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Onnatuurlijke fluctuaties inafvoerkunnendeecologievanstromendewaterenzeernegatiej
beïnvloeden. Inhetkadervanlietecologischeherstelprogramma voordeGrensmaas iseenmethodiek
ontwikkeld waarmee hetmogelijk iseenkwantitatiefonderbouwdeecologische ajvoeifliictuatienorm
optestellen.Dicgecft belangrijke basisinformatie voordeinrichting enhetbeheervanrivierenen
beken.Inditartikelwordtdeontwikkelde methodiek beschrevenentoegelichtaan dehandvande
Grensmaas.
Debelangrijkste oorzakenvoorhet
verslechteren vandeecologischetoestandvan
veelrivierenenbekenindeafgelopen decenniazijn regulatieenvervuiling.Naastdeze
factoren kandeecologischetoestand worden
beïnvloeddoorafvoerfluctuaties veroorzaakt
doorwaterkrachtcentrales.Hetbeheervan
waterkrachtcentrales kan onnatuurlijke
afvoerfluctuaties veroorzakendievelemalen
groterzijn dandieindenatuurlijke situatie.
Zoblijkt uitveldonderzoek indeGrensmaas
datdeafvoerfluctuaties veroorzaaktdoorde
waterkrachtcentraleLixheinBelgië'eensignificant negatiefeffect hebbenopdeecologische
toestand,metnameophetvoorkomenvan
stroomminnende organismen (KlinkenBij de
Vaate, 1994).
Bijvoorkeurwordteenecologische afvoerfluctuatienorm afgeleiddoorvoorrepresentatievestroomminnende organismen deacceptabeleafvoerfluctuaties vasttestellen.
Momenteelzijn derandvoorwaardenvoor
dezesoortenechtervaakverrevanoptimaal.
Deecologischacceptabele afvoerfluctuaties
zijndaarmeelangsdezewegmeestal niet
explicietvasttestellen.Daaromisindeze
studiegekozenvooreenhydrologischebenaderingdoorhetreconstrueren vanhet natuurlijkafvoerverloop. Uitgangspunt hierbij isdat
afvoerfluctuaties ineennatuurlijk afvoerverloopperdefinitie acceptabelzijn voorde
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karakteristiekefloraenfauna. Hetopstellen
vaneenecologische afvoerfluctuatienorm
bestaathiermeeuittweeonderdelen:het
reconstrueren vanhetnatuurlijk afvoerverloopenhetuitdrukken vanhet afvoerverloop
inrelevantehydrologischeparameters.
Voorhetafleiden vanhet natuurlijk
afvoerverloop zijn verschillende methoden
beschouwd(Salverdaera/., 1998). Demeest
directemethode ishetgebruiken vaneen
historischafvoerverloop (afvoermetingen).
Nadeelvandezemethodeisdateenhistorisch
afvoerverloop vrijwel nooit identiek isaanhet
natuurlijk afvoerverloop, omdat wijzigingen
in hetwaterbeheer hetafvoerverloop tussentijds hebbenbeïnvloed.Daarnaastzijn uit het
verledenvaakgeenafvoermetingen beschikbaar,ofishettijdsinterval tegroot.
Hetnatuurlijk afvoerverloop kanook
indirectwordenafgeleid uiteen vergelijkbaar
afvoerverloop vaneenrivierofbeekwaarnog
welsprakeisvaneennatuurlijkesituatie.
Nadeelvandezemethode isdathet natuurlijk
afvoerverloop vantweerivierenaltijd inmeer
ofminderemateafwijkt, omdater altijd
verschillenzijn inmorfologie,hydrologieen
klimatologietussendestroomgebieden.
Methetgebruikvaneengereconstrueerd
afvoerverloop metvoortschrijdend middelen
wordtdeafvoer opeentijdstip berekenddoor
deafvoeren overeenomliggende tijdsperiode

temiddelen.Deachtergrondisdathiermeede
onnatuurlijke afvoerfluctuaties wordenafgevlakt(alsdezebinnendetijdsperiodevallen).
Nadeelvandezemethodeisdathet resultaat
afhankelijk isvandeperiodewaaroverwordt
gemiddeld:bijeentekorteperiodewordende
onnatuurlijke afvoerfluctuaties nietvolledig
afgevlakt enbijeentelangeperiodeworden
ooknatuurlijke afvoerfluctuaties afgevlakt.
Hetonderscheidend vermogenvandeze
methodeishiermeegering.Tochgeeftdeze
methode vaakeenrelatiefgoed resultaat,
omdatsprakeisvaneenrelatiefgrootverschil
infrequentie tussenonnatuurlijke ennatuurlijke afvoerfluctuaties.
Meteengereconstrueerd afvoerverloop
metspectraal-analysewordteen natuurlijk
afvoerverloop gegenereerd metdekarakteristiekvaneennatuurlijke referentierivier.Spectraalanalyse iseenmethodeomwaargenomen
tijdreeksen optesplitseninduidelijk herkenbareregelmatigeenperiodiekesignalen,die
toetewijzen zijn aanherkenbare factoren
zoalsdewaterkrachtcentrale Lixhe.Opbasis
vandezeinformatie kaneen afvoerreeks
wordengegenereerd metalleende natuurlijke
periodiekesignalen.Bijnaderebeschouwing
vandezemethodeblijkt echterdat hierbij
informatie verlorengaat,waardoordeextremengedempt worden teruggevonden.Deze
methode isdaardoor nietgoedbruikbaar.
Inhetkadervandestudienaareenafvoerfluctuatienorm voordeGrensmaaszijnvoorgaandemethoden opbasisvanbestaande
afvoerreeksen vergeleken(Salverdaetil, 1998).
Uiteindelijk isgekozenvoorhet reconstrueren
vaneennatuurlijk afvoerverloop metvoortschrijdend middelen,waarbijde tijdsperiode
(middelingsstap)wordtbepaaldopbasisvan
MarginaleVariantieReductieFuncties(MVRF).
MVRF iseentechniekwaarbij steedstweereeksenvanvoortschrijdende gemiddeldenworden
vergeleken:deenemeteenhalveendeandere
meteenhelemiddelingsstap.Meteenhele
middelingsstap wordendefluctuatiesverder
'uitgemiddcld'.MetMVRF wordt hetverschil
tussenbeidereeksenuitgedrukt inhetverschil
tussendeafvoerfluctuaties (devariantie). Een
grootverschilinvariantiewordtgeïnterpreteerdalshetnietwegfilteren vaneen fluctuatie
bijeenhalvemiddelingsstap,enhetwel
wegfilteren vandezefluctuatiebijeenhele
middelingsstap.Deoptimalemiddelingsstapis
diewaarhetverschilinvariantiehetgrootstis:
hetduidelijkste ofgrootsteverschiltusseneen
reeksme'tenéénzonderdefluctuatie.Doorhet
gebruikvandeMVRFwordteeneenduidige
middelingsstapafgeleid, waarmeedeeerder
genoemdebeperkingvan voortschrijdend
middelenwordtondervangen.Decombinatie
vanvoortschrijden middelenenMVRFomde
middelingsstapafteleidenblijkteenbetrouw-
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bare methode om het natuurlijke afvoerverloop te reconstrueren (Salverda et al, 1998).

strooms van de waterkrachtcentrale Lixhe
(afbeelding 3).Het verschil tussen de minimale en de maximale dagafvoer is meestal
circa 80of160kubieke meter per seconde,
afhankelijk van het aantal turbines dat bij de
waterkrachtcentrale Lixhewordt gebruikt. Het
effect van het beheer van andere kunstwerken
alsde sluizen bij Ternaaien, Julianakanaal,
Zuid-Willemsvaart en de stuw Borgharen is in
het algemeen klein tot zeer klein ten opzichte
van de afvoerfluctuaties die de waterkrachtcentrale Lixhe veroorzaakt.

Dererm afvoerfluctuatics iseen algemene
benaming voor wijzigingen in de afvoer. Om
de afvoerfluctuatics in het natuurlijk afvoerverloop te kunnen beschrijven, is eerst een
aantal eigenschappen van de afvoerfluctuaties
vastgelegd. Hiervoor iseen aantal representatieve kenmerken gekozen die bepalend zijn
voor de ecologische effecten van afvoerfluctuaties (Semmekrot etil, 195)8):
frequentie: het aantal afvoerfluctuaties in
het afvoerverloop per dag (komt in de
studie voor de Grensmaas overeen met het
aantal in- en uitschakelingen van turbines
van de waterkrachtcentrale Lixhe);
amplitude: het verschil tussen de kleinste
en grootste afvoer binnen één dag;
stijg- en daalsnelheid: de afvoertoename
en afname in een uur uitgedrukt als
percentage van de afvoer op dat moment.

Ecologische affvoerfluctuatienorm
Grensmaas
Het stroomgebied van deMaas beslaat een
gebied van circa 33.000vierkante kilometer in
Frankrijk, Belgiëen Nederland. De huidige
toestand van de Maas issterk bepaald door
regulatie. Om scheepvaart mogelijk te maken
bij lage afvoeren iseen systeem van sluizen,
stuwen en lateraalkanalen zoals het Julianakanaal aangelegd.
Deonnatuurlijke afvoerfluctuaties op de
Grensmaas worden hoofdzakelijk veroorzaakt
door de waterkrachtcentrale Lixhe(België).De
waterkrachtcentrale Lixhegenereert elektriciteit met vier niet-regelbare turbines met ieder
een capaciteit van circa 80kubieke meter per
seconde. Bijafvoeren groter dan 320 kubieke
meter per seconde kan continu elektriciteit
worden gegenereerd. Bij lagere afvoeren
worden de turbines frequent in- en uitgeschakeld,omdat de afvoer de beperkende factor is.
Het veelvuldig in- en uitschakelen van de
tutbines resulteert in een blokvormig afvoerverloop in deMaas bij Eijsden direct beneden-

OverzichtstroomgebiedvandeMaas.

Destuw bij Botgharen verdeelt de afvoer
van deMaas over de Grensmaas en het Julianakanaal.Met het stuwbeheer wordt gestreefd
naat het op peil houden van het stuwpand
Borgharen voor de scheepvaart.
Daarnaast wordt getracht een minimale
afvoer naar de Grensmaas tegaranderen, en
afvoerfluctuaties veroorzaakt dooi de waterkrachtcentrale Lixhe tedempen. Het dempen
van de afvoerfluctuaties in deGrensmaas is
ondanks degrote inspanningen maar ten dele
succesvol,omdat het handhaven van een
waterpeil voor de scheepvaart prioriteit heeft
bij het stuwbeheer.
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Voor het huidige afvoerverloop zijn de
eerder genoemde hydrologische parameters
vastgesteld (zieook tabel 1).Hierbij vallen drie
zaken op.Allereerst varieert de frequentie van
deafvoerfluctuaties en de tijdsduur tussen het
in- en uitschakelen van turbines van de waterkrachtcentrale Lixhesterk. Het aantal afvoerfluctuaties varieert van otot meer dan 20per
dag, gemiddeld wordt 8à9 maal per dag een
turbine in- ofuitgeschakeld. Ten tweede komt
degemiddelde waarde voorde amplitude bij
Eijsden globaal overeen met de capaciteit van
één oftwee turbines. Tot slot is het effect van
demping op de Grensmaas duidelijk zichtbaar.Door deze demping isdestijg- en daalsnelheid in Borgharen respectievelijk 19en 28
procent lager dan in Eijsden. BijMaaseik zijn
degemiddelde stijg- en daalsnelheid met
respectievelijk 69en92procent gedaald ten
opzichte van Eijsden. Het blokvormig afvoerpatroon dat door de waterkrachtcentrale Lixhe
wordt veroorzaakt, is in Maaseik uit het
afvoerpatroon verdwenen (afbeelding 3).
Voor het bepalen van het natuurlijk
afvoerverloop voor de Grensmaas is uitgegaan
van de afvoerreeks over de periode 1994-1998
voor de locatie Borgharen, omdat deze periode
representatiefis voor het huidige waterbeheer.
Met de techniek van MVRFzijn de middelingstappen afgeleid. Hierbij bleek dat de middelingstap afhankelijk is van het afvoerniveau.
Vervolgens isop basis van de middelingstap
met voortschrijdend middelen het natuutlijke
afvoerverloop gereconstrueerd. Op deze wijze
zijn de onnatuurlijke afvoerflucruaties uit het
gemeten afvoerverloop gefilterd. Vervolgens
zijn voor het gegenereerde natuurlijke afvoerverloop de amplitude, de stijg- en de daalsnelheid bepaald. In afbeelding 4isde afvoerfluc-
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tuatienorm weergegeven, waarbij tevens de
afvoerfluetuaties in de huidige situatie zijn
weergegeven.Ookde afvoerfluctuatienorm is
afhankelijk van het afvoerniveau.
?00

Defrequentie van afvoerfluetuaties
veroorzaakt door de waterkrachtcentrale Lixhe
van gemiddeld 8,5 maal per dag is veel hoger
dan de frequentie in het natuurlijk afvoerverloop welke minder dan éénmaal per dag
bedraagt. Ook degemiddelde waarde van de
amplitude en stijgsnelheid in het huidige
afvoerverloop liggen veel hoger dan die van
het natuurlijk afvoerverloop (tabel2).
Conclusies en aanbevelingen
Metdeontwikkelde methodiek is het
goed mogelijk om de onnatuurlijke afvoerfluetuaties weg te filteren om hiermee een
goed onderbouwde ecologisch acceptabele
afvoerfluctuatienorm afte leiden voor rivieren
en beken op basis van afvoermetingen. Dit
vormt belangrijke basisinformatie bij inrichting en beheer van rivieren, bijvoorbeeld bij
de behandeling van in de toekomst aan te
leggen waterkrachtcentrales. In deze studie is
niet gekeken hoc groot de bandbreedte ten
opzichte van de natuurlijke afvoer is voordat
negatieve ecologischeeffecten optreden.
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besteed teworden aan de mogelijkheden om
via internationaal overleg het beheer van de
waterkrachtcentrale Lixhe te verbeteren.
Door middel van het sinds 1992 lopende
biologisch momtoringprogramma voor de
Maas (Kerkhofs en Prins, 1995),waarbij onder
andere de dichtheid en soortensamenstelling
van aquatischc macrofauna gevolgd worden,
kunnen deeffecten vandergelijke maatregelen
op deecologiegevolgd worden.

fluxtuattenorm ontwikkeld in opdracht van het RIZA en Rijkswaterstaat directie Limburg. De studie is tot eengoed einde
gebracht dankzij de bijdragen van M. Meulenbcrg en S.
Bastings (Rijkswaterstaat directie Limburg}, R. van der Veen
(RIZA) ett ntevr. Beaulcu [Vlaamse hydrologische dienst].
Behalve de vier.genoemde auteurs hebben ook nog Sran Kerkho/s
(RIZA, thans Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland] enjaap
Klem (Wittcveen+Bosj ecu bijdrage.geleverd aan dit artikel.
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rijkswateren: watersysteemrapportage Maas 15192.RIZAnota nr.5*5.001.

fluctuaties op de drift van macro-evertebraten in La
Moyenne Meuse (Lotharingse Maas!. Rapporten en mededelingen Hydrobiologische Adviesbureau Klink nr. 47.
Klink en Bij de Vaate (1954J. De Grensmaas en haar problemen
zoals blijkt uit hvdrobiologisch onderzoek aan macroevertebratcn. Rapporten en mededelingen HydrobiologischeAdviesbureau Klink nr. 53.
Salverda A.,). Klein en F.Schulze (1998J. Afvoerfluetuaties

Witteveen+hos heeft demethodiek ter bepaling van de afvocr-

Karakteriseringafvoerfluetuaties innatuurlijk enhuidiga/voerverloop(gemiddeld).

natuurlijk afvoerverloop
huidige afvoerverloop

Kerkho/s M. en K. Prins J1995;. Biologische monitoring zoete

Klink en Bij de Vaate {1994)- Effecten van kunstmatige a/voer-

Karakterisering afvoerfluetuaties huidige situatie [gemiddeld).
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A/b.4:

Tot slot dient voortdurend aandacht

Tabel2:

ISO

gemiddelde waarde perafvoerniveau (m3/s)

Om het gereconstrueerde natuurlijk
afvoerverloop in de Grensmaas zoveel mogelijk te benaderen, isextra berging voor het
dempen van de onnatuurlijke afvoerfluetuaties nodig.Deze berging kan worden gevonden in verbreding van het julianakanaal,
verbreding van de Grensmaas en aanpassen
van het stuwbeheer te Borgharen. Hierbij kan
worden aangesloten op het lopende Grensmaas-project (Maaswerken) om een zo groot
mogelijk effect te bereiken op de demping van
de afvoerfluetuaties.
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