Monitoring oevers Hollandsche IJssel, saneren natuurlijk?

De Hollandsche IJssel is een rivier met getijdenwerking gelegen tussen
Gouda en Rotterdam. Door het gekanaliseerde karakter van de rivier mist
de rivier haar dynamische getijdenzones. Tevens zijn de waterbodems en
de oevers van de Hollandsche IJssel sterk vervuild met verontreinigd
rivierslib. De oevers zijn opgehoogd met verontreinigd (afval)materiaal.
Verder zorgt de intensieve scheepvaart voor erosie aan de waterbodem
en de oevers.
Om de Hollandsche IJssel weer schoner en natuurlijker te krijgen heeft in
1996 de Stuurgroep Hollandsche IJssel,
door een startcontract, invulling gegeven aan de integrale sanering van de
rivier. De integrale sanering houdt in
dat de vervuiling wordt weggehaald
en dat de oevers opnieuw worden
ingericht.

Algemeen
In 2000 is de locatie MoordrechtOost gesaneerd en opnieuw ingericht.
Als gevolg daarvan is een natuurvriendelijke oever ontstaan die kenmerkend is voor een zoetwatergetijden rivier. Bij de inrichting is een
bovenstrooms aangetakte geul gegraven. Het door de inrichting ontstane
"schiereiland" is verdedigd met stortsteen. Verder bevinden zich op sommige plekken, de voor een intergetijden rivier kenmerkende slikken, die
bij hoog water onder water staan en
bij laag water droogvallen. In 2001 is

Nieuwerkerk aan den IJssel gesaneerd
en heringericht. Als gevolg van deze
werkzaamheden is er een natuurvriendelijke oever ontstaan. Het oever-

talud loopt flauw op en is opgespoten
met zeezand. Aan de vaargeulkant
ligt een stortstenen dam die meestal
onder water ligt.
Er is enig reliëfverschil op de locatie.
Bij afgaand water blijft op de lage
plekken het water staan. De locatie
heeft een open karakter.

Het onderzoek
Op dit moment is behoefte aan kennis
met betrekking tot de effecten van
saneren en herinrichten. Daarom heeft
het RIZA, in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, een monitoringsprogramma opgesteld dat dit
inzicht vergroot. Het is een zevenjarig
monitoringsprogramma, dat de effecten van de combinatie van sanering en
herinrichting van twee oeverlocaties
van de Hollandsche IJssel evalueert.
Tevens evalueert het programma de
noodzaak tot sanering/ herinrichting
van de oeverlocaties voor de effecten
op de aanwezige natuurwaarde.
Bovenstaande doelstelling wordt
vormgegeven door de ecologische,
ecotoxicologische en morfologische
ontwikkelingen te monitoren.
Van de volgende parameters worden
gegevens verzameld: marcrofauna,
nematoden, ecotoxicologie, vegetatie,
vogels, vissen, (water)bodem (kwaliteit), morfologie/sedimentatie en
waterkwaliteit. In dit onderzoek fungeren drie locaties als representatief voor
‘alles’ wat in de Hollandsche IJssel
gebeurt (namelijk Moordrecht-Oost,
Nieuwerkerk a/d IJssel en referentielocatie Balkengat).

Moordrecht-Oost in 2000

Ontwikkelingen

Macrofauna

Algemeen
De ecologische, ecotoxicologische en
morfologische ontwikkelingen worden
op twee onderzoekslocaties, te weten
Moordrecht-Oost en Nieuwerkerk aan
den IJssel onderzocht. De ontwikkelingen worden vergeleken met de referentielocatie Balkengat.

Binnen een water-ecosysteem neemt
de waterbodem een belangrijke plaats
in en dient o.a. als habitat voor macroen meiofauna. Macrofauna heeft een
belangrijke plaats in de voedselketen
en daarmee in het watersysteem.

De bodemkwaliteit op de referentielocatie Balkengat is vrij stabiel en een
weergave van de huidige verontreiniging (klasse 3 tot 4) van het niet gesaneerde gedeelte van de rivier.
Bij Moordrecht-Oost is de bodemkwaliteit na sanering in het algemeen klasse 2. Bij Nieuwerkerk aan den IJssel
varieert de bodemkwaliteit na sanering
tussen klasse 0 en 2.

Balkengat

Moordrecht-Oost in 2003

Macrofauna wordt gebruikt voor het
evalueren van sanerings- en herinrichtingmaatregelen. Vanwege de nauwe
relatie met het sediment is macrofauna
gevoelig voor verontreiniging.
Wanneer door sanering een verbetering optreedt in de bodemkwaliteit,
weerspiegelt dit zich in herstel van de
bodemlevensgemeenschap.
Macrofauna heeft een relatief snelle
reproductie, zodat effecten over meerdere generaties snel zichtbaar zijn.

Door het herinrichten van locaties kunnen omstandigheden worden gecreëerd waardoor gewenste soorten terug
kunnen keren.
Bekend is wat er aan aantallen soorten, dichtheden en biomassa’s macrofauna op een schone, niet verontreinigde waterbodem hoort voor te
komen. Waar deze afwijken is sprake
van een verstoorde levensgemeenschap. De mate waarin deze verstoring
optreedt geeft aan of er sprake is van
geen, matig of ernstig effect.
In figuur 1 is te zien dat in Moordrecht-Oost na de sanering de ernstige
effecten (rood) duidelijk afnemen.

De sanering heeft dus een positieve
ontwikkeling gehad op de levensgemeenschap. Deze afname is niet te
zien op de locatie Balkengat. De dichtheidsontwikkeling van kenmerkende
macrofauna voor het zoetwatergetijdengebied op de locatie MoordrechtOost (gesaneerd en heringericht in
2000) en Balkengat (referentie) is
weergegeven in figuur 2 (Balkengat is
in 2000 niet gemeten). Duidelijk is te
zien dat in Moordrecht door sanering
en herinrichting een positieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden, omdat de
kenmerkende soorten voor een zoetwatergetijdengebied terug gekomen
zijn.

Figuur 1
De effecten van de verontreinigde waterbodem op macrofauna bij
Moordrecht-Oost en Balkengat in de periode 1999-2002.
In 2000 is er geen macrofauna bemonstering geweest in Balkengat.
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Nematoden
Nematoden als vertegenwoordiger van
meiofauna zijn geschikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het sediment, omdat ze in nauw contact staan
met het sediment waarin zij leven.
Nematoden komen nog voor als de
macrofauna (door verontreinigingen)
al weg is. Tezamen met een beoordeling van macrofauna zorgt een beoordeling met behulp van nematoden
voor een goed inzicht over de toestand
van het te beoordelen ecosysteem.
In de loop van de tijd hebben nematoden twee strategieën ontwikkeld om

Figuur 2
De ontwikkeling van de kenmerkende soorten voor zoetwatergetijdengebied
in Moordrecht-Oost en Balkengat in de periode 1999-2002.
In 2000 is er geen macrofauna bemonstering geweest in Balkengat.

het aantal nakomelingen te maximaliseren. Voor de ene strategie is een
korte generatieduur en een hoge
reproductie kenmerkend, terwijl voor
de andere een lange levenscyclus en
een lage reproductiesnelheid kenmerkend is. De soorten met een korte
generatieduur zijn uitermate geschikt
om snel nieuwe gebieden (gesaneerde
en heringerichte locaties dus) te koloniseren en worden colonizers
genoemd. De soorten met een lange
generatieduur kunnen goed concurreren met andere soorten en komen
voor in stabiele habitats met weinig
veranderingen. Deze soorten worden
persisters genoemd.
De verhouding tussen colonizers en
persisters wordt onder meer bepaald

door het voedselaanbod en de aanwezigheid van verontreinigingen. Door
aan de verhouding tussen colonizers
en persisters een waarde te geven,
wordt een index berekend. Deze index,
de Maturity Index, is het gewogen
gemiddelde van colonisers en persisters, die in een bodem voorkomen.
De groepen Nematoden zijn ingeschaald op een schaal van 1 tot 5,
waarbij 1 een zuivere coloniser representeert en 5 een echte persister. Hoe
hoger de waarde van deze index hoe
stabieler de habitat.
Het onderzoek in de Hollandsche IJssel
laat zien dat na sanering en herinrichting van een aantal oevers Nematodenpopulaties positief reageren op de

Figuur 3
Grafische weergave van de veranderingen in habitatomstandigheden op de
niet gesaneerde locatie Balkengat.
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nieuwe habitatomstandigheden en
daardoor een indicator voor het wel of
niet goed functioneren van de bodem
zijn. Voor de niet gesaneerde locatie
Balkengat en de gesaneerde locatie
Moordrecht-Oost is dit grafisch weergegeven in figuur 3 en 4. Een plaats
linksboven in de figuur suggereert
eutrofe (voedselrijk) omstandigheden,
een plaats linksonder verontreinigde
omstandigheden en een plaats rechtsonder optimale omstandigheden. Op
de locatie Balkengat worden geen veranderingen waargenomen. Op de
locatie Moordrecht daarentegen wordt
de locatie eerst eutroof waarna een
verschuiving naar optimale omstandigheden wordt ingezet.

Figuur 4
Grafische weergave van de veranderingen in habitatomstandigheden op de
gesaneerde locatie Moordrecht-Oost. Het grote rode merkteken geeft de
situatie vóór sanering weer. De pijlen geven de opeenvolgende habitatomstandigheden weer.

Ecotoxicologie
Door het uitvoeren van ecotoxicologisch onderzoek wordt inzicht verkregen in de gevolgen van chemische
verontreinigingen op waterbodem
organismen. Tevens kan door het
gebruik van bioassays de gevonden
effecten in veldinventarisatie gekoppeld worden aan de chemische verontreinigingsgraad van het sediment en
locatie specifieke omstandigheden uitsluiten.
Om inzicht te krijgen in de ecotoxicologische gevolgen van de sanering en
herinrichting van de locaties zijn de
gevonden effecten in bioassays geclassificeerd. Hierbij zijn alle monsterpunten van de zogenoemde natte zone bij
elkaar gevoegd en zo ook die van de
nat/ droge zone. De eindbeoordeling
van de uitgevoerde laboratorium bioassays, de chronische watervlotest

(Daphnia magna) met poriewater,
acute test met bacteriën (Vibrio fisheri)
in poriewater en de chronische muggenlarventest (Chironomus riparius)
met sediment, zijn bij elkaar opgeteld.
Een ernstig effect telt twee keer zo
zwaar mee als een matig effect. Aan
deze waarden is een kleurklasse toegekend. Deze loopt van donkerrood (veel
effect) tot groen (geen effect).
Daarnaast is gekeken of de gevonden
effecten verklaarbaar zijn op basis van
de gemeten gehalten aan stoffen. Als
dit het geval is, betekent het dat er
een ecotoxicologisch risico is. Dit is
aangegeven door middel van arcering.
Schuine arcering betekent dat ecotoxicologisch risico is aangetoond. De
interpretatie of er een ecotoxicologisch
risico is of niet, is gedaan met behulp
van de interpretatie van de afzonderlijke onderdelen (ook macrofauna). De
effectgegevens moeten dan ook los

Tabel 1
Overzicht van de gevonden effecten in bioassays en ecotoxicologisch risico’s voor locaties
Moordrecht-Oost, Nieuwerkerk a/d IJssel en Balkengat voor de natte en de nat/droge zones
voor de drie onderzoeksjaren. "na" = na de ingreep, "voor" = voor de ingreep

gezien worden van de chemische
gegevens.
Moordrecht-Oost
Voor de natte zone werden direct na
de ingreep nog effecten aangetroffen
op organismen en ecologisch risico kon
worden aangetoond. Een jaar na de
ingreep werden nog wel effecten op
organismen gevonden maar kon geen
ecotoxicologisch risico meer worden
aangetoond. In het tweede jaar na de
ingreep werden geen effecten meer
aangetroffen op organismen. Er is een
duidelijk afname in effecten op organismen, afname in verontreinigingen
en een afname van de beschikbaarheid
van de aanwezige verontreinigingen te
zien.
Voor de nat/droge zone werden direct
na de ingreep veel effecten aangetroffen en een ecotoxicologisch risico kon
worden aangetoond. Een jaar later was
een lichte afname van effecten op
organismen te zien, maar kon nog
steeds ecotoxicologisch risico worden
aangetoond. Het tweede jaar na de
ingreep geeft nog minder effecten op
organismen, maar ook dit jaar bestaat
nog steeds een ecotoxicologisch risico.
De verwachting is dat met name de
sedimentatie van schoner sediment
toeneemt. De effecten op organismen
en de beschikbaarheid van de verontreinigingen zullen verder afnemen.
Nieuwerkerk a/d IJssel
Voor de natte zone werden effecten
op organismen gevonden, maar kon
geen ecotoxicologisch risico worden
aangetoond. Direct na de ingreep
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werden nog steeds effecten op organismen gevonden en door een verhoogde
beschikbaarheid van de aanwezige
verontreinigingen werd ook een risico
op doorvergiftiging vastgesteld. Een
jaar na de ingreep (T1na) geeft een
lichte afname van effecten te zien,
maar de aanwezige verontreinigingen
zijn nog steeds beschikbaar. Voor de
natte zone wordt nog steeds een ecotoxicologisch risico aangetoond. Toch
lijkt een lichte verbetering op te treden.
Voor de nat/droge zone werden voor
de ingreep veel effecten op organismen gevonden en een ecotoxicologisch risico kon worden aangetoond.
Direct na de ingreep is een lichte afname in effecten op organismen te zien,
maar ecotoxicologisch risico is nog
steeds aanwezig. Een jaar na de
ingreep zijn de effecten op organismen
in de laboratorium bioassays sterk
afgenomen en kan geen ecotoxicologisch risico meer aangetoond worden.
Balkengat
Locatie Balkengat dient in dit onderzoek als een "vervuilde" referentie.
Voor de natte zone werden in alle drie
de onderzoeksjaren veel effecten op
organismen gevonden en een ecotoxicologisch risico aangetoond. Voor de
nat/droge zone werden op t=0 en t=1,
effecten op organismen gevonden en
een ecotoxicologisch risico kon worden
aangetoond. In 2002 (t=2) werden
geen effecten meer op organismen
gevonden en kon geen ecotoxicologisch risico worden aangetoond.
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Conclusie
Moordrecht-Oost
In Moordrecht-Oost zijn dichtheden,
aantal soorten en de ecologische kwaliteit toegenomen ten opzichte van de
situatie voor de sanering. De levensgemeenschappen zijn evenwichtiger van
opbouw. Deze tendens is o.a. toe te
schrijven aan het wegnemen van de
verontreinigingen (sanering). Het percentage ernstige effecten is gedaald.
De situatie is echter nog niet stabiel. In
het nat/droge biotoop zijn nog wel
ecologische risico’s aangetoond.
Waarschijnlijk zijn dit de plekken waar
de vervuilde grond van voor de sanering nog aanwezig is. Tijdens een
sanering zoals die bij Moordrecht-Oost
heeft plaats gevonden wordt nooit
honderd procent van de vervuiling
weggehaald. In de praktijk blijkt dat
zo’n tachtig procent van de vervuiling
wordt verwijderd. In z’n algemeenheid
kan gesteld worden dat er een duidelijke afname is van de effecten (van
verontreinigingen) op organismen, een
afname van de verontreinigingen en
een afname in de beschikbaarheid van
de aanwezige verontreinigingen. De
waterkwaliteit in de geul van Moordrecht-Oost is te vergelijken met de
kwaliteit van het rivierwater. Het zuurstofgehalte is soms erg laag in de
zomermaanden. Dit kan schadelijke
gevolgen hebben voor de aanwezige
levensgemeenschappen.

Nieuwerkerk aan den IJssel
Op de locatie Nieuwerkerk a/d IJssel
worden in de nat-droge biotoop steeds
minder ernstige effecten gevonden.
Dichtheden, aantal soorten en de ecologische bodemkwaliteit zijn hier toegenomen. Risico’s op doorvergiftiging
en effecten op organismen zijn hier
niet meer aangetoond. De sanering is
hiervoor de reden. Verontreinigingen
zijn echter nog wel aanwezig. Effecten
en risico’s die zich direct na de sanering nog manifesteerden hadden waarschijnlijk te maken met de verhoogde
beschikbaarheid van verontreinigingen
door de aanwezigheid van zand.
Mogelijk herstelt de situatie zich in de
loop van de jaren.

Balkengat
De milieu- en de ecologische kwaliteit
van de referentielocatie Balkengat blijft
slecht tot matig en verandert niet of
nauwelijks. Het lijkt er op dat de situatie zich in het nat/droge biotoop wel
verbetert.
De milieukwaliteit is twee tot drie jaar
na de sanering en herinrichting van de
oevers verbeterd ten opzichte van de
situatie voor de sanering en herinrichting. Er is een verschil in ontwikkeling
tussen de verschillende locaties.

Aanbeveling
• Gebruik bij de herinrichting na de sanering gebiedseigen sediment.
Voor de Hollandsche IJssel is dit organisch kleiig materiaal.
• Voor de Hollandsche IJssel wordt een gecombineerde aanpak van saneringsen herinrichtingsmaatregelen als haalbaar en verantwoord gezien. Bij deze
gecombineerde aanpak wordt de rietkraag (droge biotoop) niet verwijderd
(geen ecologisch risico, op termijn verdere natuurlijke afbraak) en in het nat/
droge en natte biotoop wordt de eerste meter verwijderd en aangevuld met
schoon gebiedseigen sediment. Selectieve monitoring is bij zo'n gecombineerde aanpak sterk aan te bevelen.
• Naast herstel van de ecologische kwaliteit, is herstel van de dynamiek
(meer natuurlijk watersysteem) ook zeer belangrijk.
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