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Inleiding
ste

Het Niersdal was tot aan het begin van de 20 eeuw een stelsel van moerasgebieden,
geulen en opgeslibde eilanden. Er waren diverse watermolens aanwezig zoals in Gennep en
net over de grens in Duitsland. In de jaren twintig is de Niers in Duitsland gekanaliseerd om
het beekdal beter te benutten voor landbouwkundig gebruik. In het Nederlandse deel zijn op
plaatselijke oeververdedigingen na alleen grote veranderingen opgetreden bij Gennep en de
Maasmonding. Bij Gennep zijn na ontmanteling van de watermolen de nevengeulen gedempt
en werd het gebied geschikt gemaakt voor beweiding door de aanleg van afwateringssloten.
In de directe omgeving van de Niers heeft rond 1955 de ruilverkaveling van Ottersum plaats
gevonden. Onbekend is tot welke aanpassingen aan de waterhuishouding dit plan heeft
geleid (Royal Haskoning et al., 2002). De afvoerkarakteristiek van de Niers is sterk veranderd
in vergelijking met de natuurlijke situatie. De hydromorfologische processen worden deels
verhinderd doordat de (submerse) vegetatie intensief gemaaid wordt. Hierdoor zijn de
natuurlijke inundatie-, erosie- en sedimentatieprocessen beperkt. Het grootste deel van de
Niers op Duits grondgebied is gekanaliseerd. Daarnaast is het omliggende gebied sterk
ontwaterd. Hierdoor zijn vele bronnen en zijbeken verdroogd. De intensieve ontwatering leidt
samen met de kanalisatie en verstuwing van de zijbeken tot een extremer afvoerverloop. De
variatie van de afvoer in de Niers in natte en droge periodes valt mee in vergelijking met
andere beken/rivieren. Tijdens de droge periodes bestaat een groot deel van het water dat
dan door de Niers stroomt uit effluentwater van de RWZI’s in Duitsland.
Het onderzoeksdoel is tweeledig. De monitoringsgegevens worden zowel gebruikt voor de
driejaarlijkse operationele monitoring (OM) als voor eigen reguliere monitoringsdoelen. OMmonitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel niet te halen
binnen de gestelde termijn. De monsterlocaties zijn zo geplaatst dat ze de drukken het beste
in beeld brengen. De OM-monitoring komt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water en is
verplicht.

Meetpuntlocaties
Tabel 1: Meetpuntlocaties en bemonsterde parameters

Meetpuntcode

meetpuntomschrijving

Mafa Vis Diat Vegetatie Chemie Debiet

ONIER200

Niers Zelderheide

X

ONIER300

Niers Klockscherhof [BRD]

X

ONIER325

Niers thv Kendel

ONIER350

Niers Zeldersche Driessen

ONIER500

Niers Vogelzang

ONIER600

Niers Oordse Brug

ONIER700

Niers thv instroom meander

ONIER900

Niers Milsbeek

ONIER950

Niers Monding

X
X

X

X
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Figuur 1: Ligging van de meetpunten. Zie bijlage 4 voor beschikbare foto’s van 2014 van de
meetpunten.
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Macrofauna
In 2008, 2011 en 2014 zijn vier meetpunten bemonsterd op macrofauna: ONIER200, 300,
600 en 900. Van de meetpunten ONIER200 en ONIER900 zijn ook gegevens beschikbaar
eerder dan 2008.

2014
In 2014 wordt de macrofaunasamenstelling in het KRW-waterlichaam Niers beoordeeld met
0,74 ekr, goede ecologische toestand (tab.2).
Tabel 2 Beoordeling macrofaunasamenstelling van de Niers in 2014 m.b.v. de KRW-R6-maatlat

Het aandeel kenmerkende soorten (typische beeksoorten) en positief dominante soorten
(soorten die dominant zijn in gunstige omstandigheden) is hoog. Er worden relatief veel
zeldzame soorten (voor Nederland) in de Niers aangetroffen (tab.3). De zeldzame soorten
zijn kenmerkend voor een lage organische belasting (oligoproob, B-mesosaproob) en komen
voornamelijk voor op waterplanten en/of grind, in stromend en zuurstofrijk water.
Tabel 3 Zeldzame en zeer zeldzame macrofaunasoorten uit de Niers in 2014
Zeldzaam
Aphelocheirus aestivalis
Hygrobates fluviatilis
Sperchon clupeifer
Heptagenia sulphurea
Limnius volckmari
Serratella ignita
Baetis fuscatus
Echinogammarus berilloni

Zeer zeldzaam
Simulium (Wilhelmia) lineatum
Heptagenia flava
Polypedilum cultellatum
Tanytarsus ejuncidus
Gomphus vulgatissimus
Potthastia gaedii

Trend
In 2008 werd de macrofaunasamenstelling beoordeeld met 0,63 ekr, de goede ecologische
toestand (tab.4). In 2011 en 2014 werd de macrofauna hoger beoordeeld, respectievelijk 0,76
en 0,74 ekr.
Tabel 4 Beoordeling macrofauna in het KRW-waterlichaam de Niers uit 2008, 2011, 2014.

De macrofaunasamenstelling van de Niers wordt al jaren hoog beoordeeld (fig.2). Het ene
meetjaar wordt de macrofauna iets hoger en het andere meetjaar weer iets lager beoordeeld.

Figuur 2 Beoordeling macrofaunasamenstelling m.b.v. de KRW-R6-maatlat

De sladecek-index wordt gebruikt om op basis van de soortensamenstelling een uitspraak te
doen over de mate van organisch rijke omstandigheden. In 2008 werden de monsters nog net
beoordeeld als sterk verontreinigd (fig.3). In 2011 en 2014 worden de monsters meestal
toegedeeld tot de klasse kritische belast. Het streefbeeld in de Niers is voornamelijk matig
belast.
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Figuur 3 Sladecek-index per meetpunt voor de Niers in 2008, 2011 en 2014.

Vissen
In het najaar van 2008, 2011 en 2014 is de visstand van de Niers op zes meetpunten
bemonsterd middels elektrovisserij. Op elk meetpunt is een traject van ongeveer 250 meter
bemonsterd.

KRW
De vissenmaatlat van de KRW beoordeeld de visstand in de Niers in 2014 als ontoereikend,
0,20 ekr (tab.5). In 2008 en 2011 werd de visstand beoordeeld met respectievelijk 0,30 en
0,27 ekr, beide klasse ontoereikend. De lagere KRW-score wordt voornamelijk veroorzaakt
door een afname van het aantal rheofiele soorten op de verschillende trajecten.

Tabel 5 Beoordeling visstand Niers in 2008, 2011 en 2014 m.b.v. KRW-R6-maatlat (zie bijlage 2 voor
een uitgebreide uitdraai)

EFI+
De European Fish Index (EFI+) is gebaseerd op visstandgegevens uit heel Europa. EFI+
werkt niet met een aantal vooraf vastgestelde streefbeelden per watertype zoals de KRW.
EFI+ berekend voor elke monsterlocatie een passend streefbeeld op basis van meerdere
gebiedskenmerken (o.a. waterloopbreedte, stroomregime, geomorfologie, waterherkomst,
grootte bovenstrooms stroomgebied, bodemverval, natuurlijk sediment)) en de huidige
visstand. Net als bij de KRW is 0,60 een realistische doelstelling.
In 2014 wordt de visstand beoordeeld met 0,26 (zie bijlage 2). In 2008 en 2011 wordt de
visstand beoordeeld met respectievelijk 0,15 en 0,31. Tussen 2008 en 2014 is het aandeel
vissen dat intolerant is voor habitatdegradatie (denk aan morfologie) is gestegen van 0,5%
naar 5%. Het aandeel vissen dat intolerant is voor lage zuurstofgehaltes is gestegen van
2,2% naar 4,8%. Het totaal aantal rheofiele (stromingsminnend) soorten in de Niers is
ongeveer gelijk gebleven. Het aantal rheofiele soorten per traject is afgenomen, ze komen
niet meer op elk traject voor. Het aandeel lithofiele soorten (afhankelijk van steen/grind) is
toegenomen van 1,2% naar 5,8%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van
de exotische grondels (Zwartbekgrondel en Marmergrondel) (tab 6).

Tabel 6 Vangstsamenstelling Niers in 2008, 2011 en 2014

Aal
Baars
Beekprik
Bermpje
Bittervoorn
Blankvoorn
Blauwband
Brasem
Driedoornige stekelbaars
Europese meerval
Goudvis
Karper
Kesslers grondel
Kleine modderkruiper
Kopvoorn
Marmergrondel
Pos
Rietvoorn
Rivierdonderpad
Riviergrondel
Rivierprik
Serpeling
Snoek
Snoekbaars
Tiendoornige stekelbaars
Winde
Zeelt
Zeeprik
Zwartbekgrondel

2008 2011 2014
105 97 13
1023 1092 308
6
96 379 100
8
8
57 257 80
1 17 19
48 88
8
99 175 388
50
1
1
42
71 124 29
4
23
104 318
64 199
1
1
26 75
4
4 32
1
2 25
1
1
54 22 30
12
9
14 22
2
2
3
2
6 39 12
1
149 261

De visstand van de Niers is ontoereikend. Het aandeel rheofiele (stromingsminnend) soorten
en soorten die intolerant zijn voor lage zuurstofgehaltes is te laag. Dit komt neer op een te
laag aandeel Kopvoorn, Serpeling, Winde, Riviergrondel en Rivierdonderpad en een te hoog
aandeel eurytope (weinig kritische) soorten zoals Driedoornige stekelbaars en Baars.
Daarnaast neemt het aandeel exotische grondels (Marmergrondel en Zwartbekgrondel) sterk
toe. Het lijkt erop dat met de toename van deze grondels het aandeel inheemse bodemvisjes
met een vergelijkbare levenswijze als de uitheemse grondels (bijv.Kleine modderkruiper, Pos
en Rivierdonderpad) afneemt.

Vegetatie
In 2008 en 2014 zijn op respectievelijk 6 en 4 trajecten in de Niers vegetatieopnames
uitgevoerd.
Tabel 7 Beoordeling vegetatie m.b.v. KRW-R6-maatlat (zie bijlage 3 voor een uitgebreide uitdraai)

In 2014 wordt de vegetatie in de Niers door de KRW-R6-maatlat beoordeeld als ontoereikend,
0,33 ekr (tab.7). De aangetroffen soorten worden als ontoereikend beoordeeld. Betreft de
groeivormen is het aandeel submerse (ondergedoken) vegetatie is goed. Het aandeel emerse
(boven water uitstekend) en drijvende vegetatie is veel te laag. Kroos en algen komen zo
goed als niet voor in de Niers. Het aandeel vegetatie op de oever dat voor schaduwing van de
Niers zorgt is veel te laag.
De aangetroffen soorten (tab.8) in 2014 komen allemaal algemeen voor langs en in de beken
in WPM-beheergebied.

Tabel 8 Aangetroffen vegetatie in de Niers in 2014

Diatomeeën
In 2006, 2008, 2011 en 2014 is meetpunt ONIER900 bemonsterd op diatomeeën. De
aangetroffen soorten en hun abundantie zijn getoetst aan de KRW R6 maatlat (tab.9 en
bijlage 4).
Tabel 9 Beoordeling aangetroffen diatomeeënsamenstelling 2008, 2011 en 2014 met de KRW-R6maatlat.

De diatomeeënsamenstelling in 2014 wordt beoordeeld met 0,44 ekr, matige ecologische
toestand (tab.9). In de voorgaande meetjaren werd de diatomeeënsamenstelling beoordeeld
tussen de 0,65 en 0,71 ekr. In 2014 is de diatomeeënsamenstelling substantieel veranderd.
De Van Dam-index (tab.10) indiceert een toename van de stikstofconcentratie, een verlaging
van het zuurstofgehalte en een verhoogde saprobie. De Niers lijkt (op basis van de
diatomeeensamenstelling) in 2014 voedselrijker te zijn in vergelijking met voorgaande
meetjaren. (Weinig afvoer?, dus meer invloed effluent RWZI?, checken met chemische en
waterkwantiteitgegevens uit de bijdrage van Toon)

Tabel 10 Beoordeling diatomeeënsamenstelling 2006, 2008, 2011 en 2014 met de Van Dam-index
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