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Het rapport Natte Ecologische Structuur is, in samenwerking met het Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek, opgesteld door de polderdistricten Betuwe, Groot Maas en Waal en Tieler- en
Culemborgerwaarden, het waterschap van de Linge en het zuiveringsschap Rivierenland.
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SAMENVATTING

Het project Natte Ecologische Structuur Gelders Rivierengebied is een initiatief van alle
waterschappen in het Gelders Rivierengebied, namelijk het polderdistrict Tieler- en
Culemborgerwaarden, polderdistrict Betuwe, polderdistrict Groot Maas en Waal, het

waterschap Van de Linge en het Zuiveringsschap Rivierenland. Het project is een uitwerking
van het beleid dat geformuleerd is in het Integraal Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied
(IWGR).
Probleemstelling
Het aantal planten- en diersoorten gebondenaannatte natuuris in de laatste jaren sterk
achteruitgegaan. In het WGR zijn maatregelen geformuleerd om de natuur in het
Rivierengebied te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Deze maatregelen werden
echter tot op heden op ad hoc basis en zonder een éénduidige methodiek uitgevoerd.
Doelstelling
Het doel van het project “Natte Ecologische Structuur" (NES) is om inzichtelijk te maken hoe
en welke aquatische en waterafhankelijke terrestrische natuurwaarden in het Gelders
Rivierengebied op een éénduidige wijze door middel van waterhuishoudkundige maatregelen
gehandhaafd en hersteld kunnen worden. Het onderzoek richt zich op de binnendijks gelegen
gebieden met een (neven-) functie natuur, weidevogelgebieden, verspreide natuurelementen
en verspreide waardevolle wateren (bijlage 2).
Onderzoeksopzet Natte Ecologische Structuur
De onderzoeksopzet van het project Natte Ecologische Structuur Gelders Rivierengebied
bestaat uit drie sporen, namelijk een ruimtelijk spoor, een typologisch spoor en een
functioneel spoor (figuur 2).

Om een indruk te krijgen van de werking van het hydro-ecologisch systeem in het
Rivierengebied wordt allereerst een regionale systeembeschrijving opgesteld (ruimtelijk
spoor). Uit deze systeembeschrij ving blijkt dat in het Rivierengebied een groot aantal
verschillende typen wateren en gebieden liggen. Tevens wordt beschreven welke sturende
factoren erzijn en hoe deze met elkaar samenhangen.
Om dit grote aantal typen wateren en gebieden hanteerbaar te maken, is een typologie
opgesteld (typologisch spoor). De in dit rapport gebruikte typologie is gebaseerd op abiotische
en biotische kenmerken van een water. Detypologie bestaat uit een aantal hoofdtypen, die
zich iederin verschillende ontwikkelingsstadia kunnen bevinden. Een water kan zich onder
invloed van sturende factoren naar een ander ontwikkelingsstadium ontwikkelen. De
samenhang tussen deze ontwikkelingsstadia is samen met de sturende factoren schematisch
weergegeven in het NES-netwerk (figuur 8). Dit NES-netwerk zal bij het beschikbaar komen
van gedetailleerdere gegevens steeds verder uitgewerkt en verfijnd worden. Met behulp van

het netwerk is het mogelijk het huidige en de gewenste ontwikkelingsstadia van een
waterlichaam te bepalen. Tevens is inzichtelijk gemaakt welke sturende factoren de gewenste
ontwikkeling beïnvloeden. Vervolgens zijn de sturende factoren gekoppeld aan
waterhuishoudkundige maatregelen. Deze koppeling wordt weergegeven in een
maatregelenmatrix (bijlage 19 en 20) en een toelichting.
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In het derde spoor, hetfunctionele spoor, wordt het beleid beschreven vanhetrijk, provincie,
gemeente, waterschappen en eventuele natuurbeherende instanties. Hierbij komen alle
plannen aan de orde die van toepassing zijn op de ruimtelijke ontwikkelingen in het
Rivierengebied.

Bij de bepaling van de huidige en de gewenste situatie van een geselecteerd gebied of water
komen deze drie sporen samen. Het typologisch spoor wordt gebruikt om aan te geven in welk
ontwikkelingsstadium het watertype zich bevindt. Tevens wordt met behulp van het NESnetwerk inzichtelijk gemaakt wat het gewenste ontwikkelingsstadium is en welke factoren dit
sturen. De gewenste situatie is afhankelijk van de hydro-ecologische situatie die geschetst is
in het ruimtelijk spoor en van de beleidsmatige ontwikkelingen (functionele spoor). Wanneer
de huidige en gewenste situatie duidelijk zijn, kan afgeleid worden welke factoren deze
ontwikkeling sturen. Tenslotte kan met behulp van de maatregelenmatrix bepaald worden
welke theoretische waterhuishoudkundige maatregelen de waterschappen kunnen nemen om
de gewenste situatie te bereiken.
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INLEIDING

Aanleiding
Het Rivierengebied is globaal het gebied tussen de rivieren Neder-Rijn/Lek en de Maas
(bijlage 1). Bij de inrichting en het beheer van de watergangen in dit gebied stond, tot voor
kort, de veiligheid en de wensen van de landbouw voorop. Vooral bij ruilverkavelingen werd
het watersysteem efficiënt ingericht met stuwen en dammen in rechte, krap gedimensioneerde
watergangen met veelal drastisch verlaagde peilen. Zo is een goed beheersbaar watersysteem
ontstaan, waarbij de veiligheid gewaarborgd is en intensieve, moderne landbouw bedreven
kan worden.
De neveneffecten van dit efficiënte watersysteem zijn in de loop der jaren duidelijk geworden.
De wateren hebben hun natuurlijk karakter verloren en er zijn tal van barrières en ongeschikte
omstandigheden voor waterorganismen ontstaan. Gebieden met concentraties natte natuur zijn
geleidelijk geïsoleerd geraakt en staan onder druk van verdroging, vermesting en verzuring.
Het aantal planten- en diersoorten dat gebonden is aan natte natuur, is dan ook drastisch

achteruitgegaan (Natuurverkenning ‘97).
In het Natuurbeleidsplan, de Derde Nota Waterhuishouding en de omgevingsplannen van de
provincie Gelderland is het beleid verwoord om de achteruitgang van (natte) natuur tot
stilstand te brengen en de natuurwaarden te herstellen. In het Integraal Waterbeheersplan
Gelders Rivierengebied (IWGR 1994-1998) van de waterbeheersers in het Rivierengebied is
dit beleid uitgewerkt in een aantal te nemen maatregelen met betrekking tot de natte natuur.
Het waterkwantiteitsbeheer in het Rivierengebied is in handen van het polderdistrict Tieler- en
Culemborgerwaarden, het polderdistrict Betuwe, het polderdistrict Groot Maas en Waal en het
waterschap Van de Linge (bijlage 1). Het Zuiveringsschap Rivierenland is verantwoordelijk
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Probleemstelling
Het aantal planten- en diersoorten gebonden aan natte natuur is sterk achteruitgegaan. In het
IWGR zijn maatregelen geformuleerd om de natuur in het Rivierengebied te beschermen en
waar mogelijk te herstellen. Deze maatregelen werden echter tot op heden op ad hoc basis en
zonder een éénduidige methodiek uitgevoerd.
Doelstelling
Het doel van het project “Natte Ecologische Structuur (NES)” is om inzichtelijk te maken hoe
en welke aquatische en waterafhankelijke terrestrische natuurwaarden in het Gelders
Rivierengebied op een éénduidige wijze door middel van waterhuishoudkundige maatregelen
gehandhaafd en hersteld kunnen worden. Het onderzoek richt zich op de binnendijks gelegen
gebieden met een (neven-) functie natuur, weidevogelgebieden, verspreide natuurelementen
en verspreide waardevolle wateren (bijlage 2 en 17).

Projectopbrengsten
De algemene doelstelling kan gedetailleerd omschreven worden aan de hand van de gewenste
projectopbrengsten:
* Opstelling van een typologie bestaande uit een netwerk (NES-netwerk) met hierin de
hoofdtypen en de diverse ontwikkelingsstadia van aquatische levensgemeenschappen.
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Inzichtelijk maken wat in het Rivierengebied de belangrijkste sturende factoren zijn, die
het voorkomen van de levensgemeenschappen beïnvloeden.
- Beschrijving en plaatsing van de gebieden/wateren met bijbehorende functie (WHP,
IWGR), hoofdtype(n), huidig ontwikkelingsstadium en gewenst ontwikkelingsstadium.
* Per gebied/water de te nemen maatregelen, beheer en onderhoud om het streefbeeld te
halen.
* Per gebied/water de gevolgen voorfinanciën, beleid en omliggend gebied.
* Beschrijving en kaart met prioriteitstelling gebieden/wateren.
*

1.l

Onderzoeksopzet

De onderzoeksopzet is geschematiseerd weergegeven in figuur 2. In de te nemen stappen zijn
drie verschillende sporen te onderscheiden, namelijk een ruimtelijk, een typologisch en een
functioneel spoor. Uit praktische overwegingen zijn de stappen genummerd. De samenhang
tussen de stappen is echter zo groot, dat ze veelaltegelijkertijd doorlopen worden. De
onderzoeksopzet wordt hieronder perstap toegelicht.

STAP 1: gebiedsbeschrijving (in het ruimtelijke spoor)
Het Gelders Rivierengebied bestaat uit een groot aantal typen gebieden met verschillende
abiotische en biotische omstandigheden. Deze gebieden zijn op verschillende wijze ontstaan,
bijvoorbeeld door de werking van ijs (stuwwal), wind (rivierduin) en water (oeverwal,
komgrond). Dit heeft geresulteerd in een grote diversiteit aan bodemtypen, hoogteligging,
waterkwantiteit en waterkwaliteit. De grote verschillen in abiotiek zorgen ervoor dat er ook verschillende typen natuur voorkomen. Elk organisme stelt namelijk zijn eigen eisen aan zijn
omgeving.
STAP 2: regionale systeembeschrijving (in het ruimtelijke spoor)
De factoren die het wel of niet voorkomen van soorten beïnvloeden, worden ook wel sturende

factoren genoemd. De op de sturende factoren reagerende levensgemeenschappen zijn
volgende factoren. De sturende en volgendefactoren en de relaties tussen de factoren zijn
schematisch weergegeven en beschreven in het zogenaamde 5-S-model (Verdonschot, 1995;
zie figuur 3 en hfst. 2.3.1). Aangezien het 5-S-model ontworpen is voor stromende wateren,is
het model aangepast om een betere aansluiting te maken op de wateren in het Rivierengebied.

In de regionale systeembeschrijving worden alle in het 5-S-model genoemde factoren
beschreven voor het Rivierengebied. Met behulp van de systeembeschrijving wordt inzicht
verkregenin de werking van het ecohydrologisch systeem in het Rivierengebied. De
samenhang tussen factoren als bodem, water en het voorkomen van bepaalde soorten

organismen en levensgemeenschappen komttijdens de systeembeschrijving duidelijk naar
voren. Tevens wordt duidelijk welke potenties de verschillende gebieden in het
Rivierengebied hebben.

STAP 3: beschrijving hoofdtypen (in het tvpologische spoor)
Door te kijken naar overeenkomstige kenmerken (abiotische en biotische), is het grote aantal
soorten gebieden/wateren dat voorkomtin het Rivierengebied, in te delen in een hanteerbaar
aantal typen. Deze indeling in typen wordt ook wel typologie genoemd. Een typologie kan
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gebaseerd zijn op verschillende factoren. De keuze van deze factoren is afhankelijk van het
doel van de typologie.
In dit project is gekozen voor de typologie zoals beschreven is in het Achtergronddocument
van de Natuurverkenning ‘97 (Verdonschot, 1997; zie ook hfst. 3.1). Deze typologie is
gebaseerd op ecologische kenmerken en zal landelijk aansluiting vinden. In het
Achtergronddocumentzijn de belangrijkste regionale wateren in Nederland ingedeeld in 11
hoofdtypen. Een groot aantal van de beschreven hoofdtypen zijn terug te vinden in het
Rivierengebied.
De hoofdtypen hebben alleen betrekking op wateren en niet op landnatuur.
STAP 4: opstelling NES-netwerk bestaande uit hoofdtypen, diverse ontwikkelingsstadia en de
belangrijkste sturende factoren (in het typologische spoor)
De hoofdtypen kunnen zich onder invloed van de sturende factoren (figuur 3) in verschillende
richtingen ontwikkelen. Wijziging van het waterpeil zorgt bijvoorbeeld voor andere
veranderingen in levensgemeenschappen dan een waterkwaliteitsverandering. Met behulp van
de ‘netwerkbenadering’ (Verdonschot, 1997; zie hfst. 3.2) wordt duidelijk gemaakt welke
sturende factoren invloed uitoefenen op de ontwikkelingsmogelijkheden van een hoofdtype.
Hierbij worden de in het Rivierengebied voorkomende hoofdtypen in een netwerk gezet,
waarbij de verschillende ontwikkelingsstadia weergegeven zijn door rechthoeken. Derelaties
tussen de ontwikkelingsstadia zijn aangeduid metpijlen, waarnaast de belangrijkste sturende
factoren beschreven staan.
Bij de opstelling van het NES-netwerk is gebruik gemaakt van het netwerk beschreven in het
Gelders Maatweb (Provincie Gelderland, 1995a). Het Gelders Maatweb is een beheersysteem
dat gebruikt gaat worden door het Zuiveringsschap Rivierenland om de wateren, waarvan
macrofauna-gegevens verzameld zijn, in te delen. Het Maatweb-netwerk is niet precies
overgenomen voor de opstelling van het NES-netwerk, aangezien niet alle in het
Rivierengebied voorkomende hoofdtypen in het Maatweb-netwerk beschreven worden.
Ontbrekende hoofdtypen en ontwikkelingsstadia zijn overgenomen uit “Ecologische
karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel” (Verdonschot, 1990).
Aangezien het NES-netwerk gebaseerd is op een regionale systeembeschrijving (aangevuld
met globale informatie) zal het netwerk in eerste instantie alleen bestaan uit globale
beschrijvingen van de hoofdtypen. Met behulp van de gebiedsuitwerkingen (stap 7 en 8) zal
het NES-netwerk verder uitgebreid en ingevuld kunnen worden.
Het NES-netwerk is alleen toepasbaar op waternatuur. Typen voor de droge en natte
landnatuur ontbreken. De droge landnatuuris in het onderzoek buiten beschouwing gelaten,
aangezien de waterschappen hier geen invloed op uit kunnen oefenen. De uitwerking van de
natte landnatuur wordt toegelicht in stap 7.
STAP 5: koppeling van sturende factoren aan waterhuishoudkundige maatregelen (in het
tvpologische spoor)
Om duidelijk te maken welke maatregelen door de waterschappen genomen kunnen worden
om de gewenste levensgemeenschappen te ontwikkelen, moet een koppeling gemaakt worden
tussen de sturende factoren en de daadwerkelijk te nemen maatregelen. Wanneer bijvoorbeeld
voor een bepaald ontwikkelingsstadium de sturende factor de hoeveelheid voedingsstoffen is,
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dan zou een mogelijke maatregel het baggeren van de bodem kunnen zijn. Een sturende factor
kan echter door meerdere maatregelen in verschillende mate beïnvloed worden. Omgekeerd
kan één maatregel weer invloed uitoefenen op meerdere sturende factoren. De relaties tussen
de sturende factoren en de te nemen maatregelen zijn in tabellen uitgewerkt (bijlage 19 en 20).
STAP 6: beleidsmatige ontwikkelingen (in hetfunctionele spoor)
Naast de regionale systeembeschrijving worden ook de beleidsmatige ontwikkelingen
geschetst. Met name het Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland en het Integraal
Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied zijn hierbij van belang. In deze twee plannen is het
Rivierengebied ingedeeld in een aantal functie-gebieden. In het kader van dit project is
gekozen om het onderzoek te richten op de hieronder staande functie-gebieden:
¢

Verspreide natuurelementen (WGR)

+ Functie 2- gebieden (water voor landbouw en niet kwelafhankelijke natuur, WHP)
* Functie 3- gebieden (water voor landbouw en kwelafhankelijke natuur, WHP)
* Functie 5- gebieden (water voor natuur van het hoogste ecologische niveau, WHP)
* Functie 5- wateren (wateren van het hoogste ecologische niveau, WHP)
* Te beschermen verspreide waardevolle wateren (WHP)
* Weidevogelgebieden (WHP)
Aangegeven wordt wat de betekenis van de functie is en welke mogelijkheden de functietoekenning biedt om maatregelen te nemen. Uit de beschrijving van de beleidsmatige
ontwikkelingen volgt een lijst en een kaart met de geselecteerde gebieden/wateren (in vervolg
object genoemd) met bijbehorende functie (bijlage 2 en 17).
STAP 7: confrontatie ruimtelijk, typologisch en functioneel spoor
Tijdensstap 7 vindt de confrontatie plaats tussen het ruimtelijke, het typologische en het
functionele spoor. Om inzicht te krijgen in de maatregelen die genomen moeten worden per
object, zal allereerst duidelijk moeten worden tot welk(e) hoofdtype(n) het object behoort.
Vervolgens zal met behulp van het NES-netwerk bepaald worden in welk
ontwikkelingsstadium het object zich bevindt en wat het gewenste ontwikkelingsstadium is.
Wanneer duidelijk is welke sturende factor(en) werken, kan aan de hand van de tabellen in
bijlage 19 en 20 bepaald worden welke maatregelen genomen kunnen worden.
Stap 7 en 8 zullen in eerste instantie doorlopen worden voor twee voorbeeldgebieden. In een
later stadium zullen alle geselecteerde objecten uitgewerkt worden. Met behulp van de
gegevens die verzameld worden bij de gebiedsgerichte uitwerkingen, zullen het NES-netwerk
en de tabel met maatregelen verfijnd worden en meer toegespitst op het Rivierengebied.
Om te bepalen tot welk(e) hoofdtype(n) het object behoort, worden de abiotische en biotische
kenmerken van het object (uit systeembeschrijving) vergeleken met de al eerder beschreven
kenmerken van de hoofdtypen.

Wanneer duidelijk is welk(e) hoofdtype(n) op het object van toepassing is/zijn, kan gekeken
worden welk ontwikkelingsstadium het meest overeenkomt met de huidige toestand van het
gebied. De bepaling van de huidige toestand vindt plaats met behulp van de lokale
systeembeschrijving. Per object wordt dus duidelijk wat de huidige plek van het object in het
NES-netwerkts.

Natte Ecologische Structuur Gelders Rivierengebied

Hoofdstuk 1: Inleiding

blz.9

Nadat is vastgesteld wat de huidige toestand van het object is, wordt bepaald welk
ontwikkelingsstadium gewenst is. De bepaling van de gewenste situatie is schematisch
weergegeven in figuur 1. Tijdens deze stap zijn met name de beleidsmatige ontwikkelingen
van belang. De functie van het object en van het omliggende gebied is namelijk van belang
voor de haalbaarheid van een gewenst ontwikkelingsstadium. De functies zijn afkomstig uit
het WHP en het IWGR. Met name de functie V-gebieden en -wateren komen in aanmerking
voor een ontwikkelingsstadium van een hoog ecologisch niveau. In de functie II-gebieden zijn
de mogelijkheden voor ontwikkelingen naar een hoger ecologisch niveau beduidend kleiner.
De algemene milieukwaliteit is afkomstig uit de Derde Nota Waterhuishouding en geldt als
kwaliteitsdoel vooralle oppervlaktewateren. Veruit de meeste wateren in het Rivierengebied
voldoen momenteel echter nog niet aan de grenswaarden van de algemene milieukwaliteit. De
referentie-situatie beschrijft een ontwikkelingsstadium van het hoogste ecologische niveau en
is af te leiden uit de regionale systeembeschrijving.

V

Ontwikkelingsrichting (van laag naar hoog)

Huidige toestand

Algemene
milieukwaliteit

Ontwikkelingsstadium 1

Ontwikkelingsstadium 2

Referentie

Functie II- gebieden

Verspreide elementen
Waardevolle wateren Functie lt gebieden

Weidevogelgebieden

she eee
Functie V-\wateren

Figuur 1: Bepaling van de gewenste situatie van een object (per hoofdtype)

Wanneer duidelijk is in welk ontwikkelingsstadium het object zich bevindt en wat het
gewenste ontwikkelingsstadium is, kan in het NES-netwerk gekeken worden welke sturende
factoren de gewenste ontwikkelingsrichting kunnen beïnvloeden. Vervolgens kan uit de tabel
(afkomstig uit stap 5) afgelezen worden welke maatregelen de waterschappen kunnen nemen
om de sturende factor te beïnvloeden.
Aangezien het NES-netwerk geen hoofdtypen en ontwikkelingsstadia voor de natte
landnatuur bevat, is voor de natte landnatuur een andere aanpak gekozen. De aanpak is
uitgewerkt voor Staatsbosbeheer-terreinen, aangezien deze natuurbeherende instantie de
meeste eigendommen in het Rivierengebied heeft. Staatsbosbeheer heeft aan haar terreinen
subdoeltypen toegekend. Deze subdoeltypen zijn als gewenste situatie aangehouden voor de
natte landnatuur. Er is een matrix opgesteld met hierin alle in het Rivierengebied
voorkomende subdoeltypen en de bijbehorende plantengemeenschappen. Voor deze
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plantengemeenschappen is nagegaan aan welke waterhuishoudkundige randvoorwaarden
voldaan moet worden (sturende factoren). Bij het nemen van maatregelen kan de
waterbeheerder volgens met de eisen van de natte landnatuur rekening houden.
Bij bestudering van het NES-netwerk en de beschrijving van de randvoorwaarden van de natte
landnatuur zal door vergelijking van de huidige en de gewenste situatie duidelijk worden
welke sturende factoren beïnvloed moeten worden. Doorin de tabel (afkomstig uit stap 5) na
te zoeken welke maatregelen deze factoren beïnvloeden, wordt inzichtelijk gemaakt welke
maatregelen genomen kunnen worden. Hierbij komenalle mogelijke maatregelen aan de orde.
STAP 8: Inventarisatie knelpunten en de te nemen maatregelen
Door per object alle mogelijke maatregelen (afkomstig uit stap 7) te confronteren met de
functie van het object (beleidsmatige ontwikkelingen) wordt duidelijk welke maatregelen voor
dat object het meest reëel/haalbaar zijn. Wanneer het object bijvoorbeeld de functie
“Weidevogelgebied” heeft, is het niet reëel om het oppervlaktewaterpeil drastisch te
verhogen. Tijdensstap 8 wordt uitgewerkt welke gevolgen de te nemen maatregelen voor het
omliggende gebied hebben en welke kosten er aan verbonden zijn. Met behulp van een
kosten/baten analyse wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen het beste op het object
van toepassing zijn.
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Opstellen van een netwerk met hierin de
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|

STAP 5:
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Koppelen van sturende factoren aan
waterhuishoudkundige maatregelen

Confrontatie ruimtelijk, typologisch en
functioneel spoor. Bepaling huidige en

gewenste toestandper gebied.

eemnes

V
STAP 8:

Inventarisatie knelpunten en de te nemen
maatregelen.

Figuur 2: Onderzoeksopzet van het project " Natte Ecologische Structuur Gelders

Rivierengebied"
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Leeswijzer
De hoofdstukindeling volgt het stappenplan in figuur 2. In hoofdstuk 1 wordt de
probleemstelling, de doelstelling en de onderzoeksopzet uitgelegd.
Om een indruk te krijgen van het Rivierengebied wordt in hoofdstuk 2 het ruimtelijke spoor
uitgewerkt. Achtereenvolgens komen de ligging en de ontstaanswijze van het
onderzoeksgebied aan de orde. Om inzicht te krijgen in de werking van het ecohydrologisch
systeem in het Rivierengebied, volgt een regionale systeembeschrijving. De
systeembeschrijving is gebaseerd op het 5-S-model, dat toegelicht wordt in de eerste
paragraaf. In dit hoofdstuk wordt duidelijk welke factoren de samenstelling van
levensgemeenschappen bepalen en hoe deze beïnvloeding werkt.
Hoofdstuk 3 beschrijft het typologische spoor. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van
alle hoofdtypen die in het Rivierengebied voorkomen. Het gaat hierbij alleen om waternatuur.
Vervolgens worden de verschillende ontwikkelingsstadia binnen een hoofdtype en de
onderlinge relaties schematisch weergegeven in het NES-netwerk. In de derde paragraaf wordt
een koppeling gelegd tussen de factoren die het voorkomen van levensgemeenschappen
beïnvloeden en de maatregelen die waterschappen kunnen nemen. Tenslotte volgt een uitleg
van de gevolgde aanpak voor de natte landnatuur.
In hoofdstuk 4 komen de beleidsmatige ontwikkelingen in het Gelders Rivierengebied aan de
orde (functionele spoor). Achtereenvolgens wordt het natuurbeleid op rijks-, provinciaal,
gemeentelijk en waterschapsniveau uitgewerkt. Uit de beschrijving volgt een lijst/kaart met
geselecteerde gebieden/wateren met bijbehorende functie uit het IWGR of het WHP.
De confrontatie van de drie sporen vindt in eerste instantie plaats voor twee
voorbeeldgebieden. De overige gebieden/wateren worden na evaluatie van de
voorbeeldgebieden uitgewerkt. Per gebied zal er een apart rapport uitgebracht worden met
hierin een lokale systeembeschrijving, een beschrijving van de voorkomende en gewenste
ontwikkelingsstadia, de te nemen maatregelen (afgestemd op ruimtelijke ontwikkelingen),
beheer en onderhoud en de gevolgen ten aanzien van financiën, beleid en omliggend gebied.
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RUIMTELIJK SPOOR

In dit hoofdstuk wordt het ruimtelijk spoor uitgewerkt. Allereerst wordt beschreven waar het
Gelders Rivierengebied ligt en welke waterschappen verantwoordelijk zijn voorhet
waterbeheer. Om een indruk te krijgen van de diversiteit van het Rivierengebied wordt
vervolgens uitgelegd hoe het Rivierengebied ontstaan is.
De samenhang tussen factoren als bodem en water en hoe deze factoren het voorkomen van
aan watergebonden levensgemeenschappen bepalen, wordt duidelijk gemaakt in de regionale
systeembeschrijving. Met behulp van het 5-S-model wordt schematisch weergegeven hoe de
verschillende factoren elkaar beïnvloeden.

2.1

Ligging van het gebied

Dit project heeft betrekking op het Gelders Rivierengebied, het waterbeheersgebied van de
polderdistricten Tieler- en Culemborgerwaarden, Betuwe en Groot Maas en Waal, het
waterschap Van de Linge en het Zuiveringsschap Rivierenland (bijlage 1).
Het Gelders Rivierengebied (ruim 135.000 ha) wordt in het noorden begrensd door de
Nederrijn en de Lek. In het zuiden vormt de Maas de grens. De Duitse grens en het
Pannerdens Kanaal begrenzen het beheersgebied aan de oostkant. Tenslotte vormen de
Afgedamde Maas, de Linge en de Diefdijk in het westen de grens voor de waterschappen in
het Gelders Rivierengebied. Het waterschap van de Linge verzorgt ook het boezembeheer
voor de Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (begrensd door Kanaal van
Steenenhoek, Merwedekanaal en Zederik).

Het grootste gedeelte van het beschouwde gebied bestaat uit grasland (bijlage 3). Bouwland
komt verspreid voor, maar het percentage in het oosten van het Rivierengebiedligt iets hoger.
De glastuinbouw is voornamelijk ten zuiden van Arnhem (Betuwe) en in de Bommelerwaard
(Groot Maas en Waal) gevestigd. Met name op de hoger gelegen oeverwallen langs de grote
rivieren en de Beneden-Linge bevinden zich boomgaarden. De bosgebieden zijn
geconcentreerd op de stuwwal van Nijmegen. De natuurgebieden liggen vooral in de nattere
komgebieden.

2.2

Ontstaanswijze

De hieronder beschreven ontstaanswijze is voornamelijk afkomstig uit Dansen et al. (1994) en
De Bruin (1988).
Ooit stroomden de Gelderse rivieren naar het noorden, tot zo'n 150.000 jaar geleden het
landijs ze naar het westen dwong. In de voorlaatste ijstijd heeft een ijstong de stuwwal bij
Nijmegen gevormd. Op deflanken van de hellingen zijn bronnen ontstaan dooruittreding van
geïnfiltreerd regenwater boven ondiepe keileemlagen. Aangevuld metdirect afspoelend
hemelwater en lateraal toestromend ondiep grondwater vormt het water uit de bronnen
beekjes. Deze beekjes bevinden zich met name aan de noordoost kant van de stuwwal
(omgeving Beek en Ubbergen).
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Tijdensde laatste koude periode, zo’n 10.000 jaar geleden, raakten in het oostelijk
Rivierengebied grote hoeveelheden zand in verstuiving en vormden rivierduinen. In het Land
van Maas en Waal, bij Wychen, Hernen en Bergharen, steken zij als opvallende beboste
heuvelruggen boven het vlakke kleigebied uit. Deze ‘donken' trokken al vroeg menselijke
bewoning. Op de hogere zandgronden zijn doorstagnering van regenwater in geïsoleerde
laagten vennen ontstaan. In het Rivierengebied zijn een aantal vennen te vinden ten
zuidwesten van Nijmegen.

De Rijn en de Maas vormden aanvankelijk stelsels van vlechtende rivieren, met vele telkens
hun loop verleggende vertakkingen. Doordat de rivieren hun oude loop verlieten zijn een
jk
aantal oude rivierarmen ontstaan, die nu nogte herkennen zijn in het landschap. Geleideli
er
en
ontstond
en
leem
en
vormden zich langs derivierbeddingen oeverwallen van zand
meanderende hoofdstromen met nevengeulen. Het fijne slib bezonk op plekken met vrijwel
stilstaand water verder van de stroom, waardoor de komgebieden ontstonden. Omdat het
water alle kanten uit kon, was het verschil tussen zomer- en winterpeil waarschijnlijk nog
geen meter: een gunstige uitgangssituatie voor flora en fauna.
de
Voordat de menszijn invloed deed gelden was het Rivierengebied grotendeels bebost. Op
de
kwamen
stond,
hogere delen van de oeverwallen, waaralleen buiten het groeiseizoen water
zwaardere loofboomsoorten voor (eik, es, iep); op de lagere delen van de oeverwallen, waar
In de
ook inundatie in de zomer voorkwam, overleefden alleen soorten als wilg en populier.
dat er
kommen kwamen vooral poelen en moerassige terreintypen voor. Aangenomen wordt
en de
in die tijd elanden, bevers, zwarte ooievaars en zeearenden leefden. De rivier

nevengeulen warenrijk aan vis, waaronder zalm ensteur.

Op de
Geleidelijk vestigden zich ook op de oeverwallen mensen, die de bossen ontgonnen.
hun vee.
stroomrug legden zij akkers aan en op de overgang naar de lage kommen weidden zij
is
Al in de Romeinsetijd van ongeveer het begin van onze jaartelling tot circa 300 na Chr.,
late
de
in
n
verdwee
,
veel bos gekapt. Het laatste restant, het moerasbos van de 'broeken'
gd
middeleeuwen nadat het gehele gebied bedijkt was. De eerste rivierdijken werden aangele
werden
schaal
in de veengebieden benedenstrooms, die in de 11de en de 12de eeuw op grote
meer
ontgonnen. Naarmate de bodem inklonk door de ontwatering was men genoodzaakt
lijk
kaden aan te leggen. Omdat het water daardoor benedenstrooms niet meer zo gemakke
jken
roomsdi
bovenst
ook
weg kon, werden de rivieren geleidelijk opgestuwd en moesten
worden aangelegd. Waarschijnlijk voorzag men niet dat de volledige bedijking nieuwe
problemen opriep. 's Winters konden de grote waterhoeveelheden niet meer via de kommen
wegvloeien en steeg het rivierwater in de smalle uiterwaarden onrustbarend. Bovendien zetten
de rivieren nu meer materiaal in hun eigen beddingaf, zodat deze geleidelijk omhoog kwam.
Al gauw moesten de dijken verhoogd worden. Niettemin braken ze frequent door, vooral
nadat vanaf de 17e eeuw ook zomerkades werden aangelegd en de uiterwaarden versneld
dichtslibden. Van de vroegere dijkdoorbraken getuigen de vele kolkgaten langs de
veel
rivierdijken, de zogenoemde "wielen" of “waayen”. Uiteindelijk is langs de Waal op
eeuw
19de
de
van
loop
de
plaatsen de dijk teruggenomen om de uiterwaarden te verbreden. In
nam de kans op overstromingen sterk af, doordat de rivieren op grote schaal werden
gereguleerd.
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Om de kommen die voor het grootste gedeelte van het jaar onder water stonden, te ontwateren
werden er vanaf de elfde eeuw sloten gegraven. De sloten voerden hun water af via
weteringen, die in het begin van de 14e eeuw dwars door de kommen gegraven werden.
Voorbeelden hiervan zijn de Drielsche en Bommelse Wetering, de Boutensteinse Wetering en

de Nieuwe Wetering. De Boven-Linge, het centrale afwateringskanaal van de Over-Betuwe is
echter al eind 13e eeuw gegraven. Vaak lag de wetering in een oude rivierbedding of vergroef
men er een natuurlijk loopje voor. De weteringen stonden op hun beurt in het westen weerin
verbinding met de rivier.
Lange tijd werd het water uitsluitend via sluizen op de rivier gebracht. Dit had het grote
nadeel dat lozing alleen plaats kon vinden bij lage rivierwaterstanden. In de loop van de 17e
eeuw werd grote vooruitgang geboekt door de komst van de watermolens. Bij hoge
rivierwaterstanden kon hierdoor het water dat afkomstig was uit de kommen, geloosd worden.
In de tweede helft van de 19e eeuw werden de watermolens vervangen door stoomgemalen.
Tegenwoordig hebben de gemalen diesel/elektrische motoren en hebben een aanzienlijk
grotere capaciteit.
Vanaf omstreeks 1200 bouwde men waterburchten, die direct in de gracht stonden, zoals de

ruïne van Batenburg laat zien. Tegen het eind van de 13de eeuw volgde het vierkante
waterkasteel, waarvan Hernen en Doornenburg fraaie voorbeelden zijn. Veel kastelen zijn
later omgebouwd tot landhuis, waar omheen in de 17de eeuw grote parken aangelegd werden.
Dit is onder meer te zien bij Neerijnen, Soelen en Brakel.
In de middeleeuwen ontstaan in de zeer natte komgebieden eendenkooien. De eendenkooien
bestaan meestal uit gegraven waterplassen met vangarmen en langs de zijkanten rietschermen.
De plassen zijn omgeven door inlandse boomsoorten als wilg, es, els en struiken als
meidoorn, vlier en lijsterbes. Eendenkooien zijn nu nog van groot cultuur-historisch belang.
Bovendien hebben veel zeldzame planten en dieren hier hun toevlucht gezocht.
In de naoorlogse periode zijn in het Rivierengebied een groot aantal plassen gegraven voor de
winning van zand, klei en grind. Deze grondstoffen zijn met name gebruikt voor de aanleg
van snelwegen en de ophoging van dijken.

2.3

Regionale systeembeschrijving

Met behulp van een systeembeschrijving wordt inzicht en kennis verkregen omtrent de
dynamische samenhang tussen abiotische en biotische kenmerken, schaal en processen van
een gebied. In deze paragraaf wordt het systeem van het Rivierengebied beschreven aan de
hand van het zogenaamde 5-S-model (figuur 3). In de hierna volgende paragraaf zal allereerst
het 5-S-model nader toegelicht worden. Vervolgenszal per factorcomplex het Rivierengebied
beschreven worden.

2.3.1

Theoretisch kader: het 5-S-model

Het voorkomen van soorten wordt door een groot aantal factoren beïnvloed (sturende
factoren). De werking van deze factoren is zeer complex. Bovendien spelen de processen zich
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af op verschillende temporele en ruimtelijke schalen. Het 5-S-model (figuur 3; Verdonschot,
1995) geeft schematisch weer wat de belangrijkste processenzijn, die de samenstelling van
levensgemeenschappen bepalen. Tevens worden de onderlinge relaties aangeduid. De
beïnvloeding vindt voornamelijk plaats van een hoog temporeel en ruimtelijk niveau naar een
lager niveau (dikke pijlpunten). Omgekeerd vindt echter ook sturing plaats (dunne pijlpunten).
Het 5-S-model bestaat uit 5 factorcomplexen, die de werking van het systeem bepalen. Deze
factorcomplexen zijn Systeemvoorwaarden, Stoffen, Stroming, Structuren en Soorten. Tevens
maakt de mens (in dit geval de waterschappen) deel uit van het systeem. De werking van het
systeem in het Gelders Rivierengebied zal hieronder per factorcomplex beschreven worden.
De maatregelen die waterschappen kunnen nemen ter beïnvloeding van de factorcomplexen
worden in paragraaf 3.3 uitgebreid behandeld.
Opgemerkt dient te worden dat het 5-S-model ontworpen is voor stromende wateren.
Aangezien de wateren in het Rivierengebied voor een groot deel niet of langzaam stromend
zijn, is het model aangepast. De belangrijkste wijziging heeft plaatsgevonden in de volgorde
van de factorcomplexen “Stroming”, “Structuren” en “Stoffen”. Aangezien het factorcomplex
“Stoffen” voor de wateren in het Rivierengebied een grotere invloed heeft dan voor stromende
wateren, is dit factorcomplex naar voren gehaald.
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Figuur 3: Het 5-S-model: ecaiogische factorcomplexen, hun samenhang en de menselijke
beinvloedingen in het systeem (aangepast naar Verdonschot 1995)
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Systeemvoorwaarden

In deze paragraaf worden achtereenvolgens de factoren klimaat, neerslag, geologie,
hoogteverschillen/geomorfologie en bodem behandeld. Al deze factoren spelen zich af op een
hoog ruimtelijk en temporele schaal. In het 5-S-model is te zien dat het klimaat de
hoeveelheid neerslag beïnvloedt. De geologische ondergrond vormt de basis voor de
hoogteverschillen en voor het bodemtype. De neerslag beïnvloedt samen met de
hoogteverschillen en het bodemtype de stroming van het grondwater. Tevens sturen de
hoogteverschillen en het bodemtype de vorming van het dwars- en lengteprofiel van een
waterloop.

2.3.2.1

Klimaat; temperatuur en neerslag

Twee belangrijke factoren die door het klimaat beïnvloed worden zijn temperatuur en
neerslag. Uit de indeling van Europa in vegetatiegebieden blijkt dat heel Nederland deel
uitmaakt van de ‘gematigde zone’. De ‘gematigde zone’ wordt klimatologisch gekenmerkt
door gematigd warme, meer of minder neerslagrijke zomers en gematigd koude winters
(Schaminée et al., 1995).
Uit de KNMI gegevensblijkt dat de gemiddelde luchttemperatuur voor de jaren 1961-1990
voor het gehele Rivierengebied rond de 9 °C ligt. Voor de maanden april t/m september was
in 1996 de gemiddelde temperatuur 13,7 °C, voor de maanden oktober t/m maart lag de
gemiddelde temperatuur 10 graden lager. De temperatuur van het water volgt enigszins
vertraagd en afgezwakt de temperatuur van de lucht. De gemiddelde temperatuur van het
wateris rond de 10 °C.
Jaarlijks valt er in het Rivierengebied ongeveer 800 mm neerslag (norm. gem. 1961-1990). In
de winter treedt er een neerslagoverschot op, in de zomer een neerslagtekort. Het jaar 1996
was echter zeer droog en viel er minder dan 600 mm neerslag. In de maanden april t/m
september is er circa 265 mm neerslag gevallen, in de winterperiode ongeveer 320 mm.

2.3.2.2

Geologie, geomorfologie en hoogteverschillen

Geologie (Bron: RGD, 1990; bijlage 4)
Bij het bestuderen van de geologische kaart valt op dat het grootste gedeelte van de
ondergrond van het Rivierengebied uit holocene afzettingen bestaat. De holocene afzettingen
liggen boven op de pleistocene afzettingen, die alleen in de omgeving van Nijmegen aan de
oppervlakte komen. De pleistocene afzettingen liggen daar zo hoog omdat ze in een latere
periode niet bedekt zijn door de kleiafzettingen van de grote rivieren (holocene afzettingen).
Over het algemeen kan gesteld worden dat pleistocene afzettingen (zand, grind) beter
doorlatend zijn dan de holocene afzettingen (klei).
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De holocene afzettingen in het westelijk deel van het Rivierengebied bestaan uit ‘jongere
kleien/zanden op veen op oudere kleien/zanden’. Langs de Linge en de grote rivieren
bevinden zich echter ‘jongere kleien/zanden’.
Ook het oostelijk deel van het Rivierengebied bestaat voornamelijk uit holocene afzettingen.
Langs de rivieren bevinden zich ‘stroomgordelzanden met lokaal grind’. Tussen de rivieren
liggen de ‘komkleien’. Beide soorten afzettingen zijn gevormd doorde rivier.
De pleistocene afzettingen bevinden zich bij Hernen en Bergharen en in de omgeving van
Nijmegen. De afzettingen bij Hernen en Bergharen bestaan uit “laatglaciale rivierduinen’. Ten
oosten van de rivierduinenligt een gebied met ‘Boven-Pleistoceen rivierzand en -grind’
(Vennengebied). Nijmegen zelf ligt op ‘fluvioglaciale afzettingen bestaande uit zand en
grind’. Ten oosten van hiervanliggen door het landijs gestuwde afzettingen. In de omgeving
van Groesbeek bestaat de bodem uit ‘dekzand, plaatselijk löss, en/of verspoeld zand en leem’.
Hoogteverschillen en geomorfologie (bijlage 5):

In het Rivierengebied zijn enkele hoogtegradiënten te onderscheiden. De opvallendste
gradiëntis te vinden in de omgeving van Nijmegen. Het hoogteverschil tussen de stuwwal bij
Nijmegen en de omgeving kan oplopen tot 80 m (top 90 m +NAP, rand 10 m +NAP). Ook de
rivierduinen bij Hernen/Bergharen steken boven de omgeving uit (top 20 m +NAP, rand 7.5 m
+NAP).

De andere gradiënt is die van oost naar west. In het oosten bevindt het maaiveld zich globaal
op een hoogte van 10 m +NAP,terwijl de westelijke punt van het Rivierengebied op een
hoogte van circa 1 m +NAP ligt. Tevens zijn er hoogteverschillen tussen de oeverwallen
direct langs de rivieren en de komgebieden die verder van de rivieren af liggen. Deze
verschillen zijn maximaal 1 tot 2 m.

2.3.2.3

Bodem

Bodemkaart (bijlage 6)

Het grootste gedeelte van de bodem in het Rivierengebied bestaat uit rivierkleigronden. Deze
rivierkleigronden zijn onderte verdelen in tweetypen, namelijk ooivaaggrond (voornamelijk
op de oeverwallen; geen hydromorfe kenmerken aanwezig) en poldervaaggrond
(voornamelijk in de kommen; wel hydromorfe kenmerken aanwezig).
In de omgeving van Nijmegen komen een groot aantal voornamelijk zandige bodemtypen
voor. Derivierduinen bij Hernen en Bergharen bestaan uit zandgrond. In de overgang tussen
de stuwwal van Nijmegen en de rivierduinen liggen dikke eerdgronden, oude kleigronden en
podzolgronden. De stuwwal zelf bestaat voornamelijk uit podzolgronden. In de omgeving van
Groesbeek bevinden zich leemgronden, afgewisseld met oppervlakken dikke eerdgronden en
zandgronden. De Bruuk (ten zuidoosten van Groesbeek) bestaat uit leemgronden en uit
moerig materiaal.
Tevens komt in een klein gedeelte van het Rivierengebied veen voor. Alleen bij de
Zuiderlingedijk komt het veen aan de oppervlakte. In het Beesdse veld, langs de Diefdijk en in
de omgeving van het Lingebos(Tieler- en Culemborgerwaarden)ligt het veen op een diepte
van minstens 40 cm beneden maaiveld. In het Rijswijkse Veld, Hollanderbroek en Meilanden
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(Betuwe) komt veen voor beginnend dieper dan 80 cm voor. Het veen wordt in deze gebieden
bedekt door een laag rivierklei.
Zanddiepte-attentiekaart (bijlage 7)

Een belangrijk hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in lokale hydrologische systemen is de
zanddiepte-attentiekaart (Provincie Gelderland, 1994). Uit de kaart is af te leiden waar zich
doorlatende zandige afzettingen bevinden, die gevormd zijn in de bedding van holocene
rivieren. Tevensis de dikte van de holocene deklaag weergegeven, oftewel hoe diep het
pleistocene zand zich bevindt. Tenslotte is aangegeven waar op geringe diepte
rivierduinzand/dekzand aanwezig is. Met behulp van deze gegevens kan bepaald worden waar
kwelstromen aanwezig kunnen zijn. Daar waar de zandige afzettingen in de stroomgordels in
contact staan met de onderliggende, grofzandige pleistocene afzettingen, treedt mogelijk kwel

op.
Op de zanddiepte-attentiekaart vallen met name ouderivierlopen op, bijvoorbeeld de Linge en
enkele oude armen van de Rijn en de Waal (Oude Rijn, tussen Arnhem en Nijmegen). Ook
zijn er diverse kleinere waterloopjes te onderscheiden.
Tevens is te zien dat in het westelijk deel van het Rivierengebied de ondoorlatende bovenlaag
(holocene afzettingen) dikker is dan in het oosten. In het westen kan de goed doorlatende
ondergrond (pleistocene afzettingen) zich op een diepte van 9-10 m beneden maaiveld
bevinden. De pleistocene ondergrond bevindt zich in het oosten op circa 0-1 m beneden
maaiveld.
Het rivierduinzand is vooral te vinden in de omgeving van Hernen en Bergharen. Verspreid
over het Rivierengebied worden ook nog kleinere oppervlakken aangetroffen.

23.3

Stoffen

Het factorcomplex stoffen wordt onderverdeeld in de volgende factoren: macro-ionen,
zuurstof, organisch materiaal, voedingsstoffen en microverontreinigingen. Het bodemtype
beïnvloedt de chemische samenstelling van het water door uitwisseling van stoffen tussen
bodem en water. De mate van binding en oplossing van stoffen verschilt namelijk per
bodemtype. Ook de waterbeweging en de vorm van het lengte- en dwarsprofiel bepalen de
hoeveelheid en aard van de stoffen in een watergang.

2.3.3.1

Macro-ionen

Met macro-ionen worden de volgende ionen bedoeld: Na’, K*, Ca’, Mg”’, Fe*”**, HCO,, Cl
en SO”. Deze ionen komen in neerslagwaterin zeer lage concentraties voor. De
samenstelling van het neerslagwater verandert echter wanneer het infiltreert in de bodem.
Afhankelijk van de verblijftijd en van de bodemtypen die het water passeert, neemt de

concentratie aan macro-ionen toe. De onderlinge macro-ionenverhoudingen vormen dan ook
een goede indicator voor de herkomst van het uittredend grondwater. Hoge concentraties aan
macro-ionen duiden vaak op kwel (lithoclien water), terwijl lage concentraties op
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neerslagwater (atmoclien water) duiden. Tevensis de invloed van het rivierwaterte
herkennen, het water van Rijn en Waal is bijvoorbeeld kalkhoudender dan het water van de
Maas. De invloed van Rijnwater is bovendien te herkennen aan hogere concentraties aan CI
en Na’.

Een groot gedeelte van de lijnvormige wateren in het Rivierengebied wordt beinvloedt door
ingelaten water vanuit de Maasen de Rijn. De wateren boven de Waalin het westelijk
gedeelte van de Betuweenin Tieler- en Culemborgerwaarden hebben een ionensamenstelling
die te vergelijken is met het ingelaten Rijnwater. Vooral de relatief hoge chloride-gehalten
vallen in deze gebieden op. In het oosten van de Tielerwaard is de hoeveelheid ingelaten
rivierwater het hoogst en hier komen dan ook de hoogste chloride-concentraties voor. Wateren
in de Bommelerwaard en in het land van Maas-en-Waal worden duidelijk beinvloed door
Maaswater. In vergelijking met het Rijnwateris dit arm aan chloride en aan sulfaat. In de
regio Groesbeek-Nijmegen wordt de kwaliteit bepaald door chloride-arm kwelwater.
De geisoleerde wateren zoals wielen, zand-, grind-, klei-gaten en vennen staan minder onder
invloed van gebiedsvreemd water en worden gevoed door regenwater, ondiepe en somsdoor
diepe kwel. De ionensamenstelling komt over het algemeen meer met deze wateren

overeen.
In een van Wirdum-diagram (figuur 4) waarin van veel meetpunten in het Rivierengebied de
ionen-ratio (IR=[Ca]/[Ca+Cl]) wordt uitgezet tegen het elektrisch geleidingsvermogen (EGV)
is de spreiding van het gebied te zien: diverse punten worden beinvloed door kwel en hebben
een lithoclien karakter. Een zeer groot gedeelte van de meetpunten bevindt zich echter als een
tussenvorm tussen atmo-, litho- en thalassoclien water. Er is een duidelijke bovengrens van
EGVin het gebied te vinden die gekoppeld is aan het maximale chloride-gehalte bij de inlaat.
100 pn
0.90 |

Litho

0.80

zi

.s

0.70

lonen ratio

0.60 |
0.50

0.40

je

0.30

.

EE
of

Atmo «. 2...
0.20

0.10

Beemen a

5

50

500
EC-20

5000

>, Thalo

50000

Figuur 4: Van Wirdum diagram met meetpunten van het Zuiveringsschap Rivierenland

Natte Ecologische Structuur Gelders Rivierengebied

Hoofdstuk 2: Ruimtelijk spoor

2.3.3.2

blz. 22

Zuurstofen organisch materiaal

Het zuurstofgehalte in oppervlaktewater is temperatuur afhankelijk; bij hogere temperaturen
treedt eerder verzadiging op dan bij lagere temperaturen. Bij toetsing van de meetpunten van
het Zuiveringsschap Rivierenland blijkt dat 89% van de punten voldoet aan de grenswaarde
(bijlage BA; Jaarverslag waterkwaliteit 1996). Deze grenswaarde is afkomstig uit de
Evaluatienota Water, waaraan in 2010 alle wateren moeten voldoen.

De zuurstofhuishouding is verder sterk gerelateerd aan de trofiegraad. Eutrofiëring heeft een
voortgaande toename van de primaire productie (organisch materiaal) tot gevolg (figuur 5).
Bij afbraak van dood organisch materiaal door micro-organismen wordt zuurstof verbruikt.
Organische belasting kan ook van buitenaf afkomstig zijn doorbijvoorbeeld
riooloverstortingen.
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Figuur 5: Schemavandestofwisselingskringloop in het ecosysteem (naar Caspers en
Karbe, 1966)

Als maat voor de organische belasting wordt in dit rapport saprobie gebruikt (zie bijlage 18)
De saprobie wordt in dit onderzoek uitgedrukt in mg/l ammonium.

2.3.3.3

Voedingsstoffen

Met voedingsstoffen worden koolstof, stikstof en fosfaatverbindingen bedoeld. In dit rapport
wordt het gehalte aan voedingsstoffen aangeduid met de trofiegraad (zie bijlage 18).
Voedingsstoffen in het oppervlaktewater zijn enerzijds afkomstig van de afbraak van
organisch materiaal in het water zelf en anderzijds afkomstig van buitenaf (o.a. uit- en
afspoeling van meststoffen, voedselrijk inlaatwater, overstorten). Een toename van de

trofiegraad (eutrofiëring) heeft een voortgaande toename van de primaire producenten
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(macrofyten, algen) tot gevolg. In eutrofe systemen is een aanzienlijk deel van de voedingsstoffen opgeslagen in de waterbodem in de vorm van dood organisch materiaal (detritus).
Over het algemeen kun je stellen dat de wateren in het Rivierengebied voedselrijk zijn.
Slechts 18% van de monsterpunten van het Zuiveringsschap voldoet aan de grenswaarde voor
stikstof. (bijlage 8B; Jaarverslag waterkwaliteit 1996). Het jaargemiddelde voor fosfaat
voldoet op slechts 46% van de monsterpunten aan de grenswaarden (bijlage 8C; Jaarverslag
waterkwaliteit 1996).

2.3.3.4

Microverontreinigingen

In 1996 is door het Zuiveringsschap Rivierenland op 18 punten de hoeveelheid zware metalen
intensief onderzocht. Op bijna alle meetpunten blijven de gehalten chroom, lood en nikkel
onder de grenswaarden (bijlage 9A; Jaarverslag waterkwaliteit 1996). Zink- en
cadmiumconcentraties overschrijden op circa 75 % van de meetpunten de grenswaarden. Zink
is voornamelijk afkomstig van dakgoten en wordt met name aangetroffen nabij stedelijk
gebied. Cadmium is voornamelijk afkomstig van atmosferische depositie. De grenswaarde
voor koper wordt op 94 % van de meetpunten overschreden. Koper kan in het water komen
door koperen drinkwaterleidingen en uit koperhoudende verf op boten. Het gehalte van kwik
ligt op 72 % van de meetpunten te hoog. Kwik wordt voornamelijk door de lucht aangevoerd.
Naast de zware metalen zijn op dezelfde 18 meetpunten ook de organische
microverontreinigingen gemeten (bijlage 9B; Jaarverslag waterkwaliteit 1996). In de meeste
gevallen bleken de PAK's en enkele bestrijdingsmiddelen in zulke lage concentraties
aanwezig te zijn dat ze niet meetbaar waren. Het bestrijdingsmiddel lindaan is echter wel in
hoge concentraties aangetroffen. Dit middel wordt gebruikt in de akkerbouw als
grondbehandelingsmiddel bij bieten, granen en bij de behandeling van zaaigoed.
Het gedrag van microverontreinigingen is zeer gecompliceerd en wordt door allerlei
chemische, fysische en biologische processen beïnvloed. Over het algemeen kan gesteld
worden dat slechts kleine concentraties al een toxische werking hebben op levende
organismen.

2.3.4

Stroming

Het factorcomplex stroming bestaat uit de volgende factoren: grondwaterstroming,
grondwaterstand, oppervlaktewaterbeweging en oppervlaktewaterpeil. De neerslag, de
hoogteverschillen en het bodemtype beïnvloeden in belangrijke mate de waterstanden
en stromingen. De stroming van het water stuurt op haar beurt weer de vorm van het profiel
en indirect de chemische samenstelling van het oppervlaktewater.
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Grondwater

rondwaterstromingsstelsels (volgens Engelen et al, 1989; bijlage 10
In het Rivierengebied komen meerdere kwelzones voor die hun voeding ontvangen vanuit
verschillende systemen. In het noordoosten infiltreert regenwater op de Veluwse stuwwallen
en op de Utrechtse heuvelrug. Een klein deel van dit Veluwe systeem komt onder de
Nederrijn en zelfs de Waal door. Dit grondwater komt ten noorden van de Linge (ter hoogte
van Elst), en ten noorden van derivierduinenbij Bergharen aan de oppervlakte. Het water dat
op de Utrechtse heuvelrug infiltreert komt in de omgeving van het Beesdse Veld en het
Rijswijkse Veld als kwelwater aan de oppervlakte.
Een ander infiltratiegebied is de stuwwal van Nijmegen. Het regenwater dat hier wegzijgt
komtin lager gelegen gebieden omhoog, zoals bij het bronnengebied bij Beek-Ubbergen. Een
klein gedeelte gaat onder de Waal door en kwelt op in de Over-Betuwe in de omgeving van
Lent.

Tegen het systeem van de stuwwal van Nijmegen ligt het systeem van Bergharen-Wijchen.
Dit systeem wordt gevoed vanuit hoger gelegen rivierduinen.
De grootste invloed op de grondwaterstroming wordt echter uitgeoefend door de grote
rivieren. De groterivieren hebben als gevolg van dereliëfverschillen tussen oeverwallen,
stroomruggen en komgebieden in samenhang met wisselenderivierpeilen meerdere
stromingsstelsels ontwikkeld. Bij een drukhoogteverschil tussen polderpeil en rivierstand van
1 m wordt de kwel in het beheersgebied van het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden
geschat op 0,3 -1,2 I/s/ha (Heidemij et al, 1995). Tijdens lage rivierwaterstanden bedraagt de
wegzijging in dit gebied gemiddeld 0,04 l/s/ha.
Deze omkering van kwel en infiltratie in het seizoen is typerend voor hetriviersysteem. In het
natte winterseizoen (hoge rivierwaterstanden) vormen derivieren en oeverlanden
infiltratiegebieden. Het grondwater kwelt vervolgensin de lager gelegen polders op. In het
drogere zomerseizoen kan bij lage rivierwaterstanden de kwelstroom omgekeerd worden,
namelijk vanuit de polders richting de rivieren.
De kwelstromen tussen de rivieren en polders zijn, in tegenstelling tot de eerder beschreven
kwelstromen, ondiep. Doordat deze kwelstromen een kortere weg afleggen zal de uitwisseling
van stoffen tussen bodem en grondwater geringer zijn. De kwaliteitsverschillen tussen het
oppervlaktewateruit de rivieren en het opkwellende waterzullen dan ook minder groot zijn.

Daar waar zandbanen de goed doorlatende pleistocene ondergrond raken,is de kans op kwel
het grootst. Er is echter nog geen informatie beschikbaar op welke plaatsen dit het geval is.

Indicaties voor de aanwezigheid van kwel zijn een bacterievlies, ijzerneerslag, melkachtige
troebeling, opborrelend/uittredend water en plantensoorten zoals waterviolier . Bij bestudering
van de kaart met kwelindicatoren (bijlage 11) valt op dat de meeste aanwijzigen voor kwel te
vinden zijn in het Beesdse Veld (komgronden Tieler- en Culemborgerwaarden), de
rivierduinen bij Hernen-Bergharen en in het vennengebied bij Wijchen. Deze uitkomsten
komen overeen met deal eerder besproken grondwaterstromingen (bijlage 10).
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rondwatertrappenka.
ijlage 12
De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand
(GLG) behorende bij de grondwatertrappen staan in tabel 1.
Op de grondwatertrappenkaart is duidelijk de ligging van de oeverwallen en de komgronden
te herkennen. De laag gelegen komgronden bestaan voornamelijk uit grondwatertrappen I t/m
II*. Hierbij valt tevens op dat de komgronden in het westen enigszins natter zijn dan de(iets
hoger liggende) komgronden in het oosten van het Rivierengebied. De oeverwallen hebben
een gemiddeld lage grondwaterstand dieper dan 120 cm -mv (=grondwatertrapVI t/m VII*).
Ookbij de rivierduinen bij Bergharen/Hernen en de stuwwal van Nijmegen ligt het
grondwaterpeil op deze diepte.
Tabel 1: Grondwatertrappen met bijbehorende grondwaterstanden
Grondwatertrap
GHG (in cm -mv)
GLG (in cm -mv)
I
< 50
II
;
50- 80
Ill
< 40
80- 120
IV
> 40
80- 120
V
< 40
>120
VI
40- 80
>120
VII
> 80
>120
* is de droge variant
De ligging van de zandbanenis ook enigszins terug te vinden. Over het algemeen zijn de
zandbanen droger dan de omliggende gronden. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de
hogere ligging en de betere doorlatendheid van de gronden.

2.3.4.2

Oppervlaktewater

Waterbeweging (bijlage13)

De waterbeweging van het oppervlaktewater is voornamelijk oost-west gericht aangezien het
evenals het grondwater de hoogtegradiént volgt. Tevens beweegt het water zich van de hoger
gelegen oeverwallen richting de komgronden.In de kommenligt een aantal grote weteringen
die het oppervlaktewater in westelijke richting naar de grote rivieren afvoeren. In de Betuwe
en de Tieler- en Culemborgerwaarden wordt het water voornamelijk door de Linge afgevoerd.
Voor het Land van Maasen Waalgeldt dit voor de Grote wetering, de Rijksche Wetering en
de Broeksche Leigraaf. De Bommelerwaard watert voornamelijk af via de Drielsche en
Bommelse Wetering. Door de aanwezigheid van stuwen en gemalen kan de stromingsrichting
echter plaatselijk anders zijn. De waterbeweging kan per seizoen van richting verschillen. Ook
hebben eb en vloed nog een zeer geringe invloed.
In de omgeving van Nijmegen kan de stromingsrichting erg verschillen als gevolg van de
verschillende hoogtegradiënten. De beken bij Beek-Ubbergen stromen voornamelijk van

zuidwest naar noordoost.
De stroming is door de geringe hoogteverschillen over het algemeen vrij gering. In de
watergangen is de gemiddelde stroomsnelheid <5 cm/s. De Linge stroomtiets sneller. De
stroomsnelheid van de beken en bronnen op de stuwwal van Nijmegen ligt tussen de 10 en 20
cm/s.
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Kwantiteit (bijlage 14)

Op het Rivierengebied zijn een aantal peil- en streefpeilbesluiten van toepassing. In deze
besluiten wordt het Rivierengebied opgedeeld in peilvakken, waarvoor verschillende peilen
gelden (bijlage 14). De waterschappen hebben een inspanningsverplichting om deze peilen te
handhaven. De streefpeilen zijn van toepassing op gebieden, waarvoorniet onder alle
omstandigheden (bij voorbeeld fluctuerende aanvoer) het vastgestelde peil te handhaven is.
Het oppervlaktewaterpeil is over het algemeen vrij stabiel door de aanwezigheid van de vele
stuwen en gemalen. In de zomerliggen de peilen iets hoger (opgezet in maart/april),
aangezien de behoefte van de landbouw aan water dan het grootst is. In de winter zijn de
peilen circa 20-50 cm lager, zodat de landbouwgronden goed ontwaterd worden. De
natuurlijke situatie is echter omgekeerd, een hoog oppervlaktewaterpeil in de winter en een
laag peil in de zomer. In de winter valt namelijk de meeste neerslag en wordt er door de
vegetatie vrijwel niets onttrokken.
De invloed van de waterstand van de grote rivieren op het waterpeil is sinds de komst van de
gemalen drastisch verminderd. Bij lage rivierwaterstanden kan er toch nog oppervlaktewater
aangevoerd worden, terwijl bij hoge rivierwaterstanden nog water geloosd kan worden. Door
de kwelstromen is de invloed echter nog steeds goed merkbaar.
Opgemerkt dient te worden dat een gedeelte van de peilenplannen in het Rivierengebied nog
vastgesteld moet worden. Er kunnen dus nog wijzigingen optreden in de peilen op de kaart in
bijlage 14.

2.3.5

Structuren

In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld: het dwars- en lengteprofiel en
de substraatmozaïeken (met name bladpakketten). De vorm van het dwars- en lengteprofiel
wordt in belangrijke mate gestuurd door de hoogteverschillen en het bodemtype. Ook de
waterbeweging van het oppervlaktewater heeft invloed op het profiel en op de vorming van
substraatmozaïeken. Het profiel beïnvloedt op haar beurt weer de hoeveelheid opgelost
zuurstof en organisch materiaal in het oppervlaktewater.

2.3.5.1

_Dwars- en lengteprofiel

Veruit de meeste waterlopen in het Rivierengebied zijn door de mens gegraven, lopen recht en
hebben vrij steile wanden. Het gegraven dwarsprofiel is voornamelijk bepaald door de
benodigde afvoercapaciteit en het bodemtype. Het bodemtype bepaalt met name de helling
van het dwarsprofiel. In zandgronden zullen de oevers bijvoorbeeld minder steil zijn dan in de
rivierkleigronden. Tegenwoordig wordt echter bij de aanleg/aanpassing van de profielen
steeds meer rekening met gehouden met de eisen die flora en fauna aan hun omgeving stellen.
De waterlopen in de omgeving van de stuwwal bij Nijmegen (bronnen en beken), de BenedenLinge (riviertje) en enkele oude rivierarmen zijn echter op een natuurlijke wijze ontstaan.
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Deze profielen zijn grilliger van vorm, maarzijn door de mens in meer of mindere mate
genormaliseerd of anderszins aangepast.

2.3.5.2

Substraatmozaïeken

Onder natuurlijke omstandigheden vindt door verschil in stroomsnelheid in de binnenbochten
van de watergangen sedimentatie plaats en in de buitenbochten erosie. De mate waarin deze
twee processen plaatsvinden is afhankelijk van de stroomsnelheid, het bodemtype en of er wel
of geen oeverbescherming (natuurlijk/aangelegd) aanwezig is. Het substraat kan van minerale
of organische oorsprong zijn. Voorbeelden van minerale materialen zijn grind, zand ofslib.
Organische substraatmozaïeken bestaan uit bladeren of takken, maar kunnen ook levende
organismenzijn. Dit levende materiaal kan uit drijvende, emerse (voornamelijk boven het
water uitstekend) of submerse (ondergedoken) vegetatie bestaan (figuur 6). De
substraatmozaïeken kunnen als schuilplaats en/of voedsel dienen voor macrofauna of vissen.

Figuur 6: Voorbeeld van een substraatmozaïek bestaande uit levend organisch materiaal
(Verdonschot, 1990)
Legenda:
a moerassige overgang land-water
b kaal golfslag gedeelte
c kommetje met veel kroos en een slibbodem
d detritusrijk deel met veel emergente vegetatie
e overgang emergente, drijvende en ondergedoken vegetatie met een minder detritusrijke
bodem
f ondergedoken vegetatie
g kaal middengedeelte

Aangezien in het Rivierengebied de meeste watergangen genormaliseerd zijn, vindt de
vorming van minerale substraatmozaïeken voornamelijk bij de kunstwerken in de
watergangen plaats. Bij de inlaatpunten langs de grote rivieren (Doornenburg, Randwijk etc.)
sedimenteert door het grote verschil in stroomsnelheid voornamelijk zand. In de polder
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sedimenteert met name bovenstrooms van de stuwen fijner materiaal (klei). Tevens slaat slib
neer op plaatsen waar de watergangen zich verbreden.
Erosie vindt in het Rivierengebied voornamelijk plaats door de peilverschillen, onstabiele
oevers, werking van ijs, bij stuwen en door de scheepvaart.
Bij de beken en bronnen in de omgeving van Nijmegen en in de Beneden-Lingezijn de
processen in de buiten- en binnenbochten nog wel te herkennen.

2.3.6

Soorten

Het voorkomen van aan watergebonden levensgemeenschappen worden door alle hierboven
beschreven factoren in meer of mindere mate beïnvloed. Zoals zichtbaar in het 5-S-model is
de werking van deze factoren op het voorkomen van de soorten zeer uitgebreid en complex.
Hieronder zullen de belangrijkste aan water gebonden levensgemeenschappen die voorkomen
in het Rivierengebied beschreven worden.

2.3.6.1

Flora

De provincie Gelderland heeft op basis van een groot aantal vegetatie-opnamen gebieden met
overeenkomstige combinaties van natuurtypen beschreven (Provincie Gelderland, 1997). Deze
clustering is ook gebruikt voor een beschrijving van de vegetatie in het Gelders
Rivierengebied.
Het grootste gedeelte van het Gelders Rivierengebied bestaat uit soorten behorende tot
stroomgraslanden, moeras en kleibos. Ook komen er goed ontwikkelde vochtige, bloemrijke
graslanden voor en sloten met soms goed ontwikkelde slootkanten. Deze gebieden liggen met
name in de komgebieden. In het Land van Maas en Waal komt in de komgebieden echter ook
bos van bron en beek voor.
In de omgeving van Nijmegen zijn andere vegetatietypen aanwezig. De rivierduinen van
Hernen-Bergharen bestaan uit gebieden met arm, voornamelijk droog bos, heischraal
grasland, droge en natte heide en vennen. Ter hoogte van Horssen komen voedselrijke
bostypen voor zoals kleibos, bos van leem en bos van bron en beek. Horssen ligt net ten
noordwesten van Bergharen, op de overgang van rivierduin naar komgrond.
De Overasseltse en Hatertse Vennen, gelegen ten zuidwesten van Nijmegen, herbergen
vegetatie behorende tot natte heiderestanten, vennen, vochtig schraalland, bos van bron en

beek, houtwallen en singels. Ten oosten van het vennengebied komen vegetatietypen voor
zoals vochtig bloemrijk grasland of nat schraalgrasland, moerasjes, bos van bron en beek, bos
van leemgrond, houtwallen en singels.
In de Bruuk, een natuurgebied ten zuidoosten van Nijmegen, zijn soorten aanwezig behorende
tot nat schraalgrasland, elzensingels en beekbegeleidend bos.

De waarde van de vegetaties is door de provincie Gelderland uitgedrukt in de ‘natuurwaarde’.
Voor de bepaling van de natuurwaardeis rekening gehouden met de zeldzaamheid van de
soort in Nederland en internationaal gezien, de tendens van voor- of achteruitgang, de
kwetsbaarheid en de status van voorkomen (Provincie Gelderland, 1997).
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Hogenatuurwaarden voorwatbetreft de flora zijn in het Gelders Rivierengebied met namete
vinden in gebieden in eigendom van natuurbeherendeinstanties en op eenaantalparticuliere
landgoederen (bijlage 15). Tevens valt op dat de zandgronden (stuwwal, rivierduinen) en de
gebieden met veen in de ondergrond, hoger gewaardeerd worden danderivierkleigebieden.
Tenslotte herbergen de gebieden waar diepe kwel aan de oppervlakte komt een waardevollere
vegetatie.

2.3.6.2

Fauna

In het Gelders Rivierengebied komen met name algemenesoorten voordie voedselrijke
situaties indiceren. Aangezien de fauna voor watbetreft voedsel en schuilplaats afhankelijk is
van deflora, zijn de meer zeldzamesoorten vooral te vinden in de gebieden met hoge
natuurwaardenvoordeflora.
Voor de weidevogels zijn vooral de kommen (en uiterwaarden) van belang. Het gaathierbij
om soorten zoals Grutto, Kievit, Watersnip en Tureluur. Tevens liggen in de kommende
eendenkooien die als woonplaats voor veel andere vogelsoorten en zoogdieren fungeren. Over
de aan water gebonden zoogdieren zijn weinig gegevens bekend.In poeltjes en sloten komt
een groot aantal beschermdesoorten amfibieén voor. Voorbeelden hiervan zijn de
Kamsalamander, de Alpenwatersalamander en de Heikikker.

2.3.6.3

Macrofauna

Nederland kan worden ingedeeld in 36 hydrobiologischedistricten (A. Mol, 1985). De
indeling is gebaseerd op geomorfologie en isohalienen van chloride-gehalten.
Slechts twee van deze typen komen voorin het Rivierengebied:

"District 23. Omgeving grote rivieren": als watertypen in dit gebied worden door Mol
genoemd: sloten, vaarten, kanalen, doorbraakkolken,tichelgaten, kleine verveende plassen en

langzaam stromenderivieren.
Hoewel het moeilijk is om typerende soorten voor dit district op te noemen heeft Mol
geprobeerd om enkele soorten te noemen die vooral op min of meer zoete veen- en kleigebieden voorkomen: Haementeria costata, Tricholeiochiton fagesi, Agraylea multipunctata,
Limnephilus nigriceps, Aeshna viridis, Leptocerus tineiformis, Bdellocephala punctata,
Cyrnus flavidus.
Volgens eigen gegevens van het Zuiveringsschap zijn de meest voorkomende macrofaunasoorten in het Rivierengebied zeer algemeen voorkomende soorten in Nederland, zoals
Asellus aquaticus, Cloeon dipterum, Bithynia tentaculata, Proclad:us s.l., etc. Meer typerende
soorten zijn bepaalde soorten mijten (Arrenurus- en Piona-soorten), wormen (Limnodrilus,
Tubifex, Quistodrilus, Lumbriculus), vedermuggen (Endochironomus, Clinotanypus,

Chironomus, Parachironomus, Microtendipes) en diverse kevers.
In deze watertypen komenvooral algemene vissoorten voor zoals Brasem, Snoek,
Blankvoorn, Paling, Kolblei, Zeelt, Baars en Rietvoorn.

"District 24. Rijk van Nijmegen en Montferland" met als watertypen bronnenen snel
stromendekleine beken en vennen. De typerendesoorten voor dit gebied zijn bijna allemaal
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soorten uit de bronnen of beken zoals Gammarus fossarum, Polycelis felina, Silo nigricornis,
Crunoecia irrorata, Beraea maurus, Adicella reducta, Chaetopteryx villosa, Agapetus
fuscipes, Crenobia alpina, Plectrocnemia conspersa, Sericostoma personatum en diverse
Simuliidae-soorten. Als bronbeekbegeleidende beplanting kan paarbladig goudveil
(Chrysosplenium oppositifolium) genoemd worden. Een typische amfibieën-soort die in de
bronbossen voorkomtis de Alpenwatersalamander. Een typerende vissoort is het Bermpje. Of
de Beekprik (Lampetra planeri) ook voorkomt in deze omgevingis nog niet bekend.
Kenmerkend voor de vennen zijn bepaalde desmidiaceeën, flagellaten, raderdieren en
watervlooien van zuur milieu. Als typische macrofauna-soorten worden in de literatuur
(CUWVO, 1988) Notonecta obliqua, Sigara scotti, Hesperocorixa castanea en Leucorrhinia
pectoralis genoemd. Of deze soorten ook daadwerkelijk in de Overasseltse en Hatertse vennen
voorkomen moet nog onderzocht worden.
Van de zestien in Nederland voorkomende amfibieënsoorten komen erelf in of nabij de
vennen voor, waaronder de zeldzame Knoflookpad.
Door de invloed van het inlaatwater in het Rivierengebied zijn de laatste jaren ook enkele niet
inheemse soorten waargenomen die bestand zijn tegen hogere zoutgehaltes zoals de
slijkgarnaal (Corophium curvispinum) en Corbicula. Deze zijn in aanvankelijk alleen bij

inlaatpunten gevonden maar later ook verder in het gebied, bijvoorbeeld de Oude Rijn bij

Lienden en in de Beneden-Linge. Het gevaar bestaat dat deze soorten op den duur de
oorspronkelijke soorten zullen verdringen. Dit zien we ook al gebeuren door de opkomst van
Gammarus tigrinus die Gammarus pulex verdringt.
Een ander voorbeeld is het verdringen van de Gewone Rivierkreeft (Astacus astacus) vroeger
algemeen in de Linge, door de Amerikaanse Rivierkreeft (Orconectus limosus). Deze is in de
jaren zeventig in Nederland geïntroduceerd.
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TYPOLOGISCH SPOOR
Indeling in hoofdtypen

Bij bestudering van de ontstaanswijze en de systeembeschrijving van het Rivierengebied valt
op dat het waterbeheersgebied uit een groot aantal gebieden en wateren bestaat. Om het grote
aantal hanteerbaar te maken, is er een typologie opgesteld. Onder typologie wordt hier
verstaan het indelen van wateren in groepen, zodanig dat wateren binnen iedere groep
ongeveer gelijke kenmerken bezitten (Claassen, 1987).
Voor dit project is aansluiting gezocht bij de hoofdtypen beschreven in het
Achtergronddocumentvan de Natuurverkenning ‘97 (Verdonschot, 1997). Belangrijk hierbij
is dat deze hoofdtypen alleen betrekking hebben op waternatuur. De droge en natte
landnatuur, komt niet aan de orde. De gehanteerde methodiek voor de landnatuur wordt

beschreven in paragraaf 3.4.
In het Achtergronddocument van de Natuurverkenning ‘97 zijn de regionale wateren van
Nederland ingedeeld in 11 hoofdtypen. De indeling in het Achtergronddocumentis gebaseerd
op ecologische criteria. De hoofdtypen zijn hoofdzakelijk ingedeeld aan de hand van klimaat
(waterkringloop) en de geomorfologie. In het Achtergronddocument wordt per hoofdtype een
beschrijving gegeven van de systeemvoorwaarden en de ecologische gemeenschapstypen.
De hoofdtypen uit de Natuurverkenning ‘97 die aanwezig zijn in het Gelders Rivierengebied
worden hieronder beschreven. Voor een uitgebreidere beschrijving van de hoofdtypen zie het
Achtergronddocument van de Natuurverkenning ‘97.
e

Bronnen

Bronnentreft men aan in gebieden metreliëf waar waterstagnerende lagen (keileem, klei) in
de ondergrond voorkomen waardoor bodemwater zich deels zijwaarts verplaatst. Op
laaggelegen plaatsen treedt waar de ondoorlatende laag doorbroken is, onder druk van het
grondwaterpakket water uit. In Nederland komen bronnen vooral voorin het Pleistocene deel
op sterk hellende plaatsen op flanken van stuwwallen, plateaus, reliëfrijke terrassen en
steilranden langs diep ingesneden beken.
Het water is helder met een vrij constante temperatuur, heeft een laag zuurstofgehalte bij
uittreding wat snel tot verzadiging oploopt, heeft een chemische samenstelling die
samenhangt met de ondergrond, is voedselarm of matig voedselrijk, heeft een redelijk
constant debiet en een hierop aangepaste flora en fauna. De factoren die de samenstelling van
de levensgemeenschappen het meest bepalen zijn bij bronnen de duur van eventuele
droogvalling, de zuurgraad en de hoeveelheid voedingsstoffen.
e Stromende wateren (beken en riviertjes s.l.)
Eén van de belangrijkste kenmerken van een beek is de afstroming van waterin één richting,
waarbij de waterstroom gaande naar benedenstrooms toeneemt. Er kunnen vier zones
onderscheiden worden: het brongebied, de bovenloop, de middenloop en de benedenloop. De
benedenloop wordt ook wel riviertje genoemd.
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In een natuurlijk beeksysteem bestaan enkele belangrijke waterkwantiteits- en
waterkwaliteitsgradiënten. De waterkwantiteitsgradiënt loopt van droog (op de hoogste delen)
via vochtig en nat naar het water in de beek. De kwaliteitsgradiënt volgt de
waterkwantiteitsgradiënt en loopt van voedselarm naar matig voedselrijk. De samenstelling
van de terrestrische en semi-aquatische levensgemeenschappen is direct gerelateerd aan deze
gradiënten.

In stromende wateren is stroming de belangrijkste factor die het voorkomen van macrofauna

beïnvloedt. Voor de vegetatie zijn de voedsel- en mineralenrijkdom de meest bepalende
factoren (met name het bufferend vermogen).

e Kleine ondiepe wateren (poelen, eendenkooien s.l.)
Kleine ondiepe wateren zijn door de mens gegraven en in stand gehouden,relatief kleine
rondachtige oppervlaktewateren. Ze worden aangetroffen in bos, heide en weilanden. Ze
hebben een gemiddelde diameter van 5 m, een oppervlakte van 10 tot 200 m? en een diepte
van gemiddeld minder dan 2 m. In veel poelen is een aanzienlijke sliblaag aanwezig en is het
water thans voedselrijk.

Kleine ondiepe wateren hebben door het kleine watervolume een meer extreem abiotisch
milieu. Met name droogvalling, belasting met organisch materiaal en de zuurstofhuishouding
zijn bepalende factoren voor het voorkomen van macrofauna.
e _Ondiepe, (zwak) zure wateren (vennen sl.)
Vennen zijn kleine objecten met of zonder ondoorlatende ondergrond. Een ven met een
ondoorlatende ondergrondis volledig afhankelijk van regenwater. Een ven zondereen slecht
doorlatende laag wordt gevoed door regenwater en grondwater. De grote afhankelijkheid van
regenwater maakt dat waterstandensterk kunnen fluctueren waardoor vennen van nature
geheel of gedeeltelijk droog kunnen vallen. Dit geldt met name voor de ondiepe vennen met
een zandbodem. Vennen waarin veenvorming heeft plaatsgevonden en die later geheelof
gedeeltelijk zijn uitgeveend zijn vaak dieper en daardoor het gehele jaar door waterhoudend.
Het sediment van vennen bestaat uit een voedselarm en kalkarm zandsubstraat of uit veen of
een zand-veenmengsel. Als gevolg van de voedsel- en kalkarmoede van zowel het water als
het sediment zijn vennen van oorsprong oligo- tot mesotroof, kalkarm, niet tot zwak gebufferd
en zuur tot zwak zuur.

Belangrijke sturende factoren die bepalend zijn voor de samenstelling van
levensgemeenschappen in vennen zijn zuurgraad, buffering, trofie, type sediment en de
mate/duur van droogvalling.
e

Wateren in het rivierengebied (wielen s.l., oude rivierarmen s. 1)

Wielen zijn wateren ontstaan tijdens de doorbraak van rivier- of zeedijken. Het ontstane gat in
de dijk werd gedicht of de dijk werd om de doorbraakkolk gelegd. Wielen hebben een
beperkte oppervlakte maar vaak een steil talud. Het overgrote deel van de wielen is tamelijk
diep, meestal zo’n 8-10 m. Veelal staan de wielen in contact :net watervoerende zandlagen in
de ondergrond en worden ze gevoed door kwel.
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Bepalende factoren voor de aquatische levensgemeenschappenin wielen zijn: de (meestal)
grote waterdiepte,stratificatie, mate van isolatie, beschutting, inundatie-invloed, permanentie,
ouderdom, steile oevers en de samenstelling van de bodem.

Qude rivierarmen (ook wel ‘strangen’, ‘killen’, ‘hanken’) zijn langgerekte wateren ontstaan
door natuurlijke of kunstmatige afsnijding van een rivierbocht. Over het algemeen zijn oude
rivierarmen ondiep,slibrijk, met vlakke oevers en bevatten voedselrijk water, waardoor er
vooral in de zomer (groeiseizoen en hoge verdamping) een ontwikkeling optreedt van sterk
eutrofe verlandingsvegetaties.
Bepalende factoren voor aquatische gemeenschappen in oude rivierarmen zijn: de geringe
waterdiepte, mate van isolatie, beschutting (wind), inundatie-invloed van rivierwater,

permanentie, ouderdom, flauw hellende oevers en samenstelling van de bodem.
e Diepe plassen (zand-, klei- en grindgaten sl.)
Onder diepe plassen worden plassen verstaan die voldoende diep zijn voor het kunnen
optreden van stratificatie op grond van temperatuurverschillen (>6-10m). Plassen in het
boezemsysteem vallen niet onder dit watertype door de geringere diepte, maar vooral ook
door een permanente toevoer van oppervlaktewater waardoor geen stratificatie optreedt. De
watersamenstelling wordt bepaald door de verhouding van toestromend grondwater,
oppervlaktewater en neerslag. De oevers zijn relatief steil en niet afgewerkt.
Met name zuurgraad en trofie (herkomst water) zijn bepalend voor een verdere onderverdeling
van de plassen.
e Kleine, ondiepe, lijnvormige wateren (sloten s.l.)
Sloten zijn lijnvormige watergangen die gegraven zijn ten behoeve van de aan- en afvoer van
water. Ze zijn gewoonlijk niet breder dan 6 tot 8 m en niet dieper dan 1,5 m. De stroming is
gering (< 5 cm/s) en vaak periodiek van aard. De waterbalans in sloten wordt in belangrijke
mate bepaald door aan- en afvoer van en naar de grotere wateren, neerslag en verdamping, afen uitspoeling van aangrenzend land, soms door wegzijging en/of kwel, kunstmatige
onttrekking en infiltratie. Van ouderdom van een sloot kan eigenlijk niet gesproken worden,
na schoning is elke sloot weer als nieuw te beschouwen. De aquatische
levensgemeenschappen in sloten bevinden zich (nagenoeg) voortdurend in een
pioniersstadium.
De samenstelling van levensgemeenschappen in sloten wordt met name bepaald door de
volgende factoren: chloriniteit, zuurgraad, permanentie en aard van de geologische
ondergrond (bodemsoort). Op lokaal niveau spelen factoren als aanwezigheid kwel, aard van
het bodemsubstraat, aanwezigheid van beschaduwing, hoeveelheid voedingsstoffen,
chemische samenstelling van het water, profiel en vorm, en het gevoerde beheer.
e Grote, lijnvormige wateren (kanalen, weteringen en vaarten s.l.)
Kanalen, weteringen en vaarten zijn alledrie grote, lijnvormige, door de mens gegraven
wateren. Onderlinge verschillen zijn vooral gebaseerd op dimensies en trofiegraad.
Kanalen worden ten bate van de waterbeheersing en/of scheepvaart onderhouden. Het zijn
lijnvormige landschapselementen van een redelijk grote omvang (breedte 10m, diepte 1,5-2,0
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m), met semi-stagnant (periodiek stromend, afwisselend in beide richtingen), zoet of licht brak
water.

Weteringen dienen als afvoer voor sloten. De stroomrichting kan wisselen en soms is een
wetering gestuwd. Weteringen zijn niet breder dan 10 m en niet dieper dan 2 m.
Vaarten hebben een breedte > 8 m, een diepte > 50 cm en een stroomsnelheid van 0-5 cm/s.
De nadere indeling van grote, lijnvormige wateren in gemeenschapstypen is gebaseerd op
dimensies en trofiegraad. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de meeste lijnvormige
wateren aquatische gemeenschappen bevatten die kenmerkend zijn voor (zeer) voedselrijk en
vaak organisch belaste milieus. De factor “scheepvaart” is een extra verstorende en dynamiek
toevoegende factor die een natuurlijke ontwikkeling van waterplanten tegengaat en zowel
direct als indirect (via waterplanten) de macrofaunagemeenschap beïnvloedt.
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De relaties tussen de hierboven beschreven hoofdtypen zijn weergegeven in een schema
(Figuur 7).

Bronnen

_ Watereninhet ___

Rivierengebied(wielen, oude
oeeae)

Figuur 7: Schema metalle in het Rivierengebied voorkomende hoofdtypen
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NES- netwerk

De in de vorige paragraaf beschreven hoofdtypen kunnen zich in verschillende
ontwikkelingsstadia bevinden. Onder invloed van sturende factoren kan een stadium zich
ontwikkelen naar een ander stadium. Deze sturende factoren zijn afkomstig uit het 5-S-model
en worden toegelicht in hoofdstuk 2 van dit rapport. De relaties tussen de ontwikkelingsstadia
met de bijbehorende sturende factoren worden schematisch weergegeven in het NES-netwerk
(figuur 8). De netwerken uit “Een Gelders maatweb” (Provincie Gelderland, 1995a) en EKOO
(Verdonschot, 1990) hebben als basis gediend.
Het NES-netwerk bestaat uit alle hoofdtypen die in het Rivierengebied voorkomen (figuur 8).
De verschillende ontwikkelingsstadia binnen de hoofdtypen worden weergegeven met behulp
van rechthoekjes. De vet gedrukte rechthoekjes zijn de ontwikkelingsstadia van het hoogste
ecologische niveau oftewel streefbeelden. De sturende factoren zijn met pijlen weergegeven.
De abiotische en biotische kenmerken van de verschillende ontwikkelingsstadia komen in
paragraaf 3.2.1 aan de orde. De relaties tussen de ontwikkelingsstadia worden in paragraaf
3.2.2 behandeld.
Aangezien niet alle watertypen uit het Rivierengebied vertegenwoordigd zijn in de netwerken
afkomstig uit “Een Gelders maatweb” en EKOO zijn er op basis van fysisch/chemische
gegevens enkele ontbrekende ontwikkelingsstadia toegevoegd. Het gaat hier vooral om de
stadia van de hoofdtypen "Wateren in hetrivierengebied" en "Diepe plassen". De volgende
werkwijze is hiervoor gevolgd:
Van alle geïsoleerde wateren (vennen, poelen, wielen, petgaten, etc.) waarvan het
zuiveringsschap vanaf 1985 monsters heeft genomen, zijn gemiddelden berekend voor diverse
parameters. Deze gegevens zijn met behulp van het computerprogramma Canoco
geanalyseerd in een gradiëntanalyse techniek (PCA = Principale Componenten Analyse, met
behulp van deze techniek worden relaties tussen milieuvariabelen en monsters berekend op
basis van een lineair responsiemodel). Nadat de typen die ook al in het EKOO-netwerk
(poelen, vennen) voorkwamen zijn verwijderd, is er een grove indeling gemaakt van de
overige wateren in een drietal ontwikkelingsstadia van de hoofdtypen “wateren in het
Rivierengebied” en “diepe plassen”. Deze stadia kunnen als volgt in elkaar overgaan:
kleine voedselrijke wielen > grote wielen > diepe zand/grind/kleigaten
Deze stadia worden gekoppeld aan het ontwikkelingsstadium poelen en kunnen van daaruit in
het NES-netwerk geplaatst worden. Hieraan worden dan ook nog de bijbehorende twee
streefbeelden "wielen" en “voedselarme plassen" geplakt. Deze grove indeling kan, naarmate
er meer gegevens verzameld en verwerkt zijn, uitgewerkt en uitgebreid worden. Hiertoe

dienen nieuwe meetpunten, indien mogelijk, eerst ingedeeld te worden in het huidige NESnetwerk. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn of als er erg veel meetpunten buiten de huidige
ontwikkelingsstadia vallen, dient het netwerk aangepast te worden. Voor het toedelen van

meetpunten aan een bestaand netwerk zijn verschillende mogelijkheden zoals passieve analyse
m.b.v. Canoco, euclidische afstand, toedeling volgens similariteit of diversiteit, of een
indeling volgens Ecotooptypen zoals beschreven in het rapport "Aanzet tot een ecologische
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indeling van oppervlaktewateren in Nederland" (Verdonschot et al., 1992). Hiervoor moeten
zijn
echter van alle ontwikkelingsstadia voldoende biotische en abiotische gegevens bekend
g zal
Voorlopi
analyse.
en deze data moeten hiervoorzijn bewerkt met behulp van multivariate
basis van
toedeling van meetpunten aan het huidige NES-netwerk dus moeten plaatsvinden op
dium
expert judgement. Het netwerk zal uitgebreid kunnen worden met het ontwikkelingssta

nog
"Oude rivierarmen” van het hoofdtype "Wateren in het rivierengebied”. Hiervan zijn

onvoldoende gegevens bekend.

Legenda sturende factoren (toelichting zie hfdst. 2):

d
bk

=
=

s
Vv
10
Zz
om
p

=
=
=
=
=
=

dwars- en lengteprofiel
beekkarakter, dit is een combinatie van o.a. dwarsprofiel, lengteprofiel en
aanwezigheid substraat mozaïeken
stroming / waterbeweging
voedingsstoffen
macro-ionen
zuurgraad
organisch materiaal en zuurstof
waterpeil
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voedselarme
helocrene bronnen

matig voedselrijke
helocrene bronnen

voedselrijke
helocrene bronnen

io jom/v
kleine voedselrijke
wielen

d

om/v
wielen

d
ouderivierarmen

grote wielen

Figuur 8: NES-netwerk bestaandeuit hoofdtypen in diverse ontwikkelingsstadia met de
sturendefactoren
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Beschrijvingen van de ontwikkelingsstadia uit het NES-netwerk

De biotische en abiotische kenmerken behorende bij de ontwikkelingsstadia worden in tabel 2
per hoofdtype en per stadium beschreven. In deze tabel is een overzicht gemaakt van de
hoofdtypen met bijbehorende ontwikkelingsstadia. Een aantal ontwikkelingsstadia zijn
overgangsstadia tussen twee hoofdtypen. In deze gevallen is het stadium onder het meest
passende hoofdtype ingedeeld. De in de beschrijvingen gebruikte terminologie wordt
uitgelegd in bijlage 18. Een uitgebreidere beschrijving van de biotische en abiotische
kenmerken is te vinden in de onderzoeksrapporten EKOO (Verdonschot, 1990), Een Gelders
Maatweb (Provincie Gelderland, 1995a), Achtergronddocument 2A van Natuurverkenning ’97
(Verdonschotet al., 1997) en in De Vegetatie van Nederland (Schaminéeet al., 1995).

Tabel 2: Overzicht hoofdtypen met bijbehorende ontwikkelingsstadia (vet gedrukt zijn
de streefbeelden)

Hoofdtype
Bronnen

Stromende wateren
(beken, riviertjes)

Kleine ondiepe wateren
(poelen, eendenkooien)
Ondiepe, (zwak) zure

Ontwikkelingsstadium
Voedselrijke helocrene bronnen
Matig voedselrijke helocrene bronnen
Voedselarme helocrene bronnen
Kleine kanaalbeken
Gekanaliseerde benedenlopen/riviertjes
Kanaalbeken
Slootbeken
Half-natuurlijke middenlopen
Slootbeekjes
Gereguleerde middenlopen, middelgrote riviertjes
Natuurlijke en halfnatuurlijke boven- en middenlopen
Droogvallende zwakstromende gereguleerde bovenlopen/sloten
Poelen
Zure vennen

wateren (vennen)

Zwak zure vennen

Wateren in het
Rivierengebied (wielen,
oude rivierarmen)

Kleine voedselrijke wielen
Grote wielen
Wielen
Oude rivierarmen

Diepe plassen (zand-, kleien grindgaten)

Diepe zand-, grind- en kleigaten
Voedselarme plassen

Kleine, ondiepe

Sloten

lijnvormige
wateren (sloten)

Belaste sloten
Belaste slootjes
Slootjes
Sloten en gereguleerde stilstaande beken
Droogvallende (zwak zure) halfnatuurlijke bovenlopen/sloten

Natte Ecologische Structuur Gelders Rivierengebied

Hoofdstuk 3: Typologisch spoor

Hoofdtype
Grote, lijnvormige wateren
(kanalen, weteringen,
vaarten)

blz. 40

Ontwikkelingsstadium
Weteringen / vaarten
Instabiel (brede) sloten
Kanalen en middelgrote riviertjes
Brede sloten, vaarten en kanalen

3.2.1.1

Hoofdtype: bronnen

Ontwikkelingsstadium: voedselrijke helocrene bronnen
Voedselrijke helocrene bronnen, oligo- tot B-mesosaprobe bronnen (cenotype HI van EKOO)
* Biotische kenmerken:
De macrofaunaleeft in het sediment en tussen vaste substraten. Ze bestaan voornamelijk uit
verspreid tot algemeen voorkomende, stroomminnende soorten die kleine stromende wateren
bewonen. De soortsamenstelling is weinig divers. Het betreft vooral detriti-herbivoren en
omnivoren. De macrofauna indiceert een oligo- tot B-mesosaproob milieu en behoort tot de
vliegen en muggen, vedermuggen, kokerjuffers en kreeftachtigen. Daarnaast komen ook
haften en platwormen voor. Typerende soorten zijn Dicranota bimaculata, Beraea maurus,
Brillia modesta, Dixa maculata, Stenophylax sp., Ptychoptera sp., Elodes minuta en
Sericostoma personatum.
Vegetaties die op open plekken met voldoendezonlicht kunnen worden aangetroffen behoren
tot diverse rompgemeenschappenvan het verbond der kleine fonteinkruiden (Parvopotamion)
of éénsoortige begroeiingen van Bronmos (Fontinalis antipyretica) of Gewoon sterrekroos
(Callitriche platycarpa) alsmedede associatie van Klimopwaterranonkel (Ranunculetum
hederacei). Voor de associatie van Paarbladig goudveil (Pellio epiphyllae-Chrysosplenietum
oppositifolii) is dit brontype waarschijnlijk te voedselrijk.
Boven het wateroppervlak op een vochtig substraat kan de Kegelmosassociatie (Pellio-Conocephaletum) voorkomen (levermoskussens).
* Abiotische kenmerken:
De geëutrofieerde bronnen zijn gelegen op een stuwwal. De habitats bestaan uit blad en
detritus met hier en daar kaal zand en grind. De brongebieden zijn schaars begroeid.

Ontwikkelingsstadium: matig voedselrijke helocrene bronnen
Matig voedselrijke helocrene bronnen, neutraal tot zwak zure, oligo- tot B-mesosaprobe
helocrene bronnen (cenotype H3 van EKOO)
* Biotische kenmerken:
In dit stadium komen relatief veel zeldzame en verspreid voorkomende soorten voor. De
macrofauna bestaat voornamelijk uit stroomminnende soorten die voorkomen in de
watertypen kleine stromende wateren en bronnen. De soortsamenstelling is vergeleken met de
andere brontypen vrij divers. De macrofauna leeft in het sediment, op vaste substraten, in de
waterkolom en hetlittoraal. Het betreft vooral detriti-herbivoren, carnivoren en detritivoren

(vedermuggen,steenvliegen, kokerjuffers en tweekleppigen). De macrofauna indiceert een
oligo- tot B-mesosaproob milieu. Typerende soorten zijn onder andere Beraea maurus, Brillia
modesta, Dixa maculata, Macropelopia sp., Limnophyes sp., Micropsectra sp. en
Chaetocladius sp.
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De vegetatie kan worden gerekendtot de associatie van Paarbladig goudveil (Pellio
epiphyllae-Chrysosplenietum oppositifolii). Deze plantengemeenschap komt voor op
beschaduwde, zwak hellende standplaatsen aan de rand van bronkommen/langs bronoevers
waar gedurendehetgrootste deel van het jaar water staat. Op soms droogvallende
standplaatsen kan Gewoon sterrekroos (Callitriche platycarpa) worden aangetroffen, samen
met bijvoorbeeld andere soorten van zwak zure omstandigheden zoals Knolrus (Juncus
bulbosus) en Egelboterbloem (Ranunculus flammula)
* Abiotische kenmerken:
De matig voedselrijke bronnen zijn gelegen op een stuwwal. Het water is zwak zuur. Ten
opzichte van ontwikkelingsstadium voedselrijke helocrene bronnen zijn de fosfaat- en
ammontumgehalten iets lager. Het betreft vaak bladrijke bronnen.
Streefbeeld: voedselarme helocrene bronnen
Zwak zure, oligo- tot B-mesosaprobe, oligo-ionische helocrene bronnen (cenotype H5 van
EKOO)
* Biotische kenmerken:
De macrofauna bestaat uit relatief veel zeldzame en verspreid tot matig algemeen
voorkomende soorten. Het individuen aantal is laag, weinig divers en constant in
samenstelling en bestaat vooral uit vedermuggen, haften, slijkvliegen, en kokerjuffers. De
meeste soorten zijn stroomminnend en komen voor in kleine stromende wateren en bronnen.
Met name soorten van de open waterkolom, het littoraal en het sedimentzijn hier
vertegenwoordigd. Het betreft voornamelijk carnivoren. De macrofauna indiceert een
oligosaproob milieu. Typerende soorten zijn onder andere Krenopelopia sp. Nemurella
pictetii, Plectrocnemia conspersa, Sialisfuliginosa, Heterotanytarsus apicalis en
Pseudorthocladius sp.
De vegetatie kan worden gerekend tot de Bronkruidassociatie (Philonotido fontanaeMontietum). Ze komt voor op onbeschaduwde standplaatsen in zwak zuur tot neutraal,
voedselarm water. Wat betreft de vegetatie heeft dit streefbeeld veel overeenkomsten met zure
bovenlopen. Bij voldoende licht (dus niet bij een sterke beschaduwing) bestaat de vegetatie uit
de rompgemeenschap met knolrus (RG Juncus bulbosus-Sphagnum-[Littorelletea /
Scheuchzerietea]).
* Abiotische kenmerken:
Het water in de bronnen is arm aan voedingsstoffen, heeft een redelijke stroomsnelheid en is
zuur. De monsterplaatsen zijn beschaduwd en omgeven door bos. De bodem is zandig.

3.2.1.2

Hoofdtype: stromende wateren

Ontwikkelingsstadium: kleine kanaalbeken
Stilstaande, vrij brede, diepe, genormaliseerde laaglandbeken (benedenlopen) of weteringen,
a-mesosaproob, a-ineso-ionisch (monstergroep A uit het Maatweb)
* Biotische kenmerken:
De meeste macrofaunasoorten bewonen de vaste substraten, het sediment en de waterkolom

en het littoraal. Deze soorten bewegen zich veelal klimmend en zwemmend. Ze behoren met
name tot de voedingsgroepen van vergaarders, stekers en verzwelgers. De macrofauna bestaat
uit kevers, muggenlarven, wormen en haften zo2!s 4gabus undulatus, Plea minutissima,
Haliplus wehnkei, Corixidae nymphen, Psectrocladius gr. sordidellus / limbatellus
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De vegetatie bestaat uit plantengemeenschappen zoals het Myriophyllo-Nupharetum
(associatie van Witte waterlelie en Gele plomp), het Scirpetum lacustris (Mattenbies-associatie), de Rompgemeenschap Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia] en de Rompgemeenschap
Glyceria maxima-[Phragmitetea]. Tot de laatste twee vegetatietypen worden begroeiingen
gerekend waarin Rietgras, Riet of Liesgras domineren. Daarnaast komen
plantengemeenschappen voor behorendetot het Lemnion minoris (Bultkroos-verbond),
Caricion gracilis (Verbond van Scherpe zegge) en de rompgemeenschap RG Ceratophyllum
demersum-[Nupharo-Potametalia].
* Abiotische kenmerken:
Het betreft voornamelijk genormaliseerde laaglandbeken en een aantal weteringen en vaarten.
De watergangen zijn vrij breed, diep en nagenoegstilstaand. Ze zijn gelegen op klei en zand.
Het water is ot-mesosaproob en aq-meso-ionisch.
Ontwikkelingsstadium: gekanaliseerde benedenlopen/riviertjes
Stromende, brede, diepe, “genormaliseerde” laaglandbeken (benedenlopen en riviertjes), Bmesosaproob, a-meso-ionisch (monstergroep B uit het Maatweb)
* Biotische kenmerken:
De macrofaunasoorten bewonen voornamelijk het sediment en de vaste substraten. Ze
bewegen zich met name als klimmers en klevers. Het betreft voornamelijk detriti-herbivore
vergaarders. Verscheidene soorten indiceren een stromend watermilieu. Dit
ontwikkelingsstadium is zeer soortenrijk en er zijn veel typerende soorten aanwezig van veel
verschillende soortengroepen: kevers, muggenlarven, kokerjuffers, libellenlarven, mijten,
haften. Enkele typerende soorten zijn: Ablabesmyia sp. Cladotanytarsus sp. Cricotopus
bicinctus, Calopteryx splendens, Anabolia nervosa, Caenis luctuosa, Gammarus roeselii,
Hygrobates nigromaculatus.
Karakteristiek voor dit type zijn vegetaties van langzaam stromende benedenlopen zoals de

associatie van Doorgroeid fonteinkruid (Ranunculo fluitantis-Potametum perfoliati) en in

ondiepedelen de associatie van Egelskop en Pijlkruid (Sagittario-Sparganietum). In
mozaïekvorm komen andere vegetaties uit de Fonteinkruidenklasse (Potametea) voor.
* Abiotische kenmerken:
Het betreft genormaliseerde laaglandbeken. Het zijn stromende, brede, diepe watergangen op
een zandbodem. De stroomsnelheid is sterk wisselend. Het water is B -mesosaproob, ot-mesoionisch en de gehalten aan sulfaat, totaal stikstof en kalium zijn hoog.
Ontwikkelingsstadium: kanaalbeken
Stilstaande, brede, diepe, genormaliseerde laaglandbeken (riviertjes), B-mesosaproob, ameso-ionisch (monstergroep C uit het Maatweb)
* Biotische kenmerken:
De macrofaunasoorten bewonen met name de vaste substraten. Het betreft klimmers en
klevers. De soorten zijn voornamelijk detrititi-herbivoren (vergaarders en verzwelgers).
Typerende soorten zijn Anodonta anatina, Eylais extendens, Piona coccinea, Molanna
angustata, Cyrnus flavidus, Caenis luctucsa, Micronecta minutissima en Agraylea sp.
De vegetatie is vergelijkbaar met het ontwikkelingsstadium “Kleine Kanaalbeken”
(monstergroep A uit het Maatweb) Echter, het aandeel aan ondergedoken waterplanten
(Ceratophyllum demersum, Potamogeton pectinatus en Potametum lucentis) is groter.
* Abiotische kenmerken:
Het betreft voornamelijk genormaliseerde laaglandbeken. De watergangen zijn breed, diep en
nagenoegstilstaand. De stroomsnelheid kan echter sterk wisselen. Evenals bij het hiervoor
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genoemde ontwikkelingsstadium zijn de gehalten aan totaal stikstof, kalium en sulfaat vrij
hoog.
Ontwikkelingsstadium: slootbeken
Stilstaande tot zwak stromende, genormaliseerde laaglandbeken (middenlopen) en
weteringen, a-mesosaproob, a-meso-ionisch (monstergroep E uit het Maatweb)
* Biotische kenmerken:
De macrofaunasoorten bewonen met namede vaste substraten. Ze bewegen zich veelal
klimmend.Desoorten zijn carnivoorof herbivoor. Het betreft met name vergaarders, stekers
en verzwelgers. Er worden weinig typerende soorten aangetroffen in dit
ontwikkelingsstadium. Enkele soorten zijn: Dytiscus sp. (larven), Gyrinus substriatus,
Limnephilus lunatus, Pyrrhosoma nymphula, Eylais extendens en Tubificoidus sp.
De vegetatie bestaat uit plantengemeenschappen behorendetot de Riet-klasse (Phragmitetea),
het Lemnion minoris (Bultkroos-verbond, maar dit komtalleen voorbij beschutting of tussen
rietvegetaties), Myriophyllo-Nupharetum (associatie van Witte waterlelie en Gele plomp),
Ranunculo fluitantis-Potametum perfoliati (associatie van Doorgroeid fonteinkruid),
Potametum lucentis (associatie van Glanzig fonteinkruid), Potametum obtusifolii (associatie
van Stompfonteinkruid) en Potameto-Nymphoidetum (Watergentiaan-associatie). De
submerse vegetatie is redelijk ontwikkeld.
* Abiotische kenmerken:
Dit ontwikkelingsstadium bestaat uit kleine genormaliseerde laaglandbeken. Eris sprake van

stroming, maar de stroomsnelheid kan wisselen. De slootbeken zijn voornamelijk gelegen op
zand en soms op klei. Het water bevat hoge ammonium en totaal stikstofgehalten en is amesosaproob en a-mesoionisch.
Ontwikkelingsstadium: half-natuurlijke middenlopen
Natuurlijke, B-mesosaprobe, a-mesoionische beken (middenlopen) (monstergroep H uit het
Maatweb)

* Biotische kenmerken:
De macrofaunasoorten zijn vrijwel allemaal bewoners van het sedimenten de vaste
substraten. Het betreft voornamelijk klevers, klimmers, spartelaars en gravers. De soortenzijn
detriti-herbivoor. Het betreft voornamelijk vergaarders. De schraperszijn duidelijk onder
vertegenwoordigd. Het aantal soorten dat oligosaprobie en stroming indicerenis relatief hoog.
De chironomiden zijn rijk vertegenwoordigd. Opvallend is ook de aanwezigheid van relatief
veel bewoners van het wateroppervlak. Enkele soorten zijn: Cricotopus bicinctus,
Eukiefferiella claripennis agg, Gyrinus substriatus, Prodiamesa olivaceae, Hydrometra
stagnorum, Velia caprai.
Onder omstandigheden dat voldoendelicht aanwezig is kan Doorgroeid fonteinkruid
vegetatievormend voorkomen samen met Potamogeton pectinatus (Ranunculo fluitantisPotametum perfoliati). Bij lagere stroomsnelheden wordt de gemeenschap vervangen door
andere gemeenschappen van het Nymphaeion. Ook kan dan de associatie van Egelskop en
Pijlkruid (Sagittario-Sparganietum) voorkomen en in mozaïekvorm andere vegetaties uit de
Fonteinkruidenklasse (Potametea) (zie het ontwikkelingsstadium gekanaliseerde
benedenlopen/riviertjes = monstergroep B uit het Maatweb).
* Abiotische kenmerken:
Dit ontwikkelingsstadium bestaat uit genormaliseerde laaglandbeken. De watergangen zijn
minder breed, minder diep en stromend. De stroomsnelheid is sterk wisselend. De

onregelmatig gevormde dwars- en lengteprofielen zijn natuurlijk. De watergangen zijn
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gelegen op zand in een natuurlijke omgeving. De laaglandbeken kunnen beschaduwdzijn. De
totaal stikstof, kalium- en sulfaatgehalten zijn redelijk hoog. Het water is B-mesosaproob en
a-meso-ionisch.
Ontwikkelingsstadium: slootbeekjes
Smalle, ondiepe, zwak stromende, B-mesosaprobe, B-meso-ionische sloten (monstergroep M
uit het Maatweb)
* Biotische kenmerken:
De meeste macrofaunasoorten bewonen het sediment en de vaste substraten. Het zijn
voornamelijk gravers, klimmers en klevers. De meeste soorten zijn carnivoor of herbivoor; en
voornamelijk vergaarders, verzwelgers en schrapers. Sommige soorten indiceren een
stromend watermilieu. Typerende soorten behoren o.a. tot de groepen wormen, muggenlarven,
kevers en mijten. Enkele soorten zijn: Chaetogaster sp., Dero obtusa, Aulodrilus pluriseta,
Slavina appendiculata, Limnochares aquatica, Lebertia inaequalis, Conchapelopia sp.,
Micropsectra sp., Phaenopsectra sp., Anacaena globulus, Hygrobates longipalpis.
De drijvende vegetatie Is redelijk ontwikkeld en bestaat vooral uit een drijvende laag van
plantengemeenschappen die behoren tot de Watervorkjes-associatie (Riccietum fluitantis) van
het Puntkroosverbond (Lemnion trisulcae), het Verbond der kleine fonteinkruiden
(Parvopotamion) en het Waterlelieverbond (Nymphaeion).
* Abiotische kenmerken:
Dit ontwikkelingsstadium bevat smalle en zeer ondiepe sloten met een lage stroomsnelheid.
De bodem bestaat voornamelijk uit zand en in een enkel geval uit veen. Het profiel is soms
onregelmatig. De slootbeekjes zijn veelal beschaduwd. Het zuurstofverzadigingspercentage en
de ionengehalten zijn laag. Het water is B-mesosaproob en B-meso-ionisch.
Streefbeeld: Gereguleerde middenlopen, middelgrote riviertjes
Streefbeeld R uit het Maatweb is vergelijkbaar met middelgrote, a-mesosaprobe, zwak
meanderende, langzaam stromende riviertjes (cenotype R3 uit EKOO) en met a-mesosaprobe,
gereguleerde middenlopen (cenotype S7 uit EKOO).
* Biotische kenmerken
De macrofauna bestaat uit soorten die het sediment en de vaste substraten bewonen. Het
betreft soorten uit alle voedselgroepen (ditritivoren, herbivoren, carnivoren, detriti-herbivoren
en in mindere mate filtreerders). De soorten indiceren een B-mesosaproob milieu. De
soortensamenstelling is divers en bestaat uit de soortengroepen wormen, vedermuggen,
slijkvliegen, eendagsvliegen.
Typerende soorten zijn: Laccophilus sp., Beris sp., Micronecta sp., Unionicola aculeata,
Anabolia nervosa, Cyrnus trimaculatus, Plectrocnemia conspersa, Unio pictorum, Nais

pardalis, Glossiphonia complanata, Potamothrix moldaviensis, Nanocladius sp., Hydrodroma
despiciens, Calopteryx splendens, Thienemanniella sp., Corynoneura sp., Limnephilus
centralis en Anodonta anatina.
* Abiotische kenmerken
Het betreft relatief grote, matig stromende watergangen. Er kan sprake zijn van meandering en
van zwakke regulering. De bodem bevat weinig slib.
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Streefbeeld: Natuurlijke en halfnatuurlijke boven- en middenlopen
Streefbeeld P uit het Maatweb is vergelijkbaar met permanente, B-mesosaprobe natuurlijke
bovenlopen van regenbeken (cenotype S2 uit EKOO) en halfnatuurlijke, a-mesosaprobe
middenlopen (cenotype S6 uit EKOO)
* Biotische kenmerken
De macrofauna bestaat uit stroomminnende en stromingstolerante soorten, maar daarnaast
komen ook soorten uit stilstaand water voor. Een belangrijk deel van de soorten is detritivore
vergaarder en er komen ook relatief veel omnivoren voor. De meeste soorten horen tot de
vergaarders, verzwelgers en knippers. De macrofauna indiceert een oligo tot B-mesosaproob
milieu, terwijl er ook een aantal polysaprobe soorten aanwezig is. De soortensamenstelling is
vrij divers en bestaat vooral uit wormen, kreeftachtigen, vliegen en muggen en vedermuggen.
Ook zijn er relatief veel steenvliegen aanwezig. De soorten gedragen zich als graver,
spartelaar, klimmer en als klever.
Typerende soorten zijn: Lebertia inaequalis, Limnephilus lunatus, Conchapelopia sp,
Prodiamesa olivacea, Paratendipes gr. albimanus, Chaetopteryx villosa, Hygrobates
nigromaculatus, Tipula sp., Cladotanytarsus sp., Macropelopia sp., Tabanidae, Eiseniella
tetraedra, Mideopsis crassipes, Forelia variegator, Dicrotendipes gr. lobiger, Potamophylax
sp., Lumbricidae, Baetis sp., Beraeodes minutus
* Abiotische kenmerken
Het betreft boven- en middenlopen met een natuurlijk karakter en een matige stroomsnelheid.
De dimensies zijn veel kleiner dan die van het hierboven genoemdestreefbeeld . De bodem
bevat een kleine laag slib en het water bevat vrij hoge gehalten aan voedingsstoffen (met
name fosfaat en ammonium).
Streefbeeld: Droogvallende zwakstromende gereguleerde bovenlopen/sloten
Streefbeeld S uit het Maatweb is vergelijkbaar met droogvallende, zwak stromende, a-mesoionische, a-mesosaprobe kleine sloten (cenotype D8 uit EKOO) en met droogvallende, amesosaprobe, gereguleerde bovenlopen ofsloten (cenotype S10 uit EKOO).
* Biotische kenmerken
Veel van de aanwezige soorten zijn indifferent voor stroming of hebben een voorkeur voor
stilstaand water. Het betreft bewoners van het sediment, vaste substraten, het littoraal en de

waterkolom. Sommige soorten tolereren droogvalling en ze zijn detritivoor, herbivoor of
carnivoor. Ze indiceren een meso- tot polysaproob milieu. De soortensamenstelling is matig
divers en bestaat uit wormen, kevers, vedermuggen, platwormen en slijkvliegen. Enkele
typerende soorten zijn: Psectrotanypus varius, Hydrobius fuscipes, Acricotopus lucens,
Anacaenaglobulus, Helophorussp., Anisus sp., Zavrelimyia sp., Aplexa hypnorum, Natarsia
sp., Macropelopia sp., Gerris lacustris, Dina lineata, Gerris lacustris, Rhantus sp., Haliplus
lineatocollis, Agabus bipustulatus, Hydroporus planus.
Er zijn veel waterplanten aanwezig.
* Abiotische kenmerken
Het betreft droogvallende, gereguleerde bovenlopen of droogvallende, ondiepe sloten. De
bodem is bedekt metslib. Het water bevat hoge ammonium-en fosfaatgehalten en het
elektrisch geleidingsvermogenis hoog.
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Hoofdtype: kleine ondiepe wateren

Ontwikkelingsstadium: poelen
Zwak zure tot neutrale, B-mesosaprobe, vegetatierijke, kleine, ondiepe poelen (cenotype P4
uit EKOO)
* Biotische kenmerken:
Het gemeenschaptype kan gekarakteriseerd worden als eutroof en vegetatierijk
(weilanddrinkpoelen). De macrofauna bestaat uit algemeen voorkomende soorten. Sommigen
indiceren vegetatierijke wateren. Ze leven op vaste substraten, in de waterkolom, hetlittoraal
en het sediment. Het betreft voornamelijk carnivore verzwelgers en stekers. De soorten
indiceren een B-mesosaproob milieu. De soortsamenstelling is zeer divers met zeer hoge
aantallen individuen. Ze gedragen zich vooral als klimmers en zwemmers. In eutrofe poelen
komen typerende soorten voor als Psectrotanypus varius, Callicorixa praeusta, Limnodrilus
hoffmeisteri, Clinotanypus nervosus, Sigara lateralis, Einfeldia sp. en Cricotopus gr.
sylvestris. In vegetatierijke poelen komen vegetatiegebonden soorten voor als Arrenurus
buecinator, Arrenurus muelleri, Chaoborus crystallinus, Endochironomus gr. dispar en

Erpobdella testacea.
Over het algemeenis er een oeverzone met vegetatie en is het wateroppervlak vaak bedekt
met een drijflaag waarin Kroosvegetaties voorkomen uit het Lemnion minoris en de
Rompgemeenschap Lemna minor-[Lemnetea minoris]. In de oeverzone kunnen vegetaties
voorkomen die behoren tot het Rorippo-Oenanthetum aquaticae (Watertorkruid-associatie),
de rompgemeenschap RG Glyceria fluitans-[Nasturtio-Glycerietalia] en de
rompgemeenschap RG Typhalatifolia-[Phragmitetea/. Bij sterke betreding door vee krijgen
water- en oevervegetaties geen kans.

* Abiotische kenmerken:
Dit ontwikkelingsstadium bestaat uit kleine, geisoleerde poelen. Het water heeft lage nitraat-,
zuurstof-, en sulfaatgehalten. Het elektrisch geleidingsvermogen vanhet water is laag. De
ondiepe wateren zijn gelegen in graslanden.

3.2.1.4

Hoofdtype: ondiepe, (zwak) zure wateren

Ontwikkelingsstadium: zure vennen
Permanente, zure tot verzuurde, oligo-ionische, a-mesosaprobetot polysaprobe, mesotrofe
vennen (cenotype P2 uit EKOO).
* Biotische kenmerken:
De zure vennen bevatten veel zeldzame, maar ook algemeen voorkomende
macrofaunasoorten. Sommige soorten indiceren zure, oligotrofe of dystrofe wateren. De
e
macrofaunaleeft op vaste substraten of op het sediment. Het betreft voornamelijk carnivor
verzwelgers. De soorten indiceren,in tegenstelling tot de karakterisering, een oligo- tot (Ze
mesosaproob milieu. De soortsamenstelling is matig divers, maar de homogeniteit is hoog.
gedragen zich vooral als gravers, klimmers en spartelaars, terwijl relatief veel duikers
aa:wezig zijn. Het betreft vooral libellen, muggen, vedermuggen, wantsen, waterkevers en
s,
mijten. Typerende soorten zijn Argyroneta aquatica, Limnochares aquatica, Oxus nodigeru
dubia,
inia
Arrenurus stecki, Cymatia bonsdorfii. Hesperocorixa castanea, Leucorrh
Leucorrhinia rubicunda, Hydroporus pubescens, Helochares punctatus, Phalacrocera
vennen
replicata, Enallagma cyathigerum en Libellula depressa. De libellen vormen in deze
een soortenrijke groep. Wel 10 tot 20 soorten kunnen worden aangetroffen.
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De karakteristieke algengroepen worden gevormd door de kiezelwieren en de sieralgen
(diatomeeën en desmidiaceeën).
Er is een duidelijkere zonering in de vegetatie aanwezig. Doordat dit type vennen permanent
waterhoudend is kunnen vegetaties met Knolrus, Veenmossen en Vensikkelmos
(Rompgemeenschap RG Juncus bulbosus-Sphagnum-[Litorelletea/Scheuchzerietea]) zich
beter ontwikkelen. In hoogveenvennen kunnen daarnaast
hoogveenverlandingsgemeenschappen voorkomen (Sphagnetum cuspidato-obesi en RG
Sphagnum cuspidatum-[Scheuchzerietea]), soms met een mesotrofer karakter (bijvoorbeeld
verlandingszones met Waterdrieblad (Menyanthestrifoliata)). Als gevolg van het permanente
waterhoudendeen zure karakter ontbreken vegetaties uit de Littorelletea (Oeverkruid,
Littorella uniflora).
* Abiotische kenmerken:
Dit ontwikkelingsstadium bestaat uit vennen die permanent, mesotroof en verzuurd water
bevatten. De vennen hebben een bodem van zand of hoogveen.
Streefbeeld: zwak zure vennen
Permanente, zwak zure tot zure, oligo-ionische, a-mesosaprobe vennen (cenotype P3 uit

EKOO)
* Biotische kenmerken:
De zwak zure vennen bevatten veel zeldzaam voorkomende soorten. Sommige soorten
indiceren zure, oligotrofe wateren. Ze leven op vaste substraten, op/in het sediment, in de
waterkolom of het littoraal. Het betreft voornamelijk carnivore verzwelgers of stekers. De
soorten indiceren een oligo- tot B-mesosaproob milieu. De samenstelling is zeer divers met
hoge aantallen individuen. Ze gedragen zich vooral als klimmers en zwemmers.
De macrofauna vertoont overlap met de oligotrofe vennen van hierboven, maar als gevolg van
minder zure omstandigheden worden ook andere soorten aangetroffen. Typerende soorten zijn
Argyroneta aquatica, Limnochares aquatica, Oxus nodigerus, Cymatia bonsdorfii.
Hesperocorixa castanea, Phalacrocera replicata, Chaoborus obscuripes, Agrypnia varia,
Callicorixa praeusta, Dixella aestivalis, Notonecta obliqua en Notonecta viridis.
Aangezien de bodem in dit type vennen bestaat uit een dikke laag organisch materiaal, zal een
wortelende vegetatie afwezig zijn. Onder zure omstandigheden zal enig ontwikkeling aan
Veenmossen en Knolrus optreden, indien de omstandigheden voedselrijk zijn enige
ontwikkeling aan Klein kroos (Rompgemeenschap Lemna minor-[Lemnetea minoris/).
* Abiotische kenmerken:
Een deel van de vennen is beschaduwden zijn gelegen in bos. De bodem bevateen dikke laag
organisch materiaal. De pHligt iets hoger dan bij de zure vennen.

3.2.1.5

Hoofdtype: wateren in het Rivierengebied

Ontwikkelingsstadium: kleine voedselrijke wielen
* Biotische kenmerken:
De macrofauna bestaat voornamelijk uit algemeen voorkomende soorten die een mesosaproob
milieu indiceren. De soortensamenstelling is divers en kan grote aantallen organismen
bevatten. Er is een rijk ontwikkelde emerse vegetatie. Aan de oevers kunnen ook mozaïekstructuren met submerse vegetatie voorkomen.
Er komen onder andere veel slakken voor die typerend zijn voor wateren met veel vegetatie
zoals Bathyomphalus contortus, Planorbis planorbis, Physa fontinalis en Valvata cristata.
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Verder kunnen Asellus aquaticus, Polycelis nigra, Paratanytarsus sp, Triaenodes bicolor,
Xenopelopia sp. en Corixidae nymphe genoemd worden.
* Abiotische kenmerken:
Het ontwikkelingsstadium kleine voedselrijke wielen komt onderandere voorin
landbouwgebieden. De wielen zijn relatief ondiep en bevatten een dikke sliblaag. Het nitraat
en fosfaatgehalte zijn hoog.
Ontwikkelingsstadium: grote wielen
* Biotische kenmerken:
De macrofauna van grote wielen is minder divers dan die van het ontwikkelingsstadium kleine
voedselrijke wielen. Er komen welrelatief zeldzame soorten voordie een -mesosaproob of
oligosaproob milieu indiceren. De soorten zijn herbivoor of carnivoor, en betreft voornamelijk
stekers en verzwelgers. Ook komt de macrofauna in minder hoge aantallen voor dan bij het
voorgaande ontwikkelingsstadium. Enkele soorten zijn: Polypedilum gr. nubeculosum,
Cloeon dipterum, Endochironomus albipennis, Ablabesmyia longistyla, Mystacides nigra,
Tanytarsus sp., Cricotopus intersectus agg., Chironomus gr. annularius/plumosus,
Psectrotanypus varius. De vegetatie bestaat voornamelijk uit emergente soorten.
* Abiotische kenmerken:
Dit ontwikkelingsstadium komtverspreid over het gehele Rivierengebied voor. De wielen
kunnen gevoed worden door ondiepe of diepe kwel maar erzijn ook wielen die uitsluitend
regenwater ontvangen. Doorhun ontstaanswijze (dijkdoorbraken) kunnen de wielen zeer diep
zijn en kan erstratificatie optreden.
Streefbeeld: Wielen
* Biotische kenmerken
Dit streefbeeld moet voor het Rivierengebied nog verder uitgewerkt worden. Uit de literatuur
en uit onderzoek van het zuiveringsschap kunnen wel enkele kenmerken worden gegeven.
De macrofaunagemeenschapis zeerdivers en bestaat uit platwormen, mijten,haften,relatief
veel libellensoorten, kevers en kokerjuffers. De samenstelling wordt gedomineerd door
carnivoren. Er komenrelatief veel knippers voor.
Typerendesoorten zijn Agraylea multipunctata, Gerris lacustris, Hygrotus versicolor,,
Molanna angustata, Nanocladius bicolor agg., Piona nodata, Unionicola crassipes,
Tanytarsus sp., Gammarus pulex, Ablabesmyia longistyla, Mystacides longicornis,
Argyroneta aquatica, Caenis robusta, Corynoneurascutellata agg., Cyrnus flavidus, Ischnura
elegans. Eris een grote rijkdom aan ondergedoken waterplanten en er kunnen nymphaeiden
aanwezig zijn.
* Abiotische kenmerken
Deze wielen zijn helder en matig voedselrijk. Omdat ze allemaal in het beheersgebied van de
waterschappen liggen betreft het hier alleen binnendijkse wielen die niet worden geïnundeerd
door de grote rivieren. Wel kan er ondieperivierkwel optreden en kunnen de wateren
meefluctueren met de waterstand in de rivier.

Ontwikkelingsstadium: Oude Rivierarmen
* Biotische kenmerken
De macrofaunagemeenschap is divers en wordt gedomineerd doorcarnivoren. Er komen
relatief veel grazers voor. Het aandeel aan vegetatieminnendeen slibminnende soorten is
hoog. Typerende soorten zijn onderandere: Erpobdella testacea, Valvata cristata,
Laccophilus minutus, Helophorus brevipalpis, Chaoborus flavidus en TDriaenodes bicolor.
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Er is een grote rijkdom aan ondergedoken waterplanten met veel nymphaeiden en er kunnen
verlandingsvegetaties worden aangetroffen.
* Abiotische kenmerken
De bodem bestaat uit klei met een hoog percentage organisch materiaal. Er is een duidelijke
invloed van de rivier door inundatie of door ondieperivierkwel.

3.2.1.6

Hoofdtype: diepe plassen

Ontwikkelingsstadium: diepe zand-, grind- en kleigaten
* Biotische kenmerken:
Evenals bij de grote wielen is de macrofauna van dit ontwikkelingsstadium relatief weinig
divers, maar de aantallen zijn nog lager. Doordat er weinig substraat te vinden is voor stekers
en verzwelgers vinden we hier vooral filtreerders en vergaarders. Er komen minder zeldzame
soorten voor. De soorten indiceren een - tot S-mesosaproob milieu. Enkele typerende
soorten zijn: Hygrobates longipalpis, Agraylea multipunctata, Potamopyrgusjenkinsi,
Mystacides nigra en Plea minutissima.
Er is weinig vegetatie aanwezig, vaak doordat deze gaten zich nogeenrelatiefjong
ontwikkelingsstadium bevinden.
* Abiotische kenmerken:
Het ontwikkelingsstadium diepe zand-, grind- en kleigaten kenmerktzich doorde grote
diepte. Deze kan wel 30 meter bedragen. In de regel komtin deze plassen dusookstratificatie
voor. De gaten zijn tijdens het graven gevoed door ondiepe kwel waardoorhet gehalte aan
macro-ionen en voedingsstoffen over het algemeengroter is dan bij het ontwikkelingsstadium
grote wielen.
Streefbeeld: Voedselarmeplassen
Dit streefbeeld zou vergeleken kunnen worden met zwak zure tot neutrale, voedselarme, diepe
plassen uit Natuurverkenning '97. Dit streefbeeld moet nog verder uitgewerkt worden voor
het Rivierengebied.
* Biotische kenmerken
In de macrofaunagemeenschap ontbreken weekdieren en kreeftachtigen. Aangetroffen kunnen
worden: kevers, vedermuggen, wantsenen libellen. Veel voorkomendesoorten zijn:
Polypedilum uncinatum, Hesperocorixa sahlbergi, Sigara semistriata, Gerris sp., Chaoborus
sp., Notonecta viridis en Hygrotus inaequalis.
* Abiotische kenmerken
Dit type omvat zwak gebufferde diepe plassen die gevoed worden door regenwater en
gebufferd grondwater.

3.2.1.7

Hoofdtype: kleine, ondiepe, lijnvormige wateren

Ontwikkelingsstadium: sloten
Sloten en smallere weteringen, B-mesosaproob, a-meso-ionisch (monstergroep F uit het
Maatweb)

* Biotische kenmerken:
De soorten bewonen vooral de vaste substraten, waarin ze zich veelal klimmend bewegen. De
soorten zijn met name herbi- en carnivoor. Het betreft vergaarders, schrapers en verzwelgers.
Er zijn weinig typerende soorten; de meeste soorten hebben een brede ecologische amplitude.
Echte typerende soorten zijn daarom voor dit ontwikkelingsstadium niet te noemen.
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De submerse vegetatie en in mindere mate de drijflaag zijn goed ontwikkeld. In het algemeen
komen in deze (matig) voedselrijke sloten vegetaties voor die behoren tot het Bultkroosverbond (Lemnion minoris), de associatie van Egelskop en Pijlkruid (SagittarioSparganietum: met Zwanebloem en Grote egelskop in plaats van Pij Ikruid en Kleine Egelskop
onderinvloed van inlaat van sulfaatrijk rivierwater), het Verbond der Kleine fonteinkruiden
(Parvopotamion) en het verbond van Grote Waterranonkel (Ranunculion peltati). Daarnaast
komt Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) veelvuldig voor samen met andere
fonteinkruiden zoals Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus).
* Abiotische kenmerken:
Het ontwikkelingsstadium bestaatuit redelijk smalle en ondiepe watergangen. De
stroomsnelheid is verwaarloosbaar. Ze zijn overwegendop klei, soms op zand gelegen. Op

veel punten vindt inlaat van water plaats. Het nitraatgehalte en het

zuurstofverzadigingspercentage is redelijk laag. De relatief hoge geleidbaarheid wordt met
name veroorzaakt door hoge chloride en natrium gehalten. Het water is B-mesosaproob en a meso-ionisch.

Ontwikkelingsstadium: belaste sloten
a-mesosaprobe, a-meso-ionische sloten (monstergroep L uit het Maatweb)
* Biotische kenmerken:
De meeste macrofaunasoorten bewonen het sediment, de vaste substraten en de open
waterkolom en het littoraal. Ze bewegen zich gravend en klimmend. De soorten zijn
voornamelijk herbivoor. Het betreft met name schrapers, stekers en verzwelgers. De slakken
zijn rijk vertegenwoordigd en er komen veel keversoorten voor. Enkele typerende
macrofaunasoortenzijn: Spercheus emarginatus, Limnodrilus sp., Helochares lividus, Culex
sp., Culiseta sp., Pionopsis lutescens, Agabus undulatus, Sigara lateralis, Graptodytes sp.
De vegetatie bestaat uit draadalgen(flab) en drijvende vegetaties van Kroos. De
kroosvegetaties behoren tot het Bultkroos-verbond (Lemnion minoris) en
rompgemeenschappen van de Eendekroosklasse (RG Lemna minor-[Lemnetea minoris]).
* Abiotische kenmerken:
Het ontwikkelingsstadium bestaat uit smalle, ondiepe sloten met een te verwaarlozen
waterbeweging.Ze zijn alle gelegen op klei en hebben vaak een onregelmatig dwarsprofiel.
De hoge fosfaat- en stikstofgehalten en de lage zuurstofwaarden kunnen worden veroorzaakt
doorde inlaat van gebiedsvreemd water en landbouwkundigeactiviteiten.
Ontwikkelingsstadium: belaste slootjes
Stilstaande, smalle, ondiepe, a-mesosaprobe, a-meso-ionische sloten (monstergroep N uit het
Maatweb)
* Biotische kenmerken:
De meeste macrofaunasoorten bewonenhet sediment, de vaste substraten en de open

waterkolom en het littoraal. Het betreft vooral klimmers en gravers. De soorten zijn herbivoor
of carnivoor en voeden zich als verzwelgers, stekers, schrapers en knippers. Er zijn veel
kevers en watermijten aanwezig. Typerende soorten zijn: Anacaena lutescens, Hydroporus
memnonius, Aplexa hypnorum, Neumania vernalis, Hydroporus planus, Hydryphantes ruber,
Eylais sp. nymphe, Hygrobates nigromaculatus, Agabus bipustulatus, Helophorus grandis,
Helophorus obscurus, Hydrobius fuscipes larve, Culex sp., Culiseta sp., Haemopis
sanguisuga, Hemiclepsis marginata en Laccobius minutus.
Eris een rijke emersevegetatielaag. De vegetatie is vergelijkbaar met die van het
ontwikkelingsstadium belaste sloten, echter vanwege de ondiepte van de watergangen spelen
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verlandingsvegetaties een grotere rol. Verlandingsvegetaties kunnen bestaan uit hoog
opgaande begroetingen met Liesgras (Rompgemeenschap RG Glyceria maxima[Phragmitetea]) en begroeiingen met Riet (Phragmites australis). Onder minder verlandde
omstandigheden treedt onder meerde associatie van Egelskop en Pijlkruid (SagittarioSparganietum) op.
* Abiotische kenmerken:
Het ontwikkelingsstadium bestaat uit smalle, zeer ondiepe watergangen zonder
noemenswaardige stroming. Deslootjes zijn op klei of zand gelegen. Het zuurstofgehalteis
laag. Het betreft a-mesosaprobe, a-meso-ionischesloten.
Ontwikkelingsstadium: slootjes
Stilstaande, smalle, ondiepe, B-mesosaprobe, B-meso-ionische sloten (monstergroep O uit het
Maatweb)
* Biotische kenmerken:
De meeste macrofaunasoorten bewonen het sediment en de vaste substraten. Het betreft
voornamelijk klimmers en gravers. De soorten behoren tot de carnivoren en herbivoren
(verzwelgers en vergaarders). Slakken, watermijten en kevers komen veel voor. Enkele
soorten zijn: Anacaena globulus, Agabus bipustulatus, Anacaena lutescens, Anisus
leucostomus, Macropelopia sp., Agabus sturmii, Hydrobius fuscipes, Nais communis,
Hygrobates nigromaculatus, Eiseniella tetraedra, Neumania vernalis.
Er is redelijk veel emergente vegetatie aanwezig. In kwelsloten op een zandbodem kan - mits
er voldoende licht doordringt (de sloten zijn beschaduwd) - potentieel een groot aantal
plantengemeenschappen voorkomen: Puntkroosverbond (Lemnion trisulca), Glanswierverbond (Nitellion flexilis), Pilvaren-associatie (Pilularietum globuliferae) en andere
gemeenschappen uit de Littorelletea (Oeverkruid-klasse), associatie van Waterviolier en
Sterrekroos(Callitricho-Hottonietum), associatie van Ongelijkbladig fonteinkruid (Echinodoro-Potametum graminei), Associatie van Kleinste egelskop (Sparganietum minimi) en
Associatie van Stomp fonteinkruid (Potamogeton obtusifolii).
* Abiotische kenmerken:
De watergangen zijn smal, zeer ondiep en zonder noemenswaardige stroming. De bodem
bestaat voornamelijk uit zand. De wateren ontvangen kwel en zijn beschaduwd. Het
zuurstofgehalte is laag. Het zijn B-mesosaprobe, B-meso-ionische sloten.
Streefbeeld: Sloten en gereguleerde stilstaande beken
Streefbeeld U uit het Maatweb is vergelijkbaar met permanente, B-meso- tot a-mesosaprobe,
smalle, ondiepe sloten (cenotype D2a uit EKOO) en met permanente, a-mesosaprobe, kleine,
ondiepe sloten ofgereguleerde beken (cenotype D3 uit EKOO).
* Biotische kenmerken
De meeste soorten zijn bewoners van de vaste substraten en in mindere mate van het
sediment. Het zijn vooral herbivore schrapers en in mindere mate carnivore verzwelgers of
detritivore vergaarders. Ze indiceren een B-mesosaproob milieu. De soortsamenstelling is zeer
divers met zeer veel slakken, wormen, kevers, vedermuggen, mijten, platwormen en

bloedzuigers. Het betreft klimmers, klevers, gravers en zwemmers.
Typerende soortenzijn onder andere: Segmentina nitida, Arrenurus globator, Tiphys ornatus,
Notonecta glauca, Planorbarius corneus, Bathyomphalus contortus, Exochrus testaceus,
Hygrotus inaequalis, Lymnea stagnalis, Hesperocorixa sp., Eylais tantilla, Limnesia connata,
Hygrotus decoratus, Arrenurus integrator, Midea orbiculata, Hydroporus angustatus,
Viviparus contectus, Helochares obscurus, Piona nodata, Guttipelopia guttipennis.
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Er is sprake van een rijke vegetatie.
* Abiotische kenmerken
De gehalten aan macro-ionen, nitraat en ammonium zijn lager dan die in andere sloten.
Meestal is er een steil profiel.
Streefbeeld: Droogvallende (zwak zure) halfnatuurlijke bovenlopen/sloten
Streefbeeld T uit het Maatweb is vergelijkbaar met droogvallende, a-mesosaprobe,
natuurlijke bovenloopjes (cenotype S3 uit EKOO) en met droogvallende, zwak zure, amesosaprobe, gereguleerde bovenlopen ofzwak stromende sloten (cenotype S12 uit EKOO).
* Biotische kenmerken
De macrofauna bestaat uit soorten die stromingsminnend of stromingsindifferent zijn. Ze
bewonen over het algemeen het sediment en in mindere mate de vaste substraten, het littoraal
en de waterkolom. Sommige soorten prefereren temporaire en/of zwak zure milieus. De
soorten indiceren een mesosaproob milieu. De soortensamenstelling is weinig divers met lage
aantallen individuen en bestaat vooral uit wormen, vliegen, kevers, vedermuggen,
kokerjuffers en steenvliegen. De soorten gedragen zich voornamelijk als gravers, spartelaars
en klimmers.

Typerende soorten zijn: Hydroporus pubescens, Hexatominae, Eiseniella tetraedra,
Diplocladius cultriger, Paralimnophyes hydrophilus, Limnephilus centralis, Ephydridae,
Limnephilus vittatus, Polypedilum uncinatum, Stylodrilus heringianus, Natarsia sp., Aedes
sp.
* Abiotische kenmerken
Het betreft droogvallende, ammoniumrijke kleine bovenloopjes. Het water is zwak zuur.

3.2.1.8

Hoofdtype: grote, lijnvormige wateren

Ontwikkelingsstadium: weteringen en vaarten
Vrij brede, diepe weteringen en vaarten, B -mesosaproob, a-meso-ionisch (monstergroep I uit
het Maatweb)
* Biotische kenmerken:
De macrofaunasoorten bewonen voornamelijk het sediment en de vaste substraten, terwijl de
bewoners van het littoraal relatief talrijk zijn. Het bewegingsgedrag is gericht op klimmen.
Het betreft met name carnivore en herbivore soorten behorende tot de verzwelgers en
vergaarders. De macrofaunais soortenrijk, met weinig typerende soorten zoals Piona
variabilis, Hygrobates longiporus, Nais variabilis, Micronecta meridionalis, Dreissena
polymorfa, Glyptotendipes gr. pallens en Polypedilum gr. sordens.
De vegetatie bestaat uit plantengemeenschappen zoals het Myriophyllo-Nupharetum
(associatie van Witte waterlelie en Gele plomp) en het Scirpetum lacustris (Mattenbiesassociatie). Daarnaast komen plantengemeenschappen voorbehorendetot het Lemnion

minoris (Bultkroos-verbond; alleen op beschutte plaatsen zoals tussen oevervegetatie),
Caricion gracilis (Verbond van Scherpe zegge) en de rompgemeenschap RG Ceratophyllum
demersum-[Nupharo-Potametalia].
* Abiotische kenmerken:
Het ontwikkelingsstadium bestaat uit vrij brede, diepe watergangen met een te verwaarlozen
stroomsnelheid. Ze zijn met name op een kleibodem gelegen. Op bijna aïie punten wordt
water ingelaten. Het water is B-mesosaproob en at-meso-ionisch.
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Ontwikkelingsstadium: instabiel (brede) sloten
Bredere sloten en smallere weteringen, B -mesosaproob, d -meso-ionisch (monstergroep K uit
het Maatweb)
* Biotische kenmerken:
De meeste macrofaunasoorten bewonen het sediment en de vaste substraten. De soorten
bewegen zich veelal gravend en klimmend. Het betreft voornamelijk detritivore, herbivore en
carnivore vergaarders. De soorten vertonen een voorkeur voorstilstaand water. Relatief veel
soorten indiceren een polysaproob milieu. Het ontwikkelingsstadium is soortenarm maar
bevat desondanks een vrij groot aantal typerende soorten zoals Gammarus tigrinus, Ilyodrilus
templetoni, Limnodrilus claparedeianus, Tubifex tubifex, Aulodrilus pigueti, Orconectus
limosus, Spercheus emarginatus (larve), Sigara lateralis, Piona alpicola en Tanypus sp.
Er is een matige bedekking met vegetatie. De vegetatie die aanwezig is bestaat uit plantengemeenschappen zoals het Myriophyllo-Nupharetum (associatie van Witte waterlelie en Gele
plomp), Scirpetum lacustris (Mattenbies-associatie), Ranunculo fluitantis-Potametum
perfoliati (associatie van Doorgroeid fonteinkruid) en als er enige beschutting is tegen
golfslag het Ranunculetum circinati (associatie van Stijve waterranonkel). Verder komen
plantengemeenschappen voor behorende tot het Lemnion minoris (Bultkroos-verbond, op
beschutte plaatsen zoals tussen oevervegetatie) en Oenanthion aquaticae (Watertorkruidverbond). In de oeverzone komen lintvormige zeggebegroeiingen voor die onder meer
behoren tot het Caricion gracilis (Verbond van Scherpe zegge) en de rompgemeenschap RG
Carex acutiformis [Phragmitetalia].
* Abiotische kenmerken:
Het ontwikkelingsstadium bestaat uit redelijk brede, ondiepe watergangen met een lage
stroomsnelheid. Ze zijn voornamelijk op klei gelegen. Op alle punten vindt inlaat van water
plaats. Het lagere zuurstofgehalte duidt op aanwezigheid van organisch materiaal. Daarnaast
zijn de ionengehalten en de EGV zeer hoog. Het wateris B-mesosaproob en a-meso-ionisch.
Streefbeeld: Kanalen en middelgrote riviertjes
Streefbeeld W uit het Maatweb is vergelijkbaar met middelgrote, a-mesosaprobe, zwak
meanderende, langzaam stromende riviertjes (cenotype R3 uit EKOO) en met
B-mesosaprobe, middelgrote stilstaande wateren (cenotype P11 uit EKOO).
* Biotische kenmerken
De meeste macrofaunasoorten bewonen het sediment of de vaste substraten. Sommige soorten
zijn indicatief voor stroming. Het betreft vooral carnivoren en detriti-herbivoren. De soorten
indiceren een B-mesosaproob milieu. De soortensamenstelling is divers en bestaat vooral uit
wormen, vedermuggen, mijten, wantsen, eendagsvliegen en slijkvliegen.
Typerende soorten zijn onder andere: Limnesia sp., Anabolia nervosa, Piona conglobata,
Ilyocoris cimicoides, Laccophilus sp., Polypedilum gr. sordens, Cyrnus trimaculatus,
Piscicola geometra, Hydrodromadespiciens, Micronecta sp., Sigara sp., Enochrus sp.,
Hydrachna globosa, Calopteryx splendens, Unio piciorum, Nais pardalis, Potamothrix
moldaviensis, Ranatra linearis, Oecetis lacustris, Thienemaniella sp., Anodonta anatina,
Mesovelia furcata, Nanocladiussp.
Eris relatief weinig vegetatie.
* Abiotische kenmerken
Het wateris voedselrijk en de kleibodem is vaak bedekt meteen sliblaag. Het profiel is
onregelmatig en er is soms sprake van meandering, zwak gereguleerd. De stroomsnelheidis
laag.
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Streefbeeld: Brede sloten, vaarten en kanalen

Streefbeeld Y uit het Maatweb is vergelijkbaar permanente, B-meso- tot a-mesosaprobe,
smalle, ondiepe sloten (cenotype D2a uit EKOO), met B-meso- tot a-mesosaprobe, brede
sloten en kleine kanalen op een laagveenbodem (cenotype R2 uit EKOO), met middelgrote,
ondiepe, B-meso- tot a-mesosaprobe, stilstaande wateren (cenotype P8 uit EKOO) en met
B-mesosaprobe, middelgrote stilstaande wateren (cenotype P11 uit EKOO).
* Biotische kenmerken
De meeste macrofaunasoorten bewonen vaste substraten en het sediment. Sommige soorten
zijn indicatief voor de aanwezigheid van vegetatie. Het betreft vooral carnivoren en
herbivoren. De soorten indiceren een B-mesosaproob milieu. De soortensamenstelling is
divers en bestaat uit kevers, wormen, vedermuggen, mijten, slakken, wantsen, eendagsvliegen

en bloedzuigers.
Typerende soorten zijn onder andere: Laccophilus sp., Piona conglobata, Polypedilum gr.
sordens, Notonecta glauca, Hydrodroma despiciens, Arrenurus globator, Theromyzon
tessulatum, Tiphys ornatus, Hygrotus inaequalis, Eylais tantilla, Limnesia sp., Holocentropus
picicornis, Ilyocoris cimicoides, Bathyomphalus contortus, Anatopynia, plumipes, Tanypus
kraatzi, Enochrus sp. Piona variabilis, Limnesia connata, Succineidae, Hesperocorixa sp.,
Piona nodata.
Er is relatief weinig vegetatie.
* Abiotische kenmerken
Het water is voedselrijk en de kleibodem is vaak bedekt met een sliblaag. Het profiel is
onregelmatig en soms steil. De stroomsnelheid is laag.
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Relaties tussen de verschillende ontwikkelingsstadia
De hierboven beschreven
ontwikkelingsstadia kunnen door
beïnvloeding van de sturende
factoren (de pijlen) overgaan in
andere ontwikkelingsstadia. De
overgang van een
ontwikkelingsstadium naar een
streefbeeld, wordt een reeks
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Hoofdtype: bronnen
Het hoofdtype bronnen bestaatin het netwerkuit drie verschillende ontwikkelingsstadia,
namelijk “voedselrijke helocrene bronnen”, “matig voedselrijke
En
helocrene bronnen” en “voedselarme helocrene bronnen”. De drie
elocrene bronnen
:
7
.
Ë
.
…
5
ontwikkelingsstadia verschillen in voedselrijkdom en organische
belasting. De eutrofiëring kan veroorzaakt worden door natuurlijke
matig voedselrijke

helocrene bronnen
voedselrijke
helocrene bronnen

processen of door de mens. Het meest voedselrijke

ontwikkelingsstadium is het minst zuur, de “voedselarme helocrene
bronnen” zijn het zuurst. Deze laatste gelden in het Rivierengebied
als streefbeeld, hiervan is een beschrijving opgenomen bij de
ontwikkelingsstadia (zie paragraaf 3.2.1)
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Hoofdtype: stromende wateren
Het hoofdtype “stromende wateren” kan opgedeeld worden in drie reeksen.
De eerste reeks bestaat uit “kleine kanaalbeken”’, “gekanaliseerde benedenlopen/riviertjes en
heeft als streefbeeld “gereguleerde middenlopen,
gereguleerde middenlopen, middelgrote
middelgrote riviertjes”.
riviertjes
Het ontwikkelingsstadium “kleine kanaalbeken”heeft
een vrij lage stroomsnelheid en hoge afvoerpieken in
gekanaliseerde
benedenlopen!
tijden van veel neerslag. Tevens hebben ze een klein
riviertjes
ZN
profiel en hogere organisch stofgehalte dan de andere
ontwikkelingsstadia in de reeks. Bij opheffing van de
regulatie ontstaan “gekanaliseerde benedenlopen/
riviertjes”. Als gevolg van de stroming van het wateris
dd —
het bedekkingspercentage van de vegetatie in dit
kanaalbeken
ontwikkelingsstadium vrij laag. Het streefbeeld in deze
reeks, namelijk “gereguleerde middenlopen,
middelgrote riviertjes”, heeft het meest natuurlijke en kleinste profiel. Het streefbeeld is een
combinatie van twee stadia uit het EKOO-netwerk en is nog niet volledig beschreven.
Algemeen kan worden gezegd dat het matig voedselrijke wateren zijn. De
soortensamenstelling is divers en bestaat voornamelijk uit vergaarders en filtreerders.

Het ontwikkelingsstadium “slootbeken” ligt tussen “kleine
kanaalbeken” en “half-natuurlijke middenlopen”in.
naturlijke en halfnatuurlijke boven- en

middenlopen

slootbeken

Vergeleken met “half-natuurlijke middenlopen” hebben

“slootbeken” echter een geringere stroomsnelheid, een
hoger gehalte aan organischstof en is het beekkarakter
minder natuurlijk. Het ontwikkelingsstadium “half
natuurlijke middenlopen”’ is vrij natuurlijk. De oevers zijn
onregelmatig en de beschaduwingis redelijk aanwezig. Het
bedekkingspercentage van de vegetatie is laag als gevolg
van de stroming van het water. Het streefbeeld in deze
reeks is “natuurlijke en halfnatuurlijke boven- en
middenlopen”. Dit streefbeeld heeft een lager gehalte aan
macro-ionen en een kleiner profiel (en daardoor een hogere
stroomsnelheid) dan het ontwikkelingsstadium “halfnatuurlijke middenlopen”. In dit streefbeeld komen
voornamelijk stroomminnende en stromingstolerante
soorten voor die een @-mesosaproob tot oligosaproob
milieu indiceren.
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De derde reeks bestaat uit het ontwikkelingsstadium “slootbeekjes’”’ en
het streefbeeld “droogvallende zwakstromende gereguleerde
bovenlopen/sloten”. De “slootbeekjes” bestaan uit smalle watergangen
die droog kunnen vallen. Tevens komen er kwelstromen aan de
oppervlakte, waardoor het water minder voedselrijk is. Het ionengehalte
is laag.
In het streefbeeld uit deze reeks komen stromingsminnende soorten voor
maar ook soorten die typerend zijn voor droogvallende wateren. De
soorten indiceren een -mesosaproobtot -mesosaproob milieu. De
soortensamenstelling is weinig divers en bestaat vaak uit detritivore
vergaarders.

blz. 57

droogvallende zwakstr.

gereguleerde
bovenlopen/sloten

slootbeekjes

Hoofdtype: kleine ondiepe wateren
Het hoofdtype kleine ondiepe wateren bestaat in het NES-netwerkuit één
ontwikkelingsstadium, namelijk de poelen. Vergeleken met de vennenzijn ze voedselrijker en
minder zuur. Vergeleken met de wielen en de oude rivierarmen zijn ze minder diep. Voordit
hoofdtype is geen streefbeeld opgenomen.

Hoofdtype: ondiepe, (zwak) zure wateren
Het hoofdtype ondiep, (zwak) zure wateren bestaat in het
Rivierengebied uit twee ontwikkelingsstadia. De “zwak zure vennen”
zure vennen
zijn het minst zuur en worden veelal beschaduwd. Bovendien zijn ze
iets voedselrijker door invallende bladeren of door deligging in
agrarisch gebied. Dit ontwikkelingsstadium wordt in het
|
Rivierengebied tevens gezien als streefbeeld. Hiervan is een ‘globale
zwak zure vennen
beschrijving opgenomen (zie paragraaf 3.2.1).

Hoofdtype: wateren in het Rivierengebied
De ontwikkelingsstadia “kleine voedselrijke wielen” en “grote
wielen” kunnen zich bij afname van de voedingsstoffen ontwikkelen
naar het streefbeeld “wielen”. Tevens zal het gehalte aan organisch
materiaal bij “kleine voedselrijke wielen” af moeten nemen en zal
het profiel vergroot moeten worden om het streefbeeld te halen. Dit
streefbeeld is op dit moment pas slechts globaal beschreven voor het

kleine voedselrijke
wielen

wielen

Rivierengebied, maar zal dit zal in de toekomst nader uitgewerkt

worden.
Voor het ontwikkelingsstadium “oude rivierarmen” is (nog) geen
streefbeeld opgenomen. Het is op dit moment nog niet bekend of dit
stadium mogelijk gesplitst moet worden in meerdere stadia.

grote wielen
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Hoofdtype: diepe plassen

voedselarme

plassen

diepe zand/grind/
kleigaten

Het ontwikkelingsstadium “diepe zand-, grind- en kleigaten”’ kan
zich door afname van voedingsstoffen ontwikkelen in het
streefbeeld “voedselarme plassen”. Ook dit streefbeeld is nog
niet uitgebreid beschreven voor het Rivierengebied, maar zal in
de toekomst nog uitgewerkt worden. Voorlopig wordt gebruik
gemaakt van een beschrijving uit de Natuurverkenning ’97.

Hoofdtype: kleine, ondiepe, lijnvormige wateren
Het ontwikkelingsstadium “belaste slootjes” kan gewijzigd
worden in het ontwikkelingsstadium “slootjes” door
sloten en
vermindering van de hoeveelheid voedingsstoffen en
gereguleerde
stilstaande beken
organisch materiaal. Bij afname van de hoeveelheid
voedingsstoffen en vergroting van het profiel kan het
ontwikkelingsstadium “‘slootjes” overgaan in het streefbeeld
“sloten en gereguleerde stilstaande beken”.
slootjes
Dit streefbeeld bevat soorten die een &-mesosaproob milieu
indiceren. Hetzijn voornamelijk herbivore schrapersdie
gebonden zijn aan de vaste substraten zoals de vegetatie. In
belaste slootjes
mindere mate komen bewoners van het sediment voor. De
soortensamenstelling is zeer divers en komt in grote aantallen
voor.

L

Parallel aan het ontwikkelingsstadium “belaste
slootjes” bevindt zich het ontwikkelingsstadium
sloten en
“belaste sloten”. Deze sloten hebben een grotere
gereguleerde
stilstaande beken
dimensie. Het ontwikkelingsstadium “belaste sloten”
wordt beïnvloed door de landbouw en door de inlaat
van gebiedsvreemd water Als gevolg van de hoge
gehalten aan voedingsstoffen en de lage
sloten
stroomsnelheid kan zich in de watergangen van
ontwikkelingsstadium “belaste sloten” een dichte
drijflaag van kroos bevinden. Het
ontwikkelingsstadium “sloten” heeft een
belaste sloten
hogere/grotere dimensie en lagere gehalten aan
voedingsstoffen en organisch raateriaal. Tevens zijn
“sloten” rijker begroeid dan “belaste sloten”. Ook
deze ontwikkelingsstadia kunnen overgaan in het streefbeeld “sloten en gereguleerde
stilstaande beken”. Het streefbeeld heeft een lager gehalte aan organisch stof en macro-ionen.
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Hoofdtype: grote, lijnvormige wateren
Onder het hoofdtype “grote, lijnvormige wateren” vallen twee
reeksen. De eerste reeks bevat het ontwikkelingsstadium
kanaalbeken
“kanaalbeken” dat zich kan ontwikkelen in het streefbeeld
“middelgrote riviertjes”. Het streefbeeld heeft een lager gehalte aan
macro-ionen en organisch materiaal. Tevensis het profiel van het
streefbeeld groter dan bij de “kanaalbeken”. Er kan sprake zijn van
enige mate van meandering.
kanalen en
middelgrote
riviertjes

De tweede reeks bestaat uit het ontwikkelingsstadium “kanalen, weteringen en vaarten” en het
streefbeeld “brede sloten, vaarten en kanalen”.
kanalen

weteringen vaarten

WV
brede sloten,
vaarten en kanalen

Het streefbeeld heeft een lager gehalte aan
voedingsstoffen en een groter profiel. De
“instabiel brede sloten” hebben vergeleken met
het streefbeeld een hoger gehalte aan
voedingsstoffen. Tevens is het gehalte aan macroionen bij de sloten hoger.
Beide streefbeelden zijn nog niet duidelijk
beschreven. In beide gevallen betreft het een
combinatie van verschillende ontwikkelingsstadia
uit het EKOO-netwerk. In de toekomst zullen, o.a.

instabiel
(brede) sloten

door uitgebreid typologisch onderzoek in het
Rivierengebied en door vergelijking met
onderzoek uit andere gebieden, deze streefbeelden
nader omschreven worden.
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Koppeling sturende factoren aan waterhuishoudkundige maatregelen

In deze paragraaf wordt een koppeling gemaakt tussen de sturende factoren (zie NESnetwerk) en de waterhuishoudkundige maatregelen, die genomen kunnen worden door de
waterschappen om de sturende factorte beïnvloeden. Een sturende factor kan door meerdere
maatregelen beïnvloed worden. Tevens kan één maatregel invloed uitoefenen op meerdere
sturendefactoren. Deze beïnvloeding kan direct of indirect zijn.
Om derelaties tussen de sturendefactoren en de maatregelen inzichtelijk te maken,is er een
maatregelenmatrix opgesteld (bijlage 19 en 20). In de maatregelenmatrix staan directe
effecten groot en vet gedrukt weergegeven. De indirecte effecten, die voldoende belangrijk
zijn om te kunnen sturen,zijn klein en dun geschreven. De maatregelen zijn gegroepeerd aan
de hand van de factorcomplexen uit het 5-S-model (zie paragraaf 2.3.1). De verbetering van
een factorcomplex wordt weergegeven in een hoofddoelstelling. Op deze manier wordt
aangegeven wat het belangrijkste gewenste doel van de maatregel is. In de eerste drie
kolommen wordt aangegeven of de maatregel door het waterschap uitgevoerd kan worden, of
het waterschap alleen stimulerend op kan treden of dat de maatregel met behulp van
regelgeving tot uitvoer kan worden gebracht.
en één
De maatregelenmatrix bestaat uit twee tabellen, één voor beken, bronnen en riviertjes

voor alle wateren. Dit is gedaan omdat bepaalde maatregelen (b.v. meandering) alleen van
toepassing zijn op beken, bronnen enriviertjes en niet op bijvoorbeeld een sloot. Tevens kan
een bepaalde maatregel op beken, bronnen en riviertjes een ander effect bewerkstelligen dan
op bijvoorbeeld eensloot.
Hoe werkt nu de maatregelenmatrix? De maatregelenmatrix wordt in stap 6 van de
onderzoeksopzet (zie hieronder) gebruikt. Tijdens deze stap is al duidelijk welke sturende
factoren beïnvloed moeten worden om het gewenste ontwikkelingsstadium te bereiken. Door
in de kolom van deze sturende factor na te gaan welke maatregelen op deze factor invloed
uitoefenen, wordt duidelijk welke maatregelen door de waterschappen genomen kunnen
worden. Tevens wordt aangegeven of de maatregel door het waterschap zelf uitgevoerd kan
worden, gestimuleerd en/of in regelgeving opgenomen dient te worden.
De volgende stappen moeten worden doorlopen om inzicht te verkrijgen in de te nemen
maatregelen:
stap 1: lokale systeembeschrijving van een gebied/water
stap 2: bepaling voorkomende hoofdtypen
stap 3: bepaling huidige ontwikkelingsstadia van de hoofdtypen
stap 4: bepaling gewenste ontwikkelingsstadia mbv NES-netwerk
stap 5: bepaling sturende factoren om van het huidige ontwikkelingsstadium naar het
gewenste ontwikkelingsstadium te komen (mbv NES-netwerk)
stap 6: per sturende factor in de tabel opzoeken welke maatregelen de factor direct/indirect
beïnvloeden
welke maatregelen voor het betreffende gebied/water het meest doeltreffend
bekijken
7:
stap
en haalbaarzijn
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Hieronder wordt de werking van de maatregel op de sturende factoren uitgelegd. De
toelichting heeft betrekking op alle wateren. Indien de maatregel alleen van toepassing is op
bijvoorbeeld een beek of bron, wordt dit apart vermeld.

De invloed van de maatregelen wordt toegelicht perfactor uit het 5-S-model (zie paragraaf
2.3.1.). Aan deze factoren zijn hoofddoelstellingen (verbetering/optimalisatie van een factor)
gekoppeld. Het factorcomplex Systeemvoorwaarden wordt niet behandeld, aangezien de
waterschappen hier slechts in geringe mate invloed op uit kunnen oefenen.
5-S-model: Stoffen (macro-ionen, zuurstof/org. materiaal, voedingsstoffen,

microverontreinigingen)
Hoofddoelstelling: Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater
De kwaliteit van het oppervlaktewater kan met behulp van een groot aantal maatregelen
verbeterd worden. Het gaat hierbij om maatregelen die het gehalte aan voedingsstoffen,
organisch stof, macro-ionen en/of microverontreinigingen verkleinen en het zuurstofgehalte
verhogen.
e verminderen meststoffentoevoer: vermindering van de toevoer van meststoffen kan
gebeuren door middel van diverse maatregelen. Een betere afstemming tussen de mestgift
en de opname door de plant (differentiatie van mestgift naar seizoen, toepassen
mestadviesprogramma’s)is een brongerichte maatregel. Afspoeling van de meststoffen
naar de watergang kan tegengegaan worden door de aanleg van grondwalletjes langs de
watergang, door het tegengaan van braakligging met behulp van winterbodembedekkers of
door de aanleg van een bufferzone (houtwal). Tevens kan extensivering van het
grondgebruik of het instellen van akkervrije zones langs de watergang overwogen worden.
Bij geïsoleerde wateren (vennen, poelen) kan overbemesting tegengegaan worden door het
weren/verminderen van watervogels (eenden, kokmeeuwen) of het verwijderen van bomen
langs de rand van het water (tegengaan bladinval).
Indirect hebben bovenstaande maatregelen ook invloed op de hoeveelheid
microverontreinigingen die het water bereiken (bestanddeel van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen).
De vermindering van meststoffen kan onder andere geregeld worden in
beheersovereenkomsten.
e opheffen huishoudelijke lozingen: de kwaliteit van het oppervlaktewater kan verbeterd
worden door saneringen van verspreide ongezuiverde huishoudelijke lozingen (woningen,
campings, recreatiebungalows, boten). De sanering kan gebeuren door aansluiting op het
rioolstelsel, het gebruik van composteertoiletten of de aanleg van helofytenfilters. Deze
maatregelen hebben direct effect op de hoeveelheid voedingsstoffen,
microverontreinigingen, organisch stof en zuurstof in het water. Een stringentere controle
op lozingen en vergunningen vergroot heteffect.
e _opheffen/beperken overstort: de overstortfrequentie kan verminderd worden doorhet
vergroten van de bergingscapaciteit in het rioolstelsel, het aanleggen van een gescheiden
rioolstelsel (regen- en afvalwater) of het verhogen van de pompcapaciteit. Aangezien met
name het afvalwater grote hoeveelheden voedingsstoffen, microverontreinigingen en
organische stof kan bevatten, zullen deze stoffen in de watergang afnemen.
e verbeteren kwaliteit effluent RWZI's: verbetering van het zuiveringsrendement van een
RWZI leidt tot een verlaging van gehalten aan voedingsstoffen en microverontreinigingen
in het effluent en dus in de ontvangende watergang. Aanvullend op de technische
aanpassingen in de RWZI kan een verscherping van de eisen voor het effluent een positief
effect hebben.
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scheiden waterstromen: onderhet scheiden van waterstromen wordt verstaan het isoleren
van (afval)waterstromen afkomstig van stedelijk, industrieel of landbouwgebied. Je kunt
een lozingspunt verplaatsen naar een minder kwetsbare watergang of één met een
kwalitatief andere doelstelling. In deze watergang zal de verontreiniging wel toenemen.
De inlaat van gebiedsvreemd water zal zo veel mogelijk beperkt moeten worden,
aangezien dat water vaak van slechtere kwaliteit is en een ander karakter heeft. Wanneer
het toch noodzakelijk is om gebiedsvreemd waterin te laten (handhaving peil), zal de
afstand tussen het inlaatpunt en een kwetsbaar gebied (bv. een natuurgebied) zo lang
mogelijk moeten zijn. Op deze manier kunnen gebiedsvreemde stoffen (bv.
microverontreinigingen) neerslaan, voordat het water het kwetsbare gebied bereikt.
e aanleggen helofvytenfilter/ horse shoe wetland: een helofytenfilter is een combinatie van
planten(riet, biezen) en aangehechte bacterién, epifyten en epifauna waartussen zwevende
stof kan bezinken. De voedingsstoffen worden zo uit het passerende water opgenomen.
Horse-shoe wetlandszijn helofytenfilters tussen de uitmonding van de drainagesystemen
en de watergang. Het bezinkingseffect in horse-shoe wetlandsis echter minder doorde
hogere stroomsnelheid van het water.
e aanleggen bufferzone: met behulp van een bufferzone kan de belasting van de
watergangen met voedingsstoffen of microverontreinigingen worden gereduceerd. De
bufferzone vormt een fysieke barrière voor de aanvoer van voedingsstoffen, maar ook de
processen die zich in de bodem afspelen (opname door planten, denitrificatie, binding van
stoffen) werkensterk mee aan de afnameaan stoffen in de watergang. Het aanleggen van
een bufferzone is een effectgerichte maatregel.
Bij beken of bronnen kan een bufferzone ook dienen om verdroging tegen te gaan. In de
zone kunnen onttrekkingen worden verboden of drainerende watergangen worden
verwijderd. Debasisafvoer van de beek of bron kan zodoende verhoogd worden,
afvoerpieken kunnen afgetopt worden en droogval kan voorkomen worden.
e slib verwijdering/afvang: door het baggeren van de waterbodem wordt de nalevering van
voedingstoffen en microverontreinigingen tegengegaan, doordat deze stoffen uit het
systeem worden verwijderd. Tijdens het baggeren zal de opwoeling van de bodem zo klein
mogelijk moeten zijn. Tevens zal de gehele watergang niet in één keer gebaggerd moeten
worden, om herbevolking en vluchten van organismen mogelijk te maken.
Een andere manier om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren is het
aanleggen van een slibvang in combinatie met helofytenfilter en/of het gebruik van
vlokkenmiddel.
Bij geïsoleerde wateren (bijvoorbeeld vennen) moeter bij het baggeren opgelet worden,
dat de waterondoorlatende laag niet beschadigd wordt. Dit om het leeglopen van het
geïsoleerde water te voorkomen.
e doorspoelen van watergangen: met behulp van het doorspoelen van de watergangen
kunnen eutrofiëringsverschijnselen (bv algengroei) tegengegaan worden. Door verdunning
zal het gehalte aan voedingsstoffen tijdelijk afnemen, het zuurstofgehalte zal toenemen.
Het gehalte aan microverontreinigingen kan echter toenemen door de inlaat van
gebiedsvreemd water.
e hetop diepte brengen van watergangen: door het op diepte brengen van watergangen
wordt het gehalte aan voedingsstoffen als gevolg van verdunning verlaagd. De
zuurstofhuishouding wordt verbeterd en temperatuurschommelingen worden verminderd.
e
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5-S-model: Stroming (grondwater)
Hoofddoelstelling: Vergroting grondwaterberging/ benutten kwelwater
Mogelijke maatregelen om vergroting van de grondwaterberging in de omgeving van de
waterlopen te bereiken zijn:
verkleinen profiel: door verkleining van het profiel (versmallen/verondiepen) gaat de
gemiddelde waterbeweging omhoog en worden fluctuaties vergroot. De fluctuaties
veroorzaken meer variatie in morfologische processen. Door verkleining van het profiel
kan, met name in vlakke gebieden, het wegvangen van kwelstromen tegengegaan worden.
Indien dit het geval is zal het lithocliene karakter van het oppervlaktewater afnemen,
elders (bv in een natuurgebied) kan het lithocliene karakter toenemen.
Bij beken en bronnen met een gering verhang treedt bovendien bovenstrooms opstuwing
op, waardoor de grondwaterberging toeneemt. Als gevolg hiervan kunnen afvoerpieken
afgevlakt worden.
verhoging drainagebasis: de drainagebasis kan direct verhoogd worden door in het
aangrenzende gebied sloten/greppels te dichten, te verondiepen of drainagesystemen te
verwijderen/verminderen/verhogen. Aangezien het neerslagwater langer wordt
vastgehouden in de bodem, zorgt dit voor een afvlakking van het afvoerpatroon. Tevens
zullen kwelstromen beïnvloed worden (niet meer weggevangen). De variatie in de
waterbeweging in de waterloop zal afnemen. (zie ook versmallen/verondiepen watergang)
bevorderen infiltratie in bebouwd gebied: door het verminderen van het verharde
oppervlak en doorinfiltratie van het regenwater in de bodem, kan de grondwatervoorraad
worden vergroot. Net als maatregel hierboven wordt het neerslagwater vertraagd
doorgegeven, wat weer gevolgen heeft voor het afvoerpatroon in de watergang
(afvlakking).
wateronttrekking: door het verminderen van grondwateronttrekkingen

(drinkwater, beregening, proceswater) wordt de grondwatervoorraad vergroot. Dit heeft
direct gevolgen voor de grondwaterstromingen. De wijziging in kwelstromen veroorzaakt
een verandering in de macro-ionen-gehalten in het oppervlaktewater.
Door het verminderen van oppervlaktewateronttrekkingen (beregening, koelwater) wordt
het oppervlaktewaterpeil verhoogd en de waterbeweging vergroot. Tevens wordt de
drainerende werking van de watergang minder.
hergebruiken gezuiverd effluent: (aanname: vroegere situatie lozing effluent direct op de

watergang) door het effluent van RWZI's te zuiveren en te infiltreren in de bodem wordt
de grondwatervoorraad vergroot. De hoeveelheid voedingsstoffen en
microverontreinigingen in de watergang zullen afnemen als gevolg van de zuivering en de
filtering van de bodem. De peilfluctuaties in de watergang zullen waarschijnlijk, net als de
waterbeweging, afnemen.
5-S-model: Stroming (opp.waterberging en -peil)
Hoofddoelstelling: Verbeteren oppervlaktewaterberging en -peil
Met behulp van onderstaande maatregelen kan de oppervlaktewaterberging en -peil beinvloed
worden.

Vergroting berging watergang(figuur 9): de berging van een watergang kan vergroot
worden doorde aanleg van retentiebekkens, poelen of natuurvriendelijke oevers of door
het verlengen of verdiepen van de hoofdwatergang. Deze maatregelen veroorzaken
allemaal een afnamein de stroomsnelheid en een kleinere peilfluctuatie. Als gevolg van
de lagere stroomsnelheid zal sedimentatie toenemen. Voedingsstoffen worden zodoende
uit het water verwijderd en de variatie in het profiel en de substraatmozaïeken nemen toe.
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Een andere maatregel om de berging in een watergang te vergroten is het aanbrengen van
een stuw. Met behulp van een stuw kan het water langer vastgehouden worden en wordt
het waterpeil gereguleerd.
Bij beken, bronnen of riviertjes kan de berging vergroot worden doorze bij hoge afvoeren
de gelegenheid te geven op bepaalde plaatsen buiten haar oeverste laten treden (aanleggen
inundatiezone) of gebruik te maken van een oude meander. Inundatie vertraagt het
watertransport (bredere bedding) en verlaagt de piekafvoer. Delage stroomsnelheid van
het water in de inundatiezone zorgt ervoordat deeltjes kunnen bezinken, zodat het gehalte
aan voedingsstoffen en microverontreinigingen in het oppervlaktewater af zal nemen.Dit
laatste heeft echter een negatief effect op de inundatiezone en de bodem. Tevens krijgt het
water in de zone de mogelijkheid om te infiltreren, zodat de grondwaterspiegel verhoogd
wordt. Inundatiezones geven de beek ruimte om een meer gevarieerd profiel te
ontwikkelen. Wanneer de inundatiezone gecreëerd wordt door maaiveldverlaging, kan de
verwijdering van de (voedselrijke) bovenlaag een voedselverarming teweeg brengen.
Vergroting van de berging kan ook bereikt worden doorhet toestaan van peilfluctuaties of
het vertragen van de afvoer met behulp van bodemdrempels. Bij beide maatregelen wordt
de variatie in peil groter. De stroomsnelheid zal niet afnemen zoals bij de andere
maatregelen (geen sedimentatie zwevende deeltjes). De vergroting van de berging heeft
echter wel tot gevolg dat er minder gebiedsvreemd water ingelaten hoeft te worden. Het
gehalte aan voedingsstoffen en microverontreinigingen kan dus afnemen.
Wijzigingenin peil vraagt om herziening van peilbesluiten/ streefpeilen.

natuurlijker afvoerverloop nastreven door verwijdering stuwen : door het verwijderen van
stuwen wordt een natuurlijker peilverloop gecreëerd.

5-S-model: Structuren (lengteprofiel)
Hoofddoelstelling: Verbeteren lengteprofiel; alleen van toepassing op beken, bronnen of
riviertjes

Het lengteprofiel van een beek, bron of riviertje kan met behulp van de volgende maatregelen
verbeterd worden:
e passief ontwikkelen meanders/niets doen: hierbij wordt de beek, bron of riviertje de
vrijheid gegeven om zich autonoom morfologisch te ontwikkelen. Doorniets te doen
kunnen variaties ontstaan in stroomsnelheden als gevolg van bijvoorbeeld obstakels
(stoorobjecten). De variatie in stroomsnelheid en -richting veroorzaakt verschillen in de
morfologische processen (erosie, sedimentatie). De variatie in beddingdimensies,
bodemreliëf en samenstelling van het beddingmateriaal wordt groter.
graven meanders: het tracé wordt meanderend of kronkelend aangelegd. Door de aanleg
van meanders zal de beeklengte toenemen en het verhang afnemen. De gemiddelde
stroomsnelheid zal afnemen (meer sedimentatie), de variatie zal echter toenemen. Het
graven van een meanderis een zeer grote ingreep in het systeem, terwijl de effecten op de
levensgemeenschappen onzekerzijn als niet ook de hydrologie aangepast wordt.
5-S-model: Structuren (dwarsprofiel )

Hoofddoelstelling: Optimaliseren dwarsprofiel
Het dwarsprofiel in een watergang kan door een aantal maatregelen geoptimaliseerd worden.
De invloed van de maatregelen wordt hieronder uitgelegd.
e verwijderen profielverdediging: door het verwijderen van beschoeiing of
bodemverstevigende materialen kunnen morfologische processen weer hun gang gaan. Op
korte termijn veroorzaakt de verwijdering een verstoring van het actuele morfologische
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korte termijn veroorzaakt de verwijdering een verstoring van het actuele morfologische
evenwicht. Na verloop van tijd stelt zich echter een nieuw evenwicht in, waarbij de
oeververdedigende werking overgenomen wordt door de vegetatie.
aanleggen asymmetrisch profiel/twee-fasen bedding (Figuur 9): een asymmetrisch profiel
heeft aan één zijde een verondieping. Een twee-fasen bedding heeft aan twee zijden een
verondieping. Bij lage afvoeren is alleen de diepe bedding in het midden gevuld
(laagwaterbedding) en zal de stroomsnelheid hoog zijn. Bij hoge afvoeren neemt de
waterbeweging af als gevolg van de bredere bedding. Een twee-fasen bedding heeft als
voordeel dat bij lage afvoeren de
watergang niet helemaal droogvalt en
stroming gehandhaafd blij ft.
ie
aanplanten houtwal/kade: De
Oe

beworteling van bomenheeft direct

\

~

invloed op de bedding (meervariatie in

plaats, stabieler in tijd) en dus ook op
de waterbeweging. Door bladval neemt
de hoeveelheid organisch materiaal in
de watergang toe. De beschaduwing
van een watergang heeft een
vermindering van de groei van
waterplanten tot gevolg. Tevens biedt
de schaduw schuilgelegenheid voor
vissen en macrofauna.
Vergroting van het bosoppervlak geeft
een vermindering van de nuttige
neerslag door een verhoogde
verdamping. Aangezien de bosbodem
water vasthoudt wordt de afstroming
van neerslagwater vertraagd
(afvlakking afvoerpiek). Vervanging
van naaldbos door loofbos zorgt voor
een verkleining van de
verdampingsgraad en dus voor een
vergroting van de grondwaterberging.
Dit geldt echter alleen bij voldoende
grote oppervlakten bos.

SOT

YY 3

OE

Figuur 9: Voorbeelden van “Vergroting

berging watergang” en “Aanleggen
asymmetrisch profiel (c) en tweefasenbedding (d)” (Verdonschot, 1990)

=ne hoogwaterlijn

== gemiddelde waterlijn
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actief ontwikkelen (micro-)meanders: bij beken, bronnen of riviertjes kan door selectief
onderhoud van de bedding de vorming van micro-meanders worden gestimuleerd. Het
laten liggen van organische structuren (takken, bladdammen) en/of het selectief maaien
veroorzaakt variatie in de waterbeweging. Het verschil in waterbeweging leidt weertot
meer variatie in de lokale morfologische processen.

5-S-model: Structuren (substraatmozaïeken)
Hoofddoelstelling: Vergroten variatie substraatmozaïeken
De structuren van het substraat (dood en levend org. materiaal, grind, zand) in een watergang
kunnen gevarieerd worden door de volgende maatregelen. Onderstaande maatregelen zijn
alleen van toepassing op beken, bronnen of riviertjes. Met behulp van aangepast maaibeheer
kan de variatie in substraatmozaïeken (vegetatiestructuur) ook in de overige wateren vergroot
worden. Deze maatregel wordt echter behandeld bij de hoofddoelstelling “verhogen van het
aantal soorten”.
e aanleggen stroomkuilen en zandbanken: stroomkuilen en zandbanken leiden tot variatie in
de stroomsnelheid en -richting, en dus in variatie in morfologische processen.
e aanbrengen stoorobjecten: door het aanbrengen van stoorobjecten (liefst gebruik van
gebiedseigen materiaal) wordt de stroomsnelheid gevarieerd. Het verschil in
stroomsnelheid leidt weer tot variatie in de bedding.
5-S-model: Soorten
Hoofddoelstelling: Verhogen van het aantal soorten
De hierboven toegelichte maatregelen hebben allen indirect invloed op het voorkomen van
soorten. De maatregelen die hieronder behandeld worden hebben direct invloed op het aantal
soorten.
e aangepast maaibeheer: bij het maaien kan rekening gehouden worden met ecologische
belangen door bijvoorbeeld het tijdstip van maaien af te stemmen op de zaadzetting van
gewenste soorten. Tevens zal de watergang niet in één keer geheel gemaaid moeten
worden, om schuilplaatsen te behouden voor de fauna en voor herbezetting. Het is van
belang om elk jaar rond hetzelfdetijdstip te maaien volgens dezelfde methodiek. Ook de
frequentie van maaien kan aangepast worden aan de gewenste soorten. Het gebruik van
chemische middelen dientaltijd vermeden te worden (microverontreinigingen). Het
maaisel dient waar mogelijk afgevoerd te worden, zodat zo weinig mogelijk maaisel op
het talud en in het water blijft liggen (verschraling, afname org. materiaal/toename
zuurstof). Tijdens het maaien zou bovendien rekening gehouden moeten worden met
broedende en schuilende dieren.
Met behulp van gedifferentieerd maaibeheer kan tevens de variatie in substraatmozaïeken
(vegetatiestructuur) vergroot worden.
Bovengenoemde zaken zouden in een onderhoudsplan beschreven moeten worden.
e

aanleggen soortgerichte structuur: bij het aanleggen van een soortgerichte structuur

worden materialen (stenen, grind, bomen) in de watergang aangebracht om de
mogelijkheden voor vestiging/voortplanting van karakteristieke/gewenste soorten te
vergroten.

Bij beken, bronnen en riviertjes kunnen in buitenbochten of bij boomwortels steile oevers
gecreëerd worden. Deze steile oevers zijn van belang als vestigings/voortplantingsplaats
voor soorten als varens, ijsvogels, oeverzwaluwen. Ook worden schaduwplekken onder
water gecreëerd als schuilgelegenheid voor vissen en macrofauna.
De aangebrachte structuren en steile wanden zullen een verandering in de waterbeweging
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teweegbrengen, wat weer effect heeft op morfologische processen. De berging in een
watergang kan door het aanbrengen van materialen in de waterloop, afnemen.
aanleggen refugia: door de aanleg van refugia (diepe plekken in een watergang), kunnen
vissen strenge vorstperioden overleven. De verdieping in de waterloop zorgt voor meer
variatie in de bedding en de waterbeweging. Tevens zal de berging toenemen.
aanleg van faunapassages (figuur 10): door de aanleg van faunapassages kunnen barrières
zoals bijvoorbeeld kunstwerken of zeersteile oevers passeerbaar gemaakt worden.
Versnippering van de leefgebieden kan tegengegaan worden door de aanleg van
loopplanken of duikers. Tevens kunnen voorzieningen getroffen worden om fauna (bv
reeën) de mogelijkheid te geven uit (en in) het water te komen. De aanleg van
faunapassages heeft invloed hebben op de vorm van het dwars- en/of lengteprofiel.

Figuur 10: Voorbeelden van faunapassages in dwars- en lengterrofiel (CUR, 1994)
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aanleggen vispassage (aanname:er wasal een stuw aanwezig): het passeerbaar maken
van waterhuishoudkundige werken voor trekkende vissen kan gebeuren doorhet
aanleggen van een vispassage. Afhankelijk van de doelsoort(en) en de aard van de
watergang kan een vispassage uit verschillende vormen en materialen bestaan.
Voorbeelden van vispassages zijn de bekkentrap, aalgoot/aalpijp of vissluis/lift (Ministerie

LNV, 1990).

e

voorkomen grote peilfluctuaties: inundatie- of oeverzones kunnen bij te lage peilen
droogvallen. In de winterperiode kunnen te lage peilen doodvriezen van wortels, vissen of
amfibieën veroorzaken. Wanneer het peil in het voorjaarplotseling opgezet wordt, kunnen
bv stengels van riet vollopen en afsterven. Tevens kunnen waterplanten met drijfbladeren
de snelle stijging van water niet bijhouden. Ook kiemplantjes kunnen verdrinken en nesten
van bijvoorbeeld meerkoeten kunnen onderlopen. Het voorkomen of vertragen van
peilfluctuaties kan onder andere gerealiseerd worden met behulp van automatisering van
de stuwen.
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Relatie doelstellingen waterschappen en natuurbeherende instanties

Een groot aantal van de voor dit onderzoek geselecteerde gebieden en wateren zijn in
eigendom van natuurbeherende instanties zoals Staatsbosbeheer en Het Geldersch Landschap.
Om bij het nemen van maatregelen rekening te kunnen houden met de wensen van de
natuurbeherende instanties is een aparte methodiek ontwikkeld. Aangezien Staatsbosbeheer de
meeste terreinen in eigendom heeft, is de hieronder beschreven methodiek toegespitst op deze
terreinbeheerder. De verdere uitwerking van de methodiek vindt plaats in de deelrapporten.
Allereerst is een matrix opgesteld met hierin alle subdoeltypen die Staatsbosbeheer toegekend
heeft aan al haar terreinen (zie bijlage 21). De abiotische en biotische kenmerken behorende
bij de subdoeltypen staan beschreven in Vrijheid in gebondenheid (Schipper, 1994).
De subdoeltypen van Staatsbosbeheer zijn voor dit onderzoek ingedeeld in drie categorieën,
“waternatuur’’,“natte landnatuur” en “droge landnatuur”. De indeling is gebaseerd op de eisen
die de vegetatietypen, behorende bij het subdoeltype, stellen ten aanzien van de
waterhuishouding. De categorie “waternatuur” wil zeggen de natuur die in het

oppervlaktewater voorkomt. “Natte landnatuur” is natuur die sterk gebonden is aan het
oppervlakte- of grondwater. De “droge landnatuur” is vrijwel niet gebonden aan het
oppervlakte- of grondwater. Per categorie is een aparte methodiek gevolgd, die hieronder
beschreven wordt.
e waternatuur:
De subdoeltypen van Staatsbosbeheer die onder “waternatuur” vallen, zijn ingedeeld volgens
de hoofdtypen uit het NES-netwerk (kolom 3 in matrix in bijlage 21). Vervolgens kan
dezelfde methodiek gevolgd worden als voor alle andere wateren (zie vorige paragrafen). Met
behulp van het NES-netwerk wordt inzichtelijk gemaakt wat het huidige en gewenste
ontwikkelingsstadium is. Daarna wordt bepaald wat de sturende factoren zijn die de gewenste
ontwikkeling beïnvloeden en met welke maatregelen het gewenste effect bereikt kan worden.
e natte landnatuur:
De subdoeltypen die de categorie “natte landnatuur” gekregen hebben,zijn niet in te delen
volgens de hoofdtypen uit het NES-netwerk aangezien het netwerk alleen van toepassing is op
wateren. Daarom is per subdoeltype opgezocht welke eisen de bijbehorende vegetatie stelt aan
de waterhuishouding. Bij het nemen van maatregelen door de waterschappen kan vervolgens
met deze eisen rekening gehouden worden.
e droge landnatuur:
Delaatste categorie heeft betrekking op “droge landnatuur” . De ontwikkeling van de bij deze
categorie behorende subdoeltypenis niet direct afhankelijk van oppervlakte- of grondwater.
Aangezien de maatregelen die door de waterschappen genomen kunnen worden op de
ontwikkeling van deze subdoeltypen geen invloed hebben, worden deze subdoeltypen verder
buiten het onderzoek gehouden.
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FUNCTIONEEL SPOOR

4.1

Rijksbeleid

In dit hoofdstuk wordt het functionele spoor uitgewerkt (zie onderzoeksopzet hfdst. 1).
Tijdens het functionele spoor worden de beleidsmatige ontwikkelingen geschetst die
betrekking hebben op het Gelders Rivierengebied. Het gaat hierbij om natuurbeleid op drie
verschillende niveaus, namelijk het rijks-, provinciaal en het gemeentelijk of
waterschapsniveau.
4.1.1

Natuurbeleidsplan (NBP)

Hoofddoelstelling van het Natuurbeleidsplan (Ministerie LNV, 1990) is "de duurzame
instandhouding, ontwikkeling en het duurzaam herstel van natuurlijke en landschappelijke
waarden". Om dit doelte bereiken is de ecologische hoofdstructuur (EHS) van grootbelang.
De EHSis opgebouwduit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones.
Kerngebieden zijn gebieden met bestaande natuurwaardenvan (inter)nationale betekenis.
Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden die reéle perspectieven bieden voorhet
ontwikkelen van natuurwaarden van (inter)nationale betekenis. Verbindingszones zijn zones
waarin de migratiemogelijkheden voor planten en dieren in stand worden gehouden dan wel
hersteld. Eendenkooien worden genoemdals ‘natuurwaarden buiten de ecologische
hoofdstructuur’.
De begrenzingen aangegeven in het NBP zijn echter indicatief. De nadere uitwerking vindt
plaats in het Streekplan (zie ook Waterhuishoudingsplan en Gelders Milieuplan) en de
Begrenzingsplannen.

4.1.2

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX)

Binnen de VINEX (Ministerie van VROM, 1989) worden voor het hele land koersen uitgezet
voor de ruimtelijke ordening in de toekomst. Voor de Bommelerwaard geldt de "gele koers"
(geconcentreerde landbouw is richtinggevend). Het gebied rond de Diefdijk/Regulieren en de
Ooijpolder hebben de "groene koers" (natuurrichtinggevend) toegewezen gekregen.
Groesbeek, het deelgebied Lek en Linge, westelijk gebied van de Tielerwaard, westelijk
gebied van Nederbetuwe geldt de "blauwe koers (verbreding plattelandsontwikkeling). Het
overig deel van het Rivierengebied heeft de “bruine koers” (mozaïek van landbouw en andere
functies) toegewezen gekregen.
De combinatie Arnhem-Nijmegen is in de VINEX aangewezen als “stedelijk knooppunt”.

4.1.3

Derde Nota waterhuishouding

De derde Nota waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989) beschrijft het
landelijke integrale beheer. Zij combineert de landelijke plannen op het gebied van de zorg
voor waterkwantiteit, waterkwaliteit en grondwater. Met name de ruimtelijke ordening, het
Natte Ecologische Structuur Gelders Rivierengebied

Hoofdstuk 4: Functioneel spoor

blz. 71

milieu- en het natuurbeleid zijn van belang. De essentie van de watersysteembenadering en
het integraal waterbeheer is dat rekening wordt gehouden met deze interne en externe
samenhang.
De hoofddoelstelling van het landelijke beleid is: "Het hebben en houden van een veilig en
bewoonbaarland en het ontwikkelen en in stand houden van gezonde waterhuishoudkundige
systemen die een duurzaam gebruik garanderen".
In de Derde Nota wordt tevens de term algemene milieukwaliteit (AMK) geïntroduceerd. De
AMK kent een minimum beschermingsniveau dat voor alle zoete oppervlaktewateren gehaald
moet worden. De AMK vervangt de basiskwaliteit (uit het tweede IMP-water).

4.1.4

Structuurschema Groene Ruimte

De VINEX, het Nationaal Milieubeleidsplan en de Derde Nota Waterhuishouding vormen een
richtinggevend kader voor het Structuurschema Groene Ruimte (Ministerie LNV, 1995). Het
Structuurschema vervangt de verouderde structuurschema's Natuur en Landschapsbehoud,
Landinrichting en Openluchtrecreatie. Het Structuurschema Groene Ruimte geeft de
ruimtelijke doorwerking en afstemming weer van het NBP.

In het Structuurschema wordt de Linge aangegeven als "kern- en natuurontwikkelingsgebied
waar waterrecreatie inpasbaar is".
De Linge en de Diefdijk zijn aangegeven als “bestaand nationaal landschapspatroon'"',
waarvoor geldt dat de landschapskwaliteit behouden en hersteld moeten worden.
Voor het regionaal centrum glastuinbouw met nationale betekenis in Huissen-Bemmel geldt
dat het ruimtelijk beleid gericht is op handhaving en versterking van het centrum.

4.1.5

Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG)

De Nadere Uitwerking Rivierengebied (Stuurgroep Rivierengebied, 1991) is een nadere
uitwerking van de VINEX. De NURG heeft met name betrekking op de buitendijkse gebieden
en op het Linge-gebied.
Doelstelling voor het Linge-gebied is “het realiseren van een geïntegreerde ontwikkeling van
natuur, recreatie en waterfronten langs de Linge, zodat er in het Linge-gebied een combinatie
van natuur- en cultuurrecreatie ontstaat”. Natuur krijgt in dit gebied een belangrijk accent.
Het gebied Fort Sint Andries en de Gelderse Poort (voornamelijk buitendijks gebied) worden
aangeduid als “stimuleringsproject voor natuurontwikkeling".
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Nota Landschap

De Nota Landschap (Ministerie van LNV, 1992) is een bouwsteen voorde Structuursschema
Groene Ruimte. De belangrijkste richtlijnen in de Nota Landschap voor het Rivierengebied
zijn:

e
e

Vergroting van de landschappelijke verscheidenheid door de zonering parallel aan de

rivier ruimtelijk te benadrukken.
Bij de situering en vormgeving van plattelandswegen, waterlopen en
beplantingselementen streven naar contrasten tussen de (meer besloten en gevarieerde)
oeverwallen en de (meer open en éénvormige) komgebieden.

4.1.7

Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswetbiedt voorterreinen en wateren die van algemeen belangzijn een
wettelijke bescherming. Deze gebieden worden 'beschermde natuurmonumenten' genoemd of
indien in eigendom van de staat 'staatsnatuurmonument'. De wet biedt tevens mogelijkheden
om met extra financiële middelen de inrichting of het beheer van het natuurmonument aan te

passen.
In het Rivierengebied liggen de volgende beschermde (staats)natuurmonumenten:
oeverlanden van de Linge (tussen Gorinchem en Asperen; 265 ha), Kil van Hurwenen (48 ha),
Bronnenbos De Refter (4 ha), gedeelte van Boswachterij Groesbeek (12 ha) en de Oude Waal
(82 ha; zie ook het Gelders Milieuplan).
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Provinciaal beleid

Waterhuishoudingsplan Gelderland 1996-2000

Het omgevingsbeleid (water, milieu en RO) in Gelderland wordt aangegeven door het
Waterhuishoudingsplan Gelderland, het Gelders Milieuplan 1996-2000 en het Streekplan.
Deze drie plannen zijn gelijktijdig ontwikkeld en op elkaar afgestemd. Het centrale doel van
het Gelderse omgevingsbeleid is het veiligstellen en verbeteren van de economische en
ecologische structuur van Gelderland voor de huidige en toekomstige generaties.
Het Waterhuishoudingsplan Gelderland (Provincie Gelderland, 1996a) bevat het beleid voor
de kwantiteit van oppervlakte- en grondwater en voor de kwaliteit van oppervlaktewater. De
kwaliteit van het grondwater wordt behandeld in het Gelders Milieuplan.
In het Waterhuishoudingsplan wordt onder andere het accent gelegd op:
e het realiseren van een basisniveau vooralle belangen in het gebied, waarbij het
optimaliseren van de waterhuishouding voor alle belangen in het gebied centraal staat;
e het beschermen en versterken van natte natuur.
Het basisniveau is de kwaliteit van het water waarbij tenminste de algemeen voorkomende
planten en dieren voldoende levenskansen hebben. Bovendien wordt op dit niveau de
veelzijdige bruikbaarheid van water voor de meeste belangen gegarandeerd. Aan de belangen
met specifieke eisen (hoger dan basisniveau) worden in het gebied functies toegekend (zie
tabel 3). De functieszijn uitgewerkt op een functiekaart (bijlage 2 en 17), waarbij de grenzen
indicatief zijn weergegeven. De ligging van de functie V- gebieden (hoogst ecologische
niveau) zijn echter exact weergegeven.
Tabel 3: Betekenis functies in het WHP

Functie
Functie I
Functie II
Functie III
Functie IV
Functie V

Betekenis
Water voor landbouw
Water voor landbouw en niet kwelafhankelijke landnatuur
Water voor landbouw en kwelafhankelijke landnatuur
Water voor landbouw en kwelafhankelijke land- en waternatuur
Land- en waternatuur van het hoogste ecologische niveau

Het grootste gedeelte van het Rivierengebied heeft de functie 1 (“water voor landbouw"). In
deze gebieden blijft de waterhuishouding vooral gericht op het landbouwkundig
grondgebruik.
Het accent van de waterhuishoudkundige inspanningen ligt bij de functies II, II en IV (“water
voor landbouw en (niet) kwelafhankelijke land(- en water)natuur") vooral op de natuur. De

natuur in functie II gebieden (niet afhankelijk van kwelstromen, landnatuur) kan worden
veiliggesteld door waterhuishoudingkundige isolatie in de vorm van veelal smalle
aangrenzende randzones.
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Voorfunctie III- en IV-gebieden (kwelafhankelijk) zullen extra maatregelen genomen moeten
worden om de lokale en regionale kwel te beschermen. Het verschil tussen beide functies is de
toevoeging van eisen voorde oppervlaktewaterkwaliteit voor functie IV-gebieden. De
oppervlaktewaterkwaliteit van functie-III-gebieden (landnatuur) hoeft slechts te voldoen aan
het basisniveau.
De natuur van het hoogste ecologische niveau (functie V) behoort tot het meest schaarse en
kwetsbare deel van de natte natuur in Gelderland. De veiligstelling en ontwikkeling moet
plaatsvinden door afstemming van de grondwaterstand en -stroming op de landnatuur en door
afstemming van oppervlaktewaterpeilen en -stroming op de waternatuur.
De omgeving van De Bruukis aangeduid als "beïnvloedingsgebied voor kwelafhankelijke
landnatuur". Dit wil zeggen dat rekening gehouden moet worden met de kwaliteit, omvang en
stroming van de regionale kwel ten behoeve van de benedenstrooms gelegen natuur.
Het waterhuishoudkundige beleid op de stuwwal van Nijmegen("beinvloedingsgebied voor
kwelafhankelijke land- en waternatuur door diepe grondwateronttrekking") heeft, door de
diepe grondwaterstanden, alleen betrekking op grondwateronttrekkingen.
De "verspreide waardevolle wateren" hebben actueel of potentieel een hogere ecologische
waarde dan het basisniveau. Deze wateren hebben een beschermingsstatus. De inrichting en
beheer van het waterhuishoudkundig systeem zijn gericht op bescherming van deze wateren
door:
* afstemming van het peilbeheer op de aanwezige gebiedsfuncties 1, II, III
e behoud en mogelijk versterking van karakteristieke vormen van water en oevers
De inrichting en beheer van "waardevolle weidevogelgebieden" is gericht op bescherming van
de weidevogelgebieden door afstemming van ontwateringsdiepte en peilbeheer op de
weidevogels.
De aanduiding “natte ecologische verbindingszone" geeft niet de exacte ligging van de zone
weer. De verbindingszones lopen met name langs watergangen die in overwegende matezijn
gericht op kwel- of vochtafhankelijke natuurdoeltypen. Het gaat hierbij om verbindingen van
enkele tot een tiental meters brede zone, zo mogelijk gecombineerd met stapsteenelementen
van een beperkte omvang. Naast de beoogde verbinding van gebieden speelt ook de
natuurlijke overgang tussen water- en landnatuureen rol. Het accent bij de verbindingszones
langs watergangen ligt op de onderlinge verbinding van gebieden met functiesIl t/m V.
Daarnaast kan ook binnen de gebieden met deze functies sprake zijn van ecologische
verbindingen.
In een natte ecologische verbindingszone is de inrichting en beheer van het
waterhuishoudkundige systeem gericht op de ecologische doelstellingen van de te verbinden
natuurelementen of -gebieden. De doelstellingen van de zoneszijn:
* ontwikkeling van een grote variatie in milieu-omstandigheden, vegetatiestructuur en -typen
en de overgangen tussen watergang, oever en aangrenzende gronden.
* een combinatie van corridors en stapstenen
* aansluiting op bestaande landschappelijke en ecologisch waardevolle elementen
+ waar mogelijk inpassing van mogelijkheden voor extensieve recreatie
* instandhouding van bestaande verbindingszones

Natte Ecologische Structuur Gelders Rivierengebied

Hoofdstuk 4: Functioneel spoor

blz. 75

De door de provincie aangegeven taakverdeling met betrekking tot het realiseren van
ecologische verbindingszones is als volgt.
Rijk en provincie zijn faciliterend bij de voorbereiding (concretiseren natuurdoelstellingen),
stimuleren de uitvoering, zijn voorwaardenscheppend voor de inzet van instrumenten
(Landinrichting, Relatienota) en zorgen voor voldoende middelen om de grondaankoop en de
inrichting te kunnen financieren.
Van de waterschappen wordt verwacht dat zij zorgdragen voor optimalisering van het
waterbeheer. Voor wat betreft de waterkwaliteit is deze gericht op het (versneld) realiseren
van het basisniveau. Voorts dragen de waterschappen zorg voor het waterhuishoudkundig
beheer van de stroken langs de zones.
Van de gemeenten wordt verwacht dat zij zorgdragen voor afstemming met het
landschapsbeheer van de omgeving en de planologische inpassing. Bij dit laatste is van belang
dat de zones vooraf indicatief en na realisering concreet worden vastgelegd in de
bestemmingsplannen. Daarnaast stemmen de gemeenten het rioleringsbeheer af op het
waterbeheer.
De kosten zijn als volgt verdeeld:
Het Rijk en de provincie financieren volledig de grondverwerving en inrichting van de
stapstenen en de stroken.
De waterschappen financieren de waterhuishoudkundige inrichting en beheer van de stroken.
Het waterbeheer van de stroken heeft alleen betrekking op de eerste meters tot een 10-tal
meters waarbij nog sprake is van een relatie met de waterhuishouding. Voor bredere stroken is
een verdeling naar rato tussen waterschap en natuur- en landschapsbeheerder nodig.
Het natuur- en landschapsbeheer van de stapstenen wordt gefinancierd via de regelingen die
van toepassing zijn op de natuurbeschermingsorganisaties.
De gemeenten financieren de planologische inpassing en het rioleringbeheer.
De eigendomssituatie is als volgt geregeld:
Eigendom van de stroken berust in principe bij het waterschap. De stapstenen zijn in principe
in eigendom van de natuurbeheerder. De mogelijke rol van agrariërs wordt nog bekeken.

4.2.2

Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding

In de Evaluatie Nota Water (1993) heeft het Rijk de provincies opgedragen tot het opstellen
van een Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding (Provincie Gelderland, 1996e). Het doel van
het plan is om te komen tot gedragen en gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma's teneinde de
verdroging op een effectieve en efficiënte wijze te bestrijden en (verdergaande) verdroging te
voorkomen.
Verdroging is in het WHP als volgt gedefinieerd:
"Verdroging is schede aan land- en wavernatuur als gevolg van te lage grondwaterstanden,

vermindering van kwelstromen of het droogvallen van wateren."
Als belangrijkste veroorzakers van verdroging zijn aangegeven:
* grootschalig uitgevoerde waterschapswerken vanaf 1950;
* verandering van het bodemgebruik (o.a. toename verstedelijking);
* _grondwateronttrekking ten behoeve van drinkwater;
* industrie en landbouw en langdurige bodemsaneringsoperaties;
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* _grondwatersaneringen en de beheersing van (oude) stortplaatsen.
In het Plan van Aanpak zijn de volgende gebieden als verdroogd aangegeven: DiefdijkRegulieren (= ten zuiden van Culemborg), de Nieuwe Zuiderlingedijk, de Lieskampen,
Bergharen-Hernen, het Vennengebied (=Heumen-Alverna) en De Bruuk. Voor deze gebieden
zijn mogelijk te nemen maatregelen geformuleerd (tabel 4).
Tabel 4: Mogelijk te nemen maatregelen voor verdroogde gebieden (uit Plan van
Aanpak, 1996e).
Opp.

Gebied

Beleid

Mogelijk te nemen

IWGR

Overig

Termijn

gebiedsgerichte

maatregelen

(in ha)

maatregelen
2137

DiefdijkRegulieren

Herstel

Waterconservering in
winter/voorjaar
Regulieren en Beesdse
Veld

Herstel

Nieuwe

Zuiderlingedijk

33: Voornementot
Regiwa-project De
Regulieren

Hydrologische
isolatie

Voor 2001

54: Vergroten

Hydrologische

Voor 2001

aanvoercapaciteit
Zuiderlingedijk

isolatie Nieuwe
Zuiderlingedijk

(Regiwa)

Lieskampen

393

Herstel

Waterconservering en

Hydrologische

isolatie van Capreton.

isolatie

Voor 2001

BergharenHernen

Heumen-

672

Herstel

Alverna

De Bruuk

4.2.3

149

Herstel

Verondiepen

49: Bestrijding

Effectgerichte

watergangen en
waterconservering
Aangepast peilbeheer

verdroging vennen

maatregelen

Waterconservering
d.m.v. hydrologische
bufferzone

1: Opstellen
streefpeilenplan

Voor2001

Gelders Milieuplan

Het Gelders Milieuplan (Provincie Gelderland, 1996b) behoort ook tot het provinciale

omgevingsbeleid.
Met het oog op bescherming van kwetsbare functies zijn ingevolge de Wet Milieubeheer

"milieubeschermingsgebieden”" aangewezen. Onder milieubeschermingsgebieden vallen
beschermde natuurmonumenten/staatsnatuurmonumenten, grondwaterbeschermingsgebieden
en stiltegebieden. Voor de milieubeschermingsgebieden is planologische bescherming
geregeld in het Streekplan en is waar nodig beleid geformuleerd in het Gelders Milieuplan en
het Waterhuishoudingsplan.

Natte Ecologische Structuur Gelders Rivierengebied

Hoofdstuk 4: Functioneel spoor

blz. 77

In het Rivierengebied liggen de volgende beschermde (staats)natuurmonumenten:
oeverlanden van de Linge (tussen Gorinchem en Asperen), Kil van Hurwenen, Bronnenbos
De Refter, gedeelte van Boswachterij Groesbeek en de Oude Waal.
De Oude Waal en de Kil van Hurwenen zijn tevens stiltegebieden.
Grondwaterbeschermingsgebieden liggen in de buurt van: Kerk-Avezaath, Zoelen, Druten,
Fikkersdries, Kolff, De Vliert, Lent, Wijchen en op de stuwwal van Nijmegen.

Tevensis het gedeelte van de Betuwe tussen Opheusden en Arnhem aangegeven als
drinkwaterreserveringsgebied.

4.2.4

Streekplan Gelderland

Het Streekplan Gelderland (Provincie Gelderland, 1996c) is het derde provinciale
omgevingsplan. Het Streekplan is het beleidskader voor de provinciale ruimtelijke ordening.
Voor het landelijk gebied heeft een zonering plaatsgevonden. Binnen de zones "natuur" en
"natuur/landbouw" is de functie natuur richtinggevend voor de ontwikkelingsmogelijkheden
van de andere functies. Bescherming, herstel en ontwikkeling van natuurstaat hier centraal.
Binnen deze zones vindt ook de Gelderse uitwerking van de EHS plaats. De zones komen
overeen met de functies II t/m V in het WHP.
In de zones “landbouw/waardevol landschap” en de zone "landbouw", ligt het accent op de
ontwikkelingsmogelijkheden van de functie landbouw. De waterhuishouding wordt vooral
afgestemd op het agrarisch gebruik. In de zone "landbouw/waardevol landschap" is echter in
specifieke situaties ook verbetering ten behoeve van natuurgebieden (o.a.
weidevogelgebieden) mogelijk.
Vanwege de waarden in de zones “natuur” en “natuur/landbouw"zijn "strategische
actiegebieden" aangewezen. In deze gebieden kan enerzijds sprake zijn van een dusdanige
spanning tussen natuur, milieu en/of water dat extra inspanningen ten behoeve van de natuur
om die reden gerechtvaardigd zijn. Anderzijds doen zich specifieke kansen voor om met extra
inspanningen een versnelde verbetering van de milieu- en wateromstandigheden ten behoeve
van de natuurte realiseren. De provincie neemt hiertoe het initiatief en zet daarvoorter
stimulering aanvullend instrumentarium in.
In het Rivierengebied liggen drie strategische actiegebieden, namelijk Fort St. Andries,
Groesbeek en de Gelderse Poort.
In het Streekplan staat de provinciale uitwerking van de Rijks-EHS aangegeven en de
regionale verbindingszones. Ecologische verbindingszones liggen tussen Diefdijk-Regulieren
en uiterwaarden Nederrijn/Lek (droog), Waal en Afgedamde Maas (nat), uiterwaarden
Nederrijn en Linge (nat), Fort St. Andries en Bergharen (nat), Heumensoord en Elshof
(droog), Vennengebied-Hernen (nat) en Noord-Brabant (droog). Een regionale
verbindingszone bevindt zich tussen de uiterwaarden van de Waal en de Nederrijn (KANgebied) (zie bijlage 2).
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Begrenzingenplannen

Voor het realiseren van de EHS zijn relatienotagebieden (beheers- en reservaatsgebieden) en
natuurontwikkelingsprojecten aangewezen (bijlage 16). De begrenzing van deze gebieden
vindt plaats in het begrenzingenplan. Tevens staan in dit plan de streefbeelden beschreven, de
beheersdoelstellingen, beheerspakketten en de vergoedingen.
Een natuurontwikkelingsgebied is een gebied gelegen binnen de EHS, waarin na
inrichtingsmaatregelen het gewenste beheer wordt gerealiseerd. De gronden dienen hiervoor
eerst te worden aangekocht. In beheersgebieden wordt er naar gestreefd de bedrijfsvoering
van de agrarische bedrijven zo aan te passen dat natuur en landschap er ook bij gebaatzijn. In
reservaatsgebieden wordt er naar gestreefd om de grond op basis van vrijwilligheid te
verwerven. Het beheer wordt in handen gegeven van een terreinbeherende instantie. In
beheers- en reservaatsgebieden worden de beheersverplichtingen en de beloningen vastgelegd
in beheersovereenkomsten.
Op het binnendijkse deel van het Rivierengebied hebben vier begrenzingenplannen
betrekking. Het Begrenzingenplan Binnendijks Rivierengebied (PCBL, 1995b) betreft het
gebied ten westen van delijn Opheusden-Appeltern. Het Beheers- en begrenzingenplan Rijk
van Nijmegen heeft betrekking op de stuwwal van Nijmegen en het vennengebied (PCBL,
1995a). De begrenzingen in de Ooijpolder staan beschreven in het Beheers- en
begrenzingenplan Ooijpolder-Gelderse Poort (PCBL, 1995c). Dit laatste plan en het
Begrenzingenplan Fort St. Andries (PCBL, 1996) hebben voornamelijk betrekking op de
buitendijkse gebied. Voor de precieze begrenzingen zie bijlage 16 en tabel 5.
Tabel 5: Begrensde relatienota- en natuurontwikkelingsgebieden
Begrenzingenplannen

Begrensde gebieden

Rijk van Nijmegen

500 ha beheersgebied
527 ha reservaatsgebied
208 ha natuurontwikkelingsproject

Binnendijks Rivierengebied

541 ha beheersgebied
424 ha reservaatsgebied
219 ha natuurontwikkelingsproject

Ooijpolder- en Gelderse Poort *

236 ha beheersgebied
228 ha reservaatsgebied
599 ha natuurontwikkelingsproject

Fort St. Andries *

* deze plannen hebben voornamelijk betrekking op buitendijks gelegen gebied
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Landinrichtingsplannen

Landinrichting is een belangrijk instrument voor het realiseren van ecologische
verbindingszones. Het landinrichtingsplan beschrijft de bestaande toestand, de gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen en de te nemen maatregelen en voorzieningen. De plannen worden
in overleg met de onder andere de waterschappen opgesteld. Onderstaande
landinrichtingsplannen (tabel 6) zijn op het Rivierengebied van toepassing. In de
gebiedsgerichte uitwerkingen (deelrapporten) worden de plannen aangehaald.
Tabel 6: Landinrichtingsplannen
Landinrichtingsplannen
Herinrichting Ooijpolder
Ruilverkaveling Groesbeek
Herinrichting Linge-gebied
Landinrichting Land van Maas en Waal
Ruilverkaveling Overbetuwe Oost
Ochten-Opheusden

Status
in uitvoering
in uitvoering
in voorbereiding
in voorbereiding
in uitvoering
in voorbereiding
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Beleid van de gemeenten

4.3.1

Bestemmingsplannen Buitengebied

De meerderheid van de bestemmingsplannen is herzieningsplichtig (zie WGR). Bij
herziening worden de bestemmingplannen getoetst aan landschapsbeleidsplannen. De
bestemmingsplannen zullen getoetst worden bij het onderzoek naar inrichtingsmaatregelen.

4.3.2

Landschapsbeleidsplannen

Het landschapsbeleidsplan heeft tot doel de visie van de gemeente weer te geven met
betrekking tot de mogelijkheden voor behoud, beheer en ontwikkeling van het waardevolle en
betekenisvolle landschap. Het plan beoogt de gewenste landschapsopbouw vastte stellen en
als werkdocument te fungeren voor het gemeentebestuur. Voor een overzicht van de
aanwezige landschapsbeleidsplannen zie bijlage 22.
Een aantal algemene doelstellingen van de landschapsbeleidsplannen in het Rivierengebied
zijn:
e Herstel en verhoging van de natuurwaarden door middel van ecologische
verbindingszones. De verbindingszones zijn voornamelijk gepland langs lijnvormige
elementen als watergangen/weteringen en wegen.
e Vergroting van de landschappelijke waarde door middel van het benadrukken van de
openheid in de komgebieden en beslotenheid (aanleg boombeplanting, herstel
erfbeplanting) op de oeverwallen .
e Natuurontwikkeling in de uiterwaarden.
Voorhet overgrote deel sluit de begrenzing van de relatienotagebieden en
natuurontwikkelingsprojecten aan bij de landschapsbeleidsplannen.

4.3.3

Landschapsontwikkelingsplan KAN

Het Landschapsontwikkelingsplan KAN (H+N+S Landschapsarchitectenet al., 1995), heeft
betrekking op het Stedelijk Knooppunt Arnhem en Nijmegen. Het Stedelijk Knooppunt omvat
onder andere de Ooijpolder, het Rijk van Nijmegen en de Over-Betuwe.
De ontwikkelingsaccenten per subregio zijn:
e Over-Betuwe: Oostelijk deel tuinbouwkerngebied voor glas, fruit- en boomteelt.
Middendeel stedelijk ontwikkelingsgebied met regiopark. Westelijk deel agrarisch
kerngebied voor veehouderij. Ecologische ontwikkeling wordt toegespitst op de Linge en
zijtakken.
e Ooijpolder: Ontwikkelingsgebied natuur en veehouderij in gescheiden ruimtelijke
eenheden. Recreatief medegebruik van landbouw en natuur verbeteren.
e Rijk van Nijmegen: Oostelijk deel afbouwen van stedelijke kernen in relatie tot bosbeheer
met accent op natuur en recreatie. Veiligstellen van groene overgangen tussen stuwwal en

Ooijpolder enerzijds en tussen bossen van Groesbeek en Reichswald anderzijds.
Natte Ecologische Structuur Gelders Rivierengebied

Hoofdstuk 4: Functioneel spoor

blz. 81

Specifieke maatregelen treffen ten behoeve van de dassentrek, ten zuiden van Nijmegen.
Westelijk deel afbouwen middelgrote kernen, ontwikkeling bedrijventerrein, ecologische
ontwikkeling van gradiënten tussen rivierduinen en omliggende lager gelegen zones,
agrarische ontwikkeling in kleine ruimtelijke eenheden.

4.4
4.4.1

Beleid van de waterschappen
Integraal Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied 1994-1998

Het Integraal Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied (WGR)is vastgesteld naar
aanleiding van de Wet op de waterhuishouding. Deze wet verplicht de waterbeheerders tot het
opstellen van een kwaliteits- en kwantiteitsbeheersplan voor het oppervlaktewater.
In het Rivierengebied zijn de waterkwantiteitsbeheerders het polderdistrict Tieler- en
Culemborgerwaarden, het polderdistrict Groot Maas en Waal, het polderdistrict Betuwe en het

waterschap van de Linge (bijlage 1). Het Zuiveringsschap Rivierengebied is verantwoordelijk
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Aangezien de waterschappen weinig/geen invloed
uit kunnen oefenen op de waterkwantiteit en -kwaliteit van de buitendijksgelegen wateren, is
besloten om het integrale waterbeheersplan alleen van toepassing te laten zijn op binnendijks
gelegen gebied.
De waterbeheerders hebben besloten om via een geïntegreerde planvorming één
gemeenschappelijk beheersplan op te stellen. Het Integraal Waterbeheersplan Gelders
Rivierengebied bestaat uit één hoofdplan en vijf deelplannen (één per beheerder). Het
hoofdplan beschrijft op globale wijze het plangebied en werkt het beleid uit in maatregelen. In
de deelplannen vindt een gebiedsgerichte uitwerking van het hoofdplan plaats.
De lange-termijn doelen van de schappen zijn vertaald in functie-gebieden. De toedeling van
de gebieden in het WGR komen geheel overeen met die in het WHP van 1991. In dit verslag
zijn echter de functie-gebieden uit het nieuwe WHP (Provincie Gelderland, 1996a)
overgenomen.
Naast de functie-gebieden zijn in het WGR verspreide natuurelementen op kaart gezet
(bijlage 2 en 17). De elementen zijn geïnventariseerd op basis van de vegetatiekartering van
de provincie, een inventarisatie van het zuiveringsschap en een inventarisatie van de
terreineigenaren. Vervolgens hebben de waterschappen een selectie gemaakt op basis van de
volgende criteria:
* hoge natuurwaarden
* redelijk oppervlak
* de mogelijkheid voor oppervlaktewaterbeheer
Het korte-termijn beleid is aan de hand van de drie schermen van de Derde Nota
Waterhuishouding geanalyseerd. De schermen zijn weer onderverdeeld in vijftien thema’s (zie
tabel 7). Uit de thema’s vloeien knelpunten, beleidsvoornemens en maatregelen voort.
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Tabel 7: Schermen en thema's van het TWGR
Schermen

Thema’s

1. Bescherming tegen verontreiniging

|.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Inrichting en beheer

3. Geleiding van het gebruik

eutrofiëring
microverontreinigingen
zuurstofhuishouding
waterbodem en specieberging
grensoverschrijdend water
aanvoer van water
peilbeheer
inrichting en onderhoud
natuurwaarden
verdroging
ecologische verbindingszones
duurzame landbouw
recreatief medegebruik waterschapswerken
stedelijk gebied
landschap en cultuurhistorie

Van een aantal thema’s worden hieronder de belangrijkste beleidsvoornemens behandeld, die
direct betrekking hebben op de verhoging van de natuurwaarden.
Thema ‘Peilbeheer’

In opte stellen peilbesluiten enstreefpeilenplannen zal indien mogelijk rekening worden
gehouden met de gewenste waterstand behorende bij de toegekende functie.
Het waterhuishoudkundigestelsel in verspreide natuurelementen zal gericht worden op de
natuurwaarden. Hieraan vooraf gaat een inventarisatie van de wensen van de beheerders en
eigenaren.
Thema “Inrichting en onderhoud’:
Bij de inrichting en/of herstel van de oevers wordt zoveel mogelijk flauwe taluds,
alternatieve oeverbescherming, oeverbegroeiing of beekbegeleidende beplanting toegepast.
In jaarlijkse onderhoudsplannen wordt het onderhoud gepland en afgestemd op de aan
watergangen toegekende functies. Tevens wordt met inachtneming van de primaire aan- en
afvoertaak gezocht naar een natuurvriendelijke wijze van onderhoud.
Thema ‘Natuurwaarden’:

De schappen zullen meewerkenaanhet opstellen en uitvoeren van gebiedsgerichte
projecten uit het Natuurbeleidsplan om de natuurwaardente verhogen.
In de natuurgebieden wordtgestreefd naar het versneld bereiken van tenminste het

basisniveau.
In de planperiode zal worden onderzocht welke mogelijkhedener zijn voor de aanleg van
helofytenfilters.
Thema‘Verdroging’:
* Om verdroging tegen te gaan zullen gehanteerde peilen in de gebieden met functie II t/m V
met voorrang beoordeeld en zonodig herzien worden. De peilen worden vervolgens
afgestemd op de natuurbelangen.
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¢ Aan de beheerders van gebieden met waardevolle natuur wordt gevraagd om aan te geven
of verdroging plaatsvindt. In overleg wordt bepaald welke maatregelen mogelijk zijn ter

bestrijding hiervan.
Thema ‘Ecologische verbindingszone’:
* De waterschappen zullen in de komende planperiode actief meedenken over de aanleg, het
onderhoud en het beheer van ecologische verbindingszones.
* Onderzocht wordt welke barrières er bestaan voor de gewenste verbindingszones. Er zal
begonnen worden aan de opheffing van deze knelpunten (bijvoorbeeld gordingen onder
bruggen).
+ Waar overgedimensioneerde watergangen aanwezig zijn, zullen de mogelijkheden voor de
inrichting van natuurvriendelijke oevers worden onderzocht.
De thema’s genoemd in tabel 7 zijn in diverse plannen uitgewerkt. Een aantal van deze
plannen wordt uitgebreid behandeld bij de bespreking van de abiotische en biotische toestand
van de functiegebieden. Voor een overzicht van deze plannen zie tabel 8.
Tabel 8: In voorbereiding/ uitvoering zijnde gebiedsgerichte integrale projecten van de
waterschappen
Integrale plannen
Aanpak oeverafkalving
Nieuwe Zuiderlingedijk
Peilenplannen

Uitwerking van schermen en thema’s Van toepassing op gebied
(zie ook tabel 7)
Inrichting en beheer: waterbodem en Groot Maas en Waal
specieberging
Geleiding van het gebruik: verdroging Tieler- en
Culemborgerwaarden
Tieler- en
Inrichting en beheer:
Culemborgerwaarden,
peilbeheer
Groot Maas en Waal,
Betuwe

Herinrichting BovenLinge
Oude Rijn
Oeverbeheersplan
Lange Avonturen

Natte ecologische
verbindingszones
KAN
Totaal baggerplan

Inrichting en beheer: peilbeheer
Geleiding van het gebruik:
ecologische verbindingszones
Geleiding van het gebruik:
ecologische verbindingszones
Inrichting en beheer:
inrichting en onderhoud
Inrichting en beheer: peilbeheer
Geleiding van het gebruik:
verdroging
Geleiding van het gebruik:
ecologische verbindingszones

Linge

Betuwe

Linge
Tieler- en
Culemborgerwaarden
Rivierengebied
Betuwe, Linge
Groot Maas en Waal
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BIJLAGEN

Kaarten:

1. Waterbeheersgebieden van de waterschappen in het Gelders Rivierengebied
2 . Geselecteerde gebieden en wateren in het Gelders Rivierengebied
3 . Grondgebruik in het Gelders Rivierengebied
4 . Geologische kaart van het Gelders Rivierengebied
5 . Maaiveldhoogte in het Gelders Rivierengebied

6. Bodemtypenin het Gelders Rivierengebied
7. Zandbanenkaart van het Gelders Rivierengebied
8. Toetswaarden zuurstof (A), totaal stikstof (B) en totaal fosfaat (C)
9. Toetswaarden zware metalen (A) en bestrijdingsmiddelen (B)
10.Grondwaterstromingenin het Gelders Rivierengebied
11.Kwelindicatoren in het Gelders Rivierengebied (fysisch-chemische eigenschappen)
12.Grondwatertrappen in het Gelders Rivierengebied
13.Waterlopen en hoofdstroomrichting in het Gelders Rivierengebied
14.Peilvakken in het Gelders Rivierengebied (zomerpeilen in m tov NAP)
15.Natuurwaarden in het Gelders Rivierengebied (op basis van vegetatie-opnamen Provincie
Gelderland)

16.Relatienota-gebieden in het Gelders Rivierengebied (afkomstig van Begrenzingenplannen)

Tabellen en teksten:
17. Geselecteerde gebieden en waterenin het project Natte Ecologische Structuur
18. Toelichting bij termen beschrijvingen ontwikkelingsstadia (afkomstig uit EKOO;
Verdonschot, 1990)
19. Maatregelen die door de waterschappen in het Rivierengebied genomen kunnen worden
voor beken, bronnen en riviertjes
20. Maatregelen die door de waterschappen in het Rivierengebied genomen kunnen worden
voor alle wateren
21. Relatie doelstellingen Staatsbosbeheer (subdoeltypen) en de waterschappen (hoofdtypen)
22. Overzicht beschikbare landschapsbeleidsplannen in het Gelders Rivierengebied
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(_] ZuiveringsschapRivierenland
Waterschapvan deLinge

(4 polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden

|| polderdistrict Betuwe
= polderdistrict Groot Maas en Waal

Legenda:

Bijlage 1: Waterbeheersgebieden in het Gelders Rivierengebied

=p Natte ecologische verbindingszone (WHP)

il Weidevogelgebied (WHP)

B Functie 5: water voor natuur van het hoogste ecologische niveau (WHP)
== Functie 5: wateren van het hoogste ecologische niveau (WHP)
_ Verspreide natuurelementen (WGR)
“Te beschermen waardevolle wateren (WHP)

| Functie 2: water voor landbouw en niet kwelafhankelijke natuur (WVHP)
{<1 Functie 3: water voorlandbouw en kwelafhankelijike natuur (WVHP)

Legenda:

y

Bijlage 2: Geselecteerde gebieden en wateren in het Gelders Rivierengebied

15
_
[El
|

Open begroeid natuur (1%)
Kale grond natuur (0%)
Water (7%)
Kale grond bebouwd (8%)
Hoofd- en spoorwegen (1%)

Bos (5%)

Gras (57%)
Gewassen (15%)
Glastuinbouw (0%)
… Boomgaard (6%)

Legenda:

Bijlage 3: Grondgebruik in het Gelders Rivierengebied

16 dekzand, plaatselijk löss, en-of verspoeld zand en leem
17 Boven-Pleistoceenrivierzand en -grind
18 laatglaciale rivierduinen
21 fluvioglaciale afz, veelal zand en grind

4 jongere kleien/zanden (DT) op veen op oudere kleien/zanden
7 jongere kleien/zanden (DT)
11 rivierafzettingen, stroomgordelzanden met lokaal grind

12 rivierafzettingen, komkleien

28 door het Saalien landijs gestuwde afzettingen

Pleistoceen

Holoceen

Legenda:

Bijlage 4: Geologische kaart van het Gelders Rivierengebied

25-100 m +NAP

B 0-5 m +NAP
“5-10 m +NAP
10-25 m +NAP

Legenda:

Bijlage 5: Maaiveldhoogte in het Gelders Rivierengebied

(Ooivaaggrond)
(veen dieper dan 40 cm -mv)
(veen dieper dan 80 cm -mv)
(Poldervaaggrond)

ÏÌ Leemgronden
B Moerige gronden
B Veengronden

EB Dikke eerdgronden
fl Oude kleigronden
©” Podzolgronden

fl Rivierkleigronden
WM Rivierkleigronden
B Rivierkleigronden
f@ Rivierkleigronden
__Zandgronden

Legenda:

Bijlage 6: Bodemtypen in het Gelders Rivierengebied

Hl Antropogeen verstoorde gebieden
WM Ondoorlatend materiaal

Doorlatend materiaal

&q Rivierduinzand

Legenda:

Bijlage 7: Zandbanen van het Gelders Rivierengebied
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Bijlage 8A: toetswaarden zuurstof
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Bijlage 8B: toetswaarden totaal stikstof (zomergemiddelde)
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Bijlage 8C: toetswaarden totaal-fosfaat (jaargemiddelde)

,

0,05 - 0,2
9-10
4-25

9-30
5-20

<0,05

<3
<9
<4

<9

<5

< det. grens

< det. grens
< det. grens
< det. grens

< det. grens

< det. grens

0.2

3,0
10
25

30

20

Cd (cadmium)

Cu (koper)
Ni (nikkel)
Pb(lood)

Zn (zink)

Cr (chroom)
(alle waarden in ug/l)

.

>15
>50
>125

>150
>100

0,4-1

6-15
20 - 50
50 - 125

60 - 150
40 -100

0,2-0,4

3-6
10-20
25 - 50

30 - 60
20 -40

grvre nn

Bennekom

Bijlage 9A: Toetswaarden zware metalen (ENW)

Pb Zn

Cr

Deeten

g

|

aEndo(a-Endosulfan)
Did (dieldrin)
CHOL (cholinesteraseremming)
PCP (pentachloorfenol)
Isd (lsodrin)

cHCH(lindaan)

Hatton

10
2
500
50
8 (MTR)

10

grenswaarde

< det.
< det.
< det.
< det.
< det.

grens
grens
grens
grens
grens

< det. grens

>10
>10
>2
>500
>50
>8

det.grens - 10
det.grens - 10
det.grens - 2
det.grens - 500
det.grens - 50
det.grens - 8

Bijlage 9B: Toetswaarden bestrijdingsmiddelen

CHOL

PCP

CHCH aEndo

Isd

Did

UH = systeem gevoed vanuit stuwwal Utrechtse Heuvelrug
VE = systeem gevoed vanuit stuwwal Veluwe
NM = systeem gevoed vanuit stuwwal Nijmegen
BW = systeem gevoed vanuit rivierduinen Bergharen - Wychen

Legenda
WL = systeem gevoed vanuit de Waal
MS = systeem gevoed vanuit de Maas

RS = systeem gevoed vanuit de Neder-Rijn

Bijlage 10: Grondwaterstromingen in het Gelders Rivierengebied

e Kwelindicaties aanwezig

Legenda:

Bijlage 11: Kwelindicaties in het Gelders Rivierengebied
(fysisch/chemische eigenschappen)

LI, Hen III

, Vil en VII*
FIV, VenVv*

Legenda:

Bijlage 12: Grondwatertrappen in het Gelders Rivierengebied

U

N

omgekeerde stroomrichting in de winter

omgekeerde stroomrichting in de zomer

hoofdstroomrichting

Bijlage 13: Waterlopen en hoofdstroomrichting in het Gelders Rivierengebied
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Bijlage 14: Peilvakken in het Gelders Rivierengebied

minst waardevolle vegetatie (1 t/m 4)
waardevolle vegetatie (5 t/m 6)
* meest waardevolle vegetatie (7 t/m 9)

Legenda:

(obv vegetatie-opnamen van de Provincie Gelderland)

Bijlage 15: Natuurwaarden in het Gelders Rivierengebied

DRI

EN

B reservaatsgebied

El natuurontwikkelingsgebied

B natuurontw.door ontgrond.te realiseren

MB beheersgebied

Legenda:

Bijlage 16: Relatienota-gebieden in het Gelders Rivierengebied I

Bijlage 17: Geselecteerde gebieden en wateren in het project Natte Ecologische Structuur

GEBIED
Betuwe (Neder-Betuwe)
Betuwe (Neder-Betuwe)
Betuwe (Neder-Betuwe)

Naam
Oude Rijn
Maurikse wetering
Zoelen

Functie
Te beschermen waardevolle wateren
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen

Nr_iwgr|Eigenaarj
w8
11
SBB
12
SBB

Betuwe (Neder-Betuwe)

Gat van Marie

Verspreide natuurelementen

13

SBB

Betuwe (Neder-Betuwe)

Wiel IJzendoorn

Verspreide natuurelementen

14

-

Betuwe (Neder-Betuwe)

Oude Rijn

Verspreide natuurelementen

16

SBB

Betuwe
Betuwe
Betuwe
Betuwe
Betuwe

Eldik, gebied bij
Bos langs Linge met wiel
Het Nieuwland
Rijswijksche Veld
Essenbosch

Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden

17
18
vill
vl2a
v13

SBB
-

(Neder-Betuwe)
(Neder-Betuwe)
(Neder-Betuwe)
(Neder-Betuwe)
(Neder-Betuwe)

Betuwe (Neder-Betuwe)

Het Broek

Weidevogelgebieden

vl4

-

Betuwe (Neder-Betuwe)
Betuwe (Neder-Betuwe)
Betuwe (Neder-Betuwe)

Ommerensche Veld
Liendensche Veld
Eldikse Veld

Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden

vl5a
vl6
vl7

-

Betuwe (Over-Betuwe)

Eldense Zeeg

Te beschermen waardevolle wateren

w?

-

Betuwe (Over-Betuwe)

Rietkampsche Tochtsloot

Te beschermen waardevolle wateren

w9

-

Betuwe (Over-Betuwe)

Hemmen

Verspreide natuurelementen

19

-

Betuwe (Over-Betuwe)

Hollanderbroek

Verspreide natuurelementen

20

SBB

Betuwe (Over-Betuwe)
Betuwe (Over-Betuwe)
Betuwe (Over-Betuwe)
Betuwe (Over-Betuwe)
Betuwe (Over-Betuwe)
Betuwe (Over-Betuwe)
Betuwe (Over-Betuwe)

Verloren Zeeg
Heerlijkheid Loenen
Fort Lent
Nijburg
Andelstsche Leigraaf
Meilanden
het Broek

Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen

21
22
23
24
25
26
27

SBB
SBB
SBB
-

Betuwe (Over-Betuwe)

Wielen ten zuiden van Haalderen

Verspreide natuurelementen

28

-

Betuwe/ Linge
Groot Maas en Waal (BW)
Groot Maas en Waal (BW)

Oude Rijn/ Linge
Natte ecologische verbindingszone
Lieskampen/komgronden van Gameren
Functie 5-gebieden
Meidijkse Wielen (Waal en Afgedamde Maas) |Natte ecologische verbindingszone

evz
503
evz

SBB
-

Groot Maas en Waal (BW)

Capreton

Te beschermen waardevolle wateren

w7

-

Groot Maas en Waal (BW)

Fort Poederoijen

Verspreide natuurelementen

30

SBB

Groot Maas en Waal (BW)

Brakel

Verspreide natuurelementen

31

GL

Groot Maas en Waal (BW)

Sterrenbosch

Verspreide natuurelementen

32

-

Groot Maas en Waal (BW)

Kloosterwiel

Verspreide natuurelementen

33

SBB

Groot Maas en Waal (BW)

Hedel

Verspreide natuurelementen

34

SBB

Groot Maas en Waal (BW)
Groot Maas en Waal (BW)

De Rampert
Drielsche Wetering

Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen

90
90

SBB
SBB

Groot Maas en Waal (BW)

Kleiputten Zuilichem

Verspreide natuurelementen

90

SBB

Groot Maas en Waal (BW)

Komgronden Gameren

Verspreide natuurelementen

90

SBB

Groot Maas en Waal (BW)
Groot Maas en Waal (BW)
Groot Maas en Waal (BW)
Groot Maas en Waal (BW)
Groot Maas en Waal (BW)
Groot Maas en Waal (Groesbeek)
Groot Maas en Waal (Groesbeek)
Groot Maas en Waal (Groesbeek)

Lieskampen
Meidijksche wielen/Kleiputten Zuilichem
Boezem van Brakel
Groot Laagbroek
De Vliert
|Lieskampen/komgronden Gameren
Hernen/Bergharen
Bronnen bij Beek-Ubbergen

Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden
Functie 2
Functie 2
Functie 2

90
91
29/30A
v8
v9
203
204
205

SBB
SBB
[SBB
-

Groot Maas en Waal (Groesbeek)

Vennengebied

Functie 3

301

-

Groot Maas en Waal (Groesbeek)
Groot Maas en Waal (Groesbeek)

|Omgeving de Bruuk
Groenlanden/Tiengeboden

Functie 3
Functie 5-gebieden

302
506

SBB

Groot Maas en Waal (Groesbeek)

[Refter

Functie 5-gebieden

507

-

Groot Maas en Waal (Groesbeek)

Bruuk

Functie 5-gebieden

508

SBB

Groot Maas en Waal (Groesbeek)

[bovenlopen Leigraaf

Te beschermen waardevolle wateren

wl4

-

Groot Maas en Waal (LMW)

Bergharen/ Hernen/ Vennengebied

Natte ecologische verbindingszone

evz

-

Groot Maas en Waal (LMW)

Grote / Leeuwensche / Rijksche Wetering

Natte ecologische verbindingszone

evz

-

Groot Maas en Waal (LMW)

Nieuwe Wetering

Natte ecologische verbindingszone

evz

-

Groot Maas en Waal (LMW)

Woezikse Leigraaf

Te beschermen waardevolle wateren

wld

-

Groot Maas en Waal (LMW)

Hernensche Meer

Te beschermen waardevolle wateren

wll

Bijlage 17: Geselecteerde gebieden en wateren in het project Natte Ecologische Structuur

GEBIED

Naam

Functie

Nr_iwgr|Eigenaan

Groot Maas en Waal (LMW)

Wychense Ven

Te beschermen waardevolle wateren

wl2

Groot Maas en Waal (LMW)

Balgoyse/ Zeedijkse Leigraaf

Te beschermen waardevolle wateren

wlj

-

Groot Maas en Waal (LMW)

De Meren

Verspreide natuurelementen

35

SBB

Groot Maas en Waal (LMW)

Den Tuut

Verspreide natuurelementen

36

SBB

Groot Maas en Waal (LMW)

Eendenkooi Batenburg

Verspreide natuurelementen

37

GL

-

Groot Maas en Waal (LMW)

Kasteel Hernen, Hernensche bos

Verspreide natuurelementen

38

GL

Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal

Heerlijkheid Leur
Balgoijse Meer
Bandijk Winssen
Doddendaal
Roodslag

Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen

39
40
41
42
43

SBB
SBB
SBB
SBB

(LMW)
(LMW)
(LMW)
(LMW)
(LMW)

Groot Maas en Waal (LMW)

Duivelswaai

Verspreide natuurelementen

44

SBB

Groot Maas en Waal (LMW)

Laakse bos

Verspreide natuurelementen

45

GL

Groot Maas en
Groot Maas en
Groot Maas en
Groot Maas en
Groot Maas en

Laagveld, ten noorden van Horssen
Heerlijkheid Horssen
Bergharen, gebied ten noorden
Personnenbos
Wijchens meer

Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen

46
47
48
53
54

SBB
-

Groot Maas en Waal (LMW)

Nieuwewiel bij de Oude dijk

Verspreide natuurelementen

80

-

Groot Maas en Waal (LMW)
Groot Maas en Waal (LMW)
Groot Maas en Waal (LMW)

Eendenkooi (Oude Maasdijk)
Eendenkooi (Papensteeg)
Eendenkooi Wamel

Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen

81
82
83

-

Groot Maas en Waal (LMW)

Populierenbos Wamel

Verspreide natuurelementen

84

-

Groot Maas en Waal (LMW)

Eendenkooi Beneden-Leeuwen

Verspreide natuurelementen

85

SBB

Groot Maas en Waal (LMW)

Plas aan Putstraat

Verspreide natuurelementen

86

-

Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal
Groot Maas en Waal

Wielen Kattegat
Populierenbos Molenhoek
Elementtussen Rijksche Wetering/Zegewg
Erpenwaai
Eendenkooi Maasbommel
Leeuwensche Veld
Ossenwaard/Honselaars
de Refter
bronnen Kasteelselaan
Heiligbronnetje

Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden
Functie 5-wateren
Functie 5-wateren
Functie 5-wateren

87
88
89
92
93
v18b
v20
510
S11
512

SBB
-

Groot Maas en Waal (OP)

Beekstroom

Functie 5-wateren

S13

-

Groot Maas en Waal (OP)

bronnen bij Hondsberg

Functie 5-wateren

514

-

Groot Maas en Waal (OP)

Oorsprong

Functie 5-wateren

515

-

Groot Maas en Waal (OP)

Forellenhof en Elze

Functie 5-wateren

516

-

Groot Maas en Waal (OP)
Groot Maas en Waal (OP)

bronnen Vossenberg
bronnen Wylerberg

Functie 5-wateren
Functie 5-wateren

517
518

-

Groot Maas en Waal (OP)

Fylosofenbeek

Functie 5-wateren

519

-

Groot Maas en Waal (OP)
Groot Maas en Waal (OP)

Leemput
Heksendans

Functie 5-wateren
Functie 5-wateren

520
521

-

Waal (LMW)
Waal (LMW)
Waal (LMW)
Waal (LMW)
Waal (LMW)

(LMW)
(LMW)
(LMW)
(LMW)
(LMW)
(LMW)
(LMW)
(OP)
(OP)
(OP)

Groot Maas en Waal (OP)

Ooijse Graaf

Functie 5-wateren

522

-

Groot Maas en
Groot Maas en
Groot Maas en
Groot Maas en

Zeelandse Wetering
Ooypolder (Tiengeboden)
Ooypolder (Persingen)
Ooypolder (Ubbergen)

Te beschermen waardevolle wateren
Weidevogelgebiecien
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden

wl5
v21
v22
v23

-

Groot Maas en Waal (OP)

Ooypolder (Ooijsche Graaf)

Weidevogelgebieden

v24

-

Groot Maas en Waal(OP)

Ooypolder (Leuth/Kekerdom)

Weidevogelgebieden

v25

-

Linge
Tieler- en Culemborgerwaarden

Oeverlanden langs de Linge
Diefdijk/Beesdse Veld

Functie 2
Functie 2

202
201

-

Waal
Waal
Waal
Waal

(OP)
(OP)
(OP)
(OP)

Tieler- en Culemborgerwaarden

Regulieren

Functie 5-gebieden

501

GL

Tieler- en Culemborgerwaarden

Nieuwe Zuiderlingedijk

Functie 5-gebieden

502

SBB

Tieler- en Culemborgerwaarden

Neerijnen

Functie 5-gebieden

504

GL

Tieler- en Culemborgerwaarden

Diefdijk/ Goilberdingerwetering

Natte ecologische verbindingszone

evz

-

Tieler- en Culemborgerwaarden

A-watergang Beusichemse Broeksteeg

Te beschermen waardevolle wateren

wl

-

Tieler- en Culemborgerwaarden

Culemborgse Vliet

Te beschermen waardevolle wateren

w2

-

Bijlage 17: Geselecteerde gebieden en wateren in het project Natte Ecologische Structuur

GEBIED
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden

Naam
Asperense Wetering
Doove Wetering
Middelste Wetering
Oude Culemborgse vaart
Lingebos
Fort Vuren
Eendenkooi Herwijnen
Eendenkooi Gellicum
Rumptsche kooi
Komgronden Waardenburg
Haaften wiel
Steendert
Ophemert
Diefdijk
Eendenkooi Culemborg
Kooihoeve
Tichelterrein Buren
Assche wetering
Fort Nieuwe Steeg Herwijnen
Put van Herwijnen
Eendenkooi De Grutto

Functie
Te beschermen waardevolle wateren
Te beschermen waardevolle wateren
Te beschermen waardevolle wateren
Te beschermen waardevolle wateren
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen

Nr_iwgr| Eigenaar)
w3
w4
w5
w6
1
SBB
2
SBB
3
SBB
4
SBB
5
SBB
6
SBB
7
SBB
8
SBB
9
3A
SBB
SC
SBB
3D
SBB
3E
SBB
3F
SBB
3G
3H
SBB
6A
-

Tieler- en Culemborgerwaarden

de Steen

Verspreide natuurelementen

9A

SBB

Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden
Tieler- en Culemborgerwaarden

Oude put van Nuenen
Beesdse Veld
omg. Goilberdingen
Molenblok
Avontuur
Vretstrooi
omg. Rumpt
Hooge Veld
Leuvensche Veld (eig. Broek-Buitendijks)
Rouwei-Eigenblok

Verspreide natuurelementen
Verspreide natuurelementen
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden
Weidevogelgebieden

9B
9C
vl
vl0
v2
v3
v4
v5
v6
v7

SBB
SBB
-

Bijlagen

Bijlage 18: Toelichting bij termen uit beschrijvingen ontwikkelingsstadia
(afkomstig uit EKOO; Verdonschot, 1990)

De saprobie-indicatie (maat voor organische belasting) is gebaseerd op het
ammoniumgehalte in mg/l (Wegl, 1983):
oligosaproob
<01
B-mesosaproob
0,1- 0,5
a-mesosaproob

0,5- 4,0

polysaproob

>4,0

De trofiegraad kan aangeduid worden met gehalten aan orthofosfaat en nitraatgehalten
(Leentvaar, 1979):

oligotroof
B-mesotroof

orthofosfaat (mg/l)
< 0,01
0,01- 0,025

nitraat (mg/l)
0
0- 1

a-mesotroof
eutroof

0,025- 0,05
0,05- 0,1

1- 1,5
1,5- 2

hypertroof

> 0,1

=2

Een andere methode om detrofiegraadin te delen is volgens de methode van
Vollenweiler (1968):
totaal-fosfaat (mg/l)
totaal-nitraat (mg/1)
20,2
< 0,005
ultra- tot oligotroof
oligo- tot mesotroof
meso- tot eutroof

0,005- 0,01
0,01- 0,03

0,2- 0,4
0,3- 0,6

eu- tot polytroof
polytroof

0,03- 0,1
> 0,1

0,5- 1,5
>1,5

Detotale ionenconcentratie
oligo-ionisch
B-meso-ionisch
a-meso-ionisch
poly-ionisch

(EGV in pS/cm)is ingedeeld naar Olsen (1950):
< 200
200- 500
500- 1000
> 1000

Indeling naar trofisch niveau:
Carnivoren= levend dierlijk materiaal
Detritivoren= dood organisch materiaal
Herbivoren= levend plantaardig materiaal
Omnivoren= levend dierlijk en plantaardig materiaal
Detriti-herbivoren= levend plantaardig en dood organisch materiaal
Carni-detritivoren= levend dierlijk en dood organisch materiaal
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Vervolg bijlage 18: Toelichting bij termen uit beschrijvingen
ontwikkelingsstadia (afkomstig uit EKOO; Verdonschot, 1990)

Indeling naar habitat:

__—
@)

1= wateroppervlak
2= waterkolom enlittoraal
3= open waterkolom
4= littoraal
5= sediment (organisch en mineraal)
6= vaste substraten (waterplanten, stenen, takkenetc.)

Indeling naar voedingsgroep:
Voedingsgroep
Knippers
Filtreerders
Vergaarders
Schrapers
Stekers

Voedingsmechanisme
Herbivoor (kauwer/ mineerder)
Detritivoor (kauwer/ boorder)
Detritivoor(filtreerder)
Omnivoor(filtreerder)
Detritivoor (verzamelaar/ sedimenteter)
Herbivoor(grazer)
Herbivoor(stekers)
Carnivoor(stekers)

Verzwelgers

Carnivoor (verzwelgers)

Natte Ecologische Structuur Gelders Rivierengebied
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Vervolg bijlage 18: Toelichting bij termen uit beschrijvingen
ontwikkelingsstadia (afkomstig uit EKOO, Verdonschot, 1990)
Indeling naar bewegingsgedrag:
* Schaatsers:
de vertegenwoordigers zijn aangepast om over het wateroppervlak te bewegen. Ze voeden
zich met op het oppervlak drijvende (dode) of in de oppervlaktewaterfilm gevangen dieren.
* Duikers:
de vertegenwoordigers zijn aangepast om te kunnen zwemmen door middel van roeiende
bewegingen met de (aangepaste) achterpoten. Ze leven in stilstaande wateren en in de
depositiezone van stromende wateren. Ze verkrijgen zuurstof aan het wateroppervlak en
duiken en zwemmen voor het verkrijgen van voedsel of als vluchtreactie. Ze kunnen zich ook
vasthouden aan of kruipen over substraten zoals waterplanten.
* Zwemmers:
de vertegenwoordigers zijn aangepast om actief te zwemmen in stilstaande en stromende
wateren. Tijdens korte perioden waarin geen zwemactiviteit plaatsvindt, houden ze zich vaak
vast aan substraten zoals waterplanten.
* Klevers:
de vertegenwoordigers hebben morfologische en/of gedragsaanpassingen om zich te kunnen
vasthouden aan vaste substraten in de stroomdraad en de golfslagzone van respectievelijk
stromende en stilstaande wateren.
* Spartelaars:
de vertegenwoordigers bewonen het bladoppervlak van waterplanten of het oppervlak van
fijne sedimenten en hebben hiervoor meestal aanpassingen. Ze kunnen tevens de
ademhalingsorganen vrij houden van slib.
* Klimmers:
de vertegenwoordigers zijn aangepast aan het leven op waterplanten en grof organisch
materiaal (takken, wortels, in het water hangende oevervegetatie). Ze hebben aanpassingen
om zich in verticale richting over de genoemde structuren te bewegen.
* Gravers:
de vertegenwoordigers bewonen fijne sedimenten in stromende en stilstaande wateren.
Sommige vertegenwoordigers bouwen gangen of kokertjes die al dan niet iets boven het
bodemoppervlak uitsteken, anderen graven zich in het substraat in of eten zich een weg door
het bodemsubstraat. Weer andere mineren in plantaardig materiaal of in dierlijk materiaal.
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|Aanleggen stroomkuilen en zandbanken
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Substraatmozaïek: positief effect is een toename in de variatie

Dwars- en lengteprofiel: positief effect is een toename in de variatie

Peil: positief effect is een afvlakking van het afvoerpatroon

Berging: positief effect is toename van de berging

Stroming/waterbeweging: positie Seffect is een toename in de variatie

Micro-verontreinigingen: positief effect is een afname van het gehalte aan micro-verontreinigingen

Voedingsstoffen: positief effect is afname gehalte aan voedingsstoffen

Organisch materiaal en zuurstof: positief effect is afname org. materiaal en toename zuurstofgehalte

Macro-ionen: positief effect is toename lithoclien karakter t.o.v. atmoclien karakter

Algemeen: dubbele tekens (++) zijn directe gevolgen, enkele (+) zijn indirecte gevolgen; + is positief effect op het oppervlaktewater., - is negatief effect, +/- pos. of neg. effect.

(Structuren)

-

+

Legenda:

Aanleggen stroomkuilen en

zandbanken

Vergroten variatie substraatmozaieken

t

x

Aanbrengen van objecten in de stroom (boomstronken, stenen)|-

t

(Structuren)

t

Vergroten variatie substraatmozaieken

ft

[Selectief onderhoud van de bedding tbv micromeandering

|+

Optimaliseren dwarsprofiel (Structuren)

sulsi0g

x

SULIIOA}I)

t

Toestaan van meandering, eventueel in vergroot stroombed

uajJojs
-SSUIPI0 A

Passief ontwikkelen
meanders/niets doen
Actief ontwikkelen (micro-)
meanders
Aanbrengen stoorobjecten

Stroming
Pd

Graven meanders

Stoffen
Surwons

Creëren inundatiezones

Maatregel
jeyoud

Verbeteren lengteprofiel (Structuren)

Maatregelgroep
-3)300]

Vergroten berging in
watergang
Graven meanders

_

Structuren
peyoud
-SIBMG

Verbeteren oppervlaktewaterberging en -peil
(Stroming)
Verbeteren lengteprofiel (Structuren)

Hoofddoelstelling

Bijlage 19: Maatregelen die door de waterschappen in het Gelders Rivierengebied genomen kunnen worden voor beken, bronnen en riviertjes
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x

Tegengaan overbemesting door watervogels (mn geïsoleerde wateren)

Vermindering meststoffentoevoer

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater

van de kwaliteit van het oppervlaktewater

van de kwaliteit van het oppervlaktewater

van de kwaliteit van het oppervlaktewater

van de kwaliteit van het oppervlaktewater

van de kwaliteit van het oppervlaktewater

van de kwaliteit van het oppervlaktewater

vande kwaliteit van het oppervlaktewater

(Stoffen)

Doorspoelen van water

Slib afvang/verwijdering

Slib afvang/verwijdering

Slib afvang/verwijdering

Slib afvang/verwijdering

Slib afvang/verwijdering

Aanleggen/aanwijzen bufferzone

Doorspoelen van eutrofiëringsverschijnselen

Verwijderen sliblaag door baggeren

bij vennen)

Baggeren van slibbodem zonderbeschadiging waterondoorlatende laag (mn

Baggeren van slibbodem zonder dat opwoeling van bodem plaatsvindt

Afvangen van slib mbv vlokkenmiddel

Afvangen van slib doorslibvang (of helofytenfilter)

Aanleggen/aanwijzen bufferzone

Aanleggen helofytenfilter/horse-shoe Aanleggen helofytenfilter/horse-shoe wetland
wetland

Verplaatsen van lozingspunt naar een minder kwetsbare watergang of één
met een kwalitatief andere doelstelling

EE EE EE |t

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater

(Stoffen)

Verbeteren

(Stoffen)

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater

(Stoffen)

Verbeteren

(Stoffen)

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater

(Stoffen)

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater

(Stoffen)

van de kwaliteit van het oppervlaktewater

Scheiden waterstromen

FIE EE IE EEE

Verbeteren

(Stoffen)

Verbeteren

(Stoffen)

Inlaat van water als ionenbalansen ongelijk, dan: - verlengen de doorhet
water afte leggen weg

Scheiden waterstromen

rv

+/

+/

verontr.

SS
+

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater

(Stoffen)

Inlaat van water als ionenbalansen ongelijk, dan: - conserveren gebiedseigen
water

Scheiden waterstromen

stoffen

ae
+

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater

(Stoffen)

+

en O2

EEE |t

Verbeteren

Verbeteren kwaliteit effluent RWZI's Verbeteren technisch zuiveringsprocede RWZI's en strengere eisen

Verhogen pompcapaciteit in het rioolstelsel

Vergroten bergingscapaciteit in het rioolstelsel

Opheffen/beperken overstort

Opheffen/beperken overstort

Gescheiden stelsel van regen- en afvalwater en het afkoppelen van verhard
opp. en schoon regenwaterlaten infiltreren

iebungal ws door
pings en r
Sanering van huishc dali lozingen,
aansluiten op het rioolstelsel of bv gebruik composttoiletten

Opheffen/beperken overstort

Opheffen huishoudelijke lozing

++

ionen

+

(Stoffen)

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater

(Stoffen)

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater

(Stoffen)

Verbeteren

(Stoffen)

Verbeteren

(Stoffen)

Verbeteren

(Stoffen)

Stoffen
Macro- Org. mat. Voedings Micro-

Et

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater

(Stoffen)

Verwijderen bomen aan de rand van een geïsoleerd water (mn bij vennen)

Verwijderen voedselrijke bovenlaag inundatiezone

Vermindering meststoffentoevoer

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater
(Stoffen)

Vermindering meststoffentoevoer

Beperken uit- en afspoelen meststoffen door het tegengaan van braakliggen
mbv gebruik winterbodembedekkers

Vermindering meststoffentoevoer

(Stoffen)

Verbeteren vande kwaliteit van het oppervlaktewater

(Stoffen)

Verbeteren

Beperken uit- en afspoelen meststoffen door het aanleggen van
grondwalletjes langs watergang, of houtwal als bufferzone (vgl bufferzone)

mestadviesprogramma

Vermindering meststoffentoevoer

van de kwaliteit van het oppervlaktewater

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater

(Stoffen)

Beperken mestgift door extensivering van het grondgebruik en toepassen

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater

Vermindering meststoffentoevoer

Beperken mestgift door differentiatie van mestgift naar seizoen

Vermindering meststoffentoevoer

Hoofddoelstelling

(Stoffen)

Maatregel

Maatregelgroep

+/-

+4/--

bew.

WaterBerging Peil

Stroming

Bijlage 20: Maatregelen die door de waterschappen in het Gelders Rivierengebied genomen kunnen worden voor alle wateren

“WIJS

+/-

profiel profiel

mozaieken

Structuren
Lengte-| Dwars- Substr.

FIE EE |t

t t t

t t t

.
~~
1

t FIE EEE EE IE EE IE EE IE Eje [EE IE IE OE IE
IEEE Et HÈ

Peilverhoging in de watergang om verdroging van het aangrenzende gebied
tegen te gaan

Aanleg retentiebekkens/poelen/oude meanders

Oppervlaktewaterberging vergroten doortoestaan peilfluctuaties

Verlengen hoofdwatergang (meanderen)
Vertragen afvoer (bv bodemdrempel, stuwen)

Biologische schoning van de watergang mbv graskarpers

Continuiteit in methode, frequentie, schaal en tijd van schonen
Geen chemische middelen toepassen
Handmatige schoning van de watergang
Lage schoningsfrequentie\ slechts gedeelte per keer (maaien, baggeren)

Machinaal, maaien en afvoeren maaisel uit natte profiel, zonder dat
opwoeling van bodem plaatsvindt
Aanbrengen van materialen of vorming steiloevers voor vestigings- en
voortplantingsplaatsen voor karakteristieke/gewenste soorten

Vergroten grondwaterberging/benutten kwelwater (Stroming) Vermindering wateronttrekking

Vergroten berging in watergang

Vergroten berging in watergang

Vergroten berging in watergang

Vergroten berging in watergang

Verwijderen profielverdediging

Aanleggen asymmetrischprofiel/

Aanplanten houtwal/kade

|Aangepast maaibeheer

Aangepast maaibeheer

[Aangepast maaibeheer

[Aangepast maaibeheer

[Aangepast maaibeheer

[Aangepast maaibeheer

Aanleggen soortgerichte structuur

Verbeteren oppervlaktewaterberging en -peil (Stroming)

Verbeteren oppervlaktewaterberging en -peil (Stroming)

Verbeteren oppervlaktewaterberging en -peil (Stroming)

Verbeteren oppervlaktewaterberging en -peil (Stroming)

Verbeteren oppervlaktewaterberging en -peil (Stroming)

Optimaliseren dwarsprofiel (Structuren)

Optimaliseren dwarsprofiel (Structuren)

Optimaliseren dwarsprofiel (Structuren)

Verhogen aantal karakteristieke/gewenste soorten (Soorten)

Verhogen aantal karakteristieke/gewenste soorten (Soorten)

Verhogen aantal karakteristieke/gewenste soorten (Soorten)

Verhogen aantal karakteristieke/gewenste soorten (Soorten)

Verhogen aantal karakteristieke/gewenste soorten (Soorten)

Verhogenaantal karakteristieke/gewenste soorten (Soorten)

Verhogen aantal karakteristieke/gewenste soorten (Soorten)
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x
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Aanleg oeverbeplanting (beschaduwing,bufferen, vasthouden water,

ft

+4

+

t
+

--

+

Structuren
Lengte-|Dwars- |Substr.
profiel [profiel [mozaïeken

IE IE [+
|Ì

stabilisatie oever)

+/

tt it iF

Aanleggen asymmetrisch profiel of een twee-fasen bedding

+/

t

t
[+

twee-fasen bedding

5

+4

++

titi i Ik

Verwijderen oeverbeschermingsmaterialen

5

|

Er

stoffen

t

$+

+4

HH

jen O2

t

Natuurlijker afvoerverloop nastreven |Natuurlijker afvoerverloop nastreven door het opheffen van stuwen (alleen
met wegverlenging of profielverkleining)

Zuiveren en infiltreren effluent van RWZI'S (aanname:vroegere situatie
direct op watergang geloosd)

Vergroten grondwaterberging/benutten kwelwater (Stroming) |Hergebruiken gezuiverd effluent
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ionen

Stroming
Water- [Berging[Peil
verontr. [bew.

t +

x

Verminderen onttrekking oppervlaktewater tbv koelwater en beregening
gewassen

Stoffen
Macro- |Org. mat. Voedings| Micro-
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x

Vergroten grondwaterberging/benutten kwelwater (Stroming) Vermindering wateronttrekking

Verhoging drainagebasis

Verminderen onttrekking grondwater tbv bereiding drinkwater, gebruik als
proceswater en beregening gewassen

Vergroten grondwaterberging/benutten kwelwater (Stroming)

Verminderen/dempen drainagesen aantal drainerendesloten

Verkleining van het doorstroomdeprofiel door verondieping of versmalling

Op diepte brengen watergang

Op diepte brengen watergang

Vergroten grondwaterberging/benutten kwelwater (Stroming) Vermindering wateronttrekking

x

“B193a

Verminderen verhard opp. (oa open wegdek ipv asfalt) en infiltreren
regenwater ipv via riool afvoeren

x

“us

Vergroten grondwaterberging/benutten kwelwater (Stroming) Verkleining van hetprofiel

Maatregel

Maatregelgroep

+

Vergroten grondwaterberging/benutten kwelwater(Stroming) |Bevorderen infiltratie in bebouwd
gebied

x

Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater
(Stoffen)

Hoofddoelstelling

Bijlage 20: Maatregelen die door de waterschappen in het Gelders Rivierengebied genomen kunnen worden voor alle wateren
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|Voorkomenpeilfluctuaties

Verhogen aantal karakteristieke/gewenste soorten (Soorten)

Berging: positief effectis toename van de berging
Peil: positief effect is een afvlakking van het afvoerpatroon
Dwars- en lengteprofiel: positief effect is een toename in de variatie

Organisch materiaal en zuurstof: positief effect is afname org. materiaal en toename zuurstofgehalte

Voedingsstoffen:positief esfect is afname gehalte aan voedingsstoffen

Micro-verontreinigingen: vositiefeffect is een afname van het gehalte aan micro-verontreinigingen
Substraatmozaïek: positief effect is een toename in de variatie

Stroming/waterbeweging: positief effectis een toename in de variatie

Macro-ionen. positief effect is toenamelithoclien karakter t o v. atmoclien karakter

i7
7

He rn

Voorkomen van al te sterke schommelingen in het waterpeil en daarmee het
voorkomen van droogvalling van oeverzones/ verdrinken van soorten

stuw aanwezig)

|Aanleggen vispassages

Verhogen aantal karakteristieke/gewenste soorten (Soorten)

+

++

mozaïeken

++

profiel profiel

Aanleg van vispassages (cascade-stuw/vistrappen) (aanname: er was al een

_|verontr. |bew.

Aanleg faunapassages

stoffen

|Aanleggen faunapassages

jen O2

Verhogen aantal karakteristieke/gewenste soorten (Soorten)

ionen

++

Structuren
Lengte- Dwars- Substr.

Aanleg van refugia voor vissentijdens vorstperiodes

|Berging|Peil

Stroming

[Aanleggen refugia

|Water-

Verhogen aantal karakteristieke/gewenste soorten (Soorten)

Algemeen: dubbele tekens (++) zijn directe gevolgen, enkele (+) zijn indirecte gevolgen; + is positief effect op het oppervlaktewater., - is negatief effect, +/- pos. of neg. effect.

x

Stoffen
Macro- |Org. mat. |Voedings [Micro-

Maatregelgroep

Hoofddoelstelling

Maatregel

Bijlage 20: Maatregelen die door de waterschappen in het Gelders Rivierengebied genomen kunnen worden voor alle wateren
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natte
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glanshaverhooiland
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zilverschoongraslanden

droge schraallanden
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Geen interne drainage
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Bij vochtige graslanden is lichte
begreppeling noodzakelijk
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Glanshavergemeenschappen, Rgem.
Glanshaverhooilanden, Overgang glanshavergem.
naar zommgem (16Bb)
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begreppeling noodzakelijk
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Bij vochtige graslanden is lichte

Kwelgeb.in beekdalen ofneutrale gebieden (Zie ook 10.1)Blauwgrasland,Veldrusgras
in laagveen waar geen polderpeilverlagingen| land,Waterkruiskruid Trosdravikgem.,Bos
„Caricion
Angelico-Cirsi
zijn doorgevoerd, ondiepe h begrepp
lasiocarae,Caricion curto-echinatae, Caricion
(max 30 cm) aansluitend op sloten om
davallianae,Rgem. Parvocaricetea
regenwateraf te voeren, of afvoer via
slenken

niet aanwezigte zijn, grote invloed regenw. Sphagno-Caricetum lasiocarpae, Caricetum diandrag
noodz. Aanvoer gebiedsvreemd water
vermijden, hoge grwsten inundatie noodz.

Nietin inf.gebieden, kwel hoeft in laagveen

datie in de
Stabiele hoge standen meti
wintermaanden,interne ontw.via slenken
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icion,C:

Calluno-Genistion pilosae, Empetrion nigrae
Calluno-Genistion pilosae, Empetrion nigrae,
Violion caninae, Lonicero-Rubionsylvatici

Geen interne drainage

op aangr.gronden

Ericion tetralicis,Erico-Sphagnion, Rhynchosporion
albae,Myricetum gale

Verwijderen interne ontwatering,hogeinf.

Bij stagnatie licht afwatering
Verwijderen interne drainage

Salicetea
Quercetea
¥

Bij stagnatielicht afwatering
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natte landnatuur
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primaire verlanding,Grote zegge- natte
vegetatie,natte ruigte
landnatuur/water

droge open heide
heide met struweel en bos
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bos accent natuur met exoten

park- en stinsebos
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droge landnatuur

middenbos

Alnetea, Quercetea

vogelkolonies)

Onderhoud sloten en watergangen

Zeer variabel
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natte landnatuur
droge landnatuur
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Stabiele waterstanden, ongedaan maken
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ingrepen

Essenbos, Eiken-Haagbeukenbos

Parelgras-Beukenbos, Kalk-beukenbos, Esdoorn-

Beukenbos

Wintereiken-Beukenbos, vochtig Wintereiken-
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Stabiele waterstanden,

Geen intern waterbeheer

Geen intern waterbeheer

duaqspaaing

04 02

droge landnatuur

natuurbos; loofbossen op lemige
gronden

03.04

Berken-Zomereikenbos, vochtig Berken-

Zomereikenbos

Geen interne ontwatering
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natte landnatuur

droge landnatuur

natuurbos; loofbossen op arme
gronden

Moerasvaren-Elzenbroek, KoningsvarenElzenbroek, Berkenbroek

Stabiele waterstanden, alleen natuurlijke
drainage

Vegetaties/PNV

paiqaduauua4,

0303

venen

droge landnatuur

natte landnatuur

03 02

gebondenheid)

(uit Vrijheid in

Waterhuishouding
yang

natuurbos; broekbossen op zure

Hoofdtype

Code Subdoelgroepen

Bijlage 21: Doelstellingen Staatsbosbeheer (subdoeltypen) en de waterschappen (hoofdtypen)
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(Elzenrijk) Essen-lepenbos, Abelen-lepenbos

Secalietea en Chenopodietea
Bij doorvoer van water peilen zo hoog
Rompgemeenschappen Potemetea,Lemnetea
mogelijk. Bij water inlaat zo lang mogelijke
aanvoerweg.

voedselrijk water om de produktie te
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Beukenbos
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Bijlage 22: Overzicht beschikbare landschapsbeleidsplannen in het Gelders
Rivierengebied

TCW gemeenten
Lingewaal
Neerijnen
Geldermalsen
Culemborg, 1993
Tiel
Buren, 1987
Gorinchem

Landschapsbeleidsplan
aanwezig
aanwezig (net nieuw best. plan)
aanwezig
aanwezig
niet aanwezig
aanwezig
niet aanwezig

Betuwe gemeenten
Buren, 1987
Maurik
Lienden
Echteld
Kesteren
Dodewaard, 1995
Heteren
Valburg, 1994
Elst, 1995

Landschapsbeleidsplan
niet aanwezig
aanwezig
in ontwikkeling
niet aanwezig
in ontw. natuurrandzones
in ontwikkeling
aanwezig
in ontwikkeling
aanwezig
Landschapsvisie voor het Elsterveld

Arnhem, 1992

Groenstructuurvisie

Huissen, 1995
Bemmel
Gendt

aanwezig
niet aanwezig
niet aanwezig

GMW gemeenten
Ammerzoden
Beuningen, 1991
Brakel
Druten
Groesbeek
Hedel
Heerewaarden
Heumen, 1992
Kerkwijk
Maasdriel, 1994
Millingen a/d Rijn
Nijmegen, 1995
Rossum
Ubbergen

Landschapsbeleidsplan
in ontwikkeling
aanwezig
in ontwikkeling
niet aanwezig
in ontwikkeling,wel herinr. plan
niet aanwezig
in ontwikkeling
aanwezig
niet aanwezig
aanwezig
niet aanwezig
Groenstructuurplan (geen buitengebied)
niet aanwezig
in ontwikkeling
aanwezig
aanwezig, ook best.pl
niet aanwezig

Tiel

West Maas en Waal, 1993

Wychen, 1990
Zaltbommel

Natte Ecologische Structuur Gelders Rivierengebied

