De ecologische Maaswijdte van een regenrivier:
het gebruik van ecotopen als doelvariabelen

1. Inleiding
Voor de invulling van ecologische doelstellingen voor rijkswateren hanteert
Rijkswaterstaat (RWS) de Algemene
Methode voor OEcosysteembeschrijving
en BEoordeling (AMOEBE) van Ten
Brink & Hosper [1].In opdracht van
Rijkswaterstaat heeft de Grontmij een
aanzet gegeven voor Maasamoebes. In
tegenstelling tot de oorspronkelijke
amoebe-methode zijn ecotopen in plaats
van soorten als doelvariabelen gekozen
[2,3].

soorten beïnvloed door velerlei factoren,
waardoor ingreep/effectrelaties vaak
onzeker zijn [9].
De geringe voorspelbaarheid van de
natuur laat het formuleren van doelen in
de vorm van (aantallen van) soorten slecht
toe. Bovendien heeft de Directie Limburg
als rivierbeheerder voornamelijk invloed
op de inrichting van de rivierbedding. Het
effect van ecologische herstelmaatregelen
kan dan ook beter getoetst worden op
ecotoop- dan op soortniveau. Een ruimte-
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Aanleiding voor deze studie was enerzijds
het opstarten van het beheersplan Maas
door RWS/Directie Limburg [4] en anderzijds de uitvoering van het project Watersysteemverkenningen (WSV) van Rijkswaterstaat [5].In de studie 'ecotopenamoebes Maas' zijn werkzaamheden,
betrekking hebbende op de huidige en
gewenste natuur van de Maas voor WSV
en het beheersplan gecombineerd.
Bij de formulering van doelvariabelen is,
in tegenstelling tot de oorspronkelijke
amoebe-methode, geen gebruik gemaakt
van biologische soorten maar van ecotopen 1 . Op basis van populatiedynamische
processen in relatie tot omvang van en
afstand tussen ecotopen is bovendien een
ecologisch duurzaam streefbeeld samengesteld.
2. Soorten of ecotopen als
doelvariabelen?
De AMOLBLs, gepresenteerd in de
Derde Nota Waterhuishouding [6],
hanteren doelvariabelen die voornamelijk
dier- of plantensoorten betreffen.
Het gebruik van soorten als doelvariabelen brengt echter het risico met
zich mee dat teveel een soortgericht beleid
gevoerd wordt, waarbij het ecosysteem als
geheel uit het oog verloren wordt [7,8].
Bovendien wordt de aanwezigheid van
1
Ecotoop: een ruimtelijk ie begrenzen eenheid,
homogeen wat betreft de belangrijkste voorwaardescheppende standplaatsfactoren en de vegetatiestructuur.

lijke benadering aan de hand van karteerbare ecotopen vergemakkelijkt kwantificering voor beleidsdoelstellingen en
maakt aansluiting mogelijk bij natuurdoeltypen [10] geformuleerd voor te realiseren
natuurgebied als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.
Aan het gebruik van ecotopen als doelvariabelen kleven echter ook nadelen.
Ecotopen geven alleen een fysische
beschrijving van het ecosysteem en de
bijbehorende vegetatiestructuur. Het
functioneren van het ecosysteem in
termen van levensgemeenschappen is
echter mede afhankelijk van de omvang,
kwaliteit en ruimtelijke verspreiding van
de diverse ecotopen. Voor een vollediger
beschrijving van het ecosysteem is een
koppeling van ecotopen met soorten
noodzakelijk.
In deze verkennende studie is een aanzet
gegeven voor een ecologisch duurzaam
streefbeeld voor de Maas. Hierbij is
gebruik gemaakt van minimale biotoopeisen die bepaalde diersoorten stellen aan
hun leefomgeving.
3. Ecotopen van de Maas
Een voor de Maas bruikbare ecotopenindeling moet aansluiten bij rivierkundig
manipuleerbare aspecten als stromingsweerstand en hoogtcligging. Bovendien
moeten ecotopen éénduidig, maatschappelijk herkenbaar en eenvoudig meetbaar
zijn. De Grontmij heeft een Rivier-Ecotopenstelsel uitgewerkt (RES) [11] op

Samenvatting
Een verkennende studie is uitgevoerd naar AMOEBEs voor de
Maas met ecotopen in plaats van
soorten als doelvariabelen. De
ecotopen zijn gedefinieerd aan de
hand van de factoren morfodynamiek, hydrodynamiek en vegetatiestructuur. Deze factoren zijn in
sterke mate voorwaardescheppend
voor de aanwezigheid van diersoorten van het rivierecosysteem.
Bovendien zijn zij beïnvloedbaar
door inrichtingsmaatregelen en
eenvoudig karteerbaar. Een nadeel is
het feit dat ecotopen het ecosysteem
slechts voor een deel beschrijven:
het functioneren van het ecosysteem
in termen van populatiedynamiek
van diersoorten blijft achterwege.
Een koppeling met diersoorten blijft
noodzakelijk. Bij de kwantificering
van de ecologisch duurzame streefbeelden is derhalve gebruik gemaakt
van biotoopeisen van bepaalde
soorten ter bepaling van omvang en
ligging van ecotopen. De gevolgde
benadering wordt toegelicht en
geïllustreerd aan de hand van
resultaten voor de gestuwde Maas.

basis van morfodynamiek, hydrodynamiek
en vegetatiestructuur, die onafhankelijk
van elkaar en vlakdekkend karteerbaar
zijn. De factoren 'morfodynamiek', 'hydrodynamiek' vormen de belangrijkste standplaatsfactoren binnen een rivierecosysteem [12,13,14]. De factor 'vegetatiestructuur' is een resultante van zowel deze
factoren als de beheersintensiteit. Het
RES vormde de basis voor de ecotopenamoebe Maas en vindt inmiddels toepassing in diverse beleidsmatige rivierstudies
[15,16].
Onder het begrip 'morfodynamiek' wordt
de mate van sedimentatie/erosie verstaan.
De morfodynamiek van een ecotoop
wordt primair bepaald door de wisselende
rivierafvoeren. De mate van morfodynamiek kan worden vastgesteld aan de hand
van stromingsmodellen of aan de hand
van een analyse van terreinvormen en
bodemsamenstelling.
Onder het begrip 'hydrodynamiek' wordt
de mate van verdroging/vernatting door
rivierwater, grondwater of regenwater
verstaan. Aangezien rivierwater ten
opzichte van grond- en regenwater zowel
kwalitatief als kwantitatief domineert,
wordt de hydrodynamiek primair gerelateerd aan de gemiddelde overstromings-
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duur. Deze wordt bepaald uit de vergelijking van de hoogteverdeling van
uiterwaarden en de overschrijdingswaarden van de waterstanden.
De 'vegetatiestructuur 1 is de resultante van
condities die door de morfo- en hydrodynamiek worden geschapen en van het
vegetatiebeheer. De vegetatiestructuur kan
eenvoudig worden afgeleid van een
globale kaartanalyse, luchtfoto- en/of
veldkartering.
De indeling van de morfodynamiek in
4 klassen (van zeer sterk dynamisch tot
stromingsluw) en de hydrodynamiek in
7 klassen (van diep open water tot overstromingsvrije zone) leidt tot 28 verschillende standplaatstypen. 5 vegetatiestructuurklassen zijn onderscheiden, waardoor in totaal 140 verschillende ecotopen
ontstaan (zie matrix afb. 1).

voor de gestuwde Maas tussen Stevensweert en Lith gepresenteerd.
Referentie en huidige situatie
De referentie vormt in de AMOEBEaanpak het ijkpunt voor optimale duurzaamheid van het systeem en is richtinggevend voor ecologisch herstel. De
referentie voor de gestuwde Maas is
beschreven op basis van landschapsgeomorfologische systeemeigenschappen
en de daaruit voortvloeiende ecologische
potenties in termen van ecotopen. De
menselijke invloed beperkt zich tot de
handhaving van huidige stuwen, dijken,
bebouwingskernen en plassen.
De referentie en huidige situatie zijn
bepaald op basis van drie voorbeeldgebieden, representatief voor drie deeltrajecten van de gestuwde Maas:
1.Neer-Belfeld: het min of meer rechte
ingesneden Peelhorsttraject
2. Sambeek-Gennep: het slingerende deel

van de rivier door de Venloslenk
3. Ravenstein-Ooijen: het van origine
meanderende, nu rechtgetrokken Maaskanttraject
De ecotopen in de huidige situatie zijn
bepaald aan de hand van de heersende
morfo- en hydrodynamiek [17,18] en
bestaande vegetatiegegevens. De ecotopen
van de referentie zijn bepaald op basis van
de heersende hydro- en morfodynamiek
bij afwezigheid van zomerkades en oeververdedigingen en onder natuurlijk begrazingsbeheer (zie afb. 3). Voor beide
situaties zijn de ecotoop-oppervlaktes van
de voorbeeldgebieden berekend.
Vervolgens zijn deze gegevens geëxtrapoleerd naar het totale oppervlak van de
gestuwde Maas.
Het ecologisch duurzaamstreefbeeld
Een ecologisch duurzaam streefbeeld is
geformuleerd op basis van populatiedynamische processen in relatie tot de
ecotoopomvang en ecotoopafstand.

Maae-Waalkal»aJ

Aß. 1 - Schematische weergave van Je ccotopen-matrix.

De ecotopenlijst voor de Maas bestaat uit
een selectie van deze 140 ecotopen. Veel
ecotopen komen in een natuurlijke situatie
langs de Maas niet voor, of zijn door hun
zeer beperkte oppervlak ecologisch van
minder belang voor het systeem als
geheel. Bovendien zijn, op basis van de
criteria eenduidigheid, eenvoudig meetbaar en maatschappelijk herkenbaar,
ecotoopcombinaties gemaakt.
De ecologische inhoud van verschillende
ecotopen kan in de praktijk sterk overlappen waardoor het beleidsmatig geen
zin heeft deze ecotopen onderling te
onderscheiden.
4. Een ecotopen-Amoebe voor de
gestuwde Maas
4.1. Aanpak
De studie naar ecotopen-Amoebes voor
de Maas had betrekking op vijf deelsystemen (zie afb. 2). Van deze deelsystemen zijn drie ecosysteemtoestanden
beschreven ni. de referentie, dehuidige
situatie en eenecologisch duurzaamstreefbeeld. Hier worden aanpak en resultaten

Afb. 2 - De Maas in
Nederland, ingedeeld in
vijf deelsystemen:
Gestuwde Maas,
Grensmaas, Maasplassen,
Getijde Maas en
Maaskanalen
(Julianakanaal,
Lateraalkanaal, MaasWaalkanaal). Grijs
kader: voorbeeldgebied
Sambeek-Gennep (zie
ajb. 3).

Grensmaas

GestuwdeMaas
Eijsdsn
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AJb. 3 -De in de
referentie veronderstelde
ecotopen in het
voorbeeldgebied
Sambeek-Gennep.

zandrivierbedding metzandoevers en steilranden

oude rivierlopen,al of niet benedenstrooms aangetakt

zachthoutooiboszonemetzachthoutooibosen oeverwalruigtes.

hardhoutooiboszonemet in afnemend aandeel harthoutooibos,
doornstruweel en overstromingsgevoeliggrasland

contactzones;beken indelta's uitmondend
inde maas en begeleid door broekbos.

trek- en voortplantingsbiotoop.
Ter kwantificering van het streefbeeld is
eerst gekeken welke soorten in de
referentie voor kunnen komen.
Vervolgens zijn biotoopeisen van de aldus
geselecteerde soorten als maatgevend
beschouwd voor het invullen van een
minimum ecologisch duurzaam
streefbeeld.
4.2 Resultaten
'Fabel I geeft de resultaten weer van de
ecotopen in de huidige situatie, de
referentie en het ecologische duurzaam
streefbeeld van de gestuwde Maas.
Huidige situatie
Het winterbed wordt praktisch geheel
TABEL I- Oppervlak enverhoudingvan ecotopen indehuidige situatie, referentie enecologisch duurzaam
streefbeeldvan degestuwdeMaas.
Maas-ecotoop

Hierbij is uitgegaan van biotoopeisen van
soorten op populatieniveau (minimaal
20 reproduktieparen). Voor dit streefbeeld
golden dezelfde randvoorwaarden als voor
de referentie.
Biotoopeisen zijn geïnventariseerd van
isolatiegevoelige en karakteristieke
soorten die op nationaal niveau zeldzaam
zijn, een dalende trend vertonen en/of
een sleutelrol vervullen in het rivierecosysteem en zich qua biotoopeisen op deelsysteemniveau bewegen. Een aantal van
deze soorten is toppredator en staat in
principe garant voor de aanwezigheid van
soorten met kleinere homerange. Bovendien zijn het merendeels veeleisende
soorten.
Zij maken gebruik van zodanig grote
gebieden, dat een formulering van levensvatbare populaties op deelsysteemniveau
mogelijk is en stellen verschillende eisen
in termen van rust-, schuil-, foerageer-,

Huidige situatie

Referentie

Streefbeeld

Oppervlak Verhouding Oppervlak Verhouding Oppervlak Verhouding
(ha)
(%)
(ha)
(%)
'M)
(%)
Bedding zandrivier (ondiep)
Bedding zandrivier (diep)
Ondiepe wateren in winterbed:
- open
- gesloten
Oevers zandrivier
(zand/slik/steiloevers)
Rietland/moerassige ruigtes
Natuurlijke graslanden:
- nat grasland
- vochtig &stroomdalgrasland
Zachthoutstruweel &-ooibos
Beek &bronmilieu's:
- elzenbroekhos
Hardhoutzone
- hardhoutooibos
- doornstruweel
Antropogeen:
- cuhuurgrasland/akkerbouw

?

327

164

1

1636'
?

1309

1473

10

330
110

330
110

330
110

2
1

78
305

30
200

0
1

390
2760
1142

10

7

125
1500
500

120

1

60

8280

55

1750

11

t

t

9155

59

15400

100

7
27
10

31
335

t

- verharde oevers

12759
25

83
0

fötalen

15400

100

totaal oppervlak: aandelen ondiep/diep onbekend
= afwezig
= opgenomen onder hardhoutooibos

15400

101

1
3
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ingenomen door cultuurgrasland of bouwland. Plaatselijk zijn kleine natuurlijke
elementen aanwezig waaronder zandige
oevers, moerassige ruigtes, enzacht-en
hardhoutooibos. Het aandeel doornstruweel bestaat grotendeels uit meidoornhagen inhet traject Sambeek-Gennep.
Dereferentie
In de referentie ishet oppervlak rivierbedding en wateren inhet winterbed
ongeveer hetzelfde als inde huidige
situatie. Een belangrijk deel van de rivierbedding is ondiep. Het winterbed vande
gestuwde Maas ligt vrij hoog ten opzichte
van de rivier. Het grote oppervlak hardhoutooibos ennatuurlijk grasland maakt
het winterbed inpotentie geschikt voor
levensvatbare populaties das, wild zwijn
en edelhert. Het oppervlak zachthoutooibos incombinatie met de natuurlijke
oevers enondiep visrijk water isin
potentie voldoende voor de aanwezigheid
van bever- en otterpopulaties. Ook kande
aalscholver hier kolonies vormen. Het
aandeel ondiep water van beddingen
wateren inhet winterbed vormt een
geschikt paai- enopgroeigebied voor
snoek en bittervoorn. De gestuwde Maas
is door zijn hoog gelegen winterbed in de
referentie ongeschikt om populaties van
reigerachtigen teherbergen, integenstelling tot bijvoorbeeld degetijde Maas
(kwak, roerdomp) ende Grensmaas
(kwak) inde referentiesituatie.
Het ecologisch duurzaamstreefbeeld
Minimum biotoopeisen van in de
referentie potentieel voorkomende soorten
zijn vertaald naar de gestuwde Maas,
mede inrelatie tot aangrenzende riviertrajecten (tabel II). Het ecologisch duurzaam streefbeeld van degestuwde Maas
maakt immers deel uit van een totaalstreefbeeld voor de Maas. De gestuwde
Maas fungeert hierin als leefgebieden
corridor tussen enerzijds deGrensmaas
en anderzijds getijde Maas enBiesbosch.
Het geschetste ecologisch duurzaam
streefbeeld formuleert ook de minimale
eisen waaraan het systeem moet voldoen
om tegemoet tekomen aan het inde NW3
geformuleerde streefbeeld voor rivieren.
TABELII
Maas.

Afb. 4- Ecotopenamocbc voordegestuwde
Maas,gebaseerdop3
voorbceldgebieden
(definitieveAMOEREs
voordeMaasworden in
een laterstadium
opgesteld).

B«dding zandrtTwi
ojfeiworaatwid/aktorbouw

Ondtop« w a t e r «
Haidhoutoolbo«

Inwiitarbad

Bttk an bronmilkuft:
Oever« zandrMer

afeanbroekbos

•

RWSsJic»n

Zachthouttiruwael

mo«ra«*g» nigte«
en-oolbo«

Huidige «Ituatle

Opp. in huidige situatie onbekend.

In dit streefbeeld vormt de rivier een vrije
transportbaan voor planten endierenen
biedt ze plaats aan zelfregulerende dierpopulaties.
Presentatieengebruik vangegevens
In afbeelding 4zijn de resultaten weergegeven ineen ecotopen-amoebe. Met
nadruk wordt gesteld dat deze ecotopenamoebe het resultaat is van een verkennende studie. Een definitieve AMOEBE
wordt in een latere fase opgesteld.
De indeze studie gepresenteerde
ecotopen zijn niet voor alle beleidstoepassingen van gelijke betekenis. Afhankelijk
van deteverrichten analyse zijn aggregaties van ecotopen mogelijk tot 'ecotoopcomplexen'. Bij een rivierkundige beoordeling van deecologisch gewenste
toestand van de Maas ten opzichte vande
huidige toestand kunnen bijvoorbeeld
ecotopen met een vergelijkbare vegetatiestructuur worden geaggregeerd.De
vegetatiestructuur vormt immers een
belangrijke factor inde stromingsweerstand tijdens hoog water.
5. Conclusies en aanbevelingen
Het huidige natuurbeleid inhet rivieren-

Minimum biotoopeisen van doelsoorten voorhetecologisch duurzaamstreefbeeldvan degestuwde

Wild zwijn Kerngebied per 50 km rivier: 1000 ha halfopen landschap met min. 50% hardhoutooibos en
Edelhert & max. 50%natuurlijk grasland en ruigtes.
Das
Corridor: een gemiddeld 50 m. brede zone halfopen landschap over de resterende
uiterwaarden.
Otter &
Kerngebied: 150 km oever met natuurlijke begroeiing (min. 25 m. breed) waaronder 450 ha
Bever
zachthoutooibos, geflankeerd door 400 ha schoon, niet te diep visrijk water.
Corridor: overige oevers min. 5 meter natuurlijke begroeiing voor dekking
Aalscholver Kerngebied per 50 km rivier: 50 ha niet of nauwelijks toegankelijk zachthoutooibos
Snoek &
Ondiepe rivierbedding van min. 10%van totale rivieroppervlak. Ondiepe (open) nevenBittervoorn wateren min. 10%van totale rivieroppervlak. Stuwen passeerbaar voor vis.

gebied richt zich door het stimuleren van
riviereigen hydraulische en morfologische
processen, op het scheppen van gunstige
randvoorwaarden voor de vestiging van
flora enfauna. Het voorgaande ende
onvoorspelbare ontwikkeling van soorten
in aanmerking genomen ishet niet
wenselijk doelen testellen inde vorm van
aantallen van enkele soorten. De belangrijkste redenen voor het gebruik van
ecotopen als doelvariabelen inplaats van
soorten, isdan ook het feit dat ecotopen
een riviersysteem vlakdekkend inbeeld
brengen engoed meetbaar enstuurbaar
zijn door het nemen van inrichtings-en
beheersmaatregelen. Vooral dit laatste
criterium isvoor een beheerder erg
belangrijk.
Het gebruik van soorten blijft echter altijd
nodig. Op de eerste plaats zijn soorten
nodig om degewenste omvang van
(bepaalde) ecotopen aan teduidenen
randvoorwaarden aan te geven voorde
ruimtelijke verdeling van ecotopen. Opde
tweede plaats geven alleen soorten een
beeld van de kwaliteit van het ecosysteem.
Om tekunnen toetsen of een riviersysteem zich ecologisch goed ontwikkelt
onder invloed van genomen maatregelen,
is daarom naast het volgen van ecotopen
ook de monitoring van flora en fauna van
belang.
Met dank aan Harry Hosper, Sjors vande
Kamer, Winfried Eaane,Jos Rademakers,
Jennie Simons, Corian Bakker, André
Breukelaar en Renske Postma voor hun
stimulerend commentaar en Joep van
Rijsewijk, Jan van deBorn voor de hulp
bij het maken van de afbeeldingen.
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De openbare watervoorziening in 1995
De Nederlandse waterleidingbedrijven leverden in 1995 1.293 miljoen m 3 water af,
tegenover 1.283 miljoen m' in 1994; een stijging met 0,8%. Dit blijkt uit de voorlopige
cijfers van de waterleidingbedrijven.
Tabel I geeft een nadere onderverdeling.
De stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het relatief hoge verbruik in de maand
augustus: dit was met 128,9 miljoen kubieke meter het hoogste maandverbruik ooit en
daarmee ruim 16% hoger dan augustus 1994.
Daarentegen was het verbruik in de maand juli 6°/olager dan in 1994; dit laatste is toe te
schrijven aan het relatief hoge verbruik in juli 1994.
TABEL I - Onderverdeling afgeleverde hoeveelheid water in 1995, vergeleken met die van 1991 tot en met 1994
Cijfers in miljoenen m 3
Drinkwater
eigen produktie:
per saldo geïmporteerd:
subtotaal 1
2. Ander water
eigen produktie:
inkoop bij derden:
subtotaal 2
3. afgeleverd (1 + 2 ) :

1995

1994

1993

1992

1991

1.223
8
1.231

1.214
8
1.221

1.186
8
1.194

1.222
8
1.230

1.224
7
1.232

57
6
63
1.293

56
6
61
1.282

56
6
62
1.256

58
7
65
1.295

5)
6
59
1.291

1.

In tabel II is de in 1995 afgeleverde hoeveelheid water per provincie aangegeven. Het betreft het door de
in de provincie gevestigde waterleidingbedrijven geproduceerde water, vermeerdert met het door die
bedrijven van derden ontvangen en per saldo geïmporteerd water, conform de telling in tabel I.

LABEL II - Afgeleverde hoeveelheid water per provincie.
Afgeleverd in 1995
in miljoenen m 3
Provincie

Drinkwater

Ander water

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

48,1
44,7
30,9
85,0
150,0
80,7
15,2
176,8
276,0
30,3
201,6
91,4

-

NEDERLAND

1.230,6

Verschil ten
opzichte van 1994
Totaal

In%

+ 0,2
- 1,0
+ 0,7
- 0,5
+ 4,5
+ 0,8
+ 0,4
- 0,1
+ 2,7
+ 1,0
f 1,0
+ 0,6

+ 0,5
-2,1
+ 2,1
-0,6
+ 2,8
+ 1,0
+ 2,8
-0,0
+ 0,9
+ 2,5
+ 0,5
+ 0,7

48,1
44,7
30,9
85,0
150,0
80,7
15,2
215,4
283,4
40,4
208,3
91,4

38,5
7,4
10,1
6,7

62,7

In milji j e n e n m ;

1.293,4

+ 10,2

0,8

Door overnames is het aantal waterleidingbedrijven met 4 verminderd, waarmee het totaal per l - l - ' 9 6 op
33 komt; zie tabel III.
TABEL III - Waterleidingbedrijven naar aard en rechtsvorm per 1januari 199b.
Ondi :rverdeeld
naar aard
Provincie

4'otaal

Alleen
produktie

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

2
1
1
2
6
2
1
7
3
1
5
2

-

NEDERLAND

33"

Produktie +
distributie

O n d e rverdeeld
naar re ehtsvorm*
Alleen
distributie

-

2
1
1
2
5
2
1
4
3
1
4
2

-

2

28

3

1

1

3

-

NV
1
1
1
2
5
1
1
4
3
1
4
2
26

* NV = overheids-NV, G = gemeentelijk bedrijf, PaNV = particuliere NV.
** Telling inclusief WOV, W R K en WBB.

G
1

3

4

Pa
NV

BV

-

-

1

-

-

2

1

1

1

