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SAMENVATTIN6

In de periode mei 1984 - april 1985 is een hydrobiologisch onderzoek uitgevoerd aan de
Grens-scheidendeMaas. DeGrensmaas, gelegen tussenBorgnaren enhaasbracht in Z.Limburg meteen
lengte van 50 km. is zowel in Nederland als België het enige trajekt van de Maas. dat ongestuwd en
onbevaarbaar is.
Dehuidige en potentiële fauna van makro-evertebraten is onderzocht. Hierbij is depotentiële fauna
vastgesteld middels palaeolimnologisch onderzoek. Tevens zijn de Waal en Loire bemonsterd ter
vergelijking.
Dekonklusies hebbenbetrekkingop:
- het huidige funktionerenvan deGrensmaasals oecosysteem
- het potentiële funktioneren bij verregaande saneringvan verontreinigingsbronnen inhet stroomgebied
- demate waarin ontgrindingvan het zomerbedvan deGrensmaas oecologischverantwoord is.

SUMMARY

From May 1984 tili April 1985. the macro-invertebrates in a track of the River Meuse.
"Grensmaas", have been investigated. The River Grensmaas has a length of 50 kms and forms the
Dutch-Belgium border. This track is the only part of the River Meuse in Belgium as well as in the
Netherlands with afree run-off. Thebedmaterialconsists of sand, covered by gravel andpebbles.
As references, also the River Waal (Netherlands) and the River Loire (France) have been
investigated.
The former fauna of the Grensmaas has been established by palaeolimnological research. These
results are comparedwith River Rhinesedimentremains andwith thepresent fauna in theRiver Loire.
Theconclusions concern the present functioning of therivertrack asanaquatic ecosystem, as well
as its potential ecological value with diminishing chemical input. Attention has also been given to the
effects of dredgingworks in theriverbed.

INLEIDING

Inopdracht van Rijkswaterstaat Dir. Limburg is vanaf mei 1984 tot mei 1985 eenhydrobiologisch
onderzoek uitgevoerd aandeGrens-scheidende-Maas inLimburg.
Hetvoor Uliggende rapport is opgesteldin tweedelen.Heteerste gedeelte is het eigenlijke rapport
met devoornaamste onderzoeksresultaten.Het tweededeel bevat tabellenendiagrammen die betrekking
hebben op de makro-evertebraten zoals die zijn geanalyseerd op de diverse bernonsteringslotcaties. In
het eerste gedeelte is zoveel mogelijk getracht het vakjargon te vermijden ten behoeve van de
leesbaarheid. Het tweede deel kan worden beschouwd als een gegevens-bestand dat als basis heeft
gediendvoor detekst enafbeeldingeninhet eerste deel.

Eenwoord van dank ben ik verschuldigd aanDrs. M. Ponsen (Direktie Limburg) en Drs. 6. van Urk
(RIZA) voor een waardevolle diskussie en Drs. A. Nol voor het op naam brengen van de, tijdens dit
onderzoek aangetroffen, ééndagsvliegen (Ephenwroptara).

D0ELSTELLIN6 VANHETONDERZOEK

Het doel van dit onderzoek is, middels het analyseren van de levensgemeenschappen in de
Grensmaas,antwoordentegevenopdevolgendevragen.

1. Is het bijzondere karakter van de 6rensmaas betreffende fysische faktoren,
maar ook qua visfauna, eveneens terug te vinden in de makro-evertebraten? (kleinere
organismenzoals larven van ééndagsvliegen, kokerjuffers, vedermuggen, alsmede slakken,wormen,
bloedzuigerse.d.)
Dezeorganismenzijngekozenomdatzeuitermategeschiktzijnvoor hetbeoordelenvanaquatische
oecosystemen.

2. Wat is de potentie van de 6r«nsmaas als oecosysteem voor deze makro
evertebraten,

ervan uitgaande dat de verontreinigingen

direkt geloosd

in de

6rensmaas, maar ook afkomstig van bovenstrooms gelegen gebieden, sterk zullen
afnemen?

3. Hoe zal de fauna reageren indien verdergaande vergraving zal plaatsvinden in
het zomerbed?

DE MAAS. EEN KORTE BESCHRIJVIN6

1. Hydrografie (naar van der Made, 1972)
In het stroomgebied van de Maas met eenoppervlakte van 33.000 km 2 , zijn drie verschillende
delente onderscheiden.
Het meest bovenstroomse deel dat de Lotharingse Maas wordt genoemd is gelegen in Frankrijk op
het Plateau deLangres. Dit plateaubestaat uit kalksediment met eengrote waterdoorlatendheid.Gezien
echter het zeer smalle gedeelte van deze zuidelijke uitloper van het stroomgebied, draagt de neerslag
aldaar weinig bij tot de totale waterafvoer van de Maas. Bij de plaats Troussey die 120 km vanaf de
oorsprong van de Maas is gelegen, is de Maas onthoofd van haar zijrivier de Moesel, die thans bij
Koblenz inde Rijn uitmondt. Deaanwezigheid van granietrolstenen uit de Vogezenin hetoudeMaasgrind
van Zuid-Umburg getuigen hier nog van. aangezien de huidige Maas deze stenen nooit kan hebben
aangevoerd (Pannekoek en van Straaten. 1982). Benedenstrooms deze plaats is de rivier bevaarbaar
middels stuwenof laterale kanalen.
Vanaf Charleville. waar de Maas
reeds 400 km van haar bron is
verwijderd, begint de Ardenner Maas.
De rivier
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gesteente is verantwoordelijk voor de
geringe bergingskapaciteitvan deMaas.
waardoor een snelle afvoer plaatsvindt
van hetregenwater. Tot Namenbehoudt
de Maas nog haar oorspronkelijke
zuid-noord richting, buigt dan bij de
samenvloeiing met de Sambre abrupt
naar het oosten tot Luik om daar
wederom naar het noorden te worden
gedwongendoor de hoge ligging van het
hiervan ten oosten gelegen gebied.De
Maas stroomt nu door de puinkegel van
de

Ardennen,

die

doorloopt

tot

Maasbracht. Ten noorden van Maasbracht neemthetverhang afvan 34 cm/
kmnaar 10cm/km.

Afb. 1. Overzlchtskaart van da Maas van Eijsden
t o t Lith (bron: Rijkswaterstaat. 1981)

Hetbedmateriaal bestaat ook niet meer uit eenmengsel van zand en grind, maar isveel fijner van
samenstelling. Bij Boxmeer buigt de Maas zich geleidelijk naar het westen en komt in de laagte van
Midden-Nederland terecht. Inde vorige eeuw stroomde deMaas bij Woudrichem als Andelse Maas inde
Waal. In het begin van deze eeuw heeft mendeze verbinding verbroken door de Bergse Maas tegraven,
diezichnaar het westenvoortzet indeAmer entesamenmet deNieuwe Merwede uitmondt inhet sedert
1970afgeslotenHaringvlietbekken.

2 . Chemie
Opgrondvan 5voorkomende hydrogeochemische eenhedeninhetMaasbekken heeft Zuurdeeg(1980)
de natuurlijke samenstelling bepaald van het Maaswater. Vergelijken we hiermee de huidige
concentraties van de belangrijkste anionen en het geleidingsvermogen (Afb. 2). te Aglmont (een
meetstation gelegenbovenstrooms desamenvloeiing van de Maas endesterk verontreinigde Sambre)en
Eijsden(gelegen benedenstrooms het industrieconglomeraat Luik), dan zienwe dat deMaas bij Agimont
slechts eenweinigverhoogde concentratie vertoont in chloride- ensulfaatgehalte, terwijl bij Eijsdende
Maas eenchloride gehalteheeftvan 3 maaldenatuurlijke concentratie.

VeranderingvanhetMaaswater ten

opzichtevandenatuurlijke
samenstelling

Geleidingsvermogen inmS/m

Concentratie

Sulfaatgehalteinmg/l
Chloridegehalteinmg/l

Agimont Agimont Eijsden Eijsden
nat.
akt.
nat.
akt.
Plaats
Afb. 2 . Verandering van het Maaswater in 1984 ten opzichte van de natuurlijke
samenstelling (bron: Zuurdeeg, 1980enRijkswaterstaat. 1985)

Betreffende degehaltenaanzware metaleninhetMaaswater te Agimontisslechtshetkopergehalte
van 3 Mg/l in ongefiltreerd water boven de detektielimiet. Te Eijsden is dit gehalte opgelopen tot 11
Mg/I (RIWA, 1983). In de zwevende stof echter is inEijsdeneen kopergehalte gemeten tot 490 mg/kg
(Rijkswaterstaat. 1981). Dit is de helft van de koper-concentratie in drfjfmest ennogjuist onder de
signaalwaarde voor saneringsonderzoek (500 mg/kg) die gehanteerd wordt door de Inspectie
Milieuhygiëne. Ook de gehalten aan andere zware metalen zijn bij Eijsden sterk verhoogd in de
waterfase.Vooralzink. datte Agimontnietkonwordenaangetoond, isin hetongefiltreerde Maaswater
te Eijsden aanwezig in274 ug/l (RIWA. 1982).Het concentratieverloop van zink in dewaterfase isin
afb. 3 uitgezet tegen de afstand tot de oorspongvan deMaas (RIWA. 1982 en 1983). In de zwevende
stof bij Eijsden is de bovengenoemde signaalwaarde in 1976 met een faktor 3 overschreden (8800
mg/kg) (Rijkswaterstaat. 1981).
Inhetonderzoekvan KleijnenRang(1984) naar de gehaltenvan zware metalenindebodemvan het
winterbed van de Maas ten noorden van Maastricht, blijkt dat er een relatie bestaat tussen de
overstromingsfrequentie van het winterbed en degehalten aan zware metalen. Hoevaker geïnundeerd
hoehogerdezegehaltenworden.

ConcentratieZinkIndewaterfase

ppbZn
ongoflltreerd

150

RMerkilometer

Afb. 3 . Verloop van het zinkgehalte in de lengterichting van de Maas (bron:RIWA.
1982en 1983)

Naastzware metalenvormen ookminerale oliëneen probleem.Tijdensenige bezoekenaande Maas
bijEijsdenzijnaanzienlijkehoeveelhedenoliedrijvend ophetwater aangetroffen(o.a.Klink. 1984a). De
maximale concentraties,doorhetRIWA(1983) gemeten,overschrijden zelfsdeE6A3Inorm.
haken we eenvergelijking tussen het ammoniakgehalte in 1924 en 1984 (Afb. 4) dan is in de
6rensmaas ook hierin een sterke stijging opgetreden in de laatste 60 jaar. De lage concentraties in
januarienfebruari 1964zijnveroorzaakt dooreenextreemhogeafvoer.

AmmoniakgehalteindeGrensmaas
1924(Redete, 1948)
1984(Rijkswaterstaat, 1985)

0.8 T

Extreem

AmmoniakInmg
N/l

10 11 12

Afb. 4. Verandering van het NH4+gehalte in de 6rensnwas van 1924 tot 1984

DE GRENSMAAS

1. Algemeen
Hetgedeeltevan deMaas datdegrensvormt tussenBelgië enNederlandwordt de Grens-scheidende
Maas of kortweg deGrensmaasgenoemd.
Gerekendvanaf Eijsdenbegint deGrensmaas oprivier km 16benedenstrooms destuw bij Borgharen
eneindigt bij desamenvloeiing methetJulianakanaal te Maasbracht (km 68).
Dit riviertrajekt doorsnijdt de puinwaaier van de Ardennen, beginnend bij Luik en eindigend te
Maasbracht. De bedding is opgebouwd uit een loskorrelig mengsel van zand en grind. Het materiaal is
zoor heterogeenvan samenstelling (0 0-100 mm) waardoor bij lageafvoeren eenstabiele afpleisterlaag
wordt gevormd die transport van bedmateriaal tegengaat. Echter bij hogere afvoeren wordt deze laag
verstoord en kunnen grote hoeveelheden materiaal getransporteerd worden die de vorming van
grindbanken tot gevolg hebben(Waterloopkundig Lab.. 1981). Het eigenkarakter van hetheterogenebed
van de Grensmaas komt goed tot uitdrukking in de schuifspanning die het water ondervindt bij diverse
afvoeren, vergeleken met het benedenstroomse gedeeltevan derivier (Afb. 5).
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Hetverhang van de Grensmaas is met 34 cm/km veel hoger danvan de Maas beneden flaasbracht
(6-10 cm/km) enook hetNederlandsegedeeltevan deRijnheeft slechts eenverhang tot 10cm/km.
De kombinatie van een hoge stroomsnelheid en grof bedmateriaal heeft ertoe geleid dat de
Grensmaas volgens de traditionele riviertypologie is ingedeeld bij de "Barbeelzone ". Evenals de
Oberrhein, met eenverhang van 46 cm/km en een bed dat is afgepleisterd met stenen van vuist- tot
hoofdgrootte, kwamen vroeger behalve Barbeel ook veel Sneep. Kopvoorn en Serpeling voor
(Lauterborn, 1917 en Redeke, 1941). Bij de bestandsopnamenvan 1983 door de Dir. Visserijen blijkt
dat ook hedetendagedezevissen nogindeGrensmaasaanwezig zijn.

2 . Uitgevoerde werkzaamheden «an het rivierbed
In de eerste helft van de vorige eeuw waren in de Grensmaas talloze middelgrinden aanwezig. Dit
zijn eilanden van grind, die veelal beplant werden met wilgen.De binnenbochten van de nog niet bekade
rivier beplantte menmet riet ter oeververdediging.
In de tweede helft van de vorige eeuw heeft men gepoogd de Grensmaas bevaarbaar te maken
middels uitdiepen en de aanleg van talloze strekdammen en kaden. Hierdoor zijn de middelgrinden
verdwenen en door het ontbreken van een natuurlijke oeverzone zijn ook de rietvegetaties niet meer
aangetroffen in de huidige rivier. Deze maatregelen hebben echter niet tot gevolg gehad dat de rivier
voor langereperiodenbevaarbaar konwordengehouden(Rivierkaarten eersteuitgave, eerste entweede
herziening). Men heeft deze pogingen gestaakt in het begin van deze eeuw door te besluiten het
Julianakanaal te graven. Dit kanaal, dat Borgharen verbindt met Maasbracht, heeft er enerzijds toe
geleid dat Luik een gegarandeerde scheepvaartverbinding kreeg met Nederland en de Noordzee.
Anderzijds is methet ingebruik nemenvan hetJulianakanaal in 1929 deGrensmaas gekonserveerd als
het enige gedeelte van de gehele Maas dat niet gestuwd wordt en waarop geen scheepvaart wordt
bedreven.
Indeperiode 1947-1970 is opeen groot aantal plaatsen indeGrensmaas grind gewonnen.Dit heeft
naasterosie enverzakkingen geleid tot bodemdalingen met eenmaximale dieptevan ca.2m.Tenbehoeve
van de scheepvaart is het gedeelte benedenstrooms km. 57 ontgraven tot een diepte van ca. 8 m,
waarna hetonbruikbare materiaal is teruggestort (Med. Rijkswaterstaat Dir. Limburg).Omoeverafsiag
tegente gaanheeft menopvele plaatseninhetnoordelijke gedeeltevan deGrensmaas deoevers bestort
met Ardenner stortstenen.
De ingrepen die zijn uitgevoerd in de vorige eeuw hebben tot gevolg gehad dat de natuurlijke
oeverzones zijn verdwenen met de daarbij behorende vegetatie. Het bevaarbaar maken van de
benedenloopvan de Grensmaas heeft degrindbanken methun stroomversnellingen opgeruimd envan een
snel stromende rivier eenlangzaamstromendkanaal gemaakt.
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3 . Chemie
Naast de ontoelaatbare belastingdie de Maas heeft te verduren vanuit België zijn ook inNederland
nogeen aantal bedrijven die een bedreiging voor de waterkwaliteit kunnen vormen (RIWA. I960). Van
dezebedrijven kunnendekeramische industrie endekleurstoffabrieken inMaastricht een(nog verdere)
verhoging van het lood- enzinkgehalte inde Grensmaas tot gevolg hebben(Kleijn enRang, 1984). Voor
deGrensmaas zelf is deDSMde grootste bronvan verontreiniging. Dit bedrijf loost via het riviertje de
Ur bij Urmondop deGrensmaas. In 1984 is door het Waterschap Zuiveringschap Limburg onder andere
eenlozings-vergunning afgegeven voor:

Stof

Kg/dag

CZV

12.500

N02+N03-N

7.000

NH3-N

2.000

TotaalP

1.000

Vanadium

Tabel 1 . Lozingsvergunningen

60

DSM 1984 (bron: Waterschap Zuiveringschap Limburg. 1984)

Injanuari en februari 1984 zijn hierop 16 overschrijdingen gekonstateerd. In de maanden maart
t / m juni zijn de lozingen onder de vergunningslimiet gebleven. Voorts wordt vooral op de plateau's
bemest met mest afkomstig uit Noord en Midden-Limburg. Tevens wordt ook wel zuiveringslib
aangewend. Hierbij worden, naast eutrofiérende stoffen, ook zware metalen direkt of indirekt
toegevoegd aandeGrensmaas.

11

ONDERZOEKSTRATEGIE

Omde drie vragen van de doelstelling te beantwoorden ( 1 .bijzondere karakter; 2. potentie; 3.
ontgrindlngen) zijn een aantal verschillende bronnen van onderzoek benut waarvan hieronder een
opsommingmetdespecifiekegegevensdiehieraanontleendzijn.

1. Inventarisatie van de makro-evertebraten in de 6rensmaas
Dezebrongeeftinformatieover dematewaarindeGrensmaasfunktioneertalsoecosysteem.

2. Inventarisatie van de makro-evertebraUn in deWaal
Hierbijkomtinformatie vrij over hetverschil tusseneenongestuwderivier meteenbed,bestaand
uitgoedgesorteerdgrofzand,waaropscheepvaart plaatsvindt (Waal)ende Grensmaas, eenrivier met
eengegradeerdbed,ongestuwdenzonderscheepvaart.

3. Inventarisatie van de makro-evertebraten in de Loire
DeLoire is eenrivier meteen bed. bestaand uit grof zand, grind enkiezels.Ter plaatsevande
bemonsteringenisde rivier nietgestuwdenonbevaarbaar.Hetverhangbedraagt40cm/km(Grensmaas
34 cm/km). Inventarisatie van deLoire geeft derhalve informatie over demakro-evertebraten ineen
overeenkomstig oecosysteemals de Grensmaas.Eenverschil is echter,datdeLoire veel minderzwaar
verontreinigd is dandeGrensmaas(Houthon enCoste, 1984enAfb.6). waardoor het mogelijk wordt
depotentiesvandeGrensmaasinteschattenbijafnemendeverontreiniging.

MaasenLoire
Zinkgehalteinppb
250 T

200

Zinkongeflltreerd
in ppb

Afb. 6. Vergelijking zinkgehalte Maas en Loire (bron:Rijkswaterstaat en Servicede
l'eau. Neuilly-sur-Seine)
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4. Literatuuronderzoek

naar de makro-evertebraten

die vroeger in de haas zijn

aangetroffen, alsmede in andere grote rivieren
Hoewel menindevorige eeuw enbegin dezeeeuw slechts zeer incidenteel verzamelde, kantoch
eniginzichtwordenverkregen indediversiteit van weleer endaarmeeindepotentievandeGrensmaas.
Daarnaastzal dehuidige faunavan enige andere grote rivieren onskunneninformeren over deinvloed
vanchemischeaantasting.

5. Palaeolimnologisch onderzoek aan enige afzettingen van de Grensmaas
Pas zeer recent is duidelijk geworden dat makro-evertebraten, die in rivieren hebbengeleefd,
restennalateninhetsediment(Klink, 1983).Dezerestenzijnopnaamtebrengenenafhankelijk van de
vraagstelling kunnen afzettingen worden bemonsterd van hoge ouderdom (bv. pleistoceen). maarook
kunnenmeer recente lagen(bv. vorige eeuw)wordengeanalyseerd.Geziendedoelstellingen zijn indit
onderzoek twee afzettingen bemonsterd waarvan, middels rivierkaarten, de ouderdom kan worden
bepaald op ca. 150 jaar en 100 jaar. Tevens is hierbij als vergelijking een zeer recente afzetting
bemonsterd, waarvan bekendis dat deze is neergelegd in februari 1984bij eenextreem hogeafvoer.
Nogduidelijker dan mogelijk ismetliteratuuronderzoek kanmetdezemethodedevroegere faunaworden
geïnventariseerd enwordenvergeleken metdehuidige fauna.Hierdoor wordt heteveneens mogelijkde
potentiesvandeGrensmaasvast testellenvoor demakro-evertebraten .
In het navolgende zullen de verschillende deelonderzoeken worden besproken met de daaruit
volgendekonklusies.
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METHODEN

1. Algemeen
Bij het inventariseren van een oecosysteem moet de bemonstering zodanig worden uitgevoerd dat
eenzovolledig mogelijk beeldontstaatvan demakro-evertebraten indat oecosysteem.
Eenoecosysteem is opgebouwd uit een aantal biotische en een aantal abiotische komponenten.De
abiotische komponenten zijn het bedmateriaal en de afvoerkarakteristieken. Het bedmateriaal vormt de
ondergrond voor haar bewoners, waaronder de makro-evertebraten. Uit een groot aantal onderzoekingen blijkt dat de korrelgrootte van het bedmateriaal bepaalt welke soorten aanwezig zijn (o.a.
Braukmann. 1984). liet andere woorden, een steen wordt door andere soorten bewoond dan een
zandbodem. Van de afvoerkarakteristieken is de stroomsnelheid de belangrijkste komponent. Deze
bepaalt, bij een gegeven type bedmateriaal, of stroommimende dan wel stroommijdende soorten het
bedmateriaal bewonen.Eensteenin destroming zal derhalve anderebewoners hebbendan eensteendie
buitendestroomdraad is gelegenenuiteindelijk bedektzal wordendoor fijner materiaal.
De kombinatie van het bedmateriaal en de stroomsnelheid is de habitat. Eenhabitat (Choriotope s.
Braukmann. 1984) kan worden opgevat als een plaats in het oecosysteem die bewoond wordt door een
vaste kombinatie van soorten. Bij de inventarisatie van een oecosysteem zal slechts dan een volledig
beeld ontstaan indien alle aanwezige habitats zijn bemonsterd. In navolging van Klink en Moller Pillot
(1982) enBraukmann(1984) zijn ineenrivier alsdeGrensmaasdevolgende habitats teonderscheiden:

1.Fijnorganischenanorganischmateriaal - (Psammolpelaal
2. Zand=Psammaal
3.Grind- Akaal
4. Stenen= Lithaal

Indiendezehabitats indestroming gelegenzijn wordt rheaal (^stroming) toegevoegd.
Bij de monsterneming is het niet altijd mogelijk een habitat zuiver te bemonsteren. Indien
bijvoorbeeld een bodemmonster wordt genomen, bestaande uit een mengsel van zand en grind in de
stroming, dan is een kombinatie van twee habitats bemonsterd, nl. het Psammorheaal en het
Akorheaal. Indit onderzoek is dansprakevan hetPsammo-akorheaal. Inhet geval datbovenstaand
bedmateriaal is bemonsterdbuiten destromingdanspreken wevan Psammo-akaal.
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Ter illustratie onderstaandeafbeelding (Afb. 7)uit Braukmann(1984) diedehabitats(Choriotope)
beschrijft ineenbeekmetslechtsautochtoonmateriaal.

Aufsicht

Ranunculus

I

1

JH& 1m
Querprofil

Prall •

Gleithang

OSteine, faustgrof)-20cm
o»kleineSteine,Kies
©Kies, Sand
®Sand
® Detritus, Laub
@Ton,anstehend
—Strömungsrich tung

1: Makrolithal:(flache, ca.handgrosseSteine :Fliessgeschw.: 70-90cm/s imStromstrich)
3: Mesolithal :(Steine,0 70-50mm
: 30-40cm/s)
: 20-30 cm/s)
4: Akal
:(Kies,0 50-30mm
: 10-15cm/s)
5: Psammal :(Sand/Feinkies, 0 10-1 mm
: 0- 5cm/s)
6 :Pelal
:(Feindetritus/Sand/Schluff
: ca.60cm/s, kurzoberhalb)
8 :Phytal
:(Ranunculuspeltatus-Polster
: 70-120cm/s am Prallhang)
A:Argillal :(anstehenderTon
Afb. 7. Indeling naar habitat (bron:Braukmann. 1984)

2. Methoden van bemonstering
Bij het inventariseren van de makro-evertebraten in de Grensmaas zijn drie essentieel
verschillende methodentoegepast.

2.1. Bemonstering van de levende makro-evertebraten
Zoals bovenstaande indeling reeds aangeeft zijn, waar mogelijk, alle verschillende habitats
bemonsterd.De steneninenbuitende stromingzijnbemonsterddoorzeafteborstelen.Inhetgevalvan
autochtoonMaasgrind met eendiameter van ca. 10 cmzijn 15stenen inbehandeling genomen(ca. 15
dm°).InhetgevalvanArdenner stortsteen metveelaleendiameter tussen 15en 20cmzijn 10 stenen
afgeborsteld(ca.50dm3).

15

In de Maas varieerde het aantal organismen tussen 15 ind./monster in Borgharen en 2254
ind./monster te Ophoven.Kwantitatieve richtlijnen zijn voor deze bemonstering niet te geven, te meer
daar demate van ruwheidvan eensteeneenbelangrijke rol speelt bij hetbeschikbaar oppervlak (Erman
enErman. 1984). De manden met stenen die door het RIWA en PWN in de Maas worden aangewendals
kunstmatig substraat bevatten 20 stenenmet een totale inhoudvan ca. 8 dm 3 .Hiervan lijkt het aantal
verzamelde individuen bevredigend (enige duizenden)( PWN-WBBinprep).
Het fijne (anorganische materiaal, alsmede zand engrind zijn met eenschepnet (langs deoevers)
of met eensleepbak (achter eenbemonsteringsvaartuig) bemonsterd.
Deze wijze van bemonsteren verschaft specifieke informatie over een klein gedeelte van het
rivierbed. Bekend is dat makro-evertebraten veelal geklonterd (contagious) verdeeld zijn in een
oecosysteemdoordat deeieren inpakketten wordenafgezet (Elliot, 1977). Ookkanhetaantal individuen
per oppervlakte-eenheid sterk afhangen van de aard van de dominante organismen. Zo werden
bijvoorbeeld opdebodembij Borgharen290.000 indVm 2 aangetroffen. IndeLoire bij Orléanswaren dit
slechts 4.300 indVm .Inhet eerste geval betrof heteenpopulatiezeer kleinewormen.IndeLoire werd
eensoortenrijke populatie ééndagsvliegen enmuggelarven aangetroffen.
In verscheidene binnen- en buitenlandse onderzoekingen kiest iedere onderzoeker zijn eigen
monsteromvang . zoals het onderstaande tabel laat zien:

Onderzoek

oppervlakte incm 2

Brundin, 1949

182.5

Reiss, 1968

225

Tolkamp, 1980

150

Braukmann, 1984

1000-10.000

Drake. 1964

900

Tabel 2. Monsteromvang bij verschillende onderzoekingen

Indit onderzoek is minimaal eenoppervlakte bemonsterdvan 2.000 cm 2 .
Vande monsters die vaak vele duizenden individuen bevatten zijn alle individuen gezien, waarna
eensteekproef is genomenwaarbij alsmaat300 Chironomidae isaangehouden.
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2.2. Bemonstering van exuviae
Exuviae (enkelvoud zowel als meervoud) betekent vervellingshuidje(s). De eigenschap die zezo
bruikbaar maakt voor onderzoek is het drijfvermogen. inde stroomdraad kaneenvoudig eendriftnet
wordengehangenwaarmee naverloop van enigetijd vele duizendenhuidjes kunnenwordenverzameld.
Indiende stroomdraadnietkanwordenbenaderdishetookmogelijk dezehuidjes,diesomsindikkelagen
naardeoever wordengedreven, meteenschepnetteverzamelen.
Indit onderzoek is gebruik gemaakt van een driftnet met een opening van 1m diameter en een
maaswijdtevan Immmet in depuntvan het neteenzeef met eenmaaswijdtevan 0.5 mm.Dit netis
gedurende 1 uur in de stroomdraad gehangen.Het werkzame oppervlak van het net (onder water)
bedraagt 0,58 m 2 , hetgeen bij de heersende stroomsnelhedenvan ca. 0,5-2 m/sec.(schatting) een
gezeefdvolume inhoudtvan 1.057-4.230m .
Omtrentdeomvangvaneenrepresentatiefmonster wordt doorWilsonenMcGill (1979)eenaantal
van 200 exuviae gehanteerd. Van de in de haas verzamelde monsters zijn 300 Chironomidae
geanalyseerd, alsmede alle overige exuviae. Slechts in de wintermaanden bevatten de monsters te
weinigexuviae omditaantalinanalysetenemen,zoalsblijktuitafbeelding8.
GrensmaasStein
Exuviae-bemonstering met
driftnet
5-1984tm. 4-1985

Aantal
jxuviae

9000 i
8000
7000
6000
5000
4000
niet
3000 gemonsterd
2000
1000
1
u
0
8

9

10

11

12

Afb. 8. Aantal exuviae verzameld tijdens de maandelijkse bemonstering

Hetzal een ieder duidelijk zijn dat deze wijze van bemonsteren niet gericht is op het specifiek
inventariseren van habitats,maar dientomeenoverzicht tekrijgenvandemakro-evertebraten(waar
hetinsektenbetreft) die alle aanwezige habitats bewonen.Tevens is dezemethodeergbruikbaarvoor
hetvaststellen vanseizoensvariaties indefauna. Voormeerinformatieover deze,in 1982inNederland
geïntroduceerde methodewordtverwezennaarKlinkenHoller Pillot(1982)enLangton(1984).
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2.3. Bemonstering van rivierafzettingen

met als doel het verzamelen van fauna-

resten met historische waarde
Opgrond van het onderzoek naar zware metalen in hetwinterbed van deMaas ten noordenvan
Maastricht (Kleijn en Rang. 1984) hebben Dr.C.Schouten. Drs.M. Rang(Geografisch Inst.Utrecht).
Drs. M. Ponsen(namens de opdrachtgever) endeauteur op29-9-1984 eenprofiel bemonsterddat is
ontslotendoor deGeulter plaatsevan desamenvloeiing metdeGrensmaasbij km22 (Kleijn en Rang,
1994. fig. 14.5).Dedatering is geschiedop grondvan oude rivierkaarten (periode 1830-1880). Ter
vergelijking is eenafzetting bemonsterddie is neergelegd(Rang. pers.med.) tijdens deextreemhoge
afvoer infebruari 1984.
Nog duidelijker dan mogelijk ismetliteratuuronderzoek naaroudeinventarisaties vande Grensmaas
kan met deze methode ondubbelzinnig de historische fauna van het stroomgebied de rivier worden
vastgelegd.Voordeverwerking vandemonsterswordtverwezennaarKlink(1983).

RESULTATEN

1. Algemeen
Deresultaten staanonverkort weergegeven in deel2. Bij deonderhavige besprekingzullenslechts
deanalysesvandezeresultaten worden gegeven.Hierbij wordt denadruk gelegdopdegroothedendie
het Funktionärenvandeverschillende oecosystemenhetbestomschrijven.

2. Resultaten van habitat-bemonsteringen in de 6rensmaas en de Loire
Deel2p.3 t/m 41

2.1. Bemonstering van een bodem bestaande uit fijn (anorganisch materiaal
vermengd met wat zand = (psammo)pelaal
Deel2p.2 t/m5
Dezehabitat is slechts aangetroffen indehaasbij Borgharenbovenstroomsdestuw enbijOphoven
inhetgedeeltevandeGrensmaasdattenbehoevevandegrindwinningisuitgediept.Inhetnietverdiepte
deelvandeGrensmaaszijn geenplaatsenaangetroffenmet stroomsnelhedenwaarbij fijn materiaal tot
bezinkingkankomen.
Zowel het monster bij Borgharen als bij Ophoven geeft een faunabeeld overeenkomstig met de
habitat. Respektievelijk 10075en868 vandefauna is aangepastaanbewoningvandit fijne subsiraat.
Bij monsters vanvergelijkbare omvangblijkt debodembij Borgharenslechts Ataxa (lees soorten) te
bevatten, terwijl de vergelijkbare bodem bij Ophoven een 12-tal taxa oplevert. Het verschil wordt
veroorzaakt door deaanwezigheidvanChironomidae bij Ophoven.Dezetaxa zijnbeslist nietgevoelig
voor verontreiniging, zodat hun afwezigheid in het monster van Borgharen wijst op ernstige
verontreiniging van deze habitat. Deconcentraties van zware metalen in het slib zijn erg hoog inde
meetperiode 1976-1978 (Rijkswaterstaat, 1981).

2.2. Bemonstering van een bodem bestaande uit zand, niet in de stroomgeul
gelegen = psammaal
Deel2p.6 t/m 13
Deze habitat is niet aangetroffen in de Grensmaas, hetgeen een gevolg is van het heterogene
bedmateriaal (Waterloopkundig Lab., 1981).Dezandbodems zijn vermengdmet eengrote hoeveelheid
grind,vaak bedektdooreenafpieisterlaagvan stenen.
IndeMaaszelf is dezehabitat bemonsterdbij EijsdenenNiftrik. IndeLoire is dehabitatgevonden
bijOrléans.
De fauna, die bij Eijsden uit het zand is verzameld, is een vervangingsfauna die normaal in
modderbodemswordtaangetroffen.
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Aantal soortenmakro-evertebraten,verzameld
opdezandbodemIndeMaasendeLoire

Aantal
soorten

MaasEijsden

flaas Niftrik

LoireOrléans

Lokatie

Afb. 9. Aantal soorten makro-evertebraten verzameld op de zandbodem in de Maas
en de Loire

Evenals bij Borgharen is de verontreiniging hiervoor verantwoordelijk. De oorspronkelijke fauna is
niet bij machte zich te handhaven en wordt vervangen door een aantal minder gevoelige
fauna-elementen.
Het monster bij Niftrik (Klink en Moller Pillot, 1982) laat reeds enig herstel zien van
zand-bewonende fauna. Driekwart van de organismen kan echter nog gezien worden als een
vervangingsfauna. In dit monster van zeer geringe omvangzijn 13 taxa verzameld, het dubbele van het
veel grotere monster bij Eijsden.
In de Loire is ten zuiden van Orléans dezelfde habitat bemonsterd, met als resultaat 42 taxa.
Slechts 44Ä van defauna-elementen is aangepast aaneenzandbodem.Vandeoverige organismen is een
groot gedeelte niet gebonden aan één enkele habitat (eurytoop). Er kan in geengeval gesproken worden
van eenvervangingsfauna, aangezienhet merendeel vandeze organismen beslist niet ongevoelig is voor
verontreiniging (Afb. 9).
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2.3. Bemonstering van een bodem bestaande uit zand en grind, gelegen in de
stroming = psammo-ako-rheaai
Deel 2 p. 14 t/m 19
Deze habitat treft men aan op de randen van de stroomdraad. Voor stenen is de ligging te hoog,
zodat slechts zandengrind aanwezig zijn. Dehabitat zal bij lage afvoeren droogstaan.
Zowel in deLoire als in deGrensmaas is deze habitat bemonsterd en inbeidegevallengelegen aande
randvan eenmiddelzand. In deLoire zijn talloze van deze middelzanden aanwezig.Ook in de Grensmaas
lagen in de vorige eeuw veel middelzanden. Sedert de normalisatie vanaf I860 zijn ze allemaal
verdwenen. Het enige middelzand in de huidige Grensmaas is gelegen ter hoogte van Stein op km 33.5.
Dit middelzandmoet v r i j recent zijn ontstaan middels eendoorbraak vandehoge oeverwal. aangezienop
de rivierkaart van 1940 (2 e herziening) hiervan noggeenspoor te bekennenis. Tijdens de bemonstering
bij Stein zijn 14 taxa verzameld.Evenals bij debemonstering van hetpsammaal bij Eijsden(sub2.2 p.
18.19) is geen enkel individu karakteristiek voor een zandbodem.Door de bijmenging van grind worden
weliswaar soorten geïntroduceerd die op stenen leven, echter 62%van de fauna is karakteristiek voor
eenmodderbodem.Bij toenemende organische belasting vindt meer opeenhoping plaats vandit organisch
materiaal, waardoor de zuurstofhuishouding in de bodem minder stabiel wordt en de gevoelige, zandminnende fauna wordt vervangen door organismen (met name Oligochaeta =wormen) die nogbij zeer
lage(^-concentraties kunnenfunktioneren.
De overeenkomstige habitat in deLoire heeft geresulteerd in een 23-tal taxa. Dit aantal is slechts
50S meer dan dat van het monster bij Stein. De invulling van de habitat is echter totaal verschillend.
Van deaangetroffen organismen is 91S aangepast aaneenzandbodem envan defauna behorende bij het
(psammo)pe)aal
eveneens

zijn geen vertegenwoordigers gevonden. In de afzonderlijke diergroepen zijn

aanzienlijke

(Ephemeroptera)

verschuivingen

waarneembaar.

en waterwantsen (Heteroptera)

Zijn

in

de

Loire

ééndagsvliegen

in redelijke mate vertegenwoordigd, in de

Grensmaas ontbreken zij volledig. Omgekeerd wordt de habitat in de 6rensmaas gedomineerd door
wormen die eenhogematevanchemische tolerantie bezitten.Dezegroep ontbreekt inhet Loire-monster
volledig.

2.4. Bemonstering van een bodem bestaande uit zand en grind, niet in de stroming
gelegen = psammo-akaal
Deel2 p.20 t/m 23
Is in 2.3.eenhabitat aande orde gekomendie gelegen is aanderandenvanhoger gelegendelen,hier
zullen dehogere delen zelf worden besproken.Opdezelfde monsterlokaties in deGrensmaas ende Loire
is een opdrogende geul op fauna onderzocht. Het middelzand bij Stein (km 33.5) in deGrensmaas is bij
hoogwater afgesnedenvandeoevers.Bij lager water wordt degeulaandeoostzijde vanhet middelzand
steeds kleiner om tenslotte volledig droogte vallen.
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De bemonstering is uitgevoerd toen er in de geui geen water meer stroomde maar nog wel een
laagje water bevatte van enige centimeters. De maand na deze bemonstering (augustus) zou de geul
droog staan, terwijl er in september weer volop water doorheen stroomde. Ten tijde van de
bemonstering waren het zandengrind bedekt met eengoudkleurige dekenvan afgestorven draadwieren.
Dit wijst er enerzijds opdatdegeul reedsvóór debemonsteringheeft drooggestaan.Anderzijds worden
deze pakketten van draadwieren door de auteur vaak aangetroffen in stromende wateren met een
duidelijke organische belasting, zich onder meer manifesterend in een gereduceerde bodem
(rottingslucht).
Het monster bevat 17 taxa.Ook hier nemende wormen eenbelangrijke plaats in.opdevoet gevolgd
door de muggelarven (Chironomidae) . In dit monster van de Grensmaas zijn slechts twee individuen
aangetroffen die karakteristiek zijnvoor eenzandbodem.
De opdrogende geul in de Loire bij Mardie was, in tegenstelling tot het Nederlandse equivalent,
bedekt met huisjes van Chironomidae .Ookhier stroomde het water niet meer endegeul bevatte nog
slechts 1 tot 2 cm water. Naast de bovengenoemde huisjes kwamen massaal waterwantsen van het
geslacht Micronecta voor. In Nederland is over deze organismen weinig bekend in rivieren (Nieser,
pers. med.). In de Donau komen ze evenals in de Loire in grote hoeveelheden voor in de oeverzone
(Russev. 1966).
Van de verzamelde organismen in de Loire monsters is 97%van de individuen karakteristiek voor
eenzandbodem.

2.5. Bemonstering van stenen, gelegen in of naast de stroomdraad resp.
litho-rheaal of lithaal
Deel 2 p. 25 t/m 41
Zoals in het voorafgaande reeds een aantal malen ter sprake kwam, bestaat het bed van de
Grensmaas behalve uit zanden grind eveneens uit stenen tot een diameter van ca. 10 cm. Vaak zijn de
stenen afgeplat. In het uitgediepte deel van de Grensmaas, ten noorden van km 57, maar ook op een
groot aantal andere plaatsen, zijn Ardenner stortstenen aangebracht ter oeververdediging. Dit zijn
blokkenmet zeer wisselende afmetingen.Debemonsterde stenenhebbeneendiameter van 15-20cm.
Injuni 1984 zijn stenenbemonsterd opdevolgende plaatsen (Deel2 p.25 t/m 35):

Borgharen (km 15,7)
Stein (km 33.5)
Grevenbicht (km 43.7)
fllikhoven (km 47,5)
Ophoven (km 58,3)
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Destenen in debeddingbij Borgharen tot Grevenbicht zijn hoofdzakelijk vannatuurlijke herkomst
en gelegen in de stroomgeul (litho-rheaal ). Bij lllikhoven en Ophoven zijn langs de oevers slechts
stortstenen aangetroffen .Dezezijn inzulke getaleaangebracht datvanstromingnabij deoeversgeen
sprakemeer isUithaal ).
Op de monsterpunten tussen Borgharen en Grevenbicht zijn 15 keien afgeborsteid. terwijl
benedenstrooms 10stortstenenzijnonderzochtmeteenvergelijkbaar totaal oppervlakalsde 15keien.
Bij Borgharen zijn slechts 5 taxa aangetroffen. Bij Steinwas dit aantal bijna verdrievoudigd (14
taxa).Bij Grevenbichtzijn 16taxa gevonden.Deze drie monsterpunten behorentot hetlitho-rheaal
en zijn derhalve onderling vergelijkbaar. Het faunabeeld komt overeen met de habitat in de zin dat
organismen, die aangepast zijn aan bewoning van stenen in de stroming, een zeer hoog percentage
vertegenwoordigenvandetotale fauna. Hetgeringeaantal taxa teBorgharenlaatnietsaanduidelijkheid
te wensen over. Ook de stortstenen bij lllikhoven en Ophoven zijn onderling vergelijkbaar. In de
monsters zijnresp. 14 en20 taxaaangetroffen.Een inhetooglopendverschil tussenstenenvan beide
plaatsen is de aanwezigheid van sponzen (Porifora ) op de stenen bij Ophoven, een teken van
verbetering. In vergelijking tot de bovenstrooms gelegen monsterpunten neemt (konform de
verwachting) het aantal stroomminnende organismen af ten gunste vanslakken (Gastropoda ). Dit is
vooralgoedtezienindeel2p.34.
IndeLoire zijn naastdenatuurlijke stenen(kiezels)ook stortstenen (bouwafval) bemonsterdQôa!
2p. 37 t/m 41).Bij Orléans zijn 5 vandezebaksteenagglomeratenafgeborsteid,met als resultaat 37
taxa. TeMardiezijn 15kiezels bemonsterd.Dezekiezels zijn platter dandegenedie indeGrensmaas
zijn aangetroffen en kleiner vaninhoud.EvenalsindeGrensmaasvormendezekiezels eenafpleisterlaag
ophetonderliggende grindenzand.Op deze 15kiezelszijn 23 taxaaangetroffen.Hetverschil tussen de
twee monsters is dat de grotere keien, een veel hoger percentage grotere organismen huisvest
(ééndagsvliegen of Ephemeroptera en kokerjuffers ofTrichoptera ). Dekiezels herbergeneen, voor
Nederlandse begrippen,ongewoonhoogaantal kriebelmuglarven(Simulidae ).Dezediergroepwasinde
vorige eeuw een "gewoone"veschijning in deNederlandse rivieren (van der Wulp, 1877).IndeRijnen
Maasis de Odagmia-popverzameldbij Stein(Deel2p.26)hetenigeexemplaar vandezefamilie dattn
hetrecenterivieronderzoek inNederlandisaangetroffen(Klink enHollerPillot, 1982).
Makenweeen vergelijking tussen deresultatenvandeGrensmaas endeLoire (Afb. 10enDeel2
p. 35,39 en41) danblijkt dat naastdeSimulidae ook deTrichoptera enEphemeroptera (bijna)
volledig uit dedeNederlandse rivierfauna zijnverdwenen.Dit geldt niet alleen voor deMaas(Klinken
Möller Pillot, 1982enKlink. 1983).IndeGrensmaaszijn53 taxaverzameldopstenen(5monsters).In
de Loirebedraagtditaantal71(bij slechts2monsters).

Faunasarnenstellingop stenenin
Loire enGrensmaas

90 T
80
1 Epherneroptera

70

i l Trichoptera

60

M Simulidae

Percentage 50
aantal

40

ü Chtronomidae
0 Overige
B Aantal soorter

Ophoven

Orléans
Lokatie

Afb. 10. Faunasamenstelling op stenen in de Loire en de Grensmaas

3. Bemonstering van exuviae (verveilingshuidjes) in de Grensmaas. Maas. Waal en
Loire
Deel2p. 42 t/m94

3.1. Overzicht van de bemonsteringen

Rivier

Lokatie

Km

Datum

Grensmaas
Grensmaas
Grensmaas
Grensmaas
Grensmaas
Grensmaas
Grensmaas
Grensmaas
Maas
Maas
Waal
Loire
Loire

Stein
Urmond
Stein
Stein
Borgharen
Voulwames
lilikhoven
Maaseik
Hastière (België)
Eijsden
Ochten
Mardie
Orléans

33.5
37.5
33.5
33.5
15,5
22.8
47,5
58,4

5-1984
6-1984
7 t/m 12-1984
3 en4 -1985
7-1984
7-1984
7-1984
7-1984
6-1984
6-1984
5 t / m9-1984
6-1984
6-19

0
902-906
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3.2. Resultaten van da exuviae-bemonsteringen

in Gransmaas. Maas. Waal an

Loire
Dee!2. p. 42 t/m 94
In afb. ! 1 is een vergelijking gemaakt tussen het voorkomen van exuviae en de habitat die de
bijbehorende organismen bewonen. Evenals bij debemonsteringen van dehabitats zelf (resultaten sub 2
p. 18 t / m 22) blijkt ook bij het analyseren van de exuviae dat vooral de fauna die gebonden is aaneen
zandbodem nauwelijks meer vertegenwoordigd is indeNederlandse rivieren.

Exuviae-bemonsteringen:
Verdelingvandefaunadiede
diverse habitats bewoont

WaalOchten
Grensmaas Stein
MaasFr. grens
toire Orléans

Stenen

Modder
Zand
Habitat

Alle

Afb. 11. Vardeling van da fauna over da habitats in Waal, Gransmaas. Maas an
Loire (bron:dit onderzoek enKlink, I984 a )

Debodemsvan deGrensmaas enWaal worden niet meer bewoond door deoorspronkelijke Fauna,die
bestaat uit ééndagsvliegen en muggelarven. Deze fauna is vervangen door wormen (die geen exuviae
achterlaten) met nogslechts sporadisch enige tolerante muggelarven.

3.3. Resultaten van bemonsteringen in de lengterichting van de 6rensmaas
In juli 1984 zijn in de lengterichting van de Grensmaas exuviae verzameld te Borgharen (km
15.7). Voulwames (km 22,8), Stein (km 33,5), lllikhoven (km 47,5) en Maaseik (km 58,4) (Deel 2 p.
59 t/m 70).
Vanaf km 57 is de rivier verdiept ten behoeve van de grindwinning. Deverdeling van de fauna over
de diverse habitats (Afb. 12)laat zien dat de fauna,aangepast aanbewoningvan stenen in het verdiepte
gedeelte, grotendeels vervangen is door organismen die in alle habitats worden aangetroffen. In
hoeverre het een kwestie is van tijd of kwaliteit dat de nieuwe bedding een bijbehorende fauna gaat
ontwikkelen (psammaal ) is eenvraag diemet dit onderzoek niet kanwordenbeantwoord.
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Exuviae-bemonsteringen
indelengterichting van
deGrensmaas
(uitgediept vanaf km 57)

•

Km 15,7

M

Km 22.8

m Km 33,5
m Km 47.5
D
\

Stenen

MtfBliïTl t l

Modder

11

BBB

Zand
Habitat

Km 58,4

|'

Aile

Afb. 12. Verdeling van de fauna over de habitats in de 6rensmaas. Bemonstering
van exuviae in het. lengteprofiel

3.4. Vergelijking van de maandelijkse bemonsteringen in de Grensmaas en de Waal
De Waal is een rivier met een zandbodem waarin kribben zijn aangelegd. Ook hier wordt de
eigenlijke bodem niet door degeëigende insekten-fauna bewoond.Het psammaal is slechts door 7X van
deorganismen verklaard. Dekribben met dedaarop levende fauna vanstenen in enbuiten destroming =
litho(rheaal) zijn hedeten dageverantwoordelijk voor 76%van de insekten-fauna.
Naast deze overeenkomsten tussenWaal enGrensmaas bestaat er eenverschil in abundantie vande
aangetroffen soorten (Deel 2 p. 68.69 en p. 92,93). In de Grensmaas blijken andere soorten te
domineren dan in de Waal. Met name de vertegenwoordigers van het geslacht Rheotanytarsus ,
dominant in de Waal, zijn nauwelijks aanwezig in de Grensmaas. Opgrond van de preferentie voor het
lithorheaal zouden deze soorten zeker een vooraanstaande rol moeten vervullen in de Grensmaas.
Doelgerichte experimenten met deze organismen kunnen aantonen of de vervuiling in de Grensmaas
hiervoor verantwoordelijk is.
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4. Literatuuronderzoek naar de makro-evertebraten die vroeger in de Maas zijn
aangetroffen, alsmede in andere grote rivieren
Deel2p.95 t/m 98

4.1. Literatuuronderzoek naar de historische fauna van de Haas
De enige bronnen van literatuur waarover kanworden beschikt, zijn de soortenlijsten vanenige
grotere insektendiealsvolwassenexemplarenzijnverzameldindeomgevingvande Grensmaas.
De rivierbewonende larven van ééndagsvliegen (Ephemeroptera ) die in devorige eeuw inde
Grensmaaszijn aangetroffen(Albarda. 1889)zijn.opeenenkeletolerante soort na.verdwenen(Deel2
p.95).Desoortendiekarakteristiek zijnvoor rivierenalsde Grensmaaszijn:
Ephoron virgo
Ephemera spp.
Potamanthus

luteus

Heptagenia sulphurea

De steenvliegen (Plecoptera ) behoren wellicht tot de meest gevoelige groep van insekten met
aquatischlevendelarven.Geijskes(1940)merkt opdatvelekarakteristieke steenvliegenalinhetbegin
vandezeeeuwzijnverdwenenuit degrote Nederlandserivieren(Deel2p.96).
Van de waterwantsen (Heteroptera ) is Aphelocheirus aestivalis een karakteristieke
bewonervansteneninhetrivierbed.
Vande kevers(Coleoptera ).die inhetverledendeGrensmaas hebbenbewoond(Everts. 1898).is
defamilieElmidae eenindikator voor nietgenormaliseerde rivierenzonder zware chemischebelasting
(Deel2.p.97).
Uitdelijstvankokerjuffers (Trichoptera )dievorigeeeuwen begindezeeeuwindebuurtvande
Grensmaaszijnaangetroffen (Fischer. 1934;Deel2p.98)zijn dekarakteristiekesoorten:
Psychomyia pusilla
Cheumatopsyche

lepida

4.2. Literatuuronderzoek naar de makro-evertebraten in andere grote rivieren
In tabel 3 is eenoverzicht gemaakt vanhet voorkomen van deacht in 4.1 genoemde taxa ineen
aantal Europese rivieren. Hieruit blijkt dal eenaantal Franse rivieren, waaronder de Loire, nogeen
levensgemeenschap bezitten die thuishoort in grote rivieren. De Nederlandse rivieren zijn echter
ontdaanvanhunkarakteristiekefauna-elementen.
Inde Maaster hoogte vandeFransegrens zijn nogenige vandezetaxa aangetroffen tijdenseen
oriënterende exuviae-bemonstering (Klink, 1984a). Bij een volledige bemonstering zal

het aantal

toenemen. Indien de Grensmaas schoner wordt bestaat de mogelijkheid dat deze organismen vanuit
Zuid-Belgiëkunnen remigreren.
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Evir E spp Plut H sul A aes Elmid Clep Ppus BRON
NEDERLAND
Maas
1900
Maas
1984
Rijn
1918
Rijn
1982
BELGIË/FRANKRIJK
Maas
1984
DUITSLAND
Moesel
1963
Rijn
1918
GROOTBRITTANIE
River Wye
1980
FRANKRIJK
1984
Loire
Rhône
1982
Saône
1984
Saulx
1983
SPANJE
Llobregat
1983
BULGARIJE
Donau
1966
TSJECHOSLOWAKIJE
Donau
1964
RUSLAND
Wolga
1979

o.a.Albarda
o.a.Lauterborn
Klink e.a.
Klink
Mauch
o.a.Lauterborn
Brooker e.a.
Mouthone.a.
Cellot
CEMA6REF
Wassone.a.
Prat o.a.
Russev
Brtek s.a.
Mordukhai

Tabel 3. Aanwezigheid van karakteristieke organismen in enige Europese rivieren
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5. Palaeolimnologisch onderzoek aan enige afzettingen van de Grensmaas
Deel2.p. 101l/m 111
In de drie geanalyseerde monsters zijn 117 taxa verzameld. In de afzettingen, neergelegd
omstreeks 1830 en 1880.blijken de sedimentresten eenvergelijkbare fauna te representeren alsde
Loire. Het sediment dat in februari 1984 is afgezet weerspiegelt niet het huidige faunabeeld in de
Grensmaas.Hierinzijneenaantalfauna-elementenaangetroffendiemetzekerheidalbegindezeeeuwuit
de6rensmaasverdwenenzijn(Albarda, 1889;Fischer, 1934 enMol, 1981).EvenalsIndeWaal(Klink,
1983) blijkt ook hier dat met de zwevende stof fauna-resten worden meegevoerd van onbekende
leeftijd. Vooral tijdensdeextreemhogeafvoer infebruari 1984isZBarveelerosiemateriaalvervoerd.
Dat hierin niet alleen fauna-resten aanwezig zijn, wordt duidelijk in afbeelding 13 waarbij het
loodgehalteendeafvoer in 1984zijnuitgezet.
MaasEijsden 1984

Debietin
10m3/s
Lood
gehalte
ong.in ppb

12 3 4 5

6 7 8 9 10 1112
Maand

Afb. 13. Relatie tussen loodgehalte (ongefiltreerd) en debiet (in 10m3/sec) in Eijsden
1984 (bron:Rijkswaterstaat, 1985)

Dezehogeconcentraties aanlood(enanderezware metalen)indezwevendestofvandeGrensmaas
toneneenstemeerdenoodzaakaan ookaandachtteschenkenaan metaalgehalteninhetwinterbedvande
Maas(KleijnenRang,1984).
Derecente afzetting onderscheidt zichslechts opéénpunt zeer duidelijk vanhetouderesediment.
Deze afzetting bevat een hoog percentage afwijkingen van kopkapsels van de larve van de mug
Chironomus (Afb. 14). In de afzettingen uit devorige eeuw is geenenkele afwijking gevondeninde
176geanalyseerdeChironomus -larven.
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Kopafwijkingen Chironomus

50 T

Percentage
afwijkingen

Rivier

Rivier: 1=Grensmaasvoor 1830
2= Grensmaasvoor 1880
3 a Grensmaasvoor 1984
4= Grensmaas Ophoven 1984. levende fauna
5= IJssel 1981, levende fauna
6= IJssel 1982. levende fauna
Afb. 14. Percentage kopafwijkingen

bij Chironomus-larven

van de 6rensmaas en habitatbemonsteringen

in de sedimentresten

in de Grensmaas en de IJssel (bron: Klink,

b

1984 endit onderzoek)

Over de oorzaak van deze afwijkingen is nogweinig bekend.Wiederholm (1984) konstateert hoge
percentages afwijkingen in Zweedse meren met verhoogde gehalten aan zware metalen. Hamilton en
Saether (1971) tonen aan dat ook het bestrijdingsmiddel DDE in lage concentraties reeds afwijkingen
induceert.
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KONKLUSIES

1. Algemeen
Indeinleidingzijn eendrie-tal vragen geponeerd,die indit hoofdstuk perparagraaf zullenworden
beantwoord.

2. Is het bijzondere karakter van de Grensmaas betreffende fysische faktoren.
maar ook qua visfauna. eveneens terug te vinden in de makro-evertebraten?
Opgrondvan de verzamelde levende makro-evertebraten en exuviae moetwordengekonkludeerd
datdefauna-samenstellingvandemakro-evertebraten geenbijzonderkarakter draagt,opgrondvanhet
volgende:

2.1. Bemonstering van de levende makro-evertebraten
Bij debemonsteringenvan deafzonderlijke habitats is geblekendat derivierbodem, bestaanduit
zanden grind, nietmeerbewoondwordtdoordeoorspronkelijkeinsektenfauna.Behalve indeGrensmaas
isdezefaunaookindeRijntakkenverdwenen(Klink enHoller Pillot. 1982enKlink.1983).
Bij debemonsteringvan defaunaop stenen is duidelijk gewordendatook dezehabitat ernstig is
aangetast.Bij Borgherenbeneden destuw. waar de Grensmaasbegint, kan nauwelijks van enigleven
wordengesproken.Eenhersteltreedt optothetpuntwaardeUrhet gezuiverde afvalwater vande DSM
loostopdeGrensmaas. Bij lllikhovenwijstde faunasamenstelling nogopeensterke verontreiniging. Hetbestortenvan deoevers aldaar is defauna
evenmin ten goede gekomen. Bij Ophoven herstelt de fauna zich enigszins, de stroomminnende
organismenzijnechterverdwenenomdatdebeddingisuitgediepttenbehoevevandescheepvaart.

2.2. Bemonstering van exuviae in de Grensmaas
De exuviae-bemonsteringen die zijn uitgevoerd om deze ervaringen te verifiëren over grotere
delenvandeGrensmaaszijnvolledig inovereenstemmingmetdehabitat-bemonsteringen.Ook hier blijkt
datdeMaas sterk verontreinigd onslandbinnenkomt entotMaasbracht slechts langzaamherstelt. De
faunabijNiftrik (120kmstroomafwaarts) geefttenopzichtevanMaasbracht eenduidelijkeverbetering
(Klink en Moller Pillot, 1982). De geschetste situatie sluit een bijzondere gemeenschap van
makro-evertebraten uit.
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2.3. Bemonstering van exuviae in de Waal
De tweeling van de maandelijkse exuviae-bemonsteringen van de Grensmaas, uitgevoerd in de
Waal, blijkt teverschillen opéénpunt.Oemeest dominante soorten (Rheotsnytarsus spp.) indeWaal
zijn nauwelijks in de Grensmaas aangetroffen, terwijl de fysische voorwaarden in de Grensmaas
optimaal vervuld zijn. Omgekeerd zijn inde Grensmaas geen dominante fauna-elementen gekonstateerd
die in de Waal beperkt voorkomen. Additioneel onderzoek naar het gedrag van het geslacht
Rheotanytarsus onder invloed van het Maaswater kanwaardevolle informatie opleveren.

2.4. Bemonstering van rivierafzettingen
Vergelijkendpalaeolimnologisch onderzoek uitgevoerd aandeRijntakken ende Grensmaas wijst uit
dat beiderivieren vroeger zeer waardevolle oecosystemenzijn geweest met zeer veel overeenkomstige
bewoners. De historische Grensmaas lijkt te verschillen met de historische Rijn door een grotere
rijkdom aankokerjuffers (Trichoptera ).

3.

Wat

is

de

potentie

makro-evertebraten.
6rensmaas,

van

de

6rensmaas

als

oecosysteem

ervan uitgaande dat de verontreinigingen,

maar ook afkomstig van bovenstrooms

voor

de

direkt geloosd in de

gelegen gebieden, sterk zullen

afnemen ?
De Grensmaas is het enige gedeelte van de benedenloop van de Maas dat niet wordt gestuwd en
waarop geen scheepvaart wordt bedreven. Inde haas bij de Franse grens is een deelvan de potentiële
Grensmaas-fauna nog aanwezig. Remigratie behoort derhalve tot de mogelijkheden. Behalve dat een
sterke afname moet plaatsvinden van dechemischebelasting ophet water zelf. zijn er ook aanwijzingen
dat hetwinterbed eenbron vanverontreiniging inzich heeft opgeslagen dievrijkomt bij hogeafvoeren.
Ookaandit aspekt zouniet alleeninNederland,maar ook inBelgiëaandacht moetenwordenbesteed.
De potentie van de Grensmaas is evenals die van de Rijn zeer hoog. Dat de Grensmaas in
tegenstelling tot deRijn niet is ingericht als scheepvaartroute, maakt deGrensmaasbij uitstek geschikt
omdezepotenties te gaanvervullen.

4. Hoe zal de fauna reageren indien verdergaande ontgrindingen zullen worden
uitgevoerd in het zomerbed?
Zoals is gebleken hebben de lokale ontgrindingen in de Grensmaas in de periode 1947-1970 de
grindbanken en het snelstromend karakter van de Grensmaas intakt gehouden. Het bevaarbaar maken
van de rivier benedenstrooms km. 57 heeft het eigenlijke karakter van de Grensmaas wel sterk
aangetast. De drastische afname in de stroomsnelheid, die hiermee gepaard is gegaan, heeft grote
gevolgen voor de makro-evertebraten. Ook de karakteristieke vissen van de Grensmaas. Barbeel,
Sneep, Kopvoorn en Serpeling zullen verdwijnen indien de Grensmaas over haar gehele lengte
bevaarbaar wordt gemaakt
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DISKUSSIC

1. Algemeen
Deinzichten die zijn verkregen zullen worden betrokkenbij dehistorische achtergrondvan deMaas.
Zowel in de Rijn, als in de Maas is reeds in het begin van de vorige eeuw de mijnbouw op grote
schaal tot ontwikkeling gekomen. In 1822 is de steenkoolwinning in België georganiseerd met de
oprichting van Soc.gen. desPays-Baspour favouriser l'industrie nationale mijnopbouw te Luik .Met het
ingebruiknemen van de eerste kookshoogoven op het kontinent (1827) bij Serain, door de staalfabriek
van Cockerill, is het beginsignaal gegeven voor de Belgische staalindustrie. Beide Industrien zijn in de
vorige eeuw tot grote bloei gekomen, hierbij gestimuleerd door KoningLeopold I.Dewinning van erts is
sterk gedaald in het begin van deze eeuw. Sindsdien heeft men zich toegelegd op het verwerken van
geïmporteerde ertsen (Australië, Zweden enCanada). Desteenkoolindustrie is in devijftiger jarenvan
deze eeuw ter ziele gegaan. De industriële aktiviteit is hierna voor het grootste deel gericht op de
(petro-) chemische industrie.
Weproberen dezehistorische gegevens teverbinden met het huidige onderzoek.
Een aanwijzing voor zware verontreiniging in de vorige eeuw is te vinden ter plaatse van de
uitmondingvan deGeul indeGrensmaas(Kleijn enRang, 1984). Indeafzettingenvan mediovorige eeuw
zijn lagen van somsvele centimeters dik gevonden, die bestaan uit afgeronde sintels. In deze afzetting
zijn ook metaalschilfers aangetroffen. De concentraties van zware metalen in deze afzettingen
overschrijden de sameringsnorm van de Inspectie Milieuhygiëne voor zink, cadmium en lood (Kleijn en
Rang, 1984). Bij de extreem hoge afvoer van de Grensmaas in februari 1984 werd een zeer grote
hoeveelheid zwevende stof meegevoerd met de rivier. De concentraties zware metalen die hierin zijn
opgesloten zijn zeer hoog (Afb. 13 voor lood p. 28). Het slib bij Eijsden en Borgheren bevat
onaanvaardbaar hogegehaltenaanzwaremetalen.
Dezegegevens wekkende indruk dat defauna, diede Grensmaas heeft bewoond, reeds inde vorige
eeuw ernstig moet zijn aangetast. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat eind vorige eeuw nog alle
karakteristieke organismen in de Grensmaas aanwezig waren. Hoe de aantalsverhoudingen hebben
gelegenis uit deliteratuur niet teachterhalen.
Bij het analyseren van afzettingen uit devorige eeuw op fauna-resten bleken geen kopafwijkingen
op te treden bij muggelarven. Dit bleek wel het geval in een recente afzetting. Opgrond hiervan moet
gekonkludeerd worden dat de chemische belasting met zware metalen nog geen aanleiding gaf tot een
gedegradeerde faunazoals die indehuidigeGrensmaas is aangetroffen.
Hetbovenstaande laat derhalve twee vragen onopgelost:
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1.1. Zijn zware metalen verantwoordelijk

voor achteruitgang van de fauna?

Indiendit inderdaadhet geval is. kanhetverschil indeeltjesgrootte eenverklaring vormen.
In de oude sedimenten zijn in de fraktie > 212 urn

veel metaal-schilFers aangetroffen,

karakteristiek voor mijnafval. Tegenwoordig wordt nog slechts metaal verwerkt (niet gewonnen) en
zullendemetalen voornamelijk indeeltjes < 10 urnwordenaangeboden aandehaas. Hierdoor ontstaan
verschillen indebiologische beschikbaarheid (Hueck-van der Plas. 1984).
Voorts valt te denken aan huishoudelijk afvalwater van de groeiende bevolking in Namen. Luik en
Maastricht. Dehiermeegepaardgaandeachteruitgang inhetzuurstofgehalte iseenbekendeoorzaak voor
degradatievan eenoecosysteem.
De (petro-)chemische industrie kwam pas in de vijftiger jaren van deze eeuw op gang, zodat
organische micro-verontreinigingen nietverantwoordenjk kunnenwordengesteld.
Om deoorzakenvan deachteruitgangvan defauna teachterhalen lijkt hetdusvoor dehandte liggen
om een historisch onderzoek uit te voeren naar de veranderingen in de gehalten van zware metalen.
Hiernaast kaneenonderzoek naar debevolkingsontwikkeling inhetstroomgebied onsinformeren over de
belasting met organisch materiaal. Deze onderzoeken gekoppeld aanpalaeolimnologisch onderzoek in de
ouderivierafzettingen kunnendeprioriteit van bepaaldesaneringsmaatregelenonderbouwen.

1.2. Indien lozingen van zware metalen op de Maas worden gesaneerd, wat voor
hoeveelheden worden dan nog nageleverd door erosiemateriaal?
Uit onderzoekingen (Rijkswaterstaat Dir. Limburg 1981en Rijkswaterstaat. 1985) blijkt dat bijna
alle zware metalen inde zwevende stof zitten ennauwelijks inhetwater. Dezwevende stof isvoor een
groot deelerosiemateriaal van het rivierbed datreeds eeneeuw geleden sterk gekontamineerdwas met
zware metalen. Derhalve moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat sanering van deze
verontreinigingsbron niet leidt tot eensterke afnamevan deconcentraties aanzware metalen.
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AAN6EVELIN6EN VOOR VEROERONDERZOEK

1. Algemeen
In dit onderzoek is aangetoond dat de huidige kwaliteit van de Grensmaas, als woonplaats voor
makro-evertebraten. is gedaaldtot eenbedenkelijk laagniveau. Debewoners van het eigenlijkebed.
bestaanduit zand en grind, zijn verdwenen. Ook de fauna van stenen in de stroming vertoont grote
hiaten.Ditiswatwemomenteelweten.Waarover veel minderbekendiszijndevolgendeaspekten:

2. Onderzoek naar de relatie tussen afvoer en fauna-samenstelling
In dit onderzoek is een inventarisatie uitgevoerd naar de fauna in zomer en herfst. Uit het
onderzoek van Klink enholler Pillot (1982) komt naar voren dat in deRijn demeest gevoelige fauna
slechtsindewinter enlenteis verzameld.Ditwekt deindrukdat defaunadirekt profiteertvande lage
temperaturen enhoge afvoeren. Ook voor de Grensmaas is eendergelijke opnamevan hetbestandin
dezeperiodezeer zinvol.Vooralals weafbeelding 13(p.28)in gedachtenemenwaar bijhogeafvoeren
een sterkestijginginzwaremetalenoptreedt.

3. Literatuurstudie

naar een biologisch verantwoorde norm voor de minimale

afvoer van de Grensmaas
Teneinde te komen tot een biologisch verantwoorde norm voor de minimale rivierafvoer zal de
periodemoetenwordenvastgesteld waarindefaunahetmeestgevoelig isvoor lageafvoeren.
Enerzijds in verband met opdrogen van het zomerbed, anderzijds door de verandering van de
watersamenstelling bij afnemenddebiet zoals afbeelding 15 aantoontmeteen scherpe stijgingvande
geleidbaarheidbij lageafvoeren.

MaasEijsden1984

Debietin
10m3/s
Geleidbaar
neidin
mS/m

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 1112
Maand

Afb. 15. Relatie tussen de afvoer en de geleidbaarheid (bron:Rijkswaterstaat. 1985)
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4. Literatuurstudie

naar de effekten van ontgrfndingen

op de fauna van de

6rensmaas
Inditonderzoek isreedsenigverschil gekonstateerdindefaunavanhetoorpronkelijkerivierbeden
hetuitgediepte gedeelte.Als aanvulling hieropdient derelatie tussenstroomsnelheidenfauna(waarbij
ookdevissenwordenbetrokken)te wordenonderzochtomtoteenverantwoord beleidte komen inzake
ontgrindingeninhetzomerbedvande Grensmaas.

5. Literatuurstudie naar de veranderingen in de chemische samenstelling van het
water en de effekten hiervan op de fauna
In dit onderzoek is aangetoond dat de fauna in de afgelopen 100 jaar sterk is verarmd. Om de
hiervoor verantwoordelijke verontreinigingsbronnen op te sporen moet literatuuronderzoek worden
verricht naardeveranderingen indechemischesamenstellingvan hetMaaswater indeafgelopeneeuw.
Hierbij isvooral derolvanzwaremetalenvan belang.

6. De 6rensmaas betrekken in een chemische en biologische routine bemonstering
Hethuidige onderzoekheeft hetfunktionerenvandeGrensmaasvastgelegd indeperiodemei 1984
t/m april 1985.Hiermeeis een basis gelegdwaaraanveranderingenkunnenwordengetoetst.Voorhet
volgen van de toekomstige ontwikkelingen, vooral waar het saneringsmaatregelen betreft, is hetvan
grootbelangdat indezerivier biologische enchemische analyses inroutineverband verricht worden.
Ditiswelhetgeval indeMaasendeRijntakken.
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