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Samenvatting

Naar aanleiding van de stort van verontreinigde baggerspecie in het Lateraalkanaal in de
periode oktober 1987 - mei 1988 zijn in de periode 1987 - 1993 bemonsteringen van makroevertebraten uitgevoerd op de stenen in de oeverzone. De gegevens leiden tot de konklusie
dat geen effekt kan worden aangetoond op de gemeenschap van makro-evertebraten op
deze stenen als gevolg van het storten van de baggerspecie. Ook het afdekken van de specie
vanaf eind 1989 tot mei 1990 heeft niet geleid tot waarneembare effekten. Desondanks is de
gemeenschap op de stenen zeer sterk veranderd. Faktoren die hiervoor verantwoordelijk
worden geacht zijn de waterstand in het Lateraalkanaal en de afvoer van de Maas.
Vermoedelijk in samenhang met waterstand en afvoer ontstaat er op de stenen een
aangroeisel van makroskopische draadalgen òf een laag kiezelwieren en slib op de stenen.
De aard van het aangroeisel is bepalend voor de soortsamenstelling van de makroevertebraten op de stenen.
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1. Inleiding

In opdracht van Rijkswaterstaat Direktie Limburg zijn in de periode 1987 - 1993 makroevertebraten bemonsterd van stenen in de oeverzone van het Lateraalkanaal. De aanleiding
van dit onderzoek is de stort van verontreinigde baggerspecie in het Lateraalkanaal in de
periode oktober 1987 - mei 1988. Deze specie is gestort tussen km. 1,8 en 4,8. Vervolgens is
er in van eind 1989 tot begin 1990 op dit trajekt een afdeklaag aangebracht, bestaande uit
niet-verontreinigde specie.
In deze rapportage wordt een evaluatie gemaakt van de ontwikkeling van de
levensgemeenschap van makro-evertebraten en deze wordt gerelateerd aan de perioden
waarin de specie is aangebracht en afgedekt.

2. Materiaal en methoden

In de periode 1987 - 1993 zijn op 4 lokaties in het Lateraalkanaal (bijlage 1) in 11 perioden
(zie bijlage 2) stenen bemonsterd op makro-evertebraten. Deze lokaties zijn gelegen aan de
oost en westzijde op km. 4,9 en 6,6, respektievelijk 100 m en 1800 m benedenstrooms de
stortlokatie. De stenen op de vier lokaties zijn bemonsterd in de oeverzone, zodat de habitats
op de lokaties onderling vergelijkbaar zijn.
In figuur 1 zijn de bemonsteringsdata weergegeven met de perioden van stort en afdekken.

specie gestort

afgedekt

Figuur 1. Bemonsteringsdata en perioden van storten en afdekken van de baggerspecie in
het Lateraalkanaal

In de regel zijn 5 stenen of 2 basaltblokken afgeborsteld. Dit materiaal is gezeefd over een
zeef met maaswijdte van 500 µm. Het materiaal is overgebracht in ethanol (85%) en op het
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laboratorium met het blote oog uitgezocht. Alle aangetroffen groepen zijn zover mogelijk
gedetermineerd. Uitgezonderd de kleine borstelwormen (Naididae) die pas vanaf 1989 zijn
uitgezocht en gedetermineerd.
De bemonstering is kwalitatief uitgevoerd, zodat voor de vergelijking tussen de afzonderlijke
jaren het totaal aantal organismen in de monsters is gestandaardiseerd. Vervolgens zijn
aantallen (n) van de afzonderlijke soorten getransformeerd naar Ln(n+1). Voor de
achtergrond hiervan wordt verwezen naar Jongman et al. (1987). Met behulp van statistische
programma's is onderzocht of er veranderingen in de levensgemeenschap zijn opgetreden
die te herleiden zijn tot het storten van specie, danwel het aanbrengen van een afdeklaag.
Vervolgens is het gegevensbestand onderzocht op andere faktoren die van invloed kunnen
zijn op de levensgemeenschap op de stenen.
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3. Resultaten

In totaal zijn 88 taxa verzameld op de stenen in het Lateraalkanaal. De dominante soorten zijn
alle larven van dansmuggen (Chironomidae). Hierbij gaat het om Cricotopus soorten (C.
bicinctus, C. intersectus, C. sylvestris) en Dicrotendipes nervosus. Deze vier soorten maken
85% van het totale aantal individuen uit op de stenen.

3.1. Onderzoek naar het effekt van storten van baggerspecie en aanbrengen van een
afdeklaag
Indien het storten van baggerspecie effekt heeft op de levensgemeenschap op de stenen,
dan zal dat effekt naar verwachting het meest uitgesproken zijn in de periode direkt na de
stort. In het Lateraalkanaal is tot mei 1988 specie gestort, de eerste bemonsteringsdatum na
deze periode is 19 augustus 1988. Om te onderzoeken of de levensgemeenschap op deze
datum afwijkt van die op andere data, zijn de aantallen van de soorten, die in 5 of meer
monsters zijn aangetroffen, op 19 augustus 1988 (gemiddelde over de 4 lokaties) vergeleken
met die van de overige perioden met behulp van een Student's t-toets. Om na te gaan of deze
periode afwijkt van de overige perioden is voor alle afzonderlijke perioden deze toets
uitgevoerd. (zie bijlage 3.1). Slechts voor 3 soorten wijken de aantallen signifikant af in de
periode direkt na de stort ten opzichte van de overige perioden. Asellus aquaticus komt in de
periode direkt na de stort in signifikant lagere en Cricotopus sylvestris en Paratrichocladius
rufiventris in signifikant hogere aantallen voor.
Effekten van het afdekken zouden naar verwachting het meeste effekt sorteren in de periode
direkt na het aanbrengen van de afdeklaag. Vergelijken we de aantallen algemene soorten in
de periode juli 1990 met die van de overige perioden, dan blijken daar slechts 4 soorten in
signifikant afwijkende aantallen voor te komen ten opzichte van alle overige perioden. Er zijn
diverse perioden waarbij 6 of meer soorten signifikante verschillen vertonen met de overige
perioden, zonder dat sprake kan zijn geweest van effekten van stort (zoals in 1987, vóór de
stort). Op grond van deze toetsen kan het effekt van stort en afdekken op de gemeenschap
van makro-evertebraten niet worden aangetoond.
- Vergelijking tussen de lokaties in het noordelijk deel met die in het zuidelijke deel van het
Lateraalkanaal.
De zuidelijke lokaties liggen 100 m benedenstrooms de stort- en afdeklokatie, terwijl de
noordelijke punten 1800 m benedenstrooms van deze lokatie gelegen zijn.
Om effekten te onderzoeken van de lokaties ten opzichte van de stort, zijn de abundanties
van alle noordelijk punten vergeleken met de zuidelijke punten. Omdat de
bemonsteringsperioden in 1987 gekenmerkt werden door hoge waterstanden en de periode
na juli 1993 vooral door lage afvoeren wordt gekenmerkt, zijn vervolgens de noordelijke
monsters uit de periode augustus 1988 - juli 1990 vergeleken met de zuidelijke punten uit
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dezelfde periode (Student's t-toets). Enige maanden voor augustus 1988 is de specie gestort
en in de periode voorafgaande aan juli 1990 is de afdeklaag aangebracht. Vervolgens zijn de
noordelijke punten in de periode augustus 1988 + juli 1990 vergeleken met de zuidelijke
punten. Ook zijn de noordelijke punten van augustus 1988 vergeleken met de zuidelijke
punten in die periode. Uit geen der vergelijkingen zijn signifikante verschillen opgetreden als
gevolg van de ligging van de monsterpunten. Hieruit kan worden opgemaakt dat de afstand
tot de stortlokatie niet heeft geleid tot verschillen in de levensgemeenschap van stenen.

Om nader inzicht te krijgen in de veranderingen van de fauna op stenen is van een 12-tal
kombinaties van perioden de soortsamenstelling vergeleken (bijlage 3.2).
Hieruit blijkt onder meer dat in ieder jaar een aantal soorten op de voorgrond treedt, ten koste
van andere soorten. De grootste verschillen zijn aangetroffen bij de vergelijking van de
periode 1987 - juli 1990 ten opzichte van de periode hierna. Maar liefst 15 van de 26 soorten
vertonen hierin een signifikant verschil tussen beide perioden. In de volgende paragrafen
wordt onderzocht of van deze verschillen de mogelijke oorzaken kunnen worden achterhaald.

3.2. Onderzoek naar de invloed van de waterstand op de aangetroffen
soortsamenstelling
Uit een vijfjarig monitoringonderzoek in de Maas (Klink, 1991) is vastgesteld dat, bij identieke
bemonstering, een groep makro-evertebraten dominant op stenen wordt aangetroffen tijdens
een lage waterstand. Daarnaast is er een groep soorten die juist domineert op stenen tijdens
een hoge waterstand. Om te onderzoeken of deze relatie met de waterstand ook aantoonbaar
is in het Lateraalkanaal zijn de abundanties (na Ln(n+1) transformatie) van de soorten
vermenigvuldigd met de regressiecoëfficiënt van de regressievergelijking tussen de soorten
en de waterstand (uitgedrukt in rangnummer van laag naar hoog (zie Klink, 1991, p. 23 tabel
6). Per lokatie en datum zijn deze produkten opgeteld (R-totaal). Vergelijking tussen R-totaal
en de waterstand in cm +NAP zowel als in rangnummer levert in beide gevallen een
signifikante relatie op. Door de volgende relatie wordt 47% van de variantie verklaard

R - totaal = - 18.12 + 1.54 Waterstand (rangnummer) (R = 0.72; p = 0.012)

Uit deze berekeningen kan worden afgeleid dat de waterstand een grote invloed heeft op de
soortsamenstelling op de stenen in het Lateraalkanaal.
De invloed van de waterstand is gedurende de onderzoeksperiode zoveel mogelijk
geminimaliseerd door de bemonstering uit te voeren bij een lage waterstand. Een
uitzondering hierop vormt de bemonstering in juni 1987, waarbij de waterstand 1468 cm +
NAP bedroeg, ten opzichte van 1412 cm in de daaropvolgende tijdstippen van bemonstering.
Deze hoge waterstand heeft tot gevolg gehad dat de levensgemeenschap duidelijk afwijkt van
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die in de overige perioden. Kenmerkend voor bemonstering bij een hoge waterstand is het
(vrijwel) ontbreken van driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) en vlokreeften
(Gammarus spp.) (zie bijlage 2).
Alhoewel de waterstand een grote invloed blijkt te hebben op de soortsamenstelling, wordt
nog niet de helft van de variantie erdoor verklaard. Voor nader onderzoek is de resterende
(niet verklaarde) variantie gebruikt voor een verdere analyse. Deze resterende variantie
worden de residuen genoemd. Deze waarden vertonen geen enkele relatie meer met de
waterstand.

3.3. Onderzoek naar de invloed van de afvoer van de Maas op de soortsamenstelling
op de stenen in het Lateraalkanaal.
Voor de afvoer van de Maas zijn dagwaarnemingen gebruikt bij Borgharen-dorp in de periode
1987 - 1993 (tot medio september).
Omdat verondersteld kan worden dat bepaalde perioden van het jaar meer invloed op de
levensgemeenschap zullen uitoefenen dan andere perioden, zijn de afvoeren uitgesplitst naar
gemiddelde maandafvoeren.
Om te achterhalen of de afvoer van de Maas van belang kan zijn voor de
levensgemeenschap van stenen in het Lateraalkanaal zijn de afvoeren gebruikt van
Borgharen in de periode 1987 - 1993. Omdat de gemiddelde afvoer gedurende het jaar
vermoedelijk weinig relatie vertoont met seizoensgebonden processen, zijn residuen (zie
boven) getoetst aan de maandgemiddelde afvoeren op de volgende manier.
Voor iedere bemonsteringsperiode is een residuwaarde aanwezig die is vergeleken met de
gemiddelde afvoer van de maand januari over de periode 1987 - 1993.
Deze toetsing is via regressie uitgevoerd.
De resultaten (bijlage 4) geven aan dat de afvoer in de maanden april en mei van groot
belang kunnen zijn voor het verklaren van de variantie die niet afhankelijk is van de
waterstand. In mindere mate is dit het geval voor de maanden maart en november.
Verder blijkt dat de residuen positief gekorreleerd zijn aan de gemiddelde afvoeren in maart mei en een negatieve korrelatie vertonen met de gemiddelde afvoer in november.
Behalve de maandafvoeren zijn ook de aantallen van belangrijkste soorten per periode
vergeleken met de residuen (bijlage 4).
Een signifikante positieve korrelatie vertoont alleen Cricotopus sylvestris
Signifikant negatief gekorreleerd aan de residuen zijn:
Asellus aquaticus
Ecnomus tenellus
Dicrotendipes nervosus
4. Konklusie en diskussie
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Er is geen effekt aangetoond van het storten van verontreinigde baggerspecie en het
afdekken hiervan op de soortsamenstelling van de makro-evertebraten op de stenen in de
oeverzone van het Lateraalkanaal. Dit geldt zowel voor gemiddelde waarden over de 4
afzonderlijke lokaties als voor de lokaties in de periode direkt na de stort en afdekken in de
nabijheid van de stortlokatie ten opzichte van de lokaties 1800 m stroomafwaarts van de stort
gelegen.
Wel zijn er duidelijke invloeden van de waterstand op deze levensgemeenschap
gekonstateerd. Gedurende de onderzoeksperiode zijn er grote verschillen in de
levensgemeenschap aantoonbaar tussen de periode 1987 - juli 1990 vergeleken met de
periode september 1990 - 1993.

Uit de onderstaande figuur wordt dit door middel van de restvariantie (residuen) na aftrek van
de invloed van de waterstand in beeld gebracht.

Cricotopus overheerst (draadalgen)

specie gestort

afgedekt

Dicrotendipes overheerst (slib)

Figuur 2. Resterende variantie (residuen) na eliminatie van het effekt van de waterstand in
het Lateraalkanaal over de periode 1987 - 1993.

Samenvattend kan uit deze figuur worden gekonkludeerd dat in de periode tm. juli 1990 een
gemeenschap overheerst die gekenmerkt wordt door soorten die gebonden zijn aan
makroskopische draadalgen. In de periode vanaf september 1990 overheerst een
gemeenschap die overwegend wordt aangetroffen op stenen die bedekt zijn met een laag
slib.

Tabel 1. Soorten op stenen in relatie tot de ontwikkeling van het aangegroeide c.q.
geakkumuleerde materiaal
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kale steen > draadalgen

kale steen > slib

Erpobdella octoculata
Cricotopus bicinctus
Cricotopus intersectus
Cricotopus sylvestris
Paratrichocladius rufiventris

Dugesia spec
Polycelis nigra/tenuis
Bithynia tentaculata
Dreissena polymorpha
Asellus aquaticus
Gammarus spec. juv.
Caenis spp.
Ecnomus tenellus
Dicrotendipes nervosus

De richting waarin de gemeenschap op stenen zich ontwikkelt is waarschijnlijk afhankelijk van
klimatologische faktoren, waarbij de waterstand en de (wisselingen in de) afvoer een grote rol
zullen spelen.
Indien we uitgaan van een kale steen in de oeverzone zijn er in principe twee
ontwikkelingsrichtingen mogelijk:
Op de steen akkumuleert slib, hetgeen feitelijk een kombinatie is van kiezelalgen en inerte
deeltjes (Klink et al., 1993)
Op een steen hechten zich makroskopische draadalgen, die op hun beurt weer door
epifytische kiezelalgen kunnen worden gekoloniseerd, met als resultaat dat de
makroskopische draadalgen afsterven(Rosemarin, 1985).

Uit onderzoek in de Grensmaas blijkt dat het eerste proces domineert op stenen in
stroomluwten, terwijl het tweede proces overheerst op stenen in de sterke stroming. Voor de
daarop aanwezige levensgemeenschap van makro-evertebraten heeft dit tot gevolg dat de
organismen die tolerant zijn voor lage zuurstofgehalten zich weten te handhaven op de stenen
in het stagnante water met weinig verversing. De meer kritische soorten worden slechts in de
sterke stroming aangetroffen (Klink et al., 1993 en nog ongepubl. gegevens van onderzoek in
opdracht van het RIZA).
De situatie in het Lateraalkanaal is echter totaal verschillend van die in de Grensmaas. In het
Lateraalkanaal is niet of nauwelijks sprake van stroming en de meeste dynamiek zal
veroorzaakt worden door de golfslag, afkomstig van de scheepvaart.

Behalve de waterstand blijkt ook de afvoer van de Maas een zekere invloed uit te oefenen op
de soortsamenstelling in het Lateraalkanaal, dat bij lage afvoeren slechts wordt gevoed door
schutverlies en bij grote variatie in de afvoer van benedenstrooms wordt opgevuld met
Maaswater. Gemiddeld over de onderzoeksperiode lijkt een lage afvoer in april en mei en
een hoge afvoer in november een gunstige voorwaarde te scheppen voor bewoners van
stenen met slib en kiezelalgen. Indien de ontwikkeling van de fauna van jaar tot jaar wordt
vergeleken met het verloop van de afvoer in de maanden november en de daaropvolgende
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april en mei dan blijkt een hoge afvoer in november, gekoppeld aan een lage afvoer in april en
mei slechts in een enkel geval aanleiding te geven tot een dominantie van slibbewoners op de
stenen. Blijkbaar is de kompetitie tussen draadalgen en epifytische kiezelwieren niet
eenduidig te interpreteren door de korrelatie van waterstand en afvoer met
faunabemonsteringen die één of tweemaal per jaar zijn uitgevoerd.
Aangezien de vorming van draadalgen op stenen een aktief biologisch proces is, dat
samenhangt met de ecologie van de betreffende algen (hoofdzakelijk Cladophora), is het
zinvol om uitgebreider in te gaan op de ecologie van Cladophora (naar Rosemarin, 1985).

Cladophora glomerata komt in de grote Noordamerikaanse meren het meest talrijk voor in de
oeverzone van het Ontariomeer omdat deze bestaat uit rotsen (vergelijkbaar met de
stortsteen in het Lateraalkanaal). Vooral de oeverzone met veel golfslag is zeer geschikt voor
Cladophora, omdat ze hier niet overgroeid worden door epifytische kiezelalgen, hetgeen in
rustiger water wel het geval is (overeenkomstig stroomluwten in de Grensmaas). De meest
kritische periode voor de draadalgen is hierbij de herfstbloei van de kiezelalgen.
In de herfst vormen de draadalgen sporen (akineten). De ouderplanten kunnen onder
gunstige omstandigheden dan nog verder leven. Deze akineten drijven aanvankelijk en
hechten zich later vast op stenen. Ze zijn in staat om meerdere jaren ongunstige
omstandigheden te overleven, zoals lage temperaturen en te weinig licht als ze door stijging
van de waterstand op grote diepte zijn vastgehecht. Bij een voorjaarstemperatuur van 15oC
lopen de akineten uit en vormen zo weer een volgende generatie.

Uit deze beschrijving kan worden gekonkludeerd dat Cladophora vooral tot ontwikkeling komt
in het bovenste gedeelte van de oeverzone, terwijl kiezelalgen (en slib) zich in de zone
daaronder vestigen. Een tweede aspekt van belang is dat de akineten in de herfst naar de
oevers drijven om zich daar vast te hechten aan de stenen. Zijn ze eenmaal vastgehecht, dan
is verdere groei alleen verzekerd indien in het daaropvolgende voorjaar de dynamiek op de
aanhechtingsplaats voldoende groot is om aangroei van epifytische kiezelalgen te
verhinderen.

Gezien de grote invloed die de aangroei op stenen uitoefent op de samenstelling van de
gemeenschap van makro-evertebraten, is het van groot belang om in een nadere studie meer
duidelijkheid te krijgen over de processen die beslissend zijn in de kompetitie tussen
draadalgen en epifytische kiezelalgen.
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In tegenstelling tot een natuurlijke rivier, waarbij de afvoer hoofdzakelijk via de horizontaal
wordt afgewerkt (geringe stijging van de waterstand geeft een sterke verbreding van het
doorstroomprofiel), wordt in een genormaliseerde rivier de afvoer verwerkt via de vertikaal
(stijgende waterstanden en toenemende stroomsnelheden bij gelijke breedte van het bed).
Geleidelijke overgangen tussen water en land zijn er niet meer. Dit heeft tot gevolg dat vooral
de gemeenschappen in de oeverzone bij hoog- zowel als bij laagwater nauwelijks
uitwijkmogelijkheden hebben.
Schematiseren we dit proces voor stenen met kiezelalgen en slib enerzijds en stenen met
draadalgen anderzijds, dan kunnen de volgende processen optreden:
- dalende waterstand
Draadalgen sterven af in het drooggevallen grensvlak tussen land en water. De stenen met
kiezelalgen en slib komen in dit dynamische grensvlak te liggen en worden schoongespoeld.
Resultaat is dat gedurende een bepaalde tijd geen geschikt voedsel aanwezig is voor de
hiervan afhankelijke makro-evertebraten.
- stijgende waterstand
Draadalgen worden overgroeid door epifytische kiezelalgen en sterven af. Afhankelijk van de
periode waarin dit plaatsvindt kunnen de akineten van de draadalgen wel of niet tot
ontwikkeling komen. De makro-evertebraten die afhankelijk zijn van de draadalgen zien hun
habitat tenminste gedurende enige tijd verloren gaan, terwijl de fauna van de, met
kiezelwieren en slib, bedekte stenen eveneens moeten verhuizen.

Dit verlies aan geschikte habitat zal ook in een natuurlijk riviersysteem regel zijn. Waar een
genormaliseerde rivier echter wezenlijk afwijkt van een natuurlijke rivier is het gebrek aan
mogelijkheden om verlies van habitat op een bepaalde plaats te kompenseren met de
vorming van een nieuwe habitat elders. Immers de geschetste processen die optreden bij
stijgend en dalend water zullen zich tegelijkertijd over grote delen van de rivier voltrekken. Dit
kan grote negatieve gevolgen hebben voor het ecologische herstel van een genormaliseerde
rivier als de Maas. Immers afhankelijk van de normale klimatologische variaties kunnen de
arealen van verschillend begroeide stenen in de oeverzone sterk wisselen. Hierdoor kan het
ene jaar de gemeenschap van draadalgen en de daarop foeragerende makro-evertebraten
ontbreken, (een tendens in die richting is waargenomen in het Lateraalkanaal) terwijl het jaar
daarop wel een zonering aanwezig is van stenen met draadalgen in de dynamische
oeverzone, met daaronder stenen met slib. Deze veranderingen kunnen zeer ingrijpend zijn
voor de overige niveaus in de voedselketen, aangezien het aangroeisel op stenen en de
daarop foeragerende makro-evertebraten een zeer belangrijk deel van de basis van de
voedselpiramide uitmaken.
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Op grond van het bovenstaande wordt voorgesteld meer inzicht te krijgen in de processen,
die samenhangen met waterstand/afvoer in relatie tot:
- aard van de begroeiing op stenen
- ontwikkeling van oevervegetatie
- ontwikkeling van ooibos
Vervolgens wordt in het kader van het ecologische herstel van de Maas voorgesteld om deze
informatie in te zetten om de levensgemeenschap van de oeverzone weer zodanig tot
ontwikkeling te brengen dat de funktie van systeemvreemde substraten, zoals stortsteen, kan
worden overgenomen door natuurlijke substraten zoals waterplanten, oevervegetatie,
klinkhout uit het ooibos langs de oevers en een gevarieerde samenstelling van de bodem in
de oeverzone.
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Afvoer Borgharen vs. residuals van de regressie C. totaal vs. WS rang
De vergelijking tussen de waterstand en de R totaal verklaart 40% van de variantie in het
gegevensbestand. Dit betekent dat er naast de invloed van de waterstand sec. Nog
belangrijke faktoren zijn die bepalen welke levensgemeenschap zich op een steen vestigt.
Door de residuen uit te zetten tegen de abundanties van de afzonderlijke soorten kan worden
onderzocht welke soorten positief gecorreleerd en welke negatief gecorreleerd zijn aan de
residuen.

Veranderingen in de faunasamenstelling op de stenen in het Lateraalkanaal (1987 1993)
Cricotopus overheerst (draadalgen)

specie gestort

afgedekt

Dicrotendipes overheerst (slib)

Figuur x. Resterende variantie (residuen) na korrektie voor de waterstand uitgezet tegen de
periode waarin bemonsterd is.

Uit de 4 soorten die gekorreleerd zijn aan de residuen, kan worden afgeleid dat vanaf juli
1990 de residuen sterk dalen. Dit kan worden geïnterpreteerd als een toename van soorten
die negatief gekorreleerd zijn aan de residuen (Asellus aquaticus, Ecnomus tenellus en
Dicrotendipes nervosus), waarbij Dicrotendipes nervosus dominant wordt op de stenen en
een afname van Cricotopus sylvestris.
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Deze konstatering is verder onderzocht door de soortsamenstelling in twee afzonderlijke
tijdvakken met elkaar te vergelijken. Deze toetsing (student's t) is uitgevoerd voor 26 soorten
en 15 verschillende kombinaties van tijdvakken (zie voor de resultaten bijlage x). Hieruit blijkt
dat dat de grootste veranderingen optreden tussen juli 1990 en september 1990. Hierbij zijn
de perioden 1987 tm. juli 1990 vergeleken met de periode september 1990 augustus 1993.
Van de 26 soorten waarvan de abundanties in de verschillende tijdvakken met elkaar zijn
vergeleken vertoont meer dan de helft (14) een signifikant verschil tussen de periode tm. juli
1990 vergeleken met de periode vanaf september 1990. Dit geldt eveneens voor vergelijking
tussen het tijdvak 1987 - 1990 met 1992 - 1993 (in 1991 zijn geen bemonsteringen
uitgevoerd. Vergelijking tussen overige tijdvakken onderling vertonen minder grote
verschillen. Deze analyse geeft dus hetzelfde beeld als bovenstaande figuur. Hierbij wordt
duidelijk dat de restvariantie een zeer belangrijke rol speelt.

Onderzoek naar de invloed van de afvoer van de Maas op de levensgemeenschap op stenen
in het Lateraalkanaal
De afvoer over het Lateraalkanaal wordt niet gemeten, maar wordt bepaald door schutverlies.
Bij hoge afvoeren kan de Maas via de benedenstroomse uitstroomopening terug stromen in
het Lateraalkanaal (G. Mares mededeling).
Om een verder inzicht te krijgen in de verschuiving van de levensgemeenschap op de stenen
in het Lateraalkanaal is voor de periode 1987 - 1993 (exklusief 1991) de gemiddelde afvoer
per maand in de betreffende jaren vergeleken met de restvariantie.
Hieruit blijkt dat de residuen geen signifikant verband vertonen met de gemiddelde
maandafvoeren. Uitzonderingen hierop vormen de maanden april en mei, waarbij resp. 59 en
60 % van de variantie wordt verklaard door de gemiddelde afvoer in die maand gedurende het
tijdvak van bemonstering.
Uit deze berekeningen kan worden afgeleid dat een hoge voorjaarsafvoer leidt tot positieve
residuen en een lage voorjaarsafvoer tot negatieve residuen. Zoals uit het voorgaande is
afgeleid, worden perioden met positieve residuen gekenmerkt door hoge relatieve dichtheden
van Cricotopus (sylvestris) terwijl negatieve residuen optreden bij relatief hoge dichtheden van
Asellus aquaticus, Ecnomus tenellus en Dicrotendipes nervosus.

Strategie voor een Dicrotendipes of Cricotopus steen
Uitgaande van een kale steen in de golfslagzone:
In de herfst spoelen de akineten op de oever en kunnen zich daar vasthechten op de kale
stenen. Als het water zakt dan zijn ze tot een temperatuur van 15oC nog in staat om te
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overleven. De akineten hechten zich in de herfst niet aan diepere stenen omdat ze
aanvankelijk drijven. Ze kunnen wel in dieper wate voorkomen indien de afvoer stijgt. Liggen
ze te diep, dan kunnen ze gedurende zeer lange periode in het donker kiemkrachtig blijven.
Als het hoge water in het voorjaar zakt en de temperatuur stijgt tot 15oC dan kunnen de
ondiep vastgehechte akineten uitkomen. Liggen ze in de golfslagzone dan raken ze niet
begroeid met diatomeeën. Liggen ze dieper dan is dit vooral tijdens de diatomeeënbloei in het
najaar (maar ook voorjaar) het geval. De diatomeeën worden er door Cricotopus soorten
afgegraasd en wellicht kunnen de akineten daardoor sneller groeien omdat ze niet door de
diatomeeën beschaduwd worden. Deze situatie kan vele jaren in stand blijven als de
omstandigheden voor de rekolonisatie van de akineten gunstig is.
Wat is gunstig?
- Herfst met kale stenen in de golfslagzone waarop de akineten zich hechten
- Tijdens een periode van 15oC een waterstand waarbij ze niet uitdrogen en niet te diep liggen
- Een zomer waarbij de afvoer zodanig is dat slib niet tot bezinking komt

Wat is ongunstig?
- Een dusdanig lage waterstand in de herfst dat er in de oeverzone alleen stenen aanwezig
zijn die bedekt zijn met diatomeeën
- Een dusdanige hoge waterstand dat het golfmerk op het land ligt en bij de dalende
waterstand in het voorjaar ze niet onder water liggen
- Een afvoer in de zomer waarbij het zwevende materiaal op de stenen kan bezinken.

Synthese:
In 1987 - juli 1990 zijn de afvoeren in de herfst redelijk hoog geweest, terwijl de
zomerafvoeren niet laag waren.
Vanf juli 1990 - september 1993 zeer lage zomer afvoeren die een voortzetting hadden in de
herfst.
Blijkbaar wordt boven een bepaalde afvoer van de Maas het Lateraalkanaal betrokken bij de
afvoer. Dit zou zo geweest moeten zijn in 1987 - 1990 in herfst en zomer, maar niet meer na
juli 1990.

Op Noordelijk halfrond worden door Cladophora akineten gevormd gedurende de herfst en
deze vormen de rust- en overwinteringsstadia van de vegetatieve vorm. De akineten worden
in het golfmerk op de oever aangetroffen. Bij 15oC in het voorjaar komen de akineten tot
ontwikkeling. De donkergroene akineten zijn overgroeid door diatomeeën en zien er dan
bruin-groen uit. Overwinterende akineten zijn gehecht aan stenen aangetroffen op plaatsen
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waar het ijs niet langs schuurt. Akineten zijn in staat om 0oC gedurende 1 maand te
overleven en 4,5 jaar bij 4oC in het donker.
De akineten zijn in staat om meerdere jaren achtereen in leven te blijven en kunnen worden
opgevat als overblijvende planten. De akineten in de golfslagzone waren niet begroeid met
diatomeeën, die in rustiger water wel.

Het euqivalent voor een natuurlijke rivier is neit te geven omdat de oevers daar niet bestort
zijn met stenen
Immers in het geval van stenen met draadalgen en kiezelwieren met slib, zullen bij
waterstandsdaling in eerste instantie de stenen met draadalgen in het dynamische grensvlak
tussen land-water droogvallen. De hieronder liggende stenen met kiezelalgen en slib zullen in
de dynamische oeverzone komen te liggen waar ze geen stand kunnen houden. Pas geruime
tijd later kunnen de kiezelalgen en het slib zich weer hechten op de diepere stenen waar nog
licht kan doordringen. Afhankelijk van het seizoen kunnen de In een natuurlijke rivier met
zwak glooiende oevers is wel een geleidelijke gekonfronteerd worden met dat zowel hoog- als
laagwaterhabitats voor de riviergemeenschap niet meer bestaan of niet meer bereikbaar zijn.
Als gevolg hiervan is het aannemelijk dat het omslaan van een gemeenschap op stenen in de
oeverzone een fenomeen is dat niet alleen geldt voor de oeverzone van het Lateraalkanaal,
maar zich uitstrekt tot grotere delen van de Maas. De gevolgen voor het rivierecosysteem
kunnen enorm zijn omdat zich van het ene op het andere jaar grote wijzigingen kunnen
voordoen in belangrijke voedselbronnen voor de hogere trofische niveaus. Hierop doorgaand
kan dit betekenen dat ecologisch herstel sterk wordt geremd als gevolg van deze
veranderingen, die slechts het gevolg hoeven te zijn van de normale klimatologische variaties.

In het kader van het ecologische herstel van de Maas is meer inzicht noodzakelijk in de wijze
waarop de levensgemeenschap in de oevers van deze genormaliseerde en gekanaliseerde
rivier hersteld kan worden. Nevengeulen langs de stuwen zijn reeds genoemd in het plan
"Levende rivieren" (WNF, 1992). Voor ontwikkeling van de oevergemeenschap in het
zomerbed zullen we waarschijnlijk meer in de richting moeten denken van brede ondiepe
vooroevers, waarbij de mogelijkheid geboden wordt om zowel bij hoog water als bij laag water
uit te wijken naar de op dat moment geschikte habitat, die zou moeten bestaan uit de bodem,
de door uitgekiende aanleg ontstane vegetatie van water- en oeverplanten en ooibos als
leverancier van klinkhout.

Indien de afvoer van de Maas in november wordt vergeleken met die van april het jaar daarop
in de periode 1987 - 1993, dan is deze ongunstige situatie in zwakke vorm opgetreden in
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1987/1988 en in 1990/1991. De periode november 1992/april 1993 zou zeer ongunstig zijn
geweest, met in november 1992 een afvoer van 390 m3/s en in april 1993 slechts 78m3/s. De
situatie zou in april 1990 en april 1992 goede voorwaarden hebben geschapen voor
Cladophora. De aangetroffen situatie in de periode 1990 komt hiermee overeen, die in
september 1992 echter niet.

