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Inleiding

Het Gelderns-Nierskanaal is een aftakking van de Niers. Het Duitse deel van de Niers is genormaliseerd. De waterloop is door mensenhanden gegraven. Het Gelderns-Nierskanaal
heeft vanuit provinciaal beleid een specifieke ecologische functie gekregen en is onderdeel
van het Natura2000-gebied Maasduinen. 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. 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 voor de
Kaderrichtlijn Water (KRW) 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
KRW en zijn verplicht. Naast dat de resultaten voor de KRW-monitoringsdoelen worden gebruikt, worden ze ook gebruikt om te kijken waar we staan met het realiseren van onze eigen
beheersdoelstellingen.
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Meetlocaties

Tabel 1 Gemeten/bemonsterde parameters per meetpunt in 2007 en 2011

Figuur 1 Situering meetpunten. Zie bijlage 5 voor foto’s van de monsterlocaties.
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Macrofauna

De volgende gegevens zijn geanalyseerd met QBWat; een programma voor ecologische
beoordeling van wateren volgens de richtlijnen van de KRW, versie 4.41 (zie tab.2 en bijlage
1). De gegevens zijn uit Ecobase (database) geëxporteerd met omrekening naar standaard
monsterlengte en bevat daarvoor omgerekende abundanties.

Tabel 2: Beoordeling macrofauna mbv KRW-macrofauna maatlat R14

In het veldseizoen van 2007 zijn 6 meetpunten bemonsterd t.b.v. KRW-monitoring. In 2011
zijn vier meetpunten bemonsterd. Op basis van de vier overeenkomende monsterlocaties
(OGELD100, 400, 850, 900) is in 2007 de ekr gemiddeld 0,54 (matige ecologische toestand)(zie tabel 2). In 2011 scoren de vier monsterlocaties 0,51 ekr (matige ecologische toestand).
Het aandeel typische beeksoorten is in het Geldernsnierskanaal (zowel in 2007 als 2011)
relatief hoog. Het benedenstroomse deel (OGELD850, 900), waar het meeste verval en morfodynamiek plaats vindt, bevat de meeste typische beeksoorten. In 2011 komen veel, voor
snelstromende middenlopen op zand, kenmerkende Chironomidae-soorten (Pluim- en Vedermuggen) voor in vrijwel alle onderzochte trajecten. Opvallend is ook het veelvuldige voorkomen van verschillende kenmerkende kokerjuffersoorten in alle trajecten. De kenmerkende
kokerjuffer Lype phaeopa leeft in min of meerdere mate van het eten van hout. Hij leeft in
tunnels die op het hout bevestigd zijn.
De

bovenstroomse

trajecten

(OGELD100 en voornamelijk 400)
laten in vergelijking met 2007 een
kleine verslechtering zien. De abundantie van soorten die dominant worden in verstoorde situaties (negatief
dominant) is hier toegenomen. De in
2007 aangetroffen larven van de zeer
zeldzame Psychomyia pusilla (Rode
Lijst Kokerjuffers 2004)(zie fig.2) en
van de kenmerkende eendagsvlieg
Baetis fuscatus is in 2011 niet meer in
het Geldernsnierskanaal aangetroffen.

Figuur 2 Een volwassen exemplaar van Psychomyia pusilla

Het is niet duidelijk wat de oorzaak
van deze kleine achteruitgang is.
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Een beoordeling van de monsters met behulp van een saprobie-index (Sladecek) laat in 2011
een lichte stijging van de organische belasting zien in vergelijking met 2007 (zie fig. 3).
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Figuur 3 Sladecek-index voor saprobie
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Macrofyten

In 2007 voldeed de vegetatie in het Gelderns-Nierskanaal al aan de KRW-doelstelling. Tussen 2007 en 2011 is het beheer niet veranderd. We verwachten in 2011 geen verandering in
de vegetatie ten opzichte van 2007. In 2011 zijn er geen vegetatieopnames uitgevoerd. Hieronder wordt de tekst uit het meetrapport van 2007 (Basten et al., 2008) herhaalt.
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 0,41 en 0,57 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 vegetatie getoetst aan de natuurlijke KRW R14-maatlat

De deelmaatlat abundantie van groeivormen compenseert in een aantal gevallen de wat lage
score voor de deelmaatlat soortensamenstelling. Door beschaduwing (vooral) in 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 fonteinkruid,
stomphoekige sterrenkroos en diverse kroossoorten waren volledig of vrijwel volledig beperkt
tot de waterloop zelf. Vooral 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 en 26 september 2011 is het Gelderns-Nierskanaal op vier trajecten
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 vistand Gelderns-Nierskanaal 2011 m.b.v. natuurlijke R14vissenmaatlat

De visstand van het Gelderns-Nierskanaal in 2011 is zeer divers met een aantal bijzondere
soorten. In totaal zijn er 24 soorten gevangen. Getoetst aan de KRW-maatlat scoort de visstand 0,47 ekr (matig)(zie tab.4 en bijlage 3) op de natuurlijke R14-vismaatlat. De doelstelling
in het Gelderns-Nierskanaal voor vis is 0,54 ekr (goed ecologisch potentieel).
In vergelijking met andere beken in het beheergebied zwemmen er veel habitspecifieke en
migrerende vissoorten. Het grote aantal typische beekvissoorten en daarnaast nog eens de
aanwezigheid van alle leeftijdsklassen van de soorten kopvoorn (steen/grindpaaier), serpeling (steen/grind/zandpaaier), sneep (steen/grindpaaier)(alleen juvenielen)(fig.5) en barbeel
(grindpaaier) 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 sneep gevangen in het mondingstraject

De verhouding tussen de verschillende visgildes (rheofiel, eurytoop, migrerend en habitatspecifiek) is nog niet ideaal. Doordat de eurytope soorten blankvoorn (11%) en vooral (jonge)
baars (37%) in aantallen totaal 58% van de visstand uitmaken zijn de andere visgildes ondervertegenwoordigd. Jonge baars komt massa voor in de Maas. Hiervan zwemt een deel de
vrij migreerbare waterlopen op. In het meetrapport van 2007 werd gedacht aan een tijdelijk
piek van de jonge baarzen. Anno 2011 blijkt de piek niet tijdelijk te 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 (bijna) alle barbelen, windes,
kopvoorns, snepen en beekforellen gevangen. De trajecten OGELD425 en OGELD100 missen deze grote morfologische variatie door het minder grote bodemverhang. Ze laten een
meer monotone beekstructuur zien die niet of minder geschikt is voor bovenstaande habitatspecifieke soorten. Hier werden bovengenoemde soorten ook niet of nauwelijks gevangen.

Vergelijking visstand 2007-2011
In 2007 werd de visstand van het Gelderns-Nierskanaal beoordeeld met 0,46 ekr (matig ecologisch potentieel), in 2011 is deze 0,47 ekr (matig ecologisch potentieel). De visstand van
2011 is (bijna) dezelfde als in 2007 (tab 5). In beide jaren zijn 24 vissoorten aangetroffen.
Een enkele exemplaar van de roofblei en ruisvoorn werden alleen in 2007 aangetroffen en de
(nieuwe exoot) marmergrondel (fig.6) en enkele beekforellen alleen in 2011. De algemene
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achteruitgang van paling in Nederland is ook in het Gelderns-Nierskanaal waarneembaar. In
2007 werden er meerdere palingen verdeeld over de waterloop gevangen. In 2011 zijn
slechts 2 palingen in het mondingstraject gevangen. De visstand in het Gelders-Nierskanaal
laat een stabiele situatie zien.

Figuur 6 De marmergrondel, een niet-inheemse nieuwkomer die zich snel verspreid in het Maasstroomgebied. Anno 2012 heeft de marmergrondel de hele Limburgse Maas gekoloniseerd.

Tabel 5 Vangstsamenstelling 2007 en 2011
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Diatomeeën

Op 18 april 2011 is het Geldernsnierskanaal op het meetpunt OGELD850 bemonsterd op
diatomeeën (figuur 6). De aangetroffen soorten en hun abundantie zijn getoetst aan de KRW
R14 diatomeeënmaatlat. De gevonden samenstelling van diatomeeën scoort op de KRWmaatlat 13,77 IPS, dit komt overeen met een ekr van 0,64 (‘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 deels
bemonsterd in slibrijkere zones.
In 2007 werd de aangetroffen diatomeeënsamenstelling beoordeeld met 0,70 ekr (goede
ecologische toestand). Een vergelijking tussen beide meetjaren is moeilijk door het geringe
verschil in ekr en een verschillende bemonsteringsmethode. In 2007 is er éénmalig bemonsterd met toegevoegd substraat. De overige jaren, dus ook 2011, is materiaal verzameld van
het al aanwezig substraat.
Van Dam-Index
Naast de toetsing aan de KRW-maatlat zijn de diatomeeëngegevens ook getoetst aan de
Van Dam-Index (Van Dam et al, 1994)(bijlage 4). De diatomeeënsamenstelling indiceert (volgens Van Dam-Index) een neutrale zuurgraad. Er worden vooral stikstofautrofe soorten aangetroffen die tolerant zijn voor normale (voor WPM-gebied) stikstofgehaltes. Het zuurstofaanbod is hoog en de saprobie-index indiceert een matige organische belasting. De voedselrijkdom is matig voedselrijk.
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Chemie

De chemische toestand van het Gelderns-Nierskanaal wordt maandelijks bemonsterd op het
meetpunten OGELD100 op de grens met Duitsland en 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 overschrijdt zink de norm. Nikkel in opgeloste toestand voldoet echter aan de KRW norm.
De sulfaatconcentratie overschrijdt de MTR in geringe mate.

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 zuurstofverbruik is de laatste jaren flink afgenomen, volgens chemische analyses. 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.
De ontwikkeling van de chemische kwaliteit van het oppervlaktewater in het GeldernsNierskanaal is afwezig. Dat wil zeggen dat de kwaliteit gedurende de verschillende analysejaren gelijk is gebleven en dat er geen positieve of negatieve trend waarneembaar is. Autonome ontwikkelingen zoals aangescherpte regelgeving zouden kunnen bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Mede omdat puntbronnen aan het kanaal ontbreken.
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Waterkwantiteit

De waterkwantiteit van het Gelderns-Nierkanaal is in 2011 amper bemeten. Dit komt doordat
het meetstation op de grens niet altijd data heeft verstuurd en opgeslagen.
Door accuproblemen en een onbetrouwbare debietfunctie zijn de waterstand en de afvoer
niet goed bemeten.

Figuur 8: Meetgegevens van meetstation “De Hamert”.

In 2012 wordt in het kader van gemeenschappelijke samenwerking tussen Nederlandse en
Duitse waterbeheerders een nieuw meetstation gerealiseerd.
Hierdoor zal vanaf oktober 2012 een betrouwbare afvoer en waterstandmeting worden verkregen. Hier kunnen beide partijen (Niersverband en Waterschap Peel en Maasvallei) hun
voordelen uit halen.
Wat betreft de kenmerken van het Gelderns-Nierskanaal kan wel wat gezegd worden over de
stroomsnelheden die in de beek voorkomen. Op het Duitse deel zullen vooral lage snelheden
gemeten worden. Dit komt omdat dit gedeelte van de beek geen groot verhang heeft. Het
Nederlandse deel van de beek duikt het maasdal in en heeft een beduidend groter verhang
waardoor hogere snelheden (>0.2 m/s) zullen worden bereikt. Hierdoor zal het water in dit
gedeelte meer zuurstof bevatten en meer variatie kennen in diezelfde stroomsnelheid.
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