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Samenvatting & Conclusie
Het Gelderns-Nierskanaal is een aftakking van de Niers. Het Duitse deel van waterloop is
genormaliseerd. De waterloop is een door mensenhanden gegraven kanaal. Door het grote
verval en het niet beheren van de waterloop in het Nederlandse deel heeft het kanaal hier
een zeer natuurlijk karakter gekregen met een hoge dynamiek. Deze factoren zorgen voor
een waterloop met een grote diversiteit aan leefmilieus. De aanwezigheid en combinatie van
grind-, zand-, detritusbanken, holle oevers, dood en levend hout in de beek, snel (veel zuurstof) en langzaam stromende delen en veel beschaduwing zorgt ervoor dat veel minder algemene soorten een geschikt plekje kunnen vinden en zich er kunnen handhaven. De waterloop wordt voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) getypeerd als R14: snelstromende middenloop/benedenloop op zand.
Dankzij deze grote diversiteit aan leefmilieus bevat de macrofaunasamenstelling een hoog
aandeel kenmerkende soorten: Er komen vrij veel kenmerkende soorten vedermuggen, haftenlarven, libellen, kriebelmuggen, vlokreeften en vooral ook kokerjuffers voor. Het aantal
soorten dat in referentietoestand dominant zouden moeten voorkomen is nog laag. Echter
door onvoldoende waterkwaliteit en instroom van slib bij piekafvoeren worden ook een hoog
aandeel negatief dominante soorten voor het type R14 aangetroffen: Naast karakteristieke
milieus die passen bij een snelstromende middenloop op zand zijn er genoeg stromingsluwe
delen waar slib en detritus kan ophopen en een geschikt leefmilieu geven voor soorten die
daar goed bij gedijen. Een onnatuurlijk afvoerregime met zo nu en dan een flinke piek kan
ervoor zorgen dat bepaalde delen van het beekprofiel zover uitslijten dat daar bij normale
afvoer juist een vrij stagnant karakter ontstaat wat vervolgens gaat zorgen voor verhoogde
slibophoping. Dit zie je o.a. terug in diepe buitenbochten en spoelkommen die ‘niet kloppen’
met een natuurlijke afvoer. De totaalscore voor de macrofaunamaatlat was 0,52; matig.
Door de hoge stroomsnelheid en door de bijna gehele beschaduwing groeien er maar weinig
macrofyten. De meeste macrofyten groeien niet in de hoofdloop zelf maar op drooggevallen
grind- en zandbanken, oude meanders, enz. De meeste soorten die voor de KRW meetellen
zijn op deze plaatsen gevonden. De deelmaatlat abundantie van groeivormen maakt echter
veel goed. In de referentietoestand wordt een bedekking van meer als 60% bos nagestreefd,
de directe beekomgeving van het Gelderns-Nierskanaal bestaan bijna geheel uit bos. De
KRW-score voor macrofyten (zonder fytobenthos/diatomeeën) is 0,71 ekr; goed.
De gevonden samenstelling van diatomeeën scoort op de KRW-maatlat 0,70 ekr; goed. Volgens de KRW-maatlat wijst dit op een lage belasting met nutriënten en organische stoffen. De
KRW-maatlat is echter redelijk zwart-wit, het voldoet wel of het voldoet niet, er tussenin bestaat niet. De Van Dam-Index laat met grote betrouwbaarheid (92-99%) zien dat de aangetroffen diatomeeën indicerend zijn voor licht basisch water. De soorten bestaan grotendeels
uit stikstofautotrofe/stikstofheterogene soorten die (periodiek) tolerant zijn voor hogere concentraties organisch gebonden stikstof. De zuurstofbehoefte in matig (boven 50% verzadiging). De saprobie is α-mesosaproob en de trofie voedselrijk (eutrafent).

In de visstand van het Gelderns-Nierskanaal komen erg veel beekspecifieke soorten voor,
waaronder ook minder algemene soorten als barbeel, sneep. Niet alleen juveniele vis wordt
aangetroffen, wat meestal het geval is in andere beken in WPM-beheersgebied, maar een
populatie met juvenielen, adulten en alles ertussen. Het Gelderns-Nierskanaal is qua habitat
geschikt voor een kleine populatie barbeel, kopvoorn, sneep en serpeling. Grote populaties
zullen dit nooit worden door de beperkte oppervlakte van het stroomgebied en zeer beperkt
geschikt leefgebied in de buurt. Het probleem in de visstand zit in de verhouding tussen de
verschillende visgildes; te veel eurytope vissoorten (48%N baars en 12%N blankvoorn). Een
verklaring en oplossing zijn voor het “baarsprobleem” nog niet gevonden. De totaal KRWscore voor de visstand is 0,46 ekr; klasse ‘matig’. Doordat er weinig maatregelen getroffen
worden die de visstand flink kunnen verbeteren, wordt verwacht dat de 0,6 ekr (GET) niet
gehaald wordt. Daarom is er voor vis in het Gelderns-Nierskanaal een lagere doelstelling
vastgesteld, namelijk 0,54 i.p.v. 0,60 ekr.
Het Gelderns-Nierskanaal is een relatief gezond water wat de KRW-richtlijnen bijna haalt. Het
afzwakken van de onnatuurlijke hoge pieken (onnatuurlijke afvoerregime) zal waarschijnlijk
vooral bijdragen aan een verbetering van de macrofauna. Daarnaast zal een verdere verbetering van de waterkwaliteit en het laten liggen van omgevallen bomen in het bovenstroomse
deel waarschijnlijk de gehele biologische kwaliteit verder verbeteren. Naar verwachting zal
het Gelderns-Nierskanaal na het uitvoeren van bovenstaande maatregelen de KRWdoelstelling halen.

Onderzoeksdoel
Het Gelderns-Nierskanaal is een aftakking van de Niers. Het Duitse deel van de Niers is genormaliseerd. De waterloop is een door mensenhanden gegraven. Het Gelderns-Nierskanaal
heeft vanuit provinciaal beleid een specifieke ecologische functie gekregen en is onderdeel
van een Natura2000-gebied. Door het grote verval en het extensieve beheer van de waterloop in het Nederlandse deel heeft het kanaal hier een zeer natuurlijk karakter gekregen met
een hoge dynamiek. Enkel bomen die in de beek zijn gevallen worden met het huidige beheer
(2007) nog verwijderd. Benedenstrooms van het meetpunt OGELD450 (zie tab.1) is het verval groter dan bovenstrooms. Bovenstaande factoren zorgen voor een waterloop met een
grote diversiteit aan leefmilieus. De aanwezigheid en combinatie van grind-, zand-, detritusbanken, holle oevers, dood en levend hout in de beek, snel (veel zuurstof) en langzaam stromende delen en veel beschaduwing zorgt ervoor dat veel minder algemene soorten een geschikt plekje kunnen vinden en zich er kunnen handhaven. De waterloop wordt getypeerd als
R14: snelstromende middenloop/benedenloop op zand.
Het onderzoeksdoel in het Gelderns-Nierskanaal is tweeledig. De monitoringsgegevens worden gebruikt voor zowel de 6 jaarlijkse toestand- en trendmonitoring (TT) als voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM). TT-monitoring heeft tot doel het vaststellen en beoordelen van lange termijn trends voor zowel menselijke activiteiten als veranderingen in natuurlijke
omstandigheden. De verzamelde informatie moet ook leiden tot een globale beoordeling van
de wateren binnen een stroomgebied. De OM-monitoring richt zich op de belangrijkste drukken waardoor de ecologische toestand niet optimaal is. De drukken in het GeldernsNierskanaal zijn onnatuurlijk peildynamiek en voorbelasting. De meetpunten zijn zo geplaatst
dat ze het probleem het beste in beeld brengen. Beide monitoringsdoelen komen voort uit de
Europese Kaderrichtlijn Water en zijn verplicht. Naast dat de resultaten voor de KRWmonitoringsdoelen worden gebruikt, worden ze ook gebruikt om te kijken waar we staan met
het realiseren van onze eigen beheersdoelstellingen.
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Locaties
Tabel 1 Meetlocaties en meetpuntomschrijvingen

meetpuntcode

meetpuntomschrijving

x

y

OGELD050

Geldernskanaal daadwerkelijke grens

211400

393310

OGELD100

Geldernskanaal Grens

211190

392950

OGELD400

Geldernskanaal Populierenlaan

210767

392372

OGELD450

Geldernskanaal Benedenstrooms beverdam

210435

391958

OGELD850

Geldernskanaal 250m bov.str. N271

209610

391260

OGELD900

Geldernskanaal Hamert

209370

391170

Figuur 1 Ligging van de meetpunten
OGELD050,
OGELD100,
OGELD400,
OGELD450, OGELD850 en
OGELD900 voor macrofauna en
vegetatie. Voor de visstandinventarisaties is gebruik gemaakt
van trajecten t.h.v. OGELD100,
OGELD425, OGELD850 en
OGELD900.

-2-

Resultaten biologische en chemische monitoring 2007
Macrofauna
De volgende gegevens zijn geanalyseerd met QBWat; een programma voor ecologische
beoordeling van wateren volgens de richtlijnen van de KRW, versie 3.20 (zie tab.2 en bijlage
1). De gegevens zijn uit ecobase geëxporteerd met omrekening naar standaard monsterlengte en bevat daarvoor omgerekende abundanties.

Tabel 2: Beoordeling macrofauna mbv KRW-macrofauna maatlat R14
parameter
Macrofauna eqr
3.0 totaal abudantieklassewaarden
3.1 positief dominanten + kenm. taxa % abund.
3.2 negatief dominanten % abund.
3.3 kenmerkende taxa % aantal

mpc
OGELD050 OGELD100 OGELD400 OGELD450 OGELD850 OGELD900
0,479
0,447
0,617
0,534
0,53
0,515
173
150
227
190
153
163
16,79
18,66
24,2
21,06
24,17
19,62
21,39
24,66
11,44
20
24,17
19,62
16,67
13,85
27,27
21,95
22,81
19,64

In het veldseizoen van 2007 zijn 6 meetpunten (reguliere grens- en mondingsmeetpunt plus 4
nieuwe) bemonsterd t.b.v. KRW-monitoring. Op basis van deze 6 monsters in 2007 is de ekr
gemiddeld 0,52 (min 0,48 grens; max 0,62 middendeel)(zie tabel 2). Als we de 2 bij de grens
gelegen en morfologisch minder ontwikkelde meetpunten niet meerekenen is de ekr gemiddeld 0,55. We verwachten dat deze geringe afstand tot GET overbrugd kan worden door het
wegnemen van het onnatuurlijk afvoerregime en aanvullende waterkwaliteitsverbetering
(doelendocument). Beide negatieve invloeden vinden hun oorsprong in Duitsland.

Kenmerkende soorten macrofauna:
Een aantal voor snelstromende middenlopen op zand kenmerkende Chironomidae-soorten
(Pluim- en Vedermuggen) komen in vrijwel alle onderzochte trajecten voor, waaronder Brillia
flavirons, Paracladius conversus en Polypedilum pedestre. De zeldzame haft Heptagenia
sulphurea (zie fig.2) komt in alle onderzochte trajecten voor met een aardige abundantie.
Deze soort is optimaal aangepast aan hogere stroomsnelheden door zijn afgeplatte vorm;
door die vorm heeft de stroming minder vat op het dier en maakt het ook mogelijk om onder
stenen en takken weg te kruipen.

Figuur 2: De kenmerkende haft Heptagenia sulphurea.
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Opvallend is ook het veelvuldig voorkomen van verschillende kenmerkende kokerjuffersoorten in alle trajecten. Illustratief is het voorkomen van Hydropsyche pellucidula in de 4 benedenstroomse meetpunten, bovenstrooms nabij de grens ontbreekt de soort op één individu
na. Deze soort is vrij algemeen in schoon en stromend water (minimaal 20-30 cm/s). Op
OGELD100 en OGELD050 is de stroomsnelheid in de stroomversnellingen doorgaans te
laag om deze soort te herbergen. Bovendien is deze soort minder tolerant voor organische
verontreiniging; de soort maakt golvende bewegingen om er via een waterstroom zuurstof
langs zijn achterlijf te kunnen voeren (undulatiegedrag).
Daarnaast komt de kokerjuffer Lype phaeopa voor, waarvan bekend is dat deze soort in min
of meerdere mate van het eten van hout leeft. Hij leeft in tunnels die op het hout bevestigd
zijn. Larven van de zeer zeldzame Psychomyia pusilla (Rode Lijst Kokerjuffers 2004)(zie
fig.3) is in het middengedeelte ook in grotere abundanties waargenomen, zodat gesproken
kan worden van een populatie.

Figuur 3: Een volwassen exemplaar
van Psychomyia pusilla.

De soort is in ons beheersgebied verder bekend van de Niers en de Swalm. Karakteristiek
voor deze familie, waar Lype phaeopa trouwens ook toe behoord, is de bouw van zijden tunnels op harde substraten in het larvestadium. De larve fabriceert dus geen vaste koker zoals
de meeste kokerjuffers of netten zoals Hydropsyche, maar leeft in tunnels die enkele keren
de lengte van zijn lichaam beslaan.

Negatief dominante soorten:
Hoe dichter het Gelderns-Nierskanaal de monding nadert hoe groter het aandeel aan zoetwaterpissebedden Asellus aquaticus en Proassellus coxalis. Deze soorten leven in de detrituslaag en zijn resistent tegen lage zuurstof en hoge organische belasting; ze kunnen in deze
situatie zelfs Gammarus wegconcurreren. Er is hier echter geen sprake van verdringing van
(voor R14 kenmerkende) Gammarus-soorten; ook deze soorten zijn talrijker nabij de monding. Opvallend genoeg ontbreken de soorten in het geheel in het langzamer stromende
grenstraject. Waarschijnlijk komt dit door de slibafzettingen bij de piekafvoeren. Van de 4
meer natuurlijke trajecten ontbreken de zoetwaterpissebedden alleen op OGELD400, het
traject met (mede daardoor) de hoogste ecologische toestand voor de maatlat macrofauna.
Daarnaast komen in alle trajecten grote hoeveelheden vedermuggen van het genus Chironomus voor. De meeste van de soorten in dit genus verdragen hoge verontreiniging. Dit
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genus beslaat 4 tot 9% van de totale abundantie en 23 tot 45% van de abundantie van de
negatief dominante soorten. Daarnaast komt nog de voor organische verontreiniging meest
tolerante borstelworm Limnodrilus hoffmeisteri voor, in redelijk hoge abundanties. Ook Tubificidae zijn goed vertegenwoordigd in alle trajecten en indiceren ook een hoge organische
belasting. Deze borstelwormen zijn vooral gevonden in langzaamstromende en slibrijke gedeelten. De borstelwormen zijn in totaal goed voor 3 tot 5% van de totale abundantie en 15
tot 45% van de abundantie van de negatief dominante soorten.
De deelmaatlat abundantie dominant negatieve soorten (%DN) wijkt alleen bij OGELD400 af
van de rest; 11% ipv 20-25%: Veel aangetroffen soorten die tot deze groep gerekend worden, ontbreken op dit traject. Op basis van het voorkomen van verschillende substraten in het
veld en het aandeel wat daarvan bemonsterd is, is de relatief lage abundantiepercentage van
negatief dominante soorten op traject OGELD400 wel enigszins te verklaren. Het traject is
eentonig, zonder bochten en ondiep met voornamelijk zand. De oevers zijn nog gedeeltelijk
beschoeid. Dit zandsubstraat met grof en fijn detritus is voornamelijk bemonsterd. Er is ook
slibsubstraat bemonsterd maar dit was minder diep ontwikkeld als in de andere trajecten.
Slibafzettingen bij piekafvoeren vinden juist niet op dit traject plaats, de deels beschoeide
oevers zorgt dat het beekprofiel ondanks de soms hoge afvoeren smal blijft. Dit terwijl de
soortensamenstelling in dit traject waarschijnlijk ook positief wordt beïnvloedt door het voorkomen van kenmerkende soorten in de andere trajecten.

Positief dominante soorten:
Zie ook bijlage 1. Door het hele Gelderns-Nierskanaal komt de netbouwende kokerjuffer Hydropsyche angustipennis voor in redelijk hoge dichtheden. Daarnaast komt in één traject
(OGELD100) naast Gammarus roeselii en G. Pulex (beiden indifferent voor type R14) ook
Gammarus fossarum voor in redelijk hoge dichtheden. Deze vlokreeft heeft een voorkeur
voor bovenlopen van beken, rivieren waar de stroomsnelheid relatief hoog is en de zomertemperatuur relatief laag, resulterend in een constant hoog zuurstofgehalte en is tamelijk
gevoelig voor vervuiling. Het voorkomen van de soort in juist dit traject is niet echt te rijmen
met de situatie ter plaatse.

‘Ontbrekende kenmerkende soorten’:
Monsters uit de Swalm kennen doorgaans gemiddeld hogere percentages kenmerkende
soorten (t.o.v. het totaal aantal soorten). Dit komt echter met name door het voorkomen van
een kleiner aantal soorten, met lagere abundanties, die negatief dominant of niet relevant
zijn. In de Swalm zijn in eerdere monsters aanvullend op de kenmerkende soorten uit het
Gelderns-Nierskanaal nog aangetroffen: verschillende Elmis en hoge abundanties van de
rheobionte haft Ephemerella ignita. Daarentegen ontbreken er ook soorten, bijv. Heptagenia’s enz. In grote lijnen is de situatie niet heel anders gekeken vanuit kenmerkende soorten
voor type R14. Op basis van deze vergelijking lijkt het probleem daar niet te zitten.

Concluderend macrofauna
Het Gelderns-Nierskanaal bevat dankzij de gevarieerde morfologie met veel stroomsnelheiddiversiteit en substraatdiversiteit een hoog aandeel kenmerkende soorten in de macrofaunasamenstelling. Deze soorten bewonen het substraat en structuren in de stroming zoals
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bladdammen, grindbankjes, bomen en takken. Het aantal soorten die in referentietoestand
dominant moeten voorkomen is nog laag; van deze soorten komen er in het hele GeldernsNierskanaal slechts 3 verschillende voor, maar nooit alle drie in één traject.
Echter door voornamelijk een hoge organische belasting is ook een hoog aandeel van het
aantal aangetroffen dieren negatief dominant voor type R14. Met name substantiële abundanties van Chironomus en verschillende borstelwormen indiceren een organisch belast systeem. Deze organische belasting komt sterk tot uiting dankzij de morfologische diversiteit;
naast karakteristieke milieus die passen bij een snelstromende middenloop op zand zijn er
genoeg stromingsluwe delen waar slib en detritus kan ophopen en een geschikt leefmilieu
geven voor soorten die daar goed bij gedijen. Het is ook aan de hoge stroomsnelheid in andere delen te danken dat soorten die deze verontreiniging niet kunnen verdragen óók kunnen blijven voorkomen. Een onnatuurlijk afvoerregime met zo nu en dan een flinke organisch
belaste) piek kan ervoor zorgen dat bepaalde delen van het beekprofiel zover uitslijten dat
daar bij normale afvoer juist een vrij stagnant karakter ontstaat wat dan vervolgens weer gaat
zorgen voor slibophoping. Dit zie je in de veldsituatie o.a. terug in erg diepe buitenbochten en
spoelkommen die ‘niet kloppen’ met een gemiddelde afvoer. Natuurlijk horen er diepere
spoelkommen thuis in het beekprofiel, maar die zullen er met een gedempte dynamiek anders uitzien als bij de huidige dynamiek. In de referentiesituatie wordt een vrij constante afvoer vereist/aangetroffen, waardoor van een veel meer gedempte dynamiek sprake is.
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Macrofyten
Op 10 juli 2007 zijn in het Gelderns-Nierskanaal op 6 trajecten (zie fig. 1) van elk 200m vegetatieopnames uitgevoerd. De drie bovenstroomse trajecten hebben betrekking op een deel
van het kanaal dat een minder groot verval heeft en waar de morfologie zich nog verder moet
ontwikkelen. Het grootste deel van dit traject is beschaduwd door aangeplante bomen. De
drie benedenstroomse trajecten liggen in een deel van het kanaal waar de waterloop zich
dankzij een groot verhang en geen beheer een meer natuurlijk profiel heeft verschaft. De
begroeiing op deze drie benedenstroomse trajecten beperkt zich, door de hoge stroomsnelheid, grotendeels tot kommen en nevengeulen.
De macrofyten in het Gelderns-Nierskanaal scoren redelijk goed (zie tab.3). Het traject
OGELD400 scoort goed (0,69 ekr). De andere trajecten scoren matig. De scores liggen tussen de 0,44 en 0,59 ekr. Geaggregeerd wordt de maatlat voor overige waterflora voor het
gehele Gelderns-Nierskanaal (excl. Fytobenthos) berekend op 0,71 ekr, vooral dankzij het
samenvoegen van de soortenlijsten wordt de score voor de deelmaatlat soortensamenstelling
hoog.

Tabel 3: Ecologische beoordeling macrofyten. OGELD1 is het traject vlakbij de monding, OGELD6 het
traject vlabij de grens.
location
sample
type
Aggregatie
Overige waterflora eqr
Beoordeling klasse
Beoordeling
Berekeningselementen uit deelmaatlatten:
2 Overige waterflora:
2.1 abundantie groeivormen eqr
2.1.1 submers
2.1.2 drijvend
2.1.3 emers
2.1.4 flab
2.1.5 kroos
2.1.6 oever
2.2 macrofyten soorten eqr
2.2.1 waterplanten telwaarde

OGELD
OGELD1
R14
+
0.436
3
matig

OGELD
OGELD2
R14
+
0.559
3
matig

OGELD
OGELD3
R14
+
0.686
4
goed

OGELD
OGELD4
R14
+
0.493
3
matig

OGELD
OGELD5
R14
+
0.593
3
matig

OGELD
OGELD6
R14
+
0.526
3
matig

OGELD

0.750
0.600
0.900
0.900
0.900
0.121
2

0.675
0.900
0.900
0.900
0.450
0.442
8

0.900
0.900
0.725
0.900
0.900
0.473
9

0.350
0.100
0.900
0.900
0.600
0.636
15

0.550
0.100
0.900
0.900
1.000
0.636
15

0.550
0.100
0.900
1.000
1.000
0.503
10

0.726
0.643
0.833
0.917
0.808
0.697
18

R14
6
0.711
4
goed

De deelmaatlat abundantie van groeivormen compenseert in een aantal gevallen de wat lage
score voor de deelmaatlat soortensamenstelling. Door beschaduwing in met name de benedenstroomse trajecten is de aanwezigheid van begroeiing in het water over het algemeen erg
beperkt. Veel van de aangetroffen ‘waterplanten’ (zie bijlage 2) die meetellen met de KRWbeoordeling zijn vooral aangetroffen op natte en slikkige oevers of verlandende laagtes en
oude meanders (zie fig.4). Alleen kleine egelskop, schedefonteinkruid, gekroesd fonteinkrud,
stomphoekige sterrenkroos en diverse kroossoorten waren volledig of vrijwel volledig beperkt
tot de waterloop zelf. Met name op het traject OGELD450 zijn vrij veel ruderale planten en
graslandplanten aangetroffen die niet direct karakteristiek zijn voor een waterloop. Deze
soorten groeiden op zand- en grindbankjes in en langs de watergang. Ze vormen dan ook
geen duurzaam onderdeel van de begroeiing, maar zijn in staat om zich (steeds opnieuw)
snel te vestigen op kale, ietwat doorlatende en niet te sterk beschaduwde bodems.
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Figuur 4 Oude meanders en grindbanken
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Vissen
Op 1 september 2007 is het Gelderns-Nierskanaal op vier trajecten van elk 200m bemonsterd op vissen. De trajecten OGELD900 en OGELD700 liggen in het benedenstroomse deel
met veel verval en geen onderhoud. Het traject OGELD425 ligt op de overgang van veel
verval naar minder verval. Het traject OGELD100 ligt in het bovenstroomse deel met weinig
verval en weinig morfologische variatie.
Tabel 4 Ecologische beoordeling Gelderns-Nierskanaal m.b.v. natuurlijke R14-vissenmaatlat

De visstand van het Gelderns-Nierskanaal is zeer divers met een aantal bijzondere soorten.
In totaal zijn er 24 soorten gevangen. Getoetst aan de KRW-maatlat scoort de visstand 0,46
ekr (‘matig’) (zie tab.4 en bijlage 3) op de natuurlijke R14-vismaatlat. De gewenste vissoorten
zijn aanwezig. En niet alleen de juvenielen, wat meestal in andere beken in WPMbeheersgebied waar deze minder algemene soorten voorkomen het geval is, maar een populatie met juvenielen, adulten en alles ertussen. Vooral in vergelijking met andere beken in het
beheersgebied zwemmen er veel habitspecifieke en migrerende vissoorten. Het grote aantal
vissoorten en daarnaast nog eens de aanwezigheid van de soorten kopvoorn
(steen/grindpaaier), serpeling (steen/grind/zandpaaier), sneep (steen/grindpaaier), winde
(grind/plantpaaier) en barbeel (grindpaaier)(zie fig.5) wijzen op een gezonde morfologie en
dynamiek. Dat wil zeggen de aanwezigheid van voldoende stromingsvariatie, de aanwezigheid van grotere grind- en zandbanken, voldoende beschutting en variatie in de vorm van
omgevallen bomen, holle oevers en diepe kuilen. Voor elke vissoort is er wel een geschikte
leefomgeving te vinden. De directe verbinding en goede monding in de Maas zorgen voor
een snelle en wisselende aanvoer van nieuwe genen van de zeldzamere soorten.
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Figuur 5 Een juveniele barbeel gevangen in de locatie OGELD900

De verhouding tussen de verschillende visgildes (rheofiel, eurytoop, migrerend en habitatspecifiek) is nog niet ideaal. Doordat de eurytope soorten blankvoorn (12%) en vooral baars
(48%) in aantallen totaal 60% van de visstand uitmaken zijn de andere visgildes ondervertegenwoordigd. Een verklaring voor de hoge aantallen jonge baars is nog niet gevonden. Als
gevolg van natuurlijke fluctuaties in de baarspopulatie in de Maas zou een mogelijke verklaring zijn dat dit een piekjaar is waarin de jonge baars in zeer hoge aantallen aanwezig is. Een
vergelijkbaar geval heeft zich in 2006 voorgedaan in de Grensmaas. Het betrof hier grote
aantallen jonge roofblei die het jaar erop in veel lagere aantallen aangetroffen werd (mondelinge mededeling R. Gubbels). Het is dus mogelijk dat bij de volgende bemonstering de
baarsaantallen minder hoog zijn.
De stabiele verspreiding van het bermpje, rivierdonderpad en riviergrondel over de gehele
beek laten zien dat het Gelderns-Nierskanaal een gezonde (basis)beekstructuur heeft met
voldoende beekspecifiek substraat. De trajecten OGELD900 en OGELD700 liggen in het
deel dat een groot verval heeft. Dit deel wordt gekenmerkt door omgevallen bomen, diepe
kuilen, holle oevers en grindbanken. Op deze trajecten werden ook (bijna) alle barbelen, windes, kopvoorns en snepen gevangen. De trajecten OGELD425 en OGELD100 missen deze
grote morfologische variatie door het minder grote verval. Ze laten een meer monotone
beekstructuur zien die niet geschikt is voor bovenstaande habitatspecifieke soorten. Hier
werden bovengenoemde soorten ook niet gevangen.
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Diatomeeën
Op 8 juni 2007 is het Gelderns-Nierskanaal op het meetpunt OGELD850 bemonsterd op
diatomeeën (figuur 6). De aangetroffen soorten en hun abundantie zijn getoetst aan de KRW
R14 fytobenthosmaatlat. Deze maatlat is gebaseerd op de IPS (Indice de Polluosensitivité
Spécifique). Dit beoordelingssysteem heeft een sterk verband met nutriëntenconcentraties.
De gevonden samenstelling van diatomeeën scoort op de KRW-maatlat 14,97 IPS, dit komt
overeen met een EKR van 0,70 (‘goed ecologische toestand’) (zie bijlage 4). Volgens de
KRW-maatlat wijst dit op een matige organische belasting. Dit lijkt tegenstrijdig met de macrofaunabeoordeling. Epifytische diatomeeën worden echter aangehecht aan vaste substraten bemonsterd. Daar sedimenteert geen slib, maar periodiek hogere belastingen werken
uiteindelijk wel door in nutriëntenconcentraties. Macrofauna wordt juist deels ook bemonsterd
in slibrijkere zones.
Naast de beperkte KRW-maatlat zijn de gegevens ook getoetst met de Van Dam-Index (Van
Dam et al, 1994)(bijlage 4). De Van Dam-Index laat met grote betrouwbaarheid (92-99%)
zien dat de aangetroffen diatomeeën indicerend zijn voor licht basisch water. De soorten
bestaan grotendeels uit stikstofautotrofe/stikstofheterogene soorten die (periodiek) tolerant
zijn voor hogere concentraties organisch gebonden stikstof. De zuurstofbehoefte in matig
(boven 50% verzadiging). De saprobie is α-mesosaproob en de trofie voedselrijk (eutrafent).

Figuur 6: Plaatsen van rietstengels aan een paal
als toegevoegd
substraat
voor
diatomeeën.
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Chemie
De chemische toestand van het Gelderns-Nierskanaal wordt maandelijks bemonsterd op het
meetpunt OGELD900, bij de monding van het kanaal aan de maas. De chemische waterkwaliteit van het kanaal is grotendeels afhankelijk van het water dat vanaf de Niers in het kanaal
wordt gelaten. De waterkwaliteit is nog onvoldoende als gevolg van te hoge concentraties
meststoffen (ook wel nutriënten: stikstof en fosfaat), sulfaat en 'zware' metalen.
Er zitten structureel teveel meststoffen (stikstof en fosfaat) in deze watergang. Vooral het
hoge gehalte fosfaat (ruim drie maal de norm) is een belemmering voor een goede ecologische ontwikkeling. Van de gemeten metalen overschrijden koper, nikkel en zink de norm.
Nikkel in opgeloste toestand voldoet echter aan de de KRW norm.
De sulfaatconcentratie overschrijdt de MTR in geringe mate.

Gelderns Nierskanaal
parameter
Stikstof (mg/l)
Fosfaat (mg/l)
Koper (ug/l)
Zink (ug/l)
Nikkel (ug/l)
Nikkel gefiltreerd (ug/l)
Cadmium (ug/l)
Chroom (ug/l)
Lood (ug/l)
Sulfaat (mg/l)
Chloride (mg/l)
Zuurstof (mg/l)
Zuurgraad (pH)
Temperatuur

zeer goed

methode
ZGM
ZGM
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
gem
P90

goed

OGELD850
5,3
0,48
7,3
94,57
18,3
11,34
0,27
9,9
5,84
112,70
70
7,8
7,84
18,60

matig

ontoereikend

slecht

Tabel 5: Chemische beoordeling Gelderns-Nierskanaal op 1 meetpunt. De getallen zijn meetwaarden
(toetswaarden). De kleur geeft aan in hoeverre de voor de KRW geldende (concept) norm wordt overschreden. 'Zeer goed' = concentratie kleiner dan 0,5 maal de norm; 'goed' = concentratie onder de
norm; 'matig' = concentratie overschrijdt de norm 1-2 maal; 'ontoereikend'=concentratie overschrijdt de
norm 2-5 maal; 'slecht' = concentratie overschrijdt de norm meer dan 5 x. Voor zuurstof moet de meetwaarde juist boven de norm (5 mg/l) zijn om te voldoen.

Het biologisch zuurtsofverbruik is de laatste jaren flink afgenomen, volgens chemische analyses (zie figuur volgende bladzijde). Macrofauna indiceert echter nog steeds een grote invloed
van organische belasting op de soortensamenstelling. Er ontstaan dus verschillen in conclusies. Biologisch wordt er echter een beeld gegeven van de kwaliteit van het aquatisch milieu
als geheel inclusief de bodem, terwijl chemisch slechts de bovenstaande waterfase wordt
beoordeeld. Een mogelijk achterlopen van het herstel van de kwaliteit na sanering van verontreinigingsbronnen door de nog aanwezige sliblaag op de bodem van een waterloop kan
daardoor worden veroorzaakt.
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