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GrotekattenstaartinoeverzonevanhetTwenthekanaal.
Ookgrotewedenkenmoerasspireazijntezien.
(foto:GerBoedeltje).
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Dcontwikkelingeniiistaitdhoudincjvancengevaricerdewater-enoevervegetatievormteenbelangrijkdoelvan lierwaterbeheer vanondiepeoeverstroken langs(scheepvaart)kanalen.Aangeziendoor
slibopliopmgveelvan deoudereoeverstrokenongeschiktztjngeworden alshabitatvooreendeel van
deondergedokenwaterplanten, kanverwijderingvandcshblaarjeenbeheersmaatregelzijn dieleidt
tot(hervestigingvan dezesoorten.Levensvatbarezadeno/vegetatievedelenmoetendanwelaanwezigzijn m deonderwaterbodem dievrijkomt na baggeren.Isditniethetgeval,danisdcvegetatieontwikkelingaangewezenopdcaanvoervanzadenenvegetatieveplantendelen vanbuitenaf.Ditartikel
laatzienvanwelkeplantensoorten zadeninenonderdesublaagvanondiepeoeverstrokenaamveziß
zijnengaat inopdevraagojeninhoeverredezezaadvoorraadeenrolkanspelenbijdevestigingvan
wortelendewaterplanten en anderesoortennabaggeren.HetTwenthekanaalstaatdaarbijcentraal.
Deoudstenatuurvriendelijke oeverslangs
scheepvaartkanalen zijn momenteel tussende
15en20jaaroudenliggenlangsdeBrabantse
kanalenenhetTwenthekanaal.Zebestaan uit
ondiepestroken diedooreendamwandof
breukstenendamgeheelofgedeeltelijk zijn
gescheiden vandevaarwegendieaan landzijdeovergaan ineenonbeschermd talud.Door
monitoringonderzoek3'7,8'wetenwedatop
verschillendeplaatsen indezeoeverstrokenm
deeerstetweetotvijfjaren naaanlegeengevarieerdewaterplantenvegetatie voorkwammet
wortelendesoorten,zoals schedefonteinkruid,
aarvederkruid ensterrenkroos.Nuzijndeze
strokenvooreendeeldichtgeslibdenbegroeid
meteenruigtevanrietenhaagwinde.Ongewenste,drijvende soorten,zoalskleinenveelworteligkroos,bedekkenopplaatsenmetweinigdynamiekdewaterlaagenbeïnvloedenop
eennegatievemanierdeaquatischebiodiversiteit2'.Doorhetverwijderen vandesliblaagis
hetmogelijkhetpatroonvantelkensterugkerendekroosdekken tedoorbreken2'1.
Maarkomendaarmeeookwortelende
waterplanten terug?Dithangtindeeerste

plaatsafvandegeschiktheid vandehabitat
voorkiemingenvestigingvandezesoorten,
waarbijhelderheidvanhetwater,diktevande
achtergeblevensliblaagendynamiekvanhet
waterbelangrijke stutendefactoren zijn3'.In
detweedeplaatsmoetenophetjuiste moment
levensvatbareplantendelen aanwezigzijnvan
waaruitdevegetatiezichkanontwikkelen.
Dezekunnenalszaden,vruchten,sporenen/of
vegetatievedelenvoorkomen indconderwaterbodem(hiernazaadvoorraadgenoemd)ofze
wordenvanbuitenafaangevoerddoorwater,
dierenofanderevectoren.
Ditartikelbespreektderesultatenvaneen
studie1'waarinvegetatieenzaadvoorraadvan
ondiepeoeverstrokenlangshetTwenthekanaal
centraalstaan.Devolgendevragendienenals
leidraad:Hoeisdevegetatiesamengesteld?Van
welkeplantensoortenzijnzadeninenonderde
sliblaagaanwezigeninwelkedichtheden
komendezevoor?Isdezaadvoorraadeenweerspiegelingvandevegetatie?Enwelkewater-,
moeras-enoever(ruigte)soorten kunnenzich
nabaggerenuirdezaadvoorraadvestigen?

De vegetatie
Desamenstellingvandewater-enoevervegetatieisin 19519beschrevenaandehandvan
vegetatieopnamen in50gemarkeerdeproefvakkenvan25m2verdeeldovervijflocaties. De
locatiesvertegenwoordigenalleaanwezige
oeverstroken langshetkanaaldiezijnaangelegdin 1989,1994 en1996(tabel1).Dedriejaar
oudeoeverstroken(locaties1 en2)werden
gekenmerktdoorhetvoorkomenvansmalle
waterpest,grofhoornblad,aarvederkruiden
schedefonteinkruid eneenlageabundantie
vanriet;aanzienlijkeoppervlaktenwarenook
onbegroeid(ziefotooppagina36). Indevijf
jaaroudeoeverstrokenvanlocatie3 waseen
matigdichterietbegroeiing(bedekkingcirca
20procent)totontwikkelinggekomen.Het
grootstedeelvandevegetatievandetienjaar
oudeoeverstroken(locatie5)werdgedomineerddoorriet,kleinkroos,veelworteligkroos
enstomphoekigsterrenkroos.Indeeveneens
tienjaaroudeoeverstrokenvanlocatie4,diein
hetvoorjaar van1998gebaggerdwaren,was
rietweinigabundantaanwezig(bedekking
citcatienprocent)enkwamen stomphoekig
stettenkroosentengerfonteinkruid frequent
voor.Deoevervegetatiewerdopallelocaties
gedomineerd doorriet,haagwinde,harigwilgenroosje,rietgtasengrotebrandnetel.
De zaadvoorraad
Infebruari 1999zijn inelkproefvlak twee
series(replica's)vanminimaalzesdeelmonstersvandeonderwaterbodem genomen.De
deelmonstersvaneenseriewerdenverdeeldin
tweelagen:desliblaag(0-5cm)endesub-sliblaag(hiernaookwelsub-slibgenoemd).Het
sub-slibbestonduitdeoorspronkelijke bodem
(0-3cm)entweecentimeter vanhetbovenliggendeslib(afbeelding 1).Dedeelmonstersvan
H20

6-Z004 35

PLATFORM

desliblaagvan elkeserie werden bij elkaar
gevoegd en zorgvuldig gemengd; herzelfde
gebeurde met de deelmonsters van de sub-sliblaag.Vanelke seriewerd zoéén liter sliben één
lirer sub-slib verzameld. In totaal 180 monsters
van één liter werden op dezemanier verkregen:
ïoobestaande uit slib en 80uit sub-slib.Alleen
van locatie 3kon het sub-slib niet verzameld
worden vanwege deaanwezigheid van geotextiel.Debodemmonsters zijn gespoeld over
zeven van4en0,2mm en vervolgens uitgespreid in eendun laagje op gesteriliseerde
grond inde kas5'.Kieming van dezaden en van
potentieel levensvatbare vegetatieve plantendelen zoals winterknoppen vond plaats onder
waterverzadigde omstandigheden 4 :Deopgekomen kiemplanten zijn gedetermineerd en
geteld.Dedichtheid isuitgedrukt in het aantal
zaden per liter substraat, hetgeen overeenkomt
met het aantal zaden per m 2 in een laag van
één millimeter dikte.
In de kiembakken kwamen 272.000planten
op verdeeld over 113soorten. Het aandeel van
russen (88%) engrote kattenstaart (7%) was ver-

A/b.

reweghet groorst,gevolgd door klein kroos,
veelworteligkroos,grote brandnetel, riet,
koninginnekruid, lisdodde, harig wilgenroosje
en sterrenkroos (tabel 2).Kleinen veelwortelig
kroosontwikkelden zich niet uit zaden, maar
uit turionen (kleineschijfjes). Behalvevan sterrenkroos (412gekiemde zaden),werden van zes
andere wortelende waterplanten zeer weinig
individuen gevonden:schedefonreinkruid (27),
brokkelig kransblad (10),waterviolier (4),veenwortel (3),tenger fonteinkruid (2)en grote
waterranonkel (1).Het aantal soorten in de
sliblaag(10,8-17,8per liter) was hoger dan in
desub-sliblaag(8,5-10,2per liter).IJlezegge,
beekpunge en waterviolier bijvoorbeeld werden exclusiefindesliblaaggevonden, overigens met weinigexemplaren. Het gemiddelde
aantal zaden per liter verschilde niet tussen de
bodemlagen, wel tussen de locaties.De zadendichtheid was het laagst in de bodem vande
jongste locaties waar in het slibgemiddeld 187
zaden per liter voorkwamen en in her sub-slib
112(n=40).In het slib van de tienjaar oude
locaties daarenregen werden per liter gemiddeld 3508zaden in desliblaag aangerroffen en

Schematisch*dwarsdoorsnedevanhetTwenthekanaa!ter hoogtevanLochern
meteennatuurvriendelijkeen traditioneleoever. Depositiesvaneenaquatisch proejvak(A),waarindewatervegetarieendezaadvoorraadzijnbemonsterd,eneenoeverproejvak (O),waarindeoevervegetatiewerdopgenomen,
zijn aangegeven. Onderisschematischeenboorkernmetdebemonsterde
1weergegeven.
Natuurvriendelijke
oever

2856zaden in de subsliblaag(n=40).Uitgaande
van degemiddelde slibdikte (tabel 1)betekent
dit dat in deoudste oevers ruim 343.000zaden
(inclusiefvegetatieve plantendelen) per m2 slib
voorkwamen.

Vergelijking met vegetatie
Eenvergelijking met devegetatie laat zien
dat dezaadvoorraad in de onderwaterbodem
geengoede afspiegeling vormt van de samenstelling van devegetatie.Verschillende soorten, zoalsgrofhoornblad, aarvederkruid, smallewaterpest, zevenblad en moerasspirea,
waren welaanwezig indevegetatiemaar niet
in dezaadvoorraad.Andere,zoalsgrote kattenstaart en russen, kwamen niet ofweinigvoor,
maar domineerden weldezaadvoorraad. Hiervoor kan een aantal mogelijke oorzaken
genoemd worden.Zowerd vastgesteld dat grof
hoornblad en aarvederkruid niet tot vruchtzetting komen in het troebele water.Ditgeldt ook
voor schedefonteinkruid, waarvan alleen
tubers werden gevonden.Smalle waterpest
vermeerdert zich met behulp van fragmenten
dieniet in de monsters werden aangetroffen.
Veelvoorkomende oeversoorten,zoals moerasspirea,vogelwikke enzevenblad, hebben kort-

Overzichtvaneencircaachtmeterbredeondiepeoeversrrook langshetTwenthekanaal,
driejaarnaaanleg.Eendamwani scheidtdeoeverstrookvanievaanveg:opiegrensvan
water enlandiseenrietgordeltotontwikkelinggekomen,
(foto:GerBoedeltjel
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Tabel1.

Karakteristiekenvandeoeverstrokenopdeonderzoekslocaties.Verschillendelettersindezelfde kolomgevensignificanteverschillen(P<0.05)aan tussendelocaties.
N.B.Locatie4waseenjaarvoordebemonstering.

locatie

leeftijd
{1999)

lengte
(km)

bodem

gemiddelde
slibdikte
(cm)

breedte

(m)

gem.
diepte
(m)

36

H20

«2004

3
3
5
IC
10

3.0

34
3-2
3.6
3.6

leem
zand
geotextiel
zand
zand

2.0 a
2.1

a

5-Ob

^
10./

n= 10

11 = 30

vrijdrijvend

ondergedoken

emergent

0.8

0.6*

V-t

8.0

0.5

i.o

a

6.f

o.oa
o.oa

V

0.3

0.6*

4-i a

0.8

a

n = 50

1 Lochem-west
2 Lochem-oost
3 Goor
4 zijkanaal-oost
5 zijkanaal-west

gem. ve tjetatiebedekking {%)

5.0

2-5
2-5

0.5

o.?

544

b

Z2.1 b

22.1

a

11.2 lb

20.1

a

65.4e

PLATFORM

levendezaden en ontbreken om die redeninde
zaadvoorraad. Voorandere soorten bestaan
grote verschillen inabundantie waarmee ze
voorkomen indevegetatieende zaadvoorraad.
Ditgeldt bijvoorbeeld voorgrote kattenstaart
(ziefoto op pag.35),die slechts sporadisch inde
vegetatie maar overvloedigindezaadbankis
aangetroffen. Het feit dat één individu naar
schatting 2.700.000zaden kan vormen10' die
bovendien langlevend9' zijn, houdt indat maar
weinigplanten nodigzijn voor eengrote zaadvoorraad.
Vestigingskansen
Vooreensuccesvollevestigingvanwater-en
oeverplanten in degebaggerdeoeverstroken vanuitdezaadvoorraad ishetnoodzakelijk datzein
staatzijn omonderwater tekiemen en tegroeien.Vandesoorten dieindesub-sliblaagvande
oudsteoeverstroken voorkomen (tabel2),geldt
ditvoorwortelendeen vrijdrijvende waterplanten.Geletopdematewaarin wortelende waterplanten indezaadvoorraad voorkomen,kan

alleensterrenkroosopallelocatiesindewatervegetatienabaggerenverwacht worden. Daarbij
geldtweldatdeomstandigheden voor kieming
envestiginggunstig moetenzijn. Verderisde
mogelijke aanvoervanzadendoordispersiebuiten beschouwinggelaten.
Tabel2laatzien dat het waarschijnlijk is
darookongewenste vrijdrijvende kroossoorten
na baggeren aanwezigzullen zijn. Behalvelisdoddezijn deindezaadvoorraad aangetroffen
moeras-enoever(ruigte)soorten niet instaat
zichindediepe,gebaggerdedelen van deoeverstroken tevestigen,doordatzehet vermogen
missen om onder water tekiemen ente
groeien''l Welkankieming en vestiging van
dezesoortenplaatsvinden opdevochtigetot
waterverzadigde bodem inhet grensgebied
tussen water en land.

braken zaden van wortelende waterplanten
vrijwel geheel indeonderwaterbodem.Dit
betekent dat vestiging van dezesoorten alleen
mogelijk isalszaden ofvegetatievedelen van
elders worden aangevoerd. Moerasplantenen
ocver(ruigte)soorten kwamen welindezaadvoorraad voor,hetgeen overeenstemt met de
resultaten van Ivens6'inandere natuurvriendelijke oevers.Dezesoorten kunnen echterin
dediepeoevergedeelten niet kiemen engroeien.Dit iswélmogelijk inde overgangszone
tussen water en land.Deaanlegvan een flauw
oplopend talud tussen water enland kan de
vestigingskansen voor deze soorten vergroten.
Ook een natuurlijker peilbeheer met lage
waterstanden indezomer bevordert de uitbreiding van moerasvegetaties11'. Eenwisselend waterpeil ligtinscheepvaartkanalen echter minder voor dehand dan inniet-bevaren

Conclusie
De zaadvoorraad kanbijde (her)vesriging
van wortelende w a t e r p l a n t e n slechts een zeer
beperkte rolspelen. Op sterrenkroos na, o n t -
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