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Samenvatting
..........................................................................................

Het huidige Grensmaasplan VKA-2003 heeft een verlagend effect op de
gemiddelde grondwaterstanden in de omgeving. Eén van de
mitigatiemaatregelen is de aanleg van zogenaamde grinddrempels in de rivier.
De Grensmaas in Nederland is aangemeld als Natura 2000 gebied (Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn), waarop richtlijnconform gehandeld dient te worden.
Dit betekent onder andere dat eventuele negatieve effecten op dier- en
plantensoorten en habitats, waarvoor het gebied is aangewezen, inzichtelijk
moeten worden gemaakt. Hoewel in de passende beoordeling geen
significante effecten verwacht worden op kwalificerende soorten, wordt in de
Natuurbeschermingsvergunning van 20-07-2006, kenmerk drzz06-2626/gv,
DMW 2006/4185 aangegeven dat een aantal kwalificerende soorten alsmede
de abiotische omstandigheden gemonitord moeten worden.
In deze notitie worden de gebruikte methoden, belangrijkste abiotische
parameters en de t=0 waarde van de kwalificerende waterplanten en vis
soorten soorten weergegeven. De methoden worden ook gebruikt bij vervolg
monitoring om de effecten van de twee aangelegde drempels vast te stellen.
Er is gezamenlijk afgesproken om het gebied tussen Maaskilometer 20 en 40
te monitoren. Bij het opstellen van het monitoringsprogramma is uitgegaan van
toetscriteria ecologie uit ‘Criteria Ontwerp Grinddrempels”optimalisatie variant
3. Voor de abiotische omstandigheden zijn de kritische habitatkenmerken voor
de waterplanten en de vis gecombineerd. De volgende parameters bepalen de
kwaliteit van het habitat: verval bedding (helling, lengteprofiel), korrelgrootte
van substraat, perilithon (algen en microben film op vast substraat),
slibgehalte, waterdiepte, stroomsnelheid, temperatuur, zuurstof (kritische
omstandigheden kunnen uit temperatuursverloop afgeleid), erosie,
sedimentatie. Als meest stabiel/betrouwbare parameters om het habitat te
karteren wordt de waterdiepte en sediment aangegeven; deze kunnen mee
afgeleid worden uit de hydraulische monitoring van de drempels (jaarlijkse
multibeam-metingen).
Het voorkomen en de bedekking van de waterplanten is bepaald via de RIZAMWTL methode en de Vlaamse–KRW methode. De vismonstering gebeurt
aan de hand van elektrovisserij.
Voor de bepaling van de “t=0” zijn voor de abiotische habitat omstandigheden
een habitatkaart gemaakt voor de situatie 1995 en 2005 op basis van de
parameters waterdiepte en sedimentatie. De resultaten zijn in kaartbeelden
ruimtelijk gepresenteerd en tonen dat binnen de invloedssfeer van de 2
drempels een kwart van het habitat in het Grensmaasgebied voorkomt.
Voor de waterplanten zijn de resultaten van de MWTL opnames tussen resp.
Maaskm 24-25, 33-34 en 42-43 van de periode 1996-2006 en de resultaten
van de Vlaamse KRW methode van 2006 tussen Maaskm 17 en 45
gepresenteerd. Deze resultaten geven aan dat de bedekkingen van
Rivierfonteinkruid en Vlottende waterranonkel laag zijn en dat de soorten niet
in alle jaren op de vaste bemonsteringsplaatsen waargenomen zijn.
De resultaten van de visbemonsteringen met het elektrisch schepnet in de
afgelopen tien jaar zijn weergegeven. Hierbij valt op dat de locatie Meers niet
in het kader van MWTL bemonsterd wordt. Voor de kwalificerende soorten valt
op dat ze in lage dichtheden voorkomen en de vangsten van jaar tot jaar sterk
verschillen. De vangsten van de gidssoorten Kopvoorn en Barbeel zijn groter,
ook deze verschillen sterk van jaar tot jaar.
De resultaten van zowel de waterplanten als de vissen verschillen per locatie
sterk van jaar tot jaar; dit betekent dat de “t=0” op basis van de gegevens van
één jaar bijv. 2006 (Vlaamse-KRW methode) ook binnen een tijdsperspectief
bekeken moeten worden. Gezien de grote variatie is intensieve monitoring van
5
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de abiotische parameters van cruciaal belang om de effecten van de drempels
op kwalificerende waterplanten en vissoorten in te schatten. Daarnaast zullen
de rechtstreekse bemonstering van de waterplanten en vissen gecontinueerd
worden met de MWTL methode en de Vlaamse KRW methode.
Het aantal meetpunten van de MWTL methode zal uitgebreid en aangepast
worden aan de huidige en toekomstige locaties van de drempels.
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1 Aanleiding
..........................................................................................

Het huidige Grensmaasplan VKA-2003 heeft een verlagend effect op de
gemiddelde grondwaterstanden in de omgeving (vnl. aan Vlaamse zijde waar
geen kleibergingen voorzien zijn). In dit kader zijn verschillende mitigerende
maatregelen in het plangebied onderzocht. Eén ervan is de aanleg van
zogenaamde grinddrempels in de rivier.
Grinddrempels zijn drempels dwars of diagonaal op de stroomrichting in het
zomerbed, aan te leggen door middel van de grove grindfractie en / of
breuksteen. Doel van de drempels is om de waterstanden bij lagere afvoeren
te verhogen.
De Grensmaas in Nederland is aangemeld als Natura 2000 gebied (Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn), waarop richtlijnconform gehandeld dient te worden.
Dit betekent onder andere dat eventuele negatieve effecten op dier- en
plantensoorten en habitats, waarvoor het gebied is aangewezen, inzichtelijk
moeten worden gemaakt. Wanneer er een reële kans is op significante
effecten moet er een passende beoordeling worden uitgevoerd (Spier et al.
2006). Voor de aanleg van de drempels voor de 1ste fase is een vergunning
verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
Hoewel in de passende beoordeling geen significante effecten verwacht
worden op kwalificerende soorten, wordt in de Natuurbeschermingsvergunning
van 20-07-2006, kenmerk drzz06-2626/gv, DMW 2006/4185 aangegeven dat
een aantal kwalificerende soorten alsmede de abiotische omstandigheden
gemonitord moeten worden.
Het betreft de vissoorten: Zeeprik, Rivierprik, Zalm, Bittervoorn, Kleine
modderkruiper en Rivierdonderpad en de waterplanten Vlottende
waterranonkel en Rivierfonteinkruid.
Gezien de complexiteit van de monitoring van de genoemde vissoorten zullen
barbeel en kopvoorn als meest typerende soorten (gidssoorten) voor de
aanwezige rheofiele visgemeenschap (De Vocht e.a. 2003) gemonitord
worden.
Voor wat betreft de monitoring van de abiotische omstandigheden wordt in de
vergunning verwezen naar het monitoringsprogramma dat is opgenomen in het
‘Werkplan 1e fase mitigatie, twee grinddrempels Meers’ paragraaf 7 (Bakker
2006).
In deze notitie worden de gebruikte methoden, belangrijkste abiotische
parameters en de t=0 waarde van de genoemde soorten weergegeven. De
methoden worden ook gebruikt bij de vervolg monitoring om de effecten van
de twee aangelegde drempels vast te stellen.
Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) van
Rijkswaterstaat (RIZA).
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2 Onderzoeksgebied
..........................................................................................

Dit monitoringsprogramma beoogt niet alleen de t=0 situatie en de effecten van
de twee reeds aangelegde drempels bij Meers maar dient tevens als t=0 en
monitoringsprogramma van de nog aan te leggen drempels. De locaties van de
totaal aan te leggen drempels liggen tussen maaskilometer 23.8 en 33.9 (Tabel
1).
Tabel 1
.....................................

Locatie en hoogtes van grinddrempels volgens Optimalisatie
variant 3 (variant 2 in combinatie met de uitvoering van
Boertienlocatie Kotem) 29 maart 2006 DMW/2006/1745

Nr
rkm
1e fase
1.
31,45
2.
32.00
rug

Locatie

beschrijving

NAPhoogte

Meers
Meers
Meers

Monding Ziepbeek
Oude leemrug
200-400m3/s, aansluitend aan
bestaande rug bij Meers

32,60
32,40

32,00
vervalzone
30,70
30,40
29,30

2e fase
3.
32,45
4
32,60
5
32,85
6
33,40
7
34,10
rug
3e fase
8
25,30

Meers
Meers
Meers
Meers
Meers
Meers

Bovenstrooms van het eiland Meers
Eiland Meers
Einde grindbank
Opwaarts 2e eiland Meers
Laatste, Maasband
Aanpassen rug

Aan de Maas

9

Aan de Maas

Stroomopwaarts boothelling,
34,60
stroomafwaarts voetveer Uikhoven –
Aan de Maas
Herbricht-Uikhoven
36,60
* TAW = NAP + 2,32

23,40

Er is gezamenlijk afgesproken het onderzoeksgebied te begrenzen tussen
Maaskilometer 20 en 40.
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3 Toetscriteria ecologie
..........................................................................................

De toetscriteria voor de ecologie kunnen we hier overnemen uit de
overzichtstabel ‘Criteria Ontwerp Grinddrempels’ uit de voormelde
optimalisatie van variant 3:
• Als toetsingscriteria geldt dat de habitat binnen een heel riviervak niet
mag verslechteren (enkel verbetering van de staat van
instandhouding is toegestaan). LNV is doende om de
instandhoudingsdoelen vast te stellen.
• De reeks drempels mag de erosie en sedimentatie op kleine schaal
alsmede de variatie in de stroomsnelheden niet tegengaan.
•

Er mogen door het opstuwend effect van grinddrempels niet (nog)
frequenter of op grotere schaal watervlakten tijdens zomerstanden
(<100 m3/s) ontstaan in de stroomgeul-verbredingen (bij Itteren, voor
meest stroomopwaartse drempel).

•

Zoals in de passende beoordeling is aangegeven moet de
aanwezigheid van een aantal kwalificerende soorten alsmede de
abiotische omstandigheden van het habitat gemonitord worden.
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4 Meetmethodiek
..........................................................................................

4.1 Habitat - Abiotische omstandigheden

Voor de abiotische omstandigheden zijn de kritische habitatkenmerken voor de
waterplanten en de vis gecombineerd. Deze zijn kritisch en eenduidig te
bepalen door het bepalen van de waterdiepte (ondiep bij laagwater zodat
zowel de mogelijke paaiplaatsen als opgroeiplekken voor vis erin zitten
alsmede de standplaatsen voor waterplanten die zowel bij gemiddelde
waterafvoeren als bij laagwater beschikbaar zijn) en de sedimentatie (fijn vers
sediment is kritisch voor zowel de vis als de waterplanten).
Het voorkomen en de verspreiding van de genoemde kwalificerende soorten
wordt bepaald door de interactie tussen watersysteemopbouw en de
afvoerkarakteristiek in de tijd. De hydromorfologische parameters die van
invloed zijn op de kwaliteit van habitats van de kwalificerende soorten zijn
gebaseerd op notities van Peters et al. (2005), Van Looy et al. (2005) en Spier
et al. (2006).
De volgende parameters bepalen de kwaliteit van het habitat: verval bedding
(helling, lengteprofiel), korrelgrootte van substraat, perilithon (algen en
microben film op vast substraat), slibgehalte, waterdiepte, stroomsnelheid,
temperatuur,
zuurstof
(kritische
omstandigheden
kunnen
uit
temperatuursverloop afgeleid), erosie, sedimentatie.
Hieruit zijn de volgende te monitoren parameters, met bijhorende frequentie en
meetmethode aan te geven (tabel 2).
Tabel 2
.....................................

Parameters die de kwaliteit van het
habitat bepalen voor de vis en de
waterplanten alsmede de
meetfrequentie en methode.

Parameter

Meetplaats/traject

Frequentie

Methode

Verval

Drempelzone

1x/jr

lengteprofiel-bepaling

Korrelgrootte

Drempelzone

1x/jr

visueel

Perilithon-slib

Drempelzone

1x/jr

visueel

Waterdiepte

Drempelzone

1x/jr

multibeam-waterstand

Temperatuur

Drempelzone

1x/15min

diver

Erosie-sedimentatie

Drempelzone

1x/jr

multibeam

Voor de meetmethoden van deze abiotische parameters wordt dus
aangesloten bij de rivierkundig-morfologische monitoring van de
grinddrempels. De drempelzone is omschreven als de directe invloedssfeer
van de drempel (1000m stroomopwaarts en 500m stroomafwaarts de
drempel).
Parameters zoals stroomsnelheid en zuurstof worden niet meegenomen omdat
ze zeer sterk variëren in tijd en ruimte.
Om een integraal beeld te krijgen van de grensmaas als SBZ worden
daarnaast metingen op de vplgende lokaties;
2 km stroomafwaarts van degeplande drempel nr 9 rkm 21,40
tussen drempels nr 8 en 9 dwz rkm 24,35
2 km stroomafwaarts dermpel nr 1 dwz rkm 29,45
2 km stroomopwaarts drempel nr 7 dwz rkm 36,10
Voor de opgenomen parameters dient er dus ook een beoordelingsbasis
aanwezig te zijn. Dit kan opgemaakt worden aan hand van de verzamelde
kennis met betrekking tot de habitat en de kwalificerende soorten. Voor de
10
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monitoringparameters zijn de kritische waarden en bandbreedten bekend die
voor het habitat gelden (cfr. INBO-nota ontwerpcriteria grinddrempels
IN/A2005.115).(Tabel 3).
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Tabel 3
.....................................

De beoordelingsbasis, kritische
waarden en bandbreedten en de
methoden van de habitat parameters.

Parameter

Risico en beoordeling

Kritische
waarde/bandbreedte

Methode

Verval

uitvlakking

negatieve trend

lengteprofiel-vergelijking

Korrelgrootte

te grof materiaal

0.1-5cm diameter grindfractie

visueel

Perilithon-slib

afdekking bodem

afwezigheid

visueel

Waterdiepte

te diep door stuwing

0.1-0.8m

multibeam~waterstand 10m³/s

Temperatuur

letale temperatuur

25° C

diver

Erosie-sedimentatie

zuiver sediment nodig

aanwezigheid nieuw sediment

multibeam

Wanneer we dan deze parameters afleiden, hoeven we enkel aan te geven
hoeveel habitat in de t=0 in de drempelzone aanwezig was (zie hoofdstuk 5)
en de vergelijking jaarlijks te maken. Zoals beschreven in hoofdstuk 5, was de
drempelzone tussen de twee drempels een goed ontwikkeld habitat (fijn grind,
nieuw gesedimenteerd en de enige plek in de hele grensmaas met uitgebreide
vegetatie van rivierfonteinkruid. Ook Vlottende waterronkel was in de
drempelzone goed vertegenwoordigd.
Tevens worden de resultaten geïnterpreteerd in relatie tot de habitateisen van
de kwalificerende soorten.
4.2 Habitat – Waterplanten
4.2.1 MWTL-methode

Het voorkomen en de bedekking van waterplanten wordt vastgesteld met de
methode die door Rijkswaterstaat toegepast wordt bij de opnames van de
waterplanten in de rivieren in het kader van de Monitoring van de
Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) van Rijkswaterstaat (RIZA)
(Anonymus 2007).
- De waterplanten worden bemonsterd met een 14-tandige hark.
- Per locatie is opgegeven de ligging van de raaien in RD-coördinaten.
- Omdat in de grote rivieren de waterplanten vooral langs de relatief
ondiepe oeverzone staan zijn de waterplanten raaien in het zomerbed
van de rivieren niet dwars op de oever gelegd, zoals bij de stagnante
wateren, maar in de lengterichting van de rivier.
Per locatie worden drie proefvlakken (PQ's) bemonsterd. Als
coördinaat voor een proefvlak wordt het middelpunt aangehouden.
- De codering van de afzonderlijke raaien is als volgt:
1. meest stroomopwaarts gelegen PQ;
2. middelste PQ;
3. meest stroomafwaarts gelegen PQ.

N.B. de lengte van de rivier-PQ's is 100 m de breedte is afhankelijk van de
breedte van de ondiepe zone en kan in het geval van riffles de totale breedte
van het zomerbed beslaan.
De locatie wordt bemonsterd vanaf de oever (waadbroek) eventueel
in combinatie met een kleine boot. In het geval van riffles
(Grensmaas) wordt over de riffle gelopen.
Bepaal per opname punt datum en tijd en registreer dit (in
veldcomputer /bemonsteringsformulier).
De vaste standaardmethode voor elke locatie is de harkmethode,
hierbij wordt de bedekking per soort en de totale bedekking geschat.
12
Ecologie monitoring 1ste fase mitigatiemaatregel

Bedekking
Schat op basis van (onderwater)-waarnemingen en het bovengeharkte
materiaal het totale bedekkingspercentage van de ondergedoken planten per
soort.
Voor de verschillende soorten wordt de bedekking in percentages als volgt
weergegeven:
0; 0.1; 1; 2; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 95; 99 en 100 %.
De frequentie en selectie van trajecten in relatie tot de drempelzones zullen
nog moeten afgesproken worden met de meetnetverantwoordelijken.
Mogelijkheden voor bijkomende metingen op de drempelzone-trajecten om
een vergelijking te kunnen maken met de overige trajecten van de Grensmaas
moeten in de komende jaren ingepast worden.
Waarom
trajecten
bepalen
trajecten
is.

kan dit nu niet aangegeven worden, toch zeker de selectie van de
in relatie tot de drempelzones. Op zijn minst moet je dan criteria
op basis waarvan afspraken omtrent frequentie en selectie van
kunnen gemaakt worden. Ik vermoed dat er toch een zeker minimum

4.2.2 Vlaamse-KRW methode

Naast de MWTL- methode wordt vanaf 2006 de methode toegepast die
Vlaanderen hanteert in de KRW-monitoring.
Het betreft een bemonstering vanaf de kano, waarbij de beide oeverzones
(begroeibare zone 0-1.5m diep) worden opgenomen (visueel + hark).
Kwalificerende soorten worden met GPS ingemeten, van alle soorten gebeurt
een abundantie-schatting per locatie die uiteindelijk over het gehele
Grensmaastraject wordt geëvalueerd. De beoordelingsmethode voor de KRW
is gebaseerd op de aanwezigheid van typespecifieke en verstorende soorten
en de variatie aan groeivormen.
Vanuit deze bemonstering van het gehele Grensmaastraject kan de informatie
over de kwalificerende soorten geëvalueerd worden naar mogelijke effecten
van de drempels (wanneer de drempelzones een andere trend tonen dan het
hele Grensmaastraject).
Deze bemonstering wordt éénmaal jaarlijks uitgevoerd in de nazomerperiode
(eind augustus-begin september) bij een lage afvoer.
De t=0 opname bevat dus opname beschrijvingen met abundanties per locatie,
en een concluderende overzichtstabel met soorten en abundanties over het
gehele traject.

4.3 Vissen

De vismonitoring van de Grensmaas gebeurt aan de hand van elektrovisserij.
Zowel op bootjes als wadend wordt een zo groot mogelijk aandeel van de
bedding bemonsterd.
Sinds oktober 1997 zijn de actieve bestandsopnamen voor vismonitoring
vanuit Nederland in de Grensmaas gericht op acht bemonsteringslocaties.
Voor de toekomstige KRW-monitoring zal een selectie van trajecten gebeuren,
net zoals voor Vlaanderen een selectie van een vijftal trajecten per
waterlichaam gebeurt.
Tijdens de bevissing worden diverse kenmerken ten aanzien van het gebruikte
vistuig, de locatie en de milieuomstandigheden die van belang zijn voor de
bemonstering genoteerd. Direct na de vangst worden de monsters verwerkt;
de vissen worden gesorteerd op soort, individueel gemeten. Met het elektrisch
schepnet wordt per bevissing een afstand van gemiddeld 400-500 m afgevist.
In de Grensmaas bedraagt de afstand waarover gevist wordt ongeveer 80013
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900 m. Het elektrisch schepnet wordt voor de boot uitgeworpen en de
aangetrokken vis rond het schepnet wordt verzameld. Gemiddelde voltage ligt
rond de 280V, gemiddelde amperage rond de 6.5A, maar varieert afhankelijk
van seizoen, watergeleiding etc. Voor het bepalen van de oeverlengte wordt
met een hand-GPS begin- en eindpunt geregistreerd. Bij niet rechte trajecten
worden eveneens tussenliggende punten geregistreerd. Hiermee wordt de
afgeviste oeverlengte bepaald per trek. Als eenheid van visserij-inspanning
voor het elektrisch schepnet wordt vangst per kilometer afgeviste oever
gehanteerd. Met ingang van het najaar 2000 is daarnaast als een extra maat
voor de inspanning ook het aantal steken (aantal malen dat het net in het
water wordt geworpen) geteld voor elk bevist oevertraject.
Met behulp van eerder vastgestelde lengte-gewicht relaties zijn de aantallen
per soort omgerekend naar biomassa per soort. Berekeningen van het aantal
gevangen vissen, vangst per eenheid inspanning (cpue) en biomassa zijn
uitgevoerd per soort per kerngebied. CPUE wordt berekend door per
gebiedsniveau (kerngebied of regio) de inspanning en de vangsten (aantal of
biomassa) te sommeren. Vervolgens wordt de vangst gestandaardiseerd door
vangst te delen door inspanning.
De frequentie en selectie van trajecten in relatie tot de drempelzones zullen
nog moeten afgesproken worden met de meetnetverantwoordelijken.
Mogelijkheden voor bijkomende metingen op de drempelzone-trajecten om
een vergelijking te kunnen maken met de overige trajecten van de Grensmaas
moeten in de komende jaren ingepast worden.

4.4 Libellen

De Gaffellibel is als soort voor het Grensmaas habitatgebied aangemeld. De
Gaffellibel is gebonden aan ondiep, snel stromend, helder, zuurstofrijk,
onvervuild water, met af en toe takken of boomwortels. Het vrij kunnen
stromen en eroderen/sedimenteren van de waterloop is voor het voortbestaan
van de soort van vitale betekenis.
In het doelendocument Grensmaas (versie 3 april 2007) wordt aangegeven dat
de habitat voor de soort verbeterd dient te worden. In de gebiedsbeschrijving
(concept maart 2007) wordt aangegeven dat indien de te beschermen soorten
en habitattypen uit (een deel van) de huidige bedding, tevens het begrensde
Habitatrichtlijngebied, verdwijnen, maar zich wel in de nieuw gevormde
bedding ontwikkelen, dit wordt beschouwd als het gevolg van natuurlijke
dynamiek en worden de natuurdoelen als behaald beschouwd.
De maatregelen van zomerbedverbreding zullen waarschijnlijk een positief
effect hebben op de habitatgeschiktheid van de Grensmaas voor de
Gaffellibel. Maar het feit blijft dat de soort (nog) niet voorkomt in het N2000
gebied. Zoals het zich nu laat zien, wordt de doelopgave voor deze soort dus
waarschijnlijk ook niet gehaald.
Een andere habitatsoort is de Rivierrombout. Deze wordt wel waargenomen
langs de Grensmaas de laatste jaren, evenwel is het onduidelijk of ze zich al
effectief in de bedding voortplant.
Gezien de onduidelijke status van beide soorten in het gebied, is het
onmogelijk om ze in het kader van de monitoring van de grinddrempels op te
nemen als kwalificerende soorten. Ze komen momenteel niet voor in het
invloedsgebied en toekomstprognoses zijn onzeker.
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5 Resultaten “T = 0“- meting
..........................................................................................

5.1 Abiotische parameters / Habitat

Een potentieel habitatkaart (we spreken van potentieel omdat het enkel de
abiotiek behelst) voor de situatie in 1995 en in 2005 is opgemaakt op basis
van de parameters waterdiepte en sedimentatie. Deze twee criteria zijn de
meest stabiele/betrouwbare om het habitat te gaan karteren. De overige
parameters variëren te sterk in tijd (temperatuur, stroomsnelheid) of tonen
sterke verschillen naargelang de kwalificerende soort.
Een waterdiepte van 10-80cm bij het laagwaterregime (10m³/s) geeft binnen
een beperkte range de zone weer die zowel in laagwater als bij gemiddeld
waterpeil als habitat bruikbaar is en dus een goede selectie voor het optimum
habitat (optimum habitat voor waterplanten en kritische habitat voor paai en
opgroei van vis) (Figuur 1). Ook de zones ondieper dan 10cm of dieper dan
80cm komen periodiek in aanmerking als habitat (dienen mee als habitat
tijdens langdurig laagwater of juist hogere afvoerperiodes) maar de begrenzing
10-80cm geeft een scherpere omgrenzing van een stabieler, duurzamer
habitat binnen de gegeven beddingsituatie.
Het sediment-criterium dekt enkele habitatparameters, zijnde 1) een
stroomsnelheid die niet te hoog mag zijn bij hogere afvoeren, 2) een substraat
dat voldoende fijn moet zijn en 3) een substraat dat vers moet zijn en niet
afgedekt met perilithon (optredend bij stabiele, afgepleisterde bedding). Dit
habitatcriterium werd zowel voor de kwalificerende vissoorten als kritisch
omschreven (De vocht et al. 2001) als uit de t=0 beschrijving voor de
waterplanten (zie hieronder).
Deze parameters kunnen afgelezen worden uit de beddingmeetgegevens en
hydraulische modelgegevens, zoals beschikbaar voor de situatie in 1995 en
2005. Door de relatief lange tussentijdse periode geeft dit een
nettoverandering weer. In de toekomst zal door frequentere multibeam
metingen een beter beeld verkregen worden. Voor een inschatting bij de
beddingsituatie van 1995 en 2005 is de waterdiepte afgeleid uit de
hydraulische modellering van de lage afvoer (10m³/s) (gegevens MeanderRWS Limburg, figuur 1). Voor een beter beeld voor 2005 is gebruik gemaakt
van de gemodelleerde waterhoogtes en het gemeten bodempeil uit 2005
(5x5m). De zones met sedimentatie zijn afgeleid uit de verschilsituatie van de
verschillende opgemeten bodemhoogtes (peilingen eveneens beschikbaar
voor 1998 en 2005, figuur 2).
Figuur 1 toont de ondiepe zones in 1995 en 2005 (de rastercellen voor 1995
zijn enkel omlijnd zodat het verschil te zien is), lokaal kan het gaan om sterke
verschuivingen (riffle-verplaatsing bijvoorbeeld in bocht ter hoogte van Meers)
of veranderingen (aangetakte plas Meers).
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Figuur 1
.....................................

De gemodelleerde ondiepe zones in
WAQUA (10-80cm bij 10m³/s) in 1995
en 2005.
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Figuur 2
.....................................

De sedimentatiezones (geel tot rood
gekleurd) op de kaart van de t=0
habitatinventarisatie. Naast de
verschillende hoogteklasses van
bodemverandering zijn ook de aanwezige
habitatsoorten weergegeven:

Gomflav: rivierrombout
Potnod: individuele plant
rivierfonteinkruid
Potnod2: hoge abundantie
rivierfonteinkruidvegetatie
Ranflui: vlottende waterranonke.

Voor de situatie van de bedding in 1995 en 2005 (figuur 3) werd een resultante
potentieel habitatkaart – de combinatie van ondiepe zones waar sedimentatie
opgetreden is - opgemaakt voor het gehele Grensmaastraject en het levert de
volgende basisgegevens op:
- Habitat Grensmaas 1995: 21.6 ha
- Habitat Grensmaas 2005: 27.2 ±0.25 ha
De waterdieptekaart werd voor de vergelijking van de situatie 1995-2005
afgeleid uit de Waqua-gridkaart wat een vrij ruwe rasterbenadering geeft.
Vanuit de basisgegevens van waterpeilen en bodemligging kunnen ook
gedetailleerder gegevens afgeleid worden tot op het niveau van een 5x5m
grid. Voor de situatie van de bedding in 2005 zijn deze gegevens met het
gedetailleerder grid berekend (resulterend in eenzelfde oppervlakte over het
Grensmaastraject) en in de hier weergegeven t=0 situatie weergegeven (figuur
3 en 4), zodat ze de komende jaren met de multibeam-metingen gedetailleerd
(met eenzelfde mate van detail) opgevolgd kan worden.
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Tussen 1995 en 2005 is er dus een kwart toename van potentieel habitat in de
bedding. Deze toename is een combinatie van de natuurlijke variatie en de
toename bij het project Meers. We kunnen een schommeling van 25% areaal
wel als maximumwaarde beschouwen voor de natuurlijke variatie tussen jaren,
alvorens van een significante wijziging te spreken.

Voor de drempelzone (figuur 4) resulteert deze t=0 analyse in een aandeel
habitat:
Habitat drempelzone 2005 : 7 ha
Als criterium voor de interpretatie van de monitoringgegevens moeten we
stellen dat er geen significante vermindering van habitat mag optreden; dit
kunnen we voor de drempelzone definiëren als een afname met 25%.
Aangezien het over een kerngebied gaat voor het habitat in de Grensmaas (de
drempelzone is goed voor ¼ van het habitat in de gehele Grensmaas!), is een
sterkere afname zeker niet aanvaardbaar.
Figuur 3
.....................................

Potentiële habitat in Grensmaas in
2005. De potentiële habitat (ondiepe
zones waar sedimentatie is
vastgesteld) is in het blauw
weergegeven voor het noordelijk (links)
en zuidelijk (rechts) traject van de
Grensmaas.
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Figuur 4
.....................................

Uitsnede van de potentiële habitat in de
drempelzone in 2005.

5.2 Waterplanten
5.2.1 Resultaten MWTL methode

De resultaten van Vlottende waterranonkel en Rivierfonteinkruid van de
afgelopen tien jaar staan in bijlage 1 weergegeven. De opnames tussen resp.
Maaskm 24-25, 33-34 zijn voor dit project het meest relevant (Figuur 5). Ter
illustratie zijn in tabel 4 en 5 de waargenomen bedekkingen van
Rivierfonteinkruid en Vlottende waterranonkel tussen Maaskm 33 en 34 en
tussen Maaskm 24 en 25 weergegeven.

Tabel 4
.....................................

Gemiddelde bedekking (%) van de MWTL
opnames tussen Maaskm 33 en 34.
(-) geen kartering uitgevoerd.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Rivierfonteinkruid

0

0

0

0

0

-

0

0

0

<1

0

Vlottende waterranonkel

1

<1

0

0

0

-

0

0

0

<1

0

Tabel 5
.....................................

Gemiddelde bedekking (%) van de MWTL
opnames tussen Maaskm 24 en 25.
(-) geen kartering uitgevoerd.

Rivierfonteinkruid
Vlottende waterranonkel

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0

0

0

<1

0

-

0

<1

0

2

<1

<1

<1

0

0

0

-

0

0

0

0

0

Deze resultaten geven aan de bedekkingen van Rivierfonteinkruid en
Vlottende waterranonkel in het algemeen laag zijn en dat de soorten niet in
alle jaren waargenomen zijn.
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Figuur 5
.....................................

De MWTL bemonsteringspunten van
waterplanten en vissen.

5.2.2 Resultaten Vlaamse KRW methode

De metingen hebben in september 2006 over het volledige Grensmaastraject
plaatgevonden.
In de zone met een waterdiepte tot ca. 1m groeien de meeste planten (meestal
2-4 meter van de kant). Vooral Vlottende waterranonkel en Rivierfonteinkruid
zijn indicatief voor natuurlijke rivieromstandigheden in de Grensmaas (tabel
amersfoortcoördinaten voor handen), het zijn niet enkel de typerende soorten
van het habitattype 3260, in het Grensmaastraject komen ze ook specifiek
voor op plaatsen waar de bedding iets breder is. De aanwezigheid van fijner
sediment en de gevoeligheid aan te grote krachten bij hoge waterstanden,
karakteriseren de groeiplekken van deze soorten. Vindplekken van deze
soorten zijn weergegeven in figuur 6 en nader uitgelicht voor het proefproject
Meers in figuur 7. Opvallend is dat Vlottende waterranonkel ook vooral
voorkomt in de ondiepe delen met stromend water en een relatief rijk
gesorteerde (en vooral fijne) grindsamenstelling. Dit is vooral te vinden bij de
uitstroom van het proefproject Meers en de stroomversnellingen rond
Borgharen en Elba. Rivierfonteinkruid is in de luwere zones te vinden, zoals
bv. rond het veer van Berg en in de Julianaplas bij Meers. In de bedding ter
hoogte van het proefproject Meers komt de soort vlakvormend voor tussen
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rivierkm 31.5 en 32 (vanaf grotere bol op figuur 7). Op alle overige plekken
staat de soort in losse pollen of maximaal vlekken van ongeveer 1-3 m².
Rivierfonteinkruid is in het hele Maasdal (vooral ook het Maasplassengebied)
de laatste jaren sterk in opkomst.
Figuur 6
.....................................

Voorkomen van Vlottende waterranonkel
en Rivierfonteinkruid in de Grensmaas in
2006.
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Figuur 7
.....................................

Voorkomen van Vlottende waterranonkel
en Rivierfonteinkruid in de drempelzone in
2006 (grootte bollen indicatie van
abundantie).

5.3 Vissen

De resultaten van de visbemonsteringen met het elektrisch schepnet in de
afgelopen tien jaar zijn in bijlage 2 weergegeven. De locaties van de
bemonsteringen staan in figuur 6 weergegeven. Hierbij valt op dat de locatie
Meers niet in het kader van MWTL bemonsterd wordt. De registraties uit de
vangsten met het elektroschepnet in de Grensmaas zijn in tabel 6
weergegeven.
Voor de kwalificerende soorten valt op dat ze in lage dichtheden voorkomen
en de vangsten van jaar tot jaar sterk verschillen. De vangsten van de
gidssoorten Kopvoorn en Barbeel zijn groter, ook deze verschillen sterk van
jaar tot jaar.Gemiddeld aantal exemplaren per trek!
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Tabel 6
.....................................

De registraties.

Bittervoorn
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

per trek
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08
0.08
0

aantal
per uur
0
0
0
0
0
0
0
0
0.26
0.13
0

per ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0.17
0.12
0

per trek
0
0.11
0
0
0.08
0
0.83
0
0.08
0
0

aantal
per uur
0
0
0
0
0.08
0
1.46
0
0.11
0
0

per ha
0
0.11
0
0
0.08
0
1.13
0
0.12
0
0

per trek
0.27
0
0.08
0.42
1.42
0.67
0.42
1.77
0.17
0
0.42

aantal
per uur
1.74
0
0
0
1.01
0.67
0.38
2.12
0.22
0
0.51

per ha
1.04
0
0.08
0.5
1.54
0.74
0.46
2.14
0.21
0
0.48

Kleine modderkruiper
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Rivierdonderpad
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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Kopvoorn
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

per trek
4
10
12.25
22
25.83
15
38.25
18.77
32.5
35.83
20.75

aantal
per uur
0
0
0
0
24.43
17.52
41.84
26.97
40.9
40.55
32.98

per ha
4
12.37
16.56
25.24
40
18.4
45.82
25.6
36.27
39.26
24.92

per trek
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

aantal
per uur
0.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

per ha
0.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

per trek
0
0
0
0
0
0.75
0.08
0
0
0
0

aantal
per uur
0
0
0
0
0
0.75
0.25
0
0
0
0

per ha
0
0
0
0
0
0.83
0.14
0
0
0
0

Rivierprik
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Zalm
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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Zeeprik
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

per trek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

aantal
per uur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

per ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

per trek
0
3.33
1.33
2.17
1.5
0.33
1.33
2.31
2.25
2.25
2

aantal
per uur
0
0
0
0
2.51
0.48
1.98
5.66
5.12
2.95
3.16

per ha
0
5.35
2.02
2.95
2.83
0.44
2.39
3.97
4.18
3.06
3.65

Barbeel
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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6 Conclusies en vervolgacties
..........................................................................................

De resultaten van zowel de waterplanten als de vissen verschillen per locatie
sterk van jaar tot jaar; dit betekent dat “t=0” niet op basis van de gegevens van
één jaar bijv. 2006 (Vlaamse-KRW methode) vastgesteld kan worden. Gezien
deze grote variatie is intensieve monitoring van de abiotische parameters van
cruciaal belang om de effecten van de drempels op kwalificerende
waterplanten en vissoorten in te schatten. Voor de abiotische monitoring wordt
gebruikt gemaakt van de MWTL methode, die aangepast is aan de
Kaderrichtlijn Water (AGI 2006) en de Vlaamse KRW methode. Daarnaast
zullen de rechtstreeks bemonstering van de waterplanten en vissen
gecontinueerd worden met de MWTL methode en de Vlaamse KRW methode.
Zie tabel 7.
De MWTL bemonstering locaties moeten worden uitgebreid voor zowel
waterplanten als vissen in de zone van de twee aangelegde drempels en de
zones van de toekomstige drempels.
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Bijlage
..........................................................................................

Tabel 7 Monitoringsaspecten.
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