Kansen voorwaterplanten in de grote rivieren?

Inleiding
In het kader van het Rijnactieplan wordt
gestreefd naar een 'natuurlijker' zomerbed
van de Nederlandse grote rivieren. Zones
met ondergedoken waterplanten langs de
oevers zouden daarin een grote rol
kunnen spelen. In het verleden waren
waterplantenvegetaties in de Rijnarmen
veel algemener dan tegenwoordig het
geval is. Zo schetsen Westhoff etal. [1971,
deel 2, p. 177-178] de vroegere aanwezigheid van uitgebreide velden doorgroeid fonteinkruid {Potamogeton
perfoliatus L.) in de Hoven Merwede.
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We willen hier niet ingaan op de oorzaken
van het verdwijnen van dergelijke
vegetaties. Dit artikel wil een voorlopige
schets zijn van eventuele mogelijkheden
en beperkingen voor de ontwikkeling van
waterplantenvegetaties in de huidige
situatie. We beperken ons daarbij tot twee
milieufactoren: de waterbeweging en het
lichtklimaat.
Stroomopwaarts van Lith komen in
de Maas nog wel waterplantenvegetaties
van enige omvang voor [Peeters,
1988]. Waterplanten zijn voor veel
ongewervelden duidelijk meer dan een
soort inert hard substraat [Van der Velde,
1988; B-rönmark, 1989], Waterplanten
herbergen andere faunagemeenschappen
dan onbegroeid sediment of stenen en zijn
in het algemeen soortenrijker [Hynes,
1970]. Dit geldt ook voor de Maas [Smit &
Gardeniers, 1986; Peeters, 1988]. Hen
rijkere ongewervelden-fauna kan een
gunstig effect hebben op de vispopulaties
van de grote rivieren. Bovendien zijn
waterplanten ook direct van belang voor
vissen: als schuil-en broedplaats [De Nie,
1987].
Waterbeweging
Het effect van waterbeweging op waterplanten is een samenspel van stroming en
golfslag. Heide veroorzaken mechanische
'stress', boven bepaalde grenswaarden
worden bovengrondse delen afgebroken
en ondergrondse delen ontworteld. Onder

Samenvatting
In stromende wateren als de Nederlandse grote rivieren kunnen ondergedoken
waterplantenvegetaties een belangrijke component van het ecosysteem zijn.
Waterbeweging en lichtklimaat in de Nederlandse Rijnarmen reduceren onder de
huidige omstandigheden de kansen voor de vestiging en ontwikkeling van
dergelijke vegetaties waarschijnlijk echter tot vrijwel nul. De stroomsnelheid in de
Rijn ligt namelijk boven een geschatte kritische waarde van 80 cm s-1, de
intensieve scheepvaart veroorzaakt veel golfslag en de troebelheid beperkt de
maximale diepte waarop waterplanten nog positieve netto fotosynthese realiseren
tot 70 cm. De aanleg van luwtegebieden in het stroombed zal waarschijnlijk de
mogelijkheden voor de ontwikkeling van waterplantenvegetaties positief
beïnvloeden.

die grenswaarden moet de plant al steeds
meer energie in bijvoorbeeld steunweefsel
in de stengels en verankering via steviger
wortels steken. Het lijkt intuïtief aannemelijk dat de intensivering van de
scheepvaart samen met stenen oeverbeschoeiingen sterkere en frequentere
golfslagwerking op de vegetaties heeft
veroorzaakt. Hierover zijn ons voor de
Nederlandse rivieren echter geen
kwantitatieve gegevens bekend. Murphy
& Baton [1983] vonden voor Engelse
kanalen een significante afname van de
hoeveelheid waterplanten met toenemend
plezierboot-verkeer.

door het water wordt verplaatst een maat
voor de kracht van de waterbeweging.
De correlatie met de gebruikelijke, maar
wat betreft de bepaling arbeidsintensieve,
hydraulische parameters was hoog.
Stroomsnelheden in of vlakbij waterplantenvegetaties zijn wel gepubliceerd
(tabel I). Afgezien van de waterranonkels
in de snelstromende Ardenner riviertjes
lijkt het erop dat waterplanten niet voorkomen boven stroomsnelheden van zo'n
80 cm s -1 . We moeten ons realiseren dat
een eenmaal gevestigde plant waarschijnlijk veel hogere snelheden kan weerstaan dan een kiemplant of een ander
'zich vestigend' verspreidingsorgaan.
Ook zijn de metingen in tabel I geen van
alle gedaan bij extreme waterafvoeren na
bijvoorbeeld hevige regenval. Bilby [1977]
toonde aan dat dergelijke hoogwaterpieken een grote invloed hebben op de
verspreiding van waterplanten over het
rivierbed: na afloop waren de waterplanten beperkt tot de 'luwste' plekjes.
Van Dijk & Smits [1983] hebben bij

Tot voor kort bestond er geen eenvoudige
methode om het geïntegreerde effect van
de stroomcondities voor organismen op
de rivierbodem te meten. Pas zeer recent
publiceerden Statzner &Müller [1989] een
onzes inziens veelbelovende methode
gebaseerd op een serie halve bollen van
afnemend soortelijk gewicht.
Hierbij is de lichtste bol die nog net niet

TABEL I- Stroomsnelheden-ranges waarbij verschillende waterplantensoorten voorkomen.Uitdegetallen van
Detluoux [1982] wasookdegemiddelde stroomsnelheid (gem) vooreen aantalrivieren te berekenen.
Soort
R. aquatilis
R nasturtium-aqu.

T y p e water

Stroomsnelheid (cm s

'riviertje'

-')

40-70
0-30

Referentie
Gregg & Rose, 1982

E. canadensis
P. crispus

'riviertje'

R. penicillatus
R. fluitans

Ardense
riviertjes (niet de Maas)

2-140 (gem 50)
50-90 (gem 65)

Dethioux, 1982

E. pcltatus
E. canadensis
R. pcltatus
R. penicillatus
var. calcareus

'beken'

10-20
10-20
5-20
5-20

Dawson et al., 1982

P. nodosus
N. luteum

IJssel, Kampen

30-70

Van L'rk, 1981

Maas
Middelaar
Ravestein
Batenburg
Bergen

55-67
52-67
54-67
26-36

P. pectmatus
P natans
S. sagittifolia
S. emersum

Bilby, 1977
(verschillende optima!)

Peeters, 1988

R. nasturtium-aqu. = Rorippa nasturtium-aquaticum, alle andere R-spec. behoren tothetgenus Ranunculus, alle
P.spec, behoren tothetgenus Potamogeton, E. canadensis =Elodea canadensis, S.sagittifolia = Sagittaria
sagittifolia, S. emersum =Sparganium emersum, N. luteum= Nupharluteum. Peeters [1988] matbijBergen een
veel lagere stroomsnelheiddanop deandere stations. Ditwerdveroorzaakt doordatditpunt vlak boven een stuw ligt.
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relatief lage afvoer in de Rijn stroomsnelheden gemeten langs de oever
(afb. 1).Vanaf Bonn tot in Nederland is
voornamelijk vanaf kribkoppen gemeten.
De gemiddelde snelheid was voor deze
waarnemingenserie 90 cm s-'. Van belang
is de indicatie die deze waarde van
stroomsnelheden nabij de oever geeft.
Het effect van de door intensieve scheepvaart veroorzaakte golfwerking kan waarschijnlijk bij dat van de hoge stroomsnelheid worden opgeteld. Het lijkt
aannemelijk dat deze factoren samen
negatieve gevolgen hebben voor de

Literatuuronderzoek leverde een aantal
Rijnwater-karakteristieken op die we voor
deze schatting zullen gebruiken (tabel II).
Voor het Veluwemeer, een ondiep, windgeëxponeerd meer waarin relatief veel
resuspensie optreedt, zijn schattingen van
de extinctiecoëfficiënten voor kleur en
dode organische stof respectievelijk 0,4 en
2,2 nr 1 [Van Vierssen etal.
ongepubliceerde resultaten].
Voor de extinctiecoëfficiënt veroorzaakt
door chlorofyl wordt door velen in
navolging van onder andere Atlas &
Bannister [1980] een lineair verband met
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uitbreiding of vestiging van waterplantenvegetaties.
Lichtklimaat
Licht is naast C 0 2 en water noodzakelijk
voor de fotosynthese. We zullen hier
schatten hoeveel licht er voor de waterplanten beschikbaar is en hoeveel ze
nodig hebben. De hoeveelheid licht (Iz)
die op een bepaalde diepte (z) in het
water nog overblijft wordt meestal
berekend met de formule van LambertBeer:
L = I0 * exp- k * z
waarbij I0 de hoeveelheid licht aan het
wateroppervlak is en k de extinctiecoëfficiënt (nr 1 )- Deze extinctiecoëfficiënt
wordt grotendeels bepaald door drie
componenten [Kirk, 1983]: (1) de eventuele kleur van het water veroorzaakt door
opgeloste organische stoffen, (2) de dode
particulaire organische stof en (3) de
hoeveelheid chlorofyl (en andere
pigmenten) die het fytoplankton bevat.
Ons is echter geen studie bekend waarin
een dergelijke opsplitsing voor Rijnwater
gegeven wordt, we zullen dus onze
toevlucht nemen tot schattingen gebaseerd
op gegevens voor andere wateren.

Afb. 1- Stroomsnelheden
in de Rijn bij een lage
afvoer. Defiguur is
geconstrueerd met behulp
van gegevens uit
Van Dijk & Smits
[1983]. De gestippelde lijn
geeft het gemiddelde aan
(0,90, aantal waarnemingen 53, standaardafwijking 0,43).

de chlorofylconcentratie verondersteld
met als gemiddelde constante vermenigvuldigingsfactor C de waarde 0,014 m 2
mg-1 chlorofyl. Onder andere Field &
Effler [1983] laten overigens zien dat er
nogal wat variatie bestaat in C, afhankelijk
van bijvoorbeeld de taxonomische samenstelling van het fytoplankton. Als we
uitgaan van 75 //gl"1 als schatting van het
chlorofylgehalte (tabel II) dan levert dit
een extinctiecoëfficiënt voor chlorofyl op
van 1,05. De totale extinctiecoëfficiënt k is
dan 3,7 nr 1 , er vanuit gaande dat we de
Veluwemeergegevens mogen toepassen.
TABEL II - Een aantal karakteristieken van
Rijnwater met betrekking tot de Hchtdoorlatendheid.
Voorzover mogelijk zijn uit de referenties ranges geschat
die betrekking hebben op de maanden mei,juni, juli en
augustus, omdat dit deperiode iswaarbinnen het
grootste deel van het groeiseizoen van de meeste soorten
hogere waterplanten valt. De Secchi-diepte isde diepte
waarop een witte of zwart-witte schijf van een bepaalde
diameter (meestal 60 cm) net niet meer zichtbaar is.

Karakteristiek
zwevende stof
(mg drooggewicht H)
chlorofyl a
/'gl"1)
Secchi-diepte
(cm)

Waarde

Hiermee kunnen we de hoeveelheid licht
die een bepaalde diepte bereikt berekenen
als de instraling aan het oppervlak bekend
is. Wetzel [1983] noemt voor troebele
meren een k van 4, maar stelt dat bij
mondingen van rivieren en tijdens
perioden van hoog water waarden van 10
bereikt kunnen worden. Van Urk [1984]
rapporteerde waarden tussen de 2 en
4 n r 1 voor de IJssel bij Kampen, hoogwaterpieken uitgezonderd.
Veel waterplanten komen tot positieve
netto fotosynthese (= hebben hun
compensatiepunt) boven zo'n 50 (30-60)
/iE nr 2 sec-' [Hootsmans &Vermaat, in
voorb.]. Uit De Wit [1965] schatten we
voor Wageningen een gemiddelde
instraling gedurende de daglichtperiode in
het groeiseizoen (mei tot en met augustus)
van zo'n 720 fiE nr 2 s e c ' . Dit komt goed
overeen met eigen practicumwaarnemingen (gemiddeld 730 /uE nr 2
s e c ' metingen gedurende drie jaar in
laatste week van juni).
De natuurlijke daglichtcurve is geen 'aan/
uit' blokfunctie (met constant 720 /ÏE n r 2
s e c 1 als 'het licht aan is') maar een
sinusoïde met veel ruis veroorzaakt door
het weer. Voor een eerste voorlopige
schastting zoals we hier zullen maken
voldoet de blokfunctie echter.

Referentie

40-50

Van Gogh, 1987

50-100

Van Urk,1984;
Admiraal&
Van Zanten, 1988
Admiraal&
Van Zanten, 1988

70

Een dichte waterplaiitenvegctatic in helder, maar
turbulent water (klein zeegras m Roskildc Ejord,
Denemarken).

Als de instraling die de planten bereikt
minder is dan 50/720 = 7% van de
instraling aan het oppervlak, dan is dat
dus zeker te weinig voor een positieve
netto fotosynthese. Met de formule van
Lambert-Beer en de hierboven geschatte
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k van 3.7 nr 1 berekenen we dat deze 7%
op 70 cm diep nog beschikbaar is. Een
voorlopige maximale diepte waarop
waterplanten nog kunnen voorkomen
schatten we dus op 70 cm. We verwaarlozen hierbij de lichtwegname door
perifyton ('aangroeisel') op de planten,
hoewel die zeker niet gering hoeft te zijn
[Sand-Jensen &Sondergaard, 1981;
Silberstein etal. 1986; Vermaat &
Hootsmans, in voorbereiding].
Discussie en conclusies
Peeters [1988] rapporteerde zwevende
stofgehaltes van 20-30 mg H drooggewicht voor de trajecten in de Maas
waarin hij waterplanten vond. is lager dan
de in de Rijn gemeten waarden.
Aangezien de bijdrage van opgeloste
stoffen aan de door ons geschatte totale
extinctiecoëfficiënt relatief klein is (10%),
lijkt het redelijk te veronderstellen dat het
lichtklimaat in de Maas voor waterplanten
aanzienlijk gunstiger is dan dat in de
armen van de Rijn. De vraag of dit dan
ook van doorslaggevend belang is voor
het voorkomen van waterplanten in de
Maas kunnen we hier echter niet
beantwoorden, omdat ook de stroomsnelheid in deze trajecten lager is dan in
de Rijn (vergelijk tabel I en afb. 1).
Bovendien weten we niets van andere
factoren als peilfluctuaties en golfwerking
door scheepvaart. Het is in dit verband
relevant om te vermelden dat Peeters
[1988] stroomafwaarts van Lith nagenoeg
geen waterplanten vond. Het zwevendestofgehalte is in dit traject juist lager dan
bovenstrooms en de morfologie van het
stroombed is niet wezenlijk verschillend.
Peeters [mondeling mededeling] meent
dat dit niet veroorzaakt wordt door
intensiever scheepvaartverkeer beneden
Lith maar door de waterpeilfluctuaties
veroorzaakt door het openen en sluiten
van de Haringvlietsluizen.
Gezien het dwarsprofiel van het grootste
deel van onze Rijnarmen beperkt een
maximale diepte van 70 cm de waterplantenvegetaties tot een smalle strook
vlak langs de oever. Juist daar zullen de
krachten van de golfwerking relatief hoog
zijn door het breken van de golven op de
oeverbeschoeiingen. Ook zullen waterpeilfluctuaties als gevolg van bijvoorbeeld lage
afvoer en stuwing deze zone niet
onberoerd laten. We hebben al
geconstateerd dat ook de stroomsnelheid
in het Nederlandse deel van de Rijn
weleens kritisch hoog zou kunnen zijn,
zodat we al met al moeten concluderen
dat de omstandigheden niet erg gunstig
zijn voor de ontwikkeling van ondergedoken waterplantenvegetaties.
Als de aanwezigheid van dergelijke

vegetaties in het stroombed nagestreefd
wordt, dan ligt het voor de hand dat
luwtegebieden gecreëerd worden.
Vermaat etal.[in druk] concludeerden uit
een enclosure-experiment in het Veluwemeer dat luwte mogelijk een positieve
invloed had op de hoeveelheid biomassa
en de soortenrijkdom van waterplantenvegetaties. In dergelijke situaties zullen
zowel de golfwerking als de hoeveelheid
zwevende stof (door sedimentatie) minder
zijn. We kunnen hier geen uitspraak doen
over 'hoe luw voldoende luw is' omdat
daarvoor geen gegevens voorhanden zijn.
Bovendien moeten we ons realiseren dat
bovenstaande grotendeels gebaseerd is op
metingen in al bestaande vegetaties.
De condities waarin verschillende waterplantensoorten zich succesvol kunnen
vestigen zijn echter grotendeels onbekend.
We zijn van mening dat onderzoek naar
vestigingssucces en overlevingsstrategieën
van een aantal min of meer karakteristieke
waterplantensoorten in grote rivieren een
belangrijke bijdrage zou kunnen zijn voor
de ontwikkeling van een 'natuurlijker'
stroombed van de Nederlandse
rivierarmen.
Verantwoording
J.J. P. Gardeniers (Landbouwuniversiteit
Wageningen, vakgroep Natuurbeheer)
leverde de gegevens in Van Dijk & Smits
[1983]. De instralingsgegevens zijn
verzameld tijdens een door Van Vierssen,
Gijlstra, Hootsmans en Vermaat gegeven
practicum aquatische oecologie van de
vakgroep Natuurbeheer van de
Landbouwuniversiteit.
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