en langs de oevers van
de rivier waar de effecten van fluctuerende afvoeren het grootst zijn (Blinn et al., 1995).
Afnemende afvoeren van waterkrachtcentrales en de als gevolg daarvan wisselende
waterpeilen veroorzaken stranding van macroevertebraten in de ondiepe zones van een rivier
waardoor organismen dood gaan door uitdroging. Hoe sneller de afvoer daalt (van bijvoorbeeld 570 naar 230 m3/s in 10 minuten zoals in de door Perry & Perry onderzochte rivier
Kootenai in de Verenigde Staten) deste meer organismen stranden (Perry &Perry,1986).
Gestrande macroevertebraten kunnen uitdroging voorkomen door diep in het nog vochtige
substraat te kruipen. Met name dikke algenmatten en een grof substraat van kiezels of
keien bieden mogelijkheden voor aquatische insecten om tijdelijk te ontsnappen aan
uitdroging op ontwaterde oeverzones (Brusven et al. 1974 in Gislason, 1985). Ook volgens
Fjellheim (1996) kruipen macroevertebraten, die normaal op het oppervlak van het substraat
leven, in de zogenaamde hyporheïsche zone (bovenste laag van het bodemsubstraat) om
tijdelijke droogte te ontvluchten. Eenvoorbeeld vanzo'n migrerende soort is de larve van de
kokerjuffer Hydropsyche contubernalis. De larven zijn relatief goed bestand tegen tijdelijke
ongunstige waterdiepten. Een groot deel van de larven verplaatst zich bij lage afvoer naar
geschikte delen van de oever. Een niet onbelangrijk deel (niet nader gekwantificeerd) van de
larven graaft zich echter in de zandige bodem onder de oeverstenen in. Zolang de bodem
vochtig blijft, kunnen larven enkele weken van droogval overleven (Duel & Specken, 1994b).
Dit ontsnappingsmechanisme verliest echter naverloop van tijd zijn effectiviteit. Afhankelijk
van de duur van droogvalling (en dus de duur van minimale afvoer) en de substraatsamenstelling droogt het substraat van het rivierbed tot op eensteeds grotere diepte uit.
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Wanneer een laag van meerdan40cm (vanaf het oppervlak de diepte in) is uitgedroogd, kan
het substraat niet meer als toevluchtsoord fungeren voor macroevertebraten (pers. med.
Klink, 1996). Bovendien moeten de meeste aquatische organismen vroeg of laat naar het
oppervlak van het substraat migreren om hun levenscyclus te voltooien. In dat stadium zijn
zejuist zeer kwetsbaar voor uitdroging (Fjellheim,1996).
Stranding treedt voornamelijk op in de eerste uren na waterstandsverlaging. Het aantal
organismen dat strandt is daarom lager wanneer er voorafgaande aan de waterstandsverlaging reeds een periode is geweest waarin een deel van het rivierbed droog heeft gestaan
en vervolgens de herkolonisatie nog niet voltooid is. Volledige herkolonisatie door macroevertebraten vanuit een drooggevallen sediment kan namelijk tot 47 dagen in beslag nemen
(Gerisch & Brisven, 1981 in Gislason, 1985).Wanneer voorafgaand aan een laagwater-periode
er slechts korte tijd (<47dagen) een hoger waterpeil heeft geheerst, bevindt een deel vande
macroevertebraten zich nog in het sediment uitdroging tevoorkomen.
Het vermogen van dieren om de verschuivingen in habitats als gevolg van veranderende
afvoeren te volgen, bepaalt de kans op overleving. Immobiele of laagmobiele organismen
zoals aquatische macroevertebraten kunnen zich niet met dezelfde snelheid verplaatsen als
waarmee de geschikte habitats dat doen bij snel wisselende afvoeren. Hierdoor kan het
aantal organismen tot een factor tien afnemen (pers.med.Bovee,1996).
Dedriehoeksmossel (Dreissena polymorpha) is een algemene bewoner van harde substraten
in zowel stromende als stagnante wateren. Ook in de Grensmaas wordt dit soort, zij het in
geringe aantallen, aangetroffen. Waterstandsfluctuaties zijn er mede de oorzaak van dat
zich op de stenen in de oeverzone geen uitgebreide populatie van deze soort kan vestigen.
Driehoeksmosselen hechten zich namelijk met byssusdraden vast op een harde ondergrond
en zijn niet in staat om hun vestigingsplaats snel te verlaten als het waterpeil snel daalt en
drogen dientengevolge uit (Bij de Vaate & Greijdanus-Klaas in Kerkhofs & Prins, 1995; Duel
&Specken,1994a).
Ook andere levensstadia van macroevertebraten zoals immobiele poppen en eipakketten die
afgezet zijn op waterplanten of op keien in de oeverzone zijn bijzonder gevoelig voor
uitdrogen (Klink, 1986en1985).
habitat
Kritische rheofiele soorten (vooral kokerjuffers) komen in de Grensmaas vrijwel uitsluitend
voor in de stroomversnellingen op de grindbanken ("riffles"). De dichtheden zijn positief
gecorreleerd aan de stroomsnelheid (Klink & Bij de Vaate, 1994b). Extreem lage afvoeren
hebben tot gevolg dat de stroomsnelheid op deze "riffles" daalt waardoor de geschiktheid
van dit habitat voor deze soorten afneemt. Een deel van deze belangrijke habitats in het
rivierbed kan zelfs droog komen te liggen enverdwijnen.
Hunt & Jones (1972) stellen vast dat afvoerfluctuaties leiden tot een verlies van waterplanten. Macroevertebraten die deze vegetatie gebruiken als schuilplaats, afzetplaats voor eieren
en voedsel raken hun habitat kwijt. Vooral Coleoptera (kevers), Corixidae (wantsen),
Trichoptera (kokerjuffers), Mollusca (schelpdieren) en Ephemeroptera (haften) lijden
daaronder, omdat deze groepen afhankelijk zijn van de aanwezigheid van macrofyten in hun
habitat. Dezesoorten worden of vervangen door nieuwe soorten of door verhoogde aantallen
vanreeds aanwezige soorten die in het voordeel zijn onder de nieuwe omstandigheden (Hunt
&Jones,1972).
Kunstmatige afvoerfluctuaties, zoals veroorzaakt door een waterkrachtcentrale, verstoren
het habitat in het zomerbed van een rivier over het algemeen meer dan natuurlijke fluctuaties (Moog, 1993). Er treedt hierdoor een verarming op in de samenstelling van de macroevertebraten gemeenschap. Opportunisten zoals Chironimidae\arven(vedermuggen) en meer
robuuste vormen als Ephemerellidae(haften) reageren het snelst op de nieuwe omstandigheden (Armitage &Blackburn, 1990 in Fjellheim et al.,1993).
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Daarnaast is een toename te verwachten van soorten die beschutting kunnen zoeken in de
bodem en tussen het substraat om bescherming te vinden tegen een snelle toename van de
stromingssnelheid (Moog, 1993). Fjellheim et al. (1993) onderzochten de effecten op
benthische macrofauna van de snelle piekafvoeren van een waterkrachtcentrale (piekafvoeren van 12 tot 54 m /s ten opzichte van een normale afvoer tussen 0,2 en 15 m3/s) en
vonden een verminderde biomassa en een verlaging van de soortdiversiteit als gevolg van
substraatverandering. In de door Fjellheim et al. (1993) bestudeerde trajecten van de Ekso
rivier nam als gevolg van de verandering in het afvoerregime de biomassa af van 8,0 tot
0,8 g dw/m . Een groot deel van deze reductie in biomassa werd veroorzaakt door de
afgenomen dichtheden van Chironomiden (vedermuggen).
Cobb et al. (1992) stelden vast dat de dichtheid en diversiteit van aquatische insecten
afhankelijk is van de afvoerintensiteit in combinatie met de substraatstabiliteit (het
studiegebied Wilson Creek in Canada kent een gemiddelde afvoer van 80 m3/s). Op instabiele substraten is de dichtheid en soortendiversiteit laag (gemiddeld 20 tot 30 taxa behorend
tot de Ephemeroptera (haften), Plecoptera (steenvliegen) en Trichoptera (kokerjuffers). De
dichtheid van deze aquatische insecten (gemiddeld circa 4.600/m2) nam in Wilson Creek met
maximaal 94% af op de meest onstabiele trajecten van de rivier). Op stabiele substraten
heeft de macroevertebraten levensgemeenschap een lage turnover (weinig verandering in de
soortenrijkdom van de levensgemeenschap) en is weinig gevoelig voor verstoring. Indicatorsoorten voor substraatstabiliteit behoren tot de Trichoptera (kokerjuffers) (Cobb et al.,1992).
Afvoerfluctuaties kunnen instabiliteit van het substraat veroorzaken en kunnen derhalve
gepaard gaan met een lagere soortendiversiteit en lagere dichtheden. Mede door de relatie
tussen afvoerintensiteit en substraatstabiliteit hebben afvoerfluctuaties in snelstromende
rivieren met een grof substraat minder effect dan in langzaam stromende rivieren met een
fijn substraat.
Wanneer waterstanden fluctueren, ontstaat er een speciale zone tussen het hoogste en
laagste waterniveau. Binnen deze zone is er een toename van de dichtheid en soorten
diversiteit van benthische evertebraten, gaande van de hoogwater- naar de laagwatermarkering (Fisher & Lavoy, 1972).
De samenstelling van de levensgemeenschap verschuift van een ChironimidaelOligochaeta
dominantie in het meest aan fluctuaties blootgestelde deel naar een Mollusca (schelpdieren)
dominantie in het minst aan fluctuaties blootgestelde deel. Hudson & Nichols (1986) stellen
nog een andere gradiënt vast: aanzienlijke dagelijkse fluctuaties in afvoer (11 tot 600 m/s),
temperatuur en zuurstofgehalte resulteren in een macroevertebraten levensgemeenschap
gedomineerd door Oligochaeta (borstelwormen) en Chironomidae (vedermuggen) direct
benedenstrooms van een waterkrachtcentrale. Verder benedenstrooms domineren grotere
organismen als Ephemeroptera (haften) en Trichoptera (kokerjuffers) (Hudson & Nichols,
1986).
In 1994 (meest recente macroevertebraten opname) is het aantal soorten in de Grensmaas
nog geen 400 maar dit is wel een verdubbeling ten opzichte van de monitoring in 1986-1990
(Klink & Bij de Vaate, 1994b). De oorzaak hiervoor ligt niet in een andere methode van
bemonstering of determinatie maar wordt gezocht in een combinatie van verbetering van de
waterkwaliteit en een tijdelijk opgetreden vermindering van de fluctuaties in de afvoer als
gevolg van de aanpassing van de stuw bij Borgharen (Klink en Bij de Vaate, 1994b).
voedselbeschikbaarheid en predatoren
Englund en Malmqvist (1996) hebben het effect onderzocht van regulatie en reductie van de
afvoer op de macroevertebraten gemeenschap in een groot aantal beken en rivieren
(gemiddelde afvoeren variërend van 7 tot 258 m /s) die onder invloed staan van waterkrachtcentrales en stuwdammen. Uit hun onderzoek bleek dat zowel de biomassa als het aantal
soorten macroevertebraten afneemt als gevolg van een reductie van de afvoer in de zomer
(gemiddeld circa 96% van de gemiddelde afvoer).
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Een lage afvoer heeft met name effect op de soortenrijkdom van "grazers" (h.l.een afname
van circa 16 naar 13). De totale soortenrijkdom in het onderzoek van Englund & Malmqvist
(1996) nam door gereduceerde afvoeren af van 80 tot bijna 70. Daarnaast nam de biomassa
van met name "collectors", "grazers" en "predators" af. Op"filterfeeders" en "shredders" werd
geen duidelijk effect waargenomen. Englund & Malmqvist wijten deze effecten niet zozeer
aan de hoogte of duur van de minimale afvoer maar met name aan de grotere variatie in de
afvoer als gevolg van de afvoerreductie. Desoortenrijkdom en biomassa neemt af naarmate
de dagelijkse amplitude in de afvoer toeneemt. Bij een amplitude groter dan de natuurlijke
amplitude (groter dan 300% van de dagelijkse afvoer) werden duidelijke effecten waargenomen.
Gedurende lage waterafvoeren zijn de macroevertebraten uit de hogere voedselgildes zoals
"shredders" en "predatoren" in het voordeel. "Scrapers" voeden zich met perifyton en zijn bij
lage afvoeren en bij afvoerfluctuaties in het nadeel door de afname van macrofytenbiomassa waarop het perifyton groeit (Canton et al., 1984). Soorten behorend tot het "collectors" voedselgilde voeden zich met fijn sedimentair, of in de waterkolom zwevend, organisch
materiaal enzullen bij lage afvoeren de dominante functionele voedselgroep vormen (Garcia
deJalon et al.,1994).
Soorten behorend tot het voedselgilde "filterers" (zoals Dreissena polymorphs (Driehoeksmossel), Hydropsychidae (netspinnende kokerjuffers), Simuliidae (kriebelmuggen) en Tanytarsini) zijn het meest afhankelijk van de stroomsnelheid omdat ze vast aan het substraat
zitten (Klink, 1988, 1986 en 1985). "Cutters" (organismen die leven van grof sedimentair
detritus) en "predators" tonen geen duidelijke toe- of afname in aantal door afvoerfluctuaties
(Garcia de Jalon et al.,1994).
Gedurende lage waterafvoeren zijn sommige macroevertebraten in het voordeel. Een toename in aantallen van bijvoorbeeld Ephemeroptera (haften) enAsselidae (waterpissebedden)
kan veroorzaakt zijn door verminderde competitie- en predatiedruk in het ondiepe water
(Ladle & Bass, 1981) . Ook predatoren zoals libellelarven zijn in het voordeel bij een tijdelijk
lage afvoer want hun prooi is geconcentreerd in het ondiepe water. Een bijkomend voordeel
is dat in de natuurlijke vijand van libellelarven (vissen) niet meer in het ondiepe water
kunnen komen (Canton et al.,1984).
Zuurstofminnende en rheofiele soorten komen in de Grensmaas uitsluitend voor in de
stroomversnellingen op de grindbanken ("riffles"). De dichtheden zijn positief gecorreleerd
aan de stroomsnelheid. De dichtheden van algen die op stenen in de Grensmaas worden
aangetroffen, vertonen, in tegenstelling tot de macroevertebraten, geen relatie met de
stroomsnelheid. In stroomluwe delen zijn de dichtheden van macroevertebraten laag en
wordt derhalve het aanwezige voedsel (algen) nauwelijks benut. Ook bij de hoge dichtheden
van grazers in de stroomversnellingen bereiken de algen nog een hoge biomassa hetgeen
een nadelige invloed heeft op dezuurstofhuishouding (Klink & Bij deVaate,1994b).
herkolonisatie
Na een periode van droogte als gevolg van minimale afvoer treedt herkolonisatie op voornamelijk door driftende dieren (bijvoorbeeld insectenlarven). Afhankelijk van het substraat en
de duur van de minimale afvoer kan echter ook het hyporheos (bovenste deel van het
substraat waarin macroevertebraten kunnen wegkruipen bij droogvalling van het rivierbed)
een aanzienlijke bron voor herkolonisatie vormen (Fjellheim 1996).
Gedurende extreem lage afvoeren kan de totale macroevertebraten dichtheid afnemen tot
50%. Met name haften werden in het onderzoek van Canton et al. (1984) door de ecologische effecten van lage afvoeren getroffen. Deze vertoonden bij hervatting van hogere
afvoeren vervolgens ook het sterkste herstel.
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Afvoerfluctuaties veranderen de ruimtelijke verspreiding en het oppervlak van habitats in het
rivierbed. Hierdoor verandert ook de verspreiding van macroevertebraten populaties (Debrey
& Lockwood, 1990). Het herstel van de ruimtelijke verspreiding van de macroevertebraten
levensgemeenschap gaat sneller wanneer het substraat bestaat uit grind- of ruwe stenen
waarin grote aantallen insecten voorkomen. Een grof substraat als dit biedt vele schuilplaatsen voor macroevertebraten (Debrey & Lockwood, 1990). Met name de riffles in combinatie
met vrije afstroming bieden hoge biologische potenties. In de Grensmaas zijn Simuliidae
(kriebelmuggen) en Hydropsychidae (kokerjuffers) karakteristiek voor de (potentiële)
grindbankfauna (Klink, 1986).
Sommige macroevertebraten zijn in staat de eerder beschreven effecten van droogvalling
van het rivierbed (als gevolg van geleidelijke afvoerfluctuaties) te weerstaan door eieren af
te zetten, stadia als nimf, pop of uitvliegende adulten in hun levenscyclus te hebben,of door
zich in te graven in het stroombed. Herkolonisatie van deze soorten kan daardoor plaatsvindenzodra een hogere afvoer hervat wordt (Canton et al.,1984).
Organismen met snelle levenscycli (multivoltien) en/of een tolerantie voor stranding zijn
overheersende kolonisten in oeverzones (Perry & Perry, 1986). Herkolonisatie verloopt beter
wanneer gedurende een periode van hoge afvoer het periphyton heeft kunnen groeien en het
substraat zich heeft hersteld (Perry & Perry, 1986).Volgens Blinn et al.(1995) kan een snelle
herkolonisatie van macroevertebraten ook volgen op een snel herstel van de voedselbron
(epiphyton op het substraat). De herkolonisatiesnelheid van macroevertebraten is gerelateerd aan hun mobiliteit van voedselhabitats.
Crustaceën (kreeftachtigen) zoals Gammaruspulex (vlokreeft) en Asellidae (waterpissebedden) zijn zeer gevoelig voor verhoogde waterstandsfluctuaties. Wanneer deze soorten zich
weer opnieuw vestigen, is dat een indicatie van verminderde fluctuaties in de laatste jaren
(Hunt &Jones,1972).
3.3.Vissen
In de Grensmaas worden stroomminnende (rheofiele) vissoorten aangetroffen die elders in
Nederland zeldzaam zijn (zoals Barbeel, Kopvoorn en Sneep) (Vriese, 1992). Afvoerfluctuaties
hebben vooral invloed op de volgende factoren en processen die bepalend zijn voor deze
vispopulaties:
- drift;
- stranding en uitdroging;
- habitatbeschikbaarheid;
-voedsel.
De ecologische effecten van afvoerfluctuaties en minimale afvoeren op vissen zullen
hieronder nader worden toegelicht.
drift
Afvoerfluctuaties in een rivier hebben drift van vissenlarven en eieren tot gevolg (Scheidegger & Bain, 1995). De habitateisen van larven verschillen waarschijnlijk sterk van die van
grotere en oudere vissen. Scheidegger & Bain constateren dat door de snelle en grote
afvoerfluctuaties in de Tallapoosa River de abundantie van vislarven in opgroeihabitats
gereduceerd is, de soortensamenstelling veranderd (verarmd) is en de microhabitatrelaties
verstoord zijn. De vernietiging van opgroeihabitats blijken een potentiële bedreiging te zijn
voor het voortbestaan van natuurlijke endiverse riviervisfauna (Scheidegger & Bain,1995).
stranding enuitdroging
De karakteristieke rheofiele vissen in de Grensmaas, zoals Barbeel (Barbus barbus),
Kopvoorn (Leuciscus cephalus) en Sneep (Chondrostoma nasus) (Vriese, 1992) paaien op
snelstromende (0,2-0,7m/s) zeer ondiepe riffles vancirca 20-60cm diep (DeNie,1996).
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Deze riffles en de daarop afgezette eieren en de daaruit voortkomende (dooierzak)larven
kunnen makkelijk droog komen te liggen bij de frequente lage afvoeren als gevolg van
afvoerfluctuaties. Habitatvernietiging, stranding en uitdroging door wisselende afvoeren
heeft volgens Orth & Leonard (1990) vooral in en vlak na de paaiperioden grote negatieve
gevolgen voor de visstand.
Jonge Barbelen en Kopvoorns hebben in hun opgroeigebieden schuilgeiegenheid en ondiepe
plaatsen nodig (De Nie, 1996). Zij vinden dit over het algemeen in de oeverzone. Gedurende
plotseling optredende afvoerfluctuaties kan het waterpeil zodanig snel (sneller dan 30% per
uur) zakken dat de vissen achterblijven (stranden) in de ondiepten langs de oevers van de
rivier. Ook Klink (1990) geeft aan dat met name jonge vissen zeer kwetsbaar zijn omdat ze
juist in de ondiepe delen langs de kant van de rivier leven om hoge stromingssnelheden te
ontwijken en daardoor niet zo mobiel zijn (Klink, 1990). Een snelle daling in de afvoer vormt
een bedreiging voor bijna elke vis die niet in staat is om met de terugtredende oeverlijn mee
te gaan. Dit betekent dat de daalsnelheid (snelheid waarmee de afvoer verandert) wel eens
het grootse probleem zou kunnen zijn (Bain, pers. med. 1996).
Bovee geeft aan dat volwassen vissen zich in het algemeen met dezelfde snelheid kunnen
verplaatsen als de geschikte habitats dat doen tijdens perioden met fluctuerende afvoeren
en daardoor relatief weinig negatieve effecten ondervinden van afvoerfluctuaties (pers. med.,
1996). Immobiele of laagmobiele organismen zoals larven, dooierzakbroed en eieren van
rheofiele vissen kunnen door het snel veranderende habitat in aantal afnemen bij te snel
dalende afvoeren.
habitat
De structuur van de riviervisgemeenschap wordt in hoge mate bepaald door de waterdiepte
en de stroomsnelheid (Bain et al., 1988). Met name vislarven en juvenielen hebben zeer
nauwe habitatgrenzen en stellen specifiekere eisen dan volwassen exemplaren (Orth &
Leonard, 1990). Door deze nauwe habitatgrenzen verplaatst het habitat zich reeds bij kleine
afvoerfluctuaties. De kleine vissen worden hierdoor gedwongen zich vaak en snel te
verplaatsen om de specifieke combinatie van habitatcondities te handhaven. Veel kleine
vissen kunnen zich door deze snelle wisselingen van het habitat niet effectief handhaven in
hun specifieke microhabitat, ook al is dat microhabitat fysisch gezien altijd aanwezig in de
rivier (Bain et al.,1988).
Rekening houdend met sterke seizoensgebonden en dagelijkse waterstandsfluctuaties is
een oeverzone met een rijke structuur en macrohabitatgradiënt noodzakelijk om tegemoet te
komen aan de veranderende habitat eisen van riviervissen in de loop van hun ontwikkeling
(Schiemeret al.,1991).
De frequente en grote afvoerfluctuaties in de Grensmaas tasten het functioneren van de
ondiepe oeverhabitats aan. Vissoorten en levensstadia die afhankelijk zijn van deze
gebieden (zoals voor de Grensmaas belangrijke soorten als Barbeel, Kopvoom en Sneep)
worden, ook ais ze niet stranden of uitdrogen, beperkt in hun voorkomen wanneer regelmatig lage afvoeren voorkomen. De groep kleine vissen (de meest diverse en abundante
component in de visgemeenschap) wordt derhalve negatief beïnvloed door afvoerfluctuaties.
Bij een afname van de fluctuaties neemt de soortenrijkdom van de visfauna met name in de
oeverzones toe (Bain & Boltz, unpubl., in Scheidegger & Bain, 1995).
Daarnaast worden door een lage afvoer de kleine vissen naar het diepe water gedreven waar
ze in toenemende mate worden blootgesteld aan predatie door grote piscivoren. De
onstabiele ondiepwater habitats worden minder effectieve vluchtplaatsen voor kleine vissen.
De functionele waarde van het habitat gaat dus door snelle afvoerdalingen verloren (Bain
et al.,1988).
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Lage (minimale) afvoeren kunnen vispopulaties sterk beïnvloeden doordat ze onder andere
hun leefruimte beperken tot ondiepe poelen die meestal te warm, te stagnant of "crowded"
worden om nog normale populaties en groei in stand te houden. Na hervatting van normale
afvoeren bereiken jonge vissen echter weer snel de beïnvloedde delen van het rivierbed en
herstelt de populatie zich (Canton et al.,1984).
Kritieke minimale afvoeren voor riviervissen zijn door Heggenes et al.(1996) bestudeerd aan
de hand van hydrofysische variabelen (habitat beschikbaarheid en -geschiktheid). Hieruit
bleek dat er geen algemeen geldende geschikte minimale afvoer bestaat. Het effect van
gereduceerde afvoeren varieert met de structuur van de rivier, hydrofysische variabelen en
de vissoorten die in de rivier voorkomen. Gebruik makend van een hydraulisch simulatiemodel kunnen door middel van simulaties van habitatbeschikbaarheid op een voor vissen
relevante ruimtelijke en temporele schaal wel kritische minimum afvoeren bepaald worden
waaronder de beschikbaarheid van geschikte habitats drastisch wordt gereduceerd. Deze
beschikbaarheid is afhankelijk van de habitat variabelen (onder andere oppervlak, stroomsnelheid, diepte en substraat), vissoorten, temperatuur en ruimtelijke heterogeniteit in het
habitat (Heggenes et al., 1996). De negatieve effecten van minimale afvoeren op vishabitatgeschiktheid zijn het meest uitgesproken voor stroomsnelheden. De veerkracht tegen
gereduceerde afvoeren is afhankelijk vande rivierstructuur ter plaatse en is in "pool"-achtige
rivierdelen groter dan in "riffle/rapids" (stroomversnellingen)-achtige gebieden van een rivier
(Heggenes et al., 1996). Veranderingen in de afvoer en daarmee de stroomsnelheid hebben
dus nauwelijks effect of de stroomsnelheid in "pools" maar wel op de "riffles".
Afvoerfluctuaties en langdurige minimale afvoeren hebben een verlies van typische
riviervissen tot gevolg. Waarschijnlijk door een combinatie van fysiologische stress (geen
habitats met een hoge stroomsnelheid/voldoende zuurstof), predatie door piscivore vissen
die normaliter in semi-stagnante wateren voorkomen, verlies van foerageerplaatsen en
stroomafwaartse emigratie op zoek naar locaties met voldoende stroming (Bain, pers. med.
1996).
voedsel
Zoöplankton wordt door veel vissoorten, vooral in hun larvale stadium, als voedsel gebruikt.
Nadit stadium schakelen veelvissoorten over op ander (groter) voedsel. Uit de groep macroevertebraten zijn larven van Ephemeroptera (haften) en Chironomidae (vedermuggen)
belangrijk in de voedselketen als voedsel voor juveniele vissen.Wanneer door afvoerfluctuaties de soortendiversiteit en totale biomassa van de macroevertebraten levensgemeenschap
achteruitgaat, heeft dit nadelige gevolgen voor de voedselbeschikbaarheid voor vissen. Door
het verdwijnen van primaire producenten (erosie van perifyton en/of macrofyten) verdwijnen
tevens bepaalde functionele voedingsgroepen van macroevertebraten, wat vervolgens weer
degrootte vandevispopulatie verkleint (Moog,1993).
De afname van soortendiversiteit, -dichtheid en abundantie van macroevertebraten in de
littorale zone en de voor macroevertebraten zo belangrijke riffles, als gevolg van zeer lage
afvoeren, hebben effect op het voedselaanbod voor vis (Hunt & Jones, 1972). Met name
juveniele vissen foerageren bijna uitsluitend op macroevertebraten (De Nie,1996).
Als gevolg van fluctuaties in de afvoer nemen juveniele en kleine (ondiep water-) vissen in
abundantie af en komen volwassen en grotere (diep water-) soorten relatief meer voor in de
visgemeenschap. Dit wordt mogelijk medeveroorzaakt door een grotere voedselbeschikbaarheid voor de grotere vissen, onder meer doordat de kleinere vissen in de hoofdstroom
worden geconcentreerd (Bainet al.,1988).
3.4. Macrofyten
De Grensmaas is voor oever- en waterplanten een rivier met ongewoon veel stress als
gevolg van chemische vervuiling en onnatuurlijke afvoerfluctuaties (Klink & Bij de Vaate,
1994a).

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v.
RW392.10literatuuronderzoek naar de ecologische effecten van lage afvoeren en afvoerfluctuaties definitief d.d. 97-05-29

15

Het slechts denkbare afvoerregime voor rivierplanten is wanneer daarin wisselend een
turbulente eroderende afvoer en vervolgens een langzame verzandende afvoer optreedt
(Haslam, 1978 in: Klink & Bij deVaate,1994a).
Ondergedoken en drijvende waterplanten zijn belangrijke structuurbepalende elementen in
stromende wateren. Ze zijn een voedselbron voor vissen en macroevertebraten en bieden
schuilgelegenheid. Waterplanten vormen tevens een aanhechtingsplaats voor macroevertebraten en fytoplankton. Demacrofyten soortenrijkdom in een gereguleerde rivier hangt
samen met de hydrologie (waterstandsfluctuaties, afvoerfluctuaties), morfologie (stroming,
erosie, sedimentatie, substraat korrelgrootteverdeling) en de nutriëntenrijkdom (Prins &
Lemaire in Kerkhofs &Prins,1995).
Afvoerfluctuaties als gevolg van de waterkrachtcentrale in Lixhe gaan gepaard met zodanige
waterstandwisselingen dat de Grensmaas tot voor kort (1985) nauwelijks van betekenis is
voor waterplanten en oevervegetaties (Klink, 1985). Oevervegetatie is namelijk zeer gevoelig
voor veranderingen in de minimale en maximale afvoer (Auble et al., 1994). Het is mogelijk
dat afvoerfluctuaties veranderingen in de oevervegetatie veroorzaken zonder dat de jaargemiddelde afvoer verandert. De afvoerfluctuaties beïnvloeden ook de ondergedoken waterplanten. Voor de Vlottende Waterranonkel (Ranunculus fluitans) zijn in de Grensmaas
momenteel slechts enkele plekken aanwezig die 's zomers geschikt zijn voor vestiging,
overleving en groei vandeze karakteristieke rivierwaterplant (De la Haye,1994).
Het effect van afvoerfluctuaties op macrofyten wordt besproken aan de hand van de
volgende milieufactoren:
-waterstroming;
- overstromingsduur;
-water- enzichtdiepte;
- substraat.
waterstroming
Uit de milieu-eisenlijst voor de Vlottende Waterranonkel blijkt dat deze voor de Grensmaas
karakteristieke waterplant bij een gemiddelde zomerafvoer optimaal voorkomt bij stroomsnelheden van 0,1 tot 0,9 m/s. Bij deze stroomsnelheden kunnen in de zomer de planten op
vrij onstuimige plekken fluctuaties in de waterstand goed verdragen (De la Haye, 1994). Bij
lage afvoeren kan het probleem zich voordoen dat door de lage stroomsnelheden planten
bedolven raken onder de aangroei van algen endepositie van (organisch) slib ("slibregen") en
door beschaduwing afsterven. In rivieren met een laag slibgehalte (en een lage trofiegraad)
is de stroomsnelheid waarbij planten nog kunnen overleven en groeien mogelijk lager dan in
rivieren met een hoog slibgehalte (De la Haye,1994).
overstromingsduur
Tijdens hoogwater is de zuurstofvoorziening van de wortels van oevervegetaties slecht. In
kleiige en lemige bodems wordt relatief veel lucht vastgehouden, in zandige en grindige
bodems wordt vrijwel alle lucht er uitgeperst. De beschikbaarheid van zuurstof hangt
daarnaast sterk af van zuurstofvragende processen zoals afbraak van organische stof. Al
binnen 6 tot 10 uur na de overstroming kan het zuurstofgehalte tot nul zijn gedaald. Het
ontstane anaërobe milieu geeft aanleiding tot de reductie van nitraat, nitriet en andere
stoffen die in grote hoeveelheden toxisch kunnen zijn. De meeste oevervegetaties zijn
hierdoor niet bestand tegen overstromingsfrequenties van 20 of meer dagen per jaar (in het
groeiseizoen) (Bongertman,1994).
waterdiepte
In de Grensmaas treedt stress op voor waterplanten ten gevolge van de momentane
afvoerfluctuaties. Wanneer ongewoon hoge waterstanden optreden, wordt door de grote
waterdiepte te veel licht onderschept (Klink & Bij deVaate,1994a).
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Vlottende Waterranonkel komt optimaal voor bij een waterdiepte van0-50 cm in dezomer en
0-3 m in de winter (De la Haye, 1994). Bij sterk wisselende afvoeren komen delen van het
habitat van deze soort droog te liggen. Indien dit langdurig gebeurt, kan dit negatieve
effecten hebben op het voorkomen van deze soort. Van Vlottende Waterranonkel(Ranunculus fluitans) bestaat er ook een landvorm. Wil deze zich ontwikkelen dan dient het droogvallen geleidelijk te gebeuren;de wortels van de planten moeten contact houden met het water
(Haslam, 1978 in De la Haye, 1994). Voor een blijvende kolonisatie van Vlottende Waterranonkel is het verschil in waterstand en stroomsnelheid tussen zomer en winter in de
Grensmaas is momenteel waarschijnlijk te groot (De la Haye,1994).
Tijdens langdurige minimale afvoeren zullen plantensoorten die een bepaalde minimale
waterdiepte en/of stroomsnelheid (in verband met een goede zuurstofvoorziening) nodig
hebben sterk in het nadeel zijn.
substraat enuitdroging
Eenverlaging van het gemiddelde waterniveau leidt tot een verlies van macrovegetatie (Hunt
& Jones, 1972). Door langdurige minimale afvoeren sterven plantensoorten af die intolerant
zijn voor uitdroging en worden zaadbanken gemobiliseerd (soorten niet nader gespecificeerd) (Kozlowski, 1968 in Nilsson et al., 1991). Bij hoge waterstanden worden emergenten
(soorten met een hoge zuurstofbehoefte, inclusief bomen en struiken) ernstig gelimiteerd in
hun bestaan (Gill, 1970 in: Nilsson et al.,1991).Afwijkingen van het normale waterpeil in een
rivier reduceert vrijwel altijd de soortenrijkdom en bedekkingsgraad van de oevervegetatie
(Hunt &Jones,1972).
Nilsson et al.(1991) tonen aan dat verhoging van de oeverzone (uitdieping stroombed) zoals
in het verleden in de Grensmaas is gebeurd altijd negatief gecorreleerd is met de macrofyten soortenrijkdom omdat dit gepaard gaat met nog grotere waterstandsfluctuaties.
Wanneer langere perioden van lage afvoer voorkomen, zal de macrofyten soortensamenstelling in de oeverzone verschuiven in de richting van soorten die overleven als zaad of met
rozetten op de grond zowel droogte als middelmatige stroomsnelheden kunnen weerstaan
(Ladle & Bass, 1981). Over het algemeen zal een gestabiliseerde afvoer soorten bevoordelen
met een totaal submers groeihabitat zoals de Vlottende Waterranonkel (Ranunculus
fluitans), ende groei bevorderen van minder stevig wortelende soorten (Ladle &Bass,1981).
3.5. Methodenenmodellen
3.5.1. IFIMenPHABSIM
Voor het vaststellen vanveranderingen in de kwaliteit en kwantiteit van het rivierhabitat is in
de Verenigde Staten de Instream Flow Incremental Methodology (IFIM) ontwikkeld. IFIM is
een methode waarmee het rivierhabitat van een aantal doelsoorten kan worden beoordeeld.
De methode is geen star model maar moet worden gezien als een soort basis kookboek
waaruit iedere gebruiker een eigen recept kan kiezen om zijn of haar probleem te analyseren. Door deze flexibiliteit kan IFIM worden toegepast voor het beoordelen van vrijwel alle
verstoringen van het rivierecosysteem (Bovee,1982).
IFIM is een instrument dat bij uitstek geschikt is voor waterbeheerders. Het biedt hen de
mogelijkheid om de (vis)ecologische effecten van verschillende beheersmogelijkheden op
een systematische en consequente wijze te beoordelen. Het is daarom geen uitgekristalliseerd ecosysteemmodel en kan daarom geen ecologische "blunders" voorkomen. Het model
heeft niet tot doel heeft om één juiste oplossing te genereren. IFIM voorspelt alleen het
effect van verschillende alternatieven ten behoeve van het waterbeheer. Daarom is het
belangrijk dat het doel van het waterbeheer voorafgaand aan de studie zeer helder wordt
gedefinieerd.
Er zijn in het verleden verschillende methoden ontwikkeld om het habitat van rivieren te
beschrijven. Een groot aantal auteurs hebben de soortensamenstelling van rivierecosystemen beschreven aan de hand van macrohabitat variabelen zoals de gemiddelde breedte en
diepte, het verval,degemiddelde stroomsnelheid, temperatuur en waterkwaliteit.
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Een tweede gangbare methode was om het macrohabitat als een constante te beschouwen
en het voorkomen van verschillende soorten af te leiden van het micro-habitat. IFIM is
ontworpen om deze twee niveau's samen te brengen.
Een belangrijke component van IFIM is het Physical Habitat Simulation System (PHABSIM).
PHABSIM is ontwikkeld om het fysisch habitat in relatie tot het afvoerregime en de
morfologie van de rivier te simuleren (Milhouse et al., 1984). De twee belangrijkste componenten van PHABSIMzijn de hydraulische simulatie ende habitat simulatie.
hydraulische simulatie
Er bestaan verschillende computerprogramma's waarmee de relatie tussen de afvoer en de
belangrijkste hydraulische parameters zoals diepte, stroomsnelheid, breedte, nat oppervlak
en waterstand kunnen worden voorspeld. PHABSIM maakt afhankelijk van de toepassing,
gebruik van meerdere hydraulische simulatieprogramma's. Het resultaat van deze simulaties
is een multidimensionale matrix van de berekende parameters in de rivierbedding in relatie
tot de afvoer.
habitat simulatie
Om de hydraulische en fysische veranderingen in de rivierbedding te vertalen naar effecten
op het habitat van vissen, is het noodzakelijk om de specifieke relatie tussen het fysisch
habitat en de doelsoorten te beschrijven. Hiervoor zijn zogenaamde habitatgeschiktheidsgrafieken ontwikkeld. Deze grafieken geven de voorkeur van een soort weer voor een
bepaalde habitatparameter (BoveeenCochnauer, 1977).
De habitatgeschiktheidsgrafieken zijn per levensstadium ontwikkeld voor die parameters die
direct worden beïnvloed door de afvoer en waarvan wordt aangenomen dat ze op directe
wijze het voorkomen van vissoorten beïnvloeden. Dit zijn diepte, stroomsnelheid, substraat
en temperatuur. Van de gebruikers van het model wordt verwacht dat ze naast de bestaande
habitatgeschiktheidsgrafieken voor enkele vissoorten, zelf habitatgeschiktheidsgrafieken
ontwikkelen voor de doelsoorten in hun specifieke studiegebied. Het gebruik van habitatgeschiktheidsgrafieken is gebaseerd op de veronderstelling dat individuen van een soort de
neiging hebben om het meest geschikte habitat in de rivier op te eisen. Als de geschiktheid
van het habitat afneemt, zullen steeds minder individuen het habitat opeisen en uiteindelijk
zullen zeverdwijnen.
Met behulp van de geschiktheidsgrafieken kan voor ieder punt in de matrix van het hydraulisch simulatiemodel de geschiktheid voor een soort in een bepaald levensstadium worden
bepaald voor de aan de afvoer gerelateerde habitateisen. De habitatsimulatie is gebaseerd
op de veronderstelling dat het totale oppervlak van een rivier kan worden gewaardeerd met
behulp van de habitatgeschiktheid (HG) door de totale hoeveelheid beschikbaar habitat te
berekenen. Milhouse et al.(1984)noemen dit hetWeighted Usuable Area(WUA).
n

beschikbaarhabitat =Y,HG/ x A,
/-i

Hierin is A{ het oppervlak per punt i in de matrix en is n het aantal punten in de rivierbedding (Milhouse et al., 1984)). Deze berekening kan worden herhaald voor iedere willekeurige
afvoer.
Door de hydraulische simulatie te koppelen aan de habitatsimulatie kan per afvoerscenario
het beschikbare habitat voor de doelsoorten per levensstadium worden vastgesteld. Een
complete beschrijving van de principes achter het concept van het berekenen van het
beschikbare habitat is beschreven door Boveeen Cochnauer (1977).
PHABSIM kan worden gebruikt in situaties waarin het afvoerregime bepalend is voor de
levensgemeenschap en de veldcondities overeenkomen met de onderliggende theorie en
aannamesvan het model.
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Het model kan volgens Milhouse et al.(1984)worden toegepast voor drie typen vragen:
1. Kwantificering vande noodzakelijke afvoer:
a. waterbeheersplannen voor (delen van) het stroomgebied;
b. reservering vanof afspraken over het gebruik vanwater.
2. Onderhandelingen over wateraanvoer:
a. minimum waterafvoer;
b. jaarlijkse afvoerregimes.
3. Effectbepaling:
a. vermindering vande afvoer;
b. vergroting vande afvoer;
c. veranderingen in de rivierbedding.
toepassingenvanIFIM/PHABSIM
Herricks (1984) geeft aan dat de milieukwaliteit een steeds grotere rol gaat spelen in het
hedendaagse waterbeheer. Bij milieukwaliteit van rivieren wordt echter nog steeds te vaak
alleen gekeken naar de waterkwaliteit in de vorm van maximaal toelaatbare concentraties
die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de functietoekenning (in het geval van de
Grensmaas is dit water voor zalmachtigen). Herricks is van mening dat naast het begrip
milieukwaliteit, voor rivieren ook moet worden nagegaan in hoeverre het fysisch habitat
voldoet aandeeisen die deorganismen stellen.
Kwantificering van het habitat in rivieren geeft een veel beter inzicht in de gevolgen van het
waterbeheer dan het vaststellen vande milieukwaliteit alleen op basis vande waterkwaliteit.
IFIM, en in het bijzonder de toepassing van PHABSIM,verbindt de fysische en biologische
componenten van rivieren waardoor de effecten van het waterbeheer kunnen worden
gekwantificeerd. In een later artikel concluderen Herricks et al. (1987) dat PHABSIM een
goed geteste benadering is om de fysische habitatkwaliteit te bepalen en de gevolgen
daarvanop de biologie vast te stellen.
Uit een hydraulisch onderzoek naar de relatie tussen het debiet en de beschikbaarheid van
aquatisch habitat blijkt dat het met PHABSIM mogelijk is om het habitat van visdoelsoorten
voor het gehele stroomgebied en bij alle debieten tevoorspellen (Krishan et al.,1989).
Orth en Leonard (1990) gebruikten physische micro-habitatmodellen (PHABSIM) voor negen
(vis)doelsoorten om voor vier rivieren in Virginia (U.S.):
- optimale afvoerscenario's vast te stellen ter bescherming vandevisstand;
- de relatie tussen de optimale afvoer en het gemiddelde debiet teonderzoeken;
- de resultaten van PHABSIM te vergelijken met aanbevelingen die zijn gebaseerd op
eenvoudiger methoden.
Hun studie leidde tot een aantal concrete aanbevelingen ten aanzien van de afvoer
gebaseerd op de optimalisatie van vishabitat.
Raoet al.(1992) hebben met behulp vaneen aangepast model dat is gebaseerd op IFIM voor
een rivier in Indiana (U.S.) onderzocht welke afvoer noodzakelijk is voor een duurzame
vispopulatie. Ook zij komen tot de conclusie dat met dit aangepaste IFIM model de effecten
van verschillende afvoerscenario's op de habitatbeschikbaarheid goed kan worden benaderd.
Meestal wordt PHABSIM toegepast om de ruimtelijke variatie in habitatbeschikbaarheid bij
verschillende afvoeren vast te stellen. Volgens Stalnaker et al. (1996) is echter tevens de
variatie in habitatbeschikbaarheid in de tijd van groot belang om het effect van verschillende afvoerregimes op een vispopulatie vast te stellen. Gesimuleerde tijdreeksen van
habitatbeschikbaarheid voor verschillende levensstadia van een drietal vissoorten tonen aan
dat de beschikbare ruimte en de stabiliteit daarvan gedurende de eerste levensstadia direct
gerelateerd is aandejaarklassterkte vandezevissoorten.
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Daarom is het begrijpen van de tijdelijke effecten van afvoerregimes op de habitatbeschikbaarheid essentieel voor het vaststellen van een waterbeheer dat tot doel heeft deoorspronkelijke visfauna in de rivier te beschermen of te herstellen.
Tijdelijke en ruimtelijke integratie van de habitatbeschikbaarheid wordt door Bovee (1982)
het effectief habitat genoemd. Analyses van het effectieve habitat en de identificatie van
seizoensgebonden knelpunten in habitatbeschikbaarheid zouden een belangrijk onderdeel
moeten vormen van het waterbeheer (Stalnaker et al.,1996).
IFIM is door Valetin et al. (1996) toegepast om de effecten van dagelijkse fluctuaties in de
afvoer, veroorzaakt door een WKC, op het habitat van Beekforel te bepalen. Toepassing van
IFIM bij afvoerfluctuaties in plaats van minimale afvoeren vraagt om een andere interpretatie van habitatbeschikbaarheid, omdat rekening moet worden gehouden met de tijdelijke
effecten op het habitat van Beekforel. Dit betekent dat afvoertijdreeksen en de relatie
tussen habitatbeschikbaarheid en afvoer moeten worden gecombineerd om de veranderingen van het habitat van Beekforel in tijd en ruimte te kunnen analyseren. Het analyseren van
deze gecombineerde habitattijdreeksen die met behulp van IFIM zijn gegenereerd, is volgens
de auteurs een eerste stap in het vaststellen van de effecten van afvoerfluctuaties op
aquatische levensgemeenschappen in rivieren.
beperkingen vanIFIM/PHABSIM
De kritiek op IFIM en PHABSIM en de interpretatie en toepassing van de uitkomsten van
PHABSIM in de vorm van de hoeveelheid beschikbaar habitat richt zich met name op het
gebrek aan bewijs dat vispopulaties reageren op veranderingen in de hoeveelheid beschikbaar habitat (Orth, 1987). Volgens Orth komt dit vooral doordat enkele belangrijke ecologische factoren die het ecosysteem in rivieren bepalen (zoals de populatie dynamiek,
energiestromen, voedsellimitatie, predatie en competitie) niet in IFIM/PHABSIM worden
meegewogen. Aan de hand van een beschouwing van deze factoren doet hij een aantal
aanbevelingen om de methodiek teverbeteren:
- Debeschikbaarheid van fysisch habitat is niet de enige factor die de vispopulatie of visbiomassa limiteert en is bovendien niet altijd beperkend. IFIM/PHABSIM is daarom wel
geschikt om de perioden waarin de hoeveelheid beschikbaar habitat het meest kritisch is
te identificeren maar men mag niet veronderstellen dat de hoeveelheid beschikbaar habitat
op ieder moment positief is gerelateerd aandevisbiomassa.
- Omdat de voedselbeschikbaarheid limiterend kan zijn voor vispopulaties is het belangrijk
dat ook de habitatbeschikbaarheid van macroevertebraten, die als voedsel dienen voor de
vissoorten wordt berekend,met IFIM/PHABSIM.
- Habitateisen en habitatgeschiktheidsgrafieken voor vissoorten kunnen sterk variëren met
de lengte, de leeftijd, het seizoen, het tijdstip op de dag, activiteit, aanwezigheid van
predatoren en competitie. Daarom is de toepasbaarheid van IFIM/PHABSIM beperkt tot
situaties die goed kunnen worden benaderd met de doelsoorten, de levensstadia en
habitateisen die in het model zijn opgenomen.
- De ruimtelijke complexiteit van rivieren speelt een grote rol in de habitatvoorkeur van
vissoorten. Dit is het gevolg vande noodzaak van organismen om zo efficiënt mogelijk aan
voedsel te komen zonder daarbij zelf als voedsel te dienen. Daarom moet meer de nadruk
worden gelegd op de ontwikkeling van betrouwbare criteria voor het definiëren van de
habitatgeschiktheid vanvissen en macroevertebraten.
- IFIM/PHABSIMwordt vooral toegepast voor visdoelsoorten die een recreatief (sportvisserij)
of economisch (beroepsvisserij) belang vertegenwoordigen. Om ook de "ecologische"
effecten van afvoerregimes vast te kunnen stellen, moet het aantal doelsoorten waarvoor
PHABSIM kan worden toegepast sterk worden uitgebreid.
- De effecten van watertemperatuur en waterkwaliteit zijn in potentie zeer groot en moeten
daarom altijd worden meegewogen in de beoordeling van afvoerregimes.
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Dit wil volgens Orth (1987) echter niet zeggen dat IFIM en PHABSIM niet bruikbaar zouden
zijn. PHABSIM heeft de potentie om perioden waarin de hoeveelheid beschikbaar habitat
kritisch is te identificeren en dit door aanpassingen in het waterbeheer of inrichtingsmaatregelen te voorkomen.
3.5.2.Overige methodenenmodellen
Voor het identificeren van mogelijke kritische lage afvoeren, bestudeerden Heggenes et al.
(1996) de habitatbeschikbaarheid en habitat selectie door juveniele Zalm en Beekforel in een
Noorse rivier. De variatie in habitatbeschikbaarheid werd door hun gekwantificeerd bij
verschillende afvoeren door gebruik te maken van habitatgeschiktheidsgrafieken voor diepte,
stroomsnelheid en substraat. Hierbij werd gebruik gemaakt van een nieuw hydraulisch
simulatiemodel RIMOS(River Modelling System). De door hun geschetste methode is direct
afgeleid van PHABSIM. Zij concludeerden dat gegevens over de habitateisen van vis in
combinatie met een hydraulisch model een bruikbare methode is voor het optimaliseren van
het waterbeheer. Uit hun studie kwam ook dat er niet zoiets is als "de" optimale minimale
afvoer; de effecten van lage afvoeren variëren met de morfologie van het rivierbed en de
habitateisen vandedoelsoorten.
Gippel en Stewardson (1996) constateren dat de relatie tussen het natte oppervlak van een
dwarsprofiel en het debiet vaak als een geschikte techniek wordt gezien voor het bepalen
vande minimale afvoer die nodig is voor het goed ecologisch functioneren van een rivier. De
kritische minimum afvoer komt overeen met het breekpunt in de grafiek. Dit breekpunt wordt
meestal op het oog vastgesteld. Omdat de waarneembaarheid van het breekpunt sterk
afhankelijk is van de relatieve schaal van de assen is deze methode subjectief. Gippel en
Stewardson hebben daarom een objectieve mathematische techniek ontwikkeld waarmee dit
breekpunt kan worden vastgesteld.
Annoni et al. (1996) hebben een multivariate-analyse model ontwikkeld voor het voorspellen
vande biomassa Salmoniden in beken en rivieren op basis van hydrologische, chemische en
biologische variabelen. Het model bestaat uit zes variabelen (hoogte ligging, verval,breedte,
gemiddelde jaarlijkse afvoer en de diversiteit en biomassa van de macroevertebraten
gemeenschap) en verklaarde 86% van de variatie in visbiomassa. De twee belangrijkste
variabelen (hoogteligging en macroevertebraten biomassa) verklaarden 79% van de variatie
in visbiomassa en de macroevertebraten biomassa alleen verklaarde 77% van de variatie.
Het model demonstreert dat het in enkele gevallen mogelijk is om habitatmodellen te
vereenvoudigen tot enkele variabelen. De belangrijkste variabele (macroevertebraten
biomassa) voor de visbiomassa is echter een samengevatte variabele van groot aantal voor
het vishabitat relevante habitat variabelen.
Dat voedselbeschikbaarheid een belangrijke variabele is voor de visbiomassa blijkt ook uit
het grote aantal bio-energetische en populatiedynamische modellen dat recent is ontwikkeld
(Hayes,1996;Cunjac &Therrien, 1996;Flore &Keckeis, 1996;Sabaton et al.,1996).
Ludlow & Bain (1996) hebben mede daarom de resultaten van het habitatmodel PHABSIM
vergeleken met een bio-energetisch model voor Salmoniden. Uit deze vergelijking bleek dat
de resultaten van de twee modellen significant verschilden. Met het bio-energetische model
bleek het beter mogelijk om het effect van seizoensinvloeden (zoals temperatuur en
daglengte) op de visbiomassa te voorspellen. PHABSIM bleek met name geschikt om de
ruimtelijke verspreiding van vissen te voorspellen. Door het gebruik van alleen diepte en
stroomsnelheid als de belangrijkste habitatvariabelen in PHABISM wordt geen rekening
gehouden met deze seizoensinvloeden endit kan misleidende resultaten geven.

Wltteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs b.v.
RW392.10literatuuronderzoek naar de ecologische elfecten van lage afvoeren en afvoerfluctuaties definitief d.d. 97-05-29

21

4. CONCLUSIES
4.1. De minimale afvoer
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de ecologische effecten van de hoogte en duur van de
minimale afvoer sterk afhankelijk zijn van de morfologische karakteristieken van de rivier, de
hydraulische variabelen en de eisen die de voorkomende soorten stellen aan hun habitat. Algemeen geldende ecologische effecten van lage afvoeren op rivieren zijn daardoor moeilijk
aanwijsbaar en/of kwantificeerbaar. Door hun specifieke karakter worden de ecologische
effecten in vergelijkbare buitenlandse studies vooral gekwantificeerd door de veranderingen
in het habitat van de voorkomende soorten bij verschillende afvoeren en in verschillende
perioden te simuleren. Een eenvoudige of samengestelde parameter waarmee de ecologische effecten van extreem lage afvoeren in de Grensmaas kunnen worden vastgesteld, is in
het onderhavige literatuuronderzoek niet gevonden.
In de verzamelde literatuur is veel specifieke informatie aangetroffen over de ecologische
effecten van lage afvoeren op een rivier of een soort. Getracht is om hieruit een aantal
algemene effecten van de hoogte en duur van lage afvoeren af te leiden.
Bij een lage afvoer wordt de rivier smaller en ondieper. Hierdoor wordt in de eerste plaats de
hoeveelheid beschikbaar habitat voor aquatische soorten kleiner door het droogvallen van
habitat in de oeverzone en op ondiepe grindbanken. De afname van het oppervlak aan
habitats met stroming heeft een negatief effect op rheofiele soorten. Deze soorten zijn
gedwongen om zich te verplaatsen naar het resterende en vaak minder geschikte habitat of
te vluchten in het nog vochtige substraat. Bovendien neemt de kwaliteit van het resterende
habitat af als gevolg van de afnemende diepte en stroomsnelheid. Dit leidt al vrij snel na de
daling van de afvoer tot "crowding" en respiratoire stress met een verhoogde activiteit,
migratie en drift als gevolg.
Naarmate de duur van lage afvoeren toeneemt, nemen ook de negatieve effecten op de
achterblijvende organismen als gevolg van een verhoogde predatiedruk en voedselgebrek
toe. Bij zeer langdurige lage afvoeren kunnen daarnaast ook het zuurstofgehalte en de
temperatuur levensbedreigende waarden aannemen. Langdurige lage afvoeren hebben
bovendien tot gevolg dat het drooggevallen substraat en daarmee de organismen, die het
substraat als toevluchtsoord gebruiken, verder uitdroogt en na een periode van lage afvoer
niet meer als bron voor herkolonisatie kan fungeren.
4.2. Afvoerfluctuaties
De afvoerfluctuaties in de Grensmaas hebben een relatief grote amplitude, frequentie en
stijg- en daalsnelheid. Hierdoor wordt de zogenaamde "zalmnorm" (Bauersfeld (1987) in Klink
(1986)) regelmatig overschreden. Deze norm wordt in de Verenigde staten gehanteerd en
houdt in dat de afvoer per uur niet meer dan 30% mag dalen zodat zalmachtigen niet
stranden door een te snelle daling van de waterstand. Zalmachtigen komen van nature, als
standvis, echter niet of nauwelijks in de Grensmaas voor, waardoor vraagtekens kunnen
worden gezet bij het gebruik van deze norm. Bovendien zijn de meeste aquatische organismen in de Grensmaas veel minder mobiel waardoor de norm waarschijnlijk te ruim is.
Het literatuuronderzoek bevestigt dat de bestaande norm waarschijnlijk te ruim is. Afvoerfluctuaties zoals die op dit moment optreden in de Grensmaas hebben een negatief effect
op de diversiteit en biomassa van de daar aanwezige levensgemeenschappen. Dit blijkt
tevens uit monitoringsgegevens van de Grensmaas (Klink en Bij de Vaate, 1994b). Gedurende een periode met veranderlijke afvoeren verdwijnen habitats of veranderen de verschillende habitats van de organismen snel van plaats. De grootte van het effect verschilt
hierdoor sterk per soort en is met name afhankelijk van de habitateisen van de soort (hoe
kritisch is de soort) en de mobiliteit van de soort. Bovendien is het effect van afvoerfluctuaties afhankelijk van de hoogte van de afvoer; hoe lager de afvoer is des te groter is
het effect.

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v.
Rw392.10 literatuuronderzoek naar de ecologische effecten van lage afvoeren en afvoerfluctuaties definitief d.d. 97-05-29

22

In tabel 4.1. zijn de schadelijke effecten van kortstondige hoge of lage afvoeren samengevat
aan de hand van de parameters (Amplitude, Frequentie en Stijgsnelheid) waarmee de
afvoerfluctuaties zijn beschreven door Salverda et al.(1996en1997).
Tabel 4.1. Ecologische effecten van afvoerfluctuaties voor macroevertebraten, vissen en
macrofyten
parameter

macroevertebraten

vissen

macrofyten

algemeen

Afvoerfluctuaties hebbeneenafnamevandesoortenrijkdom enbiomassa tot gevolg.

Doordeafname insoortenrijkdom en
biomassa van macroevertebraten
neemt de voedselbeschikbaarheid
voor vissen af.
Afvoerfluctuaties hebben eenafname
insoortenrijkdom enabundantie van
rheofiele soorten tot gevolg.

Afwijkingen van
het natuurlijke
afvoerregime
reduceert de
soortenrijkdom
enbedekking.

Doorafvoerfluctuaties in het voorjaar
kunnen depaaiplaatsen van rheofiele
vissen (e.g. Barbeel,Kopvoorn en
Sneep) droog komente liggenwaardoor deeieren uitdrogen. Daarnaast
neemt drift vanvissenlarven uitde
opgroeihabitats toe bij hoge afvoeren.

Degrote schommelingen inde
waterstand hebben negatieve
effecten opde
oevervegetatie
en Vlottende
Waterranonkel.

Het effect van afvoerfluctuaties
verschilt sterk per soort en isafhankelijk vandemobiliteit ende
habitateisen.
amplitude

Hoe groter defluctuaties vande
afvoer des te groter isdetoename
vandedrift vanvooral Chironomidae-larven(vedermuggen), Simuladae-larven(kriebelmuggen),Oligochaeta(borstelwormen) en Trichoptera (kokerjuffers).
Het effect van deafvoerfluctuaties
op dedichtheid endiversiteit isafhankelijk vandeamplitude ende
substraatstabiliteit; bij een stabiel
substraat is het negatieveecologisch effect kleiner.

frequentie

Dedrift neemt naeenstijging of
daling vandeafvoer naverloop
vantijd af. Eentoename vande
frequentie leidt hierdoor tot meer
drift.

Frequente engrote afvoerfluctuaties
tasten het functioneren vandevoor
jonge vissen belangrijke oeverhabitatsaan.

stijg-en
daalsnelheid

Dooreensnelle stijging vandeafvoer neemt dedrift vanveelmacroevertebraten toe. Hoe sneller
deafvoer daalt des te meerorganismen stranden enuitdrogen.

Snelle dalingen indeafvoer endus
dewaterstand hebben stranding en
uitdroging vandelarvenvan,met
name rheofiele,vissen tot gevolg.De
snelle daling vandewaterstand is
voor viswaarschijnlijk het grootste
probleem vande afvoerfluctuaties.

Uit het grote aantal negatieve effecten van afvoerfluctuaties magworden geconcludeerd dat
een reductie van de afvoerfluctuaties noodzakelijk is voor een ecologisch gezonde Grensmaas. Het reduceren van de afvoerfluctuaties dient derhalve onderdeel uit te maken van het
ecologisch herstelprogramma voor de Grensmaas. Tegelijkertijd moet echter rekening
worden gehouden met andere problemen die op dit moment het voorkomen van deoorspronkelijke organismen in de Grensmaas beperken.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat getracht is de verzamelde resultaten zoveel mogelijk
aan te laten sluiten bij de situatie in de Grensmaas. Desondanks moet toch de nodige
voorzichtigheid worden betracht bij extrapolatie van resultaten van studies over andere
rivieren naar deGrensmaas.
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5. AANBEVELINGEN
5.1. Deminimale afvoer
Zoals reeds in de conclusies is aangegeven verschillen de ecologische effecten van extreem
lage afvoeren sterk per rivier. Daarom is in de Verenigde Staten op basis van de Instream
Flow Incremental Methodology (IFIM) het Physical Habitat Simulation System (PHABSIM)
ontwikkeld. Met PHABSIM kan de hoeveelheid beschikbaar habitat van een aantal doelsoorten bij verschillende afvoeren worden gesimuleerd. Hiervoor is een hydraulisch simulatiemodel gekoppeld aan een habitatsimulatie van enkele doelsoorten. Per afvoerscenario kan
hiermee het beschikbare habitat voor de doelsoorten per levensstadium worden vastgesteld
en beoordeeld. Door de verschillende afvoerscenario's te vergelijken kan de optimale
minimale afvoer worden achterhaald. Gezien de vele positieve ervaringen die met PHABSIM
zijn opgedaan bij vergelijkbare vragen in het buitenland verdient het aanbeveling om ook
voor het vaststellen van de minimale afvoemorm van de Grensmaas een habitatsimulatiemodel te ontwikkelen. Dit model moet zijn gebaseerd op de principes van PHABSIM maar
worden aangepast aan de specifieke situatie van de Grensmaas. Vanzelfsprekend moet bij
de interpretatie van de modelresultaten rekening worden gehouden met de beperkingen van
habitatsimulatiemodellen. Met name de invloed van de seizoenen en de productiviteit op de
voedselbeschikbaarheid en de populatiedynamische aspecten in het riviersysteem moeten
nader worden onderzocht.
5.2. Afvoerfluctuaties
Mogelijke maatregelen om de negatieve ecologische effecten van afvoerfluctuaties
veroorzaakt door waterkrachtcentrales te verminderen zijn (naar Moog,1993):
- afvoerprogramma's waarin piekafvoeren met een lage stijg- of daalsnelheid zijn opgenomen;
- een alternatief afvoer regime met beperkingen gebaseerd op natuurlijke afvoerpatronen;
- een continue watervoering in het benedenstrooms vande waterkrachtcentrale gelegen deel
vande rivier tijdens de periode waarin deturbines gevuld worden;
- bufferreservoirs naast de rivier om plotselinge hoge afvoeren op te vangen,te vertragen en
te reduceren tot een ecologisch acceptabele afvoer.
Uit tabel 4.1. blijkt dat met name de stijgsnelheid en de amplitude bijdragen aan het
negatieve effect van afvoerfluctuaties. Daarom mag een relatief groot positief ecologisch
effect worden verwacht van deze maatregelen. Ook volgens Gislason kan reductie van de
amplitude en stijgsnelheid van afvoerfluctuaties veroorzaakt door een waterkrachtcentrale
een zeer effectieve beheersstrategie zijn om de soortenrijkdom en de aantallen macroevertebraten envissen te doen toenemen (Gislason,1985).
Op basis vande hydrologische studie naar afvoerfluctuaties (Salverdaet al.,1997)wordt een
natuurlijk afvoerverloop voor de Grensmaas bepaald waarmee een norm wordt opgesteld
voor ecologisch acceptabele afvoerfluctuaties. Bij het verifiëren of het opstellen van een
dergelijke norm kan volgens Bovee (pers. med.) ook gebruik worden gemaakt van een
habitatsimulatiemodel. Hiervoor moeten de afvoertijdreeksen en de relatie tussen habitatbeschikbaarheid en afvoer moeten worden gecombineerd om de veranderingen van het
habitat in tijd en ruimte te kunnen analyseren. Het analyseren van deze gecombineerde
habitattijdreeksen die met behulp van het habitatsimulatiemodel zijn gegenereerd, kan een
eerste stap zijn in het vaststellen van de effecten van afvoerfluctuaties op aquatische
levensgemeenschappen in rivieren. Aanbevolen wordt daarom om ook de ecologisch
verantwoorde amplitude van de afvoerfluctuaties vast te stellen met behulp van een
habitatsimulatiemodel.
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Rapporten van het project "Ecologisch Herstel Maas" (Reports of the project
"Ecological Rehabilitation of the River Meuse")
(all reports with a summary in english and french)
nr. 1- 1992 Projekt Ecologisch Herstel Maas.
J. Botterweg en W. Silva (RIZA)
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