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Nevengeulen in rivieruiterwaarden

Landschapsecologie stuurt beleid, inrichting en beheer
Introductie

Nevengeulen zijn er in soorten en maten, afhankelijk van de
aard van de rivier en de manier waarop de geul is aangelegd. Zo zijn er meestromende nevengeulen, terras- en
kwelgeulen, maar ook grindige weerdverlagingen. Ook
wordt er onderscheid gemaakt tussen tweezijdig aangetakte nevengeulen, eenzijdig aangetakte nevengeulen en
geïsoleerde uiterwaardplassen.
‘Echte’ nevengeulen zijn tweezijdig aangetakte wateren,
die voor ten minste 300 dagen per jaar met de rivier
meestromen. Eenzijdig aangetakte wateren stromen minder
dan 300 dagen per jaar mee en zijn tijdens de zomermaanden aan slechts één zijde aangetakt. De geïsoleerde,
(semi-)stagnante wateren stromen helemaal niet met de
rivier mee. Dit onderscheid is van belang voor de ontwikkeling van planten, vissen en andere fauna.

Geomorfologie en morfodynamiek

De geomorfologie van rivierenlandschappen is door de
eeuwen heen ontstaan. De hoofdvormen zijn doorgaans
gevormd in klimaatperioden met grote water-, ijs- en winddynamiek. Toen ontstond de brede meandering en vormden zich eilanden en nevengeulen. De laatste eeuwen is het
klimaat rustig en de dynamiek gedempt. Stuwbeheer en
bekribbing hebben nog meer demping veroorzaakt, waardoor o.a. nevengeulen verlandden.

Idealiter worden in inrichtingsprojecten nevengeulen en
andere structuren aangelegd, die passen bij wat de rivier
van nature zelf zou vormen: een ‘systeem-eigen inrichting’.
Daarbij ontstaan geulen, landschappen en processen, die
aansluiten bij de specifieke kenmerken van het
betreffende riviertraject. Elk riviertraject in Nederland is
anders en kent een eigen karakter. De Waal is bij uitstek de
rivier van stromende nevengeulen met veel zand, terwijl
langs de Midden-IJssel stilstaande kronkelwaardgeulen met
veel waterplanten thuishoren. In het terassenlandschap van
de Limburgse Zandmaas vinden we van nature juist ondiepe
geulen met grondwaterinvloed. De Grensmaas kenmerkt
zich door brede grindvlaktes met snelstromend water. Langs
elk riviertraject moeten we dus op een andere manier met
uiterwaard-inrichting omgaan.

De historische morfologische processen hebben dus de
basis gevormd die, samen met de huidige morfodynamiek,
de systeemkenmerken bepalen die het uitgangspunt moeten zijn voor de uiterwaardinrichting. Op die manier is er de
meeste kans op herstel van karakteristieke landschapsvormende processen en kenmerkende flora en fauna. De
nevengeulen functioneren in samenhang met de hoofdstroom, rivierduinen en stroomvlakten. Zo kan een uitgekiende aanleg samen met oeverontstening weer zandige
rivierduinvorming stimuleren en aanzanding van de hoofden nevengeul beperken. Periodiek onderhoud blijft echter
noodzakelijk.

Zie de publicaties Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting (Bart
Peters), Rijn in Beeld en Maas in Beeld (beide door Bart Peters &
Gijs Kurstjens).

Waterplanten

Zie OBN-rapport 154 Morfodynamiek langs de grote rivieren
(Bart Makaske et al.).

Bedekking van nevengeulen met waterplanten is sterk
afhankelijk van de peildynamiek in de geul. Wanneer de
peildynamiek te sterk is, zijn er minder waterplanten aanwezig en is de diversiteit lager. Dit geldt zowel voor de ondergedoken als de drijvende planten. Voor de ontwikkeling
van waterplanten is het ook van belang dat de waterstand
voldoende hoog is (minimaal o,8 m in mei), maar niet té
hoog (minder dan 2 m, in de periode mei tot juli).
In stroomafwaarts gelegen riviertrajectend zijn de waterstandsfluctuaties kleiner. Stroomafwaarts gelegen nevengeulen bieden dan ook meer kansen voor de ontwikkeling
van een watervegetatie. Een stabiel waterpeil door het jaar
heen is echter nog geen garantie op succes: wanneer het
peil over meerdere jaren alsnog sterk fluctueert, kan zich
moeilijk een stabiele waterplantengemeenschap ontwik-

kelen. Met doordachte bekading, drempels en eventueel
beduikering kan de door normalisatie ontstane onnatuurlijke waterdynamiek worden bijgebogen.

Sommige doelsoorten zijn afhankelijk van de aanwezigheid
van paaigebieden en bronpopulaties, waar in een
inrichtingsvisie al rekening mee gehouden moet worden.

Eénzijdig aangetakte nevengeulen zijn voor waterplanten
alleen in benedenstroomse trajecten zinvol. Meestromende
nevengeulen hebben meer kans op het behoud van zandbodems en voldoende doorzicht voor de vestiging van
waterplanten.

Conclusies en aanbevelingen

Daarnaast zijn factoren als scheepvaart, graasdruk door
vissen en vogels, chloride- en zoutgehaltes en verbossing (schaduwwerking) van invloed op de ontwikkeling
van waterplanten.
Zie rapport Waterplanten langs de Nederlandse Rijntakken
(Gerben van Geest et al.).

De kennis over en de ervaring met ecologische
inrichting van nevengeulen en de effecten op de verschillende rivierfuncties is zeker aanwezig. Er blijkt maatwerk
nodig omdat de riviertrajecten qua karakter en kansrijkheid
verschillen. Het is in elk geval aan te bevelen om bij de
aanleg en inrichting van een geul te kijken naar het grotere
landschapsecologische geheel en naar de daarbij passende
processen als sedimentatie, erosie, stroming en peildynamiek. Het aanleggen van tweezijdig aangetakte wateren biedt daarbij het meeste perspectief voor stroomminnende soorten.
De belangrijkste les op beleidsmatig vlak is om al vroeg in
het proces de belanghebbenden (rivierbeheerders, waterschappen, natuurbeheerorganisaties, ondernemers en bestuurlijke overheden) bij elkaar te brengen
en zo te komen tot een inrichting waar zowel de natuur,
de scheepvaart, de waterveiligheid als de economie bij
gebaat zijn. En niet in de laatste plaats om de samenleving
een geweldige extra recreatiebeleving te bieden met een
prachtig en robuust rivierenlandschap.

Riviervissen

Nevengeulen zijn zeer geschikt als kraamkamer voor vissen.
Bij tellingen worden dan ook met name juveniele vissen
aangetroffen. De visstand in nevengeulen wordt bepaald
door het type geul, de grootte, de diepte en daarmee door
stromingsverschillen, doorzicht, zandbodem en waterplantenaanwezigheid.
De plantenminnende (limnofiele) vissen (o.a. bittervoorn,
kroeskarper) zijn veelvuldig aanwezig in stilstaande
wateren, waar het voor waterplanten makkelijker is om zich
te vestigen. De eenzijdig aangetakte geulen en vooral de
meestromende geulen bieden juist een geschikte habitat
voor stroomminnende (rheofiele) vissen, zoals winde,
barbeel en sneep.
Zie OBN-rapport 143 Nevengeulen in rivieruiterwaarden als
kraamkamer voor riviervissen (Martijn Dorenbosch et al.).
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