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De Maasplassen, typologie en toekomst

Samenvatting

In voorjaar en zomer 1997 is ecologisch onderzoek uitgevoerd in l6
Maasplassen. Hiertoe zijn de macrofauna, water- en oevervegetatie
onderzocht. Op basis van chemie, macrofauna en ondergedoken
waterplanten kunnen deze Maasplassen worden onderverdeeld in vier
groepen, volgens Tabel l.
Tabel

l.

Indeling van de Maasplassen

Plassen met hun submerse

A

Clm2

Meers,

0.10-0 16

1 9-2.6

Mookerplas, Panheel, Oolerplas
Potamogeton nodosus

0.16-0.19 0.23-0.31

0.5-2.3

42-171

Dilkensweerd, lsabellegreend, Rijkel, in de Linde
Potamogeton pect¡natus, Zannicheil¡a patustris

0.16-0.25 0

45-0.50

0.4-0.6

l0-30

1

Bouxweerd, Stille, Sneppen, Grevenbicht
geen o nde rgedoke n wate rpl a nten

0.25-2

2_10

kransw¡eren, Potamogeton tucens,

p. crispus, p. pus¡ilus

12 0

35-1

22 0 3-2.0

1.2

84-1 03

.'l

88-127

0.8

47-83

Belangrijke ÿsisch-chemische parameters zijn vooral het
fosfaatgehalte en het daarmee verband houdende doorzicht van het
water. Het voorkomen van goed ontwikkelde vegetaties op de bodem
en oever is van groot belang voor de diversiteit en biomassa van de
macrofauna in de plassen. De plassen doorlopen een aantal stadia
alvorens ze verlanden. Een aantalplassen verkeert nog in het
pionierstadium, andere plassen zijn inmiddels in enige mate verrijkt
met voedingsstoffen, waardoor ze in een groeifase zijn beland. Als de
eutrofiëring en opslibbing verder voortschrijden, als gevolg van
inundatie met Maaswater, treedt er een stadium op van verval. In dit
stadium zijn de ondergedoken waterplanten inmiddels verdwenen en
stelt de opgeslibde bodem beperkingen aan de bodemfauna. Het
eindstadium is verlanding. vooral in een aanTal kreinere plassen is dit
stadium al bijna bereikt. Grotere plassen zullen er eeuwen over doen
om te verlanden.
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Samenvatting

op basis van de vegetatie en de macrofauna brijkt dat slechts in een
drietal plassen soorten aanwezig zijn die een ecologische relatie
onderhouden met de rivier. In de overige plassen worden planten en
macrofauna aangetroffen die niet gebonden zljn aanhet rivierengebied.
Herinrichting van plassen ten behoeve van de natuur kan in plassen met
een recreatieve functie plaatsvinden door aanleg van een
natuurwiendelijke oever, met aangepast beheer. plassen met de functie

biotoop vorrnen voor de beekrombout. Als het water weer zaktblijft er
een heldere plas over met een zandbodem waarop zich velden met
kranswieren ontwikkelen. Langs stuwen en in het Grensmaasgebied is
het mogelijk om de plassen op een dusdanige wijze te verontdiepen dat
er perrnanent meestromende nevengeulen ontstaan. In dergelijke geulen
ontstaan er mogelijkheden voor de vlottende waterranonkel en enige
macrofauna soorten die begin deze eeuw nog algemeen voorkwamen in
de Maas, maar die daar al lang uit zijn verdwenen (mosselwants, viltige
draaitor en beekschaatsenrij der).
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lnleiding
De Maasplassen zijn momenteel nog in beheer bij het Zuiveringschap
Limburg. De oevers zijn tijdens ontgrondingen in beheer van de
Provincie Limburg. Indien een ontgronding beëindigd is, worden de
oevers heringericht (bijvoorbeeld als natuurgebied) en overgedragen
aan AquaTerra of een instantie als Natuurmonumenten. Middels het
Besluit Aanwijzing zljwaterenzullen de Maasplassen gaan behoren tot
de rijkswateren, waarbij het beheer in handen komt van
Rijkswaterstaat. In het kader van het Beheersplan Maas zaler een
deelplan voor de Maasplassen worden uitgewerkt. Dit deelplan komt
tot stand in nauw overleg met de provincie, waarbij het nieuwe

meer inzicht nodig op de wrjze waarop plassen met de functie natuur
kunnen worden heringericht om deze functie optimaler te kunnen
vervullen. op basis van eerder onderzoek uitgevoerd door overmars
e.a. (1992), Peeters en Gijlstra (1995), De la Haye (1995) en

blijkt dat er over het leven onder water nog veel
informatie ontbreekt over de macrofauna en de visstand. Dit onderzoek
richt zich hoofdzakelijk op de macrofauna en de waterplanten als
biotoop voor de macrofauna.
AquaSense (1996),

van de ca. 90 Maasplassen is in een vooronderzoekeen indeling
gemaakt naar de verschillende ÿpen Maasplassen op grond van chemie
van het water, hoeveelheid algen en het al dan niet voorkomen van
verschillende soorten ondergedoken waterplanten (Klink 1996). op
basis van dat onderzo ek zljn l6 plassen geselecteerd (zie tabel6) voor
gedetailleerd ecologisch onderzoek aan waterplanten en macrofauna.
Hierbij zijn vijf groepen Maasplassen onderscheiden op grond van het
wel of niet hebben van een open verbinding met de Maas, de mate van
eutrofiëring, al dan niet voorkomen van ondergedoken waterplanten en
de dimensie van de plassen. Het huidige rappof doet verslag van dit
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vervolgonderzoek. Hierbij wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op
verschillende karakteristieken van de plassen zoals:
o bodemsamenstelling
. macroô¡ten

o

macrofauna

Voor het macrofauna-onderzoek zijn de plassen opgedeeld in
verschillende biotopen (zoals ondiepe en diepe bodem, overvegetatie
en ondergedoken waterplanten). Vervolgens wordt de interactie
nagegaan tussen de planten en macrofauna met de sturende factoren om
daama te komen tot een ÿpologie van de Maasplassen.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de volgende aspecten:
o Betekenis van de Maasplassen voor de biodiversiteit en biomassa

o
o

AquaSense
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van de macrofauna
Successie van flora en macrofauna in de plassen, alsmede de
autonome ontwikkeling van de Maasplassen.
Inrichting waarbij de Maasplassen niet van karakter veranderen en
inrichting op een zodanige wljze dat er meer samenhang ontstaat
tussen de 'nieuwe zljwaheren'en de Maas.

De Maasplassen, typol ogie en toekomst

Korte omschrijving van de
onde rzochte Maasplassen
In Figuur I wordt een overzicht gegeven van de ligging van de
onderzochte Maasplassen. De meeste van deze prassen liggen in de
omgeving van Roermond. De meest zuidelijke plas ligt vlak bij de
Belgische grens (Eijsden) langs de gestuwde Maas. Langs de
Grensmaas zijn er plassen onderzocht bij Meers, Grevenbicht en ohé
en Laak (Dilkensplas). De noordelijkste plassen (Mookerplas en
ot het 'echte' Maasplassengebied.
chte plassen kort besproken. Voor
de observaties van het huidige

Bouxweerd
Algemeen

Grondgebruik

Vegetatie
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Bouxweerd is kleine (10 ha), geTsoleerde plas op de linkeroever van de
Maas (rivierkm 86,5). De plas is minimaal 23 jaar oud (De la Haye
1995). Als de Maas op stuwpeil staat bedraagt de waterdiepte slechts
25 centimeter. Hieronder bevindt zich een dikke laag slib.
Ten westen van de plas bevindt zich een maisakker. De overige
gronden worden intensief beweid. In het zuidoosten scheidt een dam de
plas van de Maas.
De noordzijde van de plas is begroeid met wilgenbos bestaande uit
schietwilg en grauwe wilg. In de noordwestelijke hoek van de plas, alsmede langs de zuidoostoever is de oevervegetatie het best ontwikkeld.
Drijvende en ondergedoken waterplanten zijn niet aangetroffen.
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Dilkensplas
Algemeen

Dilkensplas is een middelgrote (19 ha), geisoleerde plas gelegen langs
de rechteroever van de Grensmaas bij Ohé en Laak (rivierkm 59). De
plas is minimaal 40 jaar oud (De la Haye 1995). Verreweg het grootste
deel van de plas heeft een diepe bodem (> l0 m).

Grondgebruik

Het gehele zuidelijke deel wordt extensief begraasd door koniks. Hier
ontstaat een open parkachtig landschap. Langs de noordoever is een
deel in gebruik als ligweide en een deel is grasland.

Vegetatie

De zuidwestelijke oever is met dicht, oud wilgebos begroeid. Hier
bevindt zich een grote hoeveelheid klinkhout. De zuidoever is begroeid
met jong wilgebos dat is uitgerasterd. Oevervegetatie is nauwelijks
aanwezig door het zeer steile talud. Drijvende en ondergedoken
waterplanten zijn niet aangetroffen.

Eijsden
Algemeen

Eijsden is een kleine (2,6 ha), geisoleerde plas gelegen bij OostMaarland ten noorden van Eijsden aan de rechteroever van de Maas
(rivierkm 6,5). De plas is minimaal 20 jaar oud (De la Haye 1995). Als
de Maas op stuwpeil staat is de plas niet dieper dan anderharve meter.
De bodem is zandig.

Grondgebruik

De plas ligt in een natuurontwikkelingsgebied dat extensief wordt
begraasd door koniks en galloways.

Vegetatie

In het gebied staan verspreide wilgen. Rondom de plas is
oevervegetatie aanwezig. ondergedoken vegetatie beslaat in de zomer
een groot deel van de bodem. Drijvende vegetatie is niet aanwezig.

Grevenbicht
Algemeen

Grevenbixht is een kleine (1,6 ha), langgerekfe, geisoleerde plas
gelegen op de rechteroever van de Grensmaas (rivierkm. 43). De plas is
minimaal 20 jaar oud (De TaHaye 1995). De plas is diep uitgegraven in
het landschap. Het waterpeil volgt dat van de Grensmaas. In het
voorjaar stond er ca.2 m water en in de zomer nog maaï 40 cm. De
bodem zeer kleäý modderi g.

Grondgebruik

Het gebied wordt beheerd als natuurgebied en extensief begraasd met
koniks. De plas is in gebruik als viswater.

Vegetatie

De hele plas is omzoomd door een open wilgebos. Langs de oevers
staan verspreid enkele oeverplanten. Drijvende en ondergedoken
vegetatie is niet aanwezig.

Heeresteerten
Algemeen

AquaSense
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Heeresteerten is een kleine (5,4ha), geïsoleerde plas gelegen op een
schiereiland, ingesloten tussen Maas en Oolerplas op de rechter
Maasoever (rivierlcn. 73). De plas is minimaal l5 jaar oud (De la Haye
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1995). Het grootste deel van de plas heeft een diepe bodem (>5 m). De
bodem is zandig. Het doorzicht bedraagt meer dan I,5 m.

Grondgebruik
Vegetatie

De oevergronden worden extensief begraasd door koniks en galloways.
Langs de zuidwest oever en aan de noordkant staan verspreid wat
wilgenbosjes. Rondom de plas verspreid is een smalle strook
oevervegetatie aanwezig. Er zijn diverse velden drijvende waterplanten
en langs de noordoever staat een veld ondergedoken waterplanten.

Isabellegreend
Algemeen

Isabellegreend is een middelgrote (10 ha) plas gelegen bij Roermond
op de rechter Maasoever (rivierkm. 75) in open verbinding met de
Maas. De plas is minimaal 45 jaar oud (De la Haye 1995). Een groot
deel heeft een diepe (> 5 m), slibbige bodem. De ondiepe bodem is

zandig.
Grondgebruik

De noordehjke oevergronden zijn in gebruik als weiland In het zuiden
is grasland aangelegd ten behoeve van dagrecreatie. In het westen is
een ligweide met strand aanwezig.

Vegetatie

Verspreid staan er langs de zuidoever enige elzen en wilgen. Ook de
oevervegetatie is beperkt tot een smalle strook langs de zuidoever.
Ondergedoken waterplanten staan verspreid op de ondiepe bodem van
de plas. Drijvende waterplanten zljnniet waargenomen.

In de Linde
Algemeen

Grondgebruik
Vegetatie

In de Linde is een grote (17 ha) plas, net ten noorden van Roermond op
de rechter Maasoever (rivierkm. 85,5) die in open verbinding staat met
de Maas. De plas is 36 jaar oud (De la Haye 1995). Het grootste deel
van de plas heeft een diepe bodem (> 5 m), die slibrijk is. De zone met
een ondiepe bodem is 5 tot 25 meter breed. Deze is slibrijk aan noord
en zuidzijde en zandig langs de westelijke oever. plaatselijk staat een
sterke stroming. Ilet zand lgrind dat in de plas ten westen van In de
Linde wordt gev/onnen wordt met schepen afgevoerd door deze plas.
De zuidoever wordt intensief begraasd. De noordoever is in gebruik als
grasland. De plas is in gebruik als viswater.
Langs de west- en oostoever is een brede strook oevervegetatie
aanwezig. Op de zuidoever staan hoge wilgen. Langs de zuid- en
oostoever en op het eiland staat een wrlgestruweel omzoomd door een
ijle oevervegetatie. Verschillende velden van ondergedoken en
drijvende waterplanten zljn aanw ezig.

Meers
Algemeen

AquaSense
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Meers is een kleine (3,7 ha), geïsoleerde plas gelegen op enige afstand
van de Grensmaas op de rechteroever (rivierkm. 33,5). De plas is
minimaal 20 jaar oud (De la Haye 1995).De plas ligt hoogwaterwij. De
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oever is zeer steil, behalve aan de zuidkant. De diepe bodem beslaat
ongeveer de helft van de plas.

Grondgebruik

De noordoever is niet in gebruik. De zuidoever maakt deel uit van een
intensief begraasd weiland. De plas is in gebruik als viswater.

Vegetatie

Op de noordoever is jong wilgestruweel opgeschoten. De zuidoever is
kaal. Oevervegetatie bestaat uit enige verspreid staande planten.
Drijvende vegetatie staat in het zuidwestelijke gedeelte van de plas.
Ondergedoken vegetatie is beperkt tot het ondiepe zuidehjke deel van
de plas.

Mookerplas
Algemeen

De Mookerplas (Riethorst) is een grote langgerekte plas @2ha) aan de
rechteroever van de Maas (rivierkm. 162) die in open verbinding staat
met de Maas. Het grootste deel van de plas heeft een diepe bodem. De
plas is 23 jaar oud (De la Haye 1995). De oevers zijn steil en bestort
met grind en het aandeel ondiepe bodem is dan ook beperkt. De
ondiepe bodem is zandiglstenig, de diepe bodem slibbig. In de zomer is
er een hevige blauwwierbloei opgetreden die huidirritatie veroorzaake
bij de monsternemeÍs. Nadere analyse wees uit dat het de alg
Microcystis betrof, die grote hoeveelheden toxines heeft geproduceerd
(med. T. Burgers, medewerker AquaSense). De plas kent een drukke
recreatievaart en is in gebruik als viswater.

Grondgebruik

De westzijde van de plas is omsloten door een industriegebied en
weilanden. Op de noordoever ligt een natuurgebied met daarin een
rivierduin. Op de noordoost oever ligt een camping.

Vegetatie

Op de zuidoost oever is een parkstruweel aangelegd. Verspreid staan er
elzen en wilgenbosjes op de oever. Ook het eiland is bebost.
Oevervegetatie is nauwelijks aanwezig en bestaat uit verspreide
planten. Drijvende en ondergedoken vegetatie is niet aanwezig.

Oolerplas
Algemeen

De Oolerplas is met 177 ha de grootste onderzochte Maasplas. De plas
staat

ligt op de rechter Maasoever (rivierkm. 74,5) en staat in open

verbinding met de Maas. Er wordt nog volop grind gewonnen. De plas
is minimaal 20 jaar oud (De la Haye 1995). De plas is diep; slechrs in
smalle strook langs de oevers is de bodem ondiep en zandig. De
oostelijke oever is bestort.
Grondgebruik

De zuidoever is natuurontwikkelingsgebied (zie Heeresteerten).
Plaatselijk is de oever op natuurwiendelijke wijze ingericht met poelen
De westelijke oevergronden zijn in gebruik als weiland. Op de
noordwest oever is een ligweide met strand aangelegd.

Vegetatie

Oevervegetatie ontbreekt wijwel overal. Alleen op de zuidoever staan
verspreid enige oeverplanten. De ondergedoken vegetatie beslaat een
smalle strook langs de zuidoever, drijvende vegetatie is niet aanwezig.

AquaSense
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Panheel
Algemeen

Grondgebruik
Vegetatie

Panheel is een zeer grote plas met een oppervlakte van 97 ha langs de
lìnkeroever van de Maas (rivierlm.74,5).In 1996 stond de plas nog in
open verbinding met de Maas. Thans is de plas geisoleerd. De plas is
minimaal 12 jaar oud (De la Haye 1995). De diepe bodem bestaat uit
zeer frjn kleiig slib wrjwel zonder organisch materiaal.
De noordwestelijke oever is natuurlijk vorïngegeven. De rest van de
oever is bestort en is in gebruik zijn als recreatiegebied met ligweiden.

De oevervegetatie staat alleen langs de natuuroever. De ondergedoken
vegetatie staat in een brede strook langs het westelijke deel van de plas,
drijvende vegetatie is niet aanwezig.

Rijkelse Bemden
Algemeen

De Rijkelse Bemden is een grote (29 ha) plas op de rechter Maasoever
(rivierkm. 90,5) en staat in open verbinding met de Maas. Momenteel
wordt er nog zand en grind gewonnen. De plas is minimaal 23 jaar oud
(De la Haye 1995). Het grootste deel van de plas heeft een diepe
slibrijke bodem. De ondiepe bodem is zandig.

Grondgebruik

Het oostelijke deel van de plas is niet in gebruik en het westehjke deel
is weiland, waarvan een gedeelte extensief wordt begraasd door koniks
In de plas wordt nog grind gewonnen en vanaf de oevers wordt er veel
gevist.

Vegetatie

Het oostelijke deel van de oeverzone is begroeid met wilgenstruweel.
De oevervegetatie is beperkt tot een smalle strook langs het oostelijke
deel van de plas. Ondergedoken en drijvende vegetatie is niet

aaîweztg.

Seurenheide
Algemeen

Seurenheide is een middelgrote (12ha) zandplas gelegen bij Well in
Noord Limburg. De plas ligt buiten de invloedssfeer van de rivier
(rechteroever ter hoogte van rivierkm. 138) en het oppervlakkig
afstromende water in de oeverzone is zuur. De plas is minimaal 26 jaar
oud (De la Haye 1995). Ruim de helft van de plas heeft een diepe
bodem. De bodem is overal zandig. Het doorzicht bedroeg steeds meer
dan twee meter.

Grondgebruik

Het noordelijke deel van de plas maakt deel uit van een dagrecreatiegebied met strand en ligweide. De rest van de oevergronden zljnniet in
gebruik. In de zomer van 1997 is er enkele weken niet gezwommen
vanwege een blauwwierbloei.

Vegetatie

Het niet-recreatieve gedeelte is begroeid met bos. Langs de west- en
oostoever staat verspreid oevervegetatie. Ondergedoken vegetatie
bevindt zich in het voorjaar hoofdzakelijk rond het eiland, in het jaar
wordt ondergedoken vegetatie in het gehele oostelijke ondiepe gedeelte

AquaSense@-980971
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gevonden' Drijvende vegetatie komt in hetnajaar
voor in het zuidelijke
gedeelte van de plas.

De Sneppen
Algemeen

Grondgebruik

De noordoever is niet in gebruik. De overige oevergronden
worden
intensief beweid.

Vegetatie

De Stille
Algemeen

Grondgebruik

De oeverlanden worden met koeien beweid. De plas is in gebruik
als
viswater.

Vegetatie

Zavelveld
Algemeen

Grondgebruik
Vegetatie

Het gebied is in gebruik voor de dagrecreatie. Het zuidelijke gedeelte
is
ingericht als ligweide. De overige oevers zijnbeplantmei par:kstru*eel.

In Tabel2 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste
kenmerken van de onderzochte Maasplassen.
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Korte omschrijving van de onderzochte Maas plassen

Tabel2

overzicht van de belangrijkste kenmerken van de onderzochte Maasplassen.
Toelichting: inundatieklasse: I : nooit overstroomd,2: I maal per

: I maal per 2-10 jaar,4: I maalper
Limburg en De la Haye (1996).

i0¡aar,
2 jaar. Gegevens van Zuiveringschap

(o

o¡3

"É

E

Þoi
E=s
g(Do

f,
c

o

E

o

o
o

=

ñ.

:(Do
.}-(]E

c)

(D6'6

=

Plas
De Sneppen
De Stille

Dilkensplas
Eijsden 5
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lsabellagreend
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7.6
2.5
18.6
2.6
1.6
5.4
16.7
10.2
3.7

Mookerplas Riethorst 42.0
Oolerplas
171.2
Panheel B
97.2
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29.1
Seurenheide
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Zavelveld
8.6
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3. Gebruikte methoden

3.L Veldwerkzaamheden
Ten behoeve van de macrofauna is het veldwerk uitgevoerd per
biotoop. Hiertoe zljnin de plassen de volgende biotopen
onderscheiden:
¡ diepe bodem
o ondiepe bodem (zonder begroeiing)
¡ ondiepe bodem met ondergedoken vegetatie
o oevervegetatie
o drijvende vegetatie
o vast substraat (klinkhout en stenen)

Van de vegetaties zijn opnamen gemaakt van de oevervegetatie,
drijvende en ondergedoken waterplanten.
Van de diepe en ondiepe kale bodems is de korrelgrootteverdeling
bepaald.

3.1.1. Ruimtelijke opname van de verschillende biotopen en hun
plaatsbepaling (DGPS)
De plaatsbepalingen zijn uitgevoerd met een Digital Global positioning
system (DGPS). Dit is een apparaat dat met behulp van satellietcontact
de actuele geografische positie vastlegt. De gegarandeerde
nauwkeurigheid bedraagt 3 meter.

Voor de plaatsbepaling van het monsterpunt van de bodemfauna is een
puntmeting voldoende. Voor vegetatieopnamen van de oevervegetatie,
zijn begin- en eindpunt bepaald met enige tussenliggende punten.

AquaSense
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Yan aanwezige velden van waterplanten en eilanden is de ligging
bepaald door er omheen te varen en iedere 5 seconden de positie van de
boot vast te leggen, waaruit een contour ontstaat. De diepe bodem is
beschouwd als dat gedeelte van de plas waarin zich geenwaterplanten
vestigen als gevolg van onvoldoende licht. Als ondiepe bodem is de
oeverzone van de plas beschouwd waarbij het lichtklimaat zodanig is
dat er ondergedoken waterplanten zouden kunnen voorkomen. Andere
factoren als golfslag of bodemsamenstelling kunnen de vestiging
verhinderen. De overgang tussen diepe en ondiepe bodem is op een
aantal punten in de plas bepaald, waarÍLa de grens tussen beide biotopen
hieruit is geihterpoleerd.
De aldus vastgelegde coördinaten zljn in het veld ingelezen in een
computer met de GlS-applicatie ArcView. Hiermee is tevens een
controle uitgevoerd op dejuistheid van de ingevoerde gegevens.

3.1.2. Bemonstering bodemsamenstelling, macrofauna en vegetatieopnamen
3. 1 .2.

1

. Bodemsar??ens

tel I i ng
In alle Maasplassen is van de ondiepe, niet begroeide, bodem een
monster genomen om daarvan de korreþootteverdeling en het
organisch stofgehalte te bepalen. De monsters zijn representatief voor
de bodemste 10 cm van de bodem en sluiten daarmee aan op de
bodemanalyses in een groot aantal monitoringsprojecten in het
rivierengebied. De monsters zijn genomen door een steekbuis
(doorsnede 5 cm) ten minste 20 cm loodrecht in de bodem te duwen.
van het gestoken monster werd vervolgens de bovenste 10 cm in een
potje overgebracht. De bemonstering van de diepe bodem is uitgevoerd
met een Elcnan-happer. In hetverzamelde materiaal is op voorgaande
wuze eveneens een monster getrokken. Hierna zijn de monsters naar
het laboratorium getransporteerd en daar tot verdere behandeling bij 4
oC

3.1

bewaard.

.2.2. Macrofauna bemonstering
De macrofauna is kwantitatief bemonsterd per biotoop. Grote en
makkelijk te determineren dieren zijn ter plekke genoteerd en
teruggezet. V/atermijten en platwormen zljn ter plaatse uitgezocht. De
overige groepen zijn geconserveerd met ethanol.
De volgende biotopen zijn bemonsterd:

Ondiepe bodem

AquaSense
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In iedere onderzochte Maasplas is, zowel in het voorjaar (uni 1997) als
in het najaar (augustus/september 1997) de macrofauna van de ondiepe
bodem bemonsterd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een standaardmacrofaunanet met een breedte van 30 cm en een maaswijdte van 0,5
mm (Van der Hammen e.a. 1984). Gewoonlijk is over een lengte van
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10 meter bemonsterd. Bij veel grof materiaal is de lengte teruggebracht
tot 5 meter. Er is steeds op ca. I m diepte gemonsterd.

Diepe bodem

De diepe bodem is in iedere plas bemonsterd met een diepte van 4 m
meer. Hiervoor is steeds een Ekman-happer gebruikt met een

of

oppervlakte van 15*15 cm. Ieder monster bestaat uit 10 happen die
verspreid genomen zijn.
Oevervegetatie

In een
bemon
ondiep

atie
een
ters

dus slechts bewoners van de oevervegetatie aanwezig. De methode

wijkt niet af van de bemonstering van de ondiepe bodem.
Drijvende vegetatie

De drijvende vegetatie, bestaande uit gele plomp of watergentiaan is
bemonsterd met het standaard macrofaunanet over een lengte van 5 tot
10 m. Hierbij zijn alleen de bladeren en stengels bemonsterd en niet de
onderliggende bodem.

Submerse vegetatie

Waar die in belangrijke mate aanwezigwas is ook de submerse
vegetatie zo goed mogelijk apart bemonsterd met een schepnet vanaf de
oever, of snorkelend. Hierbij zijn hoogopgaande vegetaties bemonsterd
zonder noemenswaardig bodemmateriaal. In lage vegetaties van bv.
kranswieren is ook de bodem "mee-bemonsterd". In de meeste gevallen
is 10 meter bemonsterd, met behulp van een standaard-macrofaunanet

Vast substraat

In een aantal Maasplassen zijn stenen of klinkhout bemonsterd. Met
een afwasborstel is dit materiaal afgeborsteld. Het bemonsterde
oppervlak is opgemeten. De oppervlakte van het hout in de plassen is
geschat op basis van bomen die gedeeltel¡k boven water uit staken. of
er in diepe delen van plassen hout op de bodem ligt is niet onderzocht.
In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de bemonsterde biotopen.
Tabel

3.

Overzicht van de bemonsterde biotopen.
rlrerrjuIil tvv, (c,

AquaSense

@

- 98,0971

augrseP tvvr (v,

Gebruikte methoden

de
gemaakt
door het

Codering monsters

Voor

ultaten is voor elk monster een codering
erster 4 letters van de naam,gevolgd
een 5 voor mei/juni en een 9 voor
augustus/september en de code voor het bemonsterde biotoop. Het
mei/juni monster van de ondiepe bodem in Bouxweerd krijgt aldus de
code Boux5bo.

3.1.2.3. Oever- en waterplanten
Oeverttegetatie

Indien er langs een plas in ruime mate oevervegetatie aanwezigwas, is
een representatieve oeverstrook geselecteerd op basis van de meest
abundante soorten. De opname is uitgevoerd in een strook van
minimaal 50 m lengte. van de aanwezige soorten is hun voorkomen
geschat met een negendelige (verkorte) schaal van Braun Blanquet

(Tabel4). De determinaties zijn uitgevoerd met Van der Meijden
(1ee6).
Tabel 4

Ondergedoken waterp lanten

Gebruikte schaal bij de opname van de oevervegetatie, drijvende en
ondergedoken waterplanten

Code

Omschrijving

1

Minder dan drie exemplaren in de hele opname

2

1-3 exemplaren per m2 , bedekking <5%

3

4-10 exemplaren per m2 , bedekking <5%

4

Meer dan 10 exemplaren per m2, bedekking <5%

5

Bedekking 5 - 12,5o/o

b

Bedekking 12,5 - 25

7

Bedekking 25 - 50

o/o

I
I

Bedekking 50 - 75

o/o

o/o

Bedekking > 75 %

ondergedoken waterplanten zijn opgespoord vanuit een kano en door
in de bodem te harken. In Panheel B en seurenheide is tevens gedoken.
De vegetatie binnen de velden is opgenomen volgens de schaal van
Tabel 4.
De ligging van de velden en de dichtheden van de diverse soorten
macroÿten is ter plaatse genoteerd op een werkstaat en voorzien van
een volgnummer.

Drijv ende waterplanten

AquaSense O - 98.0971

De velden met drijvende waterplanten zijn eveneens opgenomen
volgens de schaal van Tabel 4.
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3.1.2.4. Overige metingen
Tijdens de veldbezoeken is steeds het doorzicht bepaalt met behulp van
een secchi-schijf. Daamaast is de bodemdiepte bepaald ter plaatse van
de bemonstering van de macrofauna en is een zeefLcromme van de
bodem bepaald.

3.

1

.3. Laboratori u mwerkzaa m heden

ZeeJkromme van de bodem

De bepaling van de zeefkromme sluit aan brj een groot aantal
monitoringsonderzoeken in het rivierengebied, voor wat betreft de
bemonstering als de gekozen fracties. Deze bepaling is als volgt
uitgevoerd:
Het gehele monster wordt op een net iets onder water staande zeef
gebracht (maaswijdte I cm) en nat gezeefd, waarbij het filtraat wordt
opgevangen. Grind groter dan 5 cm is met de hand van de zeef gehaald,,
gedroogd en gewogen. De rest van het residu is eveneens gedroogd en
gewogen. Het f,rlhaat is op een 2mm-zeef gebracht en de procedure is
herhaald voor deze maaswijdte en voor zevenmet een maaswijdte van
1 mm, 500,250, 125 en 63 pm. Het filtraat dat de laatste zeef is
gepasseerd, werd ingedampt en gewogen.

Organisch stofgehalte

In het laboratorium is circa 10 gram van het bodemmonster apart
genomen voor de bepaling van het organisch stofgehalte volgens de
gloei-verlies methode CNIEN 5748 & 5754). Afwijking ten opzichte van
de NEN voorschriften is een droogtijd van 12 uur (i.p.v. 6 uur) omdat
het nat materiaal betreft. Indien het gedroogde residu minder dan 2,5
gram droge grond bedraagt, is de analyse herhaald met 20 gram vers
bodemmateriaal.

Macrofauna uitzoeken

Bu de uitzoeþrocedure is onderscheid gemaakt in 36 taxonomische
groepen. Er zijn deelmonsters onderzocht, zodanigdat er in het eerste
deelmonster circa 100 exemplaren van de meest abundante groep
voorkomen. De deelmonsters zijn genomen met een door het RIZA
ontwikkelde monstersplitser. Meestal is een achtste tot een kwart van
het totale monster uitgezocht. In het algemeen werden slechts voor één
of twee groepen 100 exemplarenveÍzameld, van de overige groepen
waren minder individuen aanwezig.
De uitgezochte watermijten zijn gefixeerd in Koenike-fixatief en de
overige dieren in ethanol (70%). De organismenzijn gemiddeld in 6
groepen verdeeld (muggen/vliegen, schelpdieren, worïnen,
wantsen/kevers, watermijten en overige) en apart geconserveerd.

M ø cr ofauna

det

ermineren

De determinaties werden uitgevoerd met een Olympus SZ-STS zoomstereomicroscoop (vergroting 9 tot 110 x). preparaten van waterkevers,
worrnen, watermijten en muggelarvenzljn bekeken met een Olympus
microscoop (BH 2) bij een vergroting van 40 tot 400x. De gebruikte
literatuur is vermeld in de literatuurhjst. Er is zoveel mogerijk tot op
soortsniveau gedetermineerd.
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Alle uitgezochte individuen zijn gedetermineerd. soorten die ontbreken
in de referentiecollectie van Aquasense of op andere wtjzebijzonder
zljn, zijn apart geconserveerd.
In tabellen en bijlagen worden de soorten afgekort met een
lettercodering, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met
Lavaleye e.a. (1995).

3-2. Geografische weergave en beparing van het

oppervlak van de alzonderlijke biotopen

De omtrek van de afzonderlijke biotopen is ingemeten met behulp van
DGPS-apparatuur (zie paragraaf 3.1.1). De bestanden met coördinaten
zijn geconverteerd naar D-base format en ingelezen in de GISapplicatie Arcview. Deze biotopenzljningetekend op een ondergrond
van de Maasplassen die is aangeleverd door de opdrachtgever
Rijkswaterstaat Directie Limburg. In ArcView zijn vervolgens de
oppervlakten van de biotopen berekend.

3.3. Verwerking van de gegevens
De biologische gegevens zijn geordend met behulp van T'WINSpAN
(Hill 1979). Brj de ÿsisch-chemische gegevens zijn de gemiddelde
waarden gebruikt van meetreeksen van veelal maandelijkse
bemonsteringen over de periode van 5-10 jaar (Zuiveringschap
Limburg). De relatie tussen ÿsisch-chemische gegevens, de
waterplanten en macrofauna is bepaald met behulp van CANOCO
(Jongman e.a.1987). Van de plas bij Eijsden en Meers ontbreken de
fysisch-chemische gegevens. Hiervo or zljn die van Heeresteerten
gesubstitueerd, op basis van de grote overeenkomst tussen deze
plassen, wat betreft dimensie, doorzicht en ondergedoken waterplanten
Bij de waterplanten is de 9-delige schaal (Tabel 4) als maat voor de
abundantie gebruikt. Bij de macrofauna zijn de dichtheden per m2
getransformeerd volgens Ln (x+l). Waar nodig zijn ook de
f,isischchemische gegevens getransformeerd om de standaardafwijkingen te
minimaliseren. Tenslotte zijn de analyses in cANoco uitgevoerd met
de optie Detrending canonical correspondence Analysis. Detrending
corrigeert voor het zg. "boogeffect", een mathematisch artefact dat

veroorzaakt wordt door twee "fouten" (zie Jongman e.a. l9B7):

¡
o
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De uiteinden van de assen zijn vaak verbogen ten opzichte van het
midden van de as, waardoor punten aan de uiteinden van de assen
dichter bij elkaar liggen dan in het midden van de as.
De tweede as vertoont vaak een systematische, vaak kwadratische
relatie met de eerste as.
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3.4. Biomassa-schatti n gen
Op basis van literatuurgegevens (Van der Hoek en Verdonschot 1994;
Smit 1995) zijn de biomassa's geschat van alle macrofauna-soorten. De
biomassa is uitgedrukt in koolstof (c). In Tabel 5 zijn de verschillende
omrekeningsfactoren weergegeven (naar Marchand 1997 ).
Tabel5

(ww), drooggewicht (DV/) en asvrij
(c) voor alle macrofauna-groepen (naar

omrekeningsfactoren voor natgewicht
drooggewicht (AFDW) naar koolstof
Marchand 1997).

Factor WW DW AFWD
WW
DW

AFDW

o.'t7

0.15
0.90

C

0.06
0.35
0.40

Nadat van iedere soort de biomassa is bepaald, ztjn de biomassa's
berekend per oppervlakte-eenheid. Dit getal is vermenigvuldigd met de
berekende oppervlakken per biotoop. Hierdoor kan het belang (in
koolstof macrofauna) van de verschillende biotopen in de plassen
worden bepaald.

AquaSense

@-

98.0971

19

Resultaten

4. Resultaten
Het hoofdstuk is opgesplitst in de resultaten van voorgaand
onderzoek
en het huidige onderzoek. In 4.1. wordt de indeling ,rur,
¿" Maasprassen

gegeven op basis van voorgaand onderzoek. Het resterende
gedeelte
van het hoofdstuk is gewijd aan de huidige onderzoeksresuláten.

4.1.lndeling van de Maasplassen
In Tabel 6 zijn de resultaten van het vooronderzoek weergegeven
(Klink 1996). Hierbij zijn enkele belangrijke g,sisch_cheiriã"n"
gegevens in relatie gebracht met het
frtoplankton (peeters en Gylstra
1995) en het voorkomen van ondergedoken waterplanten (overmars
e.a.1992).
Deze indeling van de Maasplassen is vooral gebaseerd op
de mate van
eutrofiëring, organische belasting en de aard en aanwezilh"id .,rur,
open verbinding met de Maas. plassen met een korte opÃ
""r,
verbinding
hebben hoge fosfaatgehalten en een verhoogd geleidinlsvennogen
en
ammonium gehalte. plassen die een lange verbinding olgeen
verbinding hebben met de Maas zijn in de regel wernig gãeutrofieerd
en matig belast met ammonium. Vooral de diepe (grotefplassen
worden gevoed met het diepere toestromende gronãwatei. t<l"in"
geisoleerde plassen die vaak worden geinundeerd en
daardoor sner
opslibben kunnen wel sterk belast zìjn meteutrofiërende stoffen
en
ammonium (Bouxweerd, stilre en Sneppen). Enige kleine plassen
rangs
de Grensmaas met een sterk wisselende waterstand zijn voorlopig
ingedeeld in een aparte. De geëutrofieerde plassen hetben in
de regel
geen ondergedoken waterplanten, terwijr niet geëutrofieerde
plassen
veelal meerdere soorten ondergedoken waterplanten herbergen. tn
plassen met een open verbinding wordt het
frtoplankton geãomineerd
door kiezel- en groenwieren. De geisoleerde plassen zijnÁe
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groenwieren dominant- De sterk geëutrofieerde
plassen worden
gekenmerkt door veer hogere chlãroful-a
gehaltån dan

geëutrofi eerde plassen.
Tabel 6.

de indeling van de Maasplassen in verschilende
groepen (Krink 1996), nb
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" op kan treden. Grote plassen
waa.n er erosie ofjuist_sedimentatie
hebb-en een ondiepe bodem waarin nauierijks
srib aanwezrg ir. nit
wordt veroorzaakt doordat het diepe deer fungeert
ars een .tîbrrurrg,
waarbij het opgewervelde srib uit de oeverzone

verdwijnt in de diepte.
Vooral in de zeer ondiepe plassen (Stille en Bouxweerá;
i. C"
windwerking gering omdat het slib zich toch alleen
kan versfreiden
over de ondiepe bodem.
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Resultaten

TabelT

Slibgehalte (slib %) en organische
stof (org. %)
Eijsden, Srille en Bouxweãrd z¡r,
ove.aì

n

debodem. Grevenbichr,

"i¿ió

Plas

Mookerplas
Zavelveld
Rijkel
Heeresteerten
Oolerplas
Sneppe
Seurenheide

lsabellegreend
Dilkensweerd

Grevenbicht
ln de Linde
Eijsden
Meers
Stille
Bouxweerd

Gemiddetd
Stand. afw.

00
01
01
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10
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32
41
41
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13
4
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3
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I
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6
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1
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l5

99

11

16
3
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32
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3

wijwel
soleerde
b wordt

ls uit slib.
d en

bodem van
Dilkensweerd bevat ook weinig slib.
Dit houdt mogerìjk verband met
de grote aanzandingdie plaatsiindt
t¡dens inundaties (med. W.

Overmars).

Bij de grote diepe prassen.fungeert het
diepe deer ars een sribvang. Het
door de wind opgewervelde slib uit
¿e oev"rrone verdwijnt in de
dìepte' Dit proces reidt tot een sterke
differentiatie tussen het
ùrr

de
oo

e en diepe bodem.

Bij kleine ondiepe plassen

plas verdelen.

4.3. Hogere planten
De,hogere-planten zijn onderverdeeld
in oeverplanten, drijvende en
warerplanten die afzonderlijk

:diry9:\en

Er zijn bij de opnam"l

.i,"n;;rd; ;õroken

de oeverveg etåt¡e zqz tu*u *uurgárrî_"rr.
Br1 de opnamen van de Iul
drijvende rr"g"åti" 5 taxa en het onderzoek

naar ondergedoken waterplanten levãrde
14 taxa op.
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is

minder gïoot en het opgewervelde slib
zal zich
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4.3.1. Oevervegetatie
De oevervegetatie is opgenomen volgens
de g-delige schaal van BraunBlanquet (zie Taber 4). De soorten en

hun abundanîies zijn
in de plassen. In totaal
de oeverzone van de
de meest algemene

van2_

volgenshetboraniscr;::i.:äiä:låirI;;!îi:ll*îi"

opnamen (voo''aar enzomef lggT) is
het g"iog"., g"middelde
grondwaterindicatiegetal berekend
rroo. uñ" ir, ã" oirru- en aanwezige
soorten.
Tabel

8

Indeling van de oevervegetatie op grond
van de meest algemene soorten met
een
grondwaterindicatie van I - + voigens
het botanisch basisregister (cBS lgg3)

(o

€

Soort

2 Juncus bulbosus
2 Ranunculus flammula
2 Epilobium patustre
2 Polýrichum
2 Carex rostrata
2 Phragmites australis
2 Typha angustifolia
2 Typha tatifotia
2 Glyceria max¡ma
2 Carex acutiformis
2 Carex acuta
3 Sa/x cinerea
2 Bidens frondosa
2 Lycopus europaeus
3 Lýhrum sal¡caria
2 lris pseudacorus
3 Mentha aquatica
2 Eleocharis patustris
2 Salix viminalis
2 Salix alba
2 Salix triandn
4 Phalaris arundinacea
3 Carex cuprina
3 B¡dens tripañita
3 Scutellaria gatericulata

Plassen
knolrus s.l.
egelboterbloem
moerasbasterdwederik
haarmos
snavelzegge
riet
kleine lisdodde
grote lisdodde
liesgras
moefaszegge
scherpe zegge
grauwe wilg
z'¡ýarttandzaad
wolfspoot
grote kattenstaart
gele lis
watermunt
waterbies
katwilg
schietwilg
amandelwilg

6
1

1

3
,|

2
3

11
11

172142

111832

3

3

3

3

3

1

4

1

3

2

3

2

2

2
2

3

2

3

1

3

3

5

1

r¡etgras

valse voszegge
veerdelig tandzaad
blauw gtidkru¡d

Totaal aantal soorten freatofyten: 2i
Gewogen gemiddelde grondwaterindicatie:

1

2

1

1

2

2

1

3l

2
3

3

6

1

4
2
3

1

2

3

6524811
21111
5675566
21421
11
11
111

43
2.5 2.8

2
2

1

2

2

1

2

1

1

1

7

3
1
1

1

1

2

1

4

4

b

682576
3311131
475272
21
11
1121
221
25 36 17 19

2.7 2.8 2.7 2.8 2.4 3.0 2.s 2.8 2.5 2.9
2.9 2.7 2.9 2.8

Volgens de indeling van Van der Steeg
e.a. (19g9) nemen drie
vegetatieÿpen een belangrrjke
Maasplassen. Dit zijn de geme
ae), riet$as (p hal ari detum
(Caricetum acutae). Deze gemeens
tegen inundaties en verdragen 3 maanden
overspoeling in het
groeiseizoen (van der steeg e.a. lgsg).
De gemeenschap van wilgen
a Ib

karakteristiek voor niet-beweid" o"rr"í, (Van
Splunder l99g). Brj
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begrazing wordt deze gemeenschap
vervangen door de gemeenschap
rn der Steeg e.a. l9g9). De standplãats
'' van rietgras en scherpe zegge
s c herpe ze
sseni et op de. e i genr ij k"
steeg e.a. 1989). Langs de ondeizochte

#:ä3;:J

i;"ïffi ïî*iJ:"

Maasplassen komt riet
verspreid voor maar is slechts vegetatievormend
op de oevers van
Seurenheide enzaververd. Elders

wordt de ontwikkerinfrrurr ri"t
en (zomer)inundatie (De
1994). Met uitzondering van
s kenmerkend voor voedsel_
evat een aanfal soorten van

lboteren-

l). Door

ein
) heeft

t

ijn onderverte
immers en de
e
tisch vlak aan
oevers krijgen deze soorten wel
een vestigingskans, waardo or deze
oevers een gr
herbergen. Bestorte oevers maken
de
vestiging van
elfs onmoge lijk. Zois een gedeelte
van de westel
el ingericht met een brede
afgewerkf. Hier zijn 4g soorten
te deel van de plas heeft echter
lanten voorkomen. Verder is
ctie voor natuur het meest
soortenrijk zijn. Dit geldt zowel voor
oevers die niet u"gruurã *ora"r,
(Panheel, Zavelveld) als de oevers
in de terreinen van
Natuurmonumenten die extensief
worden legraasd (Heeresteerten,
Erjsden en Dilkenspras)' De oevers
uun i."vijf plassen hebben
a'e
een flauw talud.

4.3.2. Drijvende waterplanten
Drijvende vegetatie is slechts in een zeer
beperkt aantarprassen
aangetroffen' Een overzicht van de aangeholfen
drijvenåe *ut"rpturrt"r,
staat in Tabel 9.
Tijdens dit onderzoek zijn er srechts 'velden'
drijvende waterplanten
aangetroffen van veen\ryortel, gele plomp,

watergentiaan.
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Tabel

9.

Drijvende waterplanten

J
o_

(D

Soort

Plassen:

Polygonum amphibium

Veenwortel

Nuphar tutea
Nymphaea alba
Nymphoides pettata

Gele plomp
Witte waterlelie

Watergentiaan

7
7

I
6

In de Bouxweerd was in de zomer van
rggT een drijflaa g aanwezigvan
het waterne t1e (Hydrodicÿ on
I atum).De dr¡åndJ*ut"rprunt"n
-reticu
komen alle voor in kleinere plassen
van3,7 (Meers)

tot 16,7 ha (in de
In vergelijking mer overmars e.a. (r992)i.'",
*"rrig ìeranderd
de aanwezigheidyn dljvenOe waterplanten.
In
lggf _ l99l groeit
er veenwortel in het Zaververd, die
niet in rggT is aangetroffen- In
seurenheide is sindsdien_vestiging opgetreden
van de witte waterlerie.
volgens de indering van van JenÞ.iti (1990)
zijn gelefio-p
in
mjldere. mate watergentiaan karakteristièk
"r,
voor strangen, kreiputten
en
wielen die minder dan20 dagen per jaar
geinundeerd worden.'In grote
zandwinputten ontbreken deie soo.tån.
o"ok in a" iuruurfiu*"n torn"n
de drijvende waterpranten voor rn
wateren die niet
grå*;iiÅ,
---'' danwer
m grote wateren met beschutte hoeken (zoals
in de "Liãdet.

!iidÐ'
in

4.3.3. Ondergedoken waterplanten
In de l6 0nderzochte prassen zijn slechts g
in plassen ondergedoken
waterplanten aangetroffen. De verschillen
in plassen met en zonder
ondergedoken waterplanten komen
vooral toi uitdrukki"g; ;;
te (1,7 m versus 0,7 m),lagere inun-datie_
met waterplanten en het totaal fosfaat_gehalte

vandenBrink(ree'i4l-"fi*î:f

::iffi .,ïîiï:ÍïT,'"irTil""

zeer significant negatief gecorreleerd
zijn aanfosfaat (zowel
als in de bodem), inundatiefrekwentie
en troeberheid.

Aangetroffen soorten in
1997

il

water

In tabel l0 wordt een overzicht gegeven
van de aangetroffen soorten en
hun abundanties. Daamaast wordt een
vergerijking gemaakt tussen de
warerplanten u* 1g90 en rôqr (ovãrrnars
.ona3rq¡ýoten
e.a. tévz¡ en
het huidige onderzoek op basis van
aan- ofafwezigheid in r990

- rggl.

Grof hoornblad is sporadisch aanwezig in
de oorerpras en in Meers.
Kranswier is bodembedekkend in Mee'rs,
vegetatievormend in
seurenheide en zav elverd en niet zeldzaímin
Eij sden. smate
waterpest bedekt de bodem inzaverveld,,
is vegetatievormend in
Eijsden, Heeresteerten en- panheel en sporadisc-h
aanwezig in
Isabellegreend en Oolerplas. Verspreid'e
veldjes _"t nuUZfn
aangetroffen in Panheel. Aarvederrar id is
niet zerdzaamin panheel en
Zavelveld. Gekroesd fonteinkruid is slechts
in enkele

"*"-plu."n
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Tabel 10.

Ondergedoken waterplanten. Toelicht

n.

5'
o
o.

Soort
demersum
Chara vutgaris
Elodea nuttattii
Flab

Myriophyllum spicatum
Potamogeton crispus
Potamogeton lucens
Potamogeton nodosus
P ota mogeton pect¡ n at u s
Pota mogeton pe Íot¡atu s
Potamogeton pus¡ttus

Ranuncutus aguatitis

Zannichelt¡a patustr¡s

Plassen

grof
kranswier
smalle waterpest
aarvederkruid
gekroesd fonteinkruid
glanzig fonteinkruid

rivierfonteinkruid
schedefonteinkruid
doorgroeid fonteinkruid
tenger fonte¡nkruid

fijne waterranonkel
zannichellia

1

3

7 62
v2

2543

€

2
2

55
I
-1 5
2v
v24
v 3 22

27
56
1
33

2
5

2
2

V

235

aangetroffen in Isabellegreend, Meers, panheel,
Seurenheide en
Zavelveld. Granzig fonteinkruid is in
tvree.s en zaververd in enkele
exemplaren gevonden. Rivierfonteinkruid
punrr""l

leidt in
kwijnend bestaan. Er is slechts ¿¿" inãivi¿u
""r,
gesignaleerd. Inmiddels
staat Panheel ook niet meer in
open verbinding met de Maas en
zar het
rivierfonteinkruid er w^elricht rr"io*¡n"n.
veráer staat de soort rrog i'
lage dichtheden in de oorerprar.
s"n"ã"?onteinkruidl, ãffi""n i' a"
onderzochte Maasplassen met ondergedoken
waterpranten. Alreen in
Meers en seurenheide ontbreekt ¿e
siort. Doorgroeid fonteinkruid is
n Seurenheide. Tenger
ontbreekt alleen in de

dikwijrsvegetarievormenduu,."",r",llfl

tJi:ïrî,i!T,l?lÍåî"",0,.

de soort niet gevonden.

Veranderingen tussen I 990

en 1997

AquaSense O - 98.0971

In Eijsden zijn geen
erten
zijn gekroesd ei rivi
ls er
opgetreden van schede- en tenger
fc
Isabellegreend is rivierfonteinkruid
eveneens niet teruggevonden.
vestiging van sma'e waterpest, schede-,
tenger fonteinlcrrid en
zannichellia is opgetreden. In In de
Linde is tenger fonteinkruid nieuw
aangetroffen. In de plas bij Meers
heeft zich massaal t urrr*i"
gevestigd. Verder zryn gekroesd
gevonden. Verdwenen zijn smal
e
waterranonkel. In de Oolerplas zijn
a
fonteinkruid niet teruggevonden en
zijnsmalle waterpest en
zannichellia nieuw aangetroffen
,
rivierfonteinlffuid, tenger fontein
g
gekomen. In Seu¡enhe ide zijnalle
w

De Maasplassen , typologie en toekomst

aangetroffen. In het zaververdgeldt
dat voor gekroesd-, doorgroeid en
tenger fonteinkruid -rn-6 jaar is de v getatie
gãwrjzigd áuu
van soorten. over de abundanties in
"oirto-"r,
lggo-ßtl

beschikbaar' Het wijzigen van het voorkomen "ii""ging"g*"n,
van soorten kan niet
worden toegeschreven aan een andere
methodiek, uurrg"ri"r, l'U"iA"
onderzoeken vanafeen boot, snorkelend
enlofduikend naar
waterplanten is gezocht. Vooral tenger
mindere mate schedefonteinkruid, sLa
in meer plassen waargenomen. Van
de
aantal vindplaatsen niet zo veer. Alleen
aarvederkruid is verdwenen van
2 van de 4 locaties waar de soort in rgg0-rggl
is aangetroffen itut""r.
en Oolerplas).

In tabel
Tabel

ll

ll

zijn de ondergedoken waterpranten ingedeeld
in groepen.

voorkomen van vegetatievormende ondergedoken
waterplanten in de plassen

Soort

Plassen

Zannichellia patustris
Elodea nuttaltii
Chan vulgarís

Soorten die veget
slechts schedefon

kranswier. De

pla

4
zannichellia
smalle waterpest
kranswier

3

5

1

2

6
5
5

5

2

2
6

2

7

I

3

5

n (abundantie 5 of meer) zijn
smalle waterpest en
efonteinkruid en zannichellia een

belangrijk deel van de vegetatie
Isabellegreend. In panheel en H
waterpest
bij, die velden vormt in de ondieperr
Eijsden
enzavelveld domineert sma'e waterpest
eveneens, en komen ook
kranswieren tot ontwikkering. In tueås
en Seurenheide vormen de
kranswieren de meest.abundãnte "waterpranten".
vergelijken we deze
resultaten met de resurtaten van van
den g.ink (lgg';,dán noemilr¡
van waterpest, aarvederkruid,
voor binnendijks gelegen
asplassen zijn panheel,

prassenwordenmereenzekere."*",;Íi,"1'".[ïå:35iî,?ff

:ï',-":
(nog) niet tot een dusdanige vertroebeling
en fosfaataccumuratie dat
ondergedoken waterplanten zich niet kurinen
handhaven. Kranswieren
worden door Van den Brink (1990) ruet genoemd

4.4. Macrofauna
Tijdens dit onderzoekzijn355 verschilrende
taxa aangetroffen in

bemonsteringen.
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Detespreking van de macrofauna in de
Maasplassen is in drie
onderdelen opgesplitst:

o lÿf
Hierbij wordt een indeling gemaakt
na
bodembiotopen diepe, orrãi"p"
bo
tie in de plassen.
o Macrofauna op vaste substraten. Hierbij wordt
een indeling

gemaakt tussen de macrofauna op
dnjvende, ondergedokei en
oevervegetatie, alsmede hout en stenen.

o

Biomassa van de macrofauna per biotoop
en per voedselgilde.
Hierbrj wordt de betekenis van de biotoop voor
de biomassa van
macrofauna in de plassen nader uitgewerkt.
Tevens wordt een
overzicht gegeven van de hoeveelhãid biomassa
p"r rro"à."igilde in
plassen.

de

4.4.1. Macrofauna in

de bodembiotopen
In Tabel l2 is een overzicht gegeven van geselecteerde
macrofaunasoorten in de drie bodembiotopen (ondiepã
bodem,

submerse vegetatie,

en diepe bodem).

Tabel 12.

voorkomen van algemene macrofauna-soorten
in de verschilrende bodembiotopen. +
individuen/mt, ++: > 33 individuen/m2.
Ondiepe
bodem

Biotoop;

Submerse vegetat¡e

!
5
J
o

oT

Þ

+

+

+

Caen¡s horaria

+

+

+

+

+

++

+

+

++

+
+

+

Microlendipes chloris
Acenlda ephemerella

+

+

+

Gyrautus albus
Mystac¡des n¡gra
D¡kercgammarus viltosus

+

E n doch i rcnom u s al b ¡pe
Po¡

a

n n ¡s
mopy rg u s a nt¡poda rum

Glyptotendees palens
P¡sidium n¡t¡dum
M¡dæps¡s orbicutar¡s

+

P¡s¡d¡um

æsedanum

Valvata pìscinal¡s
Proclad¡us
Li m nod r¡I u s

hoffme ¡st er¡

Ch¡rcnomus ptumsus
L¡ m

nod ri I u s ctapa rede¡ a n u s

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

++

++

+

++++++
+ + ++++
++++

+

+++

++

++++
+ ++++++
++++
+++

+

++
+

+++

++

++++

+

+
+
+

++
++
+++++
+++

+

+
+

+++++
++
+

++
+

+

+

+

+

+ + ++++ +
+ ++++ +
+++++
++++
++++

+

+++
+++
++
+

++

++

++

+

++ ++

+

+++
++++
++

++

+

+

+

+++

+

++++

+

++++
++
+++

+

++++

++

+++

++++

Corb¡cula ftum¡nat¡s
Corb¡cula llum¡nea
Pis¡d¡um mo¡tessEr¡anum

P¡s¡d¡um henstowanum

++

+

Limnesia maculata

Cladotanytarsus mancus gr
Pistdium sup¡num

+

+

+

++

T

o

o
o
+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+
+

+

+

++ ++

+

++ ++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++ ++ ++

+

+
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++
+

+

++

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+
+

++

++
++
++
++
++

+

+

+++

+

+
+

+

+

+

+

++
+

+

++

++

+

+
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Diepe bodem

a-

Cloeon d¡pterum

Rad¡x ovata

_

='
ê
o

J
J

o

a.

Paratanytarsus dissim¡t¡s agg
Corcph¡um cuNispinum

Ond¡epe bodem

: l

+

+

++

+++
+++

+++++
++ +

+

+
+

+
+

+

+

+

++

++++++
++
++ + ++++++++
+ + ++++++

+

+

+

+
+

+ + ++++
+++++l

** * **
++++l

+

**l

-l
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UitTabe| t2

b
dat het aantal
in bepaalde

t.

an soorten te onderscheiden die
Van rechts naar links is te zien

In de ondiepe bodem zijn gemidderd
3l taxa. In de ondergedoken

en

Meers op de kale bodem een macrofaunagemeenschap
herbergen die
t sub
e drie

ersie

ken

ooke
;oorten wellicht gekolonisee rd
zijn
overige plassen, waarbij zowel
-de
bodem is bemonsterd, is deze laatste
Soorten op waterplanten
de eendagsvlieg
de huisjesslak
voorkomen van de Kaspische

Rijn in Nederrand ber3na
!!rj o" rr"3,!ä'råT,ïutöËîï¿ï,.,ï:i."
explosief uit en komt inmiddels
dus ook voor in de

Maas en de daarpanheel (sinds
1997 afgesloten),
immigrant, de Kaspische
z), is eveneens in deze plassen

Soorten op/in de ondiepe
bodem

De ondiepe bodem met en zonder
vegetatie wordt verder bewoont
door

publ.
Soorten op/in de diepe
bodem

Consequenties voor de

Soofen die vooral voorkomen in de

minder kritisch ten aanzienvan de
sedimentatiesnelheid

(Klink

rgg4).

inrichting

erse vegetatie wordt gestimuleerd.
faatgehalten en een geringe

scheppen voor
er meer ondiepten zijn in de plas
aterplanten zich kunnen

In

tabel

aangetro

brldrage
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xa er in de drie biotopen zrjn

å",r""":î1î"",î;'J,ï:

geringe,

Resultaten

ondiepe bodem, ,o*:1.?1r de ondergedoken
waterplanten leveren beide
eeî zeer substantiëre bijdrage aan
dé biodiversiteii

van de plu.r"r,.

Tabel 13

Aantal unieke taxa in de bodembiotopen
aanlat
aanlat
unieke taxa monsters

Biotoop
[Jtepe boclem
Ondiepe bodem
Ondergedoken vegetatie

þ

25

24
32

19

15

4'4'2' Macrofau:1a in de drijvende,
submerse- en oevervegetatie (inct.
-!
hout en stenen )
Naast de bodembiotopen zijn nog
drie andere biotopen onderscheiden
(drrjvende vegetatie, oevervegetatie,
krinkhout/stenen). voor het
overuicht is hier nogmaals deìubmerse
vegetatie opgenomen.
ln Tabel 13 is een overzicht gegeven
van het voorkomen van een
geselecteerd aantar macrofauna--soorten

in

Tabel 14.

y::t[tïî

dezebiotopen.

van belangrijke macrofauna-soorren
in de verschillende biotopen.

Biotoop:

Hout en stenen

Oevervegetat e

:

*

I

_

:

33 ind/m2, ++

Submerse vegetatie
vegetat¡e

N=

Soort
Ecnomus

Plassen:

o

5'
a
o

9ô
,ì;
gË

D i c rote

n d ¡ pes neryosus
Nais barbata

Asellus aquat¡cus
Dre¡ssena polymoÌpha
Crangonyx pseudogrêc¡lis
S¡gara sttiata
Stagnicola palustris gr
Laccoph¡lus hyalinus
lschnura elegans
Sigan falleni
Orthetrum cancellatum
Laccobius
Ophidona¡s serpentina
L¡mnodrilus hoffme¡steri
Polypedilum nubeculosum
Ceratopogonidae
Corixidae
Succ¡neidae
Cloeon

+

+
+

+

o
c

5'

+
+

+
+

+
+

++

+

+
+

o
o

o

ã.

f

+

+

+

+

++

+
++

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

++
++
++

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

++ ++
+

+

+ ++

++
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+ ++
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

++ ++

+

+
+
+

+

+

+

+
+

++
++
++
+ + ++
++ ++
++ ++
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In de biotoop hout * stenen zijn gemidd
erd,24 taxa aangettoffen en in
de oevervegetatie gemid derc,Ã2lu*u.
t r i" submerse vegetatie zijn
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gemiddeld 40 taxa aangetroffen (zie
ook taber l2),terwijr er in de
drijvende vegetatie 25 taxazrjn jeteld-

Soorten op hout en stenen

Soorten van de
oevervegetatie

uit Tabel 13 brukt dat er niet veel soorten zijn
aangetroffen die
specifiek gebonden zijn aan één biotoop.
De kokerjuffer Ecnomus teneilus
heeft de meest uitgesproken voorkeur
voor hout en stenen' ook de platworm
Dugesiat
op dit biotoop.
"ãt"i """getroffen
De vlokreeft

falleni,de

en s.

veel voorkomende soorten met ee
submerse en drijvende vegetatie
zijn metaangetroffen.
In tegenstelling

tie.

sra
orthetrum ca

Soorten van submerse en
drijvende vegetatie

Consequenties voor de

inrichting

en

die karakteristie
vegetaties. Op b
oevervegetatie qua diversiteit voor
de macrofauna het belangrijkste
biotoop vormt in de onderzochte
Maasfiá.r"r.

Uit het voorgaande
van groot beìang is
ook voor de

leen

maaÍ

diversi

meeste soorten verzameldin de oevervegetatie.
onderzoek maar liefst sJ unie]<e

de

Er zijntijdens dit
taxa aaígetroffen inde åevervegetatie.

Hout en stenen leveren 9 unieke taxa,
onãergedoken waterplanten 19 en
in de 5 monsters van drijvend" *ut"rpt.*t
en zijn3 unieke taxa
\ryaargenomen' In 4.3.1. is reeds
ter sprake gekómen dat een flauw
talud
zonder of met extensieve begrazingåe
grootste biodiversiteit aan
oeverplanten tot gevolg heeft. Tevãn.
ñt¡rc dat ook de macrofauna

sterk gebaat is bij goed ontwikkelde
oevJrvegetaties.
Tabel 15

Aantal unieke taxa in de biotopen van
het vaste substraat
Biotoop
nout en steneñ
Oevervegetatie
Ondergedoken vegetatie
Drijvende vegetatie

4.4.3. Bromass a per

aanlal
unieke

taxa

ddftlat

monsters

v

1J

52

22

19
3

15

5

biotoop, plas en voedselgitde
In het voorgaande is het belang belicht
van biotopen voor de diversiteit
van de macrofauna' Hier gaan we in
op de betekËnis van biotopen in
ij-n bepaalde biotopen belangr¡klr
voor
d
)n van de macrofauna dan andere?
In
erzicht gegeven van de biomassa
v¿
er de verschillende functionele
voedingsgroepen (voedsergildes). voor
de u"."t"rrrrrg van de biomassa
van de macrofauna zijn de grote mosseten
la"iiorà en (Jnio) en de
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Amerikaanse rivierkreeft (o rconectus limo sus)niet
meegerekend . Deze
dieren zijn met een schepnet niet representatief te bemonsteren.

4.4.3.1. Biomassa per bÍotoop
in de verschillende biotopen
. Benke e.a. (1985) noemt
. In de Nieuwe Merwede is een
gemiddelde jaartijkse biomassa bepaald van
0,2 gr*t cl #. In een
geul in het Haringvlier bedroeg de biomassa
*n
0,5 gram
T:jfP*k,rT
L7m-'
terwijl in een mosselbankin he Hollandsch Diep een
biomassa is
bepaald van ruim 25 gram C/m2, waarvan bijna ZZ gr;mClmtop
rekening komt van de driehoeksmosser Dreiisena pãtymorpnalrcint
en
Dudok van Heel l994).Indien onderscheid wordt gemankt
naar voorjaar
en zomer, dan blijkt uit Figuur 3 dat de biomassa
in het voorjaar slechts
1,6 gram koolstof per

ctñ

inoe'o-er.

be

;i"t;j#ï

dezelfde biomassa als in het voorjaar. In de overige
biotopen neemt de
biomassa in de zomer sterk toe. Dit gelú in extreme
mate voor de
macrofauna in de oevervegetatie die in het voorjaar gemiddeld
1,3 grarn
clmz bvaten in de zomer maar liefst tz gr*, ct^i.o-r"
o"riì,
verwachten omdat veel insecten in de voorjaarsbemonstering
al .äjn
uitgevlogen en er in de zomer aanwas praetsvindt van
alle niã diègenoe
groepen, waaronder de schelpdieren en wotmen.

"

Voorlaar 1992

Zomer 1997

bodem diep
hout en

bodem diep

(o.n

hout en
stenen (6.8)

stenen (2.7)

(0.6)

bodem
ondiep (2.9)
subrnerse
vegetatie
(2.0)

bodem
ondiep (2.7)

driÿende
vegetaüe

driýende
vegetatie
(1.o)

Figuur 3.

(s.6)
oevervegetatie
(1.3)

subrnerse
vegetatie
(0.s)

oevervegetatie

(12)

verdeling van de biomassa (gran c/m2) van de macrofauna
naar biotoop

In figuur 4 wordt een overzicht gegeven van de verdeling
van de
biomassa over de verschillende macrofuana-groep.
Hieruit btijkt dat de
schelpdieren meer dan Tsvo utt,naþ,envan de gemiddelde
biomassa in de
Maasplassen. Dit is meer dan in Noordduitse meren,
waar de

AquaSense @ - 98.0971
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ùEtacs
Ann¡¡la

(o2)

(0.2)

Gastropoda

Figuur 4.

Gemiddelde verdering van de biomassa over de mac¡ofauna-g¡oepen.

In Figuur 5 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde
biomassa per
biotoop en per pras. Hierbij o,jn & biomassa's van voo4aar
en zomer
gemiddeld-

uit Figuur 5 blijkt dat er een zßer gootl qpreiding aanwengis tussen de
biomassa's van de macrofauna in de biotõpen van de
aaoñcert¡tce

plassen.

Diepe bodem
gedng

ca
Ondiepe bodem

Onderge doken

v e getatie

biomassa is

10 m diepe bodem van Isabellegreend (1,9 grarn

*"r"ili3f å *
-

kooúof

per.ti

Gemiddeld is op de ondiepe bGm 2,gr gram c/ m2aangetroffen.
op de
ondiepe bode.m in seurenheide is gemiddeld slechts
0,07 gram koolstof in
de macrofauna aanwezig per m2. In Zaverveld werd
ruim-rS gram c per
m2 aân macrofauna aengetroffen op de bodem.
De biomassa van de macrofauna in de onfugedoken
vegetatie beoraagt
gemiddeld 1,48 gram crm2 envarieert uano,zgram
c [transwierin

seurentreide) tot4,g gram c in Heeresteerten (veel schedefonteinkruid
en
smalle watøpest). Hierbij moet worden opgemertÍ dat
ook de bodem
ïvaafop deze planten staan nog gemiddeld 2,g1 gram
aanbiomassa
bevat en beide waarden bij elkaar mogen worden opgeteld.

clñ

Oevervegetntie

AquaSense
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De oevervegetatie is een belangrijke biotoop voon de
biomassa van de
macrofauna. Gemiddeld is 10,35 gram gm2 aanwezig.
In de
rietgrasvegetatie van desneppen is 50 gram c aan
nrãcrofaunaper m2
aangetroffen. De macrofauna best¿at hier grotendeels
uit schelfrieren en
u'at€rwantsen. Als ander_e úterste is er in de rietzone
van seurent¡eioe
slechts 0,032 gram c/m2 aan macrofar¡na verzameld. Deze
rietzone
strett zich ook nauwelijks in het waûer uit.
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Gemiddelde (voorjaar en zomer)
biomassa in de bemonsterde biotopen

Drijvende vegetatie

waar drijvende waterpranten aanwe
zigzijn,is gemiddel d 3,70 gramc/
aanmacrofauna aangetroffen. oe
blomassa in Heeresteerten, Meers
en in de Linde bedraagt (2 _ 5 gramC-r),

m'

Hout en stenen

Op het bemonsterde hout en stenen
is gemiddel d,4,gg gram C/m2
ster
e

4.4.3.2. Biomass a in de plas
wat de combinatie aan biotopen uiteinderijk
betekent voor de biomassa
in de plas wordt weergegeven in Figuur g,"waarbijde
gemiddelde
AquaSense
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biomassa's per pras zijn uitgedmkt ars gewogen
gemiddelde van de
biotoop-oppervlakte.
Een voorbeeld:

hout zit 5 gram clmz aanmacrofauna
en totaal is er r00 m2 hout in
de plas aanwezig
C). Op de diepe bpdem ,it t grurn C/_,
het oppervlak van de diepe bodemìs
f OOOO m, (10000 gram C).
"o
Op de
ondiepe
ntz
gramcrm2 mer een opp."uia. u*"sooo
loem
<roooo
gtam
De totale oppeMake van

ÿn

ttl.e.T

9ì'
totale

de

#

prasïeoraar rsooon'roìet

biomassa van 29100 gram c. De gewogen
"eo
gemidderde biomassa
bedra¿gt 20100/15000
= t,34gram C/;r.
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Figuur 6.

Gewogen biomassa van de macrofauna in
de onderscheiden biotopen

nauwelijks andere biotopen
hierbrj om Seurenheide,

sa

vormr de Mookerpr*-T:

ä;fi l*r
die

*

"'##iåHffi #îrJ,r*

Panheel be.staat vær 73% uit
Ap &zebodem leeft
nauwerijts iets zodat de biomassa indn,znptas
wi¡wet Jtguiæno
afkomstig is van de ondiepe bodem. Dehierop.t*roe
sunme"se

vegetatie.hTgt

nauwelijts bij. De bestorte óveris niei
op macrofauna
onderzocht De plas bij Grevenbicht is
ondiep met zeer steile oevers en
deondiepe
bodem
e, Bouxweerd en
Eijsdent zijn klein waardoor de invloed
van & o"u"*ég"*¡" relatief

ondergedokenw
bijdraagt

epe bodem weinig
reend, Heeresteerten en
biomassa-

Bij Meers, Heeresteerten'i

tffi:trLiiiiffiîffi

ff,

t In E¡sden is in de
mmelwer ondergedoken vegeúatie amwezig,maar
deze
is niet bemonsterd op macrofauna
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heldere water) voorar de ondergedoken
waterpranten van berang.
de Linde dragen de velden
q"r"
enigszins

Bij in
bij. De oever-

pil;nog

;:iiïiliîrsaberegree"ã
Consequenties voor de

inrichting

*".rt

oår ¿oo. i,i¿" ro,uË' b]Lur.u,ou,,

op basis van

de biomassa van de macrofauna
in de verschillende
biotopen kan worden vastgesterJ
¿li.rl"
de grote (diepe) prassen een
geringe biomassa aanwezigis
per m2. voor zover aanwezigoefent
de
oevervegetatie nauwelijks
invloed uit op de biomassa. ln p?nneel
is te

boáem

Í:::*:::_"ndiepe
olomassa rn een plas. In

u"ìe
plassen
komt fråt Uetang
"un eroi"

de

de kleine

uxweerd,
tatie wel

Eijsden en Isabellegreend)
duidelijk naar voren. In Meers,

itr ¿" iirr¿", Heeresteert en en
zavelveld
is de oevervegetatie srecht
ontwitter¿. óurrt zij de afwisseling
in
ch relatief hoog. De omvang
van de plas
zijnvoor de gemiddelde biãmassa
van
lassen hebben een lage biomassa,
maar

yî l,#3f :ïfi

p r a s s en met h e I
der
;:
toegeschreven kan wo1de1
aa:.de biotoãp diversiteit. opmerkelijk
is
dat de Mookerplas en panheer
u"i¿" oot'"en hoge biomassa hebben.
De
Mookerplas heeft een diepe
bodem di" ;;". productief

4.4.3.2. Biomassa per
voedselgilde

Tabel 14.

îïï?:.î, ?:;'9"' "","

is en
vermoedelijk een goede zuurstofhuisrtouãi"!
pJrt
h""ft.
Bij
is ¿e
ondiepe bodem zeer rijkuur,
_u"rofu*u]
"et
Macrofauna kan worden ingedeeld
in functionele voedingsgroepen,
ook
wel voedsergilden genaamd. tvtet
uetrutf van verdonschot (l gg0)
zijn
de verschillende macron
una soort"n--!"i""ra in de
categorieën
filteraars, knippers/schrapers,
r";";r ;;i;rgaarders. In tabel I 4 staat
vermeld wat de voedingswrjze
is en werk voedse 7 ze totzich
nemen. In
Figuur 6 is hun gemiaAetAe
Uio-ur.u p"ì plas uitgezet.
Indeling van de macrofauna in
voedselgilden
voeosel
vergaarders
rovers

knippers/schrapers

rljn pantcu rarr dood
organisch materiaal
levend dierlijk mater¡aal

verzamelen
stekers en vezwelgers

ig
en
ch

knippen en schrapen

filteraars

f¡lteren

materiaal

De knippers/schrapers is over
het
voedinlsgro"p
prassen.

r'ãr

Di

$ii:1îiiå:i"
o

evervesera,i

jl'äu ","li,i?ll

groot. Filteraars

zijn vooral van

met weinig ondergedoken

Bemden, Isabellegreend en in
de

metdeMaasRoverso:1g:";[?:"ïr:î:iJîï"ff
uitzondering vormt de stille,
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*ut"*ãntsen (stekers) talrijk zijn in
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de oevervegetatie. vergaarders
belang.

njninde

plassen van ondergesch*f

5.0
4.5

E vergaardeß

4.O

E rcvers
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^

E
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Figuur 6.

Naar biotoop-oppervlak gewogen gemiddelde
van de biomassa van de vier voedselgilden

De votrn¿uunste_schrapers in Eijsden,
Heeresteerten zijn de slakken
physa acuta enRadix
ovatn.

stagnalß en potamopyrgu.s on
enotme
enDike
vergaarders in de biomassa is

Mmlq waar enkele borstel

de biomassa (Branchiura sowe

ief de Amerikaanse rivierlaeeft
weinig biomassa toe. De

Dreissena.!1-ryneuereentt:i,ïË,'Ìi"",f,T,1#í|ïi;iî!ri#,i
filteraar. In de Linde bevat veel filterLnde

ch'ir*;;^'prumosw.

4-5. onderzoek berangrijke sturende
factoren voor de
macrofau nagemeenschappen
Ominzicht te
macrofauna-g
vergeleken met de totare macrofauna-gemeenschap
in de prassen, met
behulp van CANOCO. (Figuur 7).
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Resuttaten

tZave
Clo€grtsrniF-

Antt0ercffrþ

-

Seur
Meêr

Eüs

-

driorromugæn

muts,ürs

I

Mook
muîabÍtsÊ

furaffiiæfsdius|,*ent

I

¿s

Eguur

7.

lnundath

inryftß

Panh

ordinatiediagram van alle macrofauna
in alle biotopen (gemiddeld naar dichtheiÐ.
ne versch'rende
kleuren geven de verschillende
d heiond*rr.r";; nader worden besproken.
verklaarde variantie
De

grod;;-die

van de

"o.t"

t*"" r"r"n t"O*ug t29Vo.

De berangnjkste (gemeten) mirieufactoren
blijken de inund¿tie

en
rotaarfosf¿urt geharte tezr¡jn. De
inundatiefrequentie speert hierbij
een
belangrijke rol' Beide factoren zorgene,
uoJ, dat het water troeber wordt
door de algen en het opgewervelde-slib.
Hierdoor is het dootzicht gering
en,ontbleken er ondergedoken war€rpranten.
Deze r*tor", *i¡r"n"c_

ook grofiueg in de tegenovergesterdcrichting
ars de inundatiefreguentie.

Ook

prassen)

wi

sa(gemidderdf"*;ï,*är:li"

(No2No3)
verbinding

iï:i";irifr":"iiä

scheiding aån tussen de grote plassen
{r"roor.erpras, panheer en
Oolerplas)
srbinding met de Maas (in de
Linde,
De teeftijd van de plassen is
niet erg
eenschap, evenmin als de
r oevewegetafie.
In Figuur 7 kunnen <le Maaspl
ingedeeld. Een grove ineling

(
Isabr
van
aanwezighet
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ssen met helder water en veel
lassen worden zeldendoor de

rivier

zandig.Dit zijn
esteerten. De sturende

met als gevolg een goed

doorzicht.

zijnhet relatief lage fosfaatehalte'

Groep B: veelar grotere plassen in open
verbinding met de Maas.

i:;-**
Mookerplas, panheel, Oolerplas, Isabellegreend,
in de Linde,
Dilkensweerd en Rijkelse Bèmden.
Groep C: kleine tot wij kleine pl
bodem is relatief ondiep, waaråo
diepste punt van de plas. Ook de on
slib. Tot groep C horen Sneppen, St

De
het
aan

De differentiërende soorten uit Figuur 7
zijn inTaber 14 gerangschikt
naar hun voorkomen in de verschillende piu.r"rr.
Van de soorten die voorkomen in de plassen
uit groep A kan
onderscheid worden gemaakt tussen kenm"rkerrJe

,oort"r, i' groep at
vooral voor in Meers, Eijsden
komen voor in Zavelveld en
tgroep A1 zijn:

Soort
Heerestee
Seurenheide.
en
en

42.

òoon

utergro=Þ

Muscuilum lacustre

erwÌemossel

wapenvlieg
waterwants
watermijt

llyocoris cimicoides
Arrenurus globator
Enochrus
Hydrodroma desp¡ciens

keverlarve

watermijt

De soorten uit groep A2 (Zavelveld en
Seurenheide) ztJn
ùoort
çtoeon srm¡le
Psectroclad i us psilo pte

Pseudochironomus

urergroep
eenoagsvt¡eg
ru

s

dansmuglarve
dansmuglarve

Van den Brink (lgg4) deelt llyocoris cimicoides
en Hydrodroma
despiciens in bij soorten die lèven in
wateren buiten de invloedssfeer
van de rivier' Deze soorten komen in Nederland
veel voor en zijn
weinig kritisch ten opzichte van de waterkwarite
i,t.w"tliii'a1""

soorten (uitgezonderd^M.racustre) aangewezen
op de vegetatie in de
oever (Verdonschot I 990).

De drie kenmerkende soofen uit groep
A2 zijnwel gevoelig voor
eutrofiëring en bewonen heldere niet al te
kleine
ãi" rr""lul
worden gevoed met grondwater. p, psilopterus -uär".r,
is een kensoort van
matig voedselrijke meren (saether inoj.Deze
soorten hebben een
sterke voorkeur voor plassen die nooit
door de rivier worden
overstroomd (van den Brink r994). In het
natuurontwikkelingsgebied
de Blauwe Kamer zijn beide dansmuglarven
aangetroffen in een
zandput in de hoogbekade uiterwaard.
Na toename van de inundatiefrequentie zijn beide soorten direkt verdwenen
(Klink 1995).
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Tabe|14

3tgî*#de

soorten in de onderzochte
Maasplassen . +

: l - 33 ind/m2, ++

J

o.

o

Soort

Plas:

Muscul¡um Iacustre
Stratiomyidae
Acroloxus Iacustr¡s
Anax imperator
llyocotis cim¡co¡des
Arrenurus globator
Enochrus
Hydrobius fusc¡pes

+
+
+
+
+
+
+

Eýhromma v¡r¡dulum
L¡beilulidae
Peltodytes caesus
Plea minut¡ssima
Noterus ctav¡comis
Hydrachna cruenta
Clinotanypus neruosus
Gammarus pulex
Arm¡ger cr¡sta
Cloeon simite

++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

P sectroc tad i u s p si Io pteru
s

Pseudochironomus
Molanna angustata
Ephemera spec.
Chaoborus ftavicans
Hydrodroma desp¡c¡ens
Arre n u ru s c ra ssica u d atu
s
Caen¡s horcria
Corophium cuN¡spinum
Cricotopus bic¡nctus
Stempellina almi

+
+
+
+
+

++
+++
+++
+++

+

+
+
+

+

++
++
++
++
++
++
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+++
+++
+++
++
++
++
++++
+++
++

+

Eìnfeldia catbonar¡a
Neumania deltoides

+
+
+

+

++
++++
+++
+++
+++

+
+

+
+

+
+

++

+

++

++
++
++
++
++

Op basis van de maï:fayna
kunnen de plassen van gïoep
B worden
onderverdeeld in de Mookerplas, pu"fr"åi"r,
Oolerplas
(groep
Bl)
enerzijds en de Rijkelse Bemden,
ln ¿" iìrr¿", Isabellegreend

|it:;ttot"t

(Groep B2) andenijá"-t;Ënmerkend"

ùoon
stempeilina alñi
Lebert¡a inaequalis
Pa rakieffe

ie! Ia bathoph i t a

Pa rat r¡ c h o c I a d ¡ u s
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rufi've nt ri s

urergroep
oansmugtarvê

watermijt
dansmuglarve
dansmuglarve

en

rãort"n ur, gro"p

+
+
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Deze soorten zijn kenmerkend voor
de stromende rivier en worden ook
m grote stilstaande wateren aangetroffen

die zijnuangetukt
a"
rivier. stempeilina armi is inmidlders
bekend uit de Andelse "",
Maas en
en de
Leeuwen en
ense 1
staan met de
/¿'s is e
Nedertandse rivierengebied. rn de
Maas in Noord
soort
een algemene bewoner van zandbodems
en vaste substraten (Klink e.a.
1994)' Met het hoge water van februari
rgg5 is deze ,oort irrìrrrg"
as aangetroffen (Meers, Koeweide
ri e I I a b at hop hy I a w ordt vooral
ëutrofieerde wateren. Hierbij is een

#ili¡:Jde

paratrichocradiusrufi

ventris,,""nffoïi:iiJ:,iå:1îiå'/",""0,"

daarmee in verbinding staan.

Kenmerkende soorten behorend bij de
wateren van groep B2 zijn er
niet veel. Slechts een tweetal dansinuglarven
is kenmerkend:
ùoon

utergroep
oansmuglarve
dansmuglarve

c;nronomus muratensts
Einfeldia carbonaria

zowel chironomus muratensis ats Einfetdia
carbons,a komen in de
bosch) in de ondi
lib in een
dt afgezet (Klink
ikkelings-

benedenstrooms

auwe

51T:r,"" Opijnen), o1.-lu1n met name gunstige omsrandigh"J"r, .roo.
Einfeldia carbonaria (Klink e.a.l
95,.iquasense 1997)

De wateren van groep

c

soorten:
ùoort
Tanyptls puncttpenn¡s
Callicorixa praeusta
Chironomus annularius agg
Glyptotendipes barbi pes

Chironomus commutatus
Sigara lateratis

kennen een aantarkenmerkende macrofaunautergroeÞ

waterwants
dansmuglarve
dansmuglarve
dansmuglarve
watenvants

De dansmuggen Tanypus en beide Chironomus
soorten zijn min of
meer gebonden aan slibbodems en kunnen
lage zuurstof*i;"ft*
verdragen (Mo'er p'lot en Buskens
1990). De wants caricorixa
praeusta is een storingssoort voor
wisselende waterstanden en
organische verontreiniging (van Haaren
l99g). O" _ugg"tu*"r,
--l
Glyptotendipes barbipes en de wants
Sigara lateriatisï1n
kenmerkende soorten voor het brakke
,niut".. In Bouxweerd en de Stille

l*
('Weeda e.a. 1988).
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Resultaten

4.6. lndeling van de plassen
n¿ biedt goede uitgangspunten om

andere eigenschappen in te delen.
Al en A2 doet geen

recht
reden
Tabel 15

roepen

van het wafer. Om die

en A2 bijeengevoegO tot gioep

e.

Onderverdeling van de Maasplassen in afzonderlijke
typen

lvlacrcfauna-

lvm

Al

Elassen meû hrh submdsê væ€aelb
Meers, Eiisden, Fleeresteenen, Tavelvdd,
Seurenheide
loanswi€lr9n, Poþmogpton ltæns, P. crisplrs, p.
p,ßi!h.ß

B1

P-totaal
(mo

P/ll

c

tloozictrt OppeMak
lmì
1.9-2.6

Bkmassa

Diversiteit

lhâì

(oem- o C/mzì

lnl

'þ-12

1.9

82-153

0.2+0.31

0.92.3

42-171

1-2

e¿t-to3

0.1e0.25 O.¡ISO.SO

O.¿t{.6

t(},go

1.1

*127

0.2ç2.12 0..35-1.22

0.$2.O

2-10

0.8

47-&3

o.1GO.19

82

NH¿I-N

(mo N/D
0.1G0.16 o.22-O.æ

I zijn de biomassa's van de m¡rcrofauna per groep
weergegeven metdaafbij het undeel vande
verschillende
In Figuur

voedingsgroepen.

groep A (2,1 mg C/nrJ

groep Bt (1,3 mg C/inz)

fllterøs

flltsøs

vergocfders

rovefs

knlFs/
s

groep

BA

scfÿçers

(1,1 mg G/m2)

vergøcbrs

fov€ls

krìlFs/

cfücpers

groep C

(O,S

vqgs€s

mg Crfnl
fllt€røs

knlppers/
s

cfÿcpers

TOV€fS

kr{ppers /
clìrqcers

s

Figuur
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Gemiddelde biomassa van de macrofauna naar
voedingsgroep.
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Discuss I e

5.1. Biomassa en diversiteit van de macrofauna
In dit onderzoek is speciale aandacht besteed aan het onderzoek
van
verschillende biotopen, die tezamen deel uitmaken van een
waterrype
of ecotoop in de zin van Rademakers en'Wolfert (lgg|).In het
navolgende wordt de betekenis van biotopen toegelicht in
termen van
biomassa en biodiversiteit.

5.1,1. Biomassa
De gemiddelde biomassa per plas varieert van 0,15
De plassen met een hoge biomassa zijn (1,7

_

_

5

gram Clm2.

4,1 gram C/m2):

Plassen met een lage biomassa vallen uiteen in twee groepen:

'
o

grote plassen met weinig variatie. Dit zijn seurenheide,
oolerplas,
Rijkelse Bemden en Dilkensplas (0,15 _ 0,6 gram C/m2:).

kleine plassen met een matige waterkwaliteit. Hiertoe behoren
Grevenbicht, Stille, Sneppen en Bouxweerd (0,3 _ 0,7 gram C/m2).

Hoge b
vegetat
biomas
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tbundige
de hoge
ergedoken
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vegetatie, maar veelal door hoge dichtheden
op de ondiepe bodem.
Gemiddeld bevat de ondiepe bãdø 2,g gram
C/mz .De srbm"rre
vegetatie ca. 1,5 gramC.lm2 en de diepe
ùodem slechts 0,6,i gram C/m,
Als reden hiervoor wordt aangevoerd (Lundbeck

1926) áat
voedingsstoffen uit de verden met watèrplanten
spoer"n
rn t
"rr
", de
n een verloop
in
Lundbeck (1926)

naar beneden neemt de

m in de spronglaagzone, waar de
omstandigheden sterk wisselen, zodat noch
d" prãfrrrrãul" nt"n ¿"
litorale fauna er goed tot ontwikkeling kan
komen. Nog ¿i"p"r, a rr"t

g is het

.Inde
en

iet

beperkend is voor de macrofauna. In de
meeste andere diepe plassen
kan wel sprake zijnvaneen zuurstof beperkte
g"-""rr."t u'p ii t
profundaal. De lage biomassa in de kleine
plassen kan eveneens "t
een
gevolg zljnvan een slechte zuurstofhuishouding
in de ondiep" uo¿"-.
met een lage biomassa. Directe metingen zijnhrerniet

van orrr¿ut ¿"
zuurstofmetingen overdag ztjn gemeten en
niet ,s nachts als de
concentratie minimaal is. v/el kan de reratie
tussen de biomassa en
eutrofiëring worden gegeven. In Figuur 10 is
de biomassa van de
macrofauna uitgezet tegen het totaal_p gehalte.

5.0

'lave

4.5
4.0
3.5

€o,

e.o

heer

(! or
tt I'J

o

to

(E

E -20
o

E

panh
mook

1.5

05

8na
boux

seur

0.0

lo

0.1

0.15

Figuur l0

{b*"

öole
0.2

0.4

P-totaal (mg/l) (logaritmische schaal)

1.61

6

Biomassa van de macrofauna in relatie tot
het fosfaatgehalte.

uit figuur 10 blukt dat de biomassa van de macrofauna verloopt
volgens een optimum curve. Het water van Seurenheide
is zeer arm aan
fosfaat, gevolgd door dat van Panheel. Meer
opmerkelijk is dat in de
overige wateren een duidr hjk optimum optreedt
in de biomassa tussen
0,r0 en 0,19 mg p/r. Boven dezewaardeùti¡rt o" biomassa
van de
AquaSenseO-980971
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g omdat er in dit water een grote
(algen) aanwezig is voor filteraars.
n de eutrofe Maasplassen is dat de
filteraars (qua biomassa) wijwer uitsruitend
bestaan uit bodembewonende mosselen. Krinkhout ontbreekt
in dezeplassen en daardoor

n
voedsel niet benut door de macrofauna
en bezinkt het op de bodem.
ie daarmee een aanslag doen
s het mogelijk om algen om
de filteraars het water

geharrentochweermogelijkhed",J;ïli:îi'"1l"."räf¿T""
waterplanten' ook nu nog zien we op het
hout in de Bouxweerd
- - en in
de Linde veel hogere biomassa,s (2-_ g,4
gram

Clm2)¿un J"
gemiddelde biomassa voor de gehele
ptaJlo,o _ 1,5 giam èmr¡

5.1.2. Biodiversiteit
In totaal zijn tijdens dit onderzoek 355 macrofauna-soorten
verzameld.
In Figuur I I staat per biotoop het aantar
soorten afgezettegen het
aantal monsters.

300 _
I

250

!

t

200 I

t

gc

o
L

oevervegetat¡e
ondiepe bodem

subrErse vegetatie

rsol

t¡,

lú

E

F

¡

rool

¡

klinkhout en stenen

drijvende vegetatie

10

¡

15

diepe bodem

20

aantal monsters (n)

Figuur

11

De diversiteit van de macrofauna in de verschillende
biotopen

uit Figuur 1r blukt duidehjk hoe belangrijk de vegetatie en
ondiepe
bodem zijn voor de diversiteit van de r.rã"rofuunu
in de plassen.
opmerkelijk is hier de geringe brjdrage die de diepe
bodem levert aan
AquaSense O - 98.0921
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5.2. Successie van de plassen

Tabel

16

Geschatte minimum reeftijd van de prassen
gerangschikt naar ecologische groep
rtaS
ñeeresteerten
Eijsden
Meers
Zavelveld
Seurenheide
Panheel

Oolerplas
Mookerplas
Rükelse Bemden
ln de Linde
Dilkensplas
lsabellagreend
Stille
Grevenbicht
Bouxweerd
De Sneppen
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Leefruo ('roep
tc
AI
20
20
20
26

A1
A1

M
þ2

12

B1

20
23
23
36
40
45

BI
82
82
82
82

20
23
23

c
c
c
c

I

B1

Díscussie

In het onnatuurrijke riviersysteem van
de Maas zijn dehuidige
Maasplassen overgeleverd aan het proces
van opslibbing. uitsleep van
materiaal treedt er in de huidige situatie
niet opln de mãte vu'
opslibbing is afhankelijk van ãe inundatiefrequentie.
In de diepe plassen is opslibbing
ook bij een zeer grote sedimentãt
1997) duurt het nog minstens 200
dichtgeslibd. Het slib bezinkt in d
opgewerveld. Anders is- dit met het aangehechte
fosfaat , dat zichonder
zuurstofloze omstandigheden van het
s'ìb kan losmaken en dan in de
waterkolom doordringt. Dit zatvoorar
optreden tijdens de omkeringen
in het voorjaar en de herfst. Met d¡ huidìge
kwaliieit
Maaswater is er vooral een successre
"u'fr"i
te verwachten die
reidt tot
eutrofiëring
van de grote diepe plassen.

voor de grote en diepe prassen kunnen de
volgende stadia worden

onderscheiden:

Pionierstadium

Plassen die zichnog in het pionierstadium
bevinden zijnhet zaververd,
en Seurenheide' zoars in veel nieuw gegraven
plassen is het water
alend en er komen breedbladige

pseudochironomus

en

erkende muggelarven voor dit
ed door toestromend grondwater en

water, waardoor ze nog lange tijd

þnamisch evenwicht

In de jonge oolerpras, panheel en de
Mookerpras heerst een dynamisch
evenwicht tussen hei
grondwater
en het rivierwater wat
lggstromende
wij in kan stromen (bij
panheer sind-s kort
niet meer). De kweldruk is
zodanig hoog dat ernstige eutrofiëringsverschijnselen
meestal niet
optreden 2. Het water is hierdoor zodãnighelder
dat zjch

rivierfonteinkruid kan vestigen. In de
Mãokerpras zijn hiervoor de
mogelijkheden beperkt door de intensieve
scheepvaart. Kenmerkende
macrofauna-soorten qJn p ar a ki effe r i
e II
P ar at r i c h o c I a diu s rufiv

a

tr is en-s t emp

b a th

op hy t a,

i, o oi *í . vooral brl
verbetering van de kwaliteit van het
úaaswater kan dit fype een
belangrijke bijdrage leveren aan de ecorogische
waarden van de
Maasplassen. Bij de huidige kwaliteit.,ru,ih"t
Maaswater t ar, ãit type
alleen in stand blijven bij een vordoende
toestroom van grondw ater van
goede kwaliteit.
Verttal

e.n

e II

Plassen die niet worden gevoed met goed
grondwater en frequent
worden geihundeerd zijn of word""
eutroof (gro ep n)¡. rn deze
plassen zijn de kansen voor waterplanten
"-rtig
lering àãr, uil""í.rog .,roo,
nymphaeiden en smalbladige fonteinkruid-en,
die"r,zichin de oeverzone
van een marginaal bestaan proberen
te verzekeren. Op de b"d";
vinden we de muggelarven Chironomus
muratensis en Eiýeldia
carbonaria, die kenmerkend zijn voor rangzaam
opslibbende

bodems.

2

In de zomer van

wa
water bevatte ze
Mookerplas,
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Door de verdergaande opslibbing zal de zuurstofhuishouding
verslechteren. De eutrofiëring wordt steeds sterker
en de opi"rvering
van slib neemt toe. Hierdoor komen de bestaansvoorwaarden yoor
vissen in gevaar en deze groep zal dan ook uit de plassen
gaan

verdwijnen.
Verlanding

Pionierstadium

Groeistadium

Dit stadium zullen de grote Maasprassen ook in de volgende
eeuw
vermoedelijk niet bereiken. Enkele kleinere plassen (g-"p
c) groeien
al aardig naar deze situatie toe (zie aldaar).
In de ondiepe en kleine prassen zijn de vorgende stadia
te herkennen:
ook b¡ de ondiepe plassen is het pionierstadium nog te herkennen
in
de plas bij Meers. De kranswieren en breedbladige
fãnteinkruiden zijn
hiervoor kenmerkend. Een karakteristieke macrofaunasoort
voor
kleinere wateren die nog een redelijk kare zandige bodem
hebben is de
de waterroofkever Nebrioporus depressus (Drosi
e.a. 1992). Aangezten
deze plas hoogwaterwij is, kan dit stadium rang worden
vÁtgehouden,
mits de intensieve beweiding wordt gestaakt. io nietdan
zaräe plas
snel eutrofiëren door toevloeiing van meststoffen.
Het hierop volgende-stadium wordt gekenmerkt door
een explosieve
groei van ondergedoken waterplanten, waaronder het
voorkomen van smalle waterpest. Zowel de plas bij -u.ruàl
Erjsden als
Heeresteerten verkeren in dit stadium. Bu Heeresteertðn
is het massale
voorkomen van gele plomp een teken dat de ondiepe
bodem ter plaatse
al rijk is aan slib en zuurstofloos wordt (Broemendiar
en Roerofs
1988). In de bladeren is de muggerarve Endochironomis
repidus

aangetroffen.
Vervalstadium

Na een periode van groei van de ondergedoken vegetatie
treedt er een
in de plas zo hoog wordt dat er bij
olg hiervan verdwijnen de

,,å1i3fiïï:;::ilîäiT:lo"

zandbodem is bedekr met een ,"",
water wordt gedomineerd door argen en ars gevorg hiervan
treden grote
schommelingen op in de zuurstofhuishouding. Kenmerken
soorten zijn
Chironomus annularius, Gtyptot endip es pal lens, Tanypus
punctipennis
(muggelarven), Callicorixa praeusta en Sigara
lateralis
(waterwantsen) en de watermijt Naumanii dertoides.De
plassen in dit
stadium zijn de Sneppen, de Stille, Grevenbicht en
Bouxweerd in
volgorde waarin ze ar in dit stadium zijn gevorderd.
Hierna rest nog
slechts de verlanding.

Verlanding
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De verlanding van de plassen zal zich inzettenals het
slib in de zomer
droogvalt. Langs de gestuwde Maas kan riesgras een belangrijke
rol
spelen bij de verlanding op het anaërobe srib. Langs
¿e crJrsmaas met
wisselende waterstand-ligt de verlanding via rietgrãs
en scherpe zegge
meer voor de hand (Schaminée e.a. 1995).

Discussie

5.3' optimalisatie van de huidige inrichting
en beheer
5.3.1. Knelpunten
In het voorafgaande is duidelijk geworden
dat er aande Maasprassen
ecologisch nog veel verbetert kan r orden.
Hierbij kunnen chemrsche
en ÿsische knelpunten worden onderscheiden.
De chemische knelpunten bestaan

tttt
n", water door de algengroei te
edoken waterplanten. Dit

enlof frequente inundatie

o

door::ïï.1*

verbinding met de Maas

Een slechte zuurstofhuishouding op de
diepe bodem en in een
aantar gevarlen in de gehere plas, waardooi
d" diversiteit en
biomassa van de macrofauna raa¿ zijn.ook
dit knelpunt wordt
veroorzaal<t door een open verbinding

met de rivierèn/of
regelmatige overstroming met Maaswater
en slib.
De fusische knelpunten bestaan uit:

o
¡

.

Geringe zichtdiepte, waardoor er geen of weinig
mogerijkheden
'
zijn voor de ontwikkeling van ondergedok""
*ãt".pìárrtär,

Klein aandeel van ondiepe bodem. In de meeste plassen
maakt de
ondiepe bodem maar een krein deel uit van
de totare plas. Hierdoor
zijn zelfs in heldere-plassen de mogerijkheden
voor oïã".g"aot"n
en drijvende waterpranten beperkt. Hiãrdoor
komen d" måst
waardevolle biotopen niet tot ontwikkeling;.
Steile en bestorte oevers verhinderen datzic
kan ontwikkelen. Behalve voor de vegetatie
groot belang voor de diversiteit en biãmassa

5.3-2. optimatisatie van de huidige inrichting
Inrichting
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hierdoor wordt ook een barrière opgeworpen
voor andere groepen zoals
riviervissen.
er meer ruimte komt
an de ondiepe

Aanbrengen van oeverzones met een flauw
talud. Door
natuurwiendelijke oevers aan te reggen kan er
een gevarieerde
oevervegetatie tot ontwikkering komen, zoals
brijkibij de oolerplas

Panheel.
Beheer

AquaSense@-980971

en
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gemaakt tussen extensieve begtazing, met
bos of weiland als

uitgangssituatie.
Tabel

17.

Huidig beheer van de oevers
f

Ìers ooen

eÃl.

oegrazen

vanuit

bos

ext.De-Eraze-ñ

vanuit weiland

ranneet w. oevet
\rrevenotcnt E¡jsden
Bouxweerd
Dilkensweerd Heeresteerten
in de Linde z. oever Rijkelse Bemden

Niets doen

Extensief begrazen van
bosrijke oever

op

de oever van de plassen waar geen beheer
wordt gevoerd sraat
ooibos op. op de oever van in de Linde zijn de
schieãvilgen ar zo,n 50
jaar oud en vermoedelijk gekiemd
in de eerste periode van de
ontgronding. In Bouxweerd sraat een struweer ãp
van gïauwe w'g met
da¿rtussen katwilg, schietwilg en amanderwrlg.
bit strirweel is naar
schatting l0-15 jaar oud. De westelijke oever van panheel
is ingericht
als natuuroever. De samenstelling ván het struweel
wijst op een
natuurlijke vestiging. Dit struweer is ca. 5 jaar oud.
vóo.ai het bos op
de oevers van in de Linde is zo dicht dat daaronder
geen oevervegetatie
tot ontwikkeling komt. De successie op de onbegraasde
oever resulteert
in een gesloten ooibos. Na verloop van enige deðennia
zullen de bomen
in het water vallen en daar dienst doen als biotoop
voor de macrofauna.
Door gaten in het kroo¡dak kan er verjonging optreden
van wilgen en
ontstaan ook mogelijkheden voor de oevervegetatie.

op de oevers die extensiefworden begraasd kan een onderscheid
worden gemaakt tussen oevers waar arooibos
aanwezig*ur rrã¿, ¿"
begrazing en oevers waar de uitgangssituatie weiland
oigrasrand was.
In Grevenbicht, Dilkensweerd en Rijkerse Bemden
wordt het bestaande
bos/struweel uitgedund. Verjonging treedt niet
op omdat de grazers een
grote voorkeur hebben voor de jonge
wilgen. Dit zarer toe reiden dat
een successie wordt ingezetnaar een vegetatie
waar bomen en
oevervegetatie elkaar afwisselen. Als de bomen
afsterven dienen ze ars
klinkhout en kan de oevervegetatie de overhand
krijgen, afhankerijk

van de begrazingsdruk.

Extensiefbegrazen van
weiland-oever

In Eijsden

begrazing
is dat zich

' Door de
volg hiervan
d.

Het beheer richt zich op de oeverzone. uit deze
studie bhlkt dat beheer
als weiland of intensieve recreatie ernstig afbreuk
do"n aår, defotenties
van de oeverzone. Alleen oevers die niet of extensief
worden bfgraasd

hebben een gevarieerde oevervegetatie.
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5.4. Herinrichting van de plassen
ten behoeve van

natuurontwikkeling

In het voorgaande is a
waarbij relatief kleine
situatiè kunnen beteke
weinig tot geen karakteristieke

sche

die

m

van die groep niet erg hoog wordt
ingeschat.

nadruk liggen op ingrijpende verandèringen

ecorogischererarie-,oLTli:'Jlli:i*1,"îîJtriil"."t"n],"u"
soorten tot vestiging kunnen komen.
Alereerst d"
De Maasplassen zijn gegraven
Voor de ecologische ontwikkel
mits de plassen eigenschappen
wateren. Voor de diepe plassen is
plassen kunnen bepaalde kenmerk

Hoe natuurlýk zijn de
Maasplassen?

dichtslibbende restgeule n. Zoals al
sprake is gebracht, zullen alle Maa
autonome ontwikkeling. Ook dit geàft
aa
situatie die niet duurzaamis en dàardoor
per

I4/at is de ecologische relalie
van de Maasplassen met de
Maas?

;;Ë"d"'waag.

definitie onnatuurrijk is.

htgeslibd, zalhet slib in de weerden
worden
g van het winterbed steeds kleiner
wordt,
maar ook uit oogpunt van
natuurontwikkeling is dit een ongewenste
situatie.

In dit onderzoek komt naar voren dat
de Maasplassen nauwelijks een
"'.
ecologische relatie onderhouden met
de

,i"i".. efi""rr;ä

Mookerplas, oolerpras en panheel zijn
waterpranten en/of macrofauna
soorten aanwezig die duidelijk gebonden
ziji aanrr"t,*r"."rrgebied.
De overige flora en fauna is áoor treel
Nederland .,r"rrpr"iã.-vlrr,.,it
ecologisch oogpunt is het dus zeer
demoeite waard oå te
frobere'
m-eer 'systeem-eigen' natuur tot
ontwikkeling te raten komin ìn het
Maasplassengebied. op basis van enige
duizenden macrofauna_

-g:-.t"_r. in en langs binnen_ en buitenlandse rivieren

ie"rã;pri_""r¿
in Klink e.a. 1995) zijn grofweg de volgende
naruurlijùã r¡:*ä"."n

onderscheiden:

eulen
a

.

Poelen en kolken

Nevengeulen maken nog deel uit van
het zomerbed. Langs de
Grensmaas zullen deze nevengeulen
wel permanent stromen. Langs de
gestuwde Maas is dit waterÿpe
alleen langs stuwen realiseerbaar.

Rivierkwel- en hoogwatergeuren worden
bij hoog tot zeerhoog water
doorstroomd en bieden dan onderkomen
aan 'echte'riviersoorten.
Hierdoor b,1ft de bodem kaal en zandig.In
de zomer
worden deze geulen gevoed met kwelwater
"";;;;;;",
vanuit de rivier.
strangen en kwelmoerassen liggen verder
van de rivier en worden
gevoed met regionaal kwelwater.
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Díscussie

Natuurlijke poeren en korken ontstaan
na inundaties, waarbij het hoge
water achter bomen of ander obstakels
poeren en korken uitschuurt.

Aftrankelijk van de

zijn zepermänent watervoerend of vallen
ze
jaar'jks worden doorstroomd brijft
de
bodem bestaan uit zanden of grind. "
iedere zomeÍ droog. {"nt"
Doordaize

tlelke mogelÿkheden zijn er
in het Maasplassengebied?

de uitgangssituatie niet erg gunstig
n .natuurachtige, zijwateren. De
n simpelweg qua lengte, breedte en
teem. Hierdoor treedt bij hoogwater

"

ä iïlä?ii:î"iùqîî,:;,

reiden,watopkorrerermij,,ku'*o.d"Ti:ä:i.i:i;1T'f,1ïå1|i"
emen. De onvermijdelijke
or in plassen die daarvoor geschikt

natuurwaarden), specie te storten
d in havens en andere zijwateren.
worden gebruikt om plassen te
edekt met een ,leeflaag, met een
d) zand en klei. Hierin kan een
diepte van l_2 m, of de rivier
te slijpen'

De kolken ontstaan vanzerrars n",;äL"""åï1""*;*å:oïtt
overstroomd' Het beheer van dergelijke
geulen en poelen kan zich
beperken tot het volgen van de filging
rrlr, ¿" gerrl"n
_*oã!"f"rr r"
nemen om te zorgen dat de hoogwatergeul

*

nieide hoofageuiwãrat.

Aflrankelijk van de wensen en mogelijkheden
ter praatse kan voor de
oevers een bepaalde beheersvo.*oid"n gekozen.

5.4.1. Gr'dssoo rten
om inrichtingsmaatregelen naar buiten toe
te verlevendigen, wordt er
veelal een streefbeeld gepresenteerd
met daarin doersoorten die men
denkt terug te krijgen doãr de herinrichting.
Hierbij kan het gaan om
sprekende soorten als otter of ederhert.
In dit geval beperken wij ons tot
de planten en de kleine waterdieren.
In de ÿpolo gie zijnal vier groepen plassen
genoemd met de daarbij
behorende kenmerkend" roãrt"n. D^ze
soorten kunnen dienen als
'streefsoorten' voor Maasplassen
met een andere functie dan natuur en
een ecologisch niveau dat rager is
dan in de onderzochte vraasfrassen.
Als gidssoorten worden hier díe soorten
bedoet¿ di" rrr rr;;;;;
duurzaambehoren tot het MaasprassengJi"d,
maar die daar na de
geschetste inrichtingsmaatregelen
Gidssoorten voor
nevengeulen

wel kunnen terugkeren.

Deze soorten zullen zich v_oorar vestigen
in het Grensmaasgebied en in
permanent stromende geulen langs
Ce stuwen.

De vlottendJ
waterranonkel (Ranuncurus
fluitans) is hier bij uitstek uu.r uurrg"pu.t,
maar ook het Rivierfonteinkruid hoort
in de nevengeuren thuis. van de
macrofauna zijn er erg veel karakteristieke
soorten

uit de rivieren
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Gids s o orten

vo

or rivi erhue l_

en hoogwatergeulen

verdwenen' op grind was vooral
de mosserw ants (Aphetocheirus
aestivalß) vroeger algemeen (Romijn
e.a. 191g). Soorten van
stroomluwe deren van het zomerbe
ã zijn desctraatsenrf ¿"rzur¡,
en de viltige draaitor orectochilis
v,rosus.In het krinkhout
lajy
leefde vroeger de kever M a
o ny hi,
ua d r i t u b e r cu t a tus (Krinkl g
f
9 5).
",
"
Deze geuren worden regelmatig
doorstroomd. Hierdoor brijven
ze min
of meer in een pionierstadiuiuu.rr.-l¿"n met kranswieren permanent
deel van uir maken.
U¡ hãog*uter bieden deze geulen
I 1".*i"r:.
onderkomen aan 'echte'
rivierbewån"r.in¡ hoogwater komt
de
zs) vanuit de Lotharingse Maas
in
Bü laagwater als er allèen nog

coetambusnigrotineatus#lt:J;ï:fffi
Gidssoorten voor
/øuelmoerassen

Gidssoorten bij uitstek

ziþ

bosbies (scirpus syrvaticus)en
waterviolier
u"-o"a¿-"níom te zien dat bosbies zich
heeft weten te handhaven in de
oever-van Heeresteerten, panheel
en de
Stille' Als macrofauna soorten zijn
desteenvrieg N"moíro ü-i¡tonr,
a"
Beraea pullata en de'din

(Hottonia palustris). Het is

,kokSUuffl
karakteristiek.
Gidssoorten van poelen en
kolken

Deze. soorten

-uàu*"

@

- 98.0921

Krenopelopia

zijnbij uitstek aangepast aanhetreven
in wateren

die in
de winter worden doorsl 00md
en ãi" ro-"r. kunnen droogva'en.
De
eendagsvlie gen siphronu:us en
Heptagenia fuscigrisea zijn hieraan
aangepast door in nove nber
uit hei eiie komen en in apr', begin
mei
uit te vliegen en eitjes af te zettendi"

p;;""r

AquaSense
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in november uitkomen.

Conclusies

6. Gonclusies

De Maasplassen kunnen, op basis van
hun ondergedoken waterplanten,
macrofauna en chemische samens;elling,
worden ingedeeld in
tenminste 4 verschilrende groepen.
Berangrjkste factor is de mate van
eutrofiëring, die in relatie staaimet de
inundatiefrequentie.

o

Groep A (Eijsden, Heeresteerten, Meers,
Seurenheide en
de laagste
aas en
een oppervr

o

aktot

r2hectare.

klein met

Groep B I (Mookerpras, oolerpras en panheer)
bestaat uit zeer grote
plassen' Deze plassen worden gevoed
met kwelwater en staan in
verbinding met de Maas. ¡oor ¿it kwelwatez
i¡n
r*inig
geëutrofieerd en is
""

uitgezonderd). Doo
enige kenmerkende

rivierfonteinkruid).

o

o

Groep I}2 (Dilkenspras, Isabeilegreend,
in de Linde en Rijkerse
Bemden) bestaat uit de matig grot"
kreinere
or" piãri"rr. rr",
doorzicht bedraagt nog slechls 0,4 _"n
"ut
0,g m. De plassen
,,u"r, i"
verbinding met de Maas of worden regelmatig
_open
geinundeerd.
Voor zover er submerse vegetatie aanwezigis,
bestaat deze uit
schedefonteinkruid en zannichellia.
Groep c (Bouxweerd, Grevenbicht,
sneppen en stille) bestaat uit
snel opslibbende relarief kleine plasjes.
bìt

opslibbid.p;;;;.

eroorzaal<t een ernstige nutriëntenbelasting.
OnA"rgãaãf.L'
waterplanten komen er niet in voor.
v

Binnen iedere plas zijn
leeft een min of meer k
meest soortenrijke biotopen zijn
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begroeid met oeverplanten en ondergedoken waterpranten.
Deze
biotopen zijn ook van grote betekenis voor de
biomassa van de
macrofauna. De diepe bodem die wijwer uitsruitend
bestaat uit slib
is erg arm aan soorten en aan biomassa.
ondergedoken waterplanten zijnaileen aangetroffen
in plassen met
relatief lage fosfaatgehalten (<0,1g mg totaal_p/l).
Het voorkomen van oevervegetaties is afhankelijk
van het tarud en
het grondgebruik. Alleen een flauw talud
en geen of een extensieve
begrazing scheppen voorwaarden voor een goed

ontwikkelde

oevervegetatie.

De biomassa van de macrofauna wordt voor
driekwart bepaard door
schelpdieren (gewogen zonder schelp). De gemiddelde
biomassa
van de macrofauna per plas ligt tussèn 5 _ 2l
kgkoolstof/ha. De
hoogste biomassa wordt gevonden in plassen
met een fosfaat_
gehalte van 1,0 en 1,8 mg totaal_p/l. Iiet
surplus aan voedings_
stoffen leidt in de overige plassen tot een remming
van de
van een toename. De grote

ffii:ff.Ttut

subsrraar

Het aantal macrofauna-soorten dat tijdens dit
onderzoek in de
Maasplassen is aangetroffen bedra aý 355.
Hiervan is slechts een
handvol soorten karakteristiek voor het rivierengebied.
De overige
soorten worden door heel Nederland aangetroffen.
De successie van de Maasplassen leidt bij autonome
ontwikkeling
tot steeds verdergaande eutrofiëring en tenslotte
verlanding rrun d"
plassen' Bij kleinere prassen is dit proces
ar duidelijk zichíbaar. Bij
grotere plassen kan dit nog tientallen
tot honderden¡aren duren.
Bij kunstmatig verondiepen of dempen van plassen
kan een
gunstige uitgangssituatie voor natuurontwikkeling
worden

gerealiseerd. Door deze gebieden te
betrekken bi1:de
hoogwaterafvoer van de rivier kunnen riviergebonden
levensgemeenschappen worden hersteld.
Levensgemeenschappen
die in de huidige Maasplassen niet aanwezig
ziji.
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voor verder onderzoek

Aanbevelingen voor verder
onderzoek

ondanks het feit dat opslibbing het meest
dominante proces- is
-- in de
meeste Maasplassen, is er over de
snelheid van dit prå"",
nauwelijks iets bekend. Voor de vorming
van een beleid met
betrekking tot de functie van de
inzicht te krijgen in de slibhuish
Voor het in stand houden van de
belang om inzicht te krijgen in de
wijze waarop de invroed van de
Maas kan worden geminimaliseerd
met inachtneming.run d"
randvoorwaarden zoars een open verbinding
voor de recreatievaarf.

In

deze studie is

niveau van bioto
betekenis van

de

e

komen tot model
noodzakelijk om dit onderzoek uit te breiden
naar vissen, plankton,
vegetaties en vogels. Hierbij kan er
van iedere gro"p pfur."n Ëéì
worden geselecteerd.
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