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Samenvatting
Dit rapport behandelt het bepalen van een goed ecologisch potentieel (GEP) en de toestandsbeoordeling van kunstmatige en sterk gewijzigde waterlichamen, die het meest aanleunen bij het
natuurlijke type van alkalische, diepe (gestratifieerde) zoetwatermeren (watertype Aw), in
Vlaanderen voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Vermits het de eerste dergelijke studie voor de
regio en ook België, betreft, wordt eerst aandacht besteed aan de ontwikkeling van een algemeen
concept voor het meertype en aan methodologische aspecten. Daarnaast worden twee, met de
Grensmaas te Maaseik verbonden, grindplassen beoordeeld volgens dit stramien.
Als aanzet tot een algemeen kader t.b.v. de invulling van de verdere monitoringsverplichtingen
voor het genoemde meertype, wordt een overzicht gegeven van de voornaamste
hydromorfologische drukken tengevolge van gespecifieerde gebruiksfuncties op dergelijke
watersystemen in Vlaanderen. Deze hebben betrekking op, ondermeer, veranderingen in
morfologie, waterpeil, meerbodem, omgevend landgebruik, beheer en recreatie. Voor kunstmatige
en sterk gewijzigde meren kunnen de effecten te wijten aan verbinding met een waterloop,
ondermeer door verandering van de nutriëntentoestand en het waterniveau, evenzeer in bepaalde
mate beschouwd worden als het gevolg van hydromorfologische drukken en dienen ze, bijgevolg,
bij de bepaling van het ecologisch potentieel verrekend te worden. De mogelijke gevolgen van
dergelijke drukken op de toestandsbeoordeling van de biologische kwaliteitselementen,
fytoplankton, fytobenthos, macrofyten, macro-invertebraten en vissen, middels de in Vlaanderen
voorgestelde methoden wordt besproken. Voor een aantal drukken en elementen kan het
ecologisch potentieel (nog) niet onderscheiden worden van de verwachtingen bij een goede
ecologische toestand in natuurlijke omstandigheden, door gebrek aan kennis over de dosisresponsrelaties, interacties met andere variabelen of gebrek aan gevoeligheid van de
beoordelingsmethoden. Niettemin kunnen enkele algemene richtlijnen gegeven worden, ondermeer
wat betreft de beperkingen opgelegd aan aquatische macrofyten door peilvariaties en bepaalde
morfologische veranderingen.
Het algemene kader voor Aw-meren is toegepast om het GEP van beide grindplassen af te leiden,
rekening houdend met de gespecifieerde nutsfuncties, geplande ontwikkelingen en mogelijke
verzachtende maatregelen. Het GEP laat hierbij een geschatte verhoging van de
nutriëntenconcentraties, i.c. van totaalfosfor, toe bovenop de voorgestelde norm voor het
natuurlijke meertype door de rivierinvloed – bepaald door de nutriëntennormering voor het
riviertype – evenals de hieruit voortvloeiende gevolgen voor de chlorofyl a-concentraties en de
ontwikkeling van ondergedoken vegetatie, door verminderd doorzicht, in de plassen. Het
terugschroeven van de verwachtingen voor submerse vegetatie wordt echter beperkt, om het goed
ecologisch functioneren van het meer veilig te stellen. Op plaatselijke schaal worden de
verwachtingen m.b.t. de aanwezigheid en de diversiteit aan groeivormen van waterplanten en de
oevervegetatie bijgesteld door rekening te houden met fysische veranderingen.
Een belangrijk deel van het rapport documenteert de beschrijving en beoordeling van de
hydromorfologie,
fysisch-chemische
omstandigheden
en
de
verschillende
biologische
kwaliteitselementen
in
de
grindplassen,
aangevuld
met
een
overzicht
van
de
zoöplanktonpopulaties, op basis van waarnemingen in de periode 2006-2007. Aan de hand van de
gedane waarnemingen worden verbeteringen aangebracht aan sommige, eerder voorgestelde,
monitoring- en beoordelingsmethoden, i.c. voor fytoplankton, fytobenthos en macrofyten. De
resultaten geven aan dat een goed ecologisch potentieel niet bereikt wordt. Behalve door een
problematische nutriëntentoestand, leidend tot cyanobacteriënbloei, intensief bootverkeer,
waterskiën en grootschalige inrichtingswerkzaamheden, wordt het bereiken van dit doel
gehypothekeerd door de abundantie van smalle waterpest, een invasieve neofyt.
Tot slot worden aanbevelingen gegeven over verdere monitoring en mogelijke verzachtende
maatregelen voor beide waterlichamen, alsook voor de verbetering van methoden voor de
ecologische toestandsbepaling van meren, in het algemeen, waarna een aantal kennishiaten
geïdentificeerd worden die een meer nauwkeurige en betrouwbare bepaling van het GEP in de weg
staan.
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Abstract
This report deals with the identification of good ecological potential, and ecological status
assessment for the European Water Framework Directive of artificial and heavily modified water
bodies classified as being most comparable to natural alkaline, stratified freshwater lakes (regional
water type Aw) in Flanders, Belgium. As it is the first lake-oriented study of this kind undertaken in
the region, and member state, general concept development as well as methodological aspects are
addressed. Also, a case study of two gravel pits connected to the Common Meuse River, near
Maaseik in the province of Limburg, is documented.
In order to develop a general framework to facilitate further monitoring obligations, an overview is
presented of the major hydromorphological pressures resulting from specified uses affecting
alkaline, stratified freshwater bodies in Flanders. These pertain, e.g., to changes in morphology,
water level, substrate, land use, management and recreation. For artificial and heavily modified
water bodies, the impacts of connection to a river or stream, e.g. on nutrient conditions or water
level, can also be related to hydromorphological change to some extent. The presumed effects of
such pressures on the status assessment of the biological quality elements, phytoplankton,
phytobenthos, macrophytes, macroinvertebrates and fish, by methods proposed in Flanders is
discussed. For various pressures and elements, the good ecological potential cannot (yet) be
discerned from the expectations at good ecological status in natural conditions, due to insufficient
knowledge and quantification of responses, interactions with other variables or lack of sensitivity of
the assessment. However, guidelines can be given for some, e.g., for restraints imposed upon
aquatic macrophytes by water level fluctuations and certain morphological changes.
The general framework for alkaline, stratified freshwater lakes is applied to derive the good
ecological potential for both gravel pits, taking specified uses, planned morphological developments
and possible mitigation measures into account. Good ecological potential in this case allows for
some estimated increase of nutrient concentrations (i.e. TP) above the proposed standards for
natural lakes by riverine inputs – determined by the nutrient standards for the river type – and its
presumed effects on chlorophyll a concentrations, and the consequent change of the area/depth
distribution of submerged vegetation due to decreased transparency. This deviation is constrained,
however, in order to safeguard good ecological functioning of the lake. Local modifications are also
made for expectations with regard to the occurrence and the growth-form diversity of aquatic
macrophytes and the shore-line vegetation in relation to physical alterations.
A major part of the report deals with the description and assessment of hydromorphology,
physical-chemical conditions and the different biological quality elements in the gravel pits,
completed with a survey of their zooplankton populations, based on detailed observations in 20062007. Based on these observations, previously suggested monitoring and assessment methods are
improved upon, i.c. for phytoplankton and phytobenthos. The results show that good ecological
potential is not attained in either case. Besides poor water quality, leading to cyanobacterial
blooms, intense boat traffic, waterskiing and ongoing gravel works, the abundance of the invasive
alien species, Elodea nuttallii, impedes reaching this goal.
Finally, sugestions are made concerning future monitoring and possible mitigation measures for
both water bodies, as well as further improvement of biological status assessment of lakes in
general. Also, a number of issues are identified that need to be resolved further to allow a more
precise and reliable estimation of good ecological potential.
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Zij zijn, hoewel kunstmatig ontstaan, in de loop der jaren van grote
biologische betekenis geworden. In het algemeen zou men grindgaten en
enkele in het bijzonder als studieobject, voor de visserij en de hengelsport
en ten behoeve van de recreatie moeten kunnen behouden. Het maakt
daarbij weinig verschil of het grindgat al dan niet van de Maas is
afgesloten, aangezien de biologische gesteldheid van het water, de visstand
daarbij inbegrepen, een op zichzelf staande eenheid vormt.
(Wibaut-Isebree Moens 1964, over
Stevensweert en Roermond)

Nederlandse grindplassen tussen
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1 Inleiding
Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW; Richtlijn 2000/60/EG van het Europees
Parlement, CEC 2000) wordt gesteld dat natuurlijke waterlichamen een goede ecologische
toestand (GET) moeten behalen, terwijl sterk veranderde (SVWL) en kunstmatige
waterlichamen (KWL) een goed ecologisch potentieel (GEP) moeten bereiken. Voor de categorie
meren is in Vlaanderen vooralsnog geen kader uitgewerkt om het maximaal ecologisch
potentieel (MEP) en het GEP af te leiden. De voorliggende studie beschrijft een methode voor
het bepalen van het ecologisch potentieel (MEP en GEP) van wateren die aanleunen bij het
natuurlijke type ‘grote, diepe, alkalische meren’ (Jochems et al. 2002). Daarnaast wordt de
huidige ecologische toestand beschreven van alle relevante BKE voor twee KWL. Het betreft een
pilootstudie waarin de mogelijkheden en knelpunten worden aangeduid voor de bepaling van
het ecologisch potentieel voor meren van het type Aw (grote, diepe, alkalische wateren) die als
KWL of SVWL worden beschouwd. Daarbij valt op te merken dat van de 17 door Vlaanderen te
rapporteren stilstaande waterlichamen (alle > 50 ha) er slechts één als niet-kunstmatig wordt
beschouwd (nl. het Vinne, SVWL)

Figuur 1: Situering van de grindplassen Kessenich en Heerenlaak (achtergrond Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen,
1996. Topografische Kaart. Rasterversie van de topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel uitgegeven tussen 1978
en 1993 op schaal 1/10000 door het Nationaal Geografisch Instituut).

Onderwerp van deze studie zijn de waterlichamen VL05_196, Grindplas Kessenich en VL05_201,
Grindplassen Spaanjerd + Heerenlaak (Figuur 1). Van dit laatste waterlichaam wordt echter
enkel de Grindplas Heerenlaak opgenomen in het onderzoek, vermits de ontginning van de
Spaanjerdplas nog niet voltooid is en er in de studieperiode doorlopend actief grind werd
gewonnen.
Beide grindplassen zijn gelegen in het valleigebied van de Grensmaas nabij Maaseik en staan
met een geul in verbinding met de Maas. Gezien hun morfologie en andere limnologische
karakteristieken (ontbreken van een (semi-)permanente longitudinale stroming, optreden van
stratificatie, …) leunen deze waterlichamen duidelijk het sterkst aan bij de categorie ‘meren’ en
meer bepaald bij de zgn. ‘grote, diepe, alkalische meren’. Gezien de situering in de Maasvlakte
4

Bepalen van het ecologisch potentieel voor een aantal waterlichamen
vergelijkbaar met de categorie meren

en de verbinding met deze rivier, is het van nature meer voedselrijke subtype, Aw-e, vanuit de
ecologische verwachtingen daarbij het meest aangewezen referentiewatertype.

1.1 Definities maximaal en goed ecologisch potentieel (CIS
HMWB & AWB 2003)
De doelstelling van de KRW voor oppervlaktewateren is dat lidstaten tegen 2015 een ‘goede
ecologische en chemische toestand’ bereiken in alle waterlichamen. Voor bepaalde
waterlichamen is deze doelstelling echter niet dezelfde als voor wateren van natuurlijke
oorsprong of karakter. De KRW staat namelijk, onder bepaalde omstandigheden, toe dat
lidstaten sterk veranderde waterlichamen (SVWL) en kunstmatige waterlichamen (KWL)
aanwijzen, waar de doelstelling ten opzichte van die voor het meest aanleunende natuurlijke
watertype is aangepast aan de door specifieke hydromorfologische veranderingen gestelde
randvoorwaarden. Kunstmatige waterlichamen zijn oppervlaktewaterlichamen die door
menselijke activiteiten tot stand zijn gekomen op plaatsen waar voorheen geen natuurlijk water
aanwezig was. Het kunstmatige waterlichaam dient gecreëerd te zijn voor gespecificeerde
gebruiksfuncties die hieronder worden vernoemd. Een sterk veranderd waterlichaam is een
natuurlijk oppervlaktewaterlichaam dat als gevolg van fysieke wijzigingen door menselijk
handelen substantieel van aard is veranderd. De KRW voorziet voor de bepaling van de
kwaliteitsdoelstellingen voor KWL en SVWL een identieke benadering.
Gespecificeerde gebruiksfuncties, ook wel ‘nuttige doelen’ genoemd, zijn:
• scheepvaart (inclusief havenfaciliteiten);
• recreatie;
• activiteiten waarbij wateropslag noodzakelijk is, zoals drinkwatervoorziening, waterkracht of
irrigatie;
• waterregulatie, hoogwaterbescherming, landdrainage;
• andere duurzame ontwikkelingsactiviteiten die minstens zo belangrijk zijn.
De
gespecificeerde
gebruiksfuncties
leiden
over
het
algemeen
tot
aanzienlijke
hydromorfologische wijzigingen t.o.v. natuurlijke WL, die tot gevolg hebben dat het herstellen
van een ‘goede ecologische toestand’ (GET), zoals bepaald voor het meest overeenkomstige
natuurlijke watertype, zelfs op lange termijn, niet mogelijk is zonder dat de gespecificeerde
gebruiksfunctie wordt stopgezet of dat er sociaal-economisch onevenredig geachte inspanningen
dienen te worden geleverd. Er is m.a.w. sprake van een aanzienlijke en blijvende verandering
t.o.v. de ZGET voor het overeenkomstige watertype. Wordt door het nemen van ingrepen het
bereiken van de GET voor het overeenkomstige watertype toch mogelijk, dan verliest het WL
zijn kunstmatig of sterk veranderd karakter en wordt het verder als natuurlijk beoordeeld. De
benadering als KWL of SVWL laat toe de gespecificeerde gebruiksfuncties voort te zetten en
tegelijkertijd milderende maatregelen ter verbetering van de ecologische kwaliteit toe te staan
die leiden tot aangepaste doelstellingen, met name ‘maximaal ecologisch potentieel’ en ‘goed
ecologisch potentieel’.
Voor waterlichamen die zijn aangewezen als SVWL of KWL zijn de minimale milieudoelstellingen
‘goed ecologisch potentieel’ (GEP) en ‘goede chemische toestand’. Deze doelstellingen moeten,
bij ontstentenis van een gegronde motivatie1 , tegen 2015 worden gerealiseerd. De
referentieconditie voor SVWL en KWL is het maximaal ecologisch potentieel (MEP). Het MEP
is een toestand die, voor zover mogelijk, de biologische toestand van het meest vergelijkbare
waterlichaam weergeeft, rekening houdend met de gewijzigde eigenschappen van het
waterlichaam. Het goed ecologisch potentieel (GEP) laat ‘geringe veranderingen’ ten opzichte
van het MEP toe voor wat de biologische toestand betreft.

1
Dit kan enkel op basis van technische haalbaarheid, onevenredig hoge kosten of natuurlijke omstandigheden. Onder
dergelijke omstandigheden, die in de stroomgebiedsbeheerplannen specifiek dienen te worden toegelicht, biedt de KRW de
lidstaten de mogelijkheid de termijn te verlengen met twee extra perioden van zes jaar voor het plannen en implementeren
van maatregelen.
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1.2 Bepaling van MEP
Om tot het MEP en milieudoelstellingen te komen voor SVWL en KWL geeft de CIS-handleiding
(CIS HMWB & AWB 2003) vier stappen aan (Figuur 2
Eerst worden de relevante hydromorfologische, biologische en
kwaliteitselementen van de meest vergelijkbare watercategorie gekozen.

fysisch-chemische

Stap 1:
Kwaliteitselementen kiezen voor MEP op basis van een
vergelijkbare watercategorie.

Stap 2:
MEP hydromorfologische condities bepalen en alle
hydromorfologische milderende maatregelen toepassen die geen
significante negatieve effecten hebben op het gespecificeerd gebruik
of het milieu in brede zin.

Stap 3:
MEP fysisch-chemische condities bepalen op basis van een
vergelijkbaar watertype en de resultaten van stap 2.

Stap 4:
MEP biologische condities bepalen op basis van een vergelijkbaar
watertype en de resultaten van de stappen 2 en 3.

Figuur 2: Proces voor het definiëren van het maximaal ecologisch potentieel.

Bij de tweede stap worden de hydromorfologische omstandigheden bepaald; dit zijn de
condities die zouden bestaan als alle relevante milderende maatregelen zijn genomen. De
milderende maatregelen voor het bepalen van het MEP dienen:
• geen significant negatief effect te hebben op de gespecificeerde gebruiksfuncties (inclusief
onderhoud en exploitatie). Deze overweging bestaat uit een beoordeling van de mogelijke
economische effecten van de milderende maatregelen, maar niet uit een beoordeling van
onevenredig hoge kosten of de effecten op het milieu in brede zin;
• ervoor te zorgen dat de meest nauwkeurige benadering van het beste ecologische
continuüm wordt bereikt, met name voor wat betreft de migratie van fauna en de realisatie
van geschikte paaigronden en kraamkamers.
Onder de noemer milderende maatregelen zullen in deze studie vooral (geplande)
natuurtechnische ingrepen en beheersmodaliteiten, met inbegrip van deze ten behoeve van
recreatieve bezigheden, de nodige aandacht vragen.
In stap 3 wordt het maximaal ecologisch potentieel van de fysisch-chemische condities
bepaald. Deze komen geheel of vrijwel geheel overeen met de onverstoorde staat die
aangegeven is voor het type oppervlaktewaterlichaam dat het meest vergelijkbaar is met het
betrokken kunstmatige of sterk veranderde waterlichaam. Bij sommige KWL zullen ook de
waarden voor bepaalde fysisch-chemische kwaliteitselementen sterker gaan afwijken van de
natuurlijke referentieomstandigheden in het meest vergelijkbare watertype tengevolge van de
hydromorfologische veranderingen. Wanneer deze fysisch-chemische condities direct in verband
staan met de fysieke wijzigingen die de gespecificeerde gebruiksfuncties mogelijk maken, wordt
door de CIS-handleiding aangegeven om rekening te houden met deze verschillen bij het
vaststellen van MEP. Dit is dus enkel van toepassing op bepaalde fysisch-chemische elementen
en geldt niet voor de specifieke verontreinigende stoffen, vermits deze niet gerelateerd worden
aan de hydromorfologische wijzigingen. Daarenboven is het niet gepast dat de doelwijzigingen
vanwege indirecte gevolgen van hydromorfologische wijzigingen leiden tot een situatie waarbij
6
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ecologische verschijnselen die gewenste functies of de volksgezondheid hypothekeren, zoals
bijv. vis- of vogelsterfte, ontwikkeling van storende of toxische waterbloei of exuberante
plantengroei, worden gelegitimeerd en bestendigd.
Indien, bijvoorbeeld, het MEP van een meer een bijkomende verbinding met een waterloop
veronderstelt, blijven enkel de eventuele gevolgen van de te herstellen antropogene drukken,
incl. verontreiniging (m.i.v. nutriëntentoestand) van tel voor de afstand tot het doel. In dit geval
kunnen zowel algemene veranderingen in watersamenstelling, troebelheid, etc., als een
sterkere dynamiek van dergelijke variabelen, als gevolgen van een hydromorfologische druk
beschouwd worden, voor zover zij het ecologisch functioneren niet in de weg staan. Teneinde
het mogelijke verschil in de verwachtingen te illustreren kunnen, bijv. enkele door Nijboer et al.
(2000) opgegeven streefwaarden m.b.t. nutriëntenconcentraties in Nederlandse diepe wateren
in open verbinding met de rivier en van de rivier geïsoleerde, grote, diepe wateren nuttig zijn:
ortho-P resp. < 0,07 en < 0,03 mg l-1, TP resp. < 0,1 en < 0,04 mg l-1, nitraat-N resp. < 0,46
en < 0,35 mg l-1, ammonium-N resp. < 0,4 en < 0,08 mg l-1. De eisen voor specifieke
synthetische verontreinigende stoffen bij MEP zijn dezelfde als deze voor natuurlijke
waterlichamen.
In een vierde stap wordt het MEP van de biologische kwaliteitselementen vastgelegd. Het
MEP is bedoeld om de meest nauwkeurige benadering van een natuurlijk aquatisch ecosysteem
te beschrijven dat kan worden bereikt, gegeven de hydromorfologische kenmerken en
randvoorwaarden. Het MEP voor biologische condities dient zoveel mogelijk de toestand weer te
geven van het meest vergelijkbare waterlichaamtype bij een zeer goede ecologische toestand,
de hydromorfologische en resulterende fysisch-chemische omstandigheden in acht genomen
(zie stappen 2 en 3). Waar de nuttige doelen dit toelaten en meerdere inrichtingsopties open
blijven, bijv. wat de mate van isolatie ten opzichte van de rivier betreft, kunnen meerdere
biologische MEP-scenario’s relevant zijn (volledige afsluiting, huidige toestand, sterkere
doorstroming, …).
De KRW geeft welbepaalde methoden aan die kunnen gebruikt worden bij het bepalen van het
MEP:
1. ruimtelijke netwerken van gebieden die voldoen aan MEP-criteria;
2. modellering;
3. een combinatie van 1 en 2;
4. expertenoordeel, indien het niet mogelijk is bovenstaande methoden te gebruiken.

1.3 Bepaling van GEP (CIS HMWB & AWB 2003)
Een goed ecologisch potentieel kan gedefinieerd worden als de status waarbij er lichte
veranderingen in de waarden van de relevante BKE zijn ten opzichte van de waarden bij
maximaal ecologisch potentieel.
Voor het GEP gelden volgende criteria voor de biologische en andere kwaliteitselementen (in
onderstaande volgorde):
1. Het vaststellen van goed ecologisch potentieel voor KWL (en SVWL) is hoofdzakelijk
gebaseerd op de biologische kwaliteitselementen (afgeleid van MEP). Het GEP staat
‘geringe wijzigingen’ toe in de waarden van de BKE ten opzichte van het MEP.
2. De hydromorfologische condities bij het GEP dienen zodanig te zijn dat ze het
behalen van het GEP voor biologische waarden ondersteunen. Hiervoor dienen de
hydromorfologische condities die noodzakelijk zijn voor het behalen van de GEPwaarden voor de BKE te worden geïdentificeerd, met name voor het behalen van de
waarden voor die BKE die gevoelig zijn voor hydromorfologische wijzigingen. De KRW
(Annex V 1.1) vermeldt in dit verband voor meren expliciet, wat het hydrologisch
regime betreft, de kwantiteit en dynamiek van waterstroming, de verblijftijd en de
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verbinding met het grondwaterlichaam en voor de morfologie, de variatie in diepte,
kwantiteit, structuur en substraat van de meerbodem en de oeverstructuur.2
3. De waarden voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen bij het GEP
zijn zodanig dat ze het bereiken van het GEP voor biologische waarden ondersteunen.
Het is eveneens noodzakelijk dat de waarden voor de algemene fysisch-chemische
kwaliteitselementen bij het GEP zodanig zijn dat het functioneren van het ecosysteem
gewaarborgd blijft.
4. Het GEP vereist tevens naleving van de milieukwaliteitsnormen voor de specifieke
kwaliteitselementen voor synthetische en niet-synthetische verontreinigende
stoffen conform de in bijlage V Nr. 1.2.6. aangegeven procedure.
Het GEP is het meest essentiële, want effectief te realiseren, ecologisch kwaliteitsniveau. Een
goede bepaling vereist echter dat de biologische effecten van de te milderen
hydromorfologische veranderingen nauwkeurig gekend zijn. Dit kan op basis van modellen,
vergelijking met andere HMWB & AWB en expertkennis gebeuren. Figuur 3 geeft de stappen
weer die dienen doorlopen te worden om het GEP te bepalen. Hierin wordt eerst nagegaan hoe
afhankelijk de fysisch-chemische omstandigheden zullen zijn van de hydromorfologie, wat dan
weer toelaat om het meest vergelijkbare natuurlijke watertype te kiezen. De verdere afweging
gebeurt op het niveau van de BKE.

Stap 1:
Schat hydromorfologische
maatregelen genomen zijn

Stap 2:
Schat
fysisch-chemische
hydromorfologische MEP

condities

condities

indien

alle

verwacht

milderende

bij

het

Stap 3:
Identificeer het meest vergelijkbare natuurlijke watertype

Stap 4:
Schat hoe de waarden van de biologische kwaliteitselementen
kunnen verschillen van die voor het meest vergelijkbare
natuurlijke watertype

Stap 5:
Bepaal waarden van de biologische kwaliteitselementen bij
MEP

Stap 6:
Schat wat een lichte verandering van deze waarden zou zijn

Figuur 3: Stappen voor het bepalen van GEP.

De kwaliteitsklassen voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen en hun woordelijke
omschrijving worden door Tabel 1 gegeven.

2

Hellsten & Dudley (2006) wijzen er op dat hydrologisch regime en morfologische toestand moeilijk te scheiden zijn,
gezien de onderlinge afhankelijkheid van beide.
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Tabel 1: Omschrijving van de kwaliteitsklassen van de biologische kwaliteitselementen voor kunstmatige (KWL) en sterk
veranderde waterlichamen (SVWL) en voorstelling ervan op kaart. * EU-richtlijn 2000/60/EG; ** CIS HMWB & AWB (2003).

indeling naar
ecologisch
potentieel

kleurcode

omschrijving kwaliteitsklassen
KWL

SVWL

MEP

De waarden van de relevante biologische
kwaliteitselementen zijn zoveel mogelijk
normaal voor het meest vergelijkbare
type oppervlaktewaterlichaam, gegeven
de
fysische
omstandigheden
die
voortvloeien uit de kunstmatige of sterk
veranderde
kenmerken
van
het
waterlichaam.*

goed en hoger

Er zijn lichte veranderingen in de
waarden van de relevante biologische
kwaliteitselementen ten opzichte van de
waarden
bij
maximaal
ecologisch
potentieel.*

gelijke groene
en lichtgrijze
strepen

gelijke groene
en
donkergrijze
strepen

matig

Er zijn matige veranderingen in de
waarden van de relevante biologische
kwaliteitselementen ten opzichte van de
waarden
bij
maximaal
ecologisch
potentieel. Deze waarden zijn aanzienlijk
meer verstoord dan bij goede kwaliteit.*

gelijke gele en
lichtgrijze
strepen

gelijke gele en
donkergrijze
strepen

ontoereikend

Er zijn grote wijzigingen in de MEPwaarden
voor
de
biologische
kwaliteitselementen.**

gelijke oranje
en lichtgrijze
strepen

gelijke oranje
en
donkergrijze
strepen

slecht

Er zijn zeer grote wijzigingen in de MEPwaarden voor de biologische kwaliteitselementen (i.e. grote delen van de MEP
biologische gemeenschap ontbreken)**

gelijke rode en
lichtgrijze
strepen

gelijke rode
en
donkergrijze
strepen
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1.4 Bepaling van de toestand (CIS HMWB & AWB 2003)
Figuur 4 geeft weer hoe vervolgens de toestand afgeleid dient te worden uit de verschillende
kwaliteitselementen. Merk op dat er slechts 4 kwaliteitsniveaus gebruikt hoeven te worden;
aangeven of het MEP al dan niet bereikt wordt is facultatief. Voor de klassificatieniveaus ‘goed’
en ‘matig’ dienen zowel de fysisch-chemische (m.b.t. functionering van het ecosysteem en
specifieke verontreinigingen) als de biologische criteria in aanmerking genomen te worden; voor
de lagere niveaus zijn het enkel deze laatste die men in rekening brengt.

Figuur 4: Rol van de biologische, hydromorfologische en fysisch-chemische kwaliteitselementen bij de toestandsbepaling
van sterk gewijzigde en kunstmatige waterlichamen (CIS HMWB & AWB 2003).

1.5 Probleemstelling
Voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen dienen voor elk waterlichaam afzonderlijk
het MEP en het GEP afgelijnd te worden, dit in tegenstelling tot natuurlijke WL, waar de
doelstellingen volgens watertype geformuleerd worden. Het MEP voor hydromorfologie en
fysisch-chemische elementen is op dit moment voor geen enkel Vlaams meer uitgewerkt; een
beoordelingskader en -methode voor de hydromorfologie van meren zijn nog te ontwikkelen.
Hierdoor kan de bepaling van MEP en GEP voor de BKE niet uitgewerkt worden volgens de
hiervoor besproken procedure. Daarom is ervoor geopteerd om in eerste instantie en naar
analogie met de benadering voor macrofyten bij rivieren (Leysen et al. 2006), een meer
generieke beslissingsstructuur uit te werken, waarmee per waterlichaam de afleiding van het
MEP en GEP kan worden bepaald (Figuur 5).
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‘generieke’ benadering, incl. tabel drukken/respons
inventaris hydromorfologische drukken op waterlichaam
keuze beoordelingscriteria per element

MEP (maximale verwachtingen) rekening houdend met
verdere inrichting
+
milderende maatregelen en blijvende drukken

GEP beschrijven (beperkingen)

actuele toestand bepalen
Figuur 5: Algemene procedure voor het bepalen van MEP en GEP.

Deze generieke aanpassing geeft enkel een beeld van de mogelijke drukken en de eventuele
aanpassingen op de biologische maatlatten, die van toepassing kunnen zijn op een bepaald WL.
Het potentieel voor een afzonderlijk WL kan in werkelijkheid hoger zijn dan de generieke
aanpassing laat vermoeden. Het specifieke potentieel dient dan ook met de gerealiseerde
kwaliteit rekening te houden. Indien deze reeds als ‘goed of beter’ uit de bus komt volgens de
normen voor het ‘natuurlijke’ type - m.a.w. als reeds een GEP wordt behaald dat overeenstemt
met een GET voor het betreffende type - heeft het immers geen zin om het GEP lager in te
schatten. Enkel een noodzakelijk geachte versterking van de hydromorfologische drukken zal
dan tot een eventuele aanpassing leiden.

1.6 Inhoud van dit rapport
In dit rapport wordt, achtereenvolgens, een overzicht gegeven van de mogelijke
hydromorfologische drukken op grote, diepe, alkalische meren in Vlaanderen en een
beschrijving gegeven van hun mogelijke weerslag op de verschillende biologische
kwaliteitselementen, fytoplankton, fytobenthos, macrofyten, macro-invertebraten en vissen
(Hfst. 2). Hierna wordt overgegaan tot de situering van het ecologisch potentieel van beide
grindplassen (Hfst. 3). De actuele toestand van deze waterlichamen en de waarnemingen
hieromtrent zijn het onderwerp van Hfst. 4. Tenslotte geeft Hfst. 5 de besluiten m.b.t. de
ecologische kwaliteit, opties voor verdere monitoring, mogelijke milderende maatregelen,
evenals enige kennishiaten. De resultaten van een gelijktijdig, maar buiten het bestek van de
specifieke opdracht, uitgevoerd zoöplanktononderzoek van beide WL zijn in addendum
opgenomen.
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2 Methodologie voor het bepalen MEP/GEP voor meren
van het type Aw
2.1 Hydromorfologische drukken
2.1.1

Algemeen

In de lager gelegen, dicht bevolkte, gebieden van Europa vloeien de voornaamste
hydromorfologisch drukken doorgaans voort uit wijzigingen t.b.v. de bescherming tegen
overstromingen, scheepvaart, allerlei vormen van recreatie en onrechtstreeks, uit
hydromorfologische veranderingen van rivierwaterlichamen en intensief landgebruik, waardoor
hydrologische en geomorfologische processen op grotere schaal gewijzigd worden.

kwantiteit
en dynamiek van de
waterstroming

verbinding met
grondwaterlichaam

fytoplankton

vis

verblijftijd

macrofyten
fytobenthos

waterpeil

variatie
meerdiepte

,

macro - invertebraten

kwantiteit, structuur
en substraat meerbodem

structuur meeroever

Figuur 6: Relaties tussen hydrologische (blauw), morfologische (oranje) en biologische kwaliteitselementen (groen) vermeld
door de KRW (naar Acreman et al. 2006, gewijzigd). Biotische interacties zijn door onderbroken pijlen aangegeven.

Figuur 6 geeft schematisch de verbanden weer tussen de hydromorfologische meerkenmerken
en de BKE. Deze relaties bepalen welke specifieke drukken vanuit de hydromorfologie op deze
laatste in rekening gebracht dienen te worden. Vaak worden deze specifieke drukken bepaald
door combinatie en interactie van de meerkenmerken. Zo beïnvloeden, bijvoorbeeld, zowel de
variatie in meerdiepte, het waterpeil en het bodemsubstraat, als de waterstroming en de
verblijftijd, alsook de biota (vegetatie, vis en zelfs invertebratenfauna), alle de hoeveelheid
zwevende minerale stof in de waterkolom. Kwantificering van de effecten op de BKE is dan ook
niet alleen complex en informatievergend, maar ook in belangrijke mate met onzekerheid
behept. In de praktijk zal meestal hooguit op een ‘best professional judgement’ teruggegrepen
kunnen worden.

2.2 Aanpak in de omliggende landen
Er is vrij weinig informatie beschikbaar omtrent de MEP/GEP-benadering van meren in andere
lidstaten. De methodiek hierrond is immers in de meeste lidstaten nog in volle ontwikkeling. De
nadruk ligt in andere landen (vooral Scandinavië, Meditterrane gebieden en regio’s meer dan
200 m boven zeeniveau) vaak op stuwmeren, een problematiek die voor Vlaanderen minder aan
de orde is. Ook de sterke verschillen in de wijze waarop de BKE beoordeeld worden,
bemoeilijken het vinden van relevante aanknopingspunten. Vermeldenswaard zijn echter de
aanpak in Nederland en Groot Brittannië, waar reeds een meer gestroomlijnde visie ontwikkeld
is en diverse documenten terzake beschikbaar zijn.
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2.2.1

Nederland

Op een workshop over sterk gewijzigde waterlichamen (Praag, 1-18/10/2005; Kampa & Kranz
2005) is een alternatieve, pragmatische, MEP/GEP-benadering voorgesteld (cf. PIH 2005 en DG
WFD & Hydromorphology 2006, Annex II), waarbij het MEP vanuit de huidige toestand wordt
afgeleid door het maximale verwachte effect van mogelijke beheer-, inrichtings- en
emissiemaatregelen op het beoordelingsresultaat te verrekenen. Het GEP wordt hiervan afgeleid
door het effect weg te laten van de maatregelen die slechts een geringe biologische verbetering
opleveren. GEP wordt in dit geval gedefinieerd als de verwachte ecologische toestand wanneer
alle milderende maatregelen, met uitzondering van deze met een gering gecombineerd effect,
zijn genomen of, met andere woorden, een goed ecologisch potentieel bij afwezigheid van
andere beduidende drukken, zoals verontreiniging, wordt verwacht. Deze alternatieve werkwijze
wordt verondersteld een gelijkaardig ambitieniveau op te leveren. Bij het huidige kennisniveau
van de dosis-responsrelaties tussen de op te heffen drukken en de ecologische toestand lijkt
deze werkwijze echter minder goed toepasbaar op watersystemen in Vlaanderen. In Nederland
wordt deze pragmatische benadering wel toegepast. Zo zijn daar ‘default’ MEP’s en GEP’s
afgeleid voor enkele veel voorkomende hydromorfologische veranderingen. Voor zoete,
gebufferde meren (M14, M20 en M27) werden ‘default’ MEP’s en GEP’s opgesteld voor
tegennatuurlijk peilbeheer en gedempt peilbeheer (algemeen toegepast in poldergebieden), al
dan niet in combinatie met oeververdediging (van der Molen 2007). De maatlatten voor
fytobenthos, fytoplankton en submerse macrofyten hoeven niet te worden aangepast voor deze
ingrepen. Voor oevervegetatie (helofyten) verkleint het verwachte begroeibare areaal door
peilbeheer en oeververdediging, maar de bedekking binnen dit areaal wordt niet beïnvloed. Voor
macro-invertebraten worden minder taxa verwacht in ondiepe meren, terwijl voor diepe meren
het GEP gelijkgesteld wordt aan de GET. Het MEP voor de maatlat vissen wordt aangepast in
functie van het verwachte oppervlakteaandeel oevervegetatie.

2.2.2

Groot-Brittannië

Verandering van het waterpeil, door wateronttrekking, wordt in Groot-Brittannië beschouwd als
de belangrijkste hydrologische parameter waarvoor de aquatische gemeenschappen in
(stuw)meren, eventueel met uitzondering van het fytoplankton, gevoelig zijn (Acreman et al.
2006). Daarnaast is er ook en vooral m.b.t. morfologische wijzigingen, een bredere visie
ontwikkeld waaruit lering getrokken kan worden.
Een literatuuroverzicht van de mogelijkheden om de hydrologische karakteristieken van meren
te karakteriseren en voorstellen m.b.t. de monitoring van drukken in de verschillende
meetprogramma’s voor de KRW vindt men bij Bragg et al. (2003). Met dit overzicht als
achtergrond, volgen Rowan & Soutar (2005) de DPSIR-keten om de gevoeligheid van meren
voor hydromorfologische veranderingen volgens hun typespecifieke kenmerken te benaderen.
Een scoresysteem is opgesteld, waarin verschillende drukken, al naargelang hun intensiteit,
gecombineerd worden, om de mate van hydromorfologische verandering aan te geven. De
relatie van deze score tot de waarden van de BKE valt nog te onderzoeken. In een
expertenworkshop (zie ook Palmer 2003) werd immers, onder meer, geconcludeerd dat er nog
teveel leemtes zijn in de kennis, om een betrouwbare voorspelling te doen over de grootte van
waterpeilschommelingen die kunnen leiden tot een verandering van de ecologische kwaliteit van
meren met verschillende fysisch-chemische karakteristieken. Uiteindelijk zijn, op basis van
expertenoordeel, basisniveaus voor gevoeligheid vastgelegd die, al naargelang het meertype,
variëren van 10 tot 20 % afwijking ten opzichte van de van nature in het meer voorkomende
waterpeilen.
Een overzicht van mogelijke drukken tengevolge van fysische veranderingen op (UK) meren
vindt men bij Rowan & Soutar (2005). Een beknopte versie hiervan wordt door
Tabel 2 gegeven.
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drainage

dieptevariatie; kwantiteit en
structuur substraat
toestand en structuur
oeverzone
hoeveelheid en dynamiek
doorstroming

constructiewerken; structuren

lager waterpeil
ratio litoraal/profundaal
kortere verblijftijd

hydraulische
infrastructuur

verandering
uitstroom

Bepalen van het ecologisch potentieel voor een aantal waterlichamen
vergelijkbaar met de categorie meren

waterniveau; hoeveelheid en
dynamiek stroming

aard en snelheid
peilveranderingen

peilregime

toestand en structuur
oeverzone; hoeveelheid en
structuur substraat; verlies
verbinding met grondwater

waterniveau; hoeveelheid en
dynamiek stroming

kwantiteit en structuur
substraat (litoraal &
profundaal)

verhoogde turbiditeit

verhoogde diepte stratificatie en effect op
effectieve verblijftijd; O2-profiel
en chemische stratificatie;
oevererosie

kwantiteit en structuur
substraat (litoraal en
profundaal) via patroon van
sedimentatie/erosie

oevererosie; oppervlak
sedimentatie/erosie

kwaliteit en structuur substraat
oeverzone

ratio litoraal/profundaal

verandering van
oppervlak

verblijftijd; hoeveelheid en
dynamiek doorstroming

theoretische verblijftijd

verandering van
volume

afdamming

hydromorfologisch
kwaliteitselement

toestandswijziging

druk

verandering

fytoplankton (en hiervan afhankelijke fauna)

trofietoestand

visreproductie; productiviteit

minder submerse macrofyten; verlies voedsel
en habitat vissen en invertebraten

successie macrofyten

fytoplanktonsamenstelling; trofische
structuur; minder submerse macrofyten

lagere fytoplanktonproductiviteit en andere
-samenstelling

macrofyten, litoraal zoöbenthos;
visreproductie

trofietoestand

fytoplanktonsamenstelling; trofische
structuur; visproductiviteit

ecologische impact

Tabel 2: Overzicht van fysische drukken met geassocieerde toestandsveranderingen en ecologische effecten (naar Rowan & Soutar 2005; zie aldaar voor verdere opmerkingen, te meten variabelen
en referenties).

verlies natuurlijke structuur
litoraal of sublitoraal;
plaatselijke diepte;
sedimentverstoring (effect op
troebeling, nutriënten, O2)
ander substraat; vrijstellen fijn
mineraal materiaal
deponie diverse materialen
maaien/verwijderen submerse
en emergente macrofyten

voor navigatie

voor delfstoffen

storten

ruimen
macrofyten

bosbouw,
landbouw,
urbanisatie,
infrastructuur

baggeren

storten

vegetatiebeheer

intensivering
aanbelendend
landgebruik
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verlies natuurlijke structuur
oever, litoraal of sublitoraal
habitat

wegen, pontons,
bruggen, etc.

constructies

structuur en toestand
oeverzone; kwantiteit en
structuur substraat

sterkere erosie en resuspensie
(minder doorzicht)

plaatselijke diepte; structuur en
toestand oeverzone; kwantiteit
en structuur substraat;
dynamiek zwevende stof

impact op vogelpopulaties; verlies litoraal
habitat (minder overhangende vegetatie en
voedsel)

minder macrofyten; verlies voedsel en
(schuil)habitat vissen en invertebraten;
lagere fytoplanktonproductie en andere
-gemeenschap

verwijderen macrofyten en fytobenthos;
effecten op waterdiepte, golfregime,
troebeling en substraat op macrofyten en
invertebraten, visreproductie en
-fourageermogelijkheden

verlies habitat en -continuüm; mechanische
schade macrofyten; lichtklimaat; verlies
habitatcontinuüm

afname sedimentbewonende invertebraten;
fytoplankton

minder submerse macrofyten; verlies voedsel
en schuilhabitat vissen en invertebraten en
vispaaiplaatsen in seizoenaal overstroomde
delen

ecologische impact
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meer runoff; minder allochtone
organische stof

onnatuurlijke bedekking en
vegetatieverlies in
oeverbelendende zone

resuspensie sediment

toestand en structuur
oeverzone; kwantiteit en
structuur substraat; verlies
substraatcontinuüm

verminderde sediment- en
nutriëntenaanvoer vanuit oever;
minder golfdemping; verhoogde
erosie niet versterkte oevers
verdeling waterdiepte;
kwantiteit en structuur
substraat (op termijn
sedimenttransport)

toestand en structuur
oeverzone; kwantiteit en
structuur substraat; verbinding
met grondwater

verandering of verlies structuur
(sub)litoraal habitat;
verandering litoraal
sedimentbudget

profiel en
versteviging
oever, evt. tot in
litoraal

oeveraanleg

hydromorfologisch
kwaliteitselement

toestandswijziging

druk

verandering

relatieve plaats zones met
erosie/sedimentatie (doorzicht,
nutriënten)
erosie oeverzone; mechanische
schade

dynamiek van
sediment

verstoring via
erosie/
betreding,
wijziging
morfologie

uitbreiding
hydrologie en runoff,
urbaan gebied en sedimentaanvoer
land- of bosbouw

verandering
sedimentregime

recreatie

uitbreiding
landgebruik in
waterleverend
gebied
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verstoring vismigratiewegen;
verandering uitwisseling
nutriënten, water en sediment

verandering in
structuur/
dynamiek
instroom

kanalisatie in- en
uitstroom
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verwijderen macrofyten

erosie oeverzone en paden

verhoogde aanvoer water

bovenstroomse afleiding water

toestandswijziging

druk

verandering

structuur en toestand
oeverzone; kwantiteit en
structuur substraat;
hoeveelheid en dynamiek
stroming

kwantiteit en structuur
substraat; structuur en
toestand oeverzone

kwantiteit en structuur
substraat; structuur en
toestand oeverzone

verblijftijd; hoeveelheid en
dynamiek stroming (en
sedimentfluxen); kwantiteit en
structuur substraat/oeverzone

hydromorfologisch
kwaliteitselement

verstoring en fysische schade aan soorten en
habitat; nutriëntentoestand/
hoeveelheid en competitie tussen macrofyten
en fytoplankton; visreproductie

verstoring en fysische schade soorten en
habitat

mogelijk verlies paaiplaats; productiviteit
macrofyten; doorzicht (en trofietoestand)

mogelijk verlies paaiplaats; verlies ecologisch
continuüm en migrerende soorten

ecologische impact

2.3 Voorstel aanpak in Vlaanderen
In Tabel 3 wordt een meer eenvoudige opsomming gegeven van de voornaamste specifieke
hydromorfologische drukken die een impact kunnen hebben op het ecologisch potentieel van
Vlaamse Aw-wateren, maar die niet volledig kunnen worden weggenomen omwille van een
nuttig doel. De afweging van dit laatste wordt ingevuld door de water-/bekkenbeheerder, die
aangeeft welke drukken strikt noodzakelijk zijn voor het nuttig doel. De drukken die in deze
inschatting als onvermijdelijk worden aangegeven, kunnen evenwel vaak nog worden
gemilderd, bijvoorbeeld door gepaste inrichtingswerken, zoals de oeververdediging
‘natuurvriendelijk’ maken of door het opleggen van bepaalde beperkingen aan gebruikers. Dit
verandert echter niets aan de hier voorgestelde werkwijze. De aanwezigheid van bepaalde
drukken is dan ook geen aanleiding om a priori tot een aangepaste, c.q. lagere, normstelling te
komen. In vele gevallen zal het immers gaan om drukken die kunnen worden opgeheven (bv.
verhardingen die niet echt essentieel zijn voor het nuttig doel), of die een beoordeling van het
waterlichaam als ‘natuurlijk’ niet in de weg staan. De aanduiding van een waterlichaam als een
kunstmatig of sterk veranderd waterlichaam laat dus toe de gespecificeerde gebruiksfunctie te
vrijwaren, maar tegelijkertijd dienen alle haalbare, milderende maatregelen ter verbetering van
de ecologische kwaliteit toegepast te worden.
Naast meer voor de hand liggende drukken, zoals peilvariatie, ver(on)diepen, recreatie,
scheepvaart en oeverinrichting, is ook de verbinding met een waterloop, ‘aantakking’, als een
potentiële ‘druk’ te beschouwen. Hoewel er naar ecologische doelstellingen geen onderscheid
gemaakt wordt tussen al dan niet geïsoleerde Aw-plassen, zal een wijziging op dit vlak
niettemin belangrijke gevolgen voor de hydromorfologische toestand van een meer met zich
meebrengen, waarvoor de beoordeling een zekere mate van gevoeligheid kan vertonen.
In de volgende paragrafen wordt per hydromorfologische druk en verwijzend naar Tabel 3, de
aard van de voornaamste effecten op het vlak van afzonderlijke systeemkenmerken geschetst,
met eventuele nuances al naargelang de intensiteit van de doorgevoerde hydromorfologische
wijziging. Ook zijn de biologische kwaliteitselementen aangegeven die met grotere
waarschijnlijkheid hierdoor beïnvloed kunnen worden. Om het overzicht te behouden zijn enkele
minder ingrijpende, of meer plaatselijk optredende, drukken waarvoor de aanpak meestal voor
de hand ligt, zoals bijv. occasionele betreding door recreanten, niet in de tabel opgenomen. Een
algemene bespreking per systeemkenmerk, met een niet-limiterende opsomming van mogelijke
milderende maatregelen, wordt gegeven in paragrafen 2.3.0 tot 2.3.16. Vermits diverse
drukken effecten hebben op dezelfde systeemkenmerken, leidt een systematiek op dit niveau
tot minder herhaling; bovendien is ze ook eenvoudiger en meer flexibel te hanteren. De
specifieke gevolgen voor de BKE in termen van hun beoordeling en de eventuele aanpassingen
op de voor Vlaanderen voorgestelde procedures worden aangekaart in paragrafen 2.4.2 (p.28)2.4.6 (p.38).
volgende pagina:
Tabel 3: Effect van hydromorfologische drukken op de verschillende maatlatten in meren van het type Aw. Arcering duidt
op verwijzing naar elders in de tabel of een verandering van (sub)type.
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klein
groot
klein*
groot*
klein*
groot*

macrofauna

x
x
x
x
x
x
x
xx
x
x
x
x
xx
xx
xx (pos)
xx

x (pos)
xx
x

x
xx
xx
-

vis

x
x
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
xx
xx
xx (pos)
xx

x (pos)
xx
x

xx
xx
xx
-
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effecten HM-drukken voor type Aw (xx sterk, x gering, maar beduidend; voor één of
meerdere metrics of EKR):
andere categorie → riviertype
1 aantakking
1A = effect op zwevende stof (doorzicht)
1B = effect op wijziging subtype (Aw-om → Aw-e)
nutriënten
zelfde subtype
1C = effect op organische belasting
1D = effect op 1Da = effect op droogamplitude frequentie
peilvariatie
vallen/hydroperiode
klein (dm) frequentie
amplitude frequentie
groot (m) frequentie
1Db = effect door
amplitude frequentie
mechanische verstoring groot (m) frequentie
1E = effect op spronglaag (diepte/duur; neg.)
1F = effect op verblijftijd
1G = effect op dispersie/connectiviteit
2 peilvariatie (incl. afname) zie 1D
3 oeverinrichting
3A = effect op 3Aa profiel steiler
oeverprofiel
3Ab profiel minder steil
3B = effect op oeversubstraat
4 verdiepen
effect op verblijftijd: zie 1F
effect op oeverprofiel: zie 3A
4A = effecten op spronglaag (diepte/duur; pos.)
4B = wijziging ondiep/diep
4C = ander substraat: ander subtype: Aw-om/Aw-e
5 verondiepen
ander type: Ami/Ai
zelfde type:
effect op spronglaag (diepte, duur): zie 1E
effect op verblijftijd: zie 1F
wijziging ondiep/diep: zie 4B
effect op substraat: zie 4C
6 gemotoriseerde
effect op zwevende stof: zie 1A
vaart
effect op nutriënten: zie 1B
effect op waterverplaatsing en golfslag
7 onder7A = effect op onderwatervegetatie
houdswerken
7B = effect op onderwaterbodem
7C = effect op oevervegetatie
8 intensivering
effect op zwevende stof: zie 1A
landgebruik
effect op peilvariatie: zie 1D
effect op verblijftijd: zie 1F
xx
xx
xx
xx

x (pos)
xx
x
x

x
x (pos)
xx

x (pos)
xx
xx
xx
x
xx
x
x
x

x
xx
xx
xx
x

macrofyten

-

x (pos)
x
x
x

x
x (pos)
-

x
x
x

op vlotter

x

op vlotter

x
x
xx
xx
x
x

fytobenthos

x
x
-

x (pos)
x
x
x

-

x
xx (pos)
xx
xx
x
x
xx
xx (pos)
-

fytoplankton

2.3.1

Zwevende stoffen (1A)

Door intensivering van het landgebruik en erosie rondom het meer, of verderop in het
waterleverende gebied en bij aantakking aan een waterloop kunnen zwevende stoffen in de
waterkolom toenemen. Ook door gemotoriseerde vaart, wijziging van het oeverprofiel,
substraatverandering, baggerwerken en verondieping kunnen de concentraties stijgen, hetzij
door golfslag die afkalving van de oever veroorzaakt, of door sterkere opwerveling van
bodemmateriaal. Meer zwevende stof (SPM, ‘suspended particulate matter’) in de waterkolom
zorgt ervoor dat licht minder diep in het water kan doordringen, wat invloed heeft op de
primaire producenten; macrofyten, fytobenthos en fytoplankton zijn immers afhankelijk van
licht voor fotosynthese. Daarnaast zijn heel wat vissen en macro-invertebraten afhankelijk van
helder water, zoals bv. soorten die op het zicht jagen. Ook een verhoogde sedimentatie en
wijziging van sedimentsamenstelling en –textuur kunnen deze kwaliteitselementen, evenals de
fauna, beïnvloeden.
Milderende maatregelen
• Het meer sterker isoleren, waardoor minder SPM wordt aangevoerd door de aangetakte
waterloop.
• Vooroeververdediging kan afkalving van oever door golfslag beperken.
• Stopzetten van gemotoriseerde vaart of beperken van de vaarsnelheid; erosiegevoelige
delen afsluiten voor waterverkeer.
• Gepaste begroeiing van oevers en aanleg van bufferstroken.
• Erosiebeperkende maatregelen.

2.3.2

Nutriënten (1B)

In de meeste Vlaamse stilstaande wateren is fosfor bepalend voor de productiviteit; grote,
diepe, alkalische wateren zijn over het algemeen P-gelimiteerd. De fosforcyclus in meren, waarin zowel externe als interne factoren een aansturende rol spelen, is schematisch weergegeven in
Figuur 7. Verhoogde nutriëntenaanvoer kan leiden tot een sterkere ontwikkeling van aangroei
en toename van de concentratie fytoplankton, met een verhoogde frequentie en langer aanhouden van waterbloeien tot gevolg, waardoor ondermeer het lichtklimaat wordt gewijzigd.
Daarnaast bezinkt meer organisch materiaal, wat de zuurstofvraag verhoogt en tot O2-depletie
in het hypolimnion, reducerende omstandigheden in de onderwaterbodem en interne eutrofiering kan leiden. Onvolledige afbraak van organisch materiaal zorgt voor verdere vertroebeling.
Nutriënten (waaronder P) worden ondermeer via aangetakte waterlopen aangevoerd en deze
aanvoer kan bepalend zijn voor de nutriëntentoestand (van den Brink 1994). Runhaar et al.
(2004) geven aan dat zelfs productieve aquatische systemen pas goed te combineren zijn met
frequente (= meerdere malen per jaar) overstroming door water met een matige sedimentlast
indien de P-concentratie hierin lager is dan 150 µg TP l-1. Afhankelijk van het riviertype variëren
de voorgestelde grenswaarden tussen een goede en een matige toestand tussen 50 en 140 µg
MRP l-1 (Schneiders 2007). Daarmee kan het TP-gehalte van water dat wordt aangevoerd door
een aangetakte waterloop, in het bijzonder wanneer het een Rk-, Rg- of Rzg-type betreft (G/M
120 µg MRP l-1), verhoogd worden ten opzichte van de voorgestelde grenswaarden voor meren
van het type Aw, zonder dat de grenswaarde van het aangevoerde water is overschreden. De
voorlopige grenswaarden voor een goede en een matige toestand voor grote alkalische meren
bedragen immers 40 µg TP l-1 voor het subtype Aw-om en 55 µg TP l-1 voor het subtype Aw-e
(Denys & Van Wichelen 2007;Tabel 4). De concentratietoename zal afhankelijk zijn van de
relatieve hoeveelheid aangevoerd rivierwater en de P-concentratie hierin, de netto-sedimentatie
van TP (de sedimentatiecoëfficiënt, uitgedrukt in jaar-1, die de mate aangeeft in welke mate P
op deze wijze uit de waterkolom verdwijnt, is dan weer afhankelijk van specifieke
omstandigheden, zoals de aard van het zwevend materiaal, de mate van turbulentie, de

Bepalen van het ecologisch potentieel voor een aantal waterlichamen
vergelijkbaar met de categorie meren

19

meerdiepte en de biologie en de hoeveelheid P die opnieuw vrijgesteld wordt uit het sediment3;
zie ook 2.3.7).
atmosferische depositie,
waterlopen, vegetatie, dieren
(particulair> opgelost)

afvalwater
(opgelost > particulair)

erosie

bacterioplankton

particulair
organisch
gebonden P

fytoplankton,
macrofyten

PO4

inert

zoöplankton,
invertebraten

inert
opgelost
organisch
gebonden P
anorganisch
sediment

vissen,
vogels
organisch
sediment

Figuur 7: De fosforcyclus in meren (naar Horne & Goldman 1994, gewijzigd).

Aantakking kan echter ook leiden tot een veel kortere verblijftijd, waardoor de biologische
retentie van P in het meer door fytoplankton en macrofyten en de kans op algenbloei dan weer
afneemt; bij zeer korte verblijftijden (bijvoorbeeld indien < 20 dagen; Acreman et al. 2006)
wordt het fytoplankton effectief ‘weggespoeld’. Dit kan, bijvoorbeeld, het geval zijn indien het
meer twee verbindingen met een waterloop verkrijgt en hierdoor eerder het karakter van een
nevengeul verkrijgt, wat aanleiding kan geven tot een typologische verandering naar een
riviertype. Door een korte waterverblijftijd in de periode na destratificatie, of op het moment dat
nutriënten het sterkst uit het sediment worden vrijgesteld, kan ook de nutriëntenbelasting
verkleind worden, zodat manipulatie van de verblijftijd dan ook als herstelmaatregel wordt
toegepast. Het nauwkeurig bepalen van de resulterende P-concentratie bij verbinding met een
waterloop is dus niet eenvoudig en vergt aanzienlijke kennis van het meersysteem. Vooral met
het oog op eutrofiëringsbestrijding en meerherstel (zie bijv. Sas 1989) zijn echter diverse
pragmatische methoden ontwikkeld die, op vrij eenvoudige wijze, toch een inschatting van de Paanrijking mogelijk maken. Verder zullen ook afkalving van de oever of opwarreling van
sediment door gemotoriseerde vaart mogelijk kunnen leiden tot een grotere beschikbaarheid
van nutriënten in het water. In diepe wateren zijn dergelijke effecten wellicht eerder klein.
Verminderde retentie van nutriënten door verlies van vegetatie rond het meer zal, uiteraard, op
termijn eveneens de nutriëntentoestand kunnen beïnvloeden, evenals wijzigingen in de
verhouding tussen diepe en ondiepe gedeelten of van de stratificatiekenmerken.
De gevolgen van stikstofaanrijking zijn minder goed gekend. In systemen met veel
waterplanten, of bij extreme P-belasting, kan stikstoflimitatie van het plankton optreden (van
Liere & Boers 2002). Ook zijn er aanwijzingen voor een verlaagde soortendiversiteit en een
3

Voor natuurlijke meren vonden Canfield & Bachman (1981) volgend empirisch verband: σ = σ1(I/V)b, waarbij σ staat voor
de sedimentatiecoëfficiënt, σ1 = 0,162 jaar-1, I voor de gemiddeld per jaar aangevoerde hoeveelheid, V voor het
meervolume en b = 0,458.
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‘geruderaliseerde’ soortensamenstelling van ondergedoken waterplanten in ondiepe meren bij
winterconcentraties van nitraatstikstof boven 1-2 mg l-1 (James et al. 2005). In Vlaamse
alkalische wateren blijft de diversiteit aan ondergedoken waterplanten zeer gering wanneer de
mediane anorganische-N-concentraties in het groeiseizoen 250-400 µg l-1 overschrijden (Figuur
8Figuur 8). Er mee rekening houdend dat de winterconcentraties doorgaans hoger zullen zijn,
sluiten deze waarnemingen vrij goed bij elkaar aan, maar hun betekenis voor diepe wateren is
onduidelijk.
Tabel 4: Voorgestelde grenswaarden voor de gemiddelde concentratie van totaal fosfor (in µg l-1) van mei tot november bij
de verschillende Vlaamse meertypen.

type

referentie

grenswaarde
hoog/goed

grenswaarde
goed/matig

Ad
Ai
Ami

35
35
30
30
30
20
20
20
20
20
15

40
50
40
40
35
35
35
30
30
30
20

45
105
70
70
45
55
55
40
40
40
30

met Ami-e
met Ami-om
Aw
met Aw-e
met Aw-om
Cb
CFe
Czb

ONDIEPE EN DIEPE ALKALISCHE WATEREN (N=129)
12

AANTAL ONDERGEDOKEN MACROFYTEN
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Figuur 8: Het aantal soorten ondergedoken waterplanten in relatie tot de mediane anorganische stikstofconcentratie in
alkalische Vlaamse plassen.

Milderende maatregelen
• Door maatregelen als baggeren en visstandbeheer kunnen ondiepe meren bij eenzelfde
belasting in nutriënten van een troebele toestand in een heldere toestand geraken en een
uitgebreide macrofytenvegetatie ontwikkelen (Scheffer 1994; Moss 1998). De kansen op
succes zijn beperkt bij TP-concentraties > 100 µg l-1 en de effectiviteit gering, indien
herkolonisatie door benthivore vis snel optreedt, of de oorzakelijke nutriëntenaanrijking niet
in voldoende mate wordt gereduceerd. Voor diepere wateren zijn deze maatregelen zeer
duur en in het bijzonder bij deze die in verbinding met waterlopen staan, is hiervan weinig
heil te verwachten.
• Het meer sterker isoleren, waardoor minder nutriënten worden aangevoerd door de
aangetakte waterloop.
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•
•

Verlagen van de verblijftijd (Klapper 1991).
Fysische en chemische manipulatie (aëratie
complexering,…).

van

het

hypolimnion,

chemische

Stopzetten van gemotoriseerde vaart, het verminderen van de vaarsnelheid of het afsluiten van
erosiegevoelige delen voor waterverkeer, zal het doorzicht ten goede komen, waardoor de
omstandigheden voor macrofyten enigszins kunnen verbeteren.

2.3.3

Organische belasting (1C)

Wanneer een aangetakte waterloop wordt gekenmerkt door een hoge organische belasting, kan
dit vanzelfsprekend ook gevolgen hebben voor het betreffende meer. Bij organische belasting
treden chemische en metabolische veranderingen op. Vissen en macro-invertebraten worden
rechtstreeks beïnvloed door afnemende zuurstofbeschikbaarheid en toxiciteit van stoffen die bij
onvolledige mineralisatie accumuleren, maar ook macrofyten en fytobenthosgemeenschappen
zijn hiervoor niet ongevoelig. Gewijzigde zuurstofbalans en afbraak van organisch materiaal
leiden tot een toename van de nutriëntenconcentraties, wat dan weer de primaire
productieketen beïnvloedt. De sedimentsamenstelling blijft evenmin ongewijzigd. In een
riviersysteem waarvan het zelfreinigend vermogen intact is zal normaliter de organische vracht
van het rivierwater niet dusdanig zijn dat de kwaliteit van verbonden grotere stilstaande
wateren hierdoor sterk nadelig beïnvloed wordt; de in de loop van de tijd optredende
veranderingen horen bij het natuurlijke ‘verouderingsproces’.
Milderende maatregelen
• Het meer sterker isoleren, waardoor minder organisch materiaal wordt aangevoerd door de
aangetakte waterloop.

2.3.4

Hydroperiode (1Da)

De littorale hydroperiode wordt door de combinatie van oevermorfologie en optredende
peilvariaties bepaald. De effecten van peilvariatie, als dusdanig, zijn velerlei en ook afhankelijk
van de aard, grootte en duur van afwijking ten opzichte van de natuurlijke schommelingen,
evenals van het moment waarop ze optreden (zie bijv. van den Brink 1994). De effecten
situeren zich op het vlak van de fysische eigenschappen van het waterlichaam (bv. menging,
temperatuursregime,…), de morfologische processen (erosie/sedimentatie in de oeverzone,
sedimentransport naar diepere delen,…), de aard en intensiteit van biogeochemische processen
in de oeverzone (afbraak en accumulatie van organische stof, nutriëntenhuishouding, vrijstelling
chemische verbindingen,…), het transport en de concentratiegradiënt van chemische stoffen in
de oeverzone via veranderingen in grond- en oppervlaktewaterstroming, de aan- en afvoer van
sediment en nutriënten uit de ruimere omgeving bij periodieke overstromingen, alsook op dit
van de biota zelf. Indirect zijn er effecten op de fysische karakteristieken (vooral doorzicht) en
chemische samenstelling van het water mogelijk.
Een onderscheid valt daarbij te maken tussen peilschommelingen met:
• grotere amplitude in positieve zin (hogere peilen dan normaal);
• grotere amplitude in negatieve zin (lagere peilen dan normaal) en
• verminderde amplitude (kleinere peilfluctuaties dan normaal).
De combinatie van de eerste twee typen is - bepaalde waterspaarbekkens mogelijk buiten
beschouwing gelaten - minder waarschijnlijk bij de in Vlaanderen gebruikelijke
klimaatsomstandigheden en nutsfuncties van meren met grotere dimensies.
De rechtstreekse effecten op de BKE in diepe wateren kunnen, in algemene termen, volgens
deze indeling samengevat worden (een uitvoerige beschrijving van relaties tussen waterpeil,
voedselketen, waterkwaliteit, biodiversiteit, oeverstabiliteit en –vegetatie, met nadruk op
ondiepe systemen, vindt men bij Coops 2002). Kleinere peilfluctuaties hebben doorgaans een
positieve invloed op macrofyten, vooral wat de soortendiversiteit betreft (zie bijv. Riis & Hawes
2002). Minder concurrentiële amfibische plantensoorten kunnen zich hierbij immers handhaven.
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Ook zijn verschillende structuurbepalende soorten, zoals riet, voor hun kieming afhankelijk van
een tijdelijk droogvallend substraat (Clevering 1999; Coops 1996). Het verminderen van
natuurlijke peilveranderingen beïnvloedt dan ook de successie en het ruimtelijk voorkomen van
oevervegetaties. Ook bepaalde macro-invertebraten en vissen behoeven voor het (tijdig)
doorlopen van hun levens- en voortplantingscyclus een bepaalde mate en verloop van
peilvariatie. Wanneer peilschommelingen te frequent plaatsvinden en/of te groot worden,
kunnen evenzeer negatieve gevolgen optreden. Te langdurige onderdompeling zal de
soortensamenstelling en ontwikkeling van helofyten beperken (van den Brink 1994; Runhaar et
al. 2004), terwijl veranderingen in het lichtklimaat de submerse vegetatie zullen beïnvloeden.
Ook wortelende soorten met drijvende bladeren kunnen hierdoor in hun voorkomen beperkt
worden. Coops (2004) modelleerde het areaal van nymphaeïden uitgaande van waterdiepte,
effectieve strijklengte, substraat en meerleeftijd. Sommige, snelgroeiende, waterplanten zullen
door hun groei- en (vegetatieve) voortplantingswijze een concurrentieel voordeel verwerven bij
de meer dynamische omstandigheden die peilveranderingen met zich mee brengen. Een
voorbeeld hiervan is de neofyt Elodea nuttallii, waarvan fragmenten snel verspreid worden,
wortel schieten op luwere plaatsen en kunnen uitgroeien tot planten van 4 à 5 m lengte. Ook in
het oeverbereik zullen stresstolerante plantensoorten toenemen. Droogvallen van het substraat
bij negatieve peilschommelingen leidt tot het afsterven van niet-resistente (stadia van)
macrofyten,
evenals
van
minder
mobiele
invertebraten
en
visbroed;
ook
de
fytobenthossamenstelling (optreden van subaërisch levende taxa en soorten met
‘pionierkarakter’,…) en de ruimtelijke verdeling van vegetatie en macrofaunagemeenschappen
zal wijzigingen ondergaan. Daarnaast zijn ook de mechanische effecten die optreden bij
peilvariaties (golfwerking tot op grotere diepte, of een hoger niveau, depositie en verplaatsing
van
substraat
en
organisch
materiaal,…)
zeker
niet
te
verwaarlozen,
terwijl
waterstandsveranderingen ook de aanvoer van diasporen uit omringende gebieden beïnvloeden.
Het is duidelijk dat de biotische gevolgen vaak zullen samenhangen met het tijdsverloop van de
schommelingen. Peilvariaties in de winter, bijvoorbeeld, worden doorgaans als minder
ingrijpend beschouwd voor macrofyten. Dit kan in een ‘gevoeligheidskalender’ voor cruciale
soorten worden samengevat (cf. Acreman et al. 2006). Ook de eigenschappen van het
bodemsubstraat (textuur, redoxpotentiaal,…) zullen mee de effecten bepalen (van den Brink
1994; Fraisse et al. 1997).
Milderende maatregelen
• Het meer sterker isoleren, waardoor het minder onderhevig is aan de peilschommelingen
van de aangetakte waterloop.
• Verminderen of stopzetten van waterwinning of verplaatsen van innamepunt.
• Peilbeheersing i.f.v. een meer natuurlijk regime.

2.3.5

Mechanische verstoring (1Db)

Zowel op de oever als in het water kunnen macrofyten hinder ondervinden van mechanische
verstoring ten gevolge van grote peilvariaties. Dit kan zowel een rechtstreeks effect hebben op
(fragiele stadia van) bepaalde vissen en macro-invertebraten, als een onrechtstreeks effect door
habitatvernietiging. Bij het ontbreken van enige fluctuatie concentreert erosie zich op het niveau
van de waterlijn.
Milderende maatregelen
• Aanleg van natuurvriendelijke oeverbescherming, zoals vooroeververdediging, verondiepen
van vooroevers, drijfbalken of rietaanplant (zie CUR 1999 voor een uitgebreid overzicht).
• Geleidelijk hellende, begroeide, oevers worden minder snel aangetast door
waterstromingen.
• Vegetatieschade door betreding en begrazing vermijden.
• Het meer sterker isoleren, waardoor het minder onderhevig is aan de peilschommelingen
van de aangetakte waterloop.
• Continue verbinding met waterloop vervangen door gecontroleerde overstroming, waarbij
het meer enkel bij hoog water dienst doet als overstromingsgebied.
Bepalen van het ecologisch potentieel voor een aantal waterlichamen
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2.3.6

Spronglaag (1E)

Dood organisch materiaal bezinkt naar de bodem en hierin opgenomen bouwstoffen worden
slechts gedeeltelijk opnieuw naar de waterkolom vrijgesteld. Bij het optreden van een
spronglaag vermindert de beschikbaarheid van nutriënten in het epilimnion gestadig door
biologische opname en sedimentatie. Verdwijnt de spronglaag weer, dan worden de in het
hypolimnion aanwezige stoffen opnieuw over het hele watervolume verdeeld. Verondieping en
aantakking kunnen ervoor zorgen dat de spronglaag zich instelt op een grotere diepte, dat de
periode verkort waarin zich een spronglaag voordoet, of dat er zelfs helemaal geen spronglaag
meer wordt gevormd. Ook wijziging van de strijklengte, bijv. door vormverandering van het
meer
of
constructies,
kan
de
stratificatiekenmerken
wijzigen.
De
verhoogde
nutriëntenbeschikbaarheid bij sterkere menging en – bij een slechte zuurstoftoestand van het
hypolimnion of geringe sedimentkwaliteit – ook de verhoogde concentratie van toxische stoffen
in de waterkolom, zal de meeste EKR’s ongunstig beïnvloeden (zie 2.3.2).
Ook verdiepen kan ervoor zorgen dat de spronglaag wordt beïnvloed; hierbij zal het
hypolimniumvolume relatief vergroten en de spronglaag eerder stabieler worden, wat veeleer
een positief effect kan hebben op de maatlatten. Verder kunnen de stromingen die optreden bij
een plotse aanvoer van grote hoeveelheden water, bijv. door overstroming, tijdelijk de
spronglaag verstoren.
Milderende maatregelen
• Het meer isoleren, waardoor de instelling van een spronglaag niet langer wordt beïnvloed
door de aangetakte waterloop.
• Continue verbinding met waterloop vervangen door gecontroleerde overstroming, waarbij
het meer enkel bij hoog water dienst doet als overstromingsgebied.
• Het meer verdiepen.

2.3.7

Verblijftijd (1F)

Aantakking aan een waterloop en wijziging van het meervolume kunnen de verblijftijd van het
water in een meer verkorten, wat gevolgen heeft voor de watersamenstelling4 . Gezien in een
gestratifieerd meer het hypolimnisch water niet aan uitwisseling onderhevig is, zal ook
verandering van de stratificatiekenmerken de effectieve verblijftijd beïnvloeden. De relatieve
concentratie van stoffen in het aangevoerde water dat de verandering in de verblijftijd
veroorzaakt, bepaalt of deze in het meer zullen toe- of afnemen. Bij een langere verblijftijd zal
de concentratie van opgeloste stoffen in de waterkolom, door biologisch en chemisch
gemedieerde precipitatie, verhoudingsgewijs sterker afnemen. Verkorting van de verblijftijd
tengevolge van een verhoogde aanvoer van oppervlaktewater gaat meestal gepaard met een
sterkere aanvoer van polluenten en eutrofiëring. Indien de verblijftijd echter zeer kort wordt,
krijgt het fytoplankton minder snel de kans om tot bloei te komen. Dit heeft niet alleen een
positief effect op de maatlat fytoplankton, maar doordat er meer licht beschikbaar blijft voor
macrofyten en fytobenthos, zullen deze kwaliteitselementen ook positief worden beïnvloed.
Milderende maatregelen
• Gezien de specificiteit van de mogelijke effecten zijn algemene richtlijnen aangaande
milderende maatregelen niet te geven.

4 4

De relatie tussen de gemiddelde meerconcentratie van een aangevoerde stof, C en de verblijftijd, T (= V/Q), kan in een
eenvoudig, zgn. Vollenweider-model (Vollenweider 1969), voor een volledig gemengd meer, geschreven worden als C =
I/(Q+sV), C = (I/Q)(1+sT)-1, of ook C = CI(1+sT)-1, waarbij I staat voor de op jaarbasis gemiddelde influx van de stof, Q
voor de waterafvoer, s voor de 1e-orde netto-sedimentatiecoëfficiënt, V voor het meervolume en CI voor de gemiddelde
concentratie van de stof in het aangevoerde water. Andere benaderingen maken gebruik van de retentie van de stof in het
meer (voor een recent overzicht zie Brett & Benjamin 2007).
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2.3.8

Dispersie/connectiviteit (1G)

Vissen en macro-invertebraten, maar ook macrofyten en fytobenthos, kunnen een meer sneller
koloniseren via een aangetakte waterloop. Daarnaast kunnen ook soorten die gebonden zijn aan
stromend water zich vestigen in aangetakte meren. Adequate dispersiemogelijkheden zijn voor
bepaalde soorten noodzakelijk om de levenscyclus te kunnen voltooien. Stilstaande wateren die,
al dan niet permanent, met waterlopen verbonden zijn vervullen een rol als broedplaats,
foerageergebied, refugium en bron voor herkolonisatie van de waterloop. Een toename van het
aantal soorten heeft over het algemeen een positief effect op de maatlatten voor macrofauna,
macrofyten en vissen. In principe zal dan ook een grotere connectiviteit van watersystemen
nagestreefd worden indien de kwaliteitsdoelstellingen hierdoor niet gehypothekeerd worden.
Invasieve soorten kunnen zich hierbij echter eveneens gemakkelijker vestigen en in bepaalde
gevallen kan de inheemse fauna en flora hierdoor mogelijk worden verdrongen of kunnen
functionele veranderingen optreden.
fysische factoren:

duur verbinding met hoofdgeul;
schommelingen waterpeil;
stroomsnelheid bij doorstroming;
erosie; korrelgrootte sediment
chemische factoren: nutriëntenconcentratie; chloriniteit;
contaminatie sediment
biota:
fytoplanktonbiomassa; filtreerders;
soorten van troebel water

A

B

C

fysische factoren: organische stof in het sediment
chemische factoren: bicarbonaatconcentratie
biota:
diversiteit en hoeveelheid
(semi)aquatische vegetatie;
diversiteit fyto- en zoöplankton;
knippers; soorten van helder water
Figuur 9: Effecten van toenemende (grijze pijl) of afnemende connectiviteit (witte pijl) op fysische, chemische en
biologische karakteristieken op meren in een alluviaal systeem. A. Permanent verbonden en frequent overstroomde meren,
zonder hoogwaterbescherming, B. zelden overstroomde meren, met beperkte hoogwaterbescherming (zgn. zomerdijk) en
C) niet-overstroomde meren, achter het winterdijklichaam (naar van den Brink 1994, gewijzigd).

De mate van connectiviteit bepaalt eveneens in belangrijke mate de structuur en werking van
het voedselweb. Behalve biotische effecten, heeft verbinding met een waterloop, door
uitwisseling van water en door sedimenttransport, ook aanzienlijke gevolgen voor het fysische
en chemische milieu (Figuur 9; zie ook 2.3.2).
Milderende maatregelen
• Het meer sterker isoleren van de aangetakte waterloop; het betreft in dit geval een kortetot middellangetermijnoplossing met zowel voor- als nadelen.
• Selectieve bestrijding van invasieve soorten.
• Omstandigheden voor minder tolerante, indigene soorten verbeteren.
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2.3.9

Oever- en litoraal profiel (3A)

Het profiel van de onderwaterbodem langs de oever bepaalt in belanrijke mate de demping van
golfslag. Al naargelang de aard (textuur, cohesie) van het materiaal kan golfwerking oeverafslag
en verstoring van de onderwaterbodem tot gevolg hebben. Evenals de golfwerking zelf, zal dit
de aard en hoeveelheid van de vegetatie beïnvloeden. Zeer steile oevers met een onstabiel
substraat zijn, bijvoorbeeld, minder geschikt voor submerse waterplanten, doordat de
vestigingskansen beperkt blijven.
Afhankelijk van de helderheid van het water kunnen macrofyten zich tot op een bepaalde diepte
vestigen. Steile oevers kunnen er toe leiden dat macrofyten zich slechts kunnen vestigen in een
smalle zone aan de rand van het meer. Dergelijke omstandigheden vergroten de kans op een
troebele toestand, waarbij alle maatlatten negatief worden beïnvloed. Bovendien bieden steile,
rechtlijnige oevers weinig structuurdiversiteit, waardoor minder soorten er een geschikt habitat
vinden. Grillige oevers met een flauwe helling en met terrasstructuren en plasdras-situaties,
kunnen een grotere diversiteit aan organismen herbergen. Daartegenover kunnen de meer
dynamische en zuurstofrijke omstandigheden langs steile oevers dan weer bepaalde organismen
ten goede komen.
Milderende maatregelen
• Aanleg natuurvriendelijke oever met flauwe helling.
• Aanleg terrasstructuur.
• Verwijderen beschoeiing.
• Aanleg plasdras-situaties.
• Aanleg grillige oeverlijn.

2.3.10 Litoraal substraat (3B)
Het spreekt voor zich dat macrofyten zich eerder zullen vestigen op een doorwortelbaar litoraal
substraat. Ook het voorkomen van vissen en macro-invertebraten wordt beïnvloed door het
type substraat. Daarnaast zijn dynamische grindoevers minder geschikt voor waterplanten,
doordat deze weinig kansen krijgen om zich blijvend te vestigen.
Milderende maatregelen
• Verwijderen oeverversteviging.
• Aanbrengen van kokosmatten i.p.v. stortsteen.
• Aanbrengen van schanskorven i.p.v. betonwanden.
• Aanbrengen van doorgroeibare geotextiel.
• Verwijderen beschoeiing.
• Aanleg natuurvriendelijke oever met flauwe helling.

2.3.11 Verhouding diep/ondiep water (4B)
Heel wat soorten vissen, macro-invertebraten en macrofyten behoeven ondiep water als habitat.
Opdat er voor dergelijke soorten een habitat aanwezig zou zijn, dienen er dus voldoende
ondiepe zones te zijn. Hiertegenover staat echter wel dat een groter aandeel ondiep water leidt
tot een kleiner hypolimnion, een geringere aanvoer van grondwater en meer intense interacties
tussen waterbodem en waterkolom, waardoor de nutriëntentoestand veranderd en de kans op
een troebel systeem kan vergroten. Wijziging van de verhouding tussen diepe en ondiepe delen
kan verder, naast de verblijftijd en de verhouding tussen zones met sedimentatie of erosie, of
tussen eu- en afotische delen, ook de thermische karakteristieken en de vorming van een
spronglaag beïnvloeden. Hierdoor zijn gevolgen voor de productiviteit te verwachten.
Milderende maatregelen
• Voorzien van voldoende ondiepe zones.
• Aanleg plasdras-situaties.
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2.3.12 Substraatverandering (4C)
Wanneer een meer wordt uitgediept, bestaat de mogelijkheid dat hierbij afzettingen met een
andere textuur en bodemsamenstelling worden aangesneden. Ook bij verondieping kan het
substraat veranderen. Naast rechtstreekse gevolgen voor het benthos, kunnen hierdoor de
verbinding met het grondwater en de watersamenstelling worden beïnvloed. De mogelijke
gevolgen zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden.
Milderende maatregelen
• Vermijden om andere aardlagen aan te snijden.
• Afdekken van bereikte aardlaag.

2.3.13 Waterverplaatsing (6)
Zowel boven als onder het wateroppervlak kunnen macrofyten hinder ondervinden van golfslag
en schroefwerking ten gevolge van gemotoriseerde vaart, met verlies van diversiteit en habitat
tot gevolg. Vegetatiesuccessie en verlandingsprocessen worden gehinderd. Vissen en macroinvertebraten kunnen hier invloed van ondervinden, ook rechtstreeks, bijvoorbeeld, door het
losslaan van het broed of beschadiging van fragiele stadia. Daarnaast is er ook een
onrechtstreekse invloed door habitatvernietiging. De invloed van golven op macrofyten is groter
naarmate de planten in dieper water groeien, omdat in ondiep water golfdemping plaatsvindt
onder invloed van de wrijvingsweerstand van de bodem (Coops 1999). Een smalle oeverzone en
een grote waterdiepte dragen bij tot een groot erosief effect van de golven op de oever.
Beperkte peildynamiek kan er verder toe leiden dat de golfwerking zich concentreert op een
smalle zone, wat leidt tot oeverafslag (Coops 1996; van Duinen et al. 2004).
Milderende maatregelen
• Aanleg van natuurvriendelijke oeverbescherming, zoals vooroeververdediging, verondiepen
van vooroevers, drijfbalken of rietaanplant (zie CUR 1999 voor een uitgebreid overzicht).
• Flauwe oevers worden minder snel aangetast door golfslag.
• Verwijderen van stuwen in aangetakte waterloop waardoor natuurlijke peildynamiek kan
plaatsvinden.
• Beperken vaarsnelheid, bootgrootte en –type; afsluiten van erosiegevoelige delen voor
waterverkeer.

2.3.14 Watervegetatie (7A)
Al naargelang de intensiteit en schaal waarop dit gebeurt, kan ruimen (of chemische bestrijding)
van de onderwatervegetatie een aanzienlijk effect hebben op de macrofytenmaatlat.
Onrechtstreeks kunnen hierdoor ook vissen en macro-invertebraten hun biotoop verliezen en
wijzigt het voedselaanbod. Het verwijderen van plantenmateriaal kan, op termijn, echter ook
enig positief effect hebben, doordat hierbij enige afvoer van nutriënten plaatsvindt, er minder
organisch materiaal accumuleert en nieuwe vestigingsmogelijkheden voor minder competitieve
soorten ontstaan. In grotere, diepe wateren blijven dergelijke effecten veeleer beperkt.
Milderende maatregelen
• Gefaseerde ruiming.
• Rekening houden met, bijvoorbeeld, amfibieën, de paaiperiode van vissen, de broedperiode
van watervogels, de larvale stadia van bepaalde insecten en de bloeiperiode van
macrofyten, bij de timing van het ruimen.
• Onderhoud extensiveren.
• Nutriëntenbelasting verminderen, zodat productiviteit beperkt wordt.

2.3.15 Waterbodem (7B)
Baggeren kan een aanzienlijk effect hebben op de abundantie en soortensamenstelling van
aquatische macrofyten. Bovendien kunnen weinig mobiele vissen en macro-invertebraten
Bepalen van het ecologisch potentieel voor een aantal waterlichamen
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worden afgevoerd. Baggeren kan echter ook een positief effect hebben in gevallen waar
nalevering van nutriënten optreedt vanuit het sediment, de sedimentkwaliteit slechts is, of
indien vestigingsmogelijkheden ontbreken voor soorten die een meer mineraal substraat
vereisen. In grote, diepe wateren zullen de directe gevolgen doorgaans eerder plaatselijk zijn,
tenzij een meer permanente vertroebeling van de waterkolom optreedt.
Milderende maatregelen
• Gefaseerd baggeren.
• Rekening houden met, bijvoorbeeld, de paaiperiode van vissen, de broedperiode van
watervogels en de bloeiperiode van macrofyten, bij de timing van het baggeren.
• Onderhoud extensiveren.

2.3.16 Oevervegetatie (7C)
Het afschrapen van de oever heeft, natuurlijk, vooral een grote invloed op de aanwezige
oevervegetatie. Door het weghalen van de vruchtbare laag kan dit op termijn echter ook een
positief effect hebben voor de oevervegetatie. In grote, diepe wateren blijven deze gevolgen
doorgaans beperkt tot bepaalde delen van de oever. Het op grotere schaal verwijderen van
bomen en struiken beïnvloedt het aanbod aan grof organisch materiaal, met gevolgen voor de
voedselketen en het meermetabolisme. Verwijderen van oeverbegroeiing kan eveneens leiden
tot verhoogde inspoeling van bodemdeeltjes en oevererosie.
Milderende maatregelen
• Gefaseerd afschrapen oever.
• Rekening houden met, bijvoorbeeld, de paaiperiode van vissen, de broedperiode van
watervogels en de bloeiperiode van macrofyten, bij de timing van het afschrapen van de
oever.
• Rekening houden met de diepte waarop de zaadbank zich bevindt.
• Onderhoud extensiveren.

2.4 Effect hydromorfologische
beoordelingsmaatlatten
2.4.1

drukken

op

de

biologische

Algemeen

Het is vrijwel onmogelijk om voor alle relevante soorten afzonderlijk te beschrijven hoe ze op de
hiervoor beschreven hydromorfologische ingrepen reageren (Pot 2005). Bovendien moeten de
meeste maatlatten nog worden geëvalueerd. Enkel de beoordeling van macrofyten en chlorofyl
a zijn reeds internationaal geijkt (van der Molen & Pot 2007).
Bij de bepaling van MEP en GEP is het volgende in acht te nemen:
• het uiteindelijke GEP-beoordelingskader is een EKR-maatlat voor BKE;
• het beoordelingskader staat los van de te nemen herstelmaatregelen (het is dus niet
politiek, strategisch of budgettair te beïnvloeden);
• de beoordeling van het natuurlijke type (en dus ZGET en GET) is het vertrekpunt en men
gaat na welke drukken verantwoordelijk kunnen zijn voor een lagere EKR.

2.4.2

Fytoplankton

Sterke peilfluctuaties kunnen effecten hebben op de watergelaagdheid en hierdoor op het
fytoplankton. Een verhoogde aanvoer van water kan de mengdiepte en bijgevolg de Zm/Zeuratio doen toenemen, waardoor fytoplanktoncellen langere tijd moeten doorbrengen in
lichtgelimiteerde omstandigheden. Deze vorm van verstoring heeft dan ook vooral gevolgen
voor de soortensamenstelling. De frequentie van deze fluctuaties is bepalend voor de diversiteit
aan soorten die kunnen samenleven. Bij te frequente verstoringen zullen enkel een aantal
pioniersoorten zich kunnen handhaven (zgn. r-strategen), die over het algemeen vrij klein zijn
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en een hoge specifieke groeisnelheid, maar ook een hoge mortaliteit hebben. Bij gebrek aan
verstoring zal een stabiele evenwichtstoestand ontstaan, waar onder meer competitie de best
aangepaste soorten (zgn. K-strategen) selecteert. Deze organismen zijn meestal groot, hebben
een lage mortaliteit en zijn goede competitoren voor hulpbronnen. Intermediaire verstoring (om
de 6-10 dagen) laat het samenleven van zowel sterkere als zwakkere concurrenten toe en leidt
tot een maximale diversiteit (Reynolds 1993, Flöder & Sommer 1999).
Indirect kunnen peilveranderingen eveneens gevolgen hebben indien de nutriëntentoestand of
de helderheid hierdoor beïnvloed worden. Een verhoging van het gehalte aan zwevende stoffen
in de waterkolom heeft een nadelig effect op de productiviteit van het fytoplankton, doordat het
dan onderhevig is aan sterkere lichtlimitatie. Ook kan dit de soortensamenstelling beïnvloeden,
omdat dan selectie van soorten die zijn aangepast aan het leven onder lichtgelimiteerde
omstandigheden kan optreden. De mogelijke effecten op de EKR op basis van zowel chlorofyl a
als cyanobacteriën zijn nog onvoldoende gekend. De relaties voor chlorofyl a afzonderlijk zijn
iets duidelijker. Een toename van het gehalte zwevende stoffen zal eerder een positieve invloed
hebben op de maatlat voor chlorofyl a en hetzelfde geldt voor een zeer sterke verkorting van de
verblijftijd door aantakking. Indien aantakking een verhoging van de nutriëntenconcentraties tot
gevolg heeft, zou dit er in bepaalde gevallen mogelijk toe kunnen leiden dat de GET niet kan
worden bereikt voor de deelmaatlat chlorofyl a. Ondanks de hogere turbiditeit is de gemiddelde
primaire productiviteit van het fytoplankton in vele reservoirs vaak hoger dan in natuurlijke
meren, wat in verband wordt gebracht met het grotere stroomgebied, waardoor de aanvoer van
voedingsstoffen dan ook veel groter is (Wetzel 2001). De primaire productiviteit in reservoirs
vertoont dikwijls grotere fluctuaties dan in natuurlijke meren, door de frequentere variaties in
anorganische turbiditeit. Het negatieve effect van lichtlimitatie wordt hierdoor ook wel
belangrijker geacht dan het positieve effect van een verhoogd nutriëntenaanbod door het
toegevoerde water (Henry et al. 1985). Indien aantakking een verhoging van de
nutriëntenconcentraties tot gevolg heeft, zou dit er in bepaalde gevallen mogelijk toe kunnen
leiden dat de GET niet kan worden bereikt voor de deelmaatlat chlorofyl.
In Nederland wordt in uitzonderingsgevallen de chlorofylmaatlat aangepast, namelijk daar waar
het aannemelijk is dat het door hydromorfologische ingrepen niet mogelijk is om de doelstelling
voor ondergedoken waterplanten te halen. Voor deze gevallen kan de nieuwe grens voor de
chlorofylmaatlat worden berekend uit de nieuwe klassengrenzen voor ondergedoken macrofyten
voor het betreffende sterk veranderde waterlichaam, omdat er een relatie bestaat tussen de
bedekking van ondergedoken waterplanten en chlorofyl a (Pot 2005).
In Vlaanderen is de GET voor chlorofyl a in diepe wateren afgeleid uit de relatie tussen chlorofyl
a en geschatte achtergrondconcentratie van TP bij P-gelimiteerde omstandigheden (Van
Wichelen et al. 2005; Denys & Van Wichelen 2007). Voor het chlorofyl a-GEP kan eveneens
gebruik gemaakt worden van deze relatie indien het TP-GEP gekend is. Zoals in paragraaf 2.3.2.
wordt aangegeven, is de verwachte wijziging van de TP-concentratie tengevolge van een
verandering in de hoeveelheid en samenstelling van het aangevoerde water, of van de
verblijftijd, meerspecifiek. Om toch een (ruwe) aanpassing van de chlorofyl a-verwachtingen te
kunnen maken indien een meer aan een waterloop verbonden wordt, wordt er van uitgegaan
dat de eindconcentratie in het meer de chlorofylconcentratie in bepaalde mate mag doen
toenemen. Indien de nodige gegevens voorhanden zijn, kan een WL-specifieke chlorofyl aconcentratie geschat worden i.f.v. de P-normering voor het waterlooptype (zie bijv. 3.2. en
3.3.). Hierbij wordt het ‘surplus’ aan TP t.o.v. de meernorm geschat, dat teweeg gebracht wordt
door de bijdrage van rivierwater dat nog net de TP-norm voor het riviertype in kwestie haalt. De
chlorofylverwachting wordt vervolgens geschat op basis van de meernorm + ‘surplus
waterloop’. Bij deze GEP-inschatting wordt er van uitgegaan dat er geen parallelle toename van
de lichtlimitatie in het meer optreedt door de aanvoer van zwevende stoffen tengevolge van de
verbinding. In bepaalde gevallen zou dit kunnen leiden tot een iets te weinig conservatieve
chlorofylwaarde, maar door de sterke afhankelijkheid van lokale omstandigheden en
onvoldoende kennis over de natuurlijke concentraties van zwevende stoffen in de verschillende
riviertypen kan dit aspect niet in rekening gebracht worden.
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2.4.3

Fytobenthos

Tijdelijk droogvallen kan het fytobenthos sterk beïnvloeden, waarbij hiervoor karakteristieke
soorten naar de voorgrond kunnen gaan treden. Bovendien zullen, door de optredende
concentratieverschillen in opgeloste stoffen, de veronderstellingen m.b.t. de autecologie van de
taxa, waarvan in de beoordelingsmethode wordt uitgegaan, niet langer gelden. De mogelijke
effecten van drukken als peilvariatie worden dan ook best vanuit de bemonsteringsstrategie
benaderd, gezien voor de beoordeling een permanent geïnundeerde situatie verondersteld
wordt. Wanneer frequent grote schommelingen in het waterpeil optreden, waarbij de ondiepe
delen droogvallen, dient de bemonstering van het fytobenthos best op een vlotter te gebeuren,
omdat gemeenschappen die zich bij een sterk fluctuerend waterpeil ontwikkelen een verkeerd
beeld kunnen geven van de ecologische toestand.
Ook golfslagwerking leidt tot een gewijzigde samenstelling, wellicht omdat de intense
waterbeweging en doorluchting afwijkende fysische en chemische omstandigheden in het
micromilieu veroorzaakt. Dit kan leiden tot een (veelal te optimistische) afwijkende beoordeling,
zodat duidelijk onder het niveau van de hierdoor optredende schommelingen van het
wateroppervlak bemonsterd dient te worden. Bij een enigszins vergelijkbaar habitat, mag
verwacht
worden
dat
vooral
de
watersamenstelling
de
samenstelling
van
fytobenthosgemeenschappen zal beïnvloeden. Wijziging van de verblijftijd kan, indien deze de
ontwikkeling en sedimentatie van planktonische diatomeeënpopulaties beïnvloedt, tot een
gewijzigde vertegenwoordiging van dergelijke soorten in het fytobenthos leiden. Ook zijn
wijzigingen in de soortensamenstelling van het diatomeeënplankton mogelijk, net zoals bij
veranderingen in de menging van de waterkolom tengevolge van morfologische veranderingen
(diepte, vorm,…) in het meer. De beoordeling is hiervoor aan te passen indien door dergelijke
veranderingen de typologische grenzen overschreden worden.
Waar het meren in verbinding met grote waterlopen betreft, valt op te merken dat de
indicatortaxa voor de watertypen ‘zeer grote rivier’ en Aw-e grotendeels dezelfde zijn, maar
bepaalde soorten worden niettemin anders ingeschat. Van deze die in de Grensmaas vrij talrijk
optreden, worden bijv. enkele Aulacoseira spp., Cyclostephanos dubius, Fragilaria capucina var.
vaucheriae, Nitzschia amphibia en Planothidium frequentissimum als impact- geassocieerde taxa
beschouwd voor Aw-e-wateren, maar (nog) niet voor de Grensmaas. Zolang het
meerwaterlichaam als een ‘meer’ beschouwd kan worden en het geen meestromende geul
betreft, is er evenwel geen reden om de verwachtingen op dit vlak te wijzigen.
Net zoals voor het fytoplankton, mag verwacht worden dat, organische verontreiniging of een
sterke achteruitgang van het lichtklimaat buiten beschouwing gelaten, vooral een stijging van
de nutriëntenconcentraties een beduidende invloed op het ecologisch potentieel kan hebben,
zodat de EKR voor de goede ecologische toestand in een meer met rechtstreekse rivierinvloed
niet meer kan worden gehaald. Hiertoe dient echter eerst een verband tussen de TPconcentratie en de EKR te worden aangetoond. De mediane waarden voor totaalfosfor (β = 0,38; p = 0,0005) en organische stikstof (β = -0,21; p = 0,05) blijken in alkalische wateren
effectief de beste predictoren te zijn voor de fytobenthos-EKR (MLR R2a = 0,29; SE = 0,16; F =
26,6; df = 2,1; p < 10-6; N = 129). Het resultaat blijft zeer gelijkaardig indien enkel de ondiepe
wateren worden beschouwd (R2a = 0,28; SE = 0,17; F = 26,6; df = 2,1; p < 10-6; TP: β = 0,36; p = 0,0009; TON: β = -0,24; p = 0,03; N = 110). Al bij al lijkt er dus enige grond te zijn
om een correctie van de verwachte EKR bij een verhoogde TP-concentratie, bijvoorbeeld als
gevolg van de vrije aanvoer van rivierwater bij aantakking, te ondersteunen. Wanneer de
waarnemingen voor de 19 diepe meren echter afzonderlijk worden geanalyseerd, kan nog wel
een verband worden gelegd met de fytoplanktonabundantie, maar niet meer met
nutriëntenconcentraties.
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Figuur 10: Spreiding van EKR-waarden voor de fytobenthossamenstelling in ondiepe alkalische wateren (typen Ami, Ai en
Ad) bij verschillende mediane TP-concentraties.
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Figuur 11: Spreiding van EKR-waarden voor de fytobenthossamenstelling in ondiepe en diepe alkalische wateren (typen Aw,
Ami, Ai en Ad) bij verschillende mediane TP-concentraties.

Om de TP-respons te kwantificeren is de verdeling van EKR-waarden uitgezet tegenover de
mediane TP-concentratie in Vlaamse stilstaande wateren. Figuur 10 geeft het beeld voor
ondiepe plassen en Figuur 11 dit voor alle alkalische wateren samen. De TP-concentraties zijn
hierbij telkens verdeeld over 3 klassen. Bij de analyse met enkel ondiepe wateren zijn dit
‘hoogstens 70 µg l-1’, de G/M-grenswaarde voor Ami-e plassen, ‘tussen 71 en 180 µg l-1’, de TPconcentratie die ruwweg overeenstemt met de G/M-grenswaarde voor orthofosfaat in kleine tot
zeer grote rivieren (bij een verhouding van 0,672; cf. Schneiders 2007) en, ten slotte, bij nog
hogere concentraties. Bij de vergelijking met zowel ondiepe als diepe wateren zijn de 2 laagste
klassen iets verschillend begrensd, nl. ‘minder dan 70 µg l-1’, gezien de nog lagere G/MBepalen van het ecologisch potentieel voor een aantal waterlichamen
vergelijkbaar met de categorie meren
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grenswaarde voor Aw-plassen5 en ’70 tot 180 µg l-1’. Enkel het verschil in EKR tussen de twee
laagste klassen kan, ceteris paribus (geen effect van andere bepalende variabelen) en in een
maximalistisch scenario (geen verschil tussen de TP-concentratie van meerwater t.o.v.
rivierwater tengevolge van verdunning of sedimentatie), te wijten zijn aan een ‘typologisch’
bepaald verschil in de G/M-grenzen voor de nutriëntenconcentraties tussen een grotere
waterloop en een aangetakt meer; in werkelijkheid zal het verschil wellicht kleiner zijn indien de
riviernorm gehaald wordt. In beide gevallen blijkt er tussen de twee laagste klassen geen
systematische verlaging van de mediane of maximale EKR op te treden; dit gebeurt pas indien
ook voor rivieren ongepaste concentraties bereikt worden (cf. de bijna 0,2 eenheden lagere
mediane EKR bij de hoogste klasse). Zodoende lijkt het voorbarig om tot een generieke
aanpassing van de EKR-verwachtingen te besluiten. Bovendien kan er voor het watertype Aw,
op basis van de nog weinig talrijke waarnemingen, nog geen beduidend verband worden
aangetoond. Bij beschikbaarheid van verdere gegevens, die een betere beoordeling toelaten,
dient dit verband evenwel nader onderzocht te worden.

2.4.4

Macrofyten

Macrofyten worden meestal beschouwd als goede indicatoren voor hydromorfologische druk op
meren (Hellsten & Dudley 2006). Zowel de oever- als de submerse vegetatie zullen door
hydromorfologische veranderingen gewijzigd kunnen worden. Doorgaans is de abundantie van
soorten en soortengroepen hiervoor gevoeliger dan de soortensamenstelling. Het meeste
Europese onderzoek terzake gebeurde in Scandinavië en Nederland; ook uit andere continenten
(Canada, VS, Nieuw Zeeland,…) zijn studies beschikbaar die informatie aanleveren. Een recent
overzicht hiervan is opgemaakt door Penning et al. (2007) in het kader van het REBECCAproject. Als voornaamste hydromorfologische drukken voor macrofyten identificeren deze
auteurs: veranderingen van het waterniveau, mechanische schade door windwerking,
connectiviteit en verandering van de verblijftijd. Ondanks de uitgebreide gegevensset die in dit
project samengebracht werd, bleken de regionale en meertypesecifieke verschillen te groot om
algemene responsrelaties af te leiden. In Tabel 5 zijn wel enkele soorten waterplanten
aangegeven die in Centraal-Baltische meren toe- of afnemen in relatie tot bepaalde
hydrologische factoren. Hierbij valt op dat sommige van de vermelde soorten, die een positieve
respons op schommelingen van het waterpeil of de dynamiek van de waterbodem vertonen, ook
bij toenemende ouderdom van het meer abundanter worden (Nymphoides, Potamogeton
pectinatus, P. lucens), terwijl pioniers als Chara vulgaris en Elodea nuttallii dan eerder zullen
afnemen. Doorgaans zal de relatie tot specifieke drukken moeilijk onafhankelijk van de
meerleeftijd beoordeeld kunnen worden.
Tabel 5: Waterplanten waarvan de toename (+) of afname (–) van de abundantie indicatief is voor hydrologische
karakteristieken, met name peilvariatie, substraatblootstelling en meerouderdom, in Centraal-Baltische meren (naar
Penning et al. 2007).

Ceratophyllum demersum
Chara vulgaris
Elodea nuttallii
Nuphar lutea
Nymphoides peltata
Polygonum amphibium
Potamogeton lucens
Potamogeton pectinatus
Potamogeton pusillus
Potamogeton trichoides
Zannichellia palustris

peilvariatie

substraatblootstelling

+
+

+
+
–
+
–
+
+
–
+
+

+
+
+
+
+
–

meerouderdom
+
–
–
+
+
–
+
+
+
–

5 Voor een meer juiste inschatting t.o.v. de normen van 40 en 55 µg l-1 die, respectievelijk, voor Aw-om en Aw-e zijn
voorgesteld, ontbreken vooralsnog voldoende nauwkeurige gegevens.
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Bij een aantal hydromorfologische drukken zullen één of meerdere deelmaatlatten voor
macrofyten niet kunnen worden beoordeeld, of wordt de deelmaatlat groeivormen best
aangepast, omdat bepaalde groeivormen niet meer worden verwacht. De hieronder aangegeven
opties m.b.t. een inrichting als zwemstrand, of t.b.v. andere nutsfuncties die begroeiing
onmogelijk maken, zijn enkel van toepassing op de desbetreffende oeversegmenten, terwijl de
aanpassingen voor peilvariatie, al naargelang de deelmetriek, op het volledige meer, of op
bepaalde segmenten, betrekking hebben. Een beslissingsboom voor de beoordeling van
macrofyten wordt gegeven in Figuur 12.
MEP-GEP zwemstranden en delen met nutsfuncties die begroeing verhinderen
Er wordt geen evenwichtige macrofytenbegroeiing verwacht in oeversegmenten die ingericht
zijn als zwemstrand, of gedeelten waar vegetatieontwikkeling niet getolereerd wordt (havens,
etc.). Dit geldt eveneens voor, bijv., bepaalde vaargeulen waar geen watervegetatie kan stand
houden door te intensief bootverkeer. Deze delen worden daarom uitgesloten bij de berekening
van de EKR. Wanneer door andere functies geen watervegetatie wordt verwacht, worden deze
segmenten eveneens uitgesloten bij de berekening van de EKR.
MEP-GEP onbegroeibare oevers en verhard litoraal substraat
Oeverdelen die volledig onbegroeibaar zijn voor natuurlijke vegetatie, zoals aanlegkades en
dergelijke, worden niet bij de macrofytenbeoordeling in rekening gebracht. Voor
watersegmenten met een volledig verharde bodem/verhard litoraal substraat wordt de
deelmaatlat vegetatieontwikkeling niet in rekening gebracht6. Een aangepaste schaal wordt
gebruikt voor de deelmaatlat groeivormen indien het volledige litoraal van het waterlichaam is
verhard. Lemniden, nymphaeïden, grote monocotylen en veenmossen worden bij een dergelijke
situatie immers niet meer verwacht. Het aantal te verwachten groeivormen zakt hierdoor dan
van 12 naar 8 voor het subtype Aw-om en van 10 naar 7 voor het subtype Aw-e. Aangezien het
aantal groeivormen wordt bepaald voor het volledige waterlichaam, zal het aantal verwachte
groeivormen enkel wijzigen indien het volledige litorale substraat van het waterlichaam is
verhard.
MEP-GEP peilvariatie
Veranderingen van het waterniveau brengen verschuivingen in de zonatie van vegetaties
teweeg, al naargelang de aanpassing van soorten aan stress gekoppeld aan waterdiepte,
uitdroging (Pearsall 1920), wat gekoppeld aan de specifieke bathymetrie van elk meer een
meerspecifieke reactie oplevert (Penning et al. 2007). Een algemene benadering is dus slechts
in beperkte mate mogelijk. De hier gevolgde werkwijze houdt daarom enkel rekening met de
meest markante effecten van extreme peilfluctuaties. Wanneer frequent (positieve of negatieve)
uitgesproken peilveranderingen optreden, worden de groeiomstandigheden voor de meeste
nymphaeïden, grote monocotylen en veenmossen ongunstig7. Optimale groeiomstandigheden
voor wortelende waterplanten met drijfbladeren vindt men doorgaans bij waterdiepten minder
dan ca. 2 m (van Geest et al. 2003). De macrofytenbeoordeling bij Aw-wateren beschouwt de
submerse begroeiing tot op een diepte van 4 m onder het normale zomerpeil. Wanneer de
variaties van het waterniveau 2 m overschrijden, wordt bijgevolg de ondergedoken vegetatie
beïnvloedt van meer dan 50 % van de oppervlakte die in rekening gebracht wordt, hetzij door
minder gunstige lichtomstandigheden, sedimentatie- en substraatgerelateerde effecten,
versterkte golfwerking, of blootstelling aan de lucht. De frequentie waarbij dergelijke
peilveranderingen gevolgen hebben is moeilijk te veralgemenen, ondermeer vanwege de
afhankelijkheid van de aanwezige soorten, de structuur van de vegetatie, de substraat- en
weersomstandigheden, etc., zodat gekozen is voor een eerder brede marge. Hierbij moet er aan
gedacht worden dat grotere peilvariaties doorgaans ook gepaard gaan met een hogere
frequentie van kleinere schommelingen. Verder wordt aangenomen dat schommelingen die
buiten het vegetatieseizoen optreden minder effect ressorteren dan deze in het groeiseizoen

6

Dit geldt niet voor delen die met breuksteen verstevigd zijn.

7

Nymphoides peltata, Polygonum amphibium, Scirpus lacustris en Typha angustifolia zijn verhoudingsgewijs meer tolerant
voor waterstandsveranderingen.
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(Roozen 2005). Als voorlopige - en verder te valideren - tolerantiegrens wordt voorgesteld: 1
maand in de periode mei-september met hoogstens 6 dagen waarop dergelijke
peilveranderingen optreden. Bij overschrijding zijn de verwachtingen voor de deelmaatlat
‘groeivormen’ in de EKR aan te passen. De basissom voor de te verwachten groeivormen zakt
dan van 12 naar 10 voor het subtype Aw-om en van 10 naar 9 voor het subtype Aw-e. Lokaal is
verder eveneens de deelmetriek ‘vegetatieontwikkeling’ aan te passen voor watersegmenten
met een substraat bestaande uit zuiver grind of grind met zandbijmenging, indien
peilveranderingen van meer dan 2 m optreden gedurende meer dan 6 dagen van een maand in
de periode mei-september (zie ook 3.3). In dit geval komt de ontwikkeling van een meer
permanente submerse vegetatie in het gedrang en wordt de verwachte abundantie
teruggebracht tot de op één na laagste score (1; ‘schaars’). De beoordeling van de submerse
vegetatie wordt geheel achterwege gelaten indien peilveranderingen van meer dan 4 m met de
hiervoor aangegeven frequentie optreden.

Natuurlijk
waterlichaam
JA

NEE

GET moet
worden bereikt

GEP moet
worden bereikt

De toestand is enkel van belang voor de
beoordeling van het betreffende
oeversegment en/of watersegment.

Zwemstrand of andere
functie waarbij geen
vegetatie wordt verwacht
JA

NEE

Er wordt
geen vegetatie
verwacht

Verhard litoraal
substraat
JA

NEE

MEP & GEP
verhard litoraal
substraat

Peilvariaties
(>2m) treden
frequent op
JA

NEE

MEP & GEP
peilvariaties

GEP = GET

Figuur 12: Beslissingsboom voor het beoordelen van de maatlat macrofyten.
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Onderhouds- en inrichtingswerken
Het is niet raadzaam macrofyten te beoordelen kort na onderhouds- of inrichtingswerken, zoals
het ruimen van de watervegetatie en baggeren. Een wachtperiode van minimaal twee jaar
wordt in dit geval vooropgesteld. Bij afschrapen van de boven het wateroppervlak gelegen
oevers kunnen enkel de deelmaatlatten met betrekking tot de oeverplanten niet worden
beoordeeld.
Verbinding met een rivier
Omdat het doorzicht in aangetakte meren, door aanvoer van zwevende stoffen en nutriënten en
door mechanische verstoring te wijten aan sterkere stromingen, mogelijk (zowel van nature als
vanwege hydromorfologische wijzigingen aan de rivier) geringer kan zijn dan in geïsoleerde
wateren, zou er voor geopteerd kunnen worden om de beoordeling van macrofyten in deze
systemen te beperken tot een kleinere diepte. Analoog met niet-gestratifieerde wateren zou
desgevallend, bijvoorbeeld voor Aw-wateren een maximale diepte van 2 m en niet van 4 m in
aanmerking genomen kunnen worden. De vraag stelt zich echter (1) of dit wel voor alle
riviertypen in dezelfde mate in overweging genomen dient te worden en (2) of dit wel voor het
hele meerwaterlichaam opgaat. Vooral in kleinere waterlopen (beektypen), evenals in de
Grensmaas, de enige rivier van het Rzg-type, mag van nature doorgaans een beperkt transport
van fijn mineraal sediment in de waterkolom verwacht worden. Door toegenomen erosie,
vanwege landgebruik, afgenomen hydraulische ruwheid (afwezigheid van vegetatie,
rechttrekking, kanalisatie) en meer frequente en grotere piekigheid van de afvoer, is dit
sedimenttransport echter sterk toegenomen, wat als een gevolg van een hydromorfologische
druk beschouwd kan worden. Indien met minerale deeltjes beladen water bij hoge waterstand in
een meer instroomt, zal dit in grotendeels vrij snel en in een beperkte zone tot bezinking
komen, zonder een meer permanente troebeling te veroorzaken. Dit laatste is veeleer het
gevolg van resuspensie van materiaal dat accumuleert in ondiepere delen, indien hier reeds
vegetatie ontbreekt, fytoplanktongroei en flocculent organisch materiaal. Het effect van
zwevende minerale stof, als dusdanig, is in dit geval moeilijk te scheiden van de gevolgen van
eutrofiëring en verontreiniging.
Om het effect van oplopende nutriëntenconcentraties, tengevolge van aantakking, op de EKR
van de watervegetatie na te gaan, is de invloed van omgevingsvariabelen onderzocht aan de
hand van de waargenomen waarden in 124 alkalische wateren. Drie variabelen, nl. totale
stikstof (β = -0,36; p = 0,00003), silicaat (β = -0,37; p = 0,00002) en oppervlakte (β = -0,24;
p = 0,003) blijken een negatief effect uit te oefenen, elektrisch geleidingsvermogen een positief
(β = 0,22; p = 0,01). Gezien hun invloed echter toch eerder beperkt blijft (R2a = 0,25; SE =
0,19; F = 11,5; df = 4,1; p < 10-6) en er voor stikstof nog geen waarden vooropgesteld zijn
waartegen de respons van de EKR getoetst kan worden, is een aanpassing van de
verwachtingen op dit vlak i.f.v. een GEP voorbarig.
Een algemeen indirect effect van P-aanrijking door rivierwater op de deelscore submerse
vegetatieontwikkeling, middels de hogere fytoplanktonconcentraties (2.4.2) en de wijziging van
het lichtklimaat die hieruit voortvloeien, kan wel verondersteld worden. Met name indien de
kans op het voorkomen van vegetatie vanaf een bepaalde diepte erg klein wordt. Immers, het
potentieel kan dan lager zijn dan de typespecifieke verwachting dat er tot op 4 m diepte
submerse vegetatie aanwezig dient te zijn. Deze mogelijkheid kan evenwel niet generiek
doorgerekend te worden omdat de verwachte P- en chlorofylconcentraties van de specifieke
situatie afhankelijk zullen zijn, maar de opnamemethode kan wel enigszins in functie hiervan
worden aangepast. De aanpassing van de beoordeling wordt geïllustreerd door Figuur 13. Hierin
zijn 4 watersegmenten onderscheiden, A-D, waarvan respectievelijk A+B en C+D samen tot een
diepte van 4 m reiken. Vegetatieontwikkeling wordt enkel verwacht in de gedeelten A en C, door
te beperkt doorzicht. In de diepere delen wordt echter soms wel (B), soms niet (D) submerse
vegetatie aangetroffen. De beoordeling van de delen A en C gebeurt ongewijzigd; alle
deelscores worden meegerekend. Deelsegment B, met vegetatie, wordt wel beoordeeld voor de
typespecificiteit en de mate van verstoring, maar niet voor de vegetatieontwikkeling; het
relatieve oppervlak telt ook mee in het eindoordeel voor beide eerste scores. Deelsegment D
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heeft, naar verwachting, geen vegetatie meer en wordt daarom in het geheel niet beschouwd bij
de beoordeling van het waterlichaam.

zone waarin
vegetatie verwacht
zone waarin geen
vegetatie verwacht

A

C

• typespecificiteit
• verstoring
• ontwikkeling

B

D

• typespecificiteit
• verstoring

relatief aandeel telt wel mee
in beoordeling

relatief aandeel telt niet mee
in beoordeling

Figuur 13: Aanpassing van de macrofytenbeoordeling aan gereduceerd doorzicht, tengevolge van verhoogde
fytoplanktonconcentraties, bij verbinding met een waterloop bij de bepaling van het GEP voor een meer aanleunend bij het
Aw-type.

Als pragmatische vertikale indeling voor de macrofytenopname van dergelijke meren kan een
diepte van 2 m vooropgesteld worden. De afwezigheid van vegetatie op een geringere diepte
hypothekeert immers zeer waarschijnlijk de belangrijke functionele - en structurerende rol die
submerse vegetatie vervult (cf. gasuitwisseling, nutriëntenhuishouding, sedimentvastlegging,
habitat, voedsel,..). Deze waarde kan dan ook als minimale GEP-verwachting voor Aw-wateren
gelden. Niettemin is het raadzaam om vooraf een meer nauwkeurige inschatting te maken van
de effectieve verwachtingen in het meer, vermits de mate waarin beperking van de
ontwikkelingsmogelijkheden optreedt minder aanzienlijk kan zijn.

2.4.5

Macro-invertebraten

Over
het
eventuele
effect
van
gewijzigde
fysisch-chemische
of
andere
omgevingsomstandigheden op de macro-invertebratenbeoordeling is weinig gekend. In de jaren
negentig werd de macrofauna van 177 meren bemonsterd, waarvan 123 alkalische meren
(Denys et al. 2000a,b). Uit analyse van deze dataset met een groot aantal
omgevingsvariabelen, blijkt dat voor de alkalische meren een beduidend minimaal MLR-model
(R2a = 0,28; SE = 0,15; F = 16,9; df = 3,1; p < 10-6) voor de MMIF gegeven wordt door het
mediane totale fosforgehalte (β = -0,34; p = 0,0006), de aluminiumconcentratie (β = -0,22; p
= 0,009) en de submerse vegetatiebedekking (β = 0,19; p = 0,009). Andere nutriënten,
organische stof, pH, zuurstofverzadiging, hardheid, fytoplanktonvariabelen, vegetatie,
dimensies, enz., dragen niet beduidend bij aan het model8. Wanneer enkel wateren van de
ondiepe A-typen (N = 105) beschouwd worden, geeft een combinatie van mediane TP (β = 0,35; p = 0,00009), aluminium (β = -0,24; p = 0,006), submerse bedekking (β = 0,25; p =
0,005) en oppervlakte (β = 0,20; p = 0,002) het beste resultaat (R2a = 0,31; SE = 0,15; F =
12,4; df = 4,1; p < 10-6). Voor de 18 meren van het type Aw zijn de emerse bedekking (β =
0,76; p = 0,001), ammonium (β = -0,72; p = 0,002) en sulfaat (β = -0,40; p = 0,04) de beste
schatters voor de MMIF. Het resulterende model lijkt aanzienlijk performanter (R2a = 0,54; SE =
0,09; F = 7,6; df = 3,1; p = 0,003), maar bij nazicht blijkt het ‘ammoniumeffect’ louter door
een enkele waarneming bepaald te worden, zodat er weinig waarde aan gehecht kan worden.
De MMIF lijkt dus wel enig empirisch verband te vertonen met de fosforconcentratie in ondiepe
meren.
Om deze respons te relateren aan de hydromorfologische drukken t.g.v. eventuele aantakking,
is weerom de verdeling van MMIF-waarden uitgezet tegenover de mediane TP-concentratie voor
ondiepe plassen (Figuur 14) en voor alle alkalische wateren samen (Figuur 15). Zoals in de

8

Met GLM kan evenmin een verband met de ecoregio worden bespeurd.

36

Bepalen van het ecologisch potentieel voor een aantal waterlichamen
vergelijkbaar met de categorie meren

fytobenthos-oefening (cf. 2.4.3) zijn de TP-concentraties verdeeld over 3 klassen. Bij de
vergelijking voor ondiepe wateren zijn dit: tot 70 µg l-1, de G/M-grenswaarde voor Ami-e
plassen, tussen 70 en 180 µg l-1, de TP-concentratie die overeenstemt met de G/M-grenswaarde
voor orthofosfaat in kleine tot zeer grote rivieren (bij een verhouding orthofosfaat-P t.o.v.
totaalfosfaat-P van 0,672; cf. Schneiders 2007) en bij nog hogere concentraties; bij de
vergelijking voor zowel ondiepe als diepe wateren omvat de eerste klasse enkel wateren met
minder dan 70 µg TP l-1. Enkel het verschil in de MMIF tussen de twee laagste klassen kan,
eventueel en in een maximalistisch scenario, te wijten zijn aan een ‘typologisch’ bepaald
verschil in de G/M-grenzen voor de nutriëntenconcentraties tussen een grotere waterloop en
een hierdoor gevoed meer. Het is duidelijk dat de MMIF voor wateren in beide klassen even
hoog kan zijn- er hoeft dus geen negatief effect op te treden - maar zowel de mediaanwaarde
als de 10-percentielwaarde zijn ca. 0,1 EKR-eenheden lager bij verhoogde waarden in ondiepe
plassen (Figuur 14). Dit verschil zou als een eerste, voorlopige, inschatting van de maximale
grootte van het effect van nutriëntenaanrijking (en daarmee covariërende verschillen)
tengevolge van aantakking op de MMIF kunnen worden opgevat. Het verschil tussen de twee
laagste klassen wordt iets meer uitgesproken indien zowel ondiepe als diepe plassen vergeleken
worden en de laagste klasse beperkt wordt tot deze waarin de mediane concentratie onder de
bepalingsdrempel van 70 µg l-1 blijft (Figuur 15). De MMIF-waarden boven 0,8 worden in dit
geval afgetopt, terwijl het verschil tussen de mediaanwaarden niet veranderd.
ONDIEPE ALKALISCHE W ATEREN (N=105)
0.9
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Figuur 14: Spreiding van MMIF-waarden in ondiepe alkalische wateren (typen Ami, Ai en Ad) bij verschillende mediane TPconcentraties.
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Figuur 15: Spreiding van MMIF-waarden in alkalische wateren (typen Aw, Ami, Ai en Ad) bij verschillende mediane TPconcentraties.

Hierbij zijn twee kanttekeningen te maken: (1) voor Aw-wateren is er heden geen grond om
aan te nemen dat hogere TP-waarden enig effect op de MMIF zullen hebben en (2) de relatie
voor alkalische meren kan niet zomaar op individuele WL worden toegepast. De semipartiële
correlatie van TP in het model bedraagt immers slechts -0,32, wat een R2 van 0,1 oplevert
(aluminium en submerse vegetatie verklaren, op zich en onafhankelijk van de andere
variabelen, respectievelijk slechts 4 en 3,4 % van de variantie in de MMIF). Dit is in ieder geval
erg weinig om op basis van specifieke TP-concentraties uitspraken te doen over de
overeenkomstige waarden van de MMIF. Daarenboven is de potentiële afwijking wellicht
verwaarloosbaar t.o.v. de nauwkeurigheid waarmee de MMIF wordt bepaald. De vaststellingen
geven wel aan dat hier verder onderzoek op zijn plaats is.
Hydromorfologische drukken zoals droogvallen, wijziging van oeverprofiel en oeversubstraat,
hebben waarschijnlijk allemaal een invloed op de densiteit en de soortensamenstelling van
macro-invertebraten. Indirect hebben peilfluctuaties gevolgen voor het habitat van semiaquatische taxa, zoals Ephemeroptera, Odonata en Diptera (van den Brink 1994). Voor geen
van deze potentiële drukken is er echter voldoende informatie beschikbaar om het effect op de
maatlat macro-invertebraten te kwantificeren. De invloed van de hydromorfologische drukken
op de MMIF zal echter waarschijnlijk nooit zeer groot zijn. Daarom wordt er voorlopig vanuit
gegaan dat het GEP steeds kan gelijkgesteld worden aan de GET. Wel dient te worden
vermeden dat invertebraten worden bemonsterd in oeversegmenten waar recent
onderhoudswerken plaatsvonden.

2.4.6

Visfauna

De verschillende metrieken die worden gebruikt om de EKR voor vissen te berekenen, zijn vrij
robuust. De maatlat is dan ook waarschijnlijk minder gevoelig voor hydromorfologische
drukken. Bovendien zijn de verwachte waarden gebaseerd op een ‘best of’ van actuele
waarnemingen aan wateren die door een scala van drukken beïnvloed worden. Ook dringt een
typologische verfijning van de beoordeling zich op. Op basis van de huidige, nog zeer beperkte,
kennis omtrent de gevoeligheid van de vis-EKR is er dan ook geen reden om het GEP voor de
visfauna niet gelijk te stellen aan de GET.
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3 Bepaling van ecologisch potentieel van twee meren
van het type Aw
3.1 Algemeen
Voor de waterlichamen die in deze studie aan bod komen, is geopteerd om het meertype ‘grote,
diepe, alkalische wateren (voedselrijker subtype) of Aw-e’ (cf. Jochems et al. 2002) als het
meest aanleunende ‘natuurlijke’ watertype te beschouwen. In de huidige meertypologie voor
Vlaanderen wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen stilstaande wateren die al dan niet
rechtstreeks in verbinding staan met waterlopen en zijn de biologische referenties voor het type
Aw-e breed genoeg opgevat om ook voor eenzijdig aangetakte grindplassen te kunnen dienen.
In buurlanden opgestelde typologieën maken soms wel een dergelijk onderscheid. Elbersen et
al. (2003) onderscheiden in Nederland de typen ‘M5 ondiep, lijnvormig water, open verbinding
met rivier, geïnundeerd’ en ‘M19 diepe meren in open verbinding met rivier’. Het
eerstgenoemde type heeft een gemiddelde diepte < 3 m en is < 8 m breed9, terwijl voor het
tweede de oppervlakte onder 0,5 km2 blijft. Gezien M19 enkel in kunstmatige vorm voorkomt, is
er voor dit type geen referentiebeeld uitgewerkt (van der Molen & Pot 2007). In het geval van
de bestudeerde grindplassen kan de wijziging van de watersamenstelling door bijmenging van
rivierwater enkel opgevat worden als het resultaat van een hydromorfologische druk, indien het
MEP een niet-aangetakte toestand veronderstelt. Wanneer wel een verbinding met een rivier
wordt verondersteld, kunnen MEP en GEP wel afhankelijk zijn van het MEP en GEP van de
waterloop indien deze een SVWL is (bv. wat peildynamiek betreft).
Door de open verbinding met de Grensmaas zijn de fysische, hydrochemische en biologische
omstandigheden anders t.o.v. van vergelijkbare wateren die hiervan geïsoleerd zijn. Behalve de
invloed op de verblijftijd, kan met name de stabiliteit van de spronglaag in het gedrang komen
wanneer piekdebieten in de periode van stratificatie mochten optreden; dit met mogelijk
gevolgen voor o.a. de nutriëntenhuishouding en fytoplanktonontwikkeling. Daarnaast kunnen
een minder gunstige waterkwaliteit, incl. hogere nutriëntenbelasting en gehalten zwevende stof,
van het Maaswater, evenals de influx van organismen die veeleer kenmerkend zijn voor het
riviersysteem een meer permanente invloed op de levensgemeenschappen van de grindplassen
laten gelden. Het blijft de vraag of dergelijke hydrochemische beperkingen voor het behalen van
een goed ecologisch potentieel hier efficiënt gescheiden kunnen worden van louter
hydromorfologische effecten (of er net kwantitatief en kwalitatief aan kunnen worden gelinkt)
op het functioneren van deze systemen, evenals de vertaling hiervan in kwaliteitsdoelstellingen
en beoordelingsresultaten.
In diepe aangetakte meren treedt een geleidelijke accumulatie op van sedimenten en
voedingsstoffen, afkomstig van het instromende rivierwater. Vermoedelijk gebeurt de aanvoer
hiervan vooral tijdens piekdebieten. De concentraties van deze voedingsstoffen zullen vrij snel
verdund worden in het meerwater en een deel zal, samen met zwevend materiaal, vrij snel
bezinken naar de bodem en gefixeerd worden in het sediment. Wanneer de huidige gemiddelde
winterconcentraties van TP in de grindplassen (VMM-meetplaatsen 122000, Heerenlaak en
121200, Kessenich) tijdens de periode oktober – maart 2006-2007, wanneer er geen
stratifiëring optreedt en alle beschikbare nutriënten over de gehele waterkolom verdeeld zijn,
worden vergeleken met deze in de Maas (VMM-meetplaats 122100, Maaseik), blijkt dat de
waarden respectievelijk 1,8 en 2,5 keer lager zijn in Kessenich (140 µg TP l-1) en Heerenlaak
(101 µg TP l-1) dan in de Maas (248 µg TP l-1). Sedimentatie van voedingsstoffen kan gebeuren
door het bezinken van deeltjes die met het instromende water worden aangevoerd – aldus
gebonden nutriënten vormen doorgaans de belangrijkste fractie – na opname in de

9

Hoewel de kleinere dimensies voor belangrijke verschilpunten met de in deze studie beoogde wateren zorgen, lijken
bepaalde elementen uit het referentiebeeld van M5 toch ook op grotere rivierbeïnvloede wateren van toepassing te zijn.
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voedselkringloop, als levende en dode organismen, of door vorming van minder oplosbare
verbindingen met andere stoffen. Zo kan meer dan 50 % van de fosforinhoud van fytoplankton
in een periode van een paar dagen verdwijnen uit de waterkolom door sedimentatie (Otto &
Benndorf 1971). Fytoplankton uit rivieren, dat afhangt van een continue suspensie door de
sterke turbulentie in de waterstroom, zal in de stabielere waterkolom van meren gemakkelijker
geconfronteerd worden met sedimentatie. Fosfor kan bovendien complexeren met CaCO3. In
Lake Constance (Bodensee) in Duitsland wordt 35 % van het TP-verlies uit het epilimnion aan
dit proces toegeschreven (Kleiner 1988). Prairie (1989) berekende dat gemiddeld 25 % van alle
in meren aangevoerde fosfor per jaar sedimenteert. De nutriëntenaanvoer moet, bijgevolg, min
of meer continu gebeuren om een verhoogde productiviteit te behouden (Wetzel 2001). Het
effect van éénmalige piekdebieten zal dus vrij beperkt zijn, maar over de jaren heen kunnen
zich toch hoge concentraties voedingsstoffen ophopen in het sediment die tijdens perioden van
waterkering gedeeltelijk beschikbaar worden voor de gehele waterkolom. Deze aanrijking van
voedingsstoffen zal dan ook voornamelijk de voorjaarsbloei van diatomeeën beïnvloeden. Hoe
hoger de concentratie aan voedingsstoffen in het aangevoerde water hoe sneller de eutrofiëring
van deze plassen zal verlopen maar hoe dan ook zal bij het instandhouden van de huidige
situatie van aantakking, accumulatie optreden, zelfs indien de concentraties aan voedingsstoffen
sterk zal dalen in de rivier. Door dit proces veranderd het karakter van het meer naarmate het
ouder wordt. In deze optiek pleit Roozen (2005) er voor om niet zozeer naar een heldere,
veeleer nutriënten- en fytoplanktonarme, toestand voor alle meren in een alluviaal systeem te
streven, zoals de KRW ons impliciet voor houdt, maar veeleer naar een optimale verhouding van
heldere en (natuurlijk) troebele systemen, om aldus een maximale habitatheterogeniteit en
diversiteit te bekomen. Eerder hebben van den Brink (1994) en Peeters & Gylstra (1995)
voorgesteld om meer geïsoleerde meren zoveel mogelijk te vrijwaren van overstroming en een
hogere connectiviteit met de hoofdgeul enkel te realiseren bij reeds verbonden of frequent
geïnundeerde meren, waarvan de ecologische kwaliteit al te wensen over laat. In een natuurlijk
functionerend en niet merkelijk verontreinigd laaglandriviersysteem, met vooral ondiepe
wateren, is versterking van connectiviteit en natuurlijke dynamiek zeker een plausibele langetermijndoelstelling. Voor de diepe grindplassen, die in deze studie aan bod komen en in de
huidige algemene context, waarin een minderheid van stilstaande oppervlaktewateren niet in
een antropogeen geëutrofieerde toestand verkeert, is dit echter geen optie en gaan we er van
uit dat bij naleving van een geschikte normering van de toelaatbare belasting een heldere
toestand te realiseren is.
Bij de bepaling van het ecologisch potentieel moeten eerst de nuttige doelen bepaald worden,
om van daaruit de condities van het MEP te definiëren en de vertaling naar het GEP te maken
(binnen de beoordelingskaders) van de BKE. Het MEP veronderstelt voor beide grindplassen
(minimaal) een goed fysisch-chemisch en biologisch potentieel van de Grensmaas, geen
negatieve effecten van de recreatie-activiteiten (en, uiteraard, geen hieruit voortvloeiende
verontreinigingen), met uitzondering van deze die uitgaan van de hiervoor aanwezige ‘harde’
infrastructuur en een optimale, ‘natuurvriendelijke’, inrichting.

3.2 Kessenich
3.2.1

Nuttige doelen

Vermits deze plas een natuurbestemming heeft, zijn de huidige gebruiksfuncties, met name
winning en overslag van grind en zand, alsook waterrecreatie, van aflopende aard en gelden ze,
op termijn, niet als nuttige doelen10. Het enige nuttige doel dat aanleiding kan geven tot
blijvende hydromorfologische drukken, is de bescherming tegen overstromingen van het
achterland, waarvoor de hoge dijken langs de plas in stand gehouden dienen te worden. Dit
impliceert dat peilveranderingen tengevolge van de waterstandsfluctuaties in de Maas een

10

Deze activiteiten zullen evenwel nog tot 2011 aanslepen (meded. B. Daemen 2007).
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blijvend gegeven zullen vormen. Het streven naar een meer natuurlijk peilregime op de
gestuwde Maasgedeelten, zal daarbij wellicht de frequentie van kleinere variaties in de toekomst
verhogen. De evolutie van deze druk op langere termijn is nog moeilijk in te schatten. De
continue aantakking van de plas op laagwaterniveau is echter geen vereiste voor dit nuttig doel.
Twee morfologische scenario’s worden ontwikkeld, namelijk een ‘ongewijzigde’ situatie, waarbij
geen beduidende veranderingen in het volume van het waterlichaam gerealiseerd worden en
een ‘verdiepingsscenario’. In het verdiepingscenario wordt de zandwinning nog verdergezet en
ontstaat een plas met nog diepere delen en een nog groter aandeel diep water, zonder eiland.
Ook hierbij zullen de meeste oevers natuurlijk ingericht worden. Een combinatie dus van
ondiepe oevers met zeer diepe plaszones. Het volume van de plas zou daarbij toenemen tot
m3 ,
met
een
toename
van
de
verblijftijd
en
de
verhouding
7,15.106
grondwatervoeding/Maaswater tot gevolg. Dit scenario zal, indien vergund, hoogstwaarschijnlijk
uitgevoerd worden.

3.2.2

MEP

Aangezien voor de meeste drukken de aantakking met de rivier als negatief werd aangegeven,
hier vooral vanwege de huidige waterkwaliteit van de Maas en deze aantakking niet vereist is
voor een nuttig doel (althans toch geen permanente aantakking), zouden als omstandigheden
voor het MEP een afgesloten plas met enkel hoogwaterinvloed van de Maas vooropgesteld
kunnen worden. Hierbij is de oeverstructuur optimaal en vindt geen fysische verstoring meer
plaats.

3.2.3

GEP

Om een maximaal positief effect ten aanzien van verblijftijd, grondwaterinvloed en vismigratie
te behouden, kan een gedeeltelijke afsluiting van de huidige opening gebeuren door middel van
een doorboorde grindwal tussen rivier en plas (zie 5.4.1). Hierdoor kan er toch nog een
voldoende waterdoorstroming optreden, zodat de waterkwaliteitsdoelstelling voldoende hoog
kan zijn, terwijl minder materiaal in suspensie met het Maaswater wordt aangevoerd. De
mogelijk negatieve invloed van aantakking op de fysisch-chemische condities van het
ecologische potentieel kunnen hierdoor geminimaliseerd worden.
Voor het bepalen van het ecologisch potentieel voor macrofyten zijn de recent heringerichte
segmenten buiten beschouwing gelaten. De schommelingen van het waterniveau zijn niet
dermate extreem dat het beoordelingskader verder aangepast dient te worden (zie 0. en
4.2.5.). Voor de overige maatlatten zijn er, met uitzondering van het fytoplankton en de
vegetatieontwikkeling van macrofyten, momenteel geen redenen waarom het GEP niet
gelijkgesteld kan worden aan de GET-verwachtingen; in beide scenario’s blijven deze
verwachtingen ongewijzigd.
Als GEP voor het fytoplankton kan een aanpassing van de gemiddelde chlorofylconcentratie
gebeuren. Vooreerst dient hiertoe het ‘surplus’ aan TP geschat te worden dat, in de huidige
hydrologische toestand (‘ongewijzigd’-scenario), door Maaswater aangevoerd mag worden11.
Hiertoe is een TP-concentratie berekend door middel van een Vollenweider-model (cf. 2.3.7),
waarbij de wateraanvoer verondersteld wordt dezelfde te zijn als in de huidige situatie (m.b.t.
aanvoer van neerslag, grond- en Maaswater en verblijftijd, geschat op basis van de
jaargemiddelde influx van Maaswater in 2006-2007; zie 4.2.5 en 4.2.6). De TP-concentratie,
louter te wijten aan de aanvoer van Maaswater (TPin), kan dan bepaald worden als: TPin =
TPMaas/v, waarbij de verdunningsfactor v = Q+V/Q, Q = de gemiddelde jaarlijkse aanvoer van
Maaswater in het meer (L) en V = het gemiddelde meervolume (L).

11
In Tsjechië wordt een vergelijkbare benadering voor de nutriëntennormering van stuwmeren voorgesteld (mond meded.
J. Duras 10/2007).
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Voor Kessenich levert dit, in de huidige toestand (ongewijzigd scenario), een verdunningsfactor
van 2,03 en een overeenkomstige TPin-concentratie van 88 µg l-1 op, terwijl dit voor de
Heerenlaak, door de hogere Maasaanvoer, respectievelijk 1,21 en 147 µg l-1 wordt. Een
gedeelte van het TP sedimenteert, zoals reeds eerder aangegeven en door rekening te houden
met een sedimentatiecoëfficiënt (σ) kan de hoeveelheid fosfor uit het aangevoerde water
berekend worden die in het meer ter beschikking zal komen voor de levensgemeenschappen
(TPmeer). Hiervoor is de door Brett & Benjamin (2007) voorgestelde formule gebruikt: TPmeer =
TPin/1+σ, waarbij σ = k.Tx, met T = de gemiddelde verblijftijd van het water (jaren), k
(constante) = 1,12 jaar-0,47 en x (constante) = -0,53. De geschatte verblijftijd voor Kessenich
bedraagt, bij het huidige volume, 0,25 jaar (zie 4.2.6) en dit levert een concentratie op van
19,6 µg TPmeer l-1. Wanneer deze waarde opgeteld wordt bij de voorgestelde maximale waarde
(55 µg TP l-1) voor de goede ecologische kwaliteit van het natuurlijke meertype (Aw-e), wordt
een GEP-grenswaarde bekomen van 75 µg TP l-1.
Op basis van de, in Nederlandse meren met een gemiddelde chlorofyl a-concentratie < 40 µg l, vastgestelde relatie tussen TP en chlorofyl a (van der Molen et al. 1998; van den Berg 2004),
kan voor Kessenich een GEP-grenswaarde van 22,6 µg chl a l-1, afgerond 23 µg chl a l-1, geschat
worden. Deze waarde ligt in de buurt van de grens G/M van de maatlat voor het Ai-meertype
(25 µg chlorofyl a l-1).

1

In het verdiepingsscenario wordt voor Kessenich een uiteindelijk volume van 7.151.283 m³
vooropgesteld, wat de verblijftijd op 0,29 jaar zou brengen. Dit levert een TPmeer-concentratie
van 19,0 µg l-1 op, een GEP voor TP van 74 µg l-1 en een overeenkomstig GEP voor chlorofyl a
van 22,4 µg l-1, afgerond 22 µg chl a l-1. Er is dus, op termijn, nauwelijks enig effect van de
verdieping te verwachten. Vanuit het voorzorgsprincipe en de verwachte ontwikkelingen worden
de iets lagere TP- en chlorofyl a-waarden die het verdiepingsscenario oplevert als uiteindelijke
GEP-grenswaarden weerhouden.
Op basis van waarnemingen in Nederlandse diepe meren van het LCB1-type kan geschat
worden dat bij een dergelijke concentratie de kans op het voorkomen van een hoge bedekking
van submerse macrofyten iets meer dan 30 % bedraagt, terwijl die op afwezigheid van
submerse vegetatie kleiner is dan 25 % (Portielje 2006). Uit een analyse van Europese LCB1
meren (met nadruk op gegevens uit N-Europa) blijkt dat de kans op een door macrofyten
gekoloniseerde maximum diepte van 4 m bij 22 µg chl a l-1 erg klein is (< 0,1), terwijl er ca. 75
% kans is dat 1,6 m wordt bereikt (Phillips 2006) en 40 % dat 2 m gehaald wordt. Dit laatste
model gaat evenwel uit van de veronderstelling dat er geen onnatuurlijke peilfluctuaties
optreden. Als GEP voor de submerse vegetatieontwikkeling wordt hier, zoals in 0. besproken,
een minimale diepte van 2 m vooropgesteld12.
Voor de deelmaatlat soortensamenstelling van het fytoplankton wordt geen aanpassing
voorgesteld. Deze maatlat is gebaseerd op het relatieve biomassa-aandeel van potentieel
toxische cyanobacteriën. Voor aangetakte meren blijkt vooral de verblijftijd van het water
belangrijk voor het al dan niet ontwikkelen van een cyanobacteriënbloei. Wanneer deze groot
genoeg is, spelen nutriënten en andere factoren een rol. Aangezien aangetakte meren van
nature wat rijker zullen zijn aan nutriënten dan geïsoleerde meren, zal de potentie tot
bloeivorming van cyanobacteriën wellicht iets groter zijn. Daartegenover staan dan weer de
kortere verblijftijd en het optreden van peilvariaties, waarvan de effecten op de
fytoplanktongemeenschap moeilijk in te schatten zijn. Wanneer de verblijftijd kort is, zullen
deze bloeien zich niet ontwikkelen en zal de deelmaatlat soortensamenstelling goed scoren. Bij
toepassing van het ‘one out, all out’ principe zal dan de deelmaatlat voor chlorofyl a steeds de
eindscore bepalen.

12 Deze verwachting wordt regelmatig overschreden.
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3.3 Heerenlaak
3.3.1

Nuttige doelen

In deze plas is naast de bescherming tegen hoogwater, ook de waterrecreatie een nuttig doel.

3.3.2

MEP

Invloeden van de nuttige doelen op de te verwachten levensgemeenschappen zijn voor de
Heerenlaak zowel te verwachten op het vlak van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden
(ruimtebeslag, substraatgeschiktheid, profiel van oever en onderwaterbodem), vertroebeling en
golfwerking door bootverkeer en tengevolge van sterke en plotse peilvariatie. Daarnaast
resulteert de verbinding met de Maas, net als bij Kessenich, mogelijk in minder gunstige
fysisch-chemische omstandigheden en ‘biopollutie’. Bij het MEP zijn er geen merkbare effecten
van het bootverkeer als dusdanig en zijn alle oevergedeelten die hiervoor in aanmerking komen
op optimale wijze ingericht i.f.v. een natuurlijke begroeiing. De doorvaarbare verbinding met de
Maas dient behouden te blijven.

3.3.3

GEP

Voor het bepalen van het ecologisch potentieel voor macrofyten zijn de segmenten die zijn
ingericht als zwemstrand buiten beschouwing gelaten. Verder is de deelmaat
vegetatieontwikkeling niet in rekening gebracht voor delen met een verharde onderwaterbodem
en daarom is de jachthaven buiten beschouwing gelaten. Ook hier is een aanpassing van het
fytoplankton-GEP gebeurd i.f.v. de verbinding met de Maas. De variaties van het waterpeil zijn
niet zo groot dat een aanpassing van de beoordeling van de groeivormendiversiteit zich
opdringt. In de studieperiode bleven peilfluctuaties van meer dan 2 m immers beperkt tot
hoogstens 3 dagen/maand tussen mei en september (zie 0. en 4.2.5.)13.
De chlorofylmetriek van de fytoplanktonmaatlat wordt aangepast, zoals in 3.2 beschreven. De
geschatte verblijftijd voor de Heerenlaak is 0,073 jaar (zie 4.2.6) en dit geeft een concentratie
van 19,2 µg TPmeer l-1. Opgeteld bij de voorgestelde maximale waarde (55 µg TP l-1) voor de
goede ecologische kwaliteit, wordt een GEP-grenswaarde bekomen van 74 µg TP l-1. De in
Nederlandse meren vastgestelde relatie tussen TP en chlorofyl a geeft ook voor de Heerenlaak
een GEP-maximum aan van 22,4 µg chlorofyl a l-1, afgerond 22 µg l-1.
Net zoals bij Kessenich is de GEP-verwachting voor submerse vegetatieontwikkeling op een
diepte van 2 m gesteld.
Voor de overige maatlatten zijn hier momenteel evenmin
verwachtingen niet gelijk te stellen aan de GET-waarden.

argumenten

om

de

GEP-

13
Ook uit de gedane waarnemingen blijkt dat de peilveranderingen in de Heerenlaakplas niet leiden tot dergelijke negatieve
effecten.
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4 Bepaling huidige toestand voor twee meren van het
type Aw
4.1 Grindherstructureringsplannen
4.1.1

Kessenich (Figuur 16)

In de omgeving van Kinrooi (Kessenich-Geistingen) situeert zich in de alluviale vlakte van de
Maas reeds geruime tijd (ca. 40 jaar) een belangrijke grindwinningactiviteit, die resulteerde in
grote grindplassen in het gebied. Einddatum van deze grindwinning is via het Grinddecreet
geregeld (oorspronkelijk 2005, maar recent enigszins aangepast) en de herinrichting voorziet in
een groots opgezet recreatief project aan de Spaanjerdplas, bestaande uit o.a. een jachthaven,
zeilaccommodatie, dagstrand, enz. Voor de Kessenichplas (ook wel Dragrasaplas genoemd) is
een natuurgerichte herinrichting voorzien. Het herstructureringscomité heeft doorheen het hele
planningsproces van herinrichting steeds geopteerd voor een geïntegreerde aanpak van de
aanwezige grindplassen en heeft hiertoe een visie ontwikkeld over het gehele gebied (ca. 510
ha). De zones Kleizone, Boterakker en Maasweg verkrijgen daarbij specifieke functies en een
aangepaste inrichting. Het comité was tevens van oordeel – conform o.a. de bepalingen uit het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg – dat men de bestaande toeristische voorzieningen
maximaal diende te valoriseren.
Inrichtingsplan
• Kleizone
De Kleizone werd ingericht in functie van natuurontwikkeling, waarbij het dijklichaam na
ontgrinding verschoven werd, weg van de Witbeek, meer richting Dragrasaplas. Op deze wijze
worden een drietal zones met verschillende waterdynamiek gecreëerd: vooreerst is er een
oeverstrook langsheen de dijk welke, via de Dragrasaplas, rechtstreeks wordt beïnvloed door de
Maas. Daarnaast wordt het binnendijkse land, met aanleg van een aantal, al dan niet ondiepere,
plassen, opgedeeld in twee zones, waarbij in het oostelijk deel de voorziene plassen
rechtstreeks zullen worden beïnvloed door grondwaterschommelingen, terwijl het noordwestelijk
deel zal worden beïnvloed door peilschommelingen in de Witbeek.
Het gebied wordt ontsloten middels een wandelpad langsheen de Witbeek, met aansluitend een
knuppelpad over een aantal van de aangelegde poelen. Voorts worden nog een aantal
infopanelen, een observatiehut en een houten brug over de beek voorzien. Behoudens een
beperkte aanplant van streekeigen struwelen langsheen de Witbeek, wordt geopteerd voor
spontane begroeiing.
• Boterakker – noord (fase I)
Deze zone wordt ingericht in functie van natuurontwikkeling. Het streefbeeld is de realisatie van
een waterland met graslanden, ruigten en enkele struwelen (overgang landbouw/natuur). Naast
graslanden worden een aantal plas-drasgebieden met natuurlijke vegetatieontwikkeling
voorzien. Daarnaast worden een aantal recreatieve zones ingebracht: duikplas met variabele
diepte (tussen 10 en 30 m), surfstrand en open grasvlakte als zone voor waterscouts. Als
ontsluiting voor deze recreanten dient niet alleen een padenstructuur aangelegd te worden,
maar ook de nodige parkeerplaatsen. Deze laatste zullen, in zoverre dit qua veiligheid en
onderhoudsvriendelijkheid mogelijk is, een ‘groen’ zacht karakter hebben.
• Maasweg
Na ontgrinding van de dijk zal aan weerszijden van de nieuwe dijk een behoorlijk brede
grondaanvulling gerealiseerd worden, zodat de verbinding tussen Kleizone en Kollegreend meer
volume krijgt. In de Dragrasaplas wordt enkel weidelijk vissen toegestaan. Op de landmassa
Kollegreend/Maasweg wordt ter hoogte van de oude Dragrasa-kantoren een ‘natuurlijk’
haventje voorzien voor de vissersbootjes. De ontsluiting kan voornamelijk gebeuren via de aan
te leggen dijkweg, aangevuld met beperkte infrastructuur ten behoeve van het goed
functioneren van het haventje.
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Figuur 16: Herinrichtingsplan voor het gebied Spaanjerd-Dragrasaplas, ter situering van de toponiemen (bron
Grindherstructureringscomité 2007).

4.1.2

Heerenlaak (Figuur 17)

Het grindwinningsgebied Heerenlaak te Maaseik situeert zich ten noordoosten van het kerkdorp
Aldeneik en wordt, zowel ten noorden als ten oosten, begrensd door de Maas. Het totale
grindwinningsgebied is ca. 235 ha groot. De landstrook Klauwenhof, helemaal in het oosten, in
de binnenbocht van de Maas, werd na ontgrinding heraangevuld en heringericht als
landbouwzone. De rest van het gebied werd, met uitzondering van de oeverzone van
Klauwenhof en van de smalle landtong tussen plas en Maas die een natuurbestemming hebben,
nabestemd in functie van recreatie met ter hoogte van het schiereiland Heerenlaak de aanleg
van een jachthaven, twee campings, een zandstrand, ondersteunende accommodatie, enz.
Inrichtingsplan
Voor het hele grindwinningsgebied ligt een structuurplan voor waarbinnen de nabestemming
werd ingevuld voor de zones welke, binnen de context van het Grinddecreet, door het
herstructureringscomité heringericht dienen te worden:
• Visvijver
Het meest westelijke gebied, tussen de nieuwe noord-zuid gerichte Heerenlaakweg en de
nieuwe noordoost gerichte ontsluitingsweg (in het verlengde van de Houtweg), werd ingericht
als visvijver, waarbij naast het recreatieve aspect - wandelen, fietsen en vissen - ook aandacht
werd gegeven aan het meer ‘groene’ aspect, zodat deze zone bufferend zal werken tussen de
harde recreatiepool aan de ene zijde en de aanpalende woonkernen aan de andere zijde.
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• Bosbeek
Tussen de visvijver en de nieuwe Heerenlaakweg situeert zich de Bosbeek. De heraanleg van
deze beek, welke immers volledig verdween ten gevolge van de ontgrinding, vormde een
belangrijk aandachtspunt. De beek kreeg een uitstroomvoorziening in de Maas op dezelfde
locatie als de vroegere uitstroming, terwijl aan het nieuwe tracé een veel sterker meanderend
verloop gegeven is. Dankzij de toegenomen lengte en het grote aantal natuurlijke vistrappen,
verspreid over de hele lengte van het nieuwe tracé, zal de Bosbeek de Maas instromen op een
peil dat nagenoeg overeenstemt met het zomerpeil van de Maas, zodat de vissen vanuit de
Maas vlot de Bosbeek kunnen opzwemmen.
• Zandstrand – ligweiden – bastion
Ten oosten van de nieuwe Heerenlaakweg is een komvormige plas voorzien. De in het plan
opgenomen westelijke oever werd afgewerkt als zandstrand, met bijhorende speel- en
ligweiden.
Oevers met flauwer glooiende profielen zijn deze met natuurfunctie aan de landtong Klauwenhof
en tevens ter hoogte van de smalle Maasoeverstrook naar Klauwenhof toe. Aan de westelijke
zijde van de plas zijn de oevers heringericht naar recreatieve functies (jachthaven, ligstrand,
harde oevers met woon- en horecafunctie).

Figuur 17: Herinrichtingszones aan de Heerenlaakplas toponiemen (bron Grindherstructureringscomité 2007).
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4.2 Hydromorfologische toestand
4.2.1

Algemene kenmerken

Kessenichplas
De Kessenichplas is ongeveer 37 jaar oud. De huidige oppervlakte bedraagt 53 ha (ArcGISanalyse orthofoto 2003, gecorrigeerd met CNES Spot Image 2007 en eigen waarnemingen). De
maximale diepte is, volgens in 2006 verrichte waarnemingen, wellicht ca. 27 m (Figuur 18;
REKIN Grindbedrijven, 19-12-2006), wat aanzienlijk meer is dan de door Van Looy (1999)
opgegeven diepte (ca. 15 m). Tijdens deze studie werd een maximale diepte van 26,8 m
gemeten. De recente heraanvulling van de Kleizone met zanden vanuit deze plas, evenals de
nog vergunde zandwinning in de plas, maakt dat de plas momenteel dus plaatselijk tot in de
tertiaire zandlagen is uitgegraven. De oevers zijn steil, met uitzondering van een ondiepe zone
in het noordoostelijke deel, tegen de natuurgebieden Koningssteen en Kollegreend (landtong
Dragrasa; cf. Figuur 16). De plas is door Van Looy (1999) getypeerd als aangetakt, sterk
dynamisch, hypertroof en diep en zou in vrij sterke mate door grondwater worden gevoed,
waardoor de nutriëntenconcentraties lager blijven dan in de Maas. In 1997 zijn er geen
waterplanten waargenomen; oevervegetatie was nagenoeg afwezig (Van Looy 1999). In de
huidige situatie vindt er geen doorstroming plaats bij extreem hoogwaterpeil van de Maas
omwille van de omringende dijken.

Figuur 18: Bathymetrie van de Kessenich-Dragrasaplas in april 2006 (REKIN Grindbedrijven).
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Heerenlaak
De Heerenlaak is, net als Kessenich, door grindwinning vanaf ongeveer 1969 ontstaan. De plas
beslaat momenteel 85 ha in de binnenbocht van een oostgerichte Maasmeander (ArcGISanalyse orthofoto 2003, gecorrigeerd met CNES Spot Image 2007). De omtrek is grillig en de
maximale diepte bedraagt, volgens door PS-Survey bvba ter beschikking gestelde gegevens (912-2006), ca. 16,4 m bij een normaal waterpeil van 23,5 m TAW. De maximale diepte die werd
gemeten tijdens deze studie bedroeg 14,9 m (Figuur 19). De oevers zijn doorgaans vrij steil. De
verbinding met de Maas wordt gevormd door een ca. 920 m lange geul, die ‘stroomafwaarts’
aansluit op de rivier en die dusdanig is gericht dat de rechtstreekse instroom van rivierwater
wordt bemoeilijkt. Rivierwater kan wellicht wel aan de zuidzijde gemakkelijk door de smalle
oeverzone doordringen. In de huidige situatie vindt er geen doorstroming plaats bij extreem
hoogwaterpeil van de Maas omwille van de ontgrindingsdijken op veiligheidshoogte. Er zijn
aanzienlijke recreatiefaciliteiten aanwezig, waaronder een jachthaven en camping op het
schiereiland tussen de verbindingsgeul met de Maas en het diepere deel van de plas. Het
bootverkeer is intens en leidt door de hoge snelheden, bijzonder in de nauwere delen, tot
aanzienlijke waterverplaatsing en sterke golfwerking. Dit beperkt de vegetatieontwikkeling in de
oeverzone, die daardoor bovendien als bron van zwevend materiaal fungeert. Aan de oostzijde
wordt een vrij aanzienlijke oppervlakte door intensieve akkerbouw ingenomen. Deze sterk
bemeste gronden worden door een ca. 30 m brede, beboste strook en een dijk van de grindplas
gescheiden. Het is, gezien de naar de grindplas toe aflopende helling, niet uitgesloten dat er
toch op geringe diepte enige doorsijpeling van meststoffen naar de grindplas plaats vindt. Ter
hoogte van de, aan de zuidoostelijke hoek van de plas gelegen, boerderij ‘het Klauwenhof’,
bevindt zich een organisch sterk vervuild geultje. Bij verhoogd waterpeil maakt deze depressie
contact met de grindplas. De plas heeft, wat isolatie, trofie en diepte betreft, dezelfde algemene
kenmerken als Kessenich (Van Looy 1999), wel is het verbindingskanaal met de Maas
aanzienlijk langer dan bij Kessenich. Ook hier zijn in 1997 geen waterplanten aangetroffen. Er is
sprake van cyanobacteriënbloei eind jaren ’80.

Figuur 19: Bathymetrie van de Heerenlaak (waarnemingen 2007; achtergrond Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie
Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).
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4.2.2

Morfologie

Tabel 6 geeft de waarden van een aantal klassieke morfologische descriptoren, berekend
volgens Håkanson (2005), die verband houden met de limnologische karakteristieken van een
meer. Hieruit blijken duidelijke verschillen tussen Heerenlaak en Kessenich, niet enkel in grootte
en diepte, maar ook in de verhouding tussen zones die door sedimentatie dan wel erosie
gekarakteriseerd worden. Dit blijkt ook uit de hypsografische curven van beide WL, die worden
getoond in Figuur 20. Terwijl Heerenlaak een eerder ‘zwak convex’ gelijkmatig verlopend
profieltype vertoont, met een relatief groot oppervlak aan ondiep water, wordt Kessenich
gekenmerkt door een relatief erg klein ondiep gedeelte en een sterk hellend, getrapt, profiel.
De effecten van windwerking op de waterbodem zijn hierdoor bij Heerenlaak wellicht merkelijk
groter, vanwege de grotere relatieve oppervlakte waar de onderwaterbodem aan een sterkere
golfwerking bloot staat (cf. Drel, BET, BA). Hierdoor is dit meer, bijzonder wanneer er weinig
onderwatervegetatie aanwezig is, gevoeliger voor vertroebeling door resuspensie van fijn
materiaal (cf. DR). Anderzijds zal de sterkere golfwerking (zie Dwb, Le) de vegetatieontwikkeling
mogelijk afremmen. De interacties tussen water en sediment zullen hier sterker zijn. Ook de
relatieve invloed vanuit de aanbelendende gronden en vanuit de littorale zone zijn hier
potentieel groter dan bij Kessenich (cf. Ld)14. Daarnaast heeft de morfologie belangrijke
gevolgen voor de zuurstofhuishouding. In het geval van Heerenlaak zal een kleiner relatief
hypolimnionvolume de kans op zuurstofdepletie in de diepere waterlagen vergroten.
Zuurstofloosheid van het hypolimnion is ongunstig voor de biota, zowel rechtstreeks vanwege
zuurstofgebrek, als door toxische effecten indien menging optreedt en door eventuele
fosforvrijstelling uit het sediment.
Tabel 6: Algemene morfologische karakteristieken van de Heerenlaak- en Kessenichplas.

eenheid code

formule

oppervlakte

2

km

A

volume

km3

V

gemiddelde diepte

m

Dmv

maximum diepte

m

Dmax

relatieve diepte

-

Drel

(Dmax*√π)/(20*√A)

diepte golfbasis

m

Dwb

dynamische ratio

m

volume ontwikkeling

-

oeverlengte

Heerenlaak Kessenich
0,849

0,528

0,004

0,006

4,7

11,3

14,9

26,0

1,4

3,2

(45.7*√A)/(21.4+√A)

1,9

1,5

DR

(√A)/Dmv

0,198

0,064

Vd

3*Dmv/Dmax

0,9

1,3

GIS-analyse

1000*V/A

km

Lo

GIS

10.388

4.764

-

Ld

Lo/(2*√(π*A))

3,18

1,85

%

BET

1-(A*((Dmax-Dwb)/(Dmax+Dwb*EXP(3-Vd1.5)))(0.5/vd))/A

36,2

10,6

%

BA

100-BET

63,8

89,4

maximum lengte

km

Lmax

GIS-analyse

2.448

1.489

maximum
lengte

km

Le

GIS-analyse

1.562

1.489

gemiddelde breedte

km

Bmean

A/Lmax

0,347

0,0004

maximum breedte

km

Bmax

GIS-analyse

0,990

0,556

oeverontwikkeling
oppervlak van erosie
oppervlak
sedimentatie

van

effectieve

14
De verhouding omtrek/oppervlak kan ook, bij aanwezigheid van als refugium geschikt habitat, de zoöplankton- en
snoekdensiteit gunstig beïnvloeden en daarmee de graasdruk op het fytoplankton (Roozen 2005).
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Figuur 20: Hypsografische curven van Heerenlaak en Kessenich.

Tabel 7 geeft de verdeling van de oevergedeelten volgens hun hellingsgraad. In Kessenich zijn
vertikale en matig steile profielen beter vertegenwoordigd; deze zijn voornamelijk in het
noordoostelijk deel van de plas aanwezig (Figuur 21). Heerenlaak heeft reeds voor iets meer
dan de helft geleidelijk afhellende oevers, maar aan de westzijde is het, door breuksteen
gestabiliseerde profiel doorgaans steil (Figuur 22).
Tabel 7: Procentueel aandeel van oevertypen ingedeeld volgens hellingsgraad.

vertikale oever (80-90 °)
steile oever (45-80 °)
matig steile oever (20-45 °)
geleidelijke oever (< 20 °)

Heerenlaak

Kessenich

1
30
16
53

5
22
28
45

Figuur 21: Verspreiding van oevertypen volgens hellingsgraad in Kessenich (achtergrond Orthofoto's, middenschalig, kleur,
provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).
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Figuur 22: Verspreiding van oevertypen volgens hellingsgraad in Heerenlaak (achtergrond Orthofoto's, middenschalig,
kleur, provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).

4.2.3

Samenstelling oeversubstraat en onderwaterbodem

Terwijl de oever van Kessenich grotendeels een (semi)natuurlijk aspect vertoont, heeft deze van
Heerenlaak, vanwege de diverse recreatievoorzieningen en de uitgebreide bescherming tegen
afkalving met breuksteen, grotendeels een kunstmatig karakter (Tabel 8; Figuur 23 & Figuur
24); niet minder dan 27 % van de oever is hier verstevigd. Bij Kessenich is dit het geval voor
slechts 1 % van de oever. Ook grindoevers zijn beter vertegenwoordigd bij de Heerenlaak.

Tabel 8: Relatief aandeel van substraattypen (% oeverlengte) bij beide plassen.

substraat
betonconstructies
puin
breuksteen (vaak in schanskorven)
zand
grind
niet verhard

Kessenich

Heerenlaak

1
19
22
58

1
1
25
12
37
25
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Figuur 23: Verspreiding van de oeversubstraattypen bij Kessenich (achtergrond Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie
Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).

Het substraat van de watersegmenten tot 2 m diep bestaat, zowel in Kessenich als in de
Heerenlaak, voornamelijk uit grind of zand of een combinatie van beide (Figuur 25 & Figuur 26).
Alleen in enkele ondiepe zones is er een sedimentrijk, slibbig substraat of zand met organisch
materiaal aanwezig. Vooral ter hoogte van de verbindingsgeulen met de Maas wordt een meer
lemig en sterk organisch sediment aangetroffen, dat in het geval van de Heerenlaak een dikte
van enkele dm bereikt.

Figuur 24: Verspreiding van de oeversubstraattypen bij Heerenlaak (achtergrond Orthofoto's, middenschalig, kleur,
provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).
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Figuur 25: Substraat van de watersegmenten < 2m in Kessenich (achtergrond Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie
Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).

Figuur 26: Substraat van de watersegmenten < 2m in de Heerenlaak (achtergrond Orthofoto's, middenschalig, kleur,
provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).
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Uit Tabel 9 blijkt dat zuiver grind en ‘zand met grind’ meer langs de oever worden aangetroffen
in Kessenich dan in Heerenlaak, terwijl in Heerenlaak grind met bijmenging van zand en ‘zand
met organisch materiaal’, evenals lemig slib een meer belangrijke plaats innemen. Het hogere
aandeel grind in Kessenich hangt samen met de aanwezige grinddepots, die slechts van
tijdelijke aard zijn.
Tabel 9: Relatief aandeel van substraattypen (% oppervlak) in de 0-2 m zone bij beide plassen.

substraat
grind
grind met zand
lemig slib
zandig
zandig met grind
zandig met organisch materiaal

Kessenich

Heerenlaak

24
4
8
21
41
2

2
22
13
25
29
9

De samenstelling van de waterbodem, bepaald door de VMM op een gehomogeniseerd
mengmonster van meerdere grijpstalen, was sterk verschillend tussen de twee meren (Tabel
10). In de Heerenlaak was de kleifractie bijna dubbel zo groot als in Kessenich. Het gehalte
organisch materiaal in de Heerenlaak was daarentegen bijna acht keer kleiner dan in Kessenich.
Naast het tijdsverloop na de grindwinning, is de minder homogene verdeling van sediment over
het oppervlak bij de Heerenlaak hierbij vermoedelijk een belangrijke factor, waardoor dit
gegeven moeilijk interpreteerbaar blijft. De hogere kleifractie bij Heerenlaak kan, onder meer
vanwege een mogelijke verhoging van de hydraulische weerstand die de verbinding met het
grondwater kan beïnvloeden (van Geest et al. 2005), evenwel betekenisvol zijn.
Tabel 10: Granulometrie en gehalte organische koolstof in de waterbodem van Kessenich en Heerenlaak (bemonstering
30/5/2007, gegevens VMM).

< 2 µm (%)

2-64 µm (%)

> 64 µm (%)

TOC (g C kg-1 DS)

18
34

22
37

61
29

126
16

Kessenich
Heerenlaak

Volgens de fysisch-chemische beoordeling (TRIADE-methode, VMM; De Cooman &
Detemmerman 2003) was de concentratie Cd afwijkend ten opzichte van de referentiewaarde
bij Kessenich, terwijl ook de concentraties Cu, Hg, Pb en Zn licht afwijkend waren. Volgens de
fysisch-chemische beoordeling van de Heerenlaak was de concentratie van de 6 PAK’s van
Borneff afwijkend, terwijl ook de concentratie Cd, Cu en Zn licht afwijkend waren. Voor de
ecotoxicologische beoordeling was Kessenich licht afwijkend, doordat de reproductie van
Selenastrum een lichte afwijking vertoonde. De ecotoxicologische beoordeling van de
Heerenlaak was niet afwijkend. De biologische kwaliteit van de waterbodems was voor beide
meren niet afwijkend: de biotische waterbodemindex bedroeg 9 voor beide meren.

4.2.4

Grondwater

Beide grindplassen zijn uitgegraven in de zand- en grindhoudende kwartaire fluviatiele
afzettingen die behoren tot het Hoofdterras van de Maas, terwijl een laag dekzanden dit
Hoofdterras bedekt. Het onderliggende tertiair bestaat uit zanden (De Smedt 1977). Geologisch
gesproken behoort het gebied van de twee plassen tot de Roerdalslenk, die in het zuiden
begrensd wordt door de Feldbissbreuk en in het noorden door de Peelrandbreuk. In deze
horsten en slenken lopen nog tal van andere secundaire breuken; de breuken hebben allen een
noordwest-zuidoost strekking. De pleistocene Maasafzettingen vormen de belangrijkste ondiepe
lagen in de ondergrond. Ze bestaan hoofdzakelijk uit grind vermengd met grof zand en
kleilenzen, met daarbovenop een deklaag van uit leem en fijn zand. De belangrijkste
watervoerende laag situeert zich in het grind en de daaronder liggende zanden van de
Kiezeloölietformatie. De Kiezeloölietformatie bestaat uit vijf leden. Van boven (jong) naar onder
(oud) zijn dit: het Lid van Jagersborg, de Brunssum I Klei, het Zand van Pey, de Brunssum II
Klei en het Zand van Waubach. De Brunssum I Klei die het Lid van Jagersborg, dat voornamelijk
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uit zand bestaat, onderaan afsluit, kan als een ondoorlatende basis van het grondwatersysteem
worden beschouwd.
De eerste watervoerende laag in de Maasvallei wordt gevormd door de grindlagen (Afzettingen
Maasvlakte, Tussenterrassen en Hoofdterras). Tussen de verschillende grindlagen onderling
bestaan er grote verschillen. Voor de grindlaag direct langs de rivier, waarin de grindplassen
zijn uitgegraven, gelden de kenmerken van de afzettingen van de Maasvlakte. Deze laag kent
hier een gemiddelde dikte van ongeveer 16 meter en wordt gekenmerkt door een permeabiliteit
van ongeveer 300-3000 m d-1. In de recente kalibratie van het grondwatermodel in het gebied
ter hoogte van Maasmechelen werd deze waarde op 2500 m d-1 gesteld voor de Maasvlakte (en
tussen 10-300 m.d-1 op het tussenterras; Herbos et al. 2007).
De invloed van de Maas op het grondwatersysteem ter hoogte van de 2 meren is op deze korte
afstand van de rivier, uiteraard, sturend en het grondwaterpeil volgt op korte afstand van de
rivier de schommelingen van het Maaspeil. Van belang voor de invloed van het grondwater is
het onderscheid tussen de drainerende en infiltrerende perioden van de rivier. Bij lage afvoeren
van de rivier zal het grondwater door de rivier worden gedraineerd. Deze drainage werd bij de
opmaak (en kalibratie) van het grondwatermodel van de Maasvallei gekwantificeerd op 1 m³ s-1
per km rivier (Herbos et al. 2005). De infiltratie vanuit de rivier naar het alluviale grindpakket
bij pieken in de afvoer werd begroot op 1,16 m³ s-1. Voor de bestudeerde meren, die onder
invloed staan van de stuwwerking van Linne, zijn de schommelingen van de Maas beduidend
minder (vooral in het regime van de lage afvoeren). Toch zullen de pieken in de rivier een
sterke invloed uitoefenen op zowel het oppervlakte- als het grondwatersysteem in en rond de
plassen.
De stroombanen van het grondwater in de Maasvlakte zullen bij het omslaan van drainerende
naar infiltrerende werking van richting veranderen. Waar ze in drainerende perioden naar de
rivier toe lopen, zullen ze in piekperioden parallel aan de rivier gaan lopen. Voor een scherpe
meanderbocht zoals deze van Heerenlaak betekent dit een sterke toestroming van grondwater,
voor de Kessenichplas is deze dynamiek iets geringer, enerzijds omwille van de ligging op een
recht riviertraject en anderzijds omwille van de verminderde piekamplitude en -frequentie
aldaar.
De Kessenichplas wordt hoofdzakelijk door grondwater gevoed dat, doorheen de pleistocene
zand- en grindpakketten, in noordoostelijke richting van het Kempisch Plateau naar de
Maasvallei afvloeit. De insnijding van de Maas bepaalt de drainage en het ‘basisniveau’ van de
regionale grondwaterstroming situeert zich hierdoor rond het niveau van de Maasbedding. De
plas is aanzienlijk dieper dan de er naast liggende Maasgeul en ontvangt hierdoor de volledige
grondwaterflux doorheen de hydrologische sectie, waarbij een ‘aanzuigeffect’ aanwezig is door
de geringere hydrologische resistiviteit t.o.v. de ondergrond.
De Heerenlaakplas ontvangt, net zoals Kessenich, vanuit zuidwestelijke richting grondwater
vanuit het Kempisch Plateau, maar door de ligging in een Maasmeander, is hier tevens
doorsijpeling van Maaswater vanuit meer zuidelijke richting langs de zuidoever mogelijk.
In de nabijheid van de Kessenichplas werden grondwateranalyses uitgevoerd in het Vijverbroek
(Butaye et al. 1996). De nutriëntenconcentraties in het grondwater aan de kant van de
Kessenichplas waren er laag, voor zover de bepalingsmethode hierover uitsluitsel geeft
(orthofosfaat < 0,1 mg l-1; ammonium < 1 mg l-1 en nitraat < 1 mg l-1). Bovendien waren de
concentraties in de diepe peilbuizen lager dan in overeenkomstige ondiepe peilbuizen.
Figuur 27 toont de situering van de waterkwaliteit volgens ionenratio en geleidend vermogen
(van Wirdum 1991) in beide grindplassen ten opzichte van referentiewaarden voor ‘oud’
grondwater (lithotroof), regenwater (atmotroof) en zeewater (thalassotroof), evenals die van
het diep grondwater ter hoogte van het Vijverbroek. De watersamenstelling in Kessenich sterker
bij die van het diep grondwater aan te leunen, dan in de Heerenlaak, waar een groter aandeel
Maaswater leidt tot een ietwat meer regenwaterachtig karakter.

Bepalen van het ecologisch potentieel voor een aantal waterlichamen
vergelijkbaar met de categorie meren

55

4.2.5

Peilveranderingen

Bij een hoge stand van de Maas stroomt Maaswater in de meren binnen, waarbij op korte tijd
een groot watervolume kan worden aangevoerd. De peilvariaties verlopen parallel en vrijwel
synchroon met die van de Maas ter hoogte van het instroompunt. De waterstand van de Maas
ter hoogte van Maaseik wordt weergegeven in Figuur 28. Eind september 2007 is een nieuwe
meetpost geïnstalleerd ter hoogte van de Spaanjerd. Hieruit blijkt dat het waterpeil ter hoogte
van de Spaanjerd veel stabieler is dan ter hoogte van Maaseik het geval is. Dit wordt bevestigd
door de waterstanden van de Maas ter hoogte van Stevensweert (Figuur 29). Hier zijn de
waterpeilschommelingen van de Maas immers slechts half zo groot als ter hoogte van Maaseik.
100
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Figuur 27: . IR-EGV-diagram met de geïntegreerde watermonsters uit beide grindplassen (zie 4.3.1), diep grondwater ter
hoogte van het Vijverbroek en de referentiepunten voor lithotroof (Li), atmotroof (At) en thalassotroof (Th) water.
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Figuur 28: Verloop van het waterpeil in de Maas ter hoogte van Maaseik (gebaseerd op gegevens van het Hydrologisch
Informatiecentrum – HIC).
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Figuur 29: Verloop van het waterpeil in de Maas ter hoogte van Stevensweert (gebaseerd op gegevens van Rijkswaterstaat
Infocentrum Binnenwateren; TAW = NAP + 2,33 m).

Een synthese van de peilvariaties in de periode januari 2006 september 2007 op beide
meetplaatsen en bij benadering dus in Heerenlaak en Kessenich, geven Figuur 30 en Figuur
3115. In Kessenich blijven peilverhogingen van 2 m en meer beperkt tot enkele winter- en
voorjaarsdagen. Verhogingen van 1 à 2 m zijn er in februari en maart gedurende ongeveer ¼
van de maand. Vanaf juni 2006 is het referentiepeil geen enkele keer met meer dan een meter
overschreden. Bij Heerenlaak is de situatie helemaal anders. Van december tot maart staat het
water gedurende minstens 10 dagen/maand meer dan 2 m hoger dan het referentiepeil. Vrijwel
het hele vegetatieseizoen blijven dergelijke peilschommelingen een of enkele keren per maand
optreden. Daarnaast zijn er vrij frequent peilverhogingen van 1 à 2 m. Indien enkel de
peilverhogingen van meer dan 0,5 m worden meegeteld, bekomt men een ‘inundatiefrequentie’
van 55 dagen/jaar voor Kessenich en niet minder dan 189 dagen/jaar voor de Heerenlaak.

4.2.6

Verblijftijd

De verblijftijd in de meren is geschat aan de hand van het watervolume, de vermoedde
grondwaterstroom, de hoeveelheid neerslag en de waterstanden van de Maas. Het betreft een
zeer ruwe schatting, die veeleer de grootteorde tracht aan te geven. De jaarlijkse hoeveelheid
neerslag bedraagt 799 mm m-2 (Koninklijk Meteorologisch Instituut, weerstation Kleine-Brogel).
Op basis van de bathymetrische data, afkomstig van REKIN Grindbedrijven, werd het
watervolume van de Kessenichplas berekend op 6.106 m³. De drainage van grondwater naar de
Maas wordt begroot op 1 m³ s-1 per lopende km rivier. De lengte van de Kessenichplas
loodrecht op de vermoedelijke stroomrichting van het grondwater bedraagt ca. 580 m. Enkel op
basis van grondwatertoevoer en de hoeveelheid neerslag, kan een verblijftijd worden verwacht
van 117 dagen. De toevoer van Maaswater als gevolg van hoogwaterstanden, werd op basis van
de waterstanden ter hoogte van Stevensweert, in 2006 en 2007, geschat op 11 m, waarvan 3,5

15
Deze tijdsspanne is gekozen om de vergelijkbaarheid te bewaren en waarden te kunnen geven die representatief zijn
voor de monitoringperiode. Voor de ecologische effecten kan een langere waarnemingsperiode echter meer relevant zijn.
Zowel 2006 als 2007 kunnen als weinig extreme jaren beschouwd worden.
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m in het vegetatieseizoen. Wanneer ook rekening wordt gehouden met deze afvoerpieken van
de Maas, bedraagt de gemiddelde verblijftijd van de Kessenichplas 89 dagen, variërend van 100
dagen in het vegetatieseizoen tot 77 dagen daarbuiten.
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Kessenich: aantal dagen peilverhoging per maand
t.o.v. 23,40 m TAW

Figuur 30: Aantal dagen met een verhoogde waterstand, gemeten ten opzichte van het stuwpeil, in de Maas ter hoogte van
grindplas Kessenich, met aanduiding van de mate van verandering. Mediaan januari 2006 tot september 2007. Dagen
waarop het peil niet boven 23,4 m TAW uitkwam, zijn niet opgenomen in de grafiek.
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Heerenlaak: aantal dagen peilverhoging per maand
t.o.v. 23,50 m TAW

Figuur 31: Aantal dagen met een verhoogde waterstand, gemeten ten opzichte van het Maaspeil bij Maaseik, ter hoogte
van grindplas Heerenlaak, met aanduiding van de mate van verandering. Mediaan januari 2006 tot september 2007. Dagen
waarop het peil niet boven 23,4 m TAW uitkwam, zijn niet opgenomen in de grafiek.

Van de Heerenlaak zijn geen gedetailleerde bathymetrische gegevens beschikbaar. Het
watervolume is daarom berekend op basis van een ArcGIS-analyse van de in deze studie
verrichte opmetingen. Het volume is daarmee geschat op 4.106 m³. De lengte van de
Heerenlaak loodrecht op de vermoedelijke stroomrichting van het grondwater bedraagt ca. 1150
m. Enkel op basis van de geschatte grondwatertoevoer en de hoeveelheid neerslag kan een
verblijftijd worden verwacht van ca. 40 dagen. De toevoer van Maaswater als gevolg van
piekwaterstanden werd, op basis van de waterstanden ter hoogte van Maaseik in 2006 en 2007,
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geschat op 22 m, waarvan 7 m in het vegetatieseizoen. Wanneer ook rekening wordt gehouden
met deze afvoerpieken van de Maas, bedraagt de gemiddelde verblijftijd van de Heerenlaak
slechts 26 dagen, variërend van 31 dagen in het vegetatieseizoen tot 22 dagen buiten het
vegetatieseizoen. Het volledige watervolume wordt hier dus ca. 3 x sneller vervangen dan dit
van de Kessenichplas.
Ondanks de grotere aanvoer van grondwater is het aandeel grondwater toch kleiner in de
Heerenlaak doordat er veel meer Maaswater wordt aangevoerd (Tabel 11). Deze grotere
relatieve invloed van Maaswater in Kessenich wordt bevestigd door de chemische analyses (zie
4.2.4).
Tabel 11: Geschatte jaarlijkse aanvoer van grondwater, Maaswater en regenwater in Kessenich en Heerenlaak.

Kessenich
jaarlijkse aanvoer (m³)

%

Heerenlaak
jaarlijkse aanvoer (m³)

%

grondwater
Maaswater
neerslag

18290880
5830000
423470

74,5
23,8
1,7

36266400
18700000
679150

65,2
33,6
1,2

totaal

24544350

100

55645550

100

4.3 Fysisch-chemische toestand
4.3.1

Materiaal en methoden

De bemonstering gebeurde gelijktijdig met deze van het fytoplankton en dit maandelijks
gedurende de perioden september - oktober 2006 en april - augustus 2007. Een diepteprofiel
(metingen om de 50 cm) van opgeloste zuurstof, pH, elektrisch geleidingsvermogen (EGV,
gestandaardiseerd naar 25 °C) en temperatuur werd opgemaakt met behulp van een
multimeter (YSI 650 MDS module met 600 QS-08 sonde) op een vaste plaats in elk WL (Figuur
32 en Figuur 33). Op basis van deze gegevens is ter plaatse de diepte bepaald tot waar men het
fytoplankton diende te bemonsteren, evenals de situering van de spronglaag. Per staalname
werd water van het pelagiaal op 16 willekeurige plaatsen bijeengebracht (Figuur 32 en Figuur 33)
en werd er bemonsterd tot en met het metalimnion. Op elke staalnameplaats werd de Secchidiepte bepaald met behulp van een Secchi-schijf.
Van het geïntegreerde waterstaal werden substalen genomen voor de bepaling van zwevende
stof (SPM), alkaliniteit, macro-ionen (calcium, magnesium, kalium, natrium, sulfaat, chloride)
en nutriënten (silicaat, nitraat, ortho-fosfaat, ammonium, nitriet, TP; laboratorium LPAE). De
hoeveelheid zwevende stoffen is gravimetrisch bepaald door middel van filtratie van een gekend
volume waterstaal over een, vooraf bij 450 °C gedroogde en gewogen, glasvezelfilter (0,7 µm
poriëngrootte). De alkaliniteit werd bepaald met een titratie volgens de methoden beschreven in
Golterman & Clymo (1969). De bepaling van de macro-ionen gebeurde op, over
membraanfilters (0,45 µm poriëngrootte) gefilterde, waterstalen met behulp van een Dionex
ICS 2000 ionenchromatograaf volgens de NBN EN ISO 10304-1:1995 norm. De bepaling van de
opgeloste nutriënten gebeurde colorimetrisch op, over glasvezelfilters (0,7 µm poriëngrootte)
gefilterde, waterstalen met een Skalar automatische analyseketen volgens de methoden
beschreven in Grasshoff (1976) en Koroleff (1976). Totaal fosfor werd bepaald na destructie van
een gekende hoeveelheid niet gefilterd staal in een mengsel van geconcentreerd zwavelzuur en
kaliumsulfaat, met selenium als katalysator, bij een temperatuur van 360 °C in een Block
digestor 20 Foss Tecator. De omgezette fosfor is daarna colorimetrisch bepaald met de Skalar
automatische analyseketen. Afzonderlijke analyses van de N-componenten werden uitgevoerd
door INBO, ter bepaling van Kjeldahl-N en totaal-N.
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Figuur 32: Grindplas Kessenich met aanduiding van de plaatsen waar werd bemonsterd voor fytoplankton (gele cijfers) en
de vaste locatie (rode bol) waar elke maand een diepteprofiel voor een aantal fysische variabelen en de diepte van de
spronglaag werd bepaald (foto achtergrond: http://maps.google.nl/).

Figuur 33: Heerenlaak met aanduiding van de plaatsen waar werd bemonsterd voor fytoplankton (gele cijfers) en de vaste
locatie (rode bol) waar elke maand een diepteprofiel voor een aantal fysische variabelen en de diepte van de spronglaag

duiden de plaatsen aan waar extra stalen werden genomen voor aparte
chlorofyl a-analyses (foto achtergrond: http://maps.google.nl/).

werd bepaald. Groene bolletjes
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4.3.2

Resultaten Kessenich

Fysische variabelen
De tijdens dit project opgemeten fysische variabelen voor de Grindplas Kessenich zijn terug te
vinden in Tabel 12.
Tabel 12: Fysische variabelen opgemeten in de Grindplas Kessenich tijdens de studieperiode 2006-2007. De waarden voor
pH, temperatuur, zuurstof, EGV en saliniteit zijn gemiddelde waarden voor het epilimnion, op basis van metingen die om de
50 cm zijn uitgevoerd op een vaste locatie. De waarden voor alkaliniteit en SPM zijn bepaald op een, zowel verticaal als
horizontaal, geïntegreerd epilimnetisch waterstaal. De Secchi-diepte is de gemiddelde waarde van metingen die op elke
fytoplanktonstaalnameplaats werden uitgevoerd.

pH

datum

temperatuur

zuurstof

EGV

saliniteit

alkaliniteit

Secchidiepte

SPM

diepte
spronglaag

°C

mg l-1

%

µS cm-1

‰

meq l-1

m

mg l-1

m

07/09/2006
20/10/2006
18/04/2007
31/05/2007
22/06/2007
12/07/2007
24/08/2007

8,0
7,7
9,0
9,2
9,1
8,8
8,5

18,3
15,3
15,9
17,3
21,3
18,0
20,8

8,5
7,6
18,7
15,8
14,3
11,3
9,9

91
76
189
165
161
119
111

404
434
391
445
388
430
448

0,19
0,21
0,19
0,21
0,21
0,21
0,22

2,40
2,67
2,35
2,66
2,34
2,38
2,36

1,35
1,00
1,09
1,14
1,66
1,43
1,64

9,07
7,83
12,29
8,60
6,50
6,60
12,93

10,0
10,0
4,0
5,0
4,0
8,0
7,0

gemiddelde

8,6

18,1

12,3

130

420

0,21

2,45

1,33

9,12

6,9

• Watergelaagdheid
De Kessenichplas is een monomictisch16 meer, waarbij tijdens het groeiseizoen gelaagdheid van
de waterkolom optreedt met vorming van een koud, zuurstofarm, hypolimnion en een warm en
zuurstofrijk epilimnion (Figuur 34).

Figuur 34: Spatio-temporele variatie in (A) temperatuur (°C) en (B) zuurstofverzadiging (%) in de grindplas Kessenich op
basis van maandelijkse diepteprofielmetingen uitgevoerd op een vaste locatie. Er zijn geen waarnemingen voor de periode
november 2006 tot en met maart 2007.

• Spronglaag
Het was veelal niet mogelijk om duidelijke, scherp omlijnde, waterlagen te onderscheiden op
basis van de temperatuur Figuur 35). Op basis van de concentratie aan opgeloste zuurstof
waren de waterlagen iets beter te onderscheiden. Vermoedelijk spelen de continue verbinding
met de Maas en de grondwaterflux hierin een bepalende en destabiliserende rol. De diepte van

16

Een meer gekenmerkt door 1 periode van volledige menging.
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de spronglaag werd bijgevolg vastgelegd als het midden van het metalimnion, de zone waarin
de veranderingen tussen opeenvolgende dieptemetingen het sterkst waren. De spronglaag
bevond zich tijdens het voorjaar op een diepte van 4-5 meter onder het wateroppervlak. De
uitzonderlijke warme en droge weersomstandigheden lagen hier vermoedelijk aan ten
grondslag. Tijdens de zomer en het najaar was ze evenwel lager gesitueerd, om tijdens de
winter vermoedelijk geheel te verdwijnen, waarbij de volledige waterkolom opnieuw gemengd
werd.
• pH en opgeloste zuurstof
Het water is uitgesproken alkalisch, zoals blijkt uit de hoge pH-waarden. Vooral tijdens het
voorjaar en de zomer stijgen de pH-waarden boven 9 uit. In het najaar blijkt de pH wat te
dalen. Een zelfde patroon is terug te vinden in de concentraties aan opgeloste zuurstof. Tijdens
het voorjaar en de zomer wordt er oververzadiging vastgesteld met maximale waarden in april
2007, terwijl er in het najaar van 2006 onderverzadiging wordt waargenomen. Het patroon van
beide variabelen suggereert een verband met de primaire productiviteit, die daarmee hoog zou
zijn in het voorjaar en in de zomer. Dit wordt bevestigd door de waarden voor chlorofyl a (Tabel
18) en blijkt ook uit de fytoplanktonanalyses (zie verder).
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Figuur 35: Verloop van de thermocliene (blauw) en oxycliene (rood) tijdens de maandelijkse bemonsteringen gedurende
2006-2007 in de grindplas Kessenich.
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Het hypolimnion wordt nagenoeg zuurstofloos in de nazomer (Figuur 35), maar tot in juni is de verzadigingsgraad nog ca.
30 %.

2.50

secchi-diepte (m)
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1.50
1.00
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mei
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0.00
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Figuur 36: Temporele en ruimtelijke variatie van het doorzicht in de grindplas Kessenich tijdens de periode 2006-2007.
Staalnameplaatsen met een laag nummer liggen in de buurt van de verbinding met de Maas terwijl plaatsen met een hoog
nummer hiervan het verst verwijderd liggen.

• Alkaliniteit en geleidbaarheid
De alkaliniteit en geleidbaarheid vertoonden slechts geringe variaties tijdens de studieperiode.
De waarden fluctueerden respectievelijk tussen 2,30 en 2,70 meq l-1en 390 en 450 µS cm-1.
Het betreft bijgevolg een sterk gebufferd, matig ionenrijk systeem.
• Doorzicht
Het doorzicht (bepaald met een Secchi-schijf) was vrij beperkt. Het bedroeg steeds een waarde
tussen de 1 en 2 meter met een gemiddelde van 1,3 meter (Figuur 36). De Secchi-diepte bleek
echter zeer variabel.
Verschillende factoren spelen een rol bij de veranderingen in het doorzicht. Vooreerst is er de
mogelijke aanvoer van Maaswater waarvan de invloed vooral het duidelijkst zou kunnen zijn op
de staalnameplaatsen vlak bij de verbinding met de Maas (Figuur 36). In neerslagrijke perioden
zou de Maas water kunnen aanvoeren dat rijk is aan gesuspendeerd (en geresuspendeerd)
particulair materiaal. De lage Secchi-diepten in de omgeving van de Maasverbinding in april,
juni en juli 2007 zouden hierop kunnen wijzen, maar uit gegevens over de waterstanden van de
Maas (Figuur 37) blijkt voor deze perioden geen verhoging vast te stellen met uitzondering van
juli. Meer nog, in augustus wanneer een duidelijk waterpeilmaximum werd vastgesteld,
overigens op het moment van staalname, werden de hoogste Secchi-diepten vastgesteld, zowel
aan de verbinding met de Maas als op de overige staalnameplaatsen. Er werd bovendien geen
verband vastgesteld tussen de gemiddelde Secchi-diepte en de gemeten hoeveelheid SPM in de
waterkolom (r² = 0,0017). Deze laatste vertoonde een hogere waarde in april en augustus
2007. Een andere belangrijke factor is de nog in de plas uitgevoerde zandwinning, waardoor
sedimentpartikels vanuit de sliblaag naar de bovenste waterlagen worden opgerakeld. Dit was
het duidelijkst in september 2006, wanneer de laagste Secchi-diepten werden opgemeten in de
buurt van de plaats waar toen zand werd opgehaald, ongeveer in het midden van de plas.
Daarnaast speelt ook de aanwezigheid van fytoplankton een rol bij de hoeveelheid licht die in de
waterkolom kan doordringen. Dit werd duidelijk vastgesteld in augustus, wanneer bloeivorming
van de cyanobacterie Microcystis flos-aquae optrad. De Secchi-waarden waren toen bijzonder
laag aan de noordzijde van de plas waar de Microcystis-kolonies door de wind massaal werden
bijeengedreven en een dikke drijvende massa vormden waardoor nauwelijks zonlicht kon
doordringen. Ook de, in vergelijking met andere maanden, lagere Secchi-waarden van april en
mei 2007, werden voor een deel veroorzaakt door de aanwezigheid van een diatomeeënbloei in
de waterkolom.
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Figuur 37: Waterpeilfluctuaties voor de Grensmaas te Maaseik over de periode september 2006 tot september 2007
(gebaseerd op gegevens van het Hydrologisch Informatiecentrum – HIC).

Chemische variabelen
De tijdens dit project opgemeten chemische variabelen voor de Grindplas Kessenich zijn terug
te vinden in Tabel 13. Figuur 38 geeft de resulterende Maucha-diagrammen.
• Stikstof en fosfor
De totale nutriëntenconcentraties geven een idee over de belasting van een watersysteem door
antropogene afvalstromen. Fosfor en stikstof vormen hierbij de in alkalische wateren doorgaans
bepalende voedingsstoffen voor de autotrofe organismen van het aquatisch voedselweb
waarmee ze, met behulp van zonlicht als energiebron, hun biomassa kunnen opbouwen. Deze
stoffen liggen dan ook aan de basis van eutrofiëringsverschijnselen, zoals een verhoogde
primaire productiviteit, wat tot bloeivorming van fytoplankton kan leiden met alle negatieve
neveneffecten van dien. De totale fosforconcentratie was het hoogst in juli en augustus 2007 op
het moment van bloeivorming door de cyanobacterie Microcystis. Ook in oktober 2006 werden
verhoogde
fosforconcentraties
gemeten
toen
de
watergelaagdheid
vervaagde
en
voedingsstoffen uit het hypolimnion, waaronder fosfor, weer voor de volledige waterkolom
beschikbaar werden. De spronglaag bevond zich op dat moment reeds op een diepte van
ongeveer 10 meter. In het najaar is er bovendien ook een verhoogde toevoer van
voedingsstoffen door de microbiële afbraak van organisch materiaal, zoals afgestorven
fytoplanktoncellen en waterplanten. De gemiddelde concentratie aan totaal fosfor bedroeg 99 µg
l-1, ruim boven de waarde die door Denys & Van Wichelen (2007) werd voorgesteld als de grens
goed/matig (55 µg TP l-1) in een voorstel tot maatlat voor TP voor verschillende Vlaamse
meertypes.
Tabel 13: Chemische variabelen opgemeten in de grindplas Kessenich tijdens de studieperiode 2006-2007. De waarden zijn
bekomen op een, zowel verticaal als horizontaal, geïntegreerd epilimnetisch waterstaal.

datum
07/9/2006
20/10/2006
18/4/2007
31/5/2007
22/6/2007
12/7/2007
24/8/2007
gemiddelde
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TP

KjN

TN

PO4-P

Si

Ca

K

Mg

Na

Cl

SO4-S

µg l-1

mg l-1

mg l-1

N03-N NO2-N NH4-N DIN
mg l-1

µg l-1

µg l-1

µg l-1

µg l-1

µg l-1

mg l-1

mg l-1

mg l-1

mg l-1

mg l-1

mg l-1

76

1,73

4,33

1,79

37

512

602

47

406

40,5

4,3

7

34,6

41,2

14,6

114

1,37

4,37

1,98

46

95

211

94

542

51,6

4,5

7,5

36,5

42,8

15,0

54

2,20

5,35

2,25

31

16

62

0

205

24,2

3,1

5,4

19,8

23,3

9,3

84

1,73

4,57

2,01

76

49

222

12

227

25,4

3,6

6,2

25,5

29,5

11,3

72

1,60

4,22

1,82

80

96

274

16

388

36,4

3,9

7

28,2

32,4

12,2

118

1,70

4,16

1,72

72

79

232

16

738

40,2

3,5

6,5

25,3

28,5

10,6

172

2,47

5,08

1,71

68

75

232

60

1484

44,6

3,9

6,5

27,1

30,6

11,2

100

1,83

4,58

1,90

65

63

204

21

608

34,2

3,6

6,3

25,2

28,9

10,9
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De opgeloste fracties stikstof en fosfor zijn van belang omdat deze direct opneembaar zijn voor
fytoplankton en waterplanten. Nitraat werd gedurende de gehele studieperiode in vergelijkbare
en vrij hoge concentraties waargenomen met maximale waarden in het voorjaar. Nitriet en
ammonium kwamen in vergelijkbare hoeveelheden voor met uitzondering van september 2006
wanneer een maximale concentratie werd waargenomen. Dit zou eventueel eveneens in
verband kunnen staan met het verdwijnen van de watergelaagdheid, waardoor ammoniumrijk
water van het hypolimnion opnieuw gemengd wordt met de bovenste waterlagen. Mogelijk
spelen ook de baggerwerkzaamheden hier een rol. Op geen enkel moment werden limiterende
waarden gemeten. De concentraties aan orthofosfaat waren beduidend hoger in het najaar ten
opzichte van de lente en de vroege zomer. Limiterende waarden voor de ontwikkeling van
fytoplankton werden opgemeten in april 2007. Op dat moment was de concentratie dermate
laag dat orthofosfaat met de gebruikte methode niet kon gedetecteerd worden.
• Macro-ionen
In grote lijn volgen de concentraties van de meer conservatieve ionen het verloop van de
seizoenen, zodat in april de laagste waarden gemeten worden. De relatieve verhoudingen zijn
vrij gelijkaardig doorheen het jaar. Bicarbonaat (berekend op basis van alkaliniteit, pH en EGV;
Mackereth et al. 1978) is altijd het dominante anion, calcium het voornaamste kation – het
betreft dus een typisch water van het calciumcarbonaat-type; natrium en chloride nemen
verhoudingsgewijs iets toe in het najaar (Figuur 38). Het toestromende grondwater vertoont
een zeer gelijkaardige ionenverhouding (cf. Butaye et al. 1996, p. 53, figuur 31). In septemberoktober 2006 zijn de sulfaatwaarden het hoogst, wat net als voor ammonium met de
werkzaamheden en de verstoring van de spronglaag kan samenhangen.
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Figuur 38: Maucha-diagrammen van de geïntegreerde watermonsters uit Kessenich.
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4.3.3

VMM-data Kessenich

Tabel 14 geeft een overzicht van de reeds beschikbare waarden voor geselecteerde fysischchemische variabelen die in 2006 en 2007 door VMM werden gemeten ter hoogte van de
meetplaats 121200. Op te merken valt dat de TP- en ortho-P-waarden, vanwege de
onnauwkeurigheid, hier en daar niet met elkaar overeenstemmen. De gegevens wijzen
niettemin op een zeer aanzienlijke stikstof- en fosforbelasting (zie bijv. de richtwaarden
opgegeven door Nijboer et al. 2000, cf. 1.2.). Van mei tot augustus 2006, in april 2007 en vanaf
juni 2007 treedt vrij sterke oververzadiging met zuurstof op (Figuur 39). Voor de pH werd een
vergelijkbaar patroon gevonden (Figuur 40). In juli en augustus 2006 zijn ook hoge
concentraties gemeten (Figuur 14). Deze evoluties volgen uit de verhoging van de
fytoplanktonconcentratie. De COD-waarden tijdens de zomer zijn voor een groot en diep water
aan de hoge kant.
In vergelijking met de geïntegreerde watermonsters valt op dat de hoogste EGV- en
chloridewaarden hier niet in de zomer, maar in de winter optreden. Verder zijn er duidelijk
concentratieverschillen die wellicht met de nabijheid van de oever samen hangen.
In de periode 2006-2007 worden normoverschrijdingen van de basiswaterkwaliteit vastgesteld
voor de temperatuur, de pH en orthofosfaatfosfor (T. Warmoes, meded. 2007).
Tabel 14: Gegevens VMM-meetdatabank, 12/12/2007; meetplaats 121200 ‘Kessenich, ‘Aan de Maas, ten einde, zijweg na
brug over Witbeek, pad links naar beneden’ (selectie).

Cldatum

SO42-1

mg l

-1

mg l

KjN
-1

mg l

NO3--N NO2--N NH4-N ortho-P

TP

O2

EGV

mg l-1

mg l-1

mg l-1

mg l-1

mg l-1

%

µS cm-1

pH

chl a

SPM

BOD

COD

µg l-1

mg l-1

mg l-1

mg l-1

18/01/06

49,0

-

<2,00

3,41

0,01

<0.20

<0,07

0,16

89,6

519

7,8

-

<7,0

<3,0

<7,7

7/02/06

51,9

-

<2,00

3,66

0,03

<0.20

0,28

0,23

90,9

513

7,8

-

<4,3

<3,0

<7,7

6/03/06

47,6

-

<2,00

3,92

0,05

<0.20

<0,04

0,10

97,4

490

7,8

<1,2

<7,0

<3,0

<12,5

10/04/06

40,3

-

<2,00

3,7

0,10

<0.20

<0,04

0,12

100,0

439

8,0

<2,4

<4,3

<3,0

<7,7

2/05/06

35,6

-

<2,00

3,05

0,10

<0,06

<0,07

0,50

137,0

407

8,5

5,44

7,6

<3,0

19,0

6/06/06

31,6

-

<0,76

3,26

0,05

<0,06

0,08

<0,07

129,0

393

8,5

<1,2

<4,3

<3,0

20,0

3/07/06

34,9

-

<2,00

2,63

0,07

<0,06

<0,03

0,15

151,0

387

8,7

23,1

<7,0

<3,0

<7,7

-

-

-

-

-

-

-

-

167,0

428

8,6

-

-

-

-

7/08/06

44,0

-

<0,76

2,3

0,07

<0.20

<0,03

0,08

122,0

476

8,2

28,6

<7,0

<3,0

17,0

9/10/06

44,3

-

<2,00

2,76

0,05

<0.20

0,08

0,13

82,7

-

7,8

-

10,6

2,37

<7,7

6/11/06

43,9

-

<0,76

2,97

0,04

<0,06

0,07

0,11

69,2

504

7,8

-

<4,3

<2,0

<12,5

4/12/06

42,4

-

2,05

3,20

0,02

<0.20

<0,03

0,09

90,7

482

7,8

-

<7,0

<2,0

<7,7

15/01/07

35,7

37.6

<0,76

3,57

0,03

<0.20

0,09

0,22

92,9

439

7,8

-

<4,3

<2,0

<12,5

12/02/07

27,2

33.3

<0,76

3,87

0,02

<0,06

0,08

0,08

90,2

406

7,9

-

<7,0

<2,0

<12,5

12/03/07

23,5

29,8

<2,00

3,70

0,04

<0.20

<0,03

0,14

111,0

369

8,0

-

-

<2,0

13,4

16/04/07

21,9

33,2

<2,00

2,85

0,07

<0,06

<0,03

0,38

144,0

325

8,6

-

-

4,36

21,1

14/05/07

26,1

37,2

<2,00

3,14

0,04

<0,06

<0,07

0,11

91,3

386

7,9

-

<4,3

<1,5

<12,5

4/06/07

32,2

39,8

<2,00

2,42

0,08

<0,06

<0,03

<0,06

172,0

369

8,9

-

10,0

3,83

17,3

10/07/07

31,3

39,0

<2,00

2,42

0,07

<0,06

<0,07

0,12

127,9

388

8,3

-

<7,0

<3,0

14,0

06/08/07

29,7

41,3

<2,00

2,19

0,05

<0.20

<0,07

0,08

132,0

388

8,4

-

13,0

<1,5

16,6

11/09/07

29,2

37,8

<0,76

2,41

0,03

<0,06

<0,07

0,09

87,0

393

7,8

-

<7,0

<1,5

<7,0

1/10/07

33,8

40,6

<0.76

2,35

0,03

<0.20

<0,07

0,12

112,7

407

7,8

-

<4,3

<1,5

13,7

5/11/07

33,9

44,1

<0.76

2,95

0,05

<0,05

<0,03

<0,07

92,1

451

7,8

-

<4,3

<1,5

<3,0

24/07/06
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Figuur 39: Verloop zuurstofverzadiging in Kessenich (VMM meetpunt 121200).
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Figuur 40: Verloop pH in Kessenich (VMM meetpunt 121200).

In Kessenich werden op meetpunt 121200 in 2007 een 20-tal pesticiden aangetroffen, maar de
gemeten concentraties zijn relatief laag (meded. I. Theuns, 2007). Uit de resultaten bleek dat er
geen enkele overschrijding was voor de toets aan de max-ontwerpnorm (ontwerpnorm zoals
deze momenteel voorligt op het kabinet). De toets van het gemiddelde aan de PNEC geeft één
overschrijding voor diazinon (0,02 µg l-1 op 12/3/2007), maar de toets aan de mediaan geeft
geen
enkele
overschrijding.
De
ecotoxicologische
impact
van
de
aangetroffen
bestrijdingsmiddelen lijkt gering. Voor zware metalen werd in de periode 2006-2007 geen
overschrijding van de basiskwaliteisnorm vastgesteld.

4.3.4

Resultaten Heerenlaak

Fysische variabelen
De tijdens dit project opgemeten fysische variabelen voor de Heerenlaakplas zijn terug te
vinden in Tabel 15.
• Watergelaagdheid
De Heerenlaakplas is net zoals de Kessenichplas een monomictisch meer, waarbij tijdens het
groeiseizoen gelaagdheid van de waterkolom optreedt met vorming van een koud zuurstofarm
hypolimnion en een warm en zuurstofrijk epilimnion (Figuur 41).
•

Spronglaag
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Het onderscheid tussen de verschillende waterlagen op basis van de temperatuur en het
zuurstofgehalte was iets duidelijker in de Heerenlaak in vergelijking met de Grindplas Kessenich
Figuur 42). De diepte van de spronglaag werd ook in dit meer vastgelegd als het midden van
het metalimnion. De spronglaag bevond zich vrij diep tijdens de meeste maanden en vanaf
oktober was vermoedelijk de volledige waterkolom gemengd. Tijdens het voorjaar bleef het
epilimnion tot de bovenste 3 tot 4 meter beperkt wat net zoals voor de Kessenich waarschijnlijk
aan de uitzonderlijke weersomstandigheden was te wijten.
Tabel 15: Fysische variabelen opgemeten in de Heerenlaak tijdens de studieperiode 2006-2007. De waarden voor pH,
temperatuur, zuurstof, EGV en saliniteit zijn gemiddelde waarden voor het epilimnion op basis van metingen die om de 50
cm zijn uitgevoerd op een vaste locatie. De waarden voor alkaliniteit en SPM zijn bepaald op een, zowel verticaal als
horizontaal, geïntegreerd epilimnetisch waterstaal. De Secchi-diepte is de gemiddelde waarde van metingen die op elke
fytoplankton staalnameplaats werden uitgevoerd.

pH

temperatuur
°C

mg l-1

%

µS cm-1

‰

meq l-1

zuurstof

EGV

saliniteit alkaliniteit

Secchidiepte
SPM
diepte
spronglaag
m
mg l-1
m

datum
06/09/2006
19/10/2006
17/04/2007
30/05/2007
22/06/2007
12/07/2007
24/08/2007

8,3
7,7
8,8
7,9
8,7
8,1
7,9

18,9
14,9
17,2
16,8
21,7
18,3
19,6

10,3
8,8
12,5
7,5
10,7
9,1
7,5

110
87
131
78
122
96
83

438
384
369
390
386
385
415

0,27
0,18
0,18
0,20
0,18
0,19
0,20

2,12
2,40
2,24
2,12
2,10
2,03
2,23

0,90
1,34
1,55
1,00
0,94
0,91
1,55

10,80
5,33
7,60
11,17
10,40
10,80
5,76

9,0
3,0
6,0
3,5
8,5
9,5

gemiddelde

8,2

18,2

9,5

101

395

0,20

2,18

1,17

8,84

6,6

A

B

Figuur 41: Spatio-temporele variatie in (A) temperatuur (°C) en (B) zuurstofverzadiging (%) in de Heerenlaak op basis van
maandelijkse diepteprofielmetingen uitgevoerd op een vaste locatie. Er zijn geen waarnemingen voor de periode november
2006 tot en met maart 2007

• Alkaliniteit en geleidbaarheid
De alkaliniteit en geleidbaarheid vertoonden slechts geringe variaties tijdens de studieperiode.
De waarden waren iets lager dan in Kessenich en fluctueerden respectievelijk tussen 2,00 en
2,40 meq l-1 en tussen 370 en 440 µS cm-1. Dit houdt verband met de kortere verblijftijd.
• pH en opgeloste zuurstof
Het water is alkalisch, zoals blijkt uit de hoge pH-waarden. In tegenstelling tot bij Kessenich,
bleken de pH-waarden niet boven 9 uit te stijgen, maar vertoonden ze een fluctuerend patroon,
met maxima in september 2006, evenals april en juni 2007. Een zelfde patroon is eveneens
waargenomen in het verloop van de concentratie aan opgeloste zuurstof. Tijdens de maanden
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met een verhoogde pH is er oververzadiging vastgesteld, met een maximale waarde in april
2007, terwijl er tijdens de andere maanden onderverzadiging werd waargenomen. Het patroon
van beide parameters suggereert ook voor de Heerenlaak een verband met de primaire
productiviteit. Dit blijkt echter minder goed uit de waarden voor chlorofyl a (Tabel 20).
Het hypolimnion is hier vanaf juni reeds zo goed als geheel zuurstofloos.
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Figuur 42: Verloop van de thermocliene (blauw) en oxycliene (rood) tijdens de maandelijkse bemonsteringen gedurende
2006-2007 in de Heerenlaak.

• Doorzicht
Het doorzicht was ook in deze plas vrij beperkt. De Secchi-diepte was over het algemeen lager
dan voor de grindplas Kessenich. De waarden varieerden van 0,9 tot 1,55 m, met een
gemiddelde waarde van 1,17 m. De Secchi-diepte bleek ook hier zeer variabel. Ze bleek hoger
te zijn in de Maas vlak voor de verbindingsgeul (enkel metingen vanaf mei 2007), behalve voor
augustus, wanneer het Maaswater zichtbaar veel gesuspendeerd materiaal bevatte en niet
toevallig tijdens de periode dat het waterpeil een maximum bereikte (zie eerder). De aanvoer
van gesuspendeerd materiaal via binnenkomend Maaswater lijkt ook hier beperkt, aangezien
tijdens deze periode van hoge waterstand (en hoge debieten) de Secchi-waarden in de
Heerenlaak vrij hoog waren in tegenstelling tot het water van de Maas. De Secchi-diepte was
zeer gelijkaardig en kende een gelijkaardige ruimtelijke variatie in september 2006 en tijdens
de periode mei tot juli 2007. De hoogste waarden zijn waargenomen in april 2007, wanneer het
weer uitzonderlijk warm en droog was. De Secchi-diepte was het kleinst in de ondiepe zones
van de plas waar het effect van windwerking en golfslag door waterrecreatie het grootst is,
zoals in de verbindingsgeul, in het kleine recreatiebekken en in de zuidoosthoek van de
Heerenlaak. Er was, in tegenstelling tot de grindplas Kessenich, een omgekeerd evenredig
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verband tussen de gemiddelde Secchi-diepte en de gemeten hoeveelheid SPM in de waterkolom
van de Heerenlaak (R² = 0,77).
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Figuur 43: Temporele en ruimtelijke variatie van het doorzicht in de Heerenlaak tijdens de periode 2006-2007.
Staalnameplaatsen 2-8 liggen in de verbindingsgeul, 9 in het haventje, 13 in en 15 vlak voor het kleine recreatiebekken in
het noordwesten van de vijver en plaatsen 23-25 liggen in de afgezonderde, ondiepe, zuidoosthoek van de plas; de overige
plaatsen liggen meer centraal.

Chemische variabelen
De tijdens dit project opgemeten chemische variabelen voor de Heerenlaak zijn terug te vinden
in Tabel 16, de respectievelijke Maucha-diagrammen in Figuur 44.
Tabel 16: Chemische variabelen opgemeten in de Heerenlaak tijdens de studieperiode 2006-2007. De waarden zijn bepaald
op een, zowel verticaal als horizontaal, geïntegreerd epilimnetisch waterstaal.

TP

KjN

TN

datum

µg l-1

mg l-1

mg l-1

N03-N NO2-N NH4-N DIN
mg l-1

µg l-1

06/09/2006

125

2,23

3,51

0,77

15

30

65

19/10/2006

128

1,93

3,54

1,05

25

206

263

17/04/2007

136

2,00

4,54

1,70

24

24

79

0

30/05/2007

62

1,53

3,53

1,28

38

200

286

15

196

32,2

3,5

5,5

19,8

24,8

10,0

22/06/2007

124

1,70

3,16

0,97

49

80

189

6

694

38,2

3,7

5,7

22,2

26,7

10,4

12/07/2007

70

1,70

3,68

0,95

34

62

140

15

1483

37,3

3,6

5,6

21,5

26

10,1

µg l-1

µg l-1

PO4-P

Si

Ca

K

Mg

Na

Cl

SO4-S

µg l-1

µg l-1

mg l-1

mg l-1

mg l-1

mg l-1

mg l-1

mg l-1

3

36

32,3

4,4

5,5

28,4

34,3

12,9

39

609

41,2

4,4

6,6

33,1

40,6

13,9

141

30,8

3,2

5,1

17,2

21,5

9,0

24/08/2007

152

1,63

3,22

1,22

57

145

268

73

1815

45

3,7

5,9

23,7

28,3

10,9

gemiddelde

109

1,82

3,60

1,13

40

102

192

22

866

36,7

3,5

5,6

20,9

25,5

10,1

• Stikstof en fosfor
De hoeveelheid fosfor was min of meer stabiel in de Heerenlaak, met uitzondering van mei en
juli 2007 wanneer de concentratie aan TP ongeveer de helft minder bedroeg dan tijdens de
overige maanden. De gemiddelde waarde van 114 µg TP l-1 lag ook voor de Heerenlaak ver
boven de waarde voor de grens goed/matig (55 µg TP l-1) zoals voorgesteld door Denys & Van
Wichelen (2007) voor het meertype Aw-e; enkel in de zomer worden hiermee vergelijkbare
waarden gehaald.
De gemiddelde nitraatconcentratie was lager dan in de Kessenichplas. Maxima in nitraat en
ammonium werden waargenomen in oktober 2006, tijdens het voorjaar van 2007 (april-mei) en
in augustus 2007. Verstoring van de watergelaagdheid kan hiervoor aan de basis liggen, vooral
in oktober. In mei was er echter geen duidelijke spronglaag vast te stellen en de spronglaag, die
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in augustus wel duidelijk was afgelijnd, bevond zich toen reeds op een diepte van 9-10 meter,
waardoor de waterkolom volledig was gemengd op de plaatsen met een kleinere diepte. De
orthofosfaatconcentraties waren eveneens maximaal in oktober 2006 en augustus 2007. Tijdens
de overige maanden werden vrij lage waarden waargenomen en in april 2007 kon orthofosfaat
zelfs niet gedetecteerd worden, waardoor de voorjaarsbloei van centricate diatomeeën
gelimiteerd was in het gebruik van fosfaat als voedingsstof.
• Macro-ionen
De concentraties van calcium, kalium, magnesium, natrium, chloride en sulfaat zijn het laagst
van de winter tot het voorjaar en lopen iets op in de warmere tijd van het jaar. De
ionenvelddiagrammen zijn zeer gelijkaardig aan die van Kessenich (Figuur 44). De
sulfaatconcentratie is, zoals bij Kessenich, het hoogst in oktober, na destratificatie, wat
misschien een aanwijzing is voor sulfaatreductie in het hypolimnisch sediment in de
voorafgaande periode. Bij mineralisatie van organisch materiaal wordt sulfide (H2S) gevormd,
dat onder anaërobe omstandigheden kan accumuleren indien er geen metaalionen meer in
oplossing zijn, wat vooral het geval is onder neutrale tot alkalische omstandigheden. Aangezien
het water in het hypolimnion steeds (zwak) alkalisch was (pH 7,6–8,0 in Kessenich en pH 7,5–
7,9 in Heerenlaak) zullen sulfiden vermoedelijk eerst complexeren met aanwezige metaalionen,
vooraleer te accumuleren in de waterkolom en het slib.

4.3.5

VMM-data Heerenlaak

Tabel 17 geeft de in 2006-2007 door VMM gemeten waarden voor geselecteerde fysischchemische variabelen ter hoogte van de meetplaats 122000, ter hoogte van het zwemstrand
tegenover de jachthaven, waar de geul naar de Maas begint. De EGV-waarden vallen hier iets
lager uit dan bij de geïntegreerde monsters. De TP-concentratie was er altijd hoog. De huidige
gemiddelde winterconcentraties van TP (oktober – maart 2006-2007) in de grindplas zijn 2,5
keer lager (101 µg TP l-1) dan in de Maas (248 µg TP l-1). Zowel in het voorjaar van 2006, het
najaar van 2006 en in april 2007 trad oververzadiging met zuurstof op en was de pH hoger
(Figuur 45 & Figuur 46). In maart-april 2006 was bovendien sprake van zeer aanzienlijke
chlorofyl a-concentraties. Een interessant patroon is te zien in de gehalten zwevende stof. Niet
alleen zijn de waarden merkelijk hoger dan in Kessenich, ook zijn er piekconcentraties in de
periode juni-augustus, wat de invloed van de watersportactiviteit duidelijk illustreert. De CODwaarden zijn in de zomer soms bepaald hoog te noemen, terwijl de BOD dan niettemin beperkt
blijft, wat aangeeft dat het water veel dood organisch materiaal bevat.
In de periode 2006-2007 zijn normoverschrijdingen van de basiswaterkwaliteit genoteerd voor
temperatuur, pH, orthofosfaatfosfor en fecale coliformen, maar niet voor zware metalen
(meded. T. Warmoes 2007).
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HEERENLAAK - 06/09/2006
EGV 438 µS/cm
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Figuur 44: Maucha-diagrammen van de geïntegreerde watermonsters uit Heerenlaak.
Tabel 17: . Gegevens VMM meetdatabank, 12/12/2007; meetplaats 122000 ‘Aldeneik, Heerenlaak, opw. Maas, 50 m opw.
Jachthaven Maashuizen’ (selectie).

Cldatum

SO42-

KjN

mg l-1 mg l-1 mg l-1

NO3--N NO2--N NH4-N ortho-P
mg l-1

mg l-1

mg l-1

mg l-1

TP

O2

EGV

mg l-1

%

µS cm-1

pH chl a SPM BOD

COD

µg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1

18/01/2006 41,9

-

2,49

2,77

0,05

0,21

0,11

0,09

100,3

382

8,1

-

<4,3

<3

<7,7

7/02/2006

43,6

-

<2,00

3,13

0,05

0,21

0,08

0,11

103,2

377

8,2

-

10,4

<3

<7,7

6/03/2006

38,4

-

<2,00

3,89

0,03

<0.20

<0,07

0,11

115,5

395

8,6

66,7

18,4

<3

<7,7

10/04/2006 32,9

-

2,27

3,02

0,04

<0,06

<0,04

0,09

127,7

366

8,9

50,3

25,6

5,1

<7,7

2/05/2006

<5,3

-

<2,00

3,02

0,06

<0,06

<0,04

<0,07

132,8

352

8,5

4,1

<7,0

<3

<12,5

6/06/2006

30,1

-

2,19

2,01

0,06

<0.20

<0,07

0,08

132,6

348

8,5

5,4

18,5

<4,5

27,0

3/07/2006

29,0

-

<2,00

1,31

0,04

<0,06

<0,03

0,19

128,1

342

8,6

<1,2

22,8

<3

<7,7

7/08/2006

38,0

-

3,00

1,93

0,03

0,32

<0,07

0,13

107,3

422

8,2

9,5

16,2

<3

23,0

11/09/2006 37,1

-

<2,00

1,12

0,03

<0,06

<0,07

0,09

108,4

374

8,1

-

10,8

<2

34,0

9/10/2006

40,0

-

<2,00

1,47

0,02

<0.20

<0,07

0,08

127,2

400

8,5

-

8,8

<2

14,0

6/11/2006

38,2

-

<2,00

1,79

0,05

0,36

<0,07

0,09

119,3

395

8,5

-

<7,0

<2

13,0

15/01/2007 31,6

30,5

<2,00

2,99

0,08

<0,20

0,07

0,12

94

357

7, 7

-

8,0

2,2

<7,7

12/02/2007 24,4

30,1

<2,00

3,36

0,03

<0,20

0,08

0,11

-

324

7,7

-

7,4

<2

15,1

12/03/2007 <20,0 28,6 <2,00

3,31

0,04

<0,20

0,10

0,10

106,3

319

7,8

-

11,2

<2

16,4

16/04/2007 21,0

32,8

<2,00

2,48

0,03

<0,06

<0,03

0,09

121,3

-

8,6

-

7,4

<3

<12,5

14/05/2007 25,5

33,8

<0,76

1,94

0,03

<0,20

<0,07

0,09

97,4

338

8,3

-

<7,0

<1,5

30,6

4/06/2007

30,6

34,8

<2,00

2,55

0,05

<0,20

<0,03

0,19

102,9

373

7,6

-

32,0

<1,5

12,9

10/07/2007 29,9

37,1

<2,00

1,57

0,03

<0,06

<0,07

0,14

103,3

327

7,8

-

34,3

<3

14,2

6/08/2007

29,9

38,2

<2,00

1,82

0,02

<0,20

<0,07

0,14

105,8

357

7,7

-

27,2

<1,5

16,6

11/09/2007 29.2

37,4

<0,76

1,50

0,02

<0,06

<0,07

0,12

147,5

345

8,7

-

<4,3

<1,5

<7,0

1/10/2007

31.7

42,1

<2,00

1,91

0,02

<0,20

<0,03

0,10

90,8

369

7,8

-

<4,3

<1,5

11,8

5/11/2007

38.8

49,7

<0.76

2,88

0,06

0,16

0,11

0,19

107,4

434

7,8

-

<4,3

<1,5

9,0
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Figuur 45: Verloop van de zuurstofverzadiging in de Heerenlaakplas (VMM meetpunt 122000).
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Figuur 46: Verloop van de pH in de Heerenlaakplas (VMM meetpunt 122000).
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4.4 Fytoplankton
4.4.1

Materiaal en methoden

De toegepaste methode is beschreven door Van Wichelen et al. (2005). De bemonstering is
maandelijks gebeurd gedurende de perioden september-oktober 2006 en april-augustus 2007.
Per staalname werd water van het pelagiaal op 16 willekeurige plaatsen (Figuur 32 en Figuur
33) van elk waterlichaam bijeengebracht. Er werd bemonsterd tot en met het metalimnion, dat
werd afgebakend door middel van een diepteprofiel voor zuurstof en temperatuur dat op een
centraal gelegen punt werd opgemeten (zie fysisch-chemische bepalingen). De volledige
waterkolom van de bovenste twee meter werd met een ‘tube sampler’ bemonsterd en al
naargelang de diepte van de spronglaag, werden er 2 tot 3 bijkomende dieptes bemonsterd met
een ‘vertical student sampler’. Deze stalen werden op elke staalnameplaats gemengd in een
emmer waaruit er 5 liter werd toegevoegd aan het uiteindelijke geïntegreerde mengstaal. In
totaal werd op deze wijze telkens 5 x 16 = 80 L water verzameld. Uit het recipiënt met het
geïntegreerde staal werden vervolgens substalen genomen voor fytoplanktonceltellingen en
chlorofyl a-bepalingen. Voor de pigmentenanalyses werd een gekend volume water over een
glasvezelfilter (poriëngrootte 0,7 µm) gefilterd, waarna de filter werd bewaard bij -80 °C.
Extractie van de pigmenten gebeurde met aceton (90 %) en met behulp van sonicatie waarna
de pigmenten werden gescheiden, gedetecteerd en gekwantificeerd met een Gilson HPLC-toestel
volgens de methode beschreven in Wright & Jeffrey (1997). Microscopische analyses gebeurden
volgens de Utermöhl-techniek met behulp van bezinkingscuvetten en een omgekeerde
microscoop (Zeiss Axiovert 135). Van elk taxon werden een aantal individuen opgemeten
(lengte-breedte) en met behulp van de gemiddelde afmetingen werd voor elk taxon een
biovolume berekend. Deze werd omgezet in C-biomassa met behulp van de formules gegeven
door Menden-Duer & Lessard (2000).

4.4.2

Waarnemingen Kessenich

Biomassa
Zowel de hoeveelheid chlorofyl a als de C-biomassa is een maat voor de totale
fytoplanktonbiomassa in de waterstalen. Tussen deze twee variabelen werd een vrij goede
correlatie waargenomen in de grindplas Kessenich (Figuur 47).
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Figuur 47: Correlatie tussen het gehalte aan chlorofyl a en de C-biomassa van het fytoplankton in de grindplas Kessenich.

De fytoplanktonbiomassa bleek het grootst te zijn in het voorjaar van 2007 en een maximale
waarde werd waargenomen in mei 2007 (Tabel 18). In juni 2007 werd een sterke afname
waargenomen, vooral zichtbaar in de chlorofyl a-concentratie, waarna tijdens de zomer opnieuw
een toename werd vastgesteld. Tijdens het najaar van 2006 werden slechts vrij lage waarden
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waargenomen. Dit is een vrij typisch patroon in vele meren in de gematigde klimaatszone, waar
met toenemende temperatuur en lichtintensiteit een voorjaarsbloei ontstaat, die nadien door
het toenemende zoöplankton wordt weggegraasd, wat veelal lijdt tot een, al of niet
kortstondige, heldere toestand. Een tweede bloei wordt dan gevormd tijdens de zomer, die
nadien zal verdwijnen door minder gunstige omstandigheden tijdens de herfst en winter.
Tabel 18: Fytoplanktonbiomassa in de grindplas Kessenich, bepaald via HPLC (chl a) of door microscopische celtellingen
(koolstofbiomassa).

staalname
7/09/2006
20/10/2006
18/04/2007
31/05/2007
22/06/2007
12/07/2007
24/08/2007

chl a (µg l-1)

C-biomassa (µg l-1)

5,07
1,52
23,25
32,66
5,98
12,71
20,01

242
33
721
1292
835
573
730

Soortensamenstelling
De fytoplanktongemeenschap in de grindplas Kessenich werd gedomineerd door centricate
diatomeeën behalve in juni 2007, wanneer cryptofyten dominant waren en in augustus 2007
wanneer cyanobacteriën de grootste bijdrage tot de totale fytoplankton C-biomassa bezaten
(Figuur 48). Tabel 19 geeft de volledige lijst van waargenomen taxa.
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Figuur 48: Veranderingen in C-biomassa van het fytoplankton in de grindplas Kessenich, met onderverdeling volgens de
belangrijkste taxonomische groepen.

De kleine centricate diatomee Stephanodiscus was verantwoordelijk voor de maximaal
waargenomen fytoplanktonbiomassa tijdens de voorjaarsbloei. Andere typische voorjaarstaxa
zoals Asterionella en Cyclotella speelden hierin een ondergeschikte rol. In juli 2007 kende de
koloniale
centricate
diatomee
Aulacoseira
de
grootste
bijdrage
tot
de
totale
fytoplanktonbiomassa. In het najaar van 2006 speelden de genera Cyclotella en Actinocyclus de
grootste rol in de toenmalige, overigens vrij beperkte, fytoplanktonbiomassa. De cryptofyten
Rhodomonas en Cryptomonas waren in alle stalen ruim aanwezig maar enkel in juni 2007
domineerden ze de totale fytoplanktonbiomassa waarbij het aandeel van Cryptomonas het
grootst was. Cyanobacteriën werden voornamelijk in de zomerperiode aangetroffen. Daar waar
hun aandeel in juni en juli nog zeer beperkt bleef onder de vorm van het filamenteuze stikstoffixerende genus Aphanizomenon, zou het koloniale coccale genus Microcystis, voor het eerst
visueel zichtbaar in de waterkolom in juli, zich massaal vermenigvuldigen in augustus toen er
zich zeer uitgebreide drijflagen vormden, voornamelijk in het litoraal langs de noordzijde van de
plas. In de slijmlaag van deze cyanobacterie wordt zeer dikwijls een andere cyanobacterie,
Pseudoanabaena mucicola, aangetroffen en deze bereikte dan ook een maximale biomassa
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tijdens de bloei van Microcystis in augustus. Picocyanobacteriën, die doorgaans in hoge
densiteiten kunnen worden aangetroffen in voedselarme gestratifieerde meren, werden in
Kessenich nauwelijks aangetroffen en hadden bijgevolg een verwaarloosbare biomassabijdrage.
Groenwieren met als belangrijkste taxa Desmodesmus, Pandorina en Pediastrum werden
voornamelijk in de zomer aangetroffen maar waren steeds van ondergeschikt belang. Van de
andere taxonomische groepen zijn de dinoflagellaat Ceratium, die in de zomer werd
aangetroffen, en een niet nader geïdentificeerde flagellaat, die in april 2007 een significant
aandeel had, in de totale fytoplanktonbiomassa, nog vermeldenswaard.
Tabel 19: Lijst met fytoplanktontaxa die werden waargenomen in de grindplas Kessenich, met aanduiding van hun
gemiddeld celvolume, densiteit en koolstofbiomassa.

Ordo

taxon

Bacillariophyta

Actinocyclus
Asterionella
Aulacoseira
Cyclotella
Diatoma
Fragillaria
Navicula
Nitzschia
Stephanodiscus
Synedra
Bacill. centricate spp.
Bacill. pennate spp.
koloniale Bacill.
Aktinastrum
Chlamydomonas
Closterium
Coelastrum
Cosmarium
Crucigenia
Crucigeniella
Desmodesmus
Dictyosphaerium
Eudorina
Gonium
Lagerheimia
Micractinium
Monoraphidium
Oocystis
Pandorina
Pediastrum
Scenedesmus
Schroederia
Staurastrum
Tetrachlorella

Chlorophyta
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acronym

volume
µm³ cel-1

densiteit
cellen ml-1

biomassa
µg C l-1

ACTINO
ASTERIO
AULACO
CYCLOT
DIATOMA
FRAGIL
NAVICU
NITZSCH
STEPHAN
SYNEDR
CENTRDIA
PENNDIA
KOLDIAT
AKTINAS
CHLAMY
CLOSTE
COELAS
CRUCIG
DESMOD
DICTYOS
EUDOR
GONIUM
LAGERH
MICRACT
MONORA
OOCYST
PANDOR
PEDIAST
SCENED
SCHROED
STAURA
-

11961

12

7,4

801

36

4,2

Tetrastrum

696

537

45

3391

95

21

7431

0,51

0,20

4421

0,69

0,031

2097

0,12

0,019

1884

16

1,5

941

2623

209

2048

1,4

0,20

433

46

1,8

1873

0,09

0,011

450

4,8

0,19

1325

5,1

0,93

706

17

1,4

1263

0,68

0,12

1137

0,4

0,07

945

0,014

0,0019

941

0,31

0,042

118

0,26

0,005

910

32

4,2

4191

0,23

0,18

7885

0,37

0,34

923

2,2

0,033

594

6,6

0,57

93

44

1,4

60

7,2

0,073

236

0,63

0,023

8486

2,9

4,5

19793

1,2

2,7

758

6,7

0,85
0,075

85

4,6

1508

0,20

0,042

50

0,46

0,0039

TETRAS

192

0,26

0,0077

koloniale coccale groenalg

KOCOGE

279

2,3

0,095

coccale groenalg

COCGRE

53

7,7

0,048

cf. Quadrigula

-

38

0,06

0,00037

draadwier sp.

FILAMSP

12936

0,014

0,022
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acronym

volume
µm³ cel-1

MALLOMON

Cryptomonas
Rhodomonas

Ordo

taxon

Chrysophyta

Mallomonas

Cryptophyta
Dinophyta

Ceratium
Glenodinium
Euglenophyta
Euglena
Trachelomonas
Xanthophyta
Tribonema
Cyanobacteria
Anabaena
Aphanizomenon
Aphanocapsa
Merismopedia
Microcystis
Oscillatoria
Pseudoanabaena
picocyanobacteria
niet gedetermineerd flagellaat sp.

4.4.3

densiteit
cellen ml-1

biomassa
µg C l-1

1047

3,4

0,50

CRYPTO

3229

390

166

RHODOM

208

1122

32

CERATIU
GLENODI
EUGLEN
TRACHE
TRIBONE
ANABAE
APHANIZO
APHANO
MICROCY
OSCILLA
PSEUDOAN
PICOCYA
FLAGELL

360365

0,14

5,1

2852

5,9

3,3

3027

0,09

0,034

969

5,6

0,50

94

66

1,0

3525

0,57

0,24

2282

20

6,2

5657

0,03

0,021
0,00012

4

0,14

60412

14

93

2209

0,010

0,0028

262

773

7,0

1

1624

0,32

174

471

10

Waarnemingen Heerenlaak

Biomassa
Ook in Heerenlaak is een vrij goede correlatie gevonden tussen de chlorofyl a-waarden en de
koolstofbiomassa van het fytoplankton (Figuur 49).
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Figuur 49: Correlatie tussen het gehalte aan chlorofyl a en de C-biomassa van het fytoplankton in de Heerenlaakplas.

De fytoplanktonbiomassa was het hoogst in het voorjaar en tijdens de zomer van 2007 (Tabel
20). Een maximale waarde werd zowel voor de chlorofyl a-concentratie als voor de C-biomassa
bereikt in juli 2007, terwijl na de voorjaarsbloei een zeer lage fytoplanktonbiomassa werd
waargenomen. Ook tijdens het najaar van 2006 werden lage waarden aangetroffen, vooral wat
betreft chlorofyl a. Dit patroon is min of meer hetzelfde als in Kessenich en komt bijgevolg ook
overeen met wat over het algemeen wordt waargenomen in vele meren.
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Tabel 20: Fytoplanktonbiomassa in de grindplas Heerenlaak, bepaald via HPLC (chl a) of door microscopische celtellingen
(koolstofbiomassa).

staalname
6/09/2006
19/10/2006
17/04/2007
30/05/2007
22/06/2007
12/07/2007
24/08/2007

chl a (µg l-1)

C-biomassa (µg l-1)

5,10
6,13
10,99
2,58
7,51
17,37
11,21

369
194
391
59
411
542
241

Soortensamenstelling
De fytoplanktongemeenschap van Heerenlaak werd gedomineerd door centricate diatomeeën en
cryptofyten. De diatomeeën domineerden tijdens het najaar van 2006 en tijdens het voorjaar
van 2007, terwijl cryptofyten voornamelijk dominant waren tijdens de zomermaanden (Figuur
50). In oktober 2006 droegen beide groepen min of meer evenveel bij aan de totale biomassa.
Enkel in september 2006 werd ook nog een belangrijk aandeel van de fytoplanktonbiomassa
ingenomen door groenwieren. Cyanobacteriën werden in elk staal aangetroffen maar hadden
nooit een belangrijk aandeel in de totale fytoplanktonbiomassa.
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Figuur 50: Veranderingen in C-biomassa van het fytoplankton in de grindplas Heerenlaak, met onderverdeling volgens de
belangrijkste taxonomische groepen.
Tabel 21: Lijst met fytoplanktontaxa waargenomen in de grindplas Heerenlaak, met aanduiding van hun gemiddeld
celvolume, densiteit en koolstofbiomassa.

Ordo

taxon

Bacillariophyta

Actinocyclus
Asterionella
Aulacoseira
Cyclotella
Diatoma
Fragilaria
Gyrosigma
Navicula
Nitzschia
Stephanodiscus
Synedra
Bacill. centricate spp.
Bacill. pennate spp.
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acronym
ACTINO
ASTERIO
AULACO
CYCLOT
DIATOMA
FRAGIL
GYROSIG
NAVICU
NITZSCH
STEPHAN
SYNEDR
CENTRDIA
PENNDIA

volume
µm³ cel-1

densiteit
cellen ml-1

biomassa
µg C l-1

11714

4,1

2,8

846

3,0

0,22
1,1

794

22

2427

196

44

11294

0,20

0,11

4235

0,086

0,022

54022

0,057

0,057

3967

1,0

0,070

5910

6,4

0,83

2844

255

30

1304

0,51

0,042

1663

21

2,5

13599

107

3,5

Bepalen van het ecologisch potentieel voor een aantal waterlichamen
vergelijkbaar met de categorie meren

Ordo

taxon

Chlorophyta

Aktinastrum
Ankyra
Botryococcus
Chlamydomonas
Closterium
Coelastrum
Crucigenia
Crucigeniella
Desmodesmus
Dictyosphaerium
Kirchneriella
Lagerheimia
Monoraphidium
Pediastrum
Scenedesmus
Schroederia
Staurastrum
Staurodesmus
Tetradesmus
Tetrastrum
koloniale coccale groenalg

Dinophyta
Euglenophyta

densiteit
cellen ml-1

biomassa
µg C l-1

715

0,19

0,0080

49

0,057

0,00048
0,013

84

1,0

524

24

1,9

1263

0,59

0,10

1097

3,7

0,47

721

0,51

0,067

480

0,029

0,0020

960

62

8,7

120

22

0,40
0,00095

40

0,14

315

1,6

0,13

60

0,42

0,0042

26948

3,6

6,9

1815

5,8

0,54
0,34

334

4,0
3,9

0,81

103

0,034

0,00058

192

0,057

0,0017

192

17

0,50

80

0,71

0,0095

COCGRE

41

4,0

0,013

-

38

0,11

0,00074

Dinobryon

DINOBRYO

208

15

0,49

Mallomonas

MALLOMON

870

3,5

0,49

Cryptomonas

CRYPTO

1970

555

147

Rhodomonas

RHODOM

254

1625

55

Glenodinium

GLENODI

2865

0,57

0,24

Peridinium

PERIDINI

2356

0,029

0,0091

EUGLEN
PHACUS
TRACHE
TRIBONE
ANABAE
APHANIZO
PSEUDOAN
PICOCYA
FLAGELL

3027

0,17

0,069

5195

0,029

0,019

1119

2,0

0,25

577

14

1,1

3435

0,23

0,094

3825

1,5

0,79

4

6,2

0,0051

407

1,6

0,067

1

10340

2,1

117

104

2,2

cf. Quadrigula

Cryptophyta

AKTINAS
BOTRYO
CHLAMY
CLOSTE
COELAS
CRUCIG
DESMOD
DICTYOS
LAGERH
MONORA
PEDIAST
SCENED
SCHROED
STAURA
TETRAS
KOCOGE

volume
µm³ cel-1

1508

coccale groenalg
Chrysophyta

acronym

Euglena
Phacus
Trachelomonas
Xanthophyta
Tribonema
Cyanobacteria
Anabaena
Aphanizomenon
Merismopedia
Pseudoanabaena
picocyanobacteria
niet gedetermineerd flagellaat sp.

De centricate diatomeeën Cyclotella en Stephanodiscus domineerden de biomassa van de
diatomeeën waarbij Cyclotella voornamelijk in het najaar voorkwam en Stephanodiscus het
overwicht had in het voorjaar (Tabel 21). In oktober 2006 werd nog een klein gedeelte van de
biomassa van diatomeeën ingenomen door Actinocyclus. Cryptomonas nam steeds het grootste
gedeelte van de biomassa van cryptofyten voor zijn rekening met uitzondering voor juni 2007
toen Rhodomonas domineerde. De genera Desmodesmus en Pediastrum waren de meest
abundante groenalgen die vooral tijdens september 2006 floreerden, toen groenalgen een
maximale bijdrage tot de totale fytoplanktonbiomassa kenden. Picocyanobacteriën vormden de
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belangrijkste fractie binnen de cyanobacteriën, waarvan de hoogste densiteiten werden
waargenomen in juni 2007.

4.4.4

Multivariate analyse van de biomassagegevens

Om de variatie in soortensamenstelling te reduceren tot een overzichtelijk geheel werd een
multivariate analyse uitgevoerd. Hiervoor werd zowel gebruik gemaakt van de relatieve als de
absolute biomassagegevens van de aangetroffen soorten in beide grindplassen. Bij de analyse
van de relatieve biomassagegevens worden de stalen puur gerangschikt op de
soortensamenstelling, terwijl bij de analyse van absolute biomassagegevens ook de biomassa
van elke soort een rol speelt. De gegevens werden eerst getransformeerd met een
vierdemachtsworteltransformatie om een betere normaalverdeling van de gegevens te
bekomen. Met behulp van PCA (Principal Component Analysis) worden de stalen gerangschikt al
naargelang hun soortensamenstelling. Stalen die dicht bijeen liggen hebben een gelijkaardige
soortensamenstelling,
stalen
die
ver
uiteen
liggen
hebben
een
verschillende
soortensamenstelling. Met RDA (Redundancy Analysis) wordt de variatie in soortensamenstelling
gecorreleerd met significante milieuvariabelen. Van de opgegeven set milieuvariabelen worden
met een voorwaartse selectieprocedure die variabelen geselecteerd die de grootste variatie in
soortensamenstelling verklaren. Ook deze set van milieuvariabelen werd vooraf
getransformeerd (logaritmisch, vierdemachtswortel en boogsinus).
Bij de analyse op basis van de relatieve soortensamenstelling zijn de stalen in een aantal
groepen onder te verdelen. Op Figuur 51A is volledig links een groepje met voorjaarstalen te
onderscheiden van beide grindplassen die worden gekenmerkt door een aantal typische
voorjaarstaxa zoals de diatomeeën Stephanodiscus en Asterionella en een aantal groenwieren
zoals Aktinastrum, Micractinium en Monoraphidium. Ook de goudalg Dinobryon was toen een
kenmerkend taxon. Links onderaan zijn een aantal (voornamelijk zomer)stalen afgescheiden die
worden gedomineerd door de cryptofyt Cryptomonas. In mindere mate worden in deze stalen
ook de cryptofyt Rhodomonas en de groenalgen Closterium, Chlamydomonas en Desmodesmus
aangetroffen. Bovenaan het ordinatiediagram bevindt zich het augustusstaal van de grindplas
Kessenich, dat volledig werd gedomineerd door Microcystis. Vanzelfsprekend wordt
Pseudoanabaena mucicola, die in nauwe associatie met de kolonies van Microcystis leeft, ook
voornamelijk in dit staal aangetroffen. Aan de rechterkant bevindt zich een groep met
voornamelijk najaarsstalen die worden gedomineerd door de centricate diatomee Cyclotella. In
het midden van het ordinatiediagram wordt het julistaal van de grindplas Kessenich
teruggevonden, dat als enige een dominantie kende van de koloniale centricate diatomee
Aulacoseira.
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Figuur 51: Ordinatiediagram van een PCA-analyse van relatieve biomassagegevens van fytoplankton uit de grindplassen
Kessenich en Heerenlaak. A. Verdeling van de stalen langs de eerste twee PCA-assen. Stalen met een gelijkaardige
soortensamenstelling zijn omcirkeld. B. Verdeling van de taxa langs de eerste 2 PCA-assen. Zie Tabel 19 en Tabel 21 voor
acronymen.

Uit de voorwaartse selectieprocedure van de significante milieuvariabelen in de directe ordinatie
(RDA) bleken slechts 3 variabelen samen een maximaal aandeel van de relatieve
soortensamenstelling te verklaren (Figuur 52). Deze waren, in volgorde van belangrijkheid, het
zuurstofgehalte, de conductiviteit en de pH. De variabelen pH en zuurstofgehalte zijn sterk
gecorreleerd met elkaar en de hoogste waarden voor beide variabelen worden niet toevallig
waargenomen bij de stalen van het voorjaar en vroege zomer wanneer in beide grindplassen
een hoge fytoplanktonbiomassa werd waargenomen. In de eufotische zone wordt door alle
autotrofe organismen CO2 verbruikt bij de fotosynthese, wat de pH doet stijgen. Bij dit proces
wordt bovendien zuurstof gevormd. Vandaar dat bloeivorming van fytoplankton gepaard gaat
met een sterke toename van de pH en de zuurstofconcentratie. Deze variabelen kunnen dan
ook eerder aanzien worden als een gevolg dan als een oorzaak voor de waargenomen variatie in
soortensamenstelling. De variatie langs de tweede ordinatie-as wordt voornamelijk bepaald door
de conductiviteit die in het augustusstaal van Kessenich tijdens de bloei van Microcystis
maximaal was.
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Figuur 52: Ordinatiediagram van een RDA-analyse van relatieve biomassagegevens van fytoplankton uit de grindplassen
Kessenich en Heerenlaak. A. Biplot met de verdeling van de stalen en de correlatie met geselecteerde omgevingsvariabelen
langs de eerste twee RDA-assen. B. Biplot met verdeling van de taxa en correlatie met geselecteerde omgevingsvariabelen
langs de eerste 2 RDA-assen. Zie Tabel 19 en Tabel 21 voor acronymen.
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Ook bij de indirecte analyse (PCA) van de absolute biomassagegevens kunnen dezelfde groepen
van stalen worden onderscheiden als bij de analyse van de relatieve biomassagegevens (Figuur
53).
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Figuur 53: Ordinatiediagram van een PCA-analyse van absolute biomassagegevens van fytoplankton uit de grindplassen
Kessenich en Heerenlaak. A. Verdeling van de stalen langs de eerste twee PCA-assen. Stalen met een gelijkaardige
soortensamenstelling zijn omcirkeld B. Verdeling van de taxa langs de eerste 2 PCA-assen. Zie Tabel 19 en Tabel 21 voor
acronymen.

Bij de directe analyses (RDA) van de absolute biomassagegevens blijken de pH en het
zuurstofgehalte een significant aandeel van de variatie in soortensamenstelling te verklaren
(Figuur 54). De (voorjaars)stalen met de hoogste fytoplanktonbiomassa, bestaande uit
voornamelijk Stephanodiscus, zijn hiermee positief gecorreleerd. Daarnaast wordt langs de
tweede as nog een gedeelte van de soortensamenstelling verklaard door de hoeveelheid
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opgelost nitraat, die het hoogst was in de zomerstalen van beide grindplassen, wanneer
Cryptomonas en Microcystis domineerden en het laagst in de najaarsstalen, wanneer Cyclotella
domineerde.
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Figuur 54: Ordinatiediagram van een RDA-analyse van absolute biomassagegevens van fytoplankton uit de grindplassen
Kessenich en Heerenlaak. A. Biplot met de verdeling van de stalen en de correlatie met geselecteerde omgevingsvariabelen
langs de eerste twee RDA-assen. B. Biplot met verdeling van de taxa en correlatie met geselecteerde omgevingsvariabelen
langs de eerste 2 RDA-assen. Zie Tabel 19 en Tabel 21 voor acronymen.
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4.4.5

Beïnvloedende factoren

Nutriënten
De belangrijkste voedingsstoffen voor de productie van fytoplankton zijn opgeloste stikstof,
opgeloste fosfor en voor diatomeeën en enkele andere groepen zoals goudalgen, ook opgelost
silicium. Soms zijn niet alleen de absolute waarden van belang maar speelt de ratio tussen de
verschillende voedingsstoffen ook een rol. Uit de nutriëntenanalyses blijkt dat het fytoplankton
tijdens de voorjaarsbloei vooral fosforgelimiteerd was (zie Tabel 13 en Tabel 16), maar ook het
totale gehalte aan opgelost stikstof (DIN) was toen minimaal. Diatomeeën, die voor de opbouw
van hun kiezelschaaltjes silicium nodig hebben, vertonen siliciumlimitatie wanneer de
concentraties in de waterkolom onder 150 µg opgelost Si l-1 dalen (Fischer et al. 1988).
Dergelijke lage waarden zijn enkel in september 2006 aangetroffen en werden benaderd tijdens
de voorjaarsbloei van centricate diatomeeën in april 2007 in Heerenlaak.
Lichtklimaat
Het doorzicht is belangrijk voor het fytoplankton omdat het bepaalt tot welke diepte
fytoplankton in staat is om aan fotosynthese te doen. De eufotische diepte (Zeu: de diepte tot
waar 1 % van het aan het wateroppervlak invallende zonlicht doordringt) kan berekend worden
met behulp van de Secchi-diepte met volgende formule (Wetzel 2001): Zeu = 2,42 Zsd.
Afhankelijk van de mengdiepte (Zm: tijdens stratifiëring gelijk aan de diepte van de spronglaag)
kan het fytoplankton lichtlimitatie ondervinden, met name wanneer de mengdiepte groter is dan
de eufotische diepte, of wanneer de ratio Zm/Zeu > 1. Uit Figuur 55 blijkt dat deze ratio in
Kessenich zelden kleiner is dan 1 en dit enkel op ondiepe plaatsen, zoals in het zuidwestelijke
gedeelte. Het aanwezige fytoplankton is bijgevolg gelimiteerd door de hoeveelheid licht om aan
fotosynthese te doen, tenzij de aanwezige taxa zijn aangepast aan deze omstandigheden. Zo
zijn centricate diatomeeën goed aangepast aan het vertoeven in troebele omstandigheden door
hun vermogen om hun aandeel chlorofyl a per celeenheid te verhogen, door het bezitten van
bijkomende fotosynthetische pigmenten en door hun vermogen om hun celspecifieke respiratie
te verlagen (Reynolds 1994a,b). Ook taxa die hun drijfvermogen kunnen aanpassen, zoals
Microcystis, en zich zo in de ideale zones van de waterkolom kunnen positioneren, zijn
bevoordeeld ten opzichte van taxa die geen aanpassingen vertonen aan het leven in troebel
water. De Zm/Zeu-ratio in de grindplas Kessenich was kleiner in de zomer in vergelijking met
het voorjaar tijdens de bloei van centricate diatomeeën. Zelfs tijdens de bloei van Microcystis in
augustus 2007 werden lagere waarden waargenomen, met uitzondering van de
staalnameplaatsen aan de noordwestzijde van de grindplas Kessenich, waar de ratio opliep tot
15 omwille van de dense drijflaag van Microcystis.
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Figuur 55: Temporele en ruimtelijke variatie van de ratio tussen de mengdiepte en de eufotische diepte in de grindplas
Kessenich gedurende 2007. Staalnameplaatsen met een laag nummer liggen in de buurt van de verbinding met de Maas,
terwijl plaatsen met een hoog nummer hiervan het verst verwijderd liggen.
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In de Heerenlaak had het aanwezige fytoplankton in april 2007, tijdens de voorjaarsbloei van
centricate diatomeeën, het minst te lijden onder lichtlimitatie, zoals blijkt uit de minimale
Zm/Zeu-ratio’s die toen werd waargenomen (Figuur 56). In de andere maanden vertoefde het
fytoplankton geruimere tijd in donkere omstandigheden. Maximale Zm/Zeu-ratio’s werden
waargenomen in mei en september en dit vooral in de ondiepe, min of meer afgescheiden,
delen van de Heerenlaak.
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Figuur 56: Temporele en ruimtelijke variatie van de ratio tussen de mengdiepte en de eufotische diepte in Heerenlaak en in
de Maaas gedurende de periode 2006-2007. Staalnameplaatsen 2-8 liggen in de verbindingsgeul, 9 ligt in het haventje, 13
ligt in en 15 vlak voor het kleine recreatiebekken in het noordwesten van de vijver en plaatsen 23-25 liggen in de
afgezonderde, ondiepe, zuidoosthoek van de plas; de overige plaatsen liggen meer centraal.

Zoöplanktonbegrazing
De graasdruk van het macro-zoöplankton op het fytoplankton kan geschat worden volgens de
methoden van Jeppesen et al. (1994 ) en Blindow et al. (2000). Hierbij wordt verondersteld dat
copepoden dagelijks de helft van hun biomassa aan algen opnemen, terwijl cladoceren dagelijks
een hoeveelheid algen opnemen die gelijk is aan hun eigen biomassa. De graasdruk kan aldus
uitgedrukt worden als de ratio van door macro-zoöplankton opgenomen fytoplanktonbiomassa
ten opzichte van de totale fytoplanktonbiomassa. Hoe hoger deze ratio, hoe sterker de ‘top
down’ controle van het fytoplankton door het macro-zoöplankton. Wanneer deze ratio hoger is
dan 100 wordt het fytoplankton dusdanig onderdrukt dat er een netto-afname van de
fytoplanktonbiomassa optreedt.
In de Heerenlaak was de graasdruk het grootst tijdens de voorjaarsbloei van centricate
diatomeeën (Figuur 57). In april werd zelfs de kritische drempel overschreden, waardoor de
fytoplanktonproductie het verlies door begrazing niet meer kon compenseren. In eerste
instantie waren watervlooien de voornaamste begrazers, daarna werden copepoden
belangrijker. Centricate diatomeeën zijn een geliefde voedselbron voor macro-zoöplankton en in
vele meren wordt deze typische voorjaarsbloei grotendeels weggegraasd door de zich
ontwikkelende populaties aan watervlooien, waarna het meer dan ook dikwijls overgaat in een
al of niet kortstondige helderwatertoestand. In mei werd dan ook een minimale
fytoplanktonbiomassa waargenomen. Dikwijls treedt er daarna voedsellimitatie op, waardoor de
zoöplanktonpopulaties instorten. Wanneer de fytoplanktonbiomassa in de zomer weer toeneemt,
zullen ook zoöplanktonpopulaties weer kunnen toenemen. Het fytoplankton was toen
gedomineerd door cryptofyten. Dit zijn flagellaten die door hun beweeglijkheid en snelle
productie begrazing door zoöplankton vrij goed kunnen verdragen. In het najaar zal
fytoplankton verdwijnen, door de afname in temperatuur en licht en door het verdwijnen van de
watergelaagdheid, waardoor de mengdiepte veel groter wordt en het fytoplankton langere tijd in
het donker vertoeft.
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In Kessenich werd een totaal ander patroon van graasdruk vastgesteld. Deze was minimaal
tijdens de voorjaarsbloei van centricate diatomeeën en tijdens de Microcystis-bloei in augustus
en maximaal in het najaar. In oktober werd toen een ratio van 360 vastgesteld, die
voornamelijk door copepoden werd veroorzaakt. De fytoplanktonbiomassa was op dat moment
zeer laag, maar bestond hoofdzakelijk uit Cyclotella, een gemakkelijk begraasbare centricate
diatomee. Ook de totale zoöplanktonbiomassa was niet bijzonder hoog op dat moment. De lage
fytoplanktonbiomassa in oktober was dus waarschijnlijk eerder te wijten aan veranderingen in
de fysisch-chemische toestand dan aan zoöplanktonbegrazing. In oktober was de
watergelaagdheid immers verdwenen en werd het lichtklimaat steeds ongunstiger. Tijdens de
bloei van Stephanodiscus in het voorjaar was de zoöplanktonbiomassa laag en aldus oefende
het aanwezige zoöplankton slechts een geringe graasdruk uit. Vanaf juni begon zich een
populatie watervlooien op te bouwen en werd de gemeenschap gedomineerd door
begrazingstolerante cryptofyten. Voor het julistaal zijn er wel indicaties voor een sterke
zoöplanktonbegrazing. Dit blijkt zowel uit de hoge ratio, als uit het aanwezige fytoplankton. Bij
sterke graasdruk van ‘filterfeeders’, zoals de watervlooien die de zoöplanktonbiomassa
domineerden in de zomer, verdwijnen kleine, gemakkelijk begraasbare taxa ten voordele van
grotere, koloniale en moeilijk begraasbare taxa. De fytoplanktongemeenschap werd toen
éénmalig gedomineerd door de koloniale centricate diatomee Aulacoseira, een moeilijk
begraasbaar taxon. Ook andere grote taxa, zoals de grote dinoflagellaat Ceratium en de
koloniale groenalgen Pandorina en Pediastrum zijn toen waargenomen. De lage graasdruk
tijdens augustus wordt meer dan waarschijnlijk veroorzaakt door de totale dominantie van grote
Microcystis-kolonies, die nauwelijks begraasbaar zijn. De ontwikkeling van de Microcystis-bloei
kan mede veroorzaakt zijn door de sterke graasdruk op ander fytoplankton, waardoor
Microcystis minder te lijden had onder concurrentie voor licht en voedingsstoffen.
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Figuur 57: Seizoenaal verloop van de geschatte graasdruk van macrozoöplankton op het fytoplankton in beide grindplassen
(H: Heerenlaak, K: Kessenich).

Verblijftijd van het water
Snelgroeiende, zich gemakkelijk aan wisselende omstandigheden aanpassende soorten (rstrategen), zoals de kleine centricate diatomeeën die in het voorjaar dominant zijn in beide
grindplassen, of de cryptofyten die tijdens de zomer in de Heerenlaak dominant zijn, zullen de
soortensamenstelling domineren wanneer de verblijftijd van het water kort is. De continue
dominantie van deze taxa in de Heerenlaak wijst op een permanent lage verblijftijd, wat werd
bevestigd door de schattingen (zie eerder). De verblijftijd van het water in Kessenich was
hoger, wat wordt weerspiegeld in de ontwikkeling van grotere, traaggroeiende, taxa, zoals
Microcystis in de zomer van 2007.
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4.4.6

Invloed van hydromorfologische drukken

Er zijn een aantal belangrijke hydromorfologische drukken die een effect hebben op de
aanwezige fytoplanktonpopulaties in reservoirs en enigszins vergelijkbare systemen, zoals de
grindplassen langs de Maas. De belangrijkste worden hieronder kort besproken.
Verhoging van het gehalte zwevende stoffen
Een toename in de hoeveelheid zwevende stoffen kan, ondermeer, veroorzaakt worden door de
aanvoer van troebel Maaswater of via het opwarrelen van reeds aanwezige slibdeeltjes door een
verhoogde turbulentie die de instroom van Maaswater met zich meebrengt. Zoals bij de
bespreking van de fysisch-chemische toestand al werd aangehaald, lijkt de aanvoer van
zwevende deeltjes via instromend Maaswater eerder beperkt in beide grindplassen. Voor
Kessenich speelt vooral de zandwinning een rol in de vertroebeling van de waterkolom, terwijl
voor de Heerenlaak de sterke recreatiedruk vermoedelijk belangrijk is. Deze bestaat vooral uit
pleziervaart, wat zowel gepaard gaat met golfslag langs de oevers, die voor erosie zorgt en met
het opwarrelen van fijne bodemdeeltjes op ondiepe plaatsen. Tijdens piekdebieten ten gevolge
van perioden met hevige neerslag kan echter een grote hoeveelheid troebel Maaswater de
grindplassen binnenstromen. Vermoedelijk is dit gebeurd in augustus 2007. Hoewel het
doorzicht in de grindplassen op dat moment veel beter was dan in de Maas zelf, is het niet
ondenkbeeldig dat met de instroom van het Maaswater, voorafgaand aan het moment van
staalname, grote hoeveelheden zwevende partikels en nutriënten in de grindplassen
terechtkwamen, die nadien konden uitzakken naar en accumuleren in het hypolimnion.
Aangetakte meren kunnen aldus over de jaren heen steeds grotere slibhoeveelheden
accumuleren in hun sliblaag en dus steeds troebeler worden, indien de sedimentresuspensie
hiervoor voldoende intens is. Dit probleem is vermoedelijk voor de Heerenlaak belangrijker dan
voor Kessenich, omdat de Heerenlaak via een lange en ondiepe verbindingsarm met de Maas is
verbonden, in tegenstelling tot de grindplas Kessenich, die bovendien ook veel minder
uitgesproken waterpeilfluctuaties kent.
Verhoging van de frequentie en/of amplitude van peilfluctuaties
Zoals voorheen aangehaald, zullen de effecten van peilvariaties het grootst zijn tijdens perioden
met piekdebieten in de Maas. Zo werd er in augustus 2007 een toename in het waterpeil van
ongeveer 2 meter vastgesteld in de Heerenlaak die, volgens de havenmeester, in de dagen
ervoor nog eens dubbel zo groot was. Desondanks werd er geen wijziging in
soortensamenstelling vastgesteld in deze plas. Gedurende de hele zomer was er een dominantie
van cryptofyten. Vanzelfsprekend kan de staalnamefrequentie hierbij een beperkende factor
zijn, maar ook in Kessenich leken de piekdebieten van eind augustus geen groot effect te
hebben gehad op de soortensamenstelling, omdat er toen bloei van Microcystis werd
vastgesteld, een duidelijke K-strateeg die gebaat is met een stabiele waterkolom.
Verhoging van het gehalte aan nutriënten
Cyanobacteriën, Chlorophyta en Euglenophyta, alsook bepaalde centrische diatomeeën
(Aulacoseira, Stephanodiscus, Cyclotella) zijn vaak dominant in het zomerplankton van alluviale
meren met lage Si/P- en Si/N-ratios en hogere connectiviteit en inundatiefrequentie, terwijl
pennate Bacillariophyta en Pyrrophyta eerder frequent zullen zijn wanneer deze ratio’s hoog zijn
en de overstromingsduur korter (van den Brink 1994). Een verhoging van de hoeveelheid
voedingsstoffen heeft een stimulerende werking op de fytoplanktonproductie. Ook voor de
aanrijking met voedingsstoffen spelen de piekdebieten vermoedelijk een grote rol. Zij brengen
niet alleen een accumulatie van slibdeeltjes in de grindplassen met zich mee, maar ook aan slib
gebonden voedingsstoffen en organisch materiaal, waardoor deze plassen steeds voedselrijker
worden.
Verkorting van de verblijftijd van het water
Bij een verkorting van de verblijftijd krijgen fytoplanktonpopulaties minder kans om een grote
biomassa op te bouwen vooraleer uit het systeem te worden weggespoeld. Ook de
soortensamenstelling wordt hierdoor beïnvloed met een selectie van r-strategen.
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4.4.7

Ontwikkeling van Microcystis-bloei in Kessenich

Vanaf juli werden Microcystis-kolonies zichtbaar in de waterkolom over de gehele oppervlakte
van het meer en in augustus had er zich een explosieve ontwikkeling van deze organismen
voorgedaan. De concentraties namen zichtbaar toe van de uitstroomopening naar de
tegenovergestelde oever, waar ze vermoedelijk door wind en/of waterstromingen een zeer
uitgebreide drijflaag vormden (Figuur 58). Hoe lang deze bloei zich gemanifesteerd heeft, is niet
geweten, maar aangezien de proliferatie van Microcystis gebaat is met een stabiele waterkolom,
zal de bloei vermoedelijk maximaal tot aan het moment van waterkering in het najaar van 2007
geduurd hebben, wanneer de watergelaagdheid permanent werd verbroken. Aangezien in
september 2006 al Microcystis-kolonies werden aangetroffen in sedimentstalen langs de
waterlijn van de noordelijke oever, was de bloeivorming in 2007 wellicht geen unieke
gebeurtenis. Ze kan maar jaarlijks opduiken in de grindplas Kessenich indien de
omstandigheden ideaal zijn om bloeivorming te genereren.
Cyanobacteria vertonen talrijke specialisaties (drijfvermogen, mogelijkheid tot N2-fixatie voor
bepaalde taxa, efficiëntere lichtcaptatie, …), die hen in vergelijking met ander (eukaryoot)
fytoplankton een voordeel kunnen bieden. Voor een algehele dominantie zorgen deze adaptaties
echter niet, want voor gematigde streken blijft dominantie door cyanobacteriën veelal beperkt
tot de zomerperiode, in meren met minstens een mesotrofe status (Shapiro 1990). Zelden is
één factor verantwoordelijk voor het massale voorkomen van deze organismen en bovendien
moet een bestaande populatie in het waterlichaam aanwezig zijn om tot dominantie te kunnen
overgaan (Reynolds 1984). In dit verband worden de sedimenten in ondiepe zones van meren
aanzien als de belangrijkste bron van waaruit rekrutering plaatsvindt, terwijl de diepere zones
hiervoor nauwelijks een rol spelen (Brunberg & Blomqvist 2003; Verspagen et al. 2004). Een
hogere watertemperatuur en hogere lichthoeveelheden in ondiepe zones zouden hiervoor
verantwoordelijk zijn (Johnston & Jacoby 2003). Aangezien Microcystis-kolonies werden
aangetroffen in het sediment van de litorale zones in het najaar van 2006, lijkt aan deze
voorwaarde in Kessenich voldaan.

Figuur 58: Bloeivorming van Microcystis waargenomen op 24 augustus 2007 in de grindplas Kessenich (foto’s Pieter
Vanormelingen).
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De tweede belangrijke factor is de verblijftijd van het water. Microcystis heeft een trage
groeisnelheid (minder dan 1 deling per dag), maar kan desondanks toch grote populaties
opbouwen gedurende lange periodes van fysische stabiliteit (zowel hydrologisch als
klimatologisch; Reynolds & Walby 1975). In meren met een retentietijd van minder dan 5 dagen
kunnen cyanobacteriën geen dominantie vestigen (Hosper & Meijer 1986; Scheffer 1998). De
bloei van Microcystis in Kessenich vormt aldus een indicatie dat de retentietijd, alvast tijdens de
zomer, voldoende groot was om bloeivorming mogelijk te maken. Een stabiele waterkolom is
een belangrijke vereiste voor de ontwikkeling van Microcystis-bloeien (Köhler 1992), in die mate
zelfs dat artificiële menging wordt gebruikt als middel om bloeivorming van Microcystis in meren
te verhinderen (Visser et al. 1996). De diepteprofielen van temperatuur en zuurstof van de
neerslagrijke maanden juli en augustus 2007 wijzen echter op een verstoring van de
watergelaagdheid, vermoedelijk door een sterke wateraanvoer, zeker wanneer men ze vergelijkt
met deze van de warme en droge maand april 2007. Volgens Walsby et al. (1992) is het
optreden van een oppervlaktebloei echter vaak het gevolg van een periode van diepe menging
(en dus lagere gemiddelde lichtintensiteiten), wat een overexpressie van het drijfvermogen en
een minder goed werkend regelingsmechanisme hiervoor teweeg brengt. Vermoedelijk was de
mengdiepte inderdaad groter in de neerslagrijke zomer van 2007 door de verhoogde debieten
van de Maas. Het voorkomen van piekdebieten heeft in ieder geval niet gezorgd voor het
uitspoelen van deze bloei uit Kessenich en vermoedelijk speelt de windsterkte en windrichting
hierin ook een belangrijke rol. De bloei was namelijk het sterkst geconcentreerd langs de verst
van de uitstroomopening verwijderde oever, waar ze vermoedelijk het best beschermd was
tegen uitspoeling door kortstondige peilfluctuaties. Het terugtrekkende water liet dan ook een
dikke laag Microcystis-biomassa achter op de oever (Figuur 58).
Ook het lichtklimaat is belangrijk en vooral kolonievormende soorten zoals Microcystis hebben
hoge lichtbehoeften (Dokulil & Teubner 2000). In Kessenich was het lichtklimaat gunstiger
tijdens de zomer, zelfs tijdens de bloei van Microcystis, wat bleek uit de lagere Zm/Zeu-ratio’s
(Figuur 55 en Figuur 56). Reynolds & Walby (1975) namen waar dat Microcystis voornamelijk in
meren voorkwam met een Zm/Zeu-ratio van 0,3 - 2. De waarden in Kessenich vallen precies
binnen deze range.
Ook de concentratie aan voedingsstoffen wordt frequent aangehaald als mogelijke oorzaak van
cyanobacteriënbloei. Zo stelt Schreurs (1992), voor gestratifieerde meren, dat het risico op
dominantie van cyanobacteriën hoog is in het bereik van 10 à 50 µg TP l-1. Bovendien zou
Microcystis lagere behoeften hebben aan P en N dan andere cyanobacteriën (Varis 1993). De
hoogste concentratie aan TP in beide Grindplassen (172 µg l-1) werd waargenomen in Kessenich
op het moment van de Microcystis-bloei. Ook de concentratie aan opgelost fosfaat bleek
opnieuw toe te nemen met de proliferatie van deze bloei. Hoge fosforconcentraties worden niet
altijd als oorzaak, maar ook als gevolg gezien van cyanobacteriënbloei. Er zijn aanwijzingen dat
Microcystis-bloeien in staat zijn om massale vrijstelling van fosfor uit het sediment te induceren,
wat vermoedelijk in verband staat met de hoge pH die wordt veroorzaakt door intensieve
fotosynthese (Xie et al. 2003). Maximale vrijstelling van fosfor uit de sedimenten van meren
gebeurt evenwel bij een pH van 9,0 tot 9,5 (Hillerød 1975), terwijl in Kessenich de pH enkel zo
hoog was tijdens de voorjaarsbloei van diatomeeën en niet tijdens de Microcystis-bloei, wanneer
de pH slechts 8,5 bedroeg. De toegenomen concentraties aan TP en PO4 in augustus zouden
mogelijks afkomstig kunnen zijn uit het aangevoerde Maaswater.
De pH en het CO2-gehalte in het water zouden ook een rol kunnen spelen. Cyanobacteriën
zouden bevoordeeld zijn bij een lage CO2-beschikbaarheid en/of een hoge pH, terwijl
groenwieren en diatomeeën bevoordeeld worden door tegenoverstelde condities (Shapiro 1990,
1997). Dense populaties van fytoplankton doen de pH stijgen en in de meeste meren zijn
cyanobacteriën enkel dominant tijdens die periodes van verhoogde pH (Shapiro 1990). Door
fotosynthese wordt CO2 onttrokken aan het water. Dit wordt aangevuld via bicarbonaat, dat
reageert met water om CO2 en CO32--ionen vrij te stellen. Het carbonaation reageert met water
en stelt zo OH- vrij, waardoor een stijging van de pH optreedt. In zoetwater heeft de
buffercapaciteit (met betrekking tot CO2-verwijdering) een uitgesproken minimum bij pH 8,18,3 (Shapiro 1990) en een kleine toename in pH door toedoen van de fotosynthese veroorzaakt
Bepalen van het ecologisch potentieel voor een aantal waterlichamen
vergelijkbaar met de categorie meren

89

een grote daling in de CO2-concentratie. Dit pH-bereik komt veel voor in wateren met een
hogere alkaliniteit (1,5-3 meq l-1), die daardoor meer gevoelig zijn voor CO2-depletie. Aangezien
de fotosynthese van cyanobacteriën vaak een plateau bereikt bij pH-waarden hoger dan 8, volgt
dat cyanobacteriën vermoedelijk bicarbonaat (HCO3-) kunnen gebruiken als koolstofbron.
Dominantie van cyanobacteriën kan aldus grotendeels gebaseerd zijn op de uitputting van CO2
en de stijging van de pH in de lente als gevolg van de groei van diatomeeën en groenwieren,
waarna cyanobacteriën in staat zouden zijn deze groepen weg te concurreren (Shapiro 1990).
Begrazing door zoöplankton kan eveneens een rol spelen in de ontwikkeling van
cyanobacteriënbloeien. In de late lente en zomer wordt groot zoöplankton dikwijls vervangen
door kleiner zoöplankton, dat minder efficiënt is in het onder controle houden van fytoplankton.
Dit wordt in verband gebracht met een toename van juveniele zoöplanktivore vissen en
verschuivingen in de fytoplanktongemeenschap naar een gemeenschap met grotere
filamenteuze vormen, waar vooral Daphnia hinder van zou ondervinden (Gliwicz 1990). In juli
2007, wanneer de biomassa van Daphnia maximaal was, domineerde de filamenteuze koloniale
diatomee Aulacoseira. Mogelijk heeft dit geleid tot de ineenstorting van de Daphnia-populatie,
waarna de weg open lag voor Microcystis om bij gebrek aan concurrentie een sterke
biomassatoename te ontplooien.
Het is niet eenvoudig om één bepaalde factor aan te wijzen als verklaring voor het ontstaan van
deze Microcystis-bloei. De ontwikkeling van een Microcystis-populatie kan in dit verband ook
eerder afhangen van stochastische meteorologische condities en geen relaties vertonen met
andere parameters (Köhler & Hoeg 2000).
Het cruciale verschil tussen beide grindplassen blijkt echter de verblijftijd van het water te zijn,
wat maakt dat Kessenich vatbaarder is voor de ontwikkeling van cyanobacteriënbloeien.

4.4.8

Beoordeling

Om de GEP-waarden voor chlorofyl a als een EKR te kunnen uitdrukken dient ook het MEP als
een chlorofyl a-concentratie bepaald te worden. Voor beide grindplassen is de grenswaarde van
een GEP voor de gemiddelde chlorofyl a-concentratie vastgesteld als 22 µg l-1. Als MEP wordt
voor Kessenich uitgegaan van een niet-aangetakte situatie, zodat hier de, op Europees,
Centraal-Baltisch, niveau geïntercalibreerde, begrenzingen voor het natuurlijke type Aw-e
gelden. De waarde voor het MEP kan dus gelijk gesteld worden aan de referentiewaarde voor dit
natuurlijke type, namelijk 3,2 µg chlorofyl a l-1. Voor de Heerenlaak dient te worden uitgegaan
van een aangetakt scenario, waarbij als MEP voor chlorofyl a de goed/matig-grenswaarde van
het natuurlijke type wordt gekozen. Uitgaande van een TPmeer-concentratie van 55 µg l-1 en de
relatie tussen TP en chlorofyl a voor Nederlandse meren (van der Molen et al. 1998; van den
Berg 2004), levert dit een chlorofyl a-concentratie op van 16,6 µg l-1. Deze GEP-waarden lijken
eerder hoog vergeleken met de MEP-concentratie. Zowel de in het watertype mogelijke
variabiliteit, als de (niet-lineaire) ecologische gevolgen van een concentratietoename en een
mogelijk te hoge normstelling, bijzonder voor het riviertype, zijn hierbij in acht te nemen.
De begrenzingen van de lagere kwaliteitsklassen zijn voorlopig bepaald door de waarde voor de
bovengrens te verdubbelen. In de nabije toekomst zal getracht worden om de grenswaarden
voor deze klassen op een meer ecologisch onderbouwde wijze te bepalen. De deelmaatlat
soortensamenstelling blijft dezelfde als voor het natuurlijke meertype.
Voor het combineren van beide deelmaatlatten tot één eindoordeel wordt vanaf heden
geopteerd om het ‘one out, all out’ principe toe te passen. Deze manier van werken impliceert
een wijziging ten opzichte van de combinatie van de beide maatlatten middels uitmiddelen,
zoals eerder vooropgesteld door Van Wichelen et al (2005). De reden hiervoor is dat
uitmiddelen van deelmaatlatten enkel goed verantwoord is wanneer de deelmaatlatten
eenzelfde druk evalueren. Voor de deelmaatlat biomassa (chlorofyl a) is eutrofiëring (i.c.
concentratie TP) het belangrijkste sturende proces. De deelmaatlat soortensamenstelling (%
cyanobacteriën) wordt in het algemeen ook het meest in verband gebracht met eutrofiëring,
maar dikwijls wordt er geen goede correlatie gevonden met het nutriëntenaanbod, zoals ook
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bleek voor een dataset van Vlaamse meren (zie Van Wichelen et al. 2005). Het percentage
bedekking met ondergedoken waterplanten bleek bijvoorbeeld een beter verband met deze
deelmaatlat te vertonen. De aanwezigheid van waterplanten heeft een negatieve invloed op de
ontwikkeling van algenbloei, vanwege competitie voor nutriënten en licht en allerlei
allellopathische effecten. Vooral cyanobacteriën vertonen een hogere gevoeligheid voor
allellopathische
exudaten.
Het
relatieve
aandeel
van
cyanobacteriën
in
de
fytoplanktonsamenstelling van meren begroeid met macrofyten is gewoonlijk dan ook laag
(Hasler & Jones 1949; Timms & Moss 1984; van den Brink 1994; Schriver et al. 1995; van den
Berg et al. 1997; Roozen 2005). Het verdwijnen van ondergedoken watervegetaties (en
daarmee de bufferende werking tegen o.a. eutrofiëring), door een onevenwichtig visbestand of
door het verwijderen omwille van allerhande ‘nuttige’ doelen, speelt aldus een bepalende rol in
het ontstaan van bloeien van cyanobacteriën. Ook een voldoende grote retentietijd (8-14
dagen) blijkt soms belangrijker als sturende variabele dan de trofiegraad (Olding et al. 2000).
In beide grindplassen zijn het voornamelijk de hoge fytoplanktonbiomassa’s tijdens de
voorjaarsmaanden die de uiteindelijke score voor de deelmaatlat fytoplanktonbiomassa zullen
bepalen. Door de aanpassing van de maatlat voor chlorofyl a worden bij aangetakte meren
hogere scores bekomen dan wanneer de beoordeling voor het natuurlijke meertype zou worden
toegepast (zie Tabel 4: Voorgestelde grenswaarden voor de gemiddelde concentratie van totaal
fosfor (in µg l-1) van mei tot november bij de verschillende Vlaamse meertypen. en Tabel 24).
Maatlat toegepast op Kessenich
Voor de deelmaatlat biomassa varieert de kwaliteit van ‘goed’ in het najaar en tijdens de
helderwatertoestand tot ‘matig’ in perioden van bloei, wat bij uitmiddeling een goede score
oplevert (Tabel 22). Voor de deelmaatlat soortensamenstelling worden steeds goede scores
opgemeten, maar door de slechte score in augustus levert uitmiddeling hier een matige score
op. Door het ‘one out, all out’-principe bepaalt de score voor soortensamenstelling in dit geval
de uiteindelijke score.
Uit vergelijking met de VMM-waarden voor chlorofyl a in 2006 blijkt dat de helderwatertoestand
in dat jaar reeds in mei aanwezig was (chlorofyl a 5,4 µg l-1), terwijl de bloei tijdens de zomer
toen meer uitgesproken was (23,1 µg l-1 in juli en 28 µg l-1 in augustus).
Tabel 22: Kwaliteitscores voor de deelmaatlat biomassa (chlorofyl a) en voor de deelmaatlat soortensamenstelling (%
cyanobacteriën) voor de maandelijkse, geïntegreerde waterstalen uit de grindplas Kessenich (NWL: beoordeling als
natuurlijk waterlichaam, KWL: beoordeling als kunstmatig waterlichaam).

staalname
7/09/2006
20/10/2006
18/04/2007
31/05/2007
22/06/2007
12/07/2007
24/08/2007
gemiddelde

chl a (µg/L)

NWL

KWL

% cyano's

NWL/KWL

5,07
1,52
23,25
32,66
5,98
12,71
20,01

ZG
ZG
O
O
G
M
O

GEP
GEP
M
M
GEP
GEP
GEP

0,07
0,06
0,02
0,04
3,20
4,30
95.6

ZG=GEP
ZG=GEP
ZG=GEP
ZG=GEP
ZG=GEP
ZG=GEP
S

EKR

EKR

0,22

0,22

EKR (norm.)

EKR (norm.)

EKR (norm.)

0,48

0,63

0,54

14,46

EKR

14,75

0,17
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eindoordeel
NWL
0,48

KWL
0,54
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Maatlat toegepast op de Heerenlaak
In de Heerenlaak zijn er voor de deelmaatlat biomassa, naast temporele, ook over ruimtelijke
gegevens verzameld in 2007 (Tabel 23). Hieruit blijkt een zeer sterke ruimtelijke heterogeniteit
wat betreft de chlorofyl a-concentratie. Een uitgebreide bemonstering om tot een goede
inschatting van de fytoplanktonbiomassa in elk waterlichaam te komen is hierdoor zeker
gerechtvaardigd.
De voorjaarsbloei is het meest uitgesproken in de ondiepe verbindingsarm met de Maas (site 2
– 6), waar voor de deelmaatlat biomassa een matige tot ontoereikende score wordt bekomen.
Tijdens de helderwatertoestand en gedurende de zomer wordt evenwel steeds een goede score
behaald. Ook in de plas zelf contrasteren ondiepe zones (site 24), waar gemiddeld een lagere
score wordt waargenomen, met de diepe plaatsen (site 30), zonder evenwel een verschil in
kwaliteitsklasse op te leveren.
Tabel 23: Kwaliteitscores voor de deelmaatlat biomassa (chlorofyl a) voor waterstalen uit de Maas (vlak voor de verbinding)
en de grindplas Heerenlaak. Site 2 – 6 liggen in de verbindingsarm met de Maas, site 24 ligt in het ondiepe deelbekkentje
in het zuidwesten van de plas en site 30 is een diep punt in het westelijk gedeelte van de plas (zie Figuur 33).

Maas
site 2
site 4
site 6
site 24
site 30

17/04/2007

30/05/2007

22/06/2007

12/07/2007

24/08/2007

gemiddelde

22,3
51,7
53,0
25,2
12,8
5,3

1,3
2,4
2,2

2,3
16,2
4,3
10,2
7,9
5,7

1,7
8,0
10,3
7,6
9,7
18,4

6,1
4,4
7

6,7
16,5
15,4
14,3
11,4
9,6

15,3
9,1

De temporele scores voor de deelmaatlat biomassa, op basis van de geïntegreerde mengstalen,
tonen aan dat de kwaliteit enkel matig scoort tijdens de voorjaarsbloei (Tabel 24). De
verhoogde chlorofyl a-concentraties tijdens de zomer zijn niet van die aard dat de
overeenkomstige scores in een lagere kwaliteitsklasse vallen. Bij uitmiddeling levert dit een
goede score op. Bij vergelijking met de chlorofyl a-waarden van 2006 (VMM-data) blijkt 2007 in
het geheel gunstiger te scoren. In 2006 werden ontoereikende chlorofyl a-waarden
waargenomen tijdens de voorjaarsbloei (67 µg chl a l-1 in maart en 50 µg chl a l-1 in april). In
2006 werd tijdens het groeiseizoen (april – oktober, zonder juli-waarde) een gemiddelde
chlorofyl a-concentratie van 13,4 µg l-1 gemeten, wat nog steeds een goede score oplevert.
Voor de deelmaatlat soortensamenstelling worden steeds zeer goede scores bekomen.
Potentieel toxische cyanobacteriën worden in deze plas nauwelijks aangetroffen. Met het ‘one
out, all out’ principe is de score voor de deelmaatlat biomassa bepalend voor de uiteindelijke
EKR van 1.
Tabel 24: Kwaliteitscores voor de deelmaatlat biomassa (chlorofyl a) en voor de deelmaatlat soortensamenstelling (%
cyanobacteriën) voor de maandelijkse, geïntegreerde waterstalen uit de grindplas Heerenlaak (NWL: bepaling als natuurlijk
waterlichaam; KWL beoordeling als kunstmatig waterlichaam).

staalname

chl a (µg/L)

NWL

KWL

% cyano's

NWL/KWL

6/09/2006
19/10/2006
17/04/2007
30/05/2007
22/06/2007
12/07/2007
24/08/2007

5,10
6,13
10,99
2,58
7,51
17,37
11,21
8,70

GEP
GEP
GEP
GEP
GEP
GEP
GEP
EKR
1,0

1,15
0,10
0,17
3,01
3,02
0,15
0,45

gemiddelde

ZG
G
M
ZG
G
M
M
EKR
0,37

ZG=GEP
ZG=GEP
ZG=GEP
ZG=GEP
ZG=GEP
ZG=GEP
ZG=GEP
EKR
1,0

EKR (norm.) EKR (norm.)

0,64
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1,0

1,15

EKR (norm.)

1,0
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eindoordeel
NWL
KWL
0,64
1,0

4.5 Fytobenthos
4.5.1

Materiaal en methoden

De gevolgde methoden voor bemonstering en analyse zijn deze zoals voorgesteld door
Hendrickx & Denys (2005). Al naargelang de verschillen in vegetatie, waterbodem en structuur
worden riet, of morfologisch vergelijkbare plantensoorten, dan wel stenen of vergelijkbare harde
substraten, op meerdere plaatsen langs de oever aan de zijde van het open water bemonsterd.
Op elke plaats is een mengmonster van het epifyton samengesteld op basis van ca. 10 stengels
of stenen, die op een diepte van 20-30 cm worden bemonsterd. Na oxydatie met
waterstofperoxide en inbedding in Naphrax (dekglas 40x24 mm), zijn telkens exact 500
schaalhelften (valvas) geïdentificeerd (DIC, met objectief 100x) om de relatieve abundanties
van de taxa te schatten. Daarnaast zijn alle bijkomende taxa genoteerd tot er in 3
opeenvolgende transecten met (objectief 40x) geen nieuwe voor het monster werden
aangetroffen.
Normaliter worden initieel 3 monsters geselecteerd op basis van ruimtelijke spreiding en
eventuele kwaliteitsverschillen die door vegetatie en/of morfologie worden gesuggereerd. Indien
de standaardafwijking van de EKR tussen deze monsters meer dan 0,2 EKR-eenheden bedraagt,
worden bijkomende, willekeurig uit de overige gekozen, monsters geanalyseerd tot een
standaardafwijking van minder dan 0,2 op de gemiddelde EKR-waarde wordt bekomen. De
gemiddelde waarde geldt dan als EKR voor de waterpartij. Gezien er bij aanvang van deze
studie geen informatie over de ruimtelijke variatie van fytobenthosgemeenschappen in Vlaamse
grindplassen beschikbaar was, is in dit geval een meer uitvoerige bemonstering en analyse
uitgevoerd. Tevens zijn monsters van zowel september 2006 als 2007 geanalyseerd. Ook is
nagegaan wat de gevolgen zijn van het al dan niet wegen naar oeversegmentlengte van de
individuele EKR-waarden op de globale EKR.
Zoals in hoofdstuk 2.4.3. aangegeven, zijn voor de bepaling van het GEP de verwachtingen voor
het fytobenthos dezelfde als voor natuurlijke wateren van het Aw-e type, zoals beschreven door
Hendrickx & Denys (2005). Aanpassingen op het vlak van de gebruikte indicatoren worden
besproken bij de beoordeling van de afzonderlijke wateren. De indicatoren worden in Bijlage 2
gegeven. Gezien de klassegrenzen nog niet internationaal geïnterkalibreerd zijn, heeft het
beoordelingsresultaat nog een voorlopig karakter.
Als synthese van de waarnemingen is een DCA-ordinatie uitgevoerd van alle 27 monsters
samen (CANOCO 4.5), waarbij enkel taxa die minstens 1 maal met een abundantie van 1 %
aanwezig waren zijn doorgerekend; aan alle taxa die buiten de telling opgemerkt zijn is hierbij
een abundantie van 0,1 schaaltje toegekend. Abundanties zijn daarbij als vierkantswortel
getransformeerd.
Kessenich
Tabel 25: Lijst van de in 2006 ingezamelde diatomeeënmonsters.

waterlichaam - nummer

datum

code

substraat

Kessenich
Kessenich
Kessenich
Kessenich
Kessenich
Kessenich
Kessenich

31/8/2006
31/8/2006
31/8/2006
31/8/2006
31/8/2006
1/9/2006
1/9/2006

KE1/06
KE2/06
KE3/06
KE4/06
KE5/06
KE6/06
KE6bis/06

Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
houten paal

1
2
3
4
5
6
6bis

De mogelijkheden voor de bemonstering van aangroei werden in deze plas in sterke mate
bepaald door de aanwezigheid van geschikte substraten. In augustus-september 2006 zijn 6
monsters genomen van Phalaris en Phragmites (Tabel 25). Ter hoogte van de Maasverbinding is
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tevens een houten paal bemonsterd (Figuur 59). In 2007 zijn omstreeks hetzelfde tijdstip
eveneens 7 monsters genomen, waarvan 5 op overeenkomstige plaatsen als in 2006 en 2
bijkomstige in het zuidoostelijk deel van de plas (Tabel 26, Figuur 59).
Tabel 26: Lijst van de in 2007 ingezamelde diatomeeënmonsters.

waterlichaam - nummer

datum

code

substraat

Kessenich
Kessenich
Kessenich
Kessenich
Kessenich
Kessenich
Kessenich

14/9/2007
14/9/2007
14/9/2007
14/9/2007
14/9/2007
14/9/2007
14/9/2007

KE1/07
KE2/07
KE3/07
KE4/07
KE5/07
KE7/07
KE8/07

Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Carex acuta / Phalaris arundinacea
Potamogeton nodosus
Phalaris arundinacea

1
2
3
4
5
7
8

Figuur 59: Situering diatomeeënmonsters 2006 en 2007 in Kessenich.

Heerenlaak
Door de beperkte aanwezigheid van helofyten diende hier de toevlucht genomen te worden tot
diverse substraten langs de oever, waaronder riet, wilgentwijgen, keien en bladstelen van
rivierfonteinkruid; ook zijn enkele palen bemonsterd. In 2006 zijn 9 monsters ingezameld (Tabel
27, Figuur 60); in 2007 nogmaals 4, waarvan 2 op dezelfde plaatsen in de verbindingsgeul die
ook in 2006 bemonsterd zijn (Tabel 28, Figuur 60).
Tabel 27: Lijst van de in 2007 ingezamelde diatomeeënmonsters.

waterlichaam – nummer

datum

code

substraat

Heerenlaak
Heerenlaak
Heerenlaak
Heerenlaak

17/9/2007
17/9/2007
17/9/2007
17/9/2007

HE1/07
HE2/07
HE10/07
HE11/07

Phragmites australis
Phragmites australis
Phragmites australis
Potamogeton nodosus
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Tabel 28: Lijst van de in 2006 ingezamelde diatomeeënmonsters.

waterlichaam – nummer
Heerenlaak 1
Heerenlaak 2
Heerenlaak 3
Heerenlaak 4
Heerenlaak 5
Heerenlaak 6
Heerenlaak 7
Heerenlaak 8
Heerenlaak 9

datum
1/9/2006
1/9/2006
7/9/2006
7/9/2006
7/9/2006
7/9/2006
7/9/2006
7/9/2006
7/9/2006

code
HE1/06
HE2/06
HE3/06
HE4/06
HE5/06
HE6/06
HE7/06
HE8/06
HE9/06

substraat
Phragmites australis
Phragmites australis
Salix cinerea
Salix cinerea
keien
houten paal
keien
metalen paal
Salix viminalis

Figuur 60: Situering diatomeeënmonsters 2006 en 2007 in de Heerenlaakplas (achtergrond Orthofoto's, middenschalig,
kleur, provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).

4.5.2

Resultaten Kessenich

Soortensamenstelling
De volledige analyseresultaten zijn in de CD-rom-bijlage te vinden. In het totaal zijn hier 205
taxa waargenomen, met gemiddeld 60 ± 27 taxa per monster (mediaan 48, min. 25, max. 123)
en 33 ± 6 taxa per 500 getelde schaaltjes (mediaan 31, min. 7, max. 69).
Tabel 29 geeft een overzicht van de voornaamste taxa. Het betreft voornamelijk voor Aw-e als
indifferent beschouwde taxa, waarvan Cocconeis placentula var. lineata uitgesproken het
talrijkst voorkomt. Andere epifyten in deze groep die talrijk optreden zijn Cocconeis placentula,
Cocconeis placentula var. euglypta, C. pediculus en Rhoicosphenia abbreviata. Het aandeel van
Achnanthidium minutissimum blijft zeer beperkt; A. eutrophilum is meer frequent, een enkele
keer zelfs zeer abundant. Verder is Navicula cryptotenella goed vertegenwoordigd. Daarnaast
vinden we vooral impactgeassocieerde taxa, met Eolimna minima, Mayamaea atomus var.
permitis, Fistulifera saprophila, Nitzschia paleacea en Gomphonema parvulum als belangrijkste.
Er is slechts een impactgevoelige soort die in sommige monsters redelijk veel voorkomt, nl.
Gomphonema pumilum. Al bij al geeft dit een beeld van hard, zeer voedselrijk en enigszins
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verontreinigd, zoet water. Het monster van een houten paal (KE6b/06) verschilt iets ten opzicht
van het rietgrasmonster dat op nagenoeg dezelfde plaats, maar enkele m dichter bij de oever,
genomen werd door een hoger percentage van de kettingvormende taxa Melosira varians en
Staurosira venter en minder Navicula cryptotenella, evenals Nitzschia frustulum. Dit laat
vermoeden dat de architectuur van de biofilm op beide substraten enigszins verschilde. Het
monster afkomstig van rivierfonteinkruid draagt geen opvallende signatuur.

<1

1

-

3

<1

-

14

-

<1

-

<1

-

<1

-

2

<1

18

<1

1

-

-

-

-

-

7

<1

1

5

3

<1

<1

2

1

1

KE8/07

-

KE7/07

1

KE6b/06

<1

KE6/06

<1

KE5/07

-

KE5/06

1

1

KE4/07

1

Achnanthidium minutissimum

KE4/06

Achnanthidium eutrophilum

KE3/07

4

KE3/06

KE2/07

KE1/07

5

Kessenich 2006-2007

KE2/06

KE1/06

Tabel 29: Aandeel van de taxa (%) die in minstens 1 monster van Kessenich met een abundantie van minstens 5 %
voorkomen.

-

<1

-

<1

1

<1

<1

1

-

6

<1

1
4

impactgevoelige taxa
Gomphonema pumilum
indifferente taxa

Cocconeis pediculus
Cocconeis placentula

1

3

<1

4

<1

10

1

4

<1

3

-

1

2

Cocconeis placentula var. euglypta

3

5

<1

14

<1

11

1

13

-

11

-

<1

3

8

Cocconeis placentula var. lineata

58

46

18

77

13

48

36

75

8

31

1

4

11

37

Melosira varians

<1

-

-

-

1

<1

<1

<1

2

<1

5

9

6

<1

Navicula cryptotenella

3

9

10

<1

13

3

13

1

20

6

12

5

14

7

Navicula cryptotenelloides

3

1

1

-

<1

-

5

-

-

-

<1

-

-

-

Navicula reichardtiana

<1

<1

<1

-

6

<1

1

<1

3

1

1

<1

1

1

Nitzschia fonticola

<1

<1

<1

-

3

<1

1

<1

9

1

1

<1

4

<1

Rhoicosphenia abbreviata

10

8

<1

2

1

14

2

2

1

3

2

2

4

6

-

-

<1

-

2

-

-

-

<1

-

<1

8

<1

1

Staurosira venter
impactgeassocieerde taxa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

<1

4

2

-

8

1

20

<1

6

9

12

3

10

<1

Fistulifera saprophila

-

<1

45

-

11

-

2

1

<1

-

-

-

-

7

Fragilaria capucina var. vaucheriae

-

-

<1

-

6

-

-

-

<1

-

7

2

1

-

Gomphonema parvulum

2

6

<1

<1

-

<1

4

1

3

2

4

1

2

<1

Achnanthidium saprophilum
Eolimna minima

Mayamaea atomus var. permitis

<1

-

15

-

7

1

1

<1

<1

1

1

<1

1

16

Nitzschia dissipata

<1

<1

-

-

<1

<1

-

<1

<1

<1

2

1

5

<1

Nitzschia frustulum

-

-

-

-

1

-

1

-

1

1

17

<1

2

-

Nitzschia paleacea

4

<1

2

-

7

-

3

-

15

<1

2

1

1

-

Vergelijkt men de monsters van 2006 en die van 2007 (Tabel 30 & Tabel 31), dan blijkt
Cocconeis placentula var. lineata bij KE2-KE5 aanzienlijk talrijker te zijn in het laatste jaar,
terwijl ook Rhoicosphenia abbreviata dan meer voor komt; de impactgeassocieerde soorten zijn
doorgaans minder abundant.
In Figuur 61 worden de verschillen in soortensamenstelling tussen de monsters onderling en
tussen de jaren geïllustreerd door middel van de scores op de twee voornaamste assen van een
DCA-ordinatie (83 taxa; totale inertie 1,427 - as 1 eigenwaarde 0,285, gradiëntlengte 2,63 en
20 % van de variatie in soortensamenstelling - as 2 eigenwaarde 0,123, gradiëntlengte 2,19 en
8,5 % van de variatie in soortensamenstelling). Ook hieruit blijkt dat er voor Kessenich maar
een beperkte overlap is tussen 2006 en 2007. Deze van 2007 hebben daarbij doorgaans hogere
scores volgens de tweede as dan in het voorafgaande jaar, wat overeenstemt met de hierboven
beschreven toename van Cocconeis spp. (linksboven in de ordinatie) en een terugval van
saprobionten (linksonder) en andere kleine, beweeglijke, veelal biraphide soorten (Eolimna
minima, Navicula spp.).
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Tabel 30: Aandeel van de taxa (%) die in minstens 1 monster van Kessenich uit 2006 met een abundantie van minstens 5
% voorkomen.

Kessenich 2006

KE1/06

KE2/06

KE3/06

KE4/06

KE5/06

KE6/06

KE6bis/06

5

1

1

3

-

-

-

impactgevoelige taxa
Gomphonema pumilum
indifferente taxa
1

<1

<1

2

18

1

<1

<1

<1

5

<1

2

1

6

Cocconeis placentula var. lineata

58

18

13

36

8

1

4

Melosira varians

<1

-

1

<1

2

5

9

Navicula cryptotenella

3

10

13

13

20

12

5

Navicula cryptotenelloides

3

1

<1

5

-

<1

-

Navicula reichardtiana

<1

<1

6

1

3

1

<1

Nitzschia fonticola

<1

<1

3

1

9

1

<1

Rhoicosphenia abbreviata

10

<1

1

2

1

2

2

-

<1

2

-

<1

<1

8

-

-

-

-

-

-

6
3

Achnanthidium eutrophilum
Cocconeis pediculus

Staurosira venter
impactgeassocieerde taxa
Achnanthidium saprophilum

<1

2

8

20

6

12

Fistulifera saprophila

-

45

11

2

<1

-

-

Fragilaria capucina var. vaucheriae

-

<1

6

-

<1

7

2

Eolimna minima

<1

15

7

1

<1

1

<1

Nitzschia frustulum

Mayamaea atomus var. permitis

-

-

1

1

1

17

<1

Nitzschia paleacea

4

2

7

3

15

2

1

Tabel 31: Aandeel van de taxa (%) die in minstens 1 monster van Kessenich uit 2007 met een abundantie van minstens 5
% voorkomen.

Kessenich 2007

KE1/07

KE2/07

KE3/07

KE4/07

KE5/07

KE7/07

KE8/07

4

-

-

<1

14

<1

-

impactgevoelige taxa
Gomphonema pumilum
indifferente taxa
Achnanthidium minutissimum

-

-

-

-

7

1

-

Cocconeis placentula

3

4

10

4

3

2

4

5

14

11

13

11

3

8

46

77

48

75

31

11

37

Cocconeis placentula var. euglypta
Cocconeis placentula var. lineata
Melosira varians

-

-

<1

<1

<1

6

<1

Navicula cryptotenella

9

<1

3

1

6

14

7

Rhoicosphenia abbreviata

8

2

14

2

3

4

6
<1

impactgeassocieerde taxa
Eolimna minima
Fistulifera saprophila
Gomphonema parvulum
Mayamaea atomus var. permitis
Nitzschia dissipata

4

-

1

<1

9

10

<1

-

-

1

-

-

7

6

<1

<1

1

2

2

<1

-

-

1

<1

1

1

16

<1

-

<1

<1

<1

5

<1
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Figuur 61: DCA-ordinatie van de diatomeeëngemeenschappen in Kessenich (opwaartse driehoekjes, K) en Heerenlaak
(neerwaartse driehoekjes, H), met aanduiding van de voornaamste taxa en individuele monsters (assen 1 en 2). De inzet
toont de begrenzing van de variatie tussen monsters uit elke plas voor 2006 (groen) en 2007 (blauw). Acronymen taxa:
Achneutr - Achnanthidium eutrophilum, Achnminu – A. minutissimum, Achnsapr – A. saprophilum, Actinosu - Actinocyclus
normanii var. subsalsus, Amphcopu - Amphora copulata, Amphpedi – A. pediculus, Coccneot - Cocconeis neothumensis,
Coccpedi – C. pediculus, Coccplac – C. placentula, Coccpleu – C. placentula var. euglypta, Coccplli – C. placentula var.
lineata, Cratmole - Craticula molestiformis, Cycsdubi - Cyclostephanos dubius, Cyctmene - Cyclotella meneghiniana,
Cyctscal – C. scaldensis, Diatovulg - Diatoma vulgaris, Discopseu - Discostella pseudostelligera, Encecaes - Encyonema
caespitosum, Encevent – E. ventricosa MT1, Eolicomp - Eolimna comperei, Eolimini – E. minima, Eolisubm – E.
subminuscula, Fistusapr - Fistulifera saprophila, Fragcava - Fragilaria capucina var. vaucheriae, Gompital - Gomphonema
italicum, Gompminu – G. minutum, Gompoliv – G. olivaceum, Gompparv – G. parvulum, Gomppasa – G. parvulum f.
saprophilum, Gomppumi – G. pumilum, Kolbplge - Kolbesia ploenensis var. gessnerii, Mayaatpe - Mayamaea atomus var.
permitis, Melovari - Melosira varians, Navianto - Navicula antonii, Navicapi – N. capitatoradiata, Navicrta – N. cryptotenella,
Navicrto – N. cryptotenelloides, Navirece – N. recens, Navireic – N. reichardtiana, Navisemi – N. seminulum, Navitrip – N.
tripunctata, Nitzamph - Nitzschia amphibia, Nitzdiss – N. dissipata, Nitzfont – N. fonticola, Nitzfrus – N. frustulum, Nitzpale
– N. palea, Nitzpace – N. paleacea, Rhoiabbr - Rhoicosphenia abbreviata, Pseubrev - Pseudostaurosira brevistriata,
Stauvent - Staurosira venter, Stephmedi - Stephanodiscus medius, Stephparv – S. parvus, Thalbram - Thalassiosira
bramaputrae, Thalpseu – T. pseudonana.
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Beoordeling
Van de aangetroffen taxa is Gomphonema tergestinum voor het eerst in Vlaamse stilstaande
wateren opgemerkt. Op basis van waarnemingen elders in Europa kan deze soort als
impactgevoelig voor het type Aw-e beschouwd worden.
Tabel 32 geeft de afzonderlijke EKR-waarden. Deze lopen vrij sterk uiteen (min. 0,25, max.
0,68) en bestrijken daarmee het bereik van ‘ontoereikend’ tot ‘goed’. In 2006 scoren evenveel
monsters in het matige als in het ontoereikende bereik. De laagste waarden vinden we bij
KE2/06 en KE6/06. In laatstvermelde monsters bereiken taxa die op een sterke organische
belasting wijzen (Eolimna minima, Fistulifera saprophila, Mayamaea atomus var. permitis,
Nitzschia frustulum) immers een zeer aanzienlijk aandeel. KE6b/06 wordt gunstiger beoordeeld
dan KE6/06. KE1 krijgt de hoogste EKR (0,63), wat gezien de afstand tot de Maas niet geheel
onverwacht is. In 2007 wordt de toestand doorgaans als (meestal nipt) goed beoordeeld (71 %
van alle monsters), terwijl dit in 2006 enkel voor KE1/06 het geval is (zie ook Figuur 62);
nergens is de toestand in dit jaar ontoereikend. De hoogste score in 2007 heeft KE5 (0,68). Ter
hoogte van KE2 en KE3 valt nog weinig te bespeuren van enig probleem. De laagste EKR’s vindt
men ter hoogte van de verbinding met de Maas, waar KE7/07 en KE8/07 een nagenoeg gelijke
EKR opleveren. Ter vergelijking is ook de beoordeling als ‘zeer grote rivier’ weergegeven (zie
Denys 2006), die gewoonlijk een kwaliteitsklasse hoger uitvalt, tenzij het de klasse ‘matig’
betreft, in welk geval het verschil beperkt blijft.
Tabel 32: EKR-waarden voor de fytobenthosmonsters van Kessenich en hun wegingsfactor volgens oeverlengte (eerste
getal 2006, resp. 2007, tweede getal 2006-2007).

Kessenich

EKR Aw-e

EKR Rzg

verschil

weging

KE1/06
KE2/06
KE3/06
KE4/06
KE5/06

Phalaris
Phalaris
Phalaris
Phragmites
Phalaris

0,63
0,25
0,39
0,50
0,52

0,94
0,26
0,46
0,51
0,53

0,30
0,01
0,06
0,01
0,00

613,5 / 613,5
563 / 563
572 / 448,5
817 / 817
890,5 / 806,5

KE6/06
KE6b/06
KE1/07
KE2/07
KE3/07
KE4/07
KE5/07
KE7/07
KE8/07

Phalaris
hout
Phalaris
Phalaris
Phalaris
Phragmites
Carex / Phalaris
Potamogeton
Phalaris

0,32
0,42
0,62
0,60
0,60
0,61
0,68
0,48
0,52

0,40
0,54
0,90
1,00
0,96
0,99
0,92
0,57
0,53

0,08
0,10
0,28
0,40
0,36
0,38
0,24
0,08
0,01

696 / 237
696 / 234
613,5 /613,5
563 / 563
448,5 / 448,5
817 / 817
806,5 / 806,5
434 / 342
513,5 / 383,5

In Figuur 63 zijn zowel de kwaliteitsklasse, het substraat als de wijziging tussen beide jaren
aangegeven in de DCA-ordinatie van de monsters. De grote afstand (cf. lengte van de pijlen)
tussen monsters van plaatsen die in beide jaren bemonsterd zijn geeft aan dat de
kwaliteitswijziging tussen beide jaren samenhangt met aanzienlijke verschuivingen in de
samenstelling van de gemeenschappen; deze met een goede kwaliteit scoren daarbij duidelijk
positiever volgens de tweede as.
Indien elk monster als gelijkwaardig beschouwd wordt, geeft uitmiddelen de waarden in Tabel
33. Voor beide jaren samen bedraagt de EKR 0,51 ± 0,13 (N = 14) en is de beoordeling ‘matig’.
In 2006 is de score 0,43 ± 0,13 (N = 7) en in 2007 0,59 ± 0,07 (N = 7). Beide waarden blijven
dus nog in hetzelfde bereik, maar in 2007 wordt de klasse ‘goed’ net niet bereikt. Het
waargenomen verschil lijkt beduidend te zijn (t-toets, tweezijdig: p = 0,021, df = 9) De
mediaanwaarden zijn daarbij steeds nagenoeg gelijk aan de gemiddelden.
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Heerenlaak 2006-20007 (N =13): EKR = 0,47+/-0,14

Kessenich 2006-2007 (N = 14): EKR = 0,51 +/- 0,13

0,21

0,23

0,43

goed

goed

0,38

matig

matig

ontoer.

ontoer.

0,38
0,36

Heerenlaak 2006 (N = 9): EKR = 0,47+/- 0,13

Kessenich 2006 (N = 7): EKR = 0,43 +/- 0,13

0,14
0,22

goed

goed

0,43

matig

matig

0,44

ontoer.

ontoer.

0,43
0,33

Heerenlaak 2007 (N = 4): EKR = 0,47+/- 0,17

Kessenich 2007 (N = 7): EKR = 0,59 +/- 0,07

0,29

0,25

0,25

goed
goed

matig

matig

ontoer.

0,71
0,50

Figuur 62: Verdeling van het aantal monsters per kwaliteitsklasse volgens de fytobenthos-EKR voor Kessenich en
Heerenlaak.

Gezien de monsters niet even ver van elkaar genomen zijn, kan echter ook verondersteld
worden dat ze niet alle een gelijk gewicht dienen te verkrijgen bij de beoordeling van het
waterlichaam. Beschouwen we de waarden als strikt representatief voor de oeverzone, dan
kunnen ze gewogen worden volgens de oeverlengte die ze vertegenwoordigen (cf. Tabel 34),
gemeten langs de oever en tot halverwege het eerstvolgende monster17. Rekening houdend met
de afstand tussen twee opeenvolgende bemonsteringsplaatsen, bekomt men enkel in het geval
dat beide jaren samen genomen worden een ietwat ander beeld: de EKR stijgt met 0,04
eenheden tot 0,55 ± 0,11 (Tabel 34). Zowel in dit geval als voor 2006 blijft de score matig. In
2007 wordt de grenswaarde goed/matig nu wel op de keper bereikt (EKR 0,60 ± 0,06).

17

Een andere mogelijkheid is de afstand in vogelvlucht te gebruiken, maar gezien hierbij soms land overschreden wordt
lijkt dit minder gepast. Voor monsters die afkomstig zijn van een eiland is de oeverlengte op basis van de omtrek van dit
laatste bepaald.
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H10/7 Phrag
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K3/7 Phal
K4/7 Phrag
K5/7 Car/Phal
K1/7 Phal
K1/6 Phal.

H9/6 Sal

H4/6 Sal
H1/6 Phrag

H3/6 Sal
K7/7 Pot
H2/7 Phrag

H7/6 kei
H8/6 met

K8/7 Phal
H2/6 Phrag
K4/6 Phrag
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H11/7 Pot
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K5/6 Phal

K6/6 Phal
K6b/6 hout
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-0.5
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Figuur 63: DCA-ordinatie van alle fytobenthosmonsters uit Kessenich en Heerenlaak, met aanduiding van substraat (Phal –
rietgras, Phrag – riet, Car – scherpe zegge, met – metaal, kei - Maaskeien), kwaliteitsklasse en temporeel traject (pijlen).

Tabel 33: Gemiddelde EKR-waarden per periode voor Kessenich.

periode
KE2006-2007

KE2006

KE2007

EKR
gemiddelde
mediaan
standaardafwijking
gemiddelde
mediaan
standaardafwijking
gemiddelde
mediaan
standaardafwijking

0,51
0,52
0,13
0,43
0,42
0,13
0,59
0,60
0,07

Tabel 34: Gemiddelde EKR-waarden per periode voor Kessenich, gewogen volgens oeveraandeel.

periode
KE2006-2007
KE2006
KE2007

EKR
gemiddelde
standaardafwijking
gemiddelde
standaardafwijking
gemiddelde
standaardafwijking
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0,55
0,11
0,44
0,12
0,60
0,06
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4.5.3

Resultaten Heerenlaak

Soortensamenstelling
In de CD-rom-bijlage worden de analyseresultaten gegeven. Hier zijn in het totaal 219 taxa
waargenomen in 14 monsters, dus vrijwel even veel als in Kessenich, met gemiddeld 73 ± 18
taxa per monster (mediaan 76, min. 27, max. 96) en 43 ± 14 taxa per 500 getelde schaaltjes
(mediaan 45, min. 12, max. 65). Opvallend is de aanwezigheid van Eolimna comperei en
Reimeria uniseriata. Beide soorten zijn pas vrij recent in Europese rivieren waargenomen en
lijken zich noordwaarts te verspreiden (Coste & Ector 1990). Zeer waarschijnlijk hebben ze de
plas via de Maas bereikt. In Kessenich zijn ze echter niet aangetroffen.
Ook hier wordt het overwicht gegeven door veeleer voor verstoring vrij indifferente taxa,
waarbij voor een deel dezelfde op de voorgrond treden als in Kessenich: Cocconeis placentula
var. lineata, Navicula cryptotenella, Rhoicosphenia abbreviata (Tabel 35). Daarnaast zijn ook
meerdere taxa talrijk die in Kessenich minder prominent zijn of nagenoeg niet gevonden
worden: Achnanthidium minutissimum, Amphora spp., Eolimna comperei, Gomphonema
minutum, Navicula cryptotenelloides, Pseudostaurosira brevistriata. Bij de groep van
impactgeassocieerde taxa zijn Eolimna minima en Achnanthidium saprophilum te noteren als de
meest talrijke, maar ook de planktonische Cyclotella meneghiniana en Stephanodiscus parvus
vallen hierbij op. De groep van meer gevoelige soorten is wat beter vertegenwoordigd, met
ondermeer weerom Gomphonema pumilum, maar ook de meer epipsammisch levende
Cocconeis neothumensis en Kolbesia ploenensis var. gessnerii (HE5/06 en HE11/07). Hoewel
substraatverschillen een rol kunnen spelen in de vertegenwoordiging van bepaalde soorten, zijn
er geen opvallende patronen en de plaats van herkomst lijkt de samenstelling sterker te
beïnvloeden dan eventuele verschillen in bemonsterd substraat. Een mogelijk aandachtspunt
zijn evenwel de monsters die op palen genomen werden (HE6/06 en HE8/06). Deze vertonen de
meest positieve scores op de eerste ordinatie-as (Figuur 61). De bemonsterde palen zijn enkele
meters verder van de oever verwijderd dan de plaatsen waar de overige monsters genomen
zijn, wat mogelijk verband kan houden met hun wat afwijkende positie.
Zoals al aangegeven, valt in vergelijking met Kessenich een beduidend betere
vertegenwoordiging van centrische, euplanktonische, soorten op (Actinocyclus, Cyclotella,
Cyclostephanos, Stephanodiscus, Thalassiosira,…; t-toets alle monsters, tweezijdig: p=0,046, df
= 13). Ook Figuur 61 illustreert dit duidelijk. Een plaatsing aan de rechterzijde in de ordinatie
beduidt immers een hoger aandeel van planktonische soorten. Tabel 36 geeft een overzicht van
het aandeel van dergelijke taxa in beide plassen. In Heerenlaak is hun gezamenlijk percentage
gemiddeld meer dan vijf keer zo groot als in Kessenich. In HE8/06 bedraagt dit zelfs 46 %,
maar ook in HE3/06 en HE6/06 is het aandeel zeer behoorlijk en hoger dan in enig monster uit
Kessenich (max. 10,6 % in KE6b/06). Samen met de aanwezigheid van ‘riviertaxa’ als Eolimna
comperei, Pleurosira laevis en Reimeria uniseriata, laat dit een sterkere rivierinvloed
vermoeden. Ook bij Heerenlaak zijn de gemeenschappen kenmerkend voor hard, voedselrijk en
niet geheel zuiver water.
Doordat in 2007 minder monsters genomen zijn dan in 2006 en hun ruimtelijke spreiding nogal
verschillend is (2 van de 4 monsters zijn afkomstig uit het verbindingskanaal met de Maas), is
vergelijking van beide jaren minder goed mogelijk. In 2006 is de abundantie van Cocconeis
placentula var. lineata niet bepaald lager dan bij de monsters van 2007 (Tabel 37 & Tabel 38).
Eolimna minima bereikt echter hogere percentages dan in het voorafgaande jaar (cf. HE2). Het
percentage planktonische taxa lijkt ook beduidend verschillend (i.c. lager) te zijn (t-toets,
tweezijdig: p = 0,032, df = 8). In de ordinatie is hier zelfs in het geheel geen overlap tussen de
monsters van 2006 en die van 2007 te bespeuren (Figuur 61).
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HE6/06

HE10/07

HE11/07

-

1

<1

7

<1

-

-

-

-

-

<1

1

11

4

<1

<1

5

<1

23

15

-

Kolbesia ploenensis var. gessnerii

1

2

1

2

4

1

8

2

<1

-

<1

<1

13

HE9/06

HE5/06

1

-

HE8/06

HE4/06

-

8

HE7/06

HE3/06

-

Gomphonema pumilum

HE2/07

HE1/07

impactgevoelige taxa
Cocconeis neothumensis

Heerenlaak 2006-2007

HE2/06

HE1/06

Tabel 35: Aandeel van de taxa (%) die in minstens 1 monster van Heerenlaak met een abundantie van minstens 5 %
voorkomen.

indifferente taxa
1

<1

-

3

2

6

<1

1

6

1

-

-

2

Achnanthidium minutissimum

<1

-

-

-

4

3

<1

6

14

22

7

-

-

Amphora copulata

<1

1

<1

<1

<1

<1

5

10

<1

3

<1

<1

1

Amphora pediculus

<1

<1

2

2

2

1

14

11

1

1

2

<1

9

Cocconeis placentula var. lineata

27

8

4

4

21

23

18

1

2

<1

3

43

10

Eolimna comperei

<1

-

-

3

6

-

3

<1

-

-

3

-

-

Gomphonema minutum

11

1

7

1

-

5

-

-

<1

-

-

5

2

Melosira varians

1

17

2

<1

<1

<1

<1

<1

1

-

<1

-

7

Navicula cryptotenella

4

4

5

3

8

4

1

4

9

1

2

1

2

Navicula cryptotenelloides

-

-

-

-

<1

-

2

2

1

1

9

-

-

Rhoicosphenia abbreviata

8

4

4

7

3

28

1

<1

3

1

3

34

1

<1

2

4

-

-

1

5

-

-

<1

<1

-

<1

Achnanthidium saprophilum

-

-

-

<1

1

<1

-

2

17

5

32

<1

1

Cyclotella meneghiniana

2

-

3

-

5

1

<1

9

2

21

1

<1

-

Eolimna minima

3

9

8

52

2

3

16

2

5

4

3

-

24

6

1

13

2

2

<1

<1

2

<1

-

<1

-

<1

1

<1

6

<1

<1

<1

-

2

<1

-

-

-

-

Achnanthidium eutrophilum

Staurosira brevistriata
impactgeassocieerde taxa

Fragilaria capucina var. vaucheriae
Gomphonema
parvulum
saprophilum
Navicula capitatoradiata

f.

2

1

6

<1

2

<1

<1

<1

6

<1

<1

<1

1

Nitzschia dissipata

-

7

<1

1

1

-

<1

4

3

1

<1

<1

1

Stephanodiscus parvus

1

-

2

-

3

1

<1

4

4

8

2

-

-

Beoordeling
Enkele van de in Heerenlaak aangetroffen taxa zijn toe te voegen tot het lijstje van
impactgeassocieerde taxa voor Aw-e-wateren, nl. Gyrosigma wormleyi, Nitzschia agnewii18,
Pleurosira laevis, P. laevis var. polymorpha en Thalassiosira gessnerii. Dit zijn alle taxa die
veeleer in brakke, estuariene, milieus thuishoren. Cymbopleura subcuspidata var. salinarum
vervoegt het rijtje van de impactgevoelige taxa.
Evenveel monsters krijgen een EKR in het matige als in het ontoereikende gebied, maar toch
scoren er nog 3 goed (Tabel 39). Deze laatste zijn afkomstig van drie verschillende substraten
(riet, twijgen en keien). In 2006 scoren de beide monsters die ter hoogte van de zuidoostelijke
‘natuuroever’ genomen zijn (HE4/06 en HE5/06) aanzienlijk beter dan de overige. De laagste
EKR’s vindt men bij HE2/06 en HE8/06. Ook voor de vier monsters van 2007 lopen de
resultaten sterk uiteen, met opnieuw een zeer lage EKR ter hoogte van HE2 (0,25), tot een
goede score voor HE10/07. Zowel bij HE1/07 als bij HE11/07 blijft de toestand veeleer matig.
Verschillen in beoordelingsresultaat gaan hier meestal gepaard met kleinere verschillen in
soortensamenstelling dan in Kessenich (Figuur 63). Zoals ook uit deze figuur blijkt, worden de
EKR-waarden niet door het type substraat bepaald.

18
In de door Hendrickx & Denys (2005) gegeven lijst van type-specifieke indicatoren wordt Nitzschia agnita verkeerdelijk
twee maal vermeld. De eerste vermelding geldt evenwel voor Nitzschia agnewii.
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Tabel 36: Relatieve abundantie van centrische, planktonisch levende taxa in Kessenich en Heerenlaak.

Kessenich

Heerenlaak

2006-2007

2006

2007

1,7
2,8
0,9
10,6
10,0
13,2
4,0
46,0

2,8
3,3
2,2
10,6
13,8
14,3
8,8
2,0
46,0

0,3
0,5
0,2
1,2
1,3
1,5
1,0
3,0

gem.
stdev.
mediaan
min.
max.
gem.
stdev.
mediaan
min.
max.

HE4/06

HE5/06

HE6/06

HE9/06

HE3/06

-

<1

<1

<1

7

<1

-

-

-

Gomphonema pumilum

8

<1

11

4

-

<1

5

<1

23

<1

1

4

<1

8

2

<1

-

<1

Achnanthidium eutrophilum

<1

-

2

6

-

<1

6

<1

-

Achnanthidium minutissimum

<1

-

4

3

<1

6

14

22

7

Kolbesia ploenensis var. gessnerii

HE8/06

HE2/06

impactgevoelige taxa
Cocconeis neothumensis

Heerenlaak 2006

HE7/06

HE1/06

Tabel 37: Aandeel van de taxa (%) die in minstens 1 monster van Heerenlaak uit 2006 met een abundantie van minstens 5
% voorkomen.

indifferente taxa

-

2

2

<1

14

11

1

1

2

Cocconeis placentula var. lineata

27

4

21

23

18

1

2

<1

3

Gomphonema minutum

11

7

-

5

-

-

<1

-

-

Pseudostaurosira brevistriata

-

4

-

1

5

-

-

<1

<1
3

Amphora pediculus

Rhoicosphenia abbreviata

8

4

3

28

1

<1

3

1

Amphora copulata

-

<1

<1

-

5

10

-

3

-

Eolimna comperei

-

-

6

-

3

<1

-

-

3

Navicula cryptotenella

4

5

8

4

1

4

9

1

2

Navicula cryptotenelloides

-

-

<1

-

2

2

1

<1

9

Fragilaria capucina var. vaucheriae

6

13

2

<1

-

2

-

-

-

Navicula capitatoradiata

2

6

2

<1

-

<1

6

<1

-

impactgeassocieerde taxa

Achnanthidium saprophilum

-

-

1

<1

-

2

17

5

32

Cyclotella meneghiniana

2

3

5

<1

<1

9

2

21

<1

3

8

2

3

16

2

5

4

3

1

6

<1

<1

-

2

<1

-

-

1

2

3

1

-

4

4

8

2

Eolimna minima
Gomphonema
parvulum
saprophilum
Stephanodiscus parvus

f.

Wanneer de scores voor 2006 en 2007 afzonderlijk uitgemiddeld worden, valt er geen verschil
tussen beide jaren bespeuren (Tabel 40; t-toets, tweezijdig: p = 0,99, df = 5). In beide jaren
wordt de toestand als ‘matig’ beoordeeld. Dit is eveneens zo wanneer alle bepalingen samen
genomen worden, wat een EKR-waarde van 0,47 ± 0,14 (N = 13) als eindresultaat geeft. Ook
hier sluiten de mediaanwaarden steeds zeer nauw aan bij de gemiddelden.
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Tabel 38: Aandeel van de taxa (%) die in minstens 1 monster van Heerenlaak uit 2007 met een abundantie van minstens 5
% voorkomen.

Heerenlaak 2007

HE1/07

HE2/07

HE10/07

HE11/07

Gomphonema pumilum

-

1

15

-

Kolbesia ploenensis var. gessnerii

2

2

<1

13

<1

2

<1

9

8

4

43

10

impactgevoelige taxa

indifferente taxa
Amphora pediculus
Cocconeis placentula var. lineata

17

<1

-

7

Gomphonema minutum

1

1

5

2

Rhoicosphenia abbreviata

4

7

34

1

Eolimna minima

9

52

-

24

Nitzschia dissipata

7

1

<1

1

Melosira varians

impactgeassocieerde taxa

Tabel 39: EKR-waarden voor de fytobenthosmonsters van Heerenlaak en hun wegingsfactor volgens oeverlengte (eerste
getal 2006, resp. 2007, tweede getal 2006-2007).

EKR Aw-e

EKR Rzg

verschil

weging

Phragmites
Phragmites
Salix
Salix
keien

0,52
0,33
0,51
0,63
0,68

0,86
0,51
0,82
0,93
0,87

0,33
0,17
0,27
0,30
0,19

1852,5 / 816
592 / 2192
385,5 / 385,5
559 / 559
826 / 826

HE6/06

hout

0,38

0,52

0,12

1041,5 / 1041,5

HE7/06
HE8/06
HE9/06
HE1/07
HE2/07
HE10/07
HE11/07

keien
metaal
Salix
Phragmites
Phragmites
Phragmites
Potamogeton

0,39
0,30
0,45
0,47
0,25
0,68
0,46

0,48
0,39
0,46
0,71
0,27
0,99
0,51

0,08
0,05
0,01
0,23
0,02
0,31
0,04

1161,5 / 787
1090 / 776
1963,5 / 1434
816 / 816
2192 / 2192
3692 / 685,5
2316 / 1555

Heerenlaak
HE1/06
HE2/06
HE3/06
HE4/06
HE5/06

Tabel 40: Gemiddelde EKR-waarden per periode voor Heerenlaak.

periode
HE2006-2007

HE2006

HE2007

EKR
gemiddelde
mediaan
standaardafwijking
gemiddelde
mediaan
standaardafwijking
gemiddelde
mediaan
standaardafwijking
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0,47
0,46
0,14
0,47
0,45
0,13
0,46
0,47
0,17
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Het doorrekenen van de respectievelijke oeverlengtes geeft de resultaten in Tabel 41. Zowel
voor 2006 als 2006-2007 is het resultaat identiek aan dat zonder weging. Voor 2007 is de
waarde 0,03 eenheden hoger en ook voor de standaardafwijking is dit het geval.
Tabel 41: Gemiddelde EKR-waarden per periode voor Heerenlaak, gewogen volgens oeveraandeel.

periode

EKR

HE2006-2007

gemiddelde
standaardafwijking
gemiddelde
standaardafwijking
gemiddelde
standaardafwijking

HE2006
HE2007

4.5.4

0,47
0,13
0,46
0,12
0,50
0,20

Bespreking

De soortensamenstelling van het diatomeeënfytobenthos op vaste substraten in beide
grindplassen is vrij vergelijkbaar met dat van enkele andere, maar van de Maas geïsoleerde,
Vlaamse grindplassen die in het verleden onderzocht werden (Denys et al. 2000). Ook hierin
zijn het immers vooral eerder eurytope epifyten van eutroof water, zoals Cocconeis placentula
(en bijzonder de variëteiten lineata en euglypta), Achnanthidium minutissimum, Gomphonema
spp. (G. minutum, G. olivaceum, G. pumilum en var.) en Melosira varians, die goed
vertegenwoordigd zijn indien de kwaliteit niet te wensen over laat. Verbinding met de Maas
leidt, bijzonder in Heerenlaak waar peilvariaties meer aanzienlijke uitwisseling van
watervolumes met zich mee brengen, evenwel tot de aanwezigheid van enkele soorten die
vooral in rivieren worden waargenomen. In vergelijking met Kessenich kent de Heerenlaak
daarbij een betere vertegenwoordiging van planktonische taxa in het fytobenthos, wat
doorgaans een sterkere mate van eutrofiëring doet vermoeden, maar ook met de hydrologie
verband kan houden. van den Brink (1994) signaleert dat in aangetakte meren langs de
benedenloop van Rijn en Maas, centrische diatomeeën sterker naar voor treden in het plankton
van vegetatiearme meren, die een open verbinding hebben met de stroom, terwijl dit minder
het geval is in meer afgesloten, beter begroeide, meren. Een hogere concentratie in het
plankton zal er ook toe leiden dat dergelijke taxa ook in aangroei beter vertegenwoordigd zijn,
bijzonder bij sterkere turbulentie en sedimentresuspensie.
Een eerste bemerking die zich opdringt, is dat zowel ruimtelijk, tussen verschillende plaatsen,
als tussen verschillende jaren, aanzienlijke verschillen in de fytobenthosgemeenschappen
optreden. Deze vertalen zich tevens in een niet verwaarloosbare variatie van de afgeleide EKRwaarden. Seizoenale veranderingen, die onder invloed van de weersomstandigheden van jaar
tot jaar een enigszins verschillend verloop kunnen kennen, kunnen hierin een rol spelen. Een
opvallend fenomeen is immers de sterkere dominantie van Cocconeis placentula var. lineata in
de monsters van Kessenich in 2007, die ook grotendeels verantwoordelijk is voor de hogere
EKR’s in dit jaar. Dit kan mogelijk als een ‘najaarsaspect’ beschouwd worden. In Heerenlaak is
dit echter niet het geval. Ook zijn de ruimtelijke verschillen in eenzelfde jaar hiermee niet te
verklaren. Vermoedelijk is de waargenomen heterogeniteit dan ook voor een groot deel het
gevolg van een sterke milieudynamiek in deze systemen, zowel vanwege de wisselende invloed
van Maaswater, als door de in Kessenich uitgevoerde inrichtingswerken. Het is duidelijk dat een
vrij uitvoerige bemonstering noodzakelijk is om een beeld te verkrijgen van de toestand van
deze waterlichamen. De aard van het bemonsterde substraat lijkt daarbij van eerder gering
belang te zijn. Riet, rietgras, keien, wilgen en ondergedoken stengels van rivierfonteinkruid
vertonen alle vrij gelijkaardige gemeenschappen. Het is echter niet uitgesloten dat palen, die
een ietwat sterker van de oever ‘geïsoleerde’ en aan een ander regime van waterbewegingen
onderhevige situatie vertegenwoordigen (met mogelijk een andere kolonisatie- en
begroeiingsgeschiedenis) soms een afwijkend beeld kunnen geven.
Gezien de verschillen tussen 2006 en 2007 in Heerenlaak beperkt blijven en er niet gepaard
gaan met uitzonderlijke omstandigheden, kan er geopteerd worden om de beoordeling van de
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WL op het geheel van alle waarnemingen te laten berusten, ondanks de betere spreiding van de
monsters in 2006. Wanneer de scores gewogen worden volgens hun oeveraandeel heeft dit
echter geen beduidende invloed op het beoordelingsresultaat, dat zich, overigens, niet nabij een
klassegrens situeert. Aangenomen mag worden dat een goed ecologisch potentieel hier duidelijk
niet bereikt wordt en dat er, althans bij de huidige klassegrenzen, van een matige toestand
sprake is.
Terwijl in Heerenlaak de gemiddelde EKR-waarde in beide jaren nagenoeg gelijk blijft, is dit in
Kessenich niet het geval. Hier lijkt een beduidende kwaliteitsverbetering te zijn opgetreden,
waarbij in 2007 op de meeste plaatsen een goede toestand bereikt wordt en dit ook globaal
genomen nog net het geval is. In 2006 wordt de grens ontoereikend/matig nauwelijks
overschreden door de (al dan niet gewogen) gemiddelde EKR. Hoewel op basis van de
beschikbare gegevens hierover geen uitsluitsel gegeven kan worden, lijkt het er sterk op dat
2006 als een afwijkend jaar te beschouwen is, waarin het kwaliteitsoordeel sterk door de
werkzaamheden gekleurd is. In 2006 werd zand gewonnen ten zuiden van het centrale eiland
en werden grinddepots aangelegd aan de zuid- en westzijde van de plas. Deze activiteiten
leidden alleszins, van tijd tot tijd, tot sterke troebeling in de hele plas en wellicht staan ook de
zeer hoge ammoniumwaarden, die in september 2006 opgetekend zijn, hiermee in verband
(menging van hypolimnetisch water in het hele volume of vrijstelling uit in suspensie gebracht
sediment?). Tot in 2007 vond ook omvangrijk grondverzet langs de westelijke oever plaats. Dat
de fytobenthosgemeenschap hiervoor klaarblijkelijk sterk gevoelig is, leidt vooreerst tot de
vaststelling dat de nodige omzichtigheid en kennis van lokale omstandigheden steeds
onontbeerlijk zullen zijn bij de interpretatie van de monitoringgegevens. Daarnaast stelt zich
echter een meer methodologisch probleem. De monitoring dient voldoende intensief te
gebeuren om de ecologische kwaliteit in de vooropgestelde rapporteringcyclus, i.c. 6 jaar bij een
GET, met voldoende zekerheid te bepalen. Een eenmalige bemonstering in deze periode is
duidelijk onvoldoende om de effecten van – vermoedelijk – tijdelijke verstoringen, zoals die in
Kessenich, te registreren. De in 2006 uitgevoerde herinrichtingswerken zijn op te vatten als een
hydromorfologische druk, waarvan de fytobenthosgemeenschap zich blijkbaar wel snel herstelt.
De grootte van het effect op het beoordelingsresultaat is dan weer als uniek te beschouwen en
enkel post factum in te schatten. Hieruit kan dan ook besloten worden dat 1. indien er geen
verdere verstoringen van dergelijke aard meer zouden plaatsvinden, 2007 een meer
representatief kwaliteitsoordeel oplevert en er dan nog net een goed ecologisch potentieel
bereikt wordt voor dit kwaliteitselement en 2. dat er, in gelijkaardige situaties, best een
sperperiode gehanteerd wordt voor de beoordeling van het ecologisch potentieel van het
fytobenthos in waterlichamen waarvan de morfologie ingrijpend gewijzigd wordt; hiervoor kan
in de meeste gevallen dan wellicht 1 à 2 jaar ruimschoots volstaan. Het is echter zo dat in de
komende jaren nog verdere inrichtingswerken zullen plaatsvinden (ruimen van de voorlopige
grinddepots, evenals van het volledige eiland). M.a.w. het betreft hier veeleer een herhaaldelijk
terugkerend fenomeen en bijgevolg een blijvende druk. De synthese van beide bemonsterde
jaren geeft in dit geval een betere weergave van de reële ecologische toestand, wat betekent
dat met een EKR van 0,55 ± 0,11 (gewogen) ook hier slechts een matige kwaliteit gehaald
wordt. In vergelijking met Heerenlaak, lijkt de toestand in Kessenich, wat het fytobenthos
betreft, echter toch nog iets beter.
Hoewel enkele van de aangetroffen taxa nog niet als eventuele indicatoren ingeschaald zijn,
wegens te beperkte informatie, blijft hun betekenis voor de beoordeling in beide grindplassen
eerder beperkt door de lage abundanties die ze bereiken. Echter, hoe groter het aandeel
indifferente taxa hoe sneller de GEP-grenswaarde bereikt wordt (het aandeel impactgevoelige
taxa bepaalt immers enkel de EKR-waarde bij een hoger ecologisch potentieel).
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4.6 Macrofyten
4.6.1

Materiaal en methoden

Een opname is uitgevoerd van de vegetatiesoortensamenstelling en -abundantie in het gehele
waterlichaam. Hierbij is de ‘segmentmethode’ toegepast, waarbij afzonderlijke opnamen van
oever- en watervegetatie met een vereenvoudigde Transley-schaal worden gemaakt van relatief
homogene delen qua vegetatie en morfologie (cf. hoofdstuk 2 in Schneiders et al. 2004). Voor
ondoorwaadbare delen, die het grootste deel van beide wateren uitmaken, werd een kleine
motorboot ingezet. Voor het type Aw wordt een maximale opnamediepte van 4 m
voorgeschreven. Zoals aangegeven in 0., 3.2. en 3.3., zijn de watersegmenten hier opgedeeld
in twee deelsegmenten, respectievelijk 0-2 m diep en 2-4 m diep, die ook afzonderlijk
beoordeeld worden. De identificatie is gebeurd tot op het door Leyssen et al. (2005) opgegeven
niveau. Daarbij zijn de door CEN geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot
soortensamenstelling en abundantie gevolgd (CEN WI00230217). In september 2006 is een
eerste prospectie uitgevoerd. Hieruit bleek dat er geen noodzaak was om een afzonderlijke
inventarisatie voor vroegbloeiende en efemere soorten uit te voeren. De opname gebeurde in de
periode juli-september 2007.
Voor de kwaliteitsbepaling is de door Schneiders et al. (2004) en Leyssen et al. (2005)
voorgestelde methode voor wateren van het Aw-e type als uitgangspunt gebruikt, aangepast
naar het GEP zoals aangegeven in 0., 3.2. en 3.3. Typespecifieke water- en oeverplanten,
evenals storingsindicatoren, voor het Aw-e type worden opgesomd door Schneiders et al.
(2004) en Leyssen et al. (2005); inmiddels zijn nog enige aanpassingen doorgevoerd; Bijlage 1
geeft de gebruikte beoordelingstabel.

4.6.2

Resultaten Kessenich

Oevervegetaties
In Kessenich werden langs 4,7 km oever 35 oeversegmenten onderscheiden (Figuur 64). De
oevers van Kessenich worden in belangrijke mate door struiken ingenomen (Tabel 42).
Daarnaast is het aandeel van ‘bomen en struiken’ en ‘ruigte’ vrij belangrijk.

Figuur 64: Oeversegmenten in Kessenich met aanduiding van het oevertype (achtergrond Orthofoto's, middenschalig,
kleur, provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).
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•

Oevers gedomineerd door bomen (segmenten: 20o1, 20o4, 20o31 en 20o34)

Deze oevers, gedomineerd door bomen en struiken, zijn zeer zacht glooiend en vertonen bosontwikkeling tot op de achterliggende dijk (Figuur 65). In de boomlaag vinden we vooral wilgen
uit de Salix fragilis-groep (vnl. S. x rubens) en S. alba. Sporadisch komt Alnus glutinosa voor.
Ook in de struiklaag zijn wilgensoorten dominant. De meest voorkomende soorten zijn Salix
viminalis en wilgen uit de S. cinerea-groep. Ook S. triandra wordt aangetroffen, evenals Cornus
sanguineum.
De kruidlaag bestaat meestal uit een reeks moeras- en ruigtekruiden. De meest voorkomende
zijn Lycopus europaeus, Phalaris arundinacea en Bidens frondosa. We vinden er frequent, of in
sommige segmenten aubundant, Mentha aquatica, Carex acuta, Polygonum hydropiper,
Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Achillea ptarmica, Calystegia sepium, Solanum
dulcamara, Eupatorium cannabium, Pulicaria dysentrica en Stachys palustris. Het vermelden
waard zijn Leersia oryzoides en Scutellaria galericulata, die in sommige segmenten frequent
voorkomen en Scrophularia auriculata, Scripus sylvaticus, Myosoton aquaticum, Carex cuprina,
C. remota, Barbarea vulgaris en Filipendula ulmaria die occasioneel zijn waargenomen. In
donkere omstandigheden vinden we Urtica dioica en in mindere mate Rubus caesius. Twee
ingeburgerde exoten werden frequent opgetekend: Aster lanceolata en Solidago canadensis.
Tabel 42: Procentuele samenstelling van de oevervegetatie in Kessenich.

oevervegetatietype

aandeel

bomen en struiken
struiken
ruigte
kale grindoever
kale zandoever
steile oever
infrastructuur

21
42
16
11
5
5
-

Segment 20o4 beslaat een aanzienlijke oppervlakte. De oeverzone is er breed en er ontwikkelt
zich een bostype dat het meest aanleunt bij een wilgen- elzenbroekbos. Het zijn de oudste
vegetaties van de Kessenichplas met een potentiële climaxvegetatie. In segment 20o34 werden
oudere beversporen gevonden.

Figuur
65:
Door
gedomineerde
oever
20o34; foto J. Packet).
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•

Natuurlijke oevers gedomineerd door struiken (segmenten: 20o2, 20o5, 20o7, 20o9, 20o12,
20o18, 20o30, 20o33, 20o35)

Deze vegetatiezones sluiten, wat soortensamenstelling betreft, goed aan bij het bovenstaande
type, alleen spelen geen bomen, maar struiken een dominante rol. De kruidlaag is zeer goed
ontwikkeld. Deze oevers zijn zacht glooiend tot matig steil, met vooral wilgen uit de Salix
cinerea-groep en S. viminalis (Figuur 66). In sommige segmenten zijn ook wilgen uit de S.
fragilis-groep (meestal S. x rubens), S. alba en Alnus glutinosa codominant in de struiklaag. S.
triandra en S. caprea komen occasioneel voor.
De kruidlaag bestaat vooral uit ruigtekruiden. De dominerende soorten zijn Mentha aquatica,
Lycopus europaeus, Leersia oryzoides, Phalaris arundinacea en Polygonum hydropiper. In
segment 20o2 vinden we naast dominantie van Leersia oryzoides, een abundantie van Veronica
anagallis-aquatica en Bidens cernua. In een beperkt aantal andere segmenten komt Carex acuta
abundant voor. Verder treffen we frequent Calystegia sepium, Epilobium hirsitum, Lysimachia
vulgaris, Lythrum salicaria, Stachys palustris, Bidens frondosa en Carex acuta. Opvallend was
de aanwezigheid van Valeriana repens, Thalictrium flavum, Phragmites australis en Scirpus
lacustris (occasioneel). Deze laatste twee soorten kennen elk slechts 1 groeiplaats in de plas.

Figuur 66: Struikvegetatie op de
oever, gedomineerd door wilgen uit
de S. cinerea-groep (segment
20o30; foto J. Packet).

In segment 20o5 vinden we met Euphorbia esula en Odontitus vernus enkele typische soorten
terug. Andere karakteristieke “Maassoorten” zijn de neofyten Heliantus tuberosum en Xanthium
strumarium.
•

Geëvolueerde grindoevers gedomineerd door struiken (segmenten: 20o27 en 20o29)

Deze oeversegmenten zijn sterk begroeid door struiken, met daarbij occasioneel ook jonge
bomen. Het zijn matig steile grindoevers. De struiklaag wordt gedomineerd door wilgen uit de
Salix cinerea-groep. Andere wilgensoorten als S. viminalis en S. alba komen abundant voor.
Wilgen uit de S. fragilis–groep werden als frequent genoteerd, net zoals S. triandra en Alnus
glutinosa.
Er is een goed ontwikkelde kruidlaag aanwezig. De dominante soorten zijn daarbij Mentha
aquatica en Lycopus europaeus. Carex acuta is er abundant. Verder komen Calystegia sepium,
Carex cuprina, Phalaris arundinacea en Leersia oryzoides frequent voor. Andere aanwezige
soorten zijn Juncus inflexus, Epilobium hirsitum, Myosotis scorpioides en Rumex hydrolapathum.
•

Kruidvegetaties op zand (segmenten: 20o13 – 20o17, 20o22 en 20o24)

Deze segmenten zijn aangelegde zandoevers met een zeer geleidelijk profiel. De vegetatie
wordt gedomineerd door Mentha aquatica (Figuur 67). In bepaalde segmenten treed er
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dominantie op van Agrostis stolinifera, Rorippa sylvestris of Bidens cernua. Diverse andere
plantensoorten zijn er abundant: Leersia oryzoides, Lycopus europaeus, Myosotis scorpioides en
Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica. In meerdere segmenten zijn Bidens
frondosa en Polygonum hydropiper frequent, net zoals Epilobium hirsitum, Lythrum salicaria,
Juncus bufonius, Salix alba en S. viminalis. Andere opvallende soorten zijn Apium nodiflorum,
Eleocharis palustris en Ranunculus sceleratus. Segment 20o13 wordt in sterke mate beïnvloed
door oppervlakkig uittredend grondwater. Op de steeds natte zandoever vinden we, naast de
dominantie van Mentha aquatica en Bidens cernua, abundant Leersia oryzoides en Myosotis
scorpioides, maar ook Limosella aquatica, Callitriche obtusangula, Lemna minor, Spirodela
polyrhiza, Sagittaria sagittifolia en Sparganium erectum.
•

Kruidvegetaties op grindoevers (segment: 20o19 en 20o28)

Het segment 20o19 heeft als substraat grind met een matig steil oeverprofiel. Er is een goede
ontwikkelde kruidvegetatie aanwezig en plaatselijk eveneens een struiklaag. Ze wordt
gedomineerd door Mentha aquatica, Phalaris arundinacea en Pulicaria dysenterica. Abundant
aanwezig zijn Epilobium hirsitum, Leersia oryzoides, Stachys palustris, Lycopus europaeus en
wilgen van de Salix cinerea-groep (Figuur 68). Soorten als Carex acuta en C. cuprina,
Polygonum hydropiper, Lythrum salicaria, Solanum dulcamara, Scutellaria galericulata en
Bidens frondosa komen frequent voor. Opvallend was de aanwezigheid van Carex paniculata.

Figuur 67: Mentha aquatica is
dikwijls dominant aanwezig op de
oevers
van
de
Kessenichplas
(segment 20o17; foto J. Packet).

Figuur
68:
Goed
ontwikkelde
kruidvegetaties op grindoever met
Stachys
palustris
en
op
de
achtergrond Carex cuprina en C.
paniculata (segment 20o19; foto J.
Packet).

•

Kruidvegetaties op overige oevers (segmenten: 20o6, 20o8 en 20o10)

Deze drie segmenten verschillen onderling, zodat ze apart besproken worden. Segment 20o6 is
een grazige oever gedomineerd Agrostis stolonifera. Enkele kruidensoorten zijn abundant
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aanwezig: Mentha aquatica en Polygonum hydropiper. Ondermeer Tussilago farfara, Lycopus
europaeus en Odontites vernus zijn frequent aanwezig.
Segment 20o8 is een segment met een lage bedekking. Het wordt gebruikt als hengelstek en
kent aldus enige betredingsdruk. Het substraat is er zandig, met enig grind. We vinden er
frequent Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Calystegia sepium en Polygonum hydropiper.
Verder zijn Senecio inaequidens en jonge wilgensoorten occasioneel aanwezig.
Segment 20o10 is vrij recent verstoord door de aanleg van een tijdelijk grinddepot. Er is een
lage bedekking van pioniersvegetatie en ruigtesoorten. Abundant zijn Phalaris arundinacea en
Agrostis stolonifera; Carex acuta, C. cuprina, Myosotis scorpioides, Stachys palustris en
Scutellaria galericulata zijn frequent aanwezig. Typische pioniers zijn Juncus bufonius,
Gnaphalium uliginosum, kiemlingen van Typha lapatifolia en Ranunculus sceleratus.
•

Nauwelijks begroeide grindoevers (segmenten: 20o11 en 20o20)

Deze segmenten worden getypeerd door grind en keien als substraat en een steil oeverprofiel
(Figuur 69). Ze worden gekenmerkt door zeer lage bedekkingen, waarbij Lycopus europaeus,
Mentha aquatica, Scutellaria galericulata en Atriplex prostrata frequent voorkomen.

Figuur 69: Nauwelijks begroeide
grindoever (segment 20o28; foto J.
Packet).

•

Nauwelijks begroeide zandoevers (segmenten: 20o23 en 20o24)

Twee segmenten met schaarse begroeiing op zandig substraat zijn gelegen op het eiland
(tijdelijk zanddepot; Figuur 70). We vinden er frequent Lycopus europaeus, kiemlingen van
wilgen, Poa annua, Polygonum persicaria en Veronica anagallis-aquatica var. anagallis-aquatica.
Occasioneel komen Chenopodium rubrum, Conyza canadensis en Sagina procumbens voor.
•

Vertikale oevers (segmenten 20o3 en 20o32)

Deze segmenten worden gekenmerkt door afkalvende oevers, meestal met een meer kleiig
substraat. Door hun profiel en de dynamische omstandigheden is de vegetatieontwikkeling zeer
beperkt (Figuur 71). Aan de voet van de oever staat soms abundant Juncus inflexus. Verder
komen frequent Tussilago farfara, Cirsium arvense, Bidens frondosa en Lycopus europaeus
voor, soms ook Plantago lanceolata en Odontitus vernus. Opvallend is de occasionele
aanwezigheid van Helianthus annuus en Crataegus monogyna.
•

Exoten

Er werden een 9-tal exoten op de oeverlijn vastgesteld (
Tabel 43). De meest voorkomende soort is Bidens frondosa, een soort die reeds lang in
Vlaanderen aanwezig is Samen met Aster lanceolata, Solidago canadensis en Helianthys
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tuberosus komt deze soort meer voor in ontwikkelde vegetaties. De ander soorten zijn vooral
pioniers in eerder dynamische milieus. Behalve Bidens frondosa bereiken geen van de
aanwezige neofyten in de oeverzone een hoge bedekking.

Figuur 70: Vrijwel kale zandoever op
het eiland (segment 20o23; foto J.
Packet).

Figuur 71: Vertikale oevers geraken
nauwelijks begroeid (segment 20o32;
foto J. Packet).

Tabel 43: Niet-inheemse planten in de oevervegetaties van Kessenich.

soorten oever
Bidens frondosa
Aster lanceolata
Scenecio inaequidens
Echinochloa crus-galli
Conyza canadensis
Solidago canadensis
Xanthium strumarium
Helianthus annuus
Helianthus tuberosus

aantal segmenten waarin aanwezig

maximale bedekking (1-5)

24
7
4
3
3
2
1
1
1

3
2
1
2
2
2
1
1
1
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Watervegetaties
Figuur 72 geeft de 45 watersegmenten weer. In het segment dieper dan 4 m werden geen
opnames uitgevoerd.
In de Kessenichplas was de submerse vegetatie goed ontwikkeld in de zone dieper dan 2 meter.
Vegetatieontwikkeling is waargenomen tot op een diepte van 3 à 3,5 meter. De maximale
diepte waarbij wortelende planten werden aangetroffen was 3,8 meter (Elodea nuttallii). Slechts
op een handvol plaatsen was er geen of nauwelijks onderwaterbegroeiing.

Figuur 72: Watersegmenten in Kessenich met aanduiding van de dieptezonering (achtergrond Orthofoto's, middenschalig,
kleur, provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).

Er werd nergens een goed ontwikkelde helofytenvegetatie gevonden. Grote monocotylen zijn
nauwelijks aanwezig. Lage moeras- en oeverplanten komen in een smalle zone in het water
voor. Er werden, op Potamogeton nodosus na, geen nymphaeïden waargenomen. Lemniden zijn
in lage bedekkingen aangetroffen en werden voornamelijk vanuit ondiepe plasjes in het
zuidelijke bosgedeelte aangevoerd. Verder werden twee soorten enkel aangetroffen in de
segmenten die het dichtst bij de Maas gelegen zijn, nl. Ceratophyllum demersum en
Myriophyllum spicatum.
Er werden 9 soorten echte waterplanten, evenals enkele filamenteuze algen, aangetroffen, alle
kenmerkend voor eutrofe, alkalische, wateren (Tabel 44).
•

Ondiepe zandige zones (< 2 m)

Deze situatie is kenmerkend voor het grootste deel van de plas. Op zeer ondiepe zandbodems,
die bloot staan aan golfslag, is weinig vegetatie aanwezig. We zien er een matige groei van
Potamogeton pectinatus en P. pusillus, maar vooral de aanwezigheid van Zannichellia palustris
var. palustris is kenmerkend in deze zone (vb.20o17). Sommige zones die minder aan golfslag
bloot staan kennen wel goede begroeiing, met dominant Potamogeton pectinatus en abundant
P. pusillus (vb.20w23-24). Vanaf een diepte van 0,5 m wordt meestal een weelderige vegetatie
waargenomen, waarin Elodea nuttallii domineert. Potamogeton crispus en P. pectinatus zijn hier
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dikwijls abundant. Potamogeton trichoides en P. nodosus worden occasioneel waargenomen.
Vaak zijn draadwieren, Enteromorpha sp. en Hydrodiction reticulatum abundant aanwezig.
In luwe zones, waar organisch materiaal zich opstapelt, kan de vegetatie de volledige
waterkolom vullen. Dit te wijten aan sterke groei van Elodea nutallii, samen met draadwieren en
Hydrodiction reticulatum die dan drijvende algenmatten vormen (20o6, 20w16; Figuur 74).
Later op het groeiseizoen gaan draadwieren domineren (20o5-6).
Tabel 44: Waterplanten waargenomen in Kessenich.

soort

groeivorm

Ceratophyllum demersum
Potamogeton crispus
Potamogeton nodosus
Elodea nuttallii
Myriophyllum spicatum
Potamogeton pectinatus
Potamogeton pusillus
Potamogeton trichoides
Zannichellia palustris
draadwier
Hydrodiction reticulatum
Enteromorpha sp.

ondergedoken zwevend
magnopotamiden
magnopotamiden / nymphaeïden
overige wortelende caulescente hydrofyt
overige wortelende caulescente hydrofyt
overige wortelende caulescente hydrofyt
overige wortelende caulescente hydrofyt
overige wortelende caulescente hydrofyt
overige wortelende caulescente hydrofyt
filamenteuze alg
filamenteuze alg
filamenteuze alg

Figuur 73: Typische onderwatervegetatie
in Kessenich met Elodea nuttallii en
Potamogeton pectinatus (segment 20w16;
foto J. Packet).

Figuur 74: Drijvende draadalgen in Kessenich tijdens de nazomer (links; segment 20w8); van de bodem opgeharkte
massa’s Hydrodiction met Elodea nuttallii (rechts; segment 20w8). Foto’s J. Packet.
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•

Diepe zandige zones (>2m)

Ook dieper dan 2 meter wordt in sommige segmenten een goede vegetatieontwikkeling
waargenomen. Deze wordt steeds gedomineerd door Elodea nuttallii. Verder komen
draadwieren en Hydrodiction reticulatum vaak frequent voor. Soms zijn ook Potamogeton
pectinatus, Potamogeton crispus als frequent opgetekend. Occasioneel komen ook nog wel
Enteromorpha sp. en Potamogeton pusillus voor.
•

Ondiepe (< 2 m) aangeslibde zones (segmenten 20w1 en 20w27)

Deze zones bevinden zich, net als in de Heerenlaak, aan de monding met de Maas. De
segmenten worden gekenmerkt door een lemig substraat dat bezinkt wanneer water vanuit de
Maas in de plas stroomt. Het is de enige plaats waar uitgebreide vegetaties van Potamogeton
nodosus voorkomen (Figuur 75). Deze vormt aaneengesloten begroeiingen met drijfbladeren.
De soort kende in 2007 ten opzichte van 2006 een duidelijke toename. Het is niet duidelijk of de
aanwezigheid te maken heeft met het substraat, dan wel met de kleine afstand tot de Maas.
Deze soort wordt, tijdens het groeiseizoen, bijna doorlopend in vegetatieve toestand
aangevoerd vanuit de Maas. Drijvende planten kunnen zich vestigen op nieuwe plaatsen.
Andere soorten die hier voorkomen zijn vooral Potamogeton pectinatus en in mindere mate,
Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Hydrodiction reticulatum en draadwieren.
Occasioneel is Potamogeton trichoides gevonden.
•

Diepe (> 2 m) aangeslibde zones (segment 20w30)

In het diepere gedeelte nabij de geul komen dezelfde soorten voor als hierboven beschreven,
maar met een lagere bedekking. Potamogeton nodosus vormde in deze omstandigheden geen
drijfbladeren.
•

Diepe en ondiepe grindzones (segmenten: 20w12, 20w20, 20w22, 20w28 en 20w43)

Veel van deze segmenten zijn zeer recent aangelegd en doen dienst als tijdelijke grindberging.
Dit is het geval voor 20w12, 20w28 en 20w43. Het substraat en het recent karakter zorgen er
voor dat in deze segmenten nauwelijks vegetatie voorkomt. De soorten die er occasioneel
werden waargenomen zijn Elodea nuttallii, Hydrodiction reticulatum en draadwieren. In
segmenten 20w20 en 20w22 werden zelfs geen submerse soorten aangetroffen. De inrichting
met grind ter versteviging van de dijken werd reeds enkele jaren geleden uitgevoerd. Hier
kunnen dus enkel het substraat en de hellingsgraad als beperkende factoren worden
aangewezen.

Figuur 75: Uitgebreide vegetaties en close-up van Potamogeton nodosus nabij de geul naar de Maas (segment 20w27;
foto’s J. Packet).

•

Kroosvegetaties

Drijvende kroossoorten werden over de gehele grindplas occasioneel waargenomen, nooit
vormden ze aaneengesloten vegetaties. Enkel in luwe zones, of segmenten met een submerse
vegetatie die het wateroppervlak bereikte, konden frequent Lemna-soorten worden opgetekend.
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Op de grindplas werden Lemna minor, Lemna minuta, Spirodela polyrhiza en Lemna turionifera
waargenomen. Het is aannemelijk dat de kroossoorten (naast enkele groeiplaatsen in gezonken,
aangemeerde, boten) vanuit de bosplasjes de grindplas koloniseren. De omstandigheden zijn
echter te dynamisch voor kroosvegetaties in de grindplas zelf. Het is niet toevallig dat segment
20w8, waarin het grachtensysteem van de bosplasjes uitkomt, het enige is waar alle 4
kroossoorten samen werden opgetekend.
•

Plasjes in zuidelijk bosgedeelte

In dit bosgedeelte zijn enkele plasjes aanwezig die door een gracht met elkaar en met de
grindplas verbonden zijn. De verlanding heeft er voor gezorgd dat de connectiviteit van deze
plasjes niet meer optimaal is. Bij hogere waterpeilen in de grindplas is contact echter
onvermijdelijk. De plasjes zijn zeer ondiep (< 0,8 m) en worden voor een groot deel
beschaduwd door overhangende bomen en struiken. De vegetatiesamenstelling in de plasjes is
overal zeer gelijkaardig. Ze worden bedekt met een volledig gesloten krooslaag, die
gedomineerd wordt door Spirodela polyrhiza en Lemna minuta. Verder zijn ook Lemna gibba,
Lemna minor en vaak de exoot Lemna turionifera frequent aanwezig. Onder deze krooslaag
werden ijle vegetaties van Potamogeton pusillus en P. pectinatus of een weelderige groei van
Ceratophyllum demersum en/of Elodea nuttallii vastgesteld.
•

Helofyten

Grote monocotylen zijn slechts op een beperkt aantal plaatsen aanwezig. Ze vormen in het
water nooit aaneengesloten vegetaties, uitgezonderd in segment 20w13, waar Typha latifolia
een kleine oppervlakte in een inham begroeit. Er is 1 plant van Scirpus lacustris in
oeversegment 20o9 gevonden. In oeversegment 20o12 werden enkele exemplaren van
Phragmites australis waargenomen. De groeiplaatsen van de eerste twee soorten werden door
graafwerken in oktober 2007 vernietigd.

Figuur 76: Aaneengesloten kroosvegetatie met Spirodela
polyrhiza, Lemna minor en Lemna minuta in een
gezonken visserssloep; tussen de blaadjes zijn drijvende
kolonies van cyanobacteriën (Microcystis) te zien (foto J.
Packet).

De helofyten worden grotendeels vertegenwoordigd door kleine en middelgrote oever- en
moerasplanten, zoals Carex acuta, Phalaris arundinacea, Leersia oryzoides, Mentha aquatica en
Juncus inflexus (Figuur 77).

Figuur 77: Leersia oryzoides als een in het water
groeiende helofyt (segment 20w1; foto J. Packet).
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•

Exoten

In de watersegmenten zijn 3 neofyten waargenomen (Tabel 45). Elodea nuttallii is over de
gehele plas verspreid en kan er bovendien dominant zijn. Lemna minuta komt verspreid voor in
de plas; Lemna turionifera is in 1 segment opgemerkt.
Tabel 45: Niet-inheemse planten in de watervegetatie van Kessenich.

soorten water

aantal segmenten aanwezig

maximale bedekking (1-5)

39
11
1

5
2
1

Elodea nuttallii
Lemna minuta
Lemna turionifera

Beoordeling
Voor het bepalen van het ecologisch potentieel zijn de recent heringerichte segmenten buiten
beschouwing gelaten. Dit waren het oeversegmenten 11 en de watersegmenten 12 en 28, wat
overeenkomt met de tijdelijke grind- en zanddepots en de recent heraangelegde zone in het
noordwesten.
De oevervegetatie bezit een goed ecologisch potentieel, zowel op het vlak van typespecifieke
soorten als op het vlak van verstoringsindicatoren (Tabel 46). Voor de deelmaatlat
typespecifieke waterplanten scoort Kessenich echter ontoereikend (Tabel 46). Voor de
deelmaatlat verstoringsindicerende waterplanten, de deelmaatlat groeivormen en de
deelmaatlat vegetatieontwikkeling wordt dan weer wel een goed ecologisch potentieel behaald
(Tabel 46). Voor de deelmaatlatten die worden gebruikt voor de beoordeling van de macrofyten,
wordt het ‘one out, all out’ principe gehanteerd. Doordat de deelmaatlat voor typespecifieke
waterplanten ontoereikend scoort, is dus ook de waterkwaliteit in Kessenich ontoereikend voor
macrofyten (Tabel 46).
Tabel 46: Ecologisch kwaliteitsratio voor de verschillende macrofytendeelmaatlatten en eindbeoordeling in Kessenich
(typespecifieke water- en oeverplanten (TSw, TSo), verstoringsindicatoren in het water en op de oever (Vw, Vo),
vegetatieontwikkeling (VO) en groeivormen (GV)).

Kessenich
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TSw

TSo

Vw

Vo

VO

GV

0,35

0,86

0,67

0,93

0,70

0,80
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EKR
macrofyten
0,35

4.6.3

Resultaten Heerenlaak

Oevervegetaties
In de Heerenlaak was er 10,3 km oever, verdeeld over 56 oeversegmenten (Figuur 78). Het
aandeel ‘kale grindoever’, dat bijna 30 % bedraagt, is merkelijk groter dan bij Kessenich, dit
vooral ten nadele van struikvegetaties (Tabel 47).

Figuur 78: Oeversegmenten in Heerenlaak met aanduiding van het oevertype (achtergrond Orthofoto's, middenschalig,
kleur, provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).

•

Oevers gedomineerd door bomen (segmenten 19o1,19o4 en 19o47)

Het betreft geëvolueerde vegetaties, gedomineerd door bomen en struiken, op de meer
natuurlijke oevers (Figuur 79). De oevers zijn zeer zacht glooiend en vertonen bosontwikkeling
tot op de achterliggende dijk. Deze segmenten bezitten de meest ontwikkelde vegetaties van de
Heerenlaak en tonen een goed beeld van de potentiële climaxvegetatie.
De boomlaag bestaat vooral uit wilgen van de Salix fragilis-groep (vnl. S. x rubens) en S. alba.
Sporadisch komen populieren, Alnus glutinosa en Fraxinus exelsior voor.
Tabel 47: Procentuele samenstelling van de oevervegetatie in de Heerenlaak.

oevervegetatietype

aandeel

bomen en struiken
struiken
ruigte
kale grindoever
kale zandoever
steile oever
infrastructuur

20
31
13
27
7
2
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Ook in de struiklaag zijn wilgen dominant. De meest voorkomende soorten zijn Salix viminalis
en wilgen uit de S. cinerea-groep. Ook S. triandra en in mindere mate S. purpurea, komen er in
voor, occasioneel ook Cornus sanguineum en C. mas.
Meestal bestaat de kruidlaag uit een reeks moeras- en ruigtekruiden. De meest voorkomende
zijn Bidens frondosa, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, Carex acuta, Lycopus
europaeus, Lysimachia vulgaris en Lythrum salicaria. In de meest donkere omstandigheden
vinden we slechts Urtica dioica en Rubus caesius, occasioneel Leersia oryzoides en Filipendula
ulmaria. Twee ingeburgerde exoten werden opgetekend: Aster lanceolata (frequent) en Solidago
canadensis (occasioneel). Naar het water toe komen de enige rietzones voor die we in de
Heerenlaak aantreffen.

Figuur 79: Oeverbegroeiing
gedomineerd door bomen en
struiken
(vooral
Salix
viminalis) in segment 19o1
(foto J. Packet).

•

Natuurlijke oevers gedomineerd door struiken (segmenten 19o2 en 19o5)

Deze vegetatiezones sluiten, wat soortensamenstelling betreft, goed aan bij het vorige type,
alleen spelen bomen in deze segmenten een minder opvallende rol. De oevers zijn zacht
glooiend en naar de dijk toe ook verbost.
De oevers worden vooral gedomineerd door wilgenstruiken, al kunnen er ook bomen (Salix alba
en S. fragilis) tussen staan (Figuur 80). Ook hier wordt de struiklaag gedomineerd door Salix
viminalis en wilgen uit de S. cinerea-groep, met soms abundant Salix triandra en occasioneel
Alnus glutinosa, Ulmus sp., Cornus mas en Cornus sanguineum.
Hoewel deze struiklaag goed gesloten is treffen we in de kruidlaag nog abundant Agrostis
stolonifera, Leersia oryzoides, Lysimachia vulgaris, Polygonum hydropiper en Urtica dioica aan.
Verder zijn Lycopus europaeus, Phalaris arundinacea, Rubus caesius, Carex acuta en Bidens
frondosa frequent en o.a. Filipendula ulmaria occasioneel. Opvallend was de aanwezigheid van
Senecio paludosus (occasioneel).
•

Geëvolueerde grind- en breuksteenoevers gedomineerd door struiken (segmenten: 19o3,
19o6, 19o10, 19o19, 19o21, 19o38, 19o41, 19o51 en 19o55)

Deze oeversegmenten zijn grotendeels ingenomen door struikvegetatie, waarin occasioneel
jonge bomen voorkomen. Het zijn meestal zacht hellende oevers met grind (19o3 – 19o21).
Andere oevers zijn extra verstevigd met breukstenen (19o38-19o41 en 19o55). Oeversegment
19o51 heeft een steile oever verstevigd met stenen.
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Figuur 80: Oeverbegroeiing
gedomineerd door struiken
(Salix viminalis en S. cinereagroep) in segment 19o5 (foto
J. Packet).

De struiklaag wordt gedomineerd door wilgen: Salix alba, S. fragilis –groep, S. viminalis en S.
cinerea. Ook hier komt S. triandra abundant voor. Er is vaak een goed ontwikkelde kruidlaag, al
kan deze nabij de waterlijn slechts zwak ontwikkeld zijn. De meeste van deze segmenten zijn
sterk onderhevig aan golfslag en wisselende waterpeilen. Men vindt er een mengeling van
pioniersoorten (bij de waterlijn) en ruigtekruiden, hoger op de oever. Bij de dynamische oevers
valt vaak de dominantie op van Potentilla anserina. Vaak komen hier ook Rorippa sylvestris,
Agrostis stolonifera en Polygonum hydropiper voor. Opmerkelijk is het voorkomen van Inula
britannica, Euphorbia esula en de exoot Xanthium strumarium, typische “Maassoorten” van
grindbanken en dijken. Hogerop de oever is vooral Lycopus europaeus dominant, met in
mindere mate Lythrum salicaria. Bij slechte lichtomstandigheden komt Rubus caesius abundant
voor.
•

Recent ingerichte, breuksteenoevers gedomineerd door struiken (segmenten: 19o32 en
19o34)

De oevers van deze segmenten zijn vrij steil en verstevigd met breukstenen. Niettegenstaande
ze nog maar enkele jaren zijn aangelegd, werden ze al gekoloniseerd door struiken. Ze kennen
in hun geheel een lage bedekking.
In de struiklaag is Salix viminalis dominant aanwezig. Verder vinden we vooral S. cinerea terug
en abundant S. alba.
De kruidlaag is slecht ontwikkeld en bestaat vooral uit Bidens frondosa en Lycopus europaeus.
Verder vinden we Polygonum lapathifolium, Atriplex prostrata, Agrostis stolonifera, Lythrum
salicaria, Sonchus oleraceum, Senecio inaequidens, Xanthium strumarium en Epilobium
hirsutum.
•

Kruidvegetaties op zand (segmenten: 19o17 en 19o35)

Beide segmenten zijn aangelegde zwemstranden waar de betreding zeer beperkt is. Deze
segmenten zijn echter wel sterk van elkaar verschillend.
Segment 19o17 is een deel van een in onbruik geraakt zwemstrand. De vegetatie wordt er
gedomineerd door jonge wilgen (S. viminalis) en in de ondergroei staan ruigtekruiden als
Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Polygonum hydropiper en P.
lapathifolium, Carex acuta en Leersia oryzoides. Verder vallen Eleocharis palustris en Xanthium
strumarium op.
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Figuur 81: Detail van de pioniervegetatie in segment 19o35,
met ondermeer Limosella aquatica en Cyperus fuscus (foto J.
Packet).

Segment 19o35 is een zwak hellend zandstrand, waarvan sommige delen duidelijk onder
invloed staan van kwel. We vinden er een pioniervegetatie met een dominantie van Veronica
anagallis-aquatica, Callitriche obtusangula, Lycopus europaeus, Polygonum hydropiper, Mentha
aquatica, Lythrum salicaria en Agrostis stolonifera. Vaak vinden we er Juncus articulatus en J.
bufonius, Glyceria fluitans, kiemlingen van wilgen en Typha lapatifolia. Opvallend is het
voorkomen van Lythrum portula, Limosella aquatica en Cyperus fuscus, waardoor de vegetatie
een Nanocyperion-karakter verkrijgt (Natura2000 habitattype 3270; Figuur 81).
•

Kruidvegetatie op recent aangelegde oevers (segmenten: 19o29, 19o49 en 19o50)

Segment 19o29 wordt getypeerd door een vrij steil oeverprofiel, verstevigd met breukstenen. Er
kwam een lage bedekking voor van wilgensoorten, Polygonum hydropiper, Lycopus europaeus
en Bidens frondosa. De andere segmenten hebben een grindsubstraat en kenden wel vrij hoge
bedekkingen van dezelfde soorten, aangevuld met Lythrum salicaria en Xanthium strumarium.
Opvallend was hierbij de aanwezigheid van de exoot Cyperus eragrostis.
•

Kruidvegetaties op grindoevers (segmenten: 19o8, 19o9, 19o12, 19o14 en 19o22)

Dit zijn meestal grindoevers met een vrij geleidelijk oeverprofiel. Het zijn vaak dynamische
milieus, omdat ze onder invloed staan van golfslag. Hierdoor en door het effect van
peilfluctuaties, kennen deze segmenten een lage bedekking. Agrostis stolonifera, Veronica
anagallis-aquatica en Potentilla anserina zijn soms dominant aanwezig. Verder komen Lycopus
europaeus, Polygonum hydropiper en Lythrum salicaria abundant voor. Carex hirta en Xanthium
strumarium zijn frequent aanwezig. Opmerkelijk is het occasioneel voorkomen van Inula
britannica en Euphorbia esula als typische “Maassoorten”.
•

Kruidvegetaties op overige oevers (segmenten: 19o7, 19o52, 19o54 en gedeeltelijk 19o8 en
19o12)

Segmenten 19o52 en 19o54 zijn gelegen in het luwe gedeelte ten noorden van de plas, nabij de
monding in de Maas. Bovendien worden ze beschermd door twee drijvende aanlegsteigers.
Leersia oryzoides is er dominant aanwezig. Mentha aquatica, Lythrum salicaria en jonge wilgen
komen er abundant voor. Filipendula ulmaria, Juncus inflexus, Bidens cernua en B. frondosa,
Eleocharis palustris en Carex acuta zijn frequent aanwezig. Occasioneel zijn Mentha aquatica,
Phalaris arundinacea en Juncus effusus aanwezig. Ook de neofyt Cyperus eragrostis is
aanwezig.
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In de segmenten 19o8 en 19o12 vinden we telkens een luwe zone. Ze zijn atypisch voor de rest
van het segment, omdat er opstapeling plaats vindt van organisch materiaal. Er is een
dominantie van Mentha aquatica en Polygonum hydropiper, terwijl Leersia oryzoides, Lycopos
europaeus en Lythrum salicaria abundant voorkomen. Verder komen Eleocharis palustris,
Myosotis scorpiodes, Bidens tripartita en Alisma plantago-aquatica frequent tot occasioneel
voor. Segment 19o7 is zeer gelijkaardig en wordt gedomineerd door Mentha aquatica en
Phalaris arundinacea. Leersia oryzoides en Carex acuta komen er abundant voor. Verder zijn
Bidens frondosa, Rorippa amphibia, Polygonum hydropiper, Lycopus europaeus en Lythrum
salicaria frequent. Stachys palustris, Polygonum amphibia, Alisma plantago-aquatica zijn
occasioneel aanwezig.
•

Nauwelijks begroeide grind- en breuksteenoevers (segmenten: 19o11, 19o13, 19o25-28,
19o30-31, 19o36, 19o42-44, 19o46 en 19o48)

Deze segmenten, behalve 19o46, zijn vrij recent ingericht. Ze zijn alle verstevigd met
breukstenen, behalve 19o46 en 19o48 waar grind aanwezig is (Figuur 82). Ze worden
gekenmerkt door zeer lage bedekkingen. Lycopus europaeus is op deze oevers de meest
voorkomende soort. Vaak zijn Polygonum hydropiper, Bidens frondosa, Rumex sanguineum, R.
palustris en jonge wilgen aanwezig. Regelmatig koloniseren ook soorten uit de hoger gelegen,
ingerichte, dijkdelen de oeverzone: Agrostis stolonifera en S. gigantea, Potentilla reptans,
Cirsium arvense, Senecio inaequidens en Plantago lanceolata. Occasioneel vinden we er
Xanthium strumarium.
•

Nauwelijks begroeide zandoevers (segmenten: 19o15-16, 19o18, 19o20, 19o24, 19o37,
19o39 en 19o45)

Deze
oeversegmenten
zijn
ingericht
voor
recreatief
gebruik
(zwemstranden
of
watersportzones), behalve 19o18 en 19o20, die door betreding van vee niet begroeid worden.
De meest frequent voorkomende soorten zijn Agrostis stolonifera, Polygonum hydropiper,
Potentilla anserina en kiemlingen van wilgens. Occasioneel vinden we er Juncus bufonius, Poa
annua, Rorippa sylvestris en Chenopodium rubrum.

Figuur
82:
Breuksteenoever
met,
ondermeer,
Lycopus
europaeus en Polygonum
hydropiper
(segmenten
19o30 en 19o31; foto J.
Packet).
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•

Exoten

Er werden een 9-tal neofyten op de oever waargenomen (Tabel 48).
Tabel 48: Niet-inheemse planten in de oevervegetaties van de Heerenlaak.

soorten oever
Bidens frondosa
Xanthium strumarium
Senecio inaequidens
Echinochloa crus-galli
Aster lanceolata
Solidago canadensis
Conyza canadensis
Cyperus eragrostis

aantal segmenten waarin aanwezig

maximale bedekking (1-5)

27
19
14
8
5
3
2
2

5
2
2
2
2
1
1
1

Watervegetaties
Er zijn 39 watersegmenten, waarvan in de 2 dieper dan 4 m geen opnames zijn uitgevoerd
(Figuur 83). Bij de Heerenlaak is de maximale diepte waarop waterplanten wortelen 3,2 m
(Potamogeton nodosus) en een goede vegetatieontwikkeling is er slechts aanwezig tot op een
diepte van ca. 2 m. Submerse vegetatie is slechts schaars aanwezig. Slechts op een handvol
plaatsen is er sprake van een meer dichte onderwaterbegroeiing. Hetzelfde geldt voor de
helofyten. Waterplanten met drijvende bladeren (nymphaeïden evenals lemniden) zijn niet
waargenomen.

Figuur 83: Watersegmenten in Heerenlaak met aanduiding van de dieptezones (achtergrond Orthofoto's, middenschalig,
kleur, provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).
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Er zijn 11 soorten waterplanten aangetroffen, allen kenmerkend voor eutrofe, alkalische,
wateren. Daarnaast zijn verschillende soorten filamenteuze algen en 1 watermos waargenomen
(Tabel 49).
Tabel 49: Waterplanten waargenomen in de Heerenlaak.

soort
Ceratophyllum demersum
Drepanocladus aduncus
Potamogeton crispus
Potamogeton nodosus
Elodea nuttallii
Myriophyllum spicatum
Potamogeton pectinatus
Potamogeton pusillus
Potamogeton trichoides
Zannichellia palustris
Sagittaria sagittifolia
Sparganium emersum
draadwieren
Hydrodiction reticulatum
Enteromorpha sp.

groeivorm
ondergedoken zwevend
ondergedoken zwevend
magnopotamiden
magnopotamiden
overige wortelende caulescente
overige wortelende caulescente
overige wortelende caulescente
overige wortelende caulescente
overige wortelende caulescente
overige wortelende caulescente
valisneriden
valisneriden
filamenteuze alg
filamenteuze alg
filamenteuze alg

hydrofyt
hydrofyt
hydrofyt
hydrofyt
hydrofyt
hydrofyt

De plaatsen waar sprake is van vegetatievorming hebben 1 kenmerk gemeen: het zijn steeds
luwe zones, die beschut gelegen zijn en aldus weinig hinder ondervinden van de golfwerking,
veroorzaakt door wind of waterrecreatie (vnl. waterskiën). Daarnaast lijkt de afstand tot de
Maas ook een rol te spelen. Op Figuur 84 zien we dat segmenten waar de score voor
vegetatieontwikkeling oploopt tot 2 steeds beschut gelegen zijn.

Figuur 84: Abundantie van submerse vegetatie en substraat tussen 0 en 2 m diepte in Heerenlaak (0 – afwezig, 1 –
schaars, 2 – goed ontwikkeld; achtergrond Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Limburg, VLM/OC en provincie
Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).
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•

Beschutte zones, < 2 m diep, met vegetatie

Nabij de Maas
Nabij de Maasmonding vinden we in segmenten 19w1 en 19w28 de grootste verscheidenheid
aan soorten. Op Enteromorpha, Hydrodiction reticulatum en Drepanocladus aduncus na, vinden
we in deze twee segmenten alle soorten terug die in de Heerenlaak voorkomen. Opvallend in
deze segmenten zijn de verschillende populaties van Potamogeton nodosus. Ze vormden geen
drijfbladeren, waardoor ze niet opvallen. De sterk fluctuerende waterstand zou hier een
verklaring voor kunnen zijn. Samen met Myriophyllum spicatum, Potamogeton trichoides,
Sagittaria sagittifolia en Sparganium emersum geeft dit een sterke gelijkenis met de
vegetatiesamenstelling in de luwe delen van de Maas. Deze soorten worden elders in de
Heerenlaak nauwelijks of niet aangetroffen (behalve in de vaargeul tussen jachthaven en de
Maas). Het is dan ook zeer aannemelijk dat deze soorten via de Maas, de Heerenlaak hebben
gekoloniseerd. Het is opvallend dat het substraat van deze segmenten, in tegenstelling tot de
rest van de Heerenlaak, bestaat uit lemig sediment dat door de Maas is aangevoerd en in deze
zones snel bezinkt. Dit lemig sediment blijkt de vegetatieontwikkeling eerder te bevorderen dan
te benadelen. Dit is zeker het geval voor segment 19w28, dat wordt gekenmerkt door weinig
zeer ondiepe (< 0,5 m) gedeelten. Segment 19w1 wordt daarentegen wel gekenmerkt door een
grotere oppervlakte aan ondiepe delen nabij de oever. De vegetatieontwikkeling is hier niet
optimaal door de sterke golven die door bootverkeer worden veroorzaakt en het best ontwikkeld
in zones die dieper zijn dan 0,5 meter. Hierbij is het opvallend dat ook de onderwaterhelling, die
de vaargeul begrenst, met vegetatie begroeid is (vooral Potamogeton pectinatus). De vaargeul
zelf is niet begroeid19. Dit werd vastgesteld voor de gehele vaargeul langs segmenten 19w2,
19w3 en 19w27.
Natuurinrichtingszone
Segmenten 19w4, 19w6-8 zijn gelegen in een zone die ingericht is voor natuurontwikkeling.
Eilandjes en doorstroomgeulen zorgen voor een verscheidenheid aan beschutte
groeiomstandigheden. Deze blijken echter niet allemaal optimaal te zijn om een goede
vegetatieontwikkeling tot stand te brengen.
Segment 19w4 ligt in het verlengde van de vaargeul, gedeeltelijk beschut door een aangelegde
en door wilgen begroeide, grindbank. Het substraat is vooral zandig en wordt gekenmerkt door
een gevarieerd bodemprofiel met veel depressies (sommige > 2m). Hierin bezinkt organisch
materiaal waarop zich een vegetatie ontwikkeld heeft met voornamelijk Ceratophyllum
demersum en Elodea nuttallii. Ook draadwieren, Hydrodiction reticulatum en Enteromorpha sp.
bleken er frequent voor te komen. Potamogeton pectinatus en P. pusillus werden vooral in de
ondiepere zones waargenomen.
Segment 19w6 had, hoewel goed beschut en ondiep, een zeer slechte vegetatieontwikkeling. In
deze zone waren enkel draadwieren abundant, met occasioneel Elodea nuttallii en
Ceratophyllum demersum. Het substraat is er zandig maar met veel organisch materiaal,
bovendien is de wateruitwisseling beperkt. Mogelijk zorgen reducerende omstandigheden hier
voor een slechte begroeiing.
Segment 19w7 is een geul en is zeer beschut gelegen. De opstapeling van organisch materiaal
is hier beperkt door de waterbeweging, vanwege wind en waterrecreatie (ook sporadisch
kanovaart). We vonden er een abundante vegetatie van Elodea nuttallii. Ceratophyllum
demersum en draadwieren komen er frequent voor. Potamogeton pusillus is occasioneel
aanwezig. Opvallend is de aanwezigheid van P. nodosus. In 2006 werd hier een vrij
gelijkaardige vegetatiesamenstelling vastgesteld, maar toen bleek P. pusillus frequenter voor te
komen en kon ook een exemplaar van Potamogeton obtusifolius worden opgetekend. Deze
laatste soort is in 2007 niet meer opgemerkt.

19

De delen die geen 4 m diep zijn werden, vanwege de beperkte oppervlakte, niet afgescheiden van de begroeide
segmenten.
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Segment 19w8 wordt gekenmerkt door een zandig substraat, dat gemengd is met grind. Het is
vrij ondiep (tot 2 m) en ligt vrij beschut voor golfslag, door de aanwezigheid van een eiland en
zeer ondiepe zones aan de rand van het segment. Er vindt opstapeling van organisch materiaal
plaats. Er is een dominante aanwezigheid van draadwieren en een frequente groei van Elodea
nuttallii, Hydrodiction reticulatum en Enteromorpha sp. Verder zijn Potamogeton pusillus en
Zannichellia palustris occasioneel aanwezig.
Oostelijke oeverzones
De oostelijke oevers van de Heerenlaak werden vrij recent ingericht, maar toch is er zeer
plaatselijk een goede submerse vegetatieontwikkeling aanwezig. Dit geldt voor het segment
19w15 en voor de inham in segment 19w19.
Vooral in segment 19w15 vinden we vaak een beter ontwikkelde vegetatie, gedomineerd door
Elodea nuttallii. Draadwieren, Hydrodiction reticulatum, Potamogeton crispus en P. pusillus
komen frequent voor. Zannichellia palustris en Potamogeton pectinatus zijn occasioneel
aanwezig. Het water is vrij ondiep (< 2 m) en er is beperkte druk vanwege golfslag. De inham
in segment 19w19 wordt door dezelfde soorten begroeid, maar met een lagere bedekking. Ook
hier is Elodea nuttallii de meest voorkomende soort (frequent), samen met Potamogeton
pusillus. Zannichellia palustris en Ceratophyllum demersum zijn er occasioneel aanwezig. Hier
werden geen filamenteuze algen waargenomen. Gezien deze vegetatie zeer lokaal voorkomt,
wordt voor het volledige segment geen vegetatieontwikkelingsscore van 2 behaald.
Vermeldenswaard is dat in dit segment de enige groeiplaats van Phragmites australis voorkomt
buiten de segmenten 19w1, 19w2 en 19w3.
Omgeving haven: 19w22 en 19w24
Segment 19w22 is matig beschut gelegen, ondiep (tot 1,5 m) en heeft zand als substraat.
Ondanks de aanzienlijke invloed van golfslag, is er een abundante vegetatie van Potamogeton
pectinatus. Draadwieren zijn er occasioneel aangetroffen. Deze vegetatie is zeer homogeen
verspreid over het hele segment.
De zwemstrandzone (19w24) aan de camping kent in de diepere delen (1 tot 2 m) een
vegetatie met abundant draadwieren en frequent Potamogeton pectinatus en Elodea nuttallii.
Ceratophyllum demersum werd occasioneel opgemerkt.
Zuidelijke oever (segment 19w12)
In segment 19w12 werd Potamogeton pectinatus frequent gevonden. Draadwieren waren
occasioneel aanwezig. Het segment wordt gekenmerkt door een zandig substraat en is vrij diep
(1-2 m). In het segment zijn een aantal drijvende aanlegsteigers aanwezig.
•

Beschutte zones, < 2 m diep, zonder vegetatie

Er zijn twee segmenten die beschut lijken en waar toch geen of nauwelijks vegetatie aanwezig
is: 19w10 en 19w21. Het zijn beide segmenten met een zandig substraat.
Segment 19w10 ligt bij een in onbruik geraakt zwemstrand en evolueert snel tot een diepte van
2 meter. Mogelijk is de diepte hier dus beperkend. Segment 19w21 is vrij recent opgespoten
met zand ten behoeve van strand- en waterrecreatie en is bijgevolg op de meeste plaatsen zeer
ondiep (< 1m). Mogelijks is het te vroeg om hier al vegetatieontwikkeling te verwachten. Het is
toch opvallend dat geen enkel spoor van kolonisatie werd opgetekend. In dit watersegment is
duidelijk te zien hoe opborrelend grondwater de Heerenlaak voedt.
•

Niet beschutte zones, < 2m

In de meeste segmenten die niet beschut zijn groeit geen of nauwelijks vegetatie. Meestal gaat
het om beperkte ontwikkeling van Potamogeton pectinatus, Elodea nuttallii of Zannichellia
palustris. Segment 19w9 is het soortenrijkst. Het is een zeer ondiep segment met zand en grind
als substraat. Er zijn plaatselijk veel depressies aanwezig. We vinden er frequent Zannichellia
palustris, die er soms zeer uitgebreide maar zeer lage matten vormt. In de depressies komt
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Elodea nuttallii occasioneel voor. Elders werden enkele planten van Potamogeton pectinatus en
P. pusillus gevonden.
Beoordeling
Voor de bepaling van het ecologisch potentieel zijn de oeversegmenten 23, 33 en 53 buiten
beschouwing gelaten omdat er zich geen vegetatie kan vestigen. De zwemzones die de
oeversegmenten 35, 37, 39 en 45 omvatten, evenals de watersegmenten 21 en 24, zijn
evenmin meegerekend. Verder zijn ook de verharde oevers van de jachthaven (oeversegment
49) en het watersegment 36 niet in rekening gebracht.
Enkel voor de deelmaatlat typespecifieke waterplanten scoort de Heerenlaak niet goed (Tabel
50). Ook hier is Elodea nuttallii goed vertegenwoordigd in de watervegetatie tot op een diepte
van 2 m. In Kessenich werden twee groeivormen meer aangetroffen dan in de Heerenlaak,
maar in Kessenich is plaatselijk ook een cyanobacteriënfilm waargenomen, waardoor
Heerenlaak iets lager scoort voor de verscheidenheid aan groeivormen. De relatief hoge score
voor de deelmaatlat vegetatieontwikkeling, ondanks de weinig uitgebreide vegetatie, volgt uit
de aangepaste GEP-verwachting. Voor de deelmaatlatten die worden gebruikt voor de
beoordeling van de macrofyten, wordt het ‘one out, all out’ principe gehanteerd, zodat een
matig ecologisch potentieel bereikt wordt (Tabel 50).
Tabel 50: Ecologisch kwaliteitsratio voor de verschillende macrofytendeelmaatlatten en eindbeoordeling in de Heerenlaak
(typespecifieke water- en oeverplanten (TSw, TSo), verstoringsindicatoren in het water en op de oever (Vw, Vo),
vegetatieontwikkeling (VO) en groeivormen (GV)).

Heerenlaak

4.6.4

TSw

TSo

Vw

Vo

VO

GV

EKR macrofyten

0,55

0,84

0,75

0,92

0,66

0,70

0,55

Bespreking

Door de biogeografische overeenkomst, de gelijkenis in abiotische omstandigheden qua
substraat en dynamiek van het waterpeil, de vrije aanvoer van diasporen uit de rivier en een
nog vrij beperkte successie, zijn de oevervegetaties van beide grindplassen niet zo heel
verschillend van deze die langs de Grensmaas worden aangetroffen: voedselrijke
wilgenstruwelen, nitrofiele ruigten, pioniersvegetaties van zandige oevers en grindbanken…
Enkel in deze laatste worden enkele minder algemene soorten aangetroffen. De oevervegetatie
van de Heerenlaak heeft meer affiniteit met die van de sterk dynamische riviertrajecten;
wolfspoot en waterpeper zijn er de meest karakteristieke pioniers. De oevervegetatie van
Kessenich, daarentegen, leunt, met dominante soorten als watermunt, rijst- en rietgras, sterker
aan bij de gestuwde delen van de Maas. Vanwege de vrij steile oevertaluds, golfwerking en
optredende schommelingen van het waterpeil, blijft de ontwikkeling van helofytengordels zeer
beperkt en vinden enkel de meest overstromingsresistente soorten nog vaste voet aan de grond
en dan nog vooral in de Kessenichplas (rietgras, scherpe zegge, rijstgras); grote monocotylen,
zoals riet, zijn nauwelijks ontwikkeld. Ook in de samenstelling van de wilgenstruwelen speelt het
verschil tussen beide plassen in de mate waarin de waterspiegel fluctueert: Salix viminalis is
hier het best tegen bestand en dan ook het sterkst vertegenwoordigd in de Heerenlaakplas,
terwijl de S. cinerea-groep het algemene aspect van Kessenich bepaalt.
Zowel bij Kessenich als Heerenlaak heeft de oeverbegroeiing een GEP bereikt; beide deelscores
zijn vrijwel identiek voor de twee plassen.
Grindplassen in de Maasvlakte hebben in principe duidelijke potenties voor de ontwikkeling van
water- en oevervegetaties. Een onderzoek van Nederlandse grindplassen (Overmars et al.
1992) leverde 15 ondergedoken soorten, 5 nymphaeïden en Lemna minor op. Doorgaans betreft
het soorten van voedselrijk, hard, water, met Potamogeton nodosus, P. pectinatus, Elodea
nuttallii, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Zannichellia palustris en Nuphar
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lutea als meest frequente. Chara sp.20, Eleocharis acicularis, Potamogeton lucens, P. perfoliatus,
Nymphoides peltata en Ranunculus aquatilis werden slechts occasioneel gevonden. De maximale
gekoloniseerde diepte, bedekking en biomassa hangen, volgens deze auteurs, sterk af van het
doorzicht: vegetatie ontbreekt bij een doorzicht van max. 0,4 m, terwijl bij 2,5 m doorzicht
wortelende planten tot op 6 m kunnen voorkomen. Potamogeton pectinatus en Myriophyllum
spicatum koloniseren er als eerste nog troebele plassen tijdens de winning. Los gepakt grof
grind en delen met een helling > 45° worden niet begroeid, compacte klei moeilijk. Zand,
eventueel met klei, is het meest gunstige substraat, met Nuphar veeleer op slib. Getrapte
oevers bevorderen de watervegetatie. Diepe plassen worden vlugger helder en ook de manier
waarop slibrijk Maaswater, dan wel kwelwater, de plas instroomt, is belangrijk. Klink & de la
Haye (2000) vonden enkel submerse vegetatie in Limbugse Maasplassen bij TP-concentraties
lager dan 180 µg l-1. van den Brink (1994) onderzocht benedenstrooms gelegen Maasplassen en
merkt ondermeer de nefaste invloed van zomerinundaties op nymphaeïden en litorale
vegetaties op, waarbij nagenoeg enkel Polygonum amphibium en Typha angustifolia frequente
inundatie weerstaan.
De vegetatie van wateren in het Vlaamse Maasgebied is minder grondig onderzocht. Van Looy
(1999) vond in 9 van de 20 onderzochte wateren (waaronder Kessenich en Heerenlaak) en in de
meeste diepe plassen geen waterplanten in september 1997. Elodea sp., Ceratophyllum
demersum, Potamogeton crispus, P. pectinatus en Zannichellia palustris waren in de overige
nog het meest frequent. De sterke waterpeilschommelingen, golfslag en onstabiele
onderwaterbodem, evenals vertroebeling door grindwinning en scheepvaart werden als
voornaamste belemmeringen voor de vegetatieontwikkeling beschouwd.
Deze waarnemingen in beschouwing nemend, kan gesteld worden dat beide plassen
verhoudingsgewijs reeds een vrij diverse watervegetatie bezitten, althans wat soorten betreft
die zich doorgaans snel vestigen en aan sterk dynamische en voedselrijke omstandigheden zijn
aangepast. Naast de omnipresente Elodea nuttallii, zijn dit vooral Zannichellia en Potamogeton
pectinatus in delen met sterkere waterbeweging door golfslag en soorten als P. crispus, P.
pusillus, P. trichoides, etc., in wat luwer water (zie ook 2.4.4). Op Potamogeton nodosus na, die
enkel in Kessenich drijfbladeren ontwikkelt, ontbreken nymphaeïden, wat zowel aan de nog
weinig gevorderde successie (cf. van Geest et al. 2003), als de peilschommelingen te wijten zal
zijn. Op termijn kunnen, bijv. Nuphar lutea en ook wel enige breedbladige fonteinkruiden zich
mogelijk in Kessenich nog vestigen. In Heerenlaak zijn de omstandigheden, ook door het
geringere doorzicht, hiervoor wel minder gunstig. De watervegetatie van beide plassen duidt op
een hoge trofiegraad. In de minder dynamische en troebele Kessenichplas komt dit enigszins
beter tot uiting, door een meer uitbundige ontwikkeling van filamenteuze algen, plaatselijke
vorming van cyanobacteriële films op het substraat en de neiging tot het geheel opvullen van de
waterkolom door planten, daar waar de omstandigheden dit toelaten. In de beoordeling vertaalt
dit zich eveneens in een iets sterkere indicatie voor verstoring. Heerenlaak daarentegen scoort,
zoals verwacht, iets lager wat de criteria submerse vegetatieontwikkeling en groeivormen
betreft. Al deze kenmerken staan het bereiken van een GEP echter niet in de weg. Het is
daarentegen het overwicht van de neofyt Elodea nuttallii, dat er uiteindelijk voor zorgt dat er
slechts een matig (Heerenlaak), of zelfs maar een ontoereikend (Kessenich) potentieel bereikt
wordt.

20
Kranswieren zijn opvallend schaars ontwikkeld in de Maasplassen en slechts enkele banale soorten, zoals Chara vulgaris,
worden aangetroffen (Bruinsma & Nat 1996; Klink & de la Haye 2000).
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4.7 Macro-invertebraten
4.7.1

Materiaal en methoden

Macrofaunagegevens zijn ingezameld zoals aangegeven door Gabriels et al. (2004). Het betreft
een semikwantitatieve bemonstering met standaardhandnet van de verschillende habitats
(bodem, submerse vegetatie, emerse vegetatie, open water, …), aangevuld met het handmatig
inzamelen van eventuele harde substraten. De ingezamelde dieren zijn, in de mate van het
mogelijke, levend uitgezocht. Determinatie gebeurde minstens tot op het door Gabriels et al.
(2004) aangegeven taxonomisch niveau; de meeste taxa zijn tot op soortniveau
gedetermineerd.
De vangstintensiteit bij de bemonstering dient constant te zijn: een hogere vangstintensiteit
zorgt immers voor een hoger aantal gevangen taxa. Indien de kwaliteitsbepaling op schaal van
individuele bemonsteringsplaatsen wordt uitgevoerd, kunnen verschillende stalen van eenzelfde
meer dan ook niet zomaar worden samengenomen voor het berekenen van de globale MMIF,
want dit zou een vertekend beeld geven van de ecologische kwaliteit. Indien er meerdere
monsters in eenzelfde WL genomen worden, dient de EKR uit de deelresultaten te worden
afgeleid door berekening van een (gewogen) gemiddelde of mediaan. Deze benadering is hier
toegepast. Een alternatief kan er uit bestaan om de aanwezige habitats, verspreid over het hele
meer, gezamenlijk te bemonsteren, waarbij de inspanning gestandaardiseerd wordt in functie
van het WL.
Het door Gabriels et al. (2004) voorgestelde beoordelingssysteem voor alkalische meren (tot op
heden zonder verder typologisch onderscheid) is het uitgangspunt voor de kwaliteitsbepaling.
De hierbij gebruikte index is wat criteria en berekening betreft vrijwel dezelfde als die voor
stromende wateren. Volgens de index worden voor de Maas evenwel hogere aantallen taxa en
EPT-taxa, minder intolerante niet-EPT-taxa en een lagere gemiddelde tolerantiescore verwacht
dan bij een stilstaand water voor eenzelfde ecologisch kwaliteitsniveau. Door de open
verbinding met de Maas kan een hogere ‘achtergrondwaarde’ voor de soortenrijkdom van de
grindplassen verwacht worden (Gabriels et al. 2004) en bijgevolg een relatief gunstiger
kwaliteitsoordeel. De MMIF is voor meren nog niet geïnterkalibreerd met de
beoordelingsmethoden van andere lidstaten, zodat de resultaten alleszins een voorlopig
karakter behouden.
In Kessenich werd een meetplaats (121200) zowel in 2005 als in 2006 met het handnet
bemonsterd en zijn er drie bijkomende meetplaatsen bemonsterd in 2007 (Tabel 51 & Tabel 52,
Figuur 85). Op 30/5/2007 werd ook een mengstaal genomen van de waterbodem.
In de grindplas Heerenlaak is één meetplaats (zwemzone, 122000) zeven maal met een
handnet bemonsterd tussen 1989 en 1997 en éénmaal in 2005; vier bijkomende meetplaatsen
werden bemonsterd in 2007 (Tabel 53 & Tabel 54). Daarnaast is op 30/5/2007 ook een
mengstaal genomen van de waterbodem.
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Tabel 51: Omschrijving van de staalnameplaatsen in Kessenich.

meetplaatsnr.
121200
121210
121215
121220

omschrijving
Kessenich, aan de Maas, ten einde zijweg na brug over Witbeek, pad links naar
beneden, ongeveer halverwege zuidkant plas
Kessenich, aan de Maas, ZO hoek van de grindplas
Kessenich, Maasdijk, 30 m opw verbinding met de Maas
Kessenich, aan de Maas, sloot in bos ten ZO van de grindplas

Tabel 52: Kenmerken van de bemonsteringsplaatsen macrofauna in Kessenich (veg. – vegetatiebedekking).

meetplaats
nr.

golfslag

121200
121210
121215
121220

-

slib zand

x
x

x
x
-

stenen stenen
klein
groot

x
x
x
-

-

schelpen

-

submerse
draadwier helofyten
planten

x
x

x
-

x
x
x

veg.
(%)

2
20
100

Figuur 85: Ligging van de staalnameplaatsen in Kessenich (achtergrond Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie
Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).
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Tabel 53: Omschrijving van de staalnameplaatsen in Heerenlaak.

meetplaatsnr.
122000
122010
122012
122013
122015

omschrijving
Maaseik, Heerenlaak, Maas, 50 m opw. jachthaven Maashuizen,
zwemstrand
Maaseik, Klauwenhofweg, ± aan km paal 54 door weide
Maaseik, Klauwenhofweg, inham ten noorden van hoeve Klauwenhof
Maaseik, Heerenlaak, zuidelijk (schier) eiland t.h.v. hoeve Klauwenhof
Maaseik (Aldeneik), einde Grinaraweg

aan

Tabel 54: Kenmerken van de bemonsteringsplaatsen macrofauna in Heerenlaak (veg. – vegetatiebedekking).

meetplaats
nr.

golfslag

slib

zand

122000
122010
122012
122013
122015

x
x
x
x

x
-

x
x
x
x
x

stenen stenen
schelpen
klein groot

x
x
x
x
-

x

x
-

submerse
draadwier
planten

x
x
-

x
x
-

helofyten

veg.
(%)

x
-

30
5
-

Figuur 86: Ligging van de staalnameplaatsen in Heerenlaak (achtergrond Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie
Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).
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4.7.2

Resultaten Kessenich

Soortensamenstelling
Een volledige lijst van de taxa die zijn gevonden in Kessenich wordt gegeven in Tabel 55. Naast
een vrij groot aantal molluscen (Ancylus, Valvata, Bythinia, Potamopyrgus, Lymnaea,
Dreissena) zijn vooral bloedzuigers (Erpobdella, Glossiphonia), kreeftachtigen (Dikerogamarus)
en eendagsvliegen (Caenis) regelmatig aanwezig. Algemenere soorten kevers, wantsen,
Odonata en kokerjuffers zijn meer onregelmatig aangetroffen. Haliplus fluviatilis is vooral een
soort van rivieren en grotere wateren. Vijf van de 18 op soortnaam gebrachte molluscen en vijf
van de zeven kreeftachtigen zijn niet-inheems. Op basis van de veldwaarnemingen lijkt het niet
onwaarschijnlijk dat de dichtheden van Dreissena en Orconectes limosus vrij groot kunnen zijn.
Het staal van meetplaats 121210 is het soortenrijkst (molluscen, dipteren, Odonata…); dit van
nummer 121215, waar vegetatie en stenen ontbreken, het armst (Tabel 55). Indien enkel de
stalen van 2007 beschouwd worden, blijken deze met meer verscheiden habitatomstandigheden
ook het grootste aantal unieke taxa te bevatten. De meetplaats 121220, gesitueerd in het
bosgedeelte, is weinig representatief voor de eigenlijke plas. De grotere beschikbaarheid van
grof organisch materiaal en meer beschutte omstandigheden weerspiegelen zich in het
voorkomen van taxa als Asellus, Caenis, Hydrometra, Sialis, Stratomyidae en verschillende
Odonata.
Tabel 55: Lijst van de taxa die werden aangetroffen in Kessenich.

groep

taxa

Plathelminthes

Dugesia sp.

Polychaeta

Hypania invalida

Oligochaeta

Naididae

121200

121200

waterbodem

121210

121215

121220

29/09/05

24/07/06

30/05/07

30/05/07

14/06/07

30/05/07

X

X
X
X

Tubificidae
Hirudinea

Erpobdella octoculata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Glossiphonia complanata
Alboglossiphonia hyalina

X

Helobdella stagnalis

X

X

Hemiclepsis marginata

X

X

Theromyzon tessulatum

X

X

Acroloxus lacustris
Ancylus fluviatilis
Valvata piscinalis
Bithynia tentaculata
Potamopyrgus antipodarum
Planorbis planorbis
Gyraulus albus (?)
Anisus vortex
Hippeutis complanatus
Lymnaea stagnalis
Radix ovata
Physa fontinalis
Physella acuta
Corbicula fluminea
Corbicula fluminalis
Corbicula sp.
Dreissena polymorpha
Pisidium sp.

X
X

X

Piscicola geometra
Mollusca

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
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X
X
X
X

X
X
X

X
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groep

taxa

121200

121200

waterbodem

121210

121215

121220

29/09/05

24/07/06

30/05/07

30/05/07

14/06/07

30/05/07

X
X

X
X
X

Sphaerium sp.
Unio tumidus
Unio pictorum
Crustacea

Asellus sp.

X

X
X

Asellus aquaticus
X

Orconectes limosus
Corophium curvispinum

Diptera

Gammarus tigrinus

X

Dikerogammarus villosus

X

X

Lymnomysis benedeni

X

X

X

X

X

X

X

X

Cerapotogonidae

X

Chironomidae tp

X

X

X

X

Chironomidae ntp

X

X

X

X

Psychodidae

X

Stratomyidae

X

Tipulidae
Megaloptera

Sialis lutaria

Coleoptera

Dytiscidae

X
X

X
X

Laccobius bipunctatus

X

Haliplus heydeni

X

Haliplus fluviatilis

X
X

Noterus clavicornis
Hemiptera

Hydroporus palustris

X

Hydrometra stagnorum

X

Notonecta sp.

X
X

Ilyocoris cimicoides
Hesperocorixa sp.

X

Micronecta sp.

Odonata

Sigara falleni

X

Sigara striata

X

X

X

X

X

Aeshna sp.

X

Orthetrum sp.
Ischnura elegans

X
X

X

X

X

Coenagrion sp.

X

Sympetrum sp.

X
X

Lestes viridis
Ephemeroptera

Caenis sp.

X

X

X

X

X
X

Caenis robusta
Trichoptera

Cloeon dipterum

X

Tinodes waeneri

X

Mystacides sp.

X

X

Ecnomus tenellus

X

Leptoceridae

X

X

Hydroptila sp.

leeg

Agraylea sp.

leeg

aantal taxa
aantal taxa uniek 2007
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X

26
-

30
-

20
3
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42
13

15
1

29
11

Beoordeling
Op één staal na (121215), was de MMIF van de handnetmonsters steeds groter dan 0,7, wat
overeenkomt met een goede ecologisch toestand (Tabel 56). De spanning tussen de ShannonWeaver-diversiteitscores (SWD) en de gemiddelde tolerantiescores van de monsters blijft
beperkt. Op staalnameplaats 121215, gelegen aan de verbinding met de Maas, bedroeg de
MMIF slechts 0,5, wat overeenkomt met een matige ecologische toestand voor het meertype en
ook voor de Grensmaas. Opvallend zijn hier een iets lagere MTS en het ontbreken van EPT-taxa,
dit in tegenstelling tot in de plas, waar diverse vertegenwoordigers van deze groepen aanwezig
zijn. Voor de stalen die in 2007 zijn genomen, is de gemiddelde MMIF 0,72, wat overeenkomt
met een goede ecologische toestand. Wanneer het staalnamepunt 121215 buiten beschouwing
wordt gelaten, wat raadzaam lijkt, scoort de gemiddelde MMIF zelfs 0,83. Hierbij wordt aan het
staal uit het bosgedeelte (121220) dan wel eenzelfde gewicht toegekend als aan het monster
dat langs de eigenlijke oever genomen is.
Tabel 56: Metrics (TAX: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; NST: aantal overige gevoelige taxa; SWD: Shannon-Wiener
index; MTS: gemiddelde tolerantiescore), MMIF en WBI van de stalen genomen te Kessenich (WB: waterbodemstaal).

staal
Kessenich
Kessenich
Kessenich
Kessenich
Kessenich
Kessenich

datum
121200
121200
WB
121210
121215
121220

29/09/2005
24/07/2006
30/05/2007
30/05/2007
14/06/2007
30/05/2007

metricwaarden
TAX EPT NST SWD MTS
27
30
18
40
16
29

4
4
2
2
0
1

5
8
4
12
4
11

2,34
2,38
1,76
2,95
2,33
2,73

4,85
5,13
4,67
4,90
4,31
4,93

TAX
4
4
2
4
2
4

metricscores
EPT NST SWD MTS
3
3
2
2
0
1

2
4
2
4
2
4

3
3
2
4
3
4

3
4
3
3
3
3

MMIF
(WBI)
0,75
0,90
0,55 (9)
0,85
0,50
0,80

De waterbodemindex (WBI) leverde een zeer goede score op voor het waterbodemstaal (9). De
MMIF voor dit waterbodemstaal was, zoals verwacht, relatief laag (0,55); deze index is immers
niet bedoeld voor waterbodemstalen.
Gezien op beide bemonsteringsplaatsen langs de ZW-oever een score in het bereik voor een
goede ecologische toestand bekomen wordt, kan het GEP voor de MMIF in dit WL gelijkgesteld
worden aan de GET-verwachting voor het type.

4.7.3

Resultaten Heerenlaak

Soortensamenstelling
Een volledige lijst van de taxa die werden gevonden in de Heerenlaak wordt gegeven in Tabel
57. Ook hier zijn vooral bloedzuigers (Erpobdella), molluscen (Bythinia, Valvata, Corbicula,
Dreissena) en kreeftachtigen (Corophium, Dikerogammarus) het meest regelmatig
aangetroffen. Trocheta pseudodina, een semi-aquatische bloedzuiger, is doorgaans een
rivieroeverbewoner. De exoten lijken nog iets beter vertegenwoordigd te zijn dan in Kessenich
(1 borstelworm, 6 molluscen, 5 kreeftachtigen); Menetus dilatatus is niet in Kessenich
gevonden. Van beide Corbicula spp. zijn blijkbaar grote populaties in de plas aanwezig (Figuur
87).

Figuur 87: Corbicula fluminalis (links) en C.
fluminea (rechts) uit de Heerenlaak (foto J.
Packet).
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Ook hier gaan de aanwezigheid van vegetatie en/of stenen met een groter soortenaantal en
meer unieke soorten gepaard (Tabel 57). Ter hoogte van 122012 en 122013 waren
waterplanten aanwezig, op 122010 – een ondiepe, meer aan golfslag blootgestelde plaats –
niet. Op deze laatste plaats worden minder taxa aangetroffen, maar wel meerdere EPT-taxa.
Kevers, wantsen en Odonata zijn echter beter vertegenwoordigd waar submerse vegetatie
aanwezig is.

Tabel 57: Lijst van de taxa die werden aangetroffen in de Heerenlaak.

groep

taxa

Plathelminthes

Dugesia lugubris
Dugesia sp.
Hypania invalida
Lumbricidae
Naididae
Tubificidae
Erpobdella octoculata
Glossiphonia complanata
Helobdella stagnalis
Hemiclepis marginata
Theromyzon tessulatum
Trocheta pseudodina
Ancylus fluvatilis
Ferrissia wautieri
Valvata piscinalis
Bithynia tentaculata
Potamopyrgus
antipodarum
Planorbis planorbis
Gyraulus albus (?)
Menetus dilatatus
Lymnaea stagnalis
Radix auricularia
Physella acuta
Corbicula fluminea
Corbicula fluminalis
Corbicula sp.
Dreissena polymorpha
Pisidium sp.
Sphaerium sp.
Unio tumidus
Unio sp.

Polychaeta
Oligochaeta

Hirudinea

Mollusca

Acari
Crustacea

Diptera
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Asellus sp.
Asellus aquaticus
Orconectes limosus
Corophium curvispinum
Gammaridae
Gammarus tigrinus
Dikerogammarus villosus
Limnomysis benedeni
Chironomidae tp
Chironomidae ntp

122000

waterbodem

122012

122013

122010

122015

29/09/05

30/05/07

30/05/07

30/05/07

14/06/07

14/06/07

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
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X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

groep

taxa

122000

waterbodem

122012

122013

122010

122015

29/09/05

30/05/07

30/05/07

30/05/07

14/06/07

14/06/07

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

Culicidae
Tipulidae
Megaloptera
Sialis lutaria
Coleoptera
Dytiscidae
Hydroglyphus pusillus
Helophorus sp.
Hemiptera
Micronecta sp.
Sigara striata
Odonata
Orthetrum sp.
Lestes viridis
Ephemeroptera Caenis sp.
Caenis luctuosa
Trichoptera
Tinodes waeneri
Ecnomus tenellus
Mystacides azurea
Mystacides longicornis
Mystacides sp.
Molanna angustata
Cyrnus trimaculatus
Leptoceridae

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

28
7

19
1

X

aantal taxa
aantal taxa uniek 2007

19
-

16
1

34
10

28
4

Beoordeling
De MMIF-score voor de Heerenlaakstalen varieert tussen een matige en een goede ecologische
toestand (Tabel 58): drie van de vier stalen die in 2007 werden genomen hadden een goede
score en één staal had een matige score. Op deze laatste staalnameplaats (122015) was de
oever echter recent heringericht; mogelijk was de macro-invertebratengemeenschap hiervan
nog niet volledig hersteld. Voor de stalen die in 2007 werden genomen, bedraagt de gemiddelde
MMIF 0,73, wat overeenkomt met een goede ecologische toestand. Wanneer de
staalnameplaats 122015 buiten beschouwing wordt gelaten, scoort de gemiddelde MMIF zelfs
0,77. Ook hier kan het GEP voor macro-invertebraten duidelijk op eenzelfde niveau gesteld
worden als de GET-verwachting voor het watertype.
Tabel 58: Metrics (TAX: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; NST: aantal overige gevoelige taxa; SWD: Shannon-Wiener
index; MTS: gemiddelde tolerantiescore), MMIF en WBI van de stalen genomen te Heerenlaak (WB: waterbodemstaal).

metricwaarden

MMIF

metricscores

staal

datum

TAX

EPT

NST

SWD

MTS

TAX

EPT

NST

SWD

MTS

(WBI)

Heerenlaak 122000

23/10/1989

14

0

3

1,90

4,43

2

0

2

3

3

0,50

Heerenlaak 122000

12/10/1990

17

0

5

1,95

4,65

2

0

2

3

3

0,50

Heerenlaak 122000

11/09/1991

25

1

6

2,54

4,56

3

1

3

3

3

0,65

Heerenlaak 122000

15/10/1992

20

1

6

2,44

4,80

3

1

3

3

3

0,65

Heerenlaak 122000

15/07/1994

13

0

0

0,13

3,92

2

0

0

0

2

0,20

Heerenlaak 122000

4/08/1995

20

5

3

2,12

5,00

3

4

2

3

3

0,75

Heerenlaak 122000

21/08/1997

21

1

4

2,47

4,67

3

1

2

3

3

0,60

Heerenlaak 122000

29/09/2005

24

2

4

2,35

4,54

3

2

2

3

3

0,65

Heerenlaak WB

30/05/2007

15

0

2

2,05

4,07

2

0

1

3

3

0,45 (9)

Heerenlaak 122010

14/06/2007

26

4

7

2,58

5,19

3

3

3

3

4

0,80

Heerenlaak 122012

30/05/2007

32

2

7

2,26

4,75

4

2

3

3

3

0,75

Heerenlaak 122013

30/05/2007

28

2

7

2,59

4,89

4

2

3

3

3

0,75

Heerenlaak 122015

14/06/2007

19

2

4

2,63

4,63

2

2

2

3

3

0,60
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Zoals in Kessenich is ook hier een waterbodemstaal genomen. Het toepassen van de MMIF op
dit waterbodemstaal resulteerde ook hier in een relatief lage waarde van 0,45, maar zoals reeds
vermeld, is deze index niet geschikt voor waterbodemstalen. Wanneer de index voor
waterbodems wordt toegepast, scoort dit staal wel zeer goed (WBI = 9).

4.7.4

Andere meren

Behalve in Kessenichplas en Heerenlaak werd ook de Spaanjerd door de VMM bemonsterd. Dit
meer ligt vlak bij de Kessenichplas, maar behoort tot hetzelfde waterlichaam als de Heerenlaak.
Ondanks het feit dat er nog volop grind wordt gewonnen in dit meer, heeft dit meer de laatste
jaren al een goede ecologische score op de MMIF-schaal bereikt (Tabel 59). Hierbij moet wel
opgemerkt worden dat de voormalige meetplaats 121500 in een zwemzone gelegen was, terwijl
het bij 121550 een meer structuurrijke en beschutte vispaaiplaats betreft.
Tabel 59: Metrics (TAX: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; NST: aantal overige gevoelige taxa; SWD: Shannon-Wiener
index; MTS: gemiddelde tolerantiescore) en MMIF van de stalen door de VMM genomen in de Spaanjerd.

datum

staal

TAX
Spaanjerd
Spaanjerd
Spaanjerd
Spaanjerd
Spaanjerd
Spaanjerd

121500
121500
121500
121500
121550
121550

18/10/1989
12/10/1990
11/09/1991
8/08/1997
29/09/2005
24/07/2006

19
20
21
17
32
26

metricwaarden
EPT NST SWD MTS
3
3
3
2
4
4

3
3
5
2
6
7

2,00
1,82
2,36
2,45
2,81
2,33

4,63
4,75
5,14
4,65
4,94
5,04

TAX
2
3
3
2
4
3

metricscores
EPT NST SWD MTS
2
2
2
2
3
3

2
2
2
1
3
3

3
2
3
3
4
3

3
3
4
3
3
4

MMIF
0,60
0,60
0,70
0,55
0,85
0,80

Van de 14 meren van het type Aw die door Denys et al. (2000a, 2000b) globaal werden
bemonsterd, hadden er 4 een goede, 8 een matige en 2 een ontoereikende ecologische
toestand/potentieel volgens de macro-invertebratenscore. Eén van deze meren was een oude
Maasmeander te Dilsen met een goede MMIF-score.

4.7.5

Bespreking

Hoewel er geen soorten werden gevangen die exclusief zijn voor stromende wateren, hebben
heel wat soorten de grindplassen waarschijnlijk wel via de Maas gekoloniseerd. Zo is Trocheta
pseudodina eerder een rheofiele soort, die ook bij het wisselende waterpeil in de oeverzone van
de Heerenlaak geschikte levensomstandigheden vindt. Unio tumidus is eveneens wat meer in
stromend water te vinden. Het meest opvallend zijn echter de vele exoten die werden
aangetroffen. Alle gevangen Polychaeta (1 soort: Hypania invalida), de meeste Crustacea,
waaronder alle Amphipoda, Decapoda en Mysidacea (5 soorten: Orconectes limosus, Corophium
curvispinum, Gammarus tigrinus, Dikerogammarus villosus en Limnomysis benedeni) en heel
wat Mollusca (5 soorten: Corbicula fluminea, C. fluminalis, Dreissena polymorpha, Menetus
dilatatus en Potamopyrgus antipodarum) zijn immers exoten die al in de Maas werden
aangetroffen (Swinnen et al. 1998; Greijdanus-Klaas 2001; Vanden Bossche et al. 2001;
Nguyen & De Pauw 2002; Vanden Bossche 2002; Josens et al. 2005).
In welke mate de vele exoten de ecologie van de grindplassen beïnvloeden is op basis van de
beschikbare gegevens niet uit te maken; de mogelijkheden zijn alleszins velerlei. Van
Gammarus tigrinus en Dikerogammarus villosus is bekend dat ze andere vlokreeften met succes
kunnen wegconcurreren; Corophium curvispinum is een potentiële voedselconcurrent van
Hydropsyche (Pinkster et al. 1992). Filtreerders, zoals Dreissena en Corbicula, zouden bij
voldoende hoge densiteiten, mogelijk de fytoplanktonconcentratie, de retentie van zwevende
stof, en de P-vrijstelling uit het sediment kunnen beïnvloeden (Mellina et al. 1995), met
misschien zelfs gunstige gevolgen voor het doorzicht (Zhu et al. 2006), terwijl Orconectes zowel
de dichtheden van invertebraten (incl. Dreissena) als macrofyten kan doen afnemen en in
sommige gevallen intense graafactiviteit aan de dag kan leggen (Perry et al. 1997; GohseReimann 2007; Holdich & Black 2007).
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Voor het overige is de soortensamenstelling goed vergelijkbaar met deze die door van den Brink
(1994) in meer benedenstroomse uiterwaardplassen is waargenomen en dan vooral met die in
zeer dynamische, troebele, plassen. De soorten die deze auteur vermeldt als het meest
abundant in sterker geïsoleerde, meer plantenrijke, situaties (Caenis spp., Molanna angustata,
Mystacides longicornis, Sigara falleni) ontbreken echter evenmin, zij het dat ze hier slechts
plaatselijk en weinig talrijk voorkomen (cf. ook Klink & de la Haye 2000).
De verhouding tussen ‘filter & deposit feeders’ en ‘shredders’ staat in verband tot de mate
waarin fytoplankton (en detritus), dan wel grof organisch materiaal als voedsel ter beschikking
staan en is hierdoor ook karakteristiek voor de mate waarin meren geïsoleerd zijn van een rivier
(van den Brink 1994). Klink & de la Haye (2000) vonden de hoogste biomassa’s filterende
invertebraten in Maasplassen met sterke rivierinvloed. Hoewel de bemonstering ook hier geen
goed beeld van geeft, lijkt het er op dat filtreerders in de Heerenlaak een grotere rol spelen, wat
gezien het grotere relatieve oppervlak van ondiepe delen dat door bivalven en Corophium
bevolkt kan worden, evenmin onwaarschijnlijk lijkt.
Beide WL scoren in 2007 goed voor de MMIF. Wanneer de exoten buiten beschouwing worden
gelaten voor het berekenen van de MMIF, worden vrijwel steeds lagere scores verkregen (Tabel
60). Dit is te wijten aan de afname van de metrics ‘aantal soorten’ en ‘aantal overige gevoelige
soorten’21. Wanneer dezelfde stalen worden gebruikt voor het berekenen van een gemiddelde
MMIF, als wanneer de exoten wel inbegrepen zijn, dan bereikt Kessenich nog steeds een goed
ecologisch potentieel met een MMIF van 0,8, terwijl Heerenlaak dan, met een MMIF van 0,68,
slechts een matig ecologisch potentieel heeft. M.a.w. ‘biologische pollutie’ (Elliot 2003) leidt hier
tot een overschatting van het ecologisch potentieel.
Tabel 60: Metrics (TAX: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; NST: aantal overige gevoelige taxa; SWD: Shannon-Wiener
index; MTS: gemiddelde tolerantiescore) en MMIF van de stalen genomen in Heerenlaak en Kessenich, waarbij exoten niet
zijn meegerekend.

staal

datum

Heerenlaak 122000
Heerenlaak 122000
Heerenlaak 122000
Heerenlaak 122000
Heerenlaak 122000
Heerenlaak 122000
Heerenlaak 122000
Heerenlaak 122000
Heerenlaak 122010
Heerenlaak 122012
Heerenlaak 122013
Heerenlaak 122015
Kessenich 121200
Kessenich 121200
Kessenich 121210
Kessenich 121215
Kessenich 121220

23/10/1989
12/10/1990
11/09/1991
15/10/1992
15/07/1994
4/08/1995
21/08/1997
29/09/2005
14/06/2007
30/05/2007
30/05/2007
14/06/2007
29/09/2005
24/07/2006
30/05/2007
14/06/2007
30/05/2007

TAX
14
15
23
18
12
17
19
18
18
26
22
14
22
26
33
11
29

metricwaarde
EPT NST SWD MTS
0
0
1
1
0
5
1
2
4
2
2
2
4
4
2
0
1

3
4
5
5
0
2
3
3
5
5
6
3
4
7
10
3
11

1,90
1,87
2,46
2,33
0,12
2,00
2,35
2,13
2,39
2,01
2,23
2,25
2,50
2,29
2,65
2,07
2,73

4,43
4,53
4,48
4,72
3,83
4,94
4,58
4,44
5,28
4,62
4,82
4,43
4,77
5,12
4,82
4,09
4,93

metricscore
MMIF
TAX EPT NST SWD MTS
2
2
3
2
1
2
2
2
2
3
3
2
3
3
4
1
4

0
0
1
1
0
4
1
2
3
2
2
2
3
3
2
0
1

2
2
2
2
0
1
2
2
2
2
3
2
2
3
4
2
4

3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

3
3
3
3
2
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3

0,50
0,50
0,60
0,55
0,15
0,65
0,55
0,60
0,70
0,65
0,70
0,60
0,70
0,80
0,80
0,45
0,80

21
De omgevingsvereisten van invasieve exoten kunnen minder strikt zijn dan die van verwante inheemse soorten, terwijl
ook de interspecifieke en functionele relaties kunnen verschillen. Indien ze de plaats innemen van indigene soorten zijn ze
hierdoor, ook op hoger taxonomisch niveau, moeilijk als ‘equivalent’ in een ecologische beoordeling te beschouwen.
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Hoewel er vrij ver van elkaar liggende oeverdelen bemonsterd werden, was de
soortensamenstelling van de in 2007 in Heerenlaak genomen monsters vrij gelijkaardig. Op de
staalnameplaatsen met een relatief schuine oever (122012 en 122013) waren waterplanten
aanwezig, terwijl de staalnameplaats met een steile grindoever (122010) onbegroeid was. Deze
laatste staalnameplaats werd gekenmerkt door een lager aantal taxa, maar een groter aantal
EPT-taxa en een hogere gemiddelde gevoeligheid van de taxa, waardoor de MMIF toch
vergelijkbaar was (Tabel 58). In een studie van 22 Ierse meren, bleek dat de macroinvertebratengemeenschap van onbegroeide stenige oevers en macrofytenrijke oevers binnen
één meer een grotere gelijkenis vertoonde dan die van oevers met hetzelfde habitat in
verschillende meren (White & Irvine 2003). Hoewel het meer noordelijke deel van de plas
onbemonsterd bleef, lijkt het er al bij al op dat de resultaten vrij representatief kunnen zijn voor
het hele WL, de verbindingsgeul met de Maas misschien uitgezonderd.
Bij Kessenich kan hierover geen uitspraak gedaan worden, gezien enkel het zuidoostelijke deel
bemonsterd werd. Het is niet uitgesloten dat de faunasamenstelling verder van de Maas weg
enigszins anders was.

4.8 Visfauna
4.8.1

Materiaal en methoden

Bij de aanvang van dit project was er over de vispopulatie in deze twee grindplassen weinig
geweten. Het was dus noodzakelijk een vrij uitgebreide visbestandopname uit te voeren,
gebruik makend van verschillenden afvismethodes.
Voor de bemonstering van een vispopulatie worden meren door de ontwerp-CEN-richtlijn (Draft
prEN 14962 ‘Water quality - Guidance on the scope and selection of fish sampling methods’;
Tabel 61) provisioneel ingedeeld in drie categorieën, afhankelijk van oppervlakte en diepte.
Deze richtlijn geeft ook aan welke methoden het best voor de verschillende categorieën gebruikt
worden om de visstand te bemonsteren. De in deze opdracht beschouwde waterlichamen
behoren tot de categorie 3.
Tabel 61: Meercategorieën voor visbemonstering (bron: Draft prEN 14962).

Voor deze meren wordt een combinatie van volgende methoden aanbevolen: fuiken,
elektrovisserij en kieuwnetten. Het bemonsteren met één techniek maakt dat selectief gevist
wordt op bepaalde plaatsen (bv. elektrisch vissen is beperkt tot de oeverzone), of op bepaalde
soorten (bv. fuiken vangen zeer goed paling). Door deze methodes te combineren verkrijgt men
een globaler beeld van de vissamenstelling in een meer. De voor- en nadelen van de gebruikte
afvistechnieken worden hier kort beschreven.
Elektrisch vissen
Hier wordt gebruik gemaakt van een elektrovisserij-apparaat met twee elektroden van het type
Deka 7000, met stroomvoorziening via een generator. Het toestel werd gebruikt van op een
boot. Bij het gebruik van dit toestel worden er twee tegengestelde elektrische polen in het water
gehouden, waardoor een elektrische stroom wordt gestuurd. Dit creëert een beperkt gebied van
hoge spanning in het water. Vissen in dit gebied worden geheel of gedeeltelijk verdoofd en
kunnen vrij gemakkelijk worden opgevist met een schepnet. Voor een gedetailleerde
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omschrijving van de technische specificaties van de gebruikte apparatuur wordt verwezen naar
Van Thuyne et al. (1996).
Voordelen:
• elektrovisserijtoestellen zijn gemakkelijk verplaatsbaar;
• men kan vissen op moeilijk bereikbare plaatsen (bv. onder overhangende takken);
• er kunnen relatief grote aantallen gevangen worden op korte tijd;
• de vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode (meestal herstellen ze binnen
het half uur).
Nadelen:
• het dieptebereik is vrij klein en elektrovisserij is dus vooral beperkt tot de oeverzones;
• bij een slecht doorzicht (bijv. algenbloei) is het moeilijk om de verdoofde vissen te zien;
• sommige kleine visjes (< 5 cm) overleven de elektrische schok niet.
Fuiken
Er wordt gebruik gemaakt van grote dubbele schietfuiken (Figuur 88). De eerste hoepel heeft
een breedte van 1,4 m en een hoogte van 1 m. Voor een uitgebreide beschrijving van deze
fuiken wordt verwezen naar Van Thuyne et al. (2006).
Voordelen:
• de vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode;
• zowel kleine als grote vissen kunnen in dezelfde fuik worden gevangen, wel beïnvloedt de
gebruikte maaswijdte de selectiviteit van de palingvangsten;
• fuiken worden op de bodem gelegd en kunnen dus bemonsteren op grote diepte.

Figuur 88: Dubbele schietfuik (Van Thuyne et al. 2006).

Nadelen:
• gewoonlijk duurt het een tijdje alvorens de vissen in de fuik zwemmen (daarom worden
fuiken meestal langere tijd in het water gelaten);
• bij rottingsprocessen op de bodem (afsterven algen, bladval, enz.) zal de
zuurstofconcentratie ’s nachts sterk afnemen. Als de vissen dan gevangen zitten in de
fuiken, kunnen ze aan het zuurstoftekort niet ontsnappen en zal er sterfte optreden;
• het plaatsen van fuiken in helder en ondiep water kan, omwille van vandalisme en diefstal,
een probleem zijn;
• bij een te hoge densiteit van vis in de fuik is er gevaar voor verstikking.
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Kieuwnetten
Kieuwnetten worden op verschillende dieptes geplaatst. Zware stenen houden de netten op hun
plaats en zorgen ervoor dat ze gespannen blijven. Door vlotters worden de netten rechtop
gehouden in het water. Vissen zwemmen in een maas van een (moeilijk zichtbaar) kieuwnet en
kunnen niet meer vooruit, doordat het lichaam meestal het hoogst is achter de kop. Ze kunnen
evenmin nog achteruit, omdat hun kieuwdeksels constant open en dicht gaan. Vandaar de naam
voor deze vistuigen.
Voordelen:
• ze kunnen op verschillende dieptes in de waterkolom worden geplaatst;
• men kan zeer selectief bepaalde groottes van vissen vangen door de geschikte maaswijdte
te kiezen;
• kieuwnetten zijn vrij efficiënt indien ze goed zijn aangebracht.
Nadelen:
• men mag de netten niet te lang in het water laten indien men de vissen levend wil houden;
• de vissen kunnen worden beschadigd;
• er is veel handigheid en geduld vereist om de vissen uit de kieuwnetten te halen;
• langwerpige, slangvormige vissen, zoals paling, kunnen niet worden gevangen met
kieuwnetten.
Voor het bepalen van de visindex worden niet alle gegevens gebruikt. Op basis van
expertoordeel wordt een aangepast methode voorgesteld, waarbij getracht wordt een optimale
balans te vinden tussen de werkintensiteit, bekomen informatie en het welzijn van de vissen.
Daar het gebruik van kieuwnetten over een periode van 2 uur relatief weinig extra informatie
geeft over de aanwezige soorten en deze methode schadelijk is voor de vis, is de methode niet
geselecteerd voor de berekening van de visindex. In verschillende andere landen wordt deze
methode wel gebruikt, maar blijven deze netten 24 uur in het water. De vangst is dan veel
groter, maar de vissen sterven hierbij. De aangepaste methode voor het afvissen van meren
bestaat uit fuikvangsten en elektrisch vissen. Op basis van de omtrek en de oppervlakte van het
meer wordt de bemonsteringsintensiteit berekend. Per hectare wordt er 1 fuik (twee dagen =
48 uur) geplaatst, met een minimum van 4 fuiken en een maximum van 10 fuiken. Elektrisch
wordt 15 % van de oeveromtrek bemonsterd, met een minimum van 1000 m en een maximum
van 2000 m. Wanneer de omtrek minder dan 1000 m bedraagt, wordt de volledige omtrek
bemonsterd.
Voor het berekenen van de biomassa per hectare wordt de bemonsterde oppervlakte
gelijkgesteld aan 80 m² per fuik per dag en bij het elektrisch vissen aan 2,5 m vermenigvuldigd
met de lengte van de bemonsterde oever.
Voor het uitrekenen van de ecologische kwaliteit wordt de index gebruikt van Belpaire et al.
(2000). Deze index bestaat uit 8 parameters, die elk behoren tot een van de volgende drie
biologische categorieën die door de ontwerp-CEN-richtlijn worden aangegeven om een
waterlichaam te beoordelen: soortensamenstelling en abundantie van de soorten, de
aanwezigheid van verstoringgevoelige soorten en de leeftijdsopbouw van de visgemeenschap.
Deze index is opgemaakt voor stilstaande wateren in Vlaanderen en omdat dit, op enkele
uitzonderingen na, allemaal kunstmatige of sterk veranderde waterlichamen zijn, kan deze
index ook benut worden om de twee grindplassen te beoordelen.
Kessenich werd bemonsterd van 7 tot 10/5/2007. Er werd 3984 m oevertraject bemonsterd
door middel van elektrisch vissen (Figuur 89) en daarnaast werden ook 24 fuiken en 7
kieuwnetten geplaatst (Figuur 90).
De Heerenlaak werd bemonsterd van 21 tot 24/5/2007. Er werd 4753 m bemonsterd door
middel van elektrisch vissen (Figuur 91) en daarnaast werden ook 20 fuiken en 10 kieuwnetten
geplaatst (Figuur 92).
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Figuur 89:Kessenich met aanduiding van de door middel van elektrisch vissen bemonsterde trajecten.

Figuur 90: Kessenichplas met aanduiding van plaatsen die werden bemonsterd d.m.v. kieuwnetten en fuiken (achtergrond
Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).
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Figuur 91: Heerenlaak met aanduiding van de door middel van elektrisch vissen bemonsterde trajecten.

Figuur 92: Heerenlaak met aanduiding van plaatsen die werden bemonsterd d.m.v. kieuwnetten en fuiken (achtergrond
Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).
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4.8.2

Resultaten Kessenich

Visgemeenschap
Voor elke vissoort worden de aantallen opgegeven die zijn gevangen met de verschillende
vangstmethodes (Tabel 62). In totaal werden er 449 vissen gevangen in Kessenich, die samen
63,1 kg wogen. Behalve kolblei, die enkel in de fuik werd gevangen, werden alle soorten
elektrisch gevangen. 7 soorten werden enkel d.m.v. elektrisch vissen gevonden. Vangsten met
kieuwnetten leverden geen extra soorten. 40 % van de gevangen vissen waren blankvoorns. Uit
de biomassaverdeling blijkt echter dat dit vooral éénjarige blankvoorns zijn en dat deze slechts
2,32 % van de gevangen biomassa uitmaken. 67 % van de gevangen biomassa bestond uit
palingen. De gevangen vissen zijn dus niet evenwichtig verdeeld over de verschillende soorten.
De aanwezigheid van kopvoorn en eventueel riviergrondel zijn de enige indicaties van
uitwisseling met de Maas.
Tabel 62: Aantallen van de gevangen vissoorten die werden gevangen met de verschillende methoden in Kessenich.

Kessenich
baars
bermpje
bittervoorn
blankvoorn
blauwbandgrondel
brasem
kleine modderkruiper
kolblei
kopvoorn
paling
pos
rietvoorn
riviergrondel
snoek
snoekbaars
tiendoornige stekelbaars
winde
zeelt
aantal soorten

elektrisch

fuiken

kieuwnetten

22
5
18
149
5
6
13
7
17
4
8
8
7
1
1
1
21

11
32
2
1
1
49
49
1
-

8
1
1
-

17

8

3

Beoordeling
Voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van Kessenich werd 1107 m van het d.m.v.
elektrisch vissen bemonsterde traject gebruikt. Daarnaast werden ook de gegevens van 10
fuiken gebruikt. Het aantal gevangen vissen en hun biomassa, die werden gebruikt voor de
berekening van de ecologische kwaliteit, staan vermeld in Tabel 63.
De scores voor de verschillende metrieken worden opgesomd in Tabel 64. Hierbij scoren alle
afzonderlijke metrieken van 1-5, terwijl de EKR scoort van 0-1. Voor de berekening van de IBI
worden alle metrieken gebruikt. Hierbij worden de percentages blankvoorn, rietvoorn en brasem
samengenomen als de ‘typische soorten-waarde’. Kessenich heeft een matige EKR voor de
maatlat vissen. Op parameterniveau scoren vooral de ‘gewichtsverhouding piscivoren/nietpiscivoren’ en de ‘typische soorten’ laag. De lage gewichtverhouding piscivoren/niet-piscivoren
is ondermeer te wijten aan de hoge biomassa paling; paling is een alleseter en behoort dus tot
de niet-piscivore soorten. Ondanks de beperkte aantallen, worden de snoekrekrutering en biomassa en de zeeltrekrutering en -biomassa als matig beoordeeld. De aanwezigheid van
verschillende leeftijdsklassen wijst namelijk op rekrutering van beide soorten en dit wordt
positief beoordeeld.
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Tabel 63: Aantallen en biomassa van vissen, die werden gebruikt voor het berekenen van de ecologische kwaliteit van
Kessenich.

Kessenich

aantal

biomassa (g)

baars
bermpje
bittervoorn
blankvoorn
blauwbandgrondel
brasem
kopvoorn
paling
pos
rietvoorn
riviergrondel
snoek
snoekbaars
winde
zeelt

8
3
17
169
3
8
7
34
15
3
8
3
1
1
3

770
15
18,7
1080
4
7990
675
23900
77,7
991
30,1
8
1100
21,9
54,5

totaal

283

36700

Tabel 64: Waarden en scores voor de verschillende metrieken voor vissen.

Kessenich

waarde

score

typische soorten
blankvoorn (%)
rietvoorn (%)
brasem (%)
aantal soorten
totale biomassa (kg/ha)
snoek (kg/ha)
zeelt (kg/ha)
verhouding biomassa roofvis/witvis
% exoten
tolerantiewaarde
IBI

2,33
0,0295
0,0270
0,217
15
53,3
0,0116
0,0790
0,0534
3,02

2
1
1
5
4
3
3
3
2
4
5
3,25

EKR

4.8.3

0,55

Resultaten Heerenlaak

Visgemeenschap
In de Heerenlaak werden in totaal 899 vissen gevangen (Tabel 65), die samen 113 kg wogen.
Dominante soorten qua aantallen waren paling, kolblei, snoekbaars en blankvoorn, maar ook
andere soorten zoals brasem, zonnebaars, rietvoorn en baars waren algemeen aanwezig. In
vergelijking met Kessenich zijn de aantallen vissen evenwichtiger verdeeld over de verschillende
soorten. Qua biomassa zijn paling en brasem de dominante soorten, maar ook kolblei,
snoekbaars en blankvoorn maakten een groot deel van de biomassa uit. Snoekbaars, een soort
die slecht één keer in Kessenich werd aangetroffen, maakte tijdens de afvissingen in de
Heerenlaak 15 % uit van de biomassa. In tegenstelling tot de grindplas Kessenich werden hier
wel meerjarige blankvoorns gevangen. Behalve sneep, die enkel met kieuwnetten werd
gevangen, werden alle soorten in de Heerenlaak elektrisch gevangen. Bermpje, kopvoorn,
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karper en kwabaal werden enkel d.m.v. elektrisch vissen gevangen. In vergelijking met
Kessenich worden meer typische riviersoorten aangetroffen (kopvoorn, kwabaal, sneep).
Tabel 65: Aantallen van de gevangen vissoorten die werden gevangen met de verschillende methoden in Heerenlaak.

Heerenlaak

elektrisch

fuiken

kieuwnetten

baars
bermpje
bittervoorn
blankvoorn
brasem
karper
kolblei
kopvoorn
kwabaal
paling
pos
rietvoorn
sneep
snoek
snoekbaars
zeelt
zonnebaars

8
1
40
21
1
3
17
36
1
45
18
43
3
106
12
2

27
1
15
12
44
203
8
1
20
1
50

7
43
53
41
1
2
2
11
-

16

11

8

aantal soorten

Beoordeling
Voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van de Heerenlaak werd 1560 m van het
d.m.v. elektrisch vissen bemonsterde traject gebruikt. Daarnaast werden ook de gegevens van
10 fuiken gebruikt. De aantallen en de biomassa’s van de gevangen vissen, die werden gebruikt
voor de berekening van de ecologische kwaliteit, staan vermeld in Tabel 66.
Net als Kessenich heeft de Heerenlaak een matige EKR voor de maatlat vissen (Tabel 67). Op
parameterniveau scoren ook hier vooral de gewichtsverhouding piscivoren/niet-piscivoren en de
typische soorten laag.
Tabel 66: Aantallen en biomassa van het deel van vissen, die werden gebruikt voor het berekenen van de ecologische
kwaliteit van de Heerenlaak.

Heerenlaak

aantal

biomassa (g)

baars
bittervoorn
blankvoorn
brasem
karper
kolblei
paling
pos
rietvoorn
snoek
snoekbaars
zeelt
zonnebaars

9
37
3
2
3
21
80
4
16
3
38
9
4

1030
37,3
30,5
973
13300
2590
49600
28,5
27
22,9
3130
224
45,4

229

71000

totaal
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Tabel 67: Waarden en scores voor de verschillende metrieken voor vissen.

Heerenlaak
typische soorten
blankvoorn (%)
rietvoorn (%)
brasem (%)
aantal soorten
totale biomassa (kg/ha)
snoek (kg/ha)
zeelt (kg/ha)
verhouding biomassa roofvis/witvis
% exoten
tolerantiewaarde
IBI

waarde

score

1
0,000430
0,000381
0,0137
13
129
0,0416
0,408
0,0627
4,47

2
1
1
5
4
5
3
3
2
3
4
3,37

EKR

4.8.4

0,57

Bespreking

Het viswatertype van deze grindplassen behoort tot het blankvoorn-brasemdiepwater- tot
brasem-snoekbaarsdiepwatertype (De Vocht 2006). De Vocht (2006) vermeldt voor Kessenich
ook sterke schommelingen in de soortensamenstelling tussen jaren; voornamelijk voor soorten
zoals alver, pos, winde, blankvoorn en roofblei. De populaties van paling en snoekbaars zouden
hier achteruit gaan. Voor de Heerenlaak vermelden De Vocht et al. (1991) blankvoorn, brasem,
baars en snoekbaars als dominante soorten. Meer benedenstrooms, in Nederland, gelegen
aangetakte Maasplassen hebben een opportunische, door benthivore soorten gedomineerde,
visfauna van het brasem-blankvoorntype (van den Brink 1994). Dit is blijkbaar ook hier het
geval.
Tot op heden konden geen effecten van hydromorfologische drukken op de uitkomst van de
visindex worden aangetoond. Hierdoor is de beoordelingsmethode onveranderd toegepast.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke effecten de verschillende drukken kunnen hebben
op de visfauna en of een aanpassing van de beoordeling nodig is bij aanwezigheid van bepaalde
drukken.
Het lage aandeel roofvis in beide plassen is mogelijk te wijten aan een hoge hengeldruk op
roofvissen, zoals snoek en snoekbaars. Ook de relatief lage temperatuur van het meer in de
periode van de bemonsteringen zorgde mogelijk voor een kleinere vangstefficiëntie in de
diepere delen van de grindplassen. Verder is het beperkte aandeel macrofyten in de meren een
belangrijk nadeel voor plantenminnende vissoorten (waaronder snoek) en bepaalt dit mee de
matige EKR voor de visfauna.
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5 Besluiten
5.1 Eigenschappen van beide waterlichamen
Hoewel beide grindplassen tot hetzelfde watertype behoren, in een gelijkaardige
landschappelijke context gelegen zijn en hun oorsprong dezelfde is, vertonen ze onderling
belangrijke verschillen wat hun morfologie betreft, alsook in de hoeveelheid, samenstelling en
dynamiek van het water en de hierin opgeloste stoffen en zwevend materiaal dat ze ontvangen.
Deze resulteren in blijvende verschillen in het algemeen functioneren en de fysisch-chemische
en biologische toestand, evenals in de gevoeligheid voor drukken, zowel wat verontreiniging en
eutrofiëring, als hydromorfologische verstoringen betreft. Hierbij dient in aanmerking genomen
te worden dat de diepe grindplassen langs de Grensmaas erg jonge en in hoge mate
‘onnatuurlijke’ systemen zijn, die bovendien door het streven van het riviersysteem naar een
dynamisch geomorfologisch evenwicht, voortdurend aan een sterke dynamiek bloot staan. In de
indeling volgens van den Brink (1994) zijn ze als ‘zeer dynamische’ wateren te beschouwen.

5.2 Drukken
In Tabel 68 wordt een synthese gegeven van de voornaamste drukken op beide wateren.
Vooreerst zijn er de effecten van de peilfluctuaties. De grootte en frequentie van positieve
peilvariaties is uitgesproken het grootst in Heerenlaak; bovendien blijven ze hier niet beperkt
tot een kortere periode buiten het vegetatieseizoen, maar treden sterke verhogingen er ook tot
in de zomer regelmatig op. Hierdoor zijn er duidelijk rechtstreekse effecten, met name op de
oevermorfologie en de vegetatie, en indirecte gevolgen voor de nutriëntentoestand en het
doorzicht, wat dan weer inwerkt op zowel de vegetatie als de overige BKE. Doordat het
instromende water een langere weg dient af te leggen bij Heerenlaak dan bij Kessenich, is de
relatieve influx van minerale zwevende stof hier wellicht minder groot. Voor trager bezinkend
zwevend organisch materiaal is dit niet noodzakelijk het geval. Dit bezinkt ten dele verderop in
de ondiepe toegangsgeul, waar het aan resuspensie onderhevig blijft, of pas in de diepere
delen. Transport en sedimentatie leiden daarbij tot ‘sediment focusing’ in de diepste delen.
Beide grindplassen hebben te leiden van eutrofiëring, vanwege een te hoge fosforbelasting.
Terwijl Heerenlaak vooral invloed ondervindt van ‘harde’ recreatie, zijn de voortdurende
werkzaamheden en wellicht ook hengeldruk verdere aandachtspunten bij de grindplas
Kessenich. De geplande verdere verdieping van deze grindplas zal, op langere termijn, wellicht
geen beduidend effect op de nutriëntentoestand hebben, maar tijdens en tot enkele jaren na de
afwerking, zullen deze werken het GEP blijven hypothekeren.

5.3 Ecologische toestand
In beide grindplassen beantwoordt de fysisch-chemische toestand, niet aan de waarden die voor
het GEP worden vooropgesteld; niet alleen worden veel te hoge TP-concentraties vastgesteld,
ook de zuurstoftoestand van het hypolimnion laat, bijzonder in Heerenlaak, te wensen over.
Aangezien het ‘one out, all out’ principe wordt gehanteerd, wordt de ecologische toestand
bepaald door de laagst scorende BKE maatlat (Tabel 69).
In Kessenich is het element macrofyten, met een ecologische kwaliteitsratio van 0,35, hierbij
bepalend, wat leidt tot een ontoereikend ecologisch potentieel. Dit is te wijten aan de lage score
van de relatieve index voor typespecificiteit van de soortensamenstelling; dit vanwege de hoge
relatieve abundantie van smalle waterpest, een invasieve neofyt, die competitief bevoordeeld is
in dynamische situaties. Zowel fytoplankton, fytobenthos, als visfauna bereiken een matig
kwaliteitsniveau, wat waarschijnlijk voornamelijk het gevolg is van de nog steeds hoge
organische belasting en de hoge nutriëntenconcentraties in de Grensmaas. De
fytobenthosbeoordeling vertoont daarbij merkelijke schommelingen van jaar tot jaar,
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hoogstwaarschijnlijk in relatie tot de ingrijpende werkzaamheden. Enkel voor de macrofauna is
de ecologische kwaliteit ogenschijnlijk goed.
Tabel 68: Overzicht van de voornaamste actuele drukken op beide onderzochte grindplassen.

algemene druk

aspect

positieve
peilvariatie

fysische effecten (erosie,
te hoog waterniveau,…)
minerale SPM
organische SPM

nutriënten

infrastructuur
oeververharding
recreatie

werkzaamheden

extern

intern
ruimtebeslag
habitat
motorvaart (golfwerking,
vertroebeling, verstoring
substraat)
hengelen
troebeling/menging

Kessenich

Heerenlaak

(+)

+/++

+

(+)

+

++

++

++

+?
(+)

+
+
+
++

+
+/++

(+)
-

opmerkingen
te verzachten bij
Kessenich
te verzachten bij
Kessenich
hoofdzakelijk door te
sterke belasting Maas;
te verzachten bij
Kessenich
hoofdzakelijk door te
sterke belasting Maas;
te verzachten bij
Kessenich
te verzachten
te verzachten
te verzachten

te verzachten
tijdelijk

In de Heerenlaak is het de fytobenthosmaatlat die het slechtste scoort: met een ecologische
kwaliteitsratio van 0,48 bezit dit waterlichaam een matig ecologisch potentieel. De macrofyten,
evenals de vissen, geven een iets beter resultaat, maar blijven eveneens in het matige gebied.
De macro-invertebraten en het fytoplankton bereiken beide een goed ecologisch potentieel, wat
in het laatste geval wellicht te wijten is aan lichtlimitatie van het fytoplankton en het uitblijven
van cyanobacteriënbloei door de korte verblijftijd, omstandigheden waarbij de maatlat niet goed
bruikbaar is. Ook de matige ecologische waterkwaliteit van de Heerenlaak is waarschijnlijk
voornamelijk een gevolg van de hoge organische belasting en de hoge nutriëntenconcentraties
in de Grensmaas. Bijkomende elementen zijn hier evenwel de verstorende werking vanwege de
recreatie (turbulentie) en de zeer uitgesproken schommelingen van het waterniveau. In
Nederlandse Maasplassen is een betere waterkwaliteit waargenomen in meren met een langer
verbindingskanaal (Overmars et al. 1992; Peeters & Gylstra 1995; Klink & de la Haye). Hoewel
de lange, stroomafwaarts gelegen verbindingsgeul van de Heerenlaak ervoor zorgt dat de
rechtstreekse instroom van Maaswater via de verbinding er kleiner is, resulteert dit hier niet in
een goed ecologische potentieel. Dit is het gevolg van een korte verblijftijd, gepaard met een
zeer aanzienlijke influx van Maaswater, zowel bij hoge waterstanden als via doorzijging aan de
zuidwestelijke zijde, de morfologie van de plas, die een sterke gevoeligheid voor resuspensie
met zich mee brengt en de intense waterbewegingen (ook tengevolge gemotoriseerde
waterrecreatie), in combinatie met de werking als sedimentval voor sterk organisch,
nutriëntenrijk, zwevend materiaal.
Tabel 69: EKR’s voor de verschillende maatlatten en eindscore voor Kessenich en Heerenlaak (de MMIF-beoordeling bij
uitsluiting van exoten is tussen haakjes weergegeven).

fytoplankton
fytobenthos
macrofyten
macro-invertebraten
visfauna
EKR eindscore
150

Kessenich
0,54
0,51
0,35
0,83 (0,80)
0,55
0,35

Heerenlaak
1,00
0,48
0,55
0,77
(0,68)
0,57
0,48
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Deze beoordeling geldt, natuurlijk, enkel indien de voorgestelde klassegrenzen voor de BKE en
het afzonderlijk in acht nemen van de scores voor macrofyten en fytobenthos behouden blijven.
De waarnemingen in deze studie tonen duidelijk de meerwaarde aan van een beoordeling van
vernoemde indicatoren als afzonderlijke kwaliteitselementen en verantwoorden het gebruik van
het ‘one out, all out’ principe voor hun integratie. Hoewel de beoordeling op een andere leest
geschoeid is dan deze voor de KRW, is het niet oninteressant te vermelden dat ook de
zoöplanktonsamenstelling, vooral in de Heerenlaak, een eerder matige kwaliteit uitwijst, terwijl
in Kessenich de betere vegetatieontwikkeling een wat gunstiger beeld als resultaat heeft (zie
Addendum).
Ook de normering van fosfor voor zowel het meertype, als het riviertype Rzg, i.c. de
Grensmaas, is cruciaal voor de GEP-verwachtingen die hier gehanteerd zijn op het vlak van de
P-concentratie in de meren zelf en de hieruit afgeleide waarden voor fytoplankton en
macrofyten. Bij een eventuele verstrenging zullen al deze waarden bijgesteld dienen te worden.
De reactie van de afzonderlijke beoordelingsmethoden op de gecombineerde drukken kan voor
de grindplas Kessenich bij het ‘ongewijzigd’-scenario als volgt worden samengevat: macrofyten
(invasieve soorten) > fytoplankton, fytobenthos, vissen > macro-invertebraten. Bij Heerenlaak
is dit fytobenthos, macrofyten, vissen > macro-invertebraten, fytoplankton, bij de huidige
werkwijze, of fytobenthos, macrofyten, vissen, macro-invertebraten > fytoplankton, indien de
invasieve invertebraten niet worden meegeteld bij het berekenen van de MMIF-metrieken. Deze
verschillen zijn niet onbelangrijk, gezien het GEP in beide wateren niet bereikt wordt en er
verder een gerichte opvolging dient te gebeuren van de biologische effecten van de maatregelen
die genomen worden om dit kwaliteitsniveau te bereiken. In beide gevallen zijn vooral de
producenten hier toonaangevend. Dit is niet onverwacht, gezien deze sterk door de
waterkwaliteit (de eutrofiëringsdruk in het bijzonder) en in het geval van macrofyten en
Heerenlaak, de optredende hydromorfologische drukken gestuurd worden. Toch dient dit voor
de macrofyten in Kessenich enigszins genuanceerd te worden, vermits daar vooral het aspect
typespecifieke flora doorweegt. Bij Heerenlaak blijkt dan weer dat blind vertrouwen op enkel het
fytoplankton evenmin een betrouwbaar beeld geeft. De fauna-elementen volgen daarbij veeleer
de evolutie van het algemene habitat. Dit neemt niet weg dat, bijvoorbeeld, vismonitoring met
betrekking tot bepaalde ecosysteemaspecten, zoals de connectiviteit, een toegevoegde waarde
kan inhouden. Een mogelijke keuze van te monitoren kwaliteitselementen, die hiermee rekening
houdt, zou voor Kessenich kunnen bestaan uit de combinatie van een meer frequente en
gedetailleerde opvolging van het fytoplankton en het fytobenthos. Voor de overige elementen
dringt een meer intensieve monitoring zich hier echter niet op, waarbij voor de macrofyten
vooral het neofytenaspect, evenals de uitbreiding van de submerse vegetatie, de nodige
aandacht vragen. Het is echter zinvol om dit laatste aspect, hetzij ruimtelijk, dan wel door het
registreren van de maximaal gekoloniseerde diepte, meer op de voet en samen met
voornoemde indicatoren, 2 à 3 jaarlijks op te volgen. De recente vegetatieontwikkelingen laten
alleszins snelle, vooral kwantitatieve, veranderingen voor het kwaliteitselement macrofyten
vermoeden. Bij Heerenlaak stelt zich het probleem dat het fytoplankton merkelijk minder
gevoeligheid vertoont door de optredende lichtlimitatie en korte verblijftijd. Bij een gunstige
waterkwaliteitsevolutie (i.c. wat helderheid betreft) kan dit echter zeer snel wijzigen en zal ook
het fytoplankton als indicator aan betekenis winnen. In eerste instantie kan hier echter de
nadruk gelegd worden op een combinatie van macrofyten- en fytobenthosmonitoring, die dan
beide met hogere frequentie, i.c. 2- à 3-jaarlijks, onderzocht dienen te worden.
De problematiek van invasieve macrofaunasoorten even buiten beschouwing latend, kunnen de
voornaamste ecologische doelstellingen die voor beide systemen gewaarborgd dienen te worden
als volgt samengevat worden:
• fysisch-chemisch: afname van TP tot minder dan 74 µg l-1 in Kessenich en Heerenlaak;
• hydromorfologie: afname van SPM-concentraties in Heerenlaak tot een eufotische diepte van
minstens 2 m in de litorale zone bereikt is;
• fytoplankton: gemiddelde concentraties chlorofyl a lager dan 22 µg l-1 in Kessenich en
Heerenlaak; doorbreken van jaarlijks optredende cyanobacteriënbloei in Kessenich;
• fytobenthos: constant behalen van GEP in Kessenich, evenals Heerenlaak;
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•

•

macrofyten: algemene uitbreiding van de submerse vegetatie tot minimaal 2 m onder
normaal peil van het wateroppervlak in Heerenlaak; terugdringen van de Elodea nuttalliidominantie in Kessenich;
vissen: vergroten van het aandeel piscivoren door habitatverbetering, i.c. door het
bevorderen van de submerse vegetatie.

Als bijkomende natuurdoelstelling kan gestreefd worden naar de verdere ontwikkeling en
instandhouding van het Natura2000 habitattype 3270 ‘Chenopodion rubri en Bidention p.p.’ op
de oevers (cf. Sterckx et al. 2007) en van het habitattype 3150 ‘van nature eutrofe meren met
vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition’, zij het daarbij veeleer beperkt
blijvend tot begroeiingen met breedbladige fonteinkruiden, zoals Potamogeton lucens, P.
nodosus en P. perfoliatus, in het water. Verder behoren eutrafente facies van het type 3140
‘kalkrijke oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara-vegetaties’, met trofietolerante
kransbladsoorten en misschien Nitellopsis tot de mogelijkheden.

5.4 Milderende maatregelen
Klink & de la Haye (2000) geven, meer algemeen, een aantal aanbevelingen voor het
verbeteren van de ecologische kwaliteit van Maasplassen. Hier bespreken we enkel de
voornaamste opties met betrekking tot de bestudeerde waterlichamen.

5.4.1

Kokerverbinding met de rivier

Een beperking van de relatieve invloed van het rivierwater op de watersamenstelling van
aangetakte Maasplassen zal leiden tot een betere nutriëntentoestand, maar variabelen als
biochemisch zuurstofverbruik, Kjeldahlstikstof en chlorofylconcentraties kunnen daarbij,
aanvankelijk toch, eerder hogere waarden kunnen aannemen, door verminderde lichtlimitatie
van het fytoplankton (zie ook Peeters & Gylstra 1995). Bij voldoende grondwatervoeding van
goede kwaliteit mag aangenomen dat deze gevolgen eerder beperkt in de tijd zullen zijn.
Naar analogie met enkele grindplassen in het centrale gebied, kan er ook bij de Kessenichplas
gepleit worden voor een ‘regelbare’ verbinding met de rivier via kokers. In het ongestuwde
Maastraject worden deze aangelegd vanuit veiligheidsoverwegingen, in de uitvoering van het
plan Levende Grensmaas. Met het plan Levende Grensmaas wordt gestreefd om de rivier terug
in contact te brengen met het overstromingsgebied. Dit kan via het afgraven van zomerdijken
of het verlagen van oevers. Op een aantal plaatsen is deze mogelijkheid echter niet meer te
realiseren omwille van de aanwezigheid van leidingen in de oever of vanwege de veiligheid van
de nabijgelegen winterdijk. Om hier toch een contact te herstellen tussen plassen in het
winterbed en de rivier, wordt een kokerverbinding aangelegd doorheen de zomeroever.
Een verbinding maken via een koker biedt het voordeel dat een deel van de geïdentificeerde
drukken vanuit de rivier gemilderd kunnen worden. Kleine, maar frequent optredende
peilschommelingen kunnen beperkt worden en de instroom van voedselrijk rivierwater tijdens
kleine tot middelhoge pieken wordt sterk beperkt. De kokerverbinding garandeert wel dat de
doorstroming met grondwater behouden blijft, vermits de drainerende invloed van de rivier op
peil gehouden kan worden.
Voor Heerenlaak is deze maatregel geen optie binnen de gestelde nuttige doelen.

5.4.2

Verminderen directe aanvoer vervuilende effluenten

In de Heerenlaak zijn potentiële vervuilingsbronnen aanwezig aan de oostzijde, vanuit de
boerderij (via een afvoergeul) en mogelijk, via afspoelend en/of ondiep doorsijpelend
nutriëntenrijk water, na bemesting van de grote maïsakker. Ook vanwege de boot- en
oeverrecreatie kan mogelijk ook enige vervuiling optreden. Bemesting of behandeling met
pesticiden van de grasvelden en perken rond de plas is uit den boze.
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Voor de Kessenich-plas is diffuse verontreiniging van het grondwater met pesticiden/herbiciden
uit het nabijgelegen groenteteeltgebied niet uitgesloten. Hoewel ook regelmatig in de Maas
vastgesteld, kan de beduidende concentratie diazinon in het voorjaar 2007 aan het
noordwestelijke uiteinde hier een gevolg van zijn.

5.4.3

Uitbreiden van natuurvriendelijke oevers

De realisatie van oeverzones met een geleidelijk hellend talud kan bijdragen aan de realisatie
van een GEP in beide grindplassen en de ecologische kwaliteit aanzienlijk verhogen (zie ook
Klink & de la Haye 200022). Terwijl dit voor Kessenich reeds gepland is in 2008 (zie hieronder),
vereist dit voor de Heerenlaak een wijziging van de oeverfuncties in die gedeelten waaraan
(nog) geen natuurfunctie is toegewezen. Op het aanleggen van vooroevers na, zijn de
mogelijkheden dan ook vrij beperkt.
Voor de aanvulling van de oevers van de Kessenichplas (ontgrinding Maasweg) werd in 2005
een advies geformuleerd ten aanzien van profielen en substraten. Hierin werd voorgesteld om
een variatie in afdekmateriaal aan te wenden, gaande van zandig tot lemig (hergebruik
dekgronden), waarbij zoveel mogelijk zandig materiaal wordt gebruikt om karakteristieke
gemeenschappen van de oevers (Slijkgroen-associatie) en de hogerop gelegen
stroomdalgraslanden te ontwikkelen. Voor het oeverprofiel werd een geleidelijke gradiënt
uitgetekend, gaande van ondiep permanent water, over zones die geregeld geïnundeerd worden
in de zomer (droogvallende oevers) en zones die enkel bij hogere waterstanden onder water
komen te staan. Hiertoe werden variabele hellingen ingetekend van 1/20 tot 1/50. De
onderscheiden zones (niveaus zijn geijkt op gemiddeld zomerwaterpeil = 23,50m TAW) zijn:
• waterzone: lager dan 23,00 m TAW met helling 1/8; in deze zones komt een rijke
watervegetatie voor van rivierfonteinkruid, tenger - en haarfonteinkruid, zannichellia;
• ondiep water: tussen 23,00 m TAW en 23,50 m TAW met voornamelijk zandig materiaal en
profiellengte ca. 25 m; streefbeeld: ontwikkeling van moerasvegetaties, rietvegetaties,
rijstgras en ondergedoken waterplanten; functie voor: moerasvogels (waterral), ijsvogel,
otter en vishabitat (voorbeeld: tegen Koningssteen aan in de noordoostelijke hoek);
• oeverzone: tussen 23,50 m TAW en 24,00 m TAW, droogvallende zandige oevers met
regelmatige overstroming, profiellengte ongeveer 25 m;
streefbeeld:
pioniersvegetaties
met slijkgroen, fraai duizendguldenkruid, naaldwaterbies, vreemde ereprijs,… (voorbeeld:
opspuiting aan de oostelijke rand van de Kleizone);
• lage weerd: tussen 24,00 m TAW en 25,00 m TAW; zandig materiaal met profiellengte
ongeveer 40 m; op stroomluwe plaatsen ontwikkeling van schietwilgenbos, of een ruigte
gekenmerkt door zeegroene rus en watermunt (vegetatie tussen Zilverschoonverbond en
Filipendulion); op plaatsen met meer stroming (zijde Vissen Akker) vegetatie van
Zilverschoonverbond en iets hoger, Kweekgrasgraslanden (voorbeelden: typische
rivierlandvegetaties op Kollegreend zuid);
• hoge weerd: tussen 25 m TAW en 26 m TAW; lemig materiaal met profiellengte ongeveer
30 m; evolutie tot Arrhenatherion met sikkelklaver, echte kruisdistel, zwarte toorts, gulden
sleutelbloem, graslathyrus, kleine ratelaar, beemdkroon, zachte haver (voorbeelden:
Kollegreend Zuid en Koningssteen).

5.4.4

Impact recreatie minimaliseren

Hoewel watergebonden recreatie bij de Heerenlaak een blijvend gegeven is, kan getracht
worden de negatieve impact tot een minimum te beperken. Al te intense waterverplaatsing op
plaatsen waar de demping gering is, zoals in de verbindingsgeul naar de Maas, is eenvoudig te
beperken door regelgeving m.b.t. de toegelaten vaarsnelheid. Ook kan de opportuniteit van
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waterski op de plas, gezien de mogelijkheden hiervoor op de Maas, onderzocht worden.
Daarnaast is het verplicht terugzetten van gevangen roofvis op beide plassen aan te bevelen.

5.5 Kennishiaten
De relaties tussen de beoordelingsresultaten, de metrieken waarop deze gebaseerd worden en
de diverse drukken die op het behandelde watertype inwerken zijn nog onvoldoende gekend om
een betrouwbare inschatting van het ecologisch potentieel toe te laten. Door de afwezigheid van
een hydromorfologische beoordelingsmethode zijn er ook weinig concrete uitgangspunten om
mogelijke druk-responsrelaties te toetsen. Het is zeker niet uit te sluiten dat een betere
gevoeligheid voor hydromorfologische (en andere) wijzigingen een verdere verfijning van de
beoordelingsmethoden vraagt. Enkele specifieke punten kunnen in dit verband vermeld worden.
Wat de fytoplanktonmethode betreft is in deze studie al een andere benadering van de
combinatie van de chlorofylconcentratie en de cyanobacteriënbiomassa voorgesteld, die tot een
meer realistische weergave van de ecologische kwaliteit over het hele bereik kan leiden. Voor de
fytobenthosbeoordeling is de inschaling van een aantal taxa, die zich recent via waterlopen in
Vlaamse meersystemen blijken te vestigen (bijv. Eolimna comperei, Reimeria uniseriata), nog
onduidelijk en dit vooral vanwege te beperkte waarnemingen m.b.t. de ecologische vereisten
van deze taxa in stilstaande wateren. Hun huidige inschaling als ‘indifferent’ impliceert immers
dat ze bij aanwezigheid het bereiken van een GEP/GET onder het aanvaardbare niveau, evenals
een toestand die beter scoort dan de ondergrenswaarde voor de goede klasse, minder
waarschijnlijk maken. Wat de macrofyten aangaat is de relatie van de aspecten ‘diversiteit aan
groeivormen’ en ‘submerse vegetatieontwikkeling’ tot de frequentie (en grootte) van
peilvariaties niet enkel verder te onderbouwen, maar kan gedacht worden aan een meer
kwantitatieve benadering van de diverse groeivormen in de betreffende deelindex. Wellicht
kunnen structurele afwijkingen beter gedetecteerd en opgevolgd worden aan de hand van
minimale ‘arealen’ of populatiegroottes voor bepaalde groeivormen (bijv. grote monocotylen).
Dit werd tot nu toe niet nagestreefd, vanwege de sterke variatie die, onafhankelijk van
antropogene drukken, in de meeste watertypen kan optreden. Mogelijk kan het stellen van
minimale kwantitatieve verwachtingen hier een uitkomst brengen. Ook behoort enige verfijning
van de schaal waarmee de hoeveelheid submerse vegetatie beoordeeld wordt, tot de nader te
onderzoeken opties. De bemonsteringsstrategie voor macro-invertebraten verdient nadere
aandacht. In deze studie werden relatief kleine oeverdelen afzonderlijk bemonsterd en
beoordeeld, waardoor de interpretatie van het resultaat bij kleinere aantallen monsters op de
schaal van het waterlichaam onduidelijk blijft. Een meer globale bemonstering, hetzij van een
groter aantal plaatsen verspreid over de plas, dan wel van alle aanwezige habitats met een
gestandaardiseerde mate van inspanning, kan overwogen worden om eventuele heterogeniteit
beter te ondervangen. De variabiliteit van sommige deelmetrieken in de MMIF-index, zoals de
Shannon-Weaver-diversiteitsindex, is opvallend klein, terwijl het oorzakelijke verband met
drukken niet altijd duidelijk is in minder extreme situaties. Hun informatieve waarde kan dan
ook in vraag gesteld worden. Ook door een meer soortspecifieke en/of bredere invulling van de
tolerantiewaarden voor de taxa kan de gevoeligheid wellicht verhoogd worden. Hetzelfde geldt
voor de bepaling van het soortenaantal, waaraan alle taxa, exoten inbegrepen, nu in gelijke
mate aan bijdragen: een sterkere differentiatie is hier te bekomen door weging al naargelang de
taxonomische of functionele groep. Verder draagt het uitmiddelen van de verschillende scores,
die nochtans aparte karakteristieken van de macrofaunasamenstelling vertegenwoordigen,
eveneens bij tot een zekere inertie. Net als bij de visindex, is een sterkere oriëntatie i.f.v. het
watertype zeker een bijkomend aandachtspunt (cf. Tabel 70).
Een heikel punt, dat in deze studie uitgesproken naar voor is gekomen, is ook de beoordeling
van diverse invasieve, niet-inheemse soorten, die niet of moeilijk ‘beheer(s)baar’ zijn (bijv.
Eolimna comperei, Elodea nuttallii, Dreissena polymorpha, Corbicula spp. en kreeftachtigen) en
die, in bepaalde gevallen, mogelijk antagonistische ecologisch-functionele effecten uitoefenen
(verhoogde helderheid, hogere soortenaantallen,…), waarop de beoordeling van de (andere)
kwaliteitselementen onevenredig kan reageren. Hieromtrent dienen op Europees niveau
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afspraken gemaakt te worden. Een mogelijke benadering zou kunnen bestaan uit het
formuleren van een ‘biotisch’ GEP, naast het hydromorfologisch GEP. De modaliteiten hiervoor
dienen echter voldoende strikt te zijn, om de noodzaak tot initiatieven voor een efficiënt
exotenbeheer niet te ondermijnen. Een specifieke beoordeling van de mate waarin nietinheemse soorten het WL beïnvloeden (cf. Olenin et al. 2007) kan daarbij een nuttig instrument
zijn.
Tabel 70: Typologisch niveau waarop de beoordelingsmethode toegepast wordt voor de biologische kwaliteitselementen.

BKE
fytoplankton
fytobenthos
macrofyten
macro-invertebraten
visfauna

beoordelingsniveau
(sub)type
(sub)type
(sub)type
type
categorie

Tot slot moet er op gewezen worden dat een meer nauwkeurige massabalans voor de Phuishouding in de onderzochte en andere te beoordelen WL een belangrijke bijdrage tot een
goede inschatting van hun ecologisch potentieel zou betekenen.
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ADDENDUM: Zoöplankton
A.1 Inleiding
Watervlooien (Cladocera), roeipootkreeftjes (Copepoda) en raderdiertjes (Rotifera) vormen
samen de belangrijkste vertegenwoordigers van het zoetwater zoöplankton (Scheffer 1998).
Voornamelijk watervlooien zijn een uitermate belangrijke component van het aquatisch
voedselweb. Dankzij hun enorm hoge aantallen in het water is de groep in staat om het
fytoplankton te controleren en zo het water helder te houden (Lampert 1987). Daarenboven
vormen ze een belangrijke voedselbron voor tal van andere taxonomische groepen, zoals
vissen, amfibieën en macro-invertebraten (Gliwicz 2004). Hun buitengewoon snelle
populatieaangroei is mogelijk door een aseksuele (parthenogenetische) voortplantingswijze
tijdens gunstige omstandigheden (Hebert 1978). Bij verslechterende omgevingscondities
vormen ze seksuele ruststadia die vele decennia levensvatbaar blijven, zelfs bij extreme
zuurtegraden en omstandigheden zoals droogte, hitte en koude. Deze ruststadia worden
bovendien gemakkelijk op passieve wijze verspreid door tal van vectoren, voornamelijk vogels
en insecten, zodat nieuwe habitats snel kunnen worden gekoloniseerd (Louette & De Meester
2005).
Zoöplankton maakt geen deel uit van de biotische indicatorenset van de Kaderrichtlijn Water.
Desondanks zijn er voor deze groep tal van indices ontwikkeld die de ecologische kwaliteit van
watersystemen kostenefficiënt kunnen beoordelen (Gannon & Stemberger 1978; Van Tongeren
et al. 1992; Derevenskaya & Mingazova 2000; Lougheed & Chow-Fraser 2002; de Eyto et al.
2003; Kane & Culver 2003; Moss et al. 2003; Walseng et al. 2003; Boix et al. 2005; Nixdorf et
al. 2005; Søndergaard et al. 2005; Lougheed et al. 2007; Tabel 71). Het schaaldieren
zoöplankton (watervlooien en roeipootkreeftjes) bezit namelijk een aantal eigenschappen die
hen uitermate geschikt maken als biotische indicator. Zo komen ze veelvuldig voor in
stilstaande systemen, verschillen hun gemeenschappen in structuur naargelang de trofische
status / verzuringsgraad van het waterlichaam, reageren ze snel op verstoringgradiënten en zijn
de relaties tussen zoöplankton en zowel fytoplankton als waterplanten goed gedocumenteerd.
Bijkomend kunnen ze gemakkelijk worden bemonsterd, en, zeker wat watervlooien betreft,
relatief eenvoudig worden gedetermineerd tot op soortniveau. De aanwezigheid van grote
hoeveelheden ruststadia van watervlooien in het sediment van het waterlichaam laat bovendien
meer diepgaande analyses toe met betrekking tot het bepalen van de ecologische kwaliteit
(Angeler & García 2005; Vandekerkhove et al. 2005).
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A.2 Methoden
Staalname
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de zoöplanktonfauna in elk waterlichaam werd
zowel de pelagiale als litorale zone uitvoerig onderzocht. Het pelagiaal zoöplankton werd
tegelijkertijd bemonsterd met het fytoplankton. Dit betrof maandelijks een kwantitatieve
bemonstering in de periode september-oktober 2006 en april-augustus 2007. Tijdens elke
staalname werd op 16 random verspreid gelegen locaties een dieptegeïntegreerd staal van de
waterkolom genomen (Figuur 93). Op elke locatie werd het water verzameld tot en met het
metalimnion door middel van een Niskin fles en werd 5 l water van elke locatie samengebracht
in een recipiënt. Van dit mengstaal werd 50 l gefilterd over een 64 µm planktonnet. Het litoraal
zoöplankton werd éénmalig (augustus 2007) kwalitatief bemonsterd op 8 random verspreid
gelegen locaties met een plankton steeknet (64 µm) (Figuur 94). Stalen werden bewaard in
formaldehyde 4 %. Alle watervlooien werden geteld en geïdentificeerd tot op soortniveau
(Flössner 2000). Indien meer dan 300 individuen aanwezig waren werd een substaal genomen.
Copepoden werden onderscheiden tot op ordeniveau (Cyclopoida, Calanoida en Harpacticoida)
en geteld. Densiteiten werden omgezet naar biomassa’s via gepubliceerde lengtegewicht relaties
(McCauley 1984).
Tabel 71: Lijst van indices die de ecologische kwaliteit van watersystemen beoordelen aan de hand van zoöplankton.

index
gewicht zoöplankton per liter
gewicht Cyclopoida per liter
gewicht Cladocera per individu (alternatief lengte)
gewicht Calanoida per individu
soortenrijkdom
diversiteitsindex
dominantie-index
zeldzaamheidsindex
ratio densiteit grote watervlooien op het totaal zoöplankton
ratio densiteit specifieke Chydoridae op het totaal zoöplankton
ratio densiteit Calanoida op Cyclopoida en Cladocera
ratio densiteit Calanoida op Cyclopoida
ratio biomassa zoöplankton op fytoplankton (alternatief chlorofyl a)
aandeel van elke soort gewogen met coëfficiënt (alternatief aan/afwezigheid) WZI
aandeel van elke soort gewogen met coëfficiënt en soortenrijkdom (alternatief aan/afwezigheid)
QAELS
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Figuur 93: Locaties van de verschillende staalnameplaatsen voor zoöplankton in Kessenich. Blauwe stippen duiden op de
pelagiale staalnameplaatsen, rode stippen met code op litorale staalnameplaatsen (achtergrond Orthofoto's, middenschalig,
kleur, provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).

Figuur 94: Locaties van de verschillende staalnameplaatsen voor zoöplankton in Heerenlaak. Blauwe stippen duiden op de
pelagiale staalnameplaatsen, rode stippen met code op litorale staalnameplaatsen (achtergrond Orthofoto's, middenschalig,
kleur, provincie Limburg, VLM/OC en provincie Limburg, opname 2003, GIS-Vlaanderen).
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Verwerking
Zes indices werden berekend die de ecologische kwaliteit van waterlichamen bepalen aan de
hand van zoöplankton. Vier indices werden berekend op het pelagiaal zoöplankton, twee meer
gedetailleerde indices werden geschat op de litorale watervlooienfauna (Tabel 72). Daar waar
voor de eerste vier indices densiteiten of biomassa’s van taxonomische eenheden alsook hun
onderlinge verhoudingen worden gebruikt, baseren de twee gedetailleerde indices zich op het
relatieve voorkomen van soorten in de gemeenschap, gewogen met een soortspecifieke
coëfficiënt, in combinatie met het totaal aantal soorten aanwezig in de gemeenschap. Deze
soortspecifieke coëfficiënten worden afgeleid door de soorten arbitrair een waarde toe te kennen
met betrekking tot hun gevoeligheid ten opzichte van gedegradeerde omgevingscondities.
Tabel 72: Maatlatindeling conform de Kaderrichtlijn Water voor zes verschillende indices gebaseerd op zoöplankton met
bijhorende grenswaarden.

zeer goed

goed

matig

< 164

< 164

< 342

< 487

< 1024

<7

< 25

< 60

< 98

< 237

> 0,5

> 0,5

0,5-0,2

< 0,2

< 0,2

> 0,7

> 0,7

0,7-0,3

< 0,3

< 0,3

5-4

4-3

3-2

2-1

1-0

10-8

8-6

6-4

4-2

2-0

zoöplankton (µg/l) (Søndergaard et al. 2005)
Cyclopoida (µg/l) (Søndergaard et al. 2005)
grote Cladocera (#/l) / zoöplankton (#/l)
(Moss et al. 2003)
zoöplankton (µg/l) / chlorofyl a (µg/l)
(Moss et al. 2003)
WZI (Lougheed & Chow-Fraser 2002)
QAELS (Boix et al. 2005)

ontoereikend slecht

Vermits er voor de verschillende types stilstaande waterlichamen in Vlaanderen (Jochems et al.
2002) nog geen maatlatgrenswaarden werden bepaald van de berekende indices op het
pelagiaal zoöplankton, hanteren we de maatlatindeling zoals ze verschenen is in de
internationale literatuur (Moss et al. 2003; Søndergaard et al. 2005). Hetzelfde geval stelt zich
voor de twee meer gedetailleerde indices, daar ook hier voor Vlaanderen nog geen multivariate
analyses uitgevoerd werden tussen de zoöplanktonfauna en heersende omgevingscondities en
dus geen soortspecifieke coëfficiënten beschikbaar zijn. Bijgevolg hanteren we voor het
berekenen van deze laatste twee indices de soortspecifieke coëfficiënten zoals ze beschikbaar
zijn vanuit de internationale literatuur (Lougheed & Chow-Fraser 2002; Boix et al. 2005; zie
onderstaande kaders). Voor alle zes de indices geldt dat de categorie waarin uiteindelijk de
berekende indexwaarde valt, een inschatting geeft van de ecologische kwaliteit van het
waterlichaam, conform de gangbare maatlatindeling bij andere biotische indicatoren van de
Kaderrichtlijn Water (Tabel 72).
n

∑Y T U
i i

Wetland Zooplankton Index (WZI) =

i

i =1
n

∑Y T

i i

i =1

Yi: relatieve hoeveelheid of aanwezigheid van soort i, Ti: tolerantie van soort i, Ui: optimum van
soort i (Lougheed & Chow-Fraser 2002).

n

Water Quality of Lentic Shallow Environments Index (QAELS) =

((∑ Ki × Yi ) + 1) × log( M + 1)
i =1

Yi: relatieve hoeveelheid of aanwezigheid van soort i, Ki: kwaliteitscoëfficiënt van soort i, M:
soortenrijkdom (Boix et al. 2005).
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A.3 Resultaten & bespreking
Pelagiaal zoöplankton
Pelagiaal zoöplankton omvat soorten die zich in de waterkolom ophouden en, althans in diepe
meren, een dagelijkse verticale migratie kunnen uitvoeren, grotendeels om zich te beschermen
tegen vispredatie. Overdag houdt het zich op in diepere waterlagen, ’s nachts wanneer de kans
op predatie lager is, migreert het naar hogere waterlagen om zich te voeden met fytoplankton.
Belangrijke vertegenwoordigers binnen deze groep zijn soorten van de genera Daphnia,
Diaphanosoma en Bosmina. Een bijkomende aanpassing tegen predatie is de aanwezigheid van
een hoge transparantie, ontwikkeling van stekels en evolutie naar een geringere
lichaamsgrootte. Ook de predatore watervlo Leptodora, die zich voedt met andere watervlooien,
wordt vaak aangetroffen in het pelagiaal zoöplankton.
Zowel watervlooien als roeipootkreeftjes dragen elk ongeveer evenveel bij tot het totale
zoöplankton, met een overwicht van watervlooien in de zomer en roeipootkreeftjes in het vooren najaar. Van de watervlooien zijn Daphnia, Diaphanosoma en Bosmina de belangrijkste
vertegenwoordigers, soorten die karakteristiek zijn voor diepe meren (> 3 m) (Stich et al.
2005). Veel individuen van het genus Daphnia vertoonden bovendien kop- en staartstekels wat
duidt op de aanwezigheid van predatie door zowel vis als invertebraten. Om vispredatie te
ontwijken moeten individuen namelijk zo klein mogelijk zijn, terwijl een omgekeerde strategie
geldt bij predatie door invertebraten. Dit resulteert in kleine en zeer transparante individuen
met stekels ter bescherming van predatie respectievelijk door vis en door invertebraten zoals
Leptodora en spookmuglarven van het genus Chaoborus. Daphnia maakt ongeveer de helft uit
van de watervlooienbiomassa en is jaarrond aanwezig, terwijl Bosmina en Leptodora
voornamelijk in de zomerperiode worden aangetroffen. Diaphanosoma wordt eerder
waargenomen in de nazomer.
Litoraal zoöplankton
Het litoraal zoöplankton betreft voornamelijk soorten die geassocieerd zijn met structurele
elementen (waterplanten, stenen, modder). Een belangrijke groep hierbij is de soortenrijke
familie van de Chydoridae (de Eyto et al. 2003). Vertegenwoordigers van het litoraal
zoöplankton kunnen sterk gepigmenteerd zijn, speciale morfologische aanpassingen ondergaan
hebben (bv. nekzuignap bij Sida, afgeplatte snuit bij Graptoleberis) en voeden zich onder
andere met bacteriën, protisten, perifyton, fytoplankton en detritus. Veel soorten van deze
groep zijn minder goede kolonisatoren en worden door de sterke verstoringgraad (nutriënten en
pesticiden) van watersystemen in Vlaanderen enkel nog aangetroffen in refugia (van oudsher
onvervuilde rivierarmen en afgesloten meanders).
De waargenomen soorten worden weergegeven in Tabel 73. Vermeldenswaardig is zeker het
voorkomen van een aantal soorten die in Vlaanderen nog niet werden waargenomen (Alona
protzi), niet werden waargenomen de laatste decennia (Paralona pigra en Chydorus gibbus) of
zeldzaam zijn (Monospilus dispar; Louette et al. 2007). Alona protzi was tot op heden enkel
gekend als een vertegenwoordiger van de fauna in grondwaterstromen in onder andere de
Ardennen (Brancelj & Dumont 2007). Het voorkomen aan de Maas kan gerelateerd worden aan
de aanwezigheid van geschikt habitat (watervoerende grindpakketten). Van Paralona pigra, ook
een soort van grondwaterlagen, is er slechts één enkele waarneming gekend van de Teut in
1978 (Dumont 1989). Van de ecologie van Chydorus gibbus is zeer weinig gekend, maar de
soort zou geassocieerd zijn met nutriëntenarmere condities (Flössner 2000). Monospilus dispar
is een soort die zich eerder ophoudt tegen het sediment. De nabijheid van de Maas als refugium
kan zeker een rol hebben gespeeld bij het voorkomen van deze soorten in de nieuw gecreëerde
waterlichamen. Het behoud van onverstoorde systemen is, althans voor soorten die zich slecht
verplaatsen, zoals het geval is voor bepaalde chydoriden, van cruciaal belang voor het in stand
houden van hun diversiteit. De overige soorten aangetroffen in het litoraal zoöplankton zijn
soorten die regelmatig worden opgemerkt in Vlaanderen (Louette et al. 2007) en meer specifiek
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ook reeds waargenomen werden in traag stromende zones van de Maas en bijrivieren (Marneffe
et al. 1996; Gosselain et al. 1998; Viroux 1999, 2002).
Ecologische kwaliteit
Zoöplankton (zowel als gemeenschapsstructuur en de aanwezigheid van bepaalde indicatieve
soorten) kan informatie verschaffen over de algemene ecologische kwaliteit van het systeem
door middel van indices, maar ook specifieke inzichten in de controle op fytoplankton, de
aanwezigheid van planktivore vis, de structuurkwaliteit van waterplanten en de invloed van het
riviersysteem
De beoordeling van het pelagiaal zoöplankton aan de hand van vier verschillende indices wordt
weergegeven in Tabel 74. Over het algemeen kunnen we stellen dat de ecologische kwaliteit
van beide meren als ontoereikend tot matig kan worden beschouwd. Voornamelijk de hoge
biomassa aan Cyclopoida, en bij uitbreiding zoöplankton, is ervoor verantwoordelijk dat de
meren relatief laag scoren. Een hoog voedselaanbod van fytoplankton (gevolg van
nutriëntenaanrijking) kan toelaten dat de biomassa aan zoöplankton hoog wordt (Pinto-Coelho
et al. 2005). Evenwel kan niet altijd besloten worden dat een laag aandeel van zoöplankton
nutriëntenarme condities van een waterlichaam weerspiegelt. Zo kan een aanzienlijke
vispredatie leiden tot een drastische daling van de biomassa van zoöplankton en kan de
(temporele) aanwezigheid van pesticiden zoöplanktongemeenschappen grondig verstoren.
Tabel 73: Aangetroffen watervlosoorten met bijhorende zeldzaamheidsindeling in Vlaanderen (naar Louette et al. 2007) in
de litorale en pelagiale zone van Kessenich en Heerenlaak.

zeldzaamheid
Acroperus harpae
Alona affinis
Alona protzi
Alona quadrangularis
Alona rectangula
Bosmina coregoni
Bosmina longirostris
Camptocercus rectirostris
Ceriodaphnia pulchella
Chydorus gibbus
Chydorus sphaericus
Daphnia cucullata
Daphnia galeata
Diaphanosoma brachyurum
Disparalona rostrata
Eurycercus lamellatus
Graptoleberis testudinaria
Leptodora kindtii
Leydigia acanthocercoides
Monospilus dispar
Paralona pigra
Pleuroxus aduncus
Pleuroxus denticulatus
Pleuroxus truncatus
Scapholeberis mucronata
Sida crystallina
Simocephalus vetulus

frequent
frequent
niet waargenomen
occasioneel
algemeen
abundant
occasioneel
abundant
abundant
frequent
algemeen
frequent
frequent
frequent
frequent
occasioneel
occasioneel
zeldzaam
niet waargenomen
algemeen
frequent
frequent
abundant
frequent
abundant

Kessenich
litoraal pelagiaal

Heerenlaak
litoraal
pelagiaal

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
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x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

161

De verhouding tussen de biomassa aan zoöplankton op chlorofyl a (proxy voor fytoplankton)
indiceert een iets betere situatie, met scores van matig tot goed zodat gesteld kan worden dat
controle op fytoplankton met bijhorende waterhelderheid het grootste deel van het jaar
optreedt. Desondanks is de verhouding van grote watervlooien op het totaal zoöplankton eerder
laag. Grote watervlosoorten die in staat zijn het fytoplankton het efficiëntst te onderdrukken
ontbreken, zoals Daphnia magna en Daphnia pulex. Hun afwezigheid kan te verklaren zijn door
predatie van planktivore vis, daar er geen limitatie van beschikbare fosfor lijkt te zijn die de
ontwikkeling van grote Daphnia soorten verhindert (Urabe et al. 1997). De aanwezigheid van
kleinere Daphnia soorten (Daphnia galeata en Daphnia cucullata), alsook de soms massale
aanwezigheid van klein transparant zoöplankton, zoals Bosmina, bevestigt de belangrijke
predatiedruk van planktivore vis.
Tabel 74: Beoordeling van het pelagiaal zoöplankton volgens vier verschillende indices voor Kessenich (KE) en Heerenlaak
(HE) (zie Tabel 72 voor grenswaarden).

KE sep/06
okt/06
apr/07
mei/07
jun/07
jul/07
aug/07
mediaan
gemiddelde
standaardfout
HE sep/06
okt/06
apr/07
mei/07
jun/07
jul/07
aug/07
mediaan
gemiddelde
standaardfout

zoöplankton
(µg l-1)

Cyclopoida
(µg l-1l)

405
484
371
38
476
795
106
405
382
96
155
324
1078
189
274
391
505
324
417
119

180
220
221
27
61
73
45
73
118
32
104
150
389
120
118
206
194
150
183
37

grote Cladocera (#/l) / zoöplankton (µg l-1) /
zoöplankton (#/l)
chlorofyl a (µg l-1)
0.30
0.05
0.01
0.14
0.74
0.78
0.20
0.20
0.32
0.12
0.12
0.19
0.23
0.04
0.13
0.10
0.35
0.13
0.17
0.04

0.80
3.17
0.16
0.01
0.80
0.63
0.05
0.63
0.80
0.42
0.30
0.53
0.98
0.73
0.37
0.23
0.45
0.45
0.51
0.10

Wanneer de bij uitstek geschikte groep van litorale watervlooien wordt gebruikt voor de
bepaling van de waterkwaliteit (de Eyto et al. 2003, Walseng et al. 2006) stellen we een iets
positievere situatie vast. Beide indexen (WZI en QAELS) leveren een gelijkaardig resultaat en
klasseren de grindplassen globaal als matig tot goed Tabel 75). De aanwezigheid van strikt
waterplant gebonden watervlooien, zoals Sida en Graptoleberis, toont aan dat de
structuurkwaliteit van waterplanten in de litorale zone tot op zekere hoogte voldoet.
De nabijheid van de Maas is belangrijk in relatie tot zijn rol als refugium en bron van
kolonisatoren van zeldzame en meestal slecht disperserende soorten, zoals Alona protzi en
Monospilus dispar. Het belang van een directe verbinding met de Maas is voor watervlooien
eerder ondergeschikt, daar de groep in hoofdzaak op passieve wijze nieuwe gebieden
koloniseert. De aanwezigheid van directe waterverbindingen kan wel leiden tot verstoringen
(nutriënten en pesticiden) in het systeem, wat een weerslag kan hebben op de aanwezigheid
van vis en structurele elementen zoals waterplanten en zo indirect op zoöplankton.
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Tabel 75: Beoordeling van de litorale watervlooienfauna voor elk van de verschillende bemonsterde locaties met bijhorend
habitattype (zie Figuur 93 en Figuur 94 voor plaatsbepalingen) volgens twee verschillende indices voor Kessenich (KE) en
Heerenlaak (HE) (zie Tabel 72 voor grenswaarden). Waarden werden bepaald op aan/afwezigheid data (zie formules A.2.).

habitat
KE1
KE2
KE3
KE4
KE5
KE6
KE7
KE8
mediaan
gemiddelde
standaardfout
HE1
HE2
HE3
HE4
HE5
HE6
HE7
HE8
mediaan
gemiddelde
standaardfout

submerse
submerse
open
submerse
submerse
submerse
open
open

vegetatie
vegetatie
vegetatie
vegetatie
vegetatie

open
open
open
submerse vegetatie
open
submerse vegetatie
open
open

WZI

QAELS

3.0
4.2
3.6
4.0
4.3
4.2
3.9
0.0
3.9
3.4
0.5
0.0
3.0
3.2
4.1
3.6
4.3
3.3
3.8
3.4
3.2
0.5

2.1
6.9
5.1
6.6
6.8
5.8
7.2
0.0
6.2
5.1
0.9
0.0
4.8
4.7
7.8
5.0
5.2
4.4
4.7
4.7
4.6
0.8
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BIJLAGE 1. BEOORDELINGSTABEL VOOR MACROFYTEN
IN MEREN VAN HET TYPE Aw-e.
TS: typespecifieke soort;

B: bijzondere soort;

V: verstoringsindicator;

N/Z: neofyt/invasieve neofyt

wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Acorus calamus
Agrostis canina
Agrostis gigantea
Agrostis stolonifera
Alisma gramineum
Alisma lanceolatum
Alisma plantago-aquatica
Alnus glutinosa
Alopecurus aequalis
Alopecurus bulbosus
Alopecurus geniculatus
Anagallis tenella
Angelica archangelica
Angelica sylvestris
Apium graveolens

kalmoes
moerasstruisgras
hoog struisgras
fioringras
smalle waterweegbree
slanke waterweegbree
grote waterweegbree
zwarte els
rosse vossenstaart
knolvossenstaart
geknikte vossenstaart
teer guichelheil
grote engelwortel
gewone engelwortel
selderij

Apium inundatum

ondergedoken moerasscherm

Apium nodiflorum
Apium repens
Aster tripolium
Azolla filiculoides
Baldellia ranunculoides
Baldellia repens
Berula erecta
Bidens cernua
Bidens connata
Bidens frondosa
Bidens tripartita
Butomus umbellatus
Cabomba caroliniana
Calamagrostis canescens
Calla palustris
Callitriche brutia
Callitriche hamulata
Callitriche obtusangula
Callitriche palustris
Callitriche platycarpa
Callitriche stagnalis
Callitriche truncata
Caltha palustris
Calystegia sepium
Cardamine amara
Cardamine flexuosa

groot moerasscherm
kruipend moerasscherm
zulte
grote kroosvaren
moerasweegbree
kruipende moerasweegbree
kleine watereppe
knikkend tandzaad
smal tandzaad
zwart tandzaad
veerdelig tandzaad
zwanebloem
waaiercabomba
hennegras
slangewortel
gesteeld sterrenkroos
haaksterrenkroos
stomphoekig sterrenkroos
klein sterrenkroos
gewoon sterrenkroos
gevleugeld sterrenkroos
doorschijnend sterrenkroos
dotterbloem
haagwinde
bittere veldkers
bosveldkers

TS

V

B

1

N/Z groeivorm
N

1
1
1
1
1
1

1

1
1

N

1

1

1
1
1
1
1
1

N

N
N

N
1

1

1
1
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monocotyl groot
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
houtig
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
batrachiide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
lemnide
isoetide
isoetide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
myriophyllide
oever/moeras
oever/moeras
peplide
peplide
peplide
peplide
peplide
peplide
elodeïde
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
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/

wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Cardamine pratensis
Carex acuta
Carex acutiformis
Carex brizoides
Carex canescens
Carex demissa
Carex diandra
Carex dioica
Carex disticha
Carex divisa
Carex echinata
Carex elata
Carex elongata
Carex flava
Carex hostiana
Carex lasiocarpa
Carex lepidocarpa
Carex limosa
Carex nigra
Carex panicea
Carex paniculata
Carex pendula
Carex pseudocyperus
Carex remota
Carex riparia
Carex rostrata
Carex trinervis
Carex vesicaria
Carex viridula s.l.
Carex viridula var. pulchella
Carum verticillatum
Catabrosa aquatica
Centaurium littorale
Centaurium pulchellum
Centunculus minimus
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum submersum
Chara aculeolata
Chara aspera
Chara baltica
Chara braunii
Chara canescens
Chara connivens
Chara contraria
Chara contraria var. hispidula
Chara fragifera
Chara globularis
Chara hispida
Chara pedunculata

pinksterbloem
scherpe zegge
moeraszegge
trilgraszegge
zompzegge
geelgroene zegge
ronde zegge
tweehuizige zegge
tweerijige zegge
waardzegge
sterzegge
stijve zegge
elzenzegge
gele zegge
blonde zegge
draadzegge
schubzegge
slijkzegge
zwarte zegge
blauwe zegge
pluimzegge
hangende zegge
hoge cyperzegge
ijle zegge
oeverzegge
snavelzegge
drienervige zegge
blaaszegge
dwergzegge
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kranskarwij
watergras
strandduizendguldenkruid
fraai duizendguldenkruid
dwergbloem
grof hoornblad
fijn hoornblad
fijnstekelig kransblad
ruw kransblad
kust kransblad
brakwater kransblad
gebogen kransblad
brokkelig kransblad
breekbaar kransblad
stekelharig kransblad
harig kransblad

TS

V

B

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

1
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N/Z groeivorm
oever/moeras
monocotyl groot
monocotyl groot
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
monocotyl groot
monocotyl groot
oever/moeras
oever/moeras
monocotyl groot
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
ceratophyllide
ceratophyllide
charide
charide
charide
charide
charide
charide
charide
charide
charide
charide
charide
charide

wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Chara sp.
Chara virgata
Chara vulgaris
Chara vulgaris var. crassicaulis
Chara vulgaris var.
longibracteata
Chara vulgaris var. papillata
Chrysosplenium oppositifolium
Cicendia filiformis
Cicuta virosa
Circaea lutetiana
Cirsium dissectum
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Cladium mariscus
Cochlearia officinalis
Comarum palustre
Crassula helmsii
Crepis paludosa
Cyperus flavescens
Cyperus fuscus
Dactylorhiza fistulosa
Dactylorhiza praetermissa
Deschampsia cespitosa
Deschampsia setacea
draadwier
Drepanocladus aduncus
Drepanocladus exannulatus
Drepanocladus fluitans
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Egeria densa
Elatine hexandra
Elatine hydropiper
Elatine triandra

kransblad
teer kransblad
gewoon kransblad
-

1
1
1

charide
charide
charide
charide

-

1

charide

Eleocharis acicularis

naaldwaterbies

Eleocharis multicaulis
Eleocharis ovata
Eleocharis palustris
Eleocharis quinqueflora
Eleocharis uniglumis
Elodea canadensis
Elodea nuttallii
Enteromorpha sp.
Epilobium hirsutum
Epilobium obscurum
Epilobium palustre
Epilobium roseum

veelstengelige waterbies
eivormige waterbies
gewone waterbies
armbloemige waterbies
slanke waterbies
brede waterpest
smalle waterpest
darmwier
harig wilgenroosje
donkergroene basterdwederik
moerasbasterdwederik
bleke basterdwederik

stekelig gewoon kransblad
paarbladig goudveil
draadgentiaan
waterscheerling
groot heksenkruid
spaanse ruiter
moesdistel
kale jonker
galigaan
echt lepelblad
wateraardbei
watercrassula
moerasstreepzaad
geel cypergras
bruin cypergras
brede orchis
rietorchis
ruwe smele
moerassmele
draadwier
gewoon sikkelmos
geveerd sikkelmos
veen-sikkelmos
kleine zonnedauw
ronde zonnedauw
egeria
gesteeld glaskroos
klein glaskroos
drietallig glaskroos

TS

V

B

1

1
1

1

0

1
1

N/Z groeivorm

charide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
monocotyl groot
oever/moeras
oever/moeras
N/Z peplide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras

1
1

1

1
1
1
0
1

1
1

1
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watermos
watermos
watermos
oever/moeras
oever/moeras
N elodeïde
peplide
peplide
peplide
isoëtide/
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
N elodeïde
N/Z elodeïde
enteromorpha
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
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wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Epilobium tetragonum
Equisetum fluviatile
Equisetum palustre
Equisetum telmateia
Eriophorum gracile
Eriophorum latifolium
Eriophorum polystachion
Festuca arundinacea
Filipendula ulmaria
Fontinalis antipyretica
Fritillaria meleagris
Galium palustre
Galium uliginosum
Geum rivale
Glaux maritima
Glyceria declinata

kantige basterdwederik
holpijp
lidrus
reuzenpaardenstaart
slank wollegras
breed wollegras
veenpluis
rietzwenkgras
moerasspirea
bronmos
kievitsbloem
moeraswalstro
ruw walstro
knikkend nagelkruid
melkkruid
getand vlotgras

1
1
1

Glyceria fluitans

mannagras

1

Glyceria maxima
Glyceria notata
Gnaphalium luteoalbum
Gnaphalium uliginosum
Gratiola officinalis
Groenlandia densa
Hammarbya paludosa

liesgras
stomp vlotgras
bleekgele droogbloem
moerasdroogbloem
genadekruid
paarbladig fonteinkruid
veenmosorchis

1
1
1
1
1

1

Hippuris vulgaris

lidsteng

1

1

Hottonia palustris
Hydrocharis morsus-ranae

waterviolier
kikkerbeet

1

Hydrocotyle ranunculoides

grote waternavel

0

Hydrocotyle vulgaris
Hydrodiction reticulatum
Hypericum elodes
Hypericum tetrapterum
Illecebrum verticillatum
Iris pseudacorus
Isoetes echinospora
Juncus acutiflorus
Juncus alpinoarticulatus
Juncus ambiguus
Juncus anceps
Juncus articulatus
Juncus bufonius

gewone waternavel
waternetje
moerashertshooi
gevleugeld hertshooi
grondster
gele lis
kleine biesvaren
veldrus
alpenrus
zilte greppelrus
duinrus
zomprus
greppelrus

1

Juncus bulbosus

knolrus

Juncus canadensis
Juncus compressus
Juncus conglomeratus

canadese rus
platte rus
biezenknoppen
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1

1
1
1

1

1
1

1

1
1
1

1
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N/Z groeivorm
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
watermos
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
valisneride/
oever/moeras
monocotyl groot
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
magnopotamide
oever/moeras
myriophyllide/
oever/moeras
myriophyllide
hydrocharide
nymphaeide/
N/Z
oever/moeras
oever/moeras
filantenteuze alg
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
monocotyl groot
isoetide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
isoëtide/
parvopotamide/
oever/moeras
N/Z oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras

wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Juncus effusus
Juncus filiformis
Juncus gerardii
Juncus inflexus
Juncus squarrosus
Juncus subnodulosus
Juncus tenuis
Lagarosiphon major
Leersia oryzoides
Lemna gibba
Lemna minor
Lemna minuta
Lemna trisulca
Lemna turionifera
Leucojum aestivum
Limonium vulgare
Limosella aquatica
Lindernia dubia
Lindernia procumbens
Liparis loeselii
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Lotus pedunculatus
Ludwigia grandiflora
Ludwigia palustris
Ludwigia peploides

pitrus
draadrus
zilte rus
zeegroene rus
trekrus
padderus
tengere rus
rijstgras
bultkroos
klein kroos
dwergkroos
puntkroos

Luronium natans

drijvende waterweegbree

Lycopodiella inundata
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris
Lythrum portula
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Menyanthes trifoliata
Mimulus guttatus
Molinia caerulea
Myosotis cespitosa
Myosotis scorpioides
Myosoton aquaticum
Myrica gale
Myriophyllum alterniflorum
Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum spicatum
Myriophyllum verticillatum
Najas marina
Najas minor

moeraswolfsklauw
wolfspoot
penningkruid
moeraswederik
grote wederik
waterpostelein
grote kattenstaart
watermunt
waterdrieblad
gele maskerbloem
pijpenstrootje
zompvergeet-mij-nietje
moerasvergeet-mij-nietje
watermuur
wilde gagel
teer vederkruid
parelvederkruid
aarvederkruid
kransvederkruid
groot nimfkruid
klein nimfkruid

zomerklokje
lamsoor
slijkgroen
schijngenadekruid
groenknolorchis
oeverkruid
waterlobelia
moerasrolklaver
waterteunisbloem
waterlepeltje
postelein-waterlepeltje

TS

V

B

N/Z groeivorm

1

1
1
1
0
1

N
N/Z

1
0

1
1

N/Z

0

1

N

1

1
N
N

1
N/Z
N

1
1

1
1

1

N
1
1
1

0
1
1

N/Z
1

Bepalen van het ecologisch potentieel voor een aantal waterlichamen
vergelijkbaar met de categorie meren

oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
elodeïde
oever/moeras
lemnide
lemnide
lemnide
ricciellide
lemnide
oever/moeras
oever/moeras
isoëtide
peplide
peplide
oever/moeras
isoëtide
isoëtide
oever/moeras
peplide
peplide
peplide
nymphaeïde/
valisneride/isoëtide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
peplide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
myriophyllide
myriophyllide
myriophyllide
myriophyllide
magnopotamide
elodeïde
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wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

beenbreek
slanke waterkers
witte waterkers
kleinhoofdig glanswier
buigzaam
glanswier
en
buigzaam en donker glanswier
Nitella gracilis
sierlijk glanswier
Nitella mucronata
puntdragend glanswier
Nitella mucronata var. gracilima Nitella opaca
donker glanswier
Nitella sp.
glanswier
Nitella syncarpa
vruchtrijk glanswier
Nitella tenuissima
kraaltjesglanswier
Nitella translucens
doorschijnend glanswier
Nitellopsis obtusa
sterkranswier
Nuphar lutea
gele plomp
Nuphar pumila
kleine plomp
Nymphaea alba
witte waterlelie
Nymphaea alba var. occidentalis Nymphaea candida
noordelijke waterlelie
Nymphaea div. sp.
Nymphoides peltata
watergentiaan
Oenanthe aquatica
watertorkruid
Oenanthe crocata
dodemansvingers
Oenanthe fistulosa
pijptorkruid
Oenanthe lachenalii
zilt torkruid
Osmunda regalis
koningsvaren
Parnassia palustris
parnassia
Pedicularis palustris
moeraskartelblad
Petasites hybridus
groot hoefblad
Peucedanum palustre
melkeppe
Phalaris arundinacea
rietgras
Phragmites australis
riet
Pilularia globulifera
pilvaren
Pinguicula vulgaris
vetblad
Narthecium ossifragum
Nasturtium microphyllum
Nasturtium officinale
Nitella capillaris
Nitella confervacea
Nitella flexilis en N. flexilis/opaca

TS

B

N/Z groeivorm
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
charide
charide

1
1

charide
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

N

1

1
1

Polygonum amphibium

veenwortel

1

Polygonum hydropiper
Polygonum minus
Polygonum mite
Potamogeton acutifolius
Potamogeton alpinus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton coloratus
Potamogeton compressus
Potamogeton crispus
Potamogeton filiformis
Potamogeton friesii

waterpeper
kleine duizendknoop
zachte duizendknoop
spits fonteinkruid
rossig fonteinkruid
klein fonteinkruid
weegbreefonteinkruid
plat fonteinkruid
gekroesd fonteinkruid
draadfonteinkruid
puntig fonteinkruid

1

178

V

1
1

1

1
1
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charide
charide
charide
charide
charide
charide
charide
charide
charide
nymphaeïde
nymphaeïde
nymphaeïde
nymphaeïde
nymphaeïde
nymphaeïde
nymphaeïde
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
monocotyl groot
monocotyl groot
isoëtide
oever/moeras
nymphaeïde/
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
parvopotamide
magnopotamide
parvopotamide
magnopotamide
parvopotamide
magnopotamide
parvopotamide
parvopotamide

wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Potamogeton gramineus
Potamogeton lucens
Potamogeton natans

ongelijkbladig fonteinkruid
glanzig fonteinkruid
drijvend fonteinkruid

TS
1
1

Potamogeton nodosus

rivierfonteinkruid

1

Potamogeton obtusifolius
Potamogeton pectinatus
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton polygonifolius
Potamogeton praelongus
Potamogeton pusillus
Potamogeton trichoides
Potamogeton zizii
Pulicaria dysenterica
Pulicaria vulgaris
Radiola linoides
Ranunculus aquatilis
Ranunculus baudotii
Ranunculus circinatus
Ranunculus flammula
Ranunculus fluitans
Ranunculus hederaceus
Ranunculus lingua
Ranunculus ololeucos
Ranunculus omiophyllus
Ranunculus peltatus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus tripartitus
Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca
Riccia fluitans
Ricciocarpos natans
Rorippa amphibia
Rorippa palustris
Rorippa sylvestris
Rumex aquaticus
Rumex conglomeratus
Rumex hydrolapathum
Rumex maritimus
Rumex palustris
Rumex sanguineus
Ruppia cirrhosa
Ruppia maritima
Sagina nodosa

stomp fonteinkruid
schedefonteinkruid
doorgroeid fonteinkruid
duizendknoopfonteinkruid
langstengelig fonteinkruid
tenger fonteinkruid
haarfonteinkruid
gegolfd fonteinkruid
heelblaadjes
klein vlooiekruid
dwergvlas
fijne waterranonkel
zilte waterranonkel
stijve waterranonkel
egelboterbloem
vlottende waterranonkel
klimopwaterranonkel
grote boterbloem
witte waterranonkel
drijvende waterranonkel
grote waterranonkel
blaartrekkende boterbloem
kleine waterranonkel
driedelige waterranonkel
witte snavelbies
bruine snavelbies
watervorkje
kroosmos
gele waterkers
moeraskers
akkerkers
paardezuring
kluwenzuring
waterzuring
goudzuring
moeraszuring
bloedzuring
spiraalruppia
snavelruppia
sierlijke vetmuur

Sagittaria sagittifolia

pijlkruid

1

Salix alba
Salix aurita

schietwilg
geoorde wilg

1

V

B

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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N/Z groeivorm
magnopotamide
magnopotamide
nymphaeïde
magnopotamide/
nymphaeïde
parvopotamide
parvopotamide
magnopotamide
magnopotamide
magnopotamide
parvopotamide
parvopotamide
magnopotamide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
batrachiide
batrachiide
myriophyllide
oever/moeras
parvopotamide
batrachiide
oever/moeras
batrachiide
batrachiide
batrachiide
oever/moeras
batrachiide
batrachiide
oever/moeras
oever/moeras
ricciellide
lemnide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
land
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
parvopotamide
parvopotamide
land
valisneride/
oever/moeras
houtig
houtig
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wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

TS

Salix 'fragilis' groep
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix triandra
Salix viminalis
Salvinia natans
Samolus valerandi
Scheuchzeria palustris
Schoenus nigricans

grauwe wilg (inclusief
kruisingen)
kraakwilg (groep)
laurierwilg
bittere wilg
amandelwilg
katwilg
vlotvaren
waterpunge
veenbloembies
knopbies

Scirpus fluitans

vlottende bies

Scirpus lacustris
Scirpus maritimus
Scirpus pungens
Scirpus setaceus
Scirpus sylvaticus
Scirpus tabernaemontani
Scirpus triqueter
Scrophularia auriculata
Scrophularia umbrosa
Scutellaria galericulata
Scutellaria minor
Senecio aquaticus
Senecio congestus
Senecio paludosus
Senecio sarracenicus
Sium latifolium
Solanum dulcamara
Sparganium angustifolium

mattenbies
heen
stekende bies
borstelbies
bosbies
ruwe bies
driekantige bies
geoord helmkruid
gevleugeld helmkruid
blauw glidkruid
klein glidkruid
waterkruiskruid
moerasandijvie
moeraskruiskruid
rivierkruiskruid
grote watereppe
bitterzoet
drijvende egelskop

Sparganium emersum

kleine egelskop

1

Sparganium erectum
Sparganium natans
Sphagnum compactum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum denticulatum
Sphagnum fallax
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum flexuosum
Sphagnum majus
Sphagnum molle
Sphagnum palustre
Sphagnum papillosum
Sphagnum squarrosum
Sphagnum tenellum
Sphagnum teres
Spiranthes aestivalis
Spirodela polyrhiza

grote egelskop
kleinste egelskop
kussentjesveenmos
waterveenmos
geoord veenmos-groep
fraai veenmos
gewimperd veenmos
slank veenmos
dof veenmos
week veenmos
gewoon veenmos
wrattig veenmos
haakveenmos
zacht veenmos
sparrig veenmos
zomerschroeforchis
veelwortelig kroos

1

Salix 'cinerea' groep
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N/Z groeivorm
houtig

1
N
1
1
1
N
1

1

1
1
1
1
1

1
1
N
1
1

1

1
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houtig
houtig
houtig
houtig
houtig
salviniide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
parvopotamide/
oever/moeras
monocotyl groot
monocotyl groot
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
monocotyl groot
monocotyl groot
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
valisneride
valisneride/
oever/moeras
monocotyl groot
valisneride
veenmos
veenmos
veenmos
veenmos
veenmos
veenmos
veenmos
veenmos
veenmos
veenmos
veenmos
veenmos
veenmos
oever/moeras
lemnide

wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Stachys palustris
Stellaria palustris
Stratiotes aloides
Subularia aquatica
Symphytum officinale
Teucrium scordium
Thalictrum flavum
Thelypteris palustris
Tolypella glomerata
Tolypella intricata
Tolypella prolifera
Trifolium fragiferum
Triglochin maritima
Triglochin palustris
Typha angustifolia
Typha latifolia
Urtica dioica
Utricularia australis
Utricularia intermedia
Utricularia minor
Utricularia ochroleuca
Utricularia vulgaris
Vaccinium oxycoccos
Valeriana dioica
Valeriana repens
Vaucheria sp.
Veronica anagallis-aquatica
Veronica anagallis-aquatica
subsp. aquatica
Veronica beccabunga
Veronica longifolia
Veronica scutellata
Viburnum opulus
Viola palustris
Wahlenbergia hederacea
Wolffia arrhiza
Zannichellia palustris
Zannichellia palustris subsp.
pedicellata

moerasandoorn
zeegroene muur
krabbescheer
priemkruid
gewone smeerwortel
moerasgamander
poelruit
moerasvaren
klein boomglanswier
vertakt boomglanswier
groot boomglanswier
aardbeiklaver
schorrezoutgras
moeraszoutgras
kleine lisdodde
grote lisdodde
grote brandnetel
loos blaasjeskruid
plat blaasjeskruid
klein blaasjeskruid
bleekgeel blaasjeskruid
groot blaasjeskruid
kleine veenbes
kleine valeriaan
echte valeriaan
waterereprijs
rode waterereprijs

TS

V

B

N/Z groeivorm

1
1

1

oever/moeras
oever/moeras
stratiotide
isoëtide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
charide
charide
charide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
monocotyl groot
monocotyl groot
land
ceratophyllide
ceratophyllide
ceratophyllide
ceratophyllide
ceratophyllide
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
filamenteuze alg
oever/moeras

1

oever/moeras

1
1

1

1
1
1

1

beekpunge
lange ereprijs
schildereprijs
gelderse roos
moerasviooltje
klimopklokje
wortelloos kroos
zittende zannichellia

1

1

oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
oever/moeras
lemnide
parvopotamide

gesteelde zannichellia

1

1

parvopotamide

1

N
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BIJLAGE 2. BEOORDELINGSTABEL VOOR FYTOBENTHOS
IN MEREN VAN HET TYPE Aw
ISD: impactgevoelig; IAD: impactgeassocieerd; * nog niet recent in Vlaanderen waargenomen
taxon

ISD
Aw-om
Aw-e

Achnanthes brevipes
Achnanthes didyma
Achnanthes impexiformis
Achnanthes intermedia
Achnanthes kryophila*
Achnanthes kuelbsii*
Achnanthes lacus-vulcani
Achnanthes lapidosa
Achnanthes laterostrata
Achnanthes levanderi
Achnanthes lutherii
Achnanthes microscopica*
Achnanthes nodosa*
Achnanthes silvahercynica*
Achnanthes suchlandtii*
Achnanthes trinodis*
Achnanthes ventralis
Achnanthes ventralis var. crassa
Achnanthidium affine
Achnanthidium alteragracillimum
Achnanthidium caledonicum
Achnanthidium eutrophilum
Achnanthidium exigua
Achnanthidium jackii
Achnanthidium minutissimum zeer smal MT
Achnanthidium saprophilum
Actinocyclus normanii
Actinocyclus normanii var. subsalsus
Adlafia bryophila
Adlafia minuscula
Adlafia minuscula var. muralis
Amphipleura pellucida
Amphora copulata
Amphora fogediana*
Amphora hemicycla
Amphora inariensis*
Amphora montana
Amphora oligotraphenta
Amphora ovalis
Amphora pediculus
Amphora thumensis*
Amphora veneta
Aneumastus stroesei
Aneumastus tuscula
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IAD
Aw-om
Aw-e
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
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X

taxon

ISD
Aw-om
Aw-e

Anomoeoneis sphaerophora
Astartiella bahusiensis
Asterionella formosa
Asterionella ralfsii*
Aulacoseira alpigena
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira crassipunctata
Aulacoseira distans
Aulacoseira granulata
Aulacoseira granulata MT curvata
Aulacoseira granulata var. angustissima
Aulacoseira muzzazensis
Aulacoseira pusilla (=subborealis)
Aulacoseira subarctica
Aulacoseira subarctica f. recta
Aulacoseira tenella
Bacillaria paxillifer
Brachysira brebissonii
Brachysira calcicola*
Brachysira follis*
Brachysira garrensis
Brachysira hofmanniae
Brachysira lilianae*
Brachysira microcephala
Brachysira procera
Brachysira serians
Brachysira styriaca*
Brachysira vitrea
Brachysira wygaschii
Brachysira zellensis*
Caloneis alpestris
Caloneis amphisbaena
Caloneis bacillum
Caloneis fontinalis
Caloneis latiuscula*
Caloneis obtusa
Caloneis permagna
Caloneis tenuis
Caloneis undulata
Cavinula cocconeiformis
Cavinula jaernefeltii
Cavinula lapidosa
Cavinula pseudoscutiformis
Cavinula pusio
Cavinula scutelloides
Cavinula variostriata
Cocconeis neothumensis
Cocconeis pediculus
Cocconeis placentula
Cocconeis placentula var. euglypta

X
X
X
X

IAD
Aw-om
Aw-e
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
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X
X
X
X
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taxon

ISD
Aw-om
Aw-e

Cocconeis placentula var. klinoraphis
Cocconeis placentula var. lineata
Cocconeis pseudolineata
Craticula accomoda
Craticula accomodiformis
Craticula ambigua
Craticula buderi
Craticula citrus
Craticula cuspidata
Craticula halophila
Craticula molestiformis
Craticula riparia
Craticula vixnegligenda
Ctenophora pulchella
Cyclostephanos dubius
Cyclostephanos invisitatus
Cyclostephanos tholiformis
Cyclotella atomus
Cyclotella comensis
Cyclotella cyclopuncta
Cyclotella distinguenda
Cyclotella meneghiniana
Cyclotella ocellata
Cyclotella scaldensis
Cyclotella striata
Cymatopleura elliptica
Cymatopleura solea
Cymatopleura solea var. apiculata
Cymbella affinis MT 2
Cymbella affinis MT1
Cymbella alpestris
Cymbella alpina*
Cymbella ancyli*
Cymbella aspera
Cymbella helvetica
Cymbella hustedtii
Cymbella hybrida*
Cymbella laevis
Cymbella lanceolata
Cymbella lancettula
Cymbella lapponica*
Cymbella proxima
Cymbella reinhardtii
Cymbella similis
Cymbella tumida
Cymbella tumidula
Cymbopleura amphicephala
Cymbopleura angustata
Cymbopleura citrus
Cymbopleura frequens
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Cymbopleura incerta
Cymbopleura naviculacea
Cymbopleura subaequalis
Cymbopleura subcuspidata
Cymbopleura subcuspidata var. saliinarum
Delicata delicatula
Diatoma moniliformis
Diatoma problematica
Diatoma tenuis
Diatoma vulgaris
Diatoma vulgaris var. linearis
Diploneis burgitensis*
Diploneis elliptica
Diploneis marginestriata
Diploneis modica
Diploneis petersenii
Discostella pseudostelligera
Encyonema brehmi
Encyonema caespitosum
Encyonema elginense
Encyonema hebridica
Encyonema kuelbsii
Encyonema minutum
Encyonema neogracile
Encyonema norvegica
Encyonema obscura
Encyonema paucistriata
Encyonema perpusillum
Encyonema prostrata
Encyonopsis cesatii
Encyonopsis descripta
Encyonopsis falaisensis
Encyonopsis gaeumanii
Encyonopsis lanceola
Encyonopsis microcephala
Encyonopsis subminuta
Entomoneis ornata
Entomoneis paludosa
Eolimna minima
Eolimna subminuscula
Epithemia adnata
Epithemia goeppertiana
Epithemia smithii
Epithemia sorex
Epithemia turgida
Epithemia turgida var. granulata
Epithemia turgida var. westermanii
Eucocconeis alpestris
Eucocconeis flexella
Eucocconeis laevis
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Eunotia arcubus
Eunotia arcus
Eunotia bilunaris var. mucophila
Eunotia botuliformis
Eunotia circumborealis
Eunotia diadema
Eunotia diodon
Eunotia faba
Eunotia fallax
Eunotia groenlandica
Eunotia iatriaensis*
Eunotia implicata
Eunotia incisa
Eunotia intermedia
Eunotia meisteri
Eunotia microcephala
Eunotia monodon
Eunotia parallela
Eunotia parallela var. angusta
Eunotia pectinalis
Eunotia praerupta
Eunotia praerupta var. bigibba
Eunotia rhomboidea
Eunotia rhynchocephala
Eunotia septentrionalis
Eunotia serra
Eunotia sudetica
Eunotia tetraodon
Eunotia veneris
Fallacia lenzii
Fallacia monoculata
Fallacia pygmaea
Fallacia subhamulata
Fallacia sublucidula
Fallacia vitrea
Fistulifera lacunolaciniata
Fistulifera saprophila
Fragilaria berolinensis
Fragilaria bicapitata
Fragilaria biceps
Fragilaria bidens
Fragilaria capucina var. distans
Fragilaria capucina var. mesolepta
Fragilaria capucina var. perminuta
Fragilaria capucina var. radians
Fragilaria capucina var. vaucheriae
Fragilaria constricta
Fragilaria danica
Fragilaria exiguiformis
Fragilaria famelica
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Fragilaria fasciculata
Fragilaria nanana
Fragilaria sundayensis
Fragilaria tenera
Fragilaria tenuistriata
Frustulia erifuga
Frustulia rhomboides
Geissleria declivis
Geissleria decussis
Gomphonema acuminatum var. pusillum
Gomphonema acutiusculum
Gomphonema affine
Gomphonema angustum
Gomphonema augur
Gomphonema auritum
Gomphonema bavaricum
Gomphonema contraturris
Gomphonema coronatum
Gomphonema cuneolus
Gomphonema dichotomum
Gomphonema exilissimum
Gomphonema hebridense
Gomphonema helveticum*
Gomphonema lagerheimii
Gomphonema lateripunctatum
Gomphonema minusculum
Gomphonema parvulius
Gomphonema parvulum
Gomphonema parvulum f. saprophilum
Gomphonema procerum
Gomphonema productum
Gomphonema pseudoaugur
Gomphonema pseudobohemicum
Gomphonema pseudotenellum
Gomphonema pumilum
Gomphonema pumilum var. 4-9 Reichardt 1997, pl. 12,
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fig. 4-10

Gomphonema pumilum var. elegans
Gomphonema pumilum var. rigidum
Gomphonema sarcophagus
Gomphonema stauroneiforme*
Gomphonema subclavatum
Gomphonema subtile
Gomphonema tergestinum
Gomphonema utae
Gomphonema ventricosum
Gomphonema vibrio
Gyrosigma obtusatum
Gyrosigma wormleyi
Hippodonta capitata
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Hippodonta hungarica
Hippodonta ruthnielsii
Karayevia clevei
Karayevia clevei var. rostrata
Kolbesia ploenensis
Kolbesia ploenensis var. gessneri
Kraskella kriegeriana
Lemnicola hungarica
Luticola goeppertiana
Mastogloia grevillei
Mastogloia lacustris
Mayamaea atomus
Mayamaea atomus var. alcimona
Mayamaea atomus var. permitis
Melosira varians
Meridion circulare
Microcostatus krasskei
Microcostatus maceria
Navicula angusta
Navicula antonii
Navicula aquaedurae
Navicula arvensis var. major
Navicula associata
Navicula capitatoradiata
Navicula cryptocephala
Navicula dealpina*
Navicula digitoconvergens
Navicula digitoradiata
Navicula digitulus
Navicula diluviana
Navicula disjuncta
Navicula erifuga
Navicula gottlandica
Navicula gregaria
Navicula heimansioides
Navicula integra
Navicula joubaudii
Navicula lanceolata
Navicula laticeps
Navicula leistikowii
Navicula leptostriata
Navicula libonensis
Navicula lundii
Navicula margalitii
Navicula mediocostata*
Navicula menisculus
Navicula oligotraphenta
Navicula oppugnata
Navicula perminuta
Navicula praeterita
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Navicula pseudoventralis
Navicula recens
Navicula reichardtiana
Navicula rhynchotella
Navicula rostellata
Navicula salinarum
Navicula schassmannii
Navicula schroeterii
Navicula seibigiana
Navicula seminulum
Navicula slesvicensis
Navicula stancovicii
Navicula subalpina
Navicula tenelloides
Navicula tripunctata
Navicula trivialis
Navicula trophicatrix
Navicula vandamii
Navicula veneta
Navicula viridula
Navicula vulpina
Navicula wiesnerii
Navicula wildii
Neidiopsis levanderii
Neidium affine
Neidium alpinum
Neidium binodis
Neidium bisulcatum
Neidium carteri
Neidium densestriatum
Neidium hercynicum
Neidium ladogensis
Neidium longiceps
Neidium productum
Neidium septentrionale
Nitzschia acicularis
Nitzschia agnewii
Nitzschia agnita
Nitzschia agnita
Nitzschia alpinobacillum
Nitzschia amphibia
Nitzschia angusteforaminata
Nitzschia archibaldii
Nitzschia aurariae
Nitzschia bulnheimiana
Nitzschia calida
Nitzschia capitellata 'subarcuata/frequens' MT
Nitzschia capitellata 'tenuirostris/subcapitellata' MT
Nitzschia clausii
Nitzschia communis
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Nitzschia constricta
Nitzschia dealpina
Nitzschia debilis
Nitzschia dissipata
Nitzschia dissipata var. media
Nitzschia dissipata var. oligotraphenta
Nitzschia draveillensis
Nitzschia dubia
Nitzschia filiformis
Nitzschia frustulum
Nitzschia graciliformis
Nitzschia gracilis
Nitzschia hungarica Grun.
Nitzschia inconspicua Grun.
Nitzschia intermedia
Nitzschia levidensis
Nitzschia levidensis MT salinarum
Nitzschia liebetrutii
Nitzschia microcephala
Nitzschia palea
Nitzschia palea var. minuta
Nitzschia palea var. tenuirostris
Nitzschia paleacea
Nitzschia perminuta
Nitzschia pumilum
Nitzschia pussila
Nitzschia sigma
Nitzschia sinuata var. delognei
Nitzschia sociabilis
Nitzschia solita
Nitzschia subtilis
Nitzschia supralitorea
Nitzschia tryblionella
Nitzschia tubicola
Nitzschia tubicola 'gandersheimiensis' MT
Nitzschia umbonata
Nitzschia vermicularis
Nitzschia vitrea
Parlibellus protracta
Peronia fibula
Pinnularia divergens
Pinnularia divergentissima var. minor
Pinnularia gibba
Pinnularia nobilis
Pinnularia parvulissima
Pinnularia polyonca
Pinnularia rhombarea
Pinnularia rupestris
Pinnularia stomatophora
Placoneis clementis
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Placoneis constans var. symmetrica
Placoneis explanata
Placoneis gastrum
Placoneis neglecta
Placoneis placentula
Placoneis porifera var. opportuna
Placoneis pseudanglica
Placoneis pseudanglica var. signata
Planothidium biporomum
Planothidium calcar
Planothidium daui
Planothidium delicatulum
Planothidium distinctum*
Planothidium dubium
Planothidium engelbrechtii
Planothidium frequentissimum
Planothidium frequentissimum var. rostratiformis
Planothidium granum
Planothidium hauckianum
Planothidium joursacense
Planothidium lanceolatum
Planothidium lanceolatum var. magna
Planothidium oestrupii
Planothidium peragallii
Planothidium robustius
Planothidium rostratum
Planotihidium minuscula
Platessa conspicua
Pleurosira laevis
Pleurosira laevis f. polymorpha
Psammothidium altaicum
Psammothidium bioretii
Psammothidium chlidanos
Psammothidium daonense
Psammothidium helveticum
Psammothidium marginulatum
Psammothidium oblongellum
Psammothidium perpusillum
Psammothidium rechtensis
Psammothidium rosenstockii
Psammothidium rossii
Psammothidium scoticum
Psammothidium subatomoides
Pseudostaurosira perminuta
Rhoicosphenia abbreviata
Rhopalodia gibba var. parallela
Rossithidium linearioides
Rossithidium petersenii
Rossithidium pusillum
Sellaphora bacillum
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Sellaphora laevissima
Sellaphora stroemii
Simonsenia delognei
Skeletonema potamos
Skeletonema subsalsum
Stauroneis anceps
Stauroneis siberica
Stauroneis smithii
Staurosira oldenburgiana
Staurosira subsalina
Stenopterobia curvula
Stenopterobia delicatissima
Stenopterobia densestriata
Stephanodiscus binderanus*
Stephanodiscus hantzschii
Stephanodiscus minutulus
Stephanodiscus neoastraea
Stephanodiscus parvus
Surirella angusta
Surirella bifrons
Surirella biseriata
Surirella brebissonii
Surirella brebissonii var. kuetzingii
Surirella capronii
Surirella minuta
Surirella ovalis
Surirella roba
Surirella robusta
Surirella splendida
Surirella tenera
Surirella visurgis
Tabellaria binalis var. elliptica
Tabellaria binalis*
Tabellaria fenestrata
Tabellaria flocculosa
Thalassiosira bramaputrae
Thalassiosira gessnerii
Thalassiosira pseudonana
Thalassiosira weissflogii
Ulnaria delicatissima
Ulnaria ulna var. angustissima
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