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Samenvatting 

 

Doel van dit onderzoek is het geven van een beschrijving van de levensgemeenschappen van makro-

evertebraten in de grote rivieren en voormalige estuaria in Zuid-Holland in de referentieperiode (1900 

- 1930), de huidige situatie en welke veranderingen er ten opzichte van de huidige situatie optreden 

bij een verdere verbetering van de waterkwaliteit en natuurontwikkeling. Bij de beschrijving van de 

toekomstige ontwikkeling zijn de effekten op de levensgemeenschap bestudeerd bij twee 

spuivarianten van de Haringvlietsluizen. De variant HV 4, zijnde een spuibeheer waarbij de 

Haringvlietsluizen worden gebruikt als stormvloedkering en de variant HV 0 waarbij de huidige 

spuibeheer gehandhaafd blijft. Dit betekent dat bij eb het rivierwater wordt gespuid en bij vloed de 

sluizen gesloten zijn.     

In de referentieperiode is het Haringvliet open en is er een grote soortenrijkdom aan makro-

evertebraten aanwezig in de stromende rivier met haar intergetijde gebieden. In de estuaria is een 

gradiënt in zoutgehalten aanwezig die verantwoordelijk is voor een goed ontwikkelde gemeenschap 

van soorten van het brakke water. 

In de huidige situatie is de brakke komponent uit het zuidelijke gedeelte van het estuarium verdwenen 

als gevolg van het afsluiten van het Haringvliet. Ook de hierop afwaterende rivieren zijn sterk 

veranderd van karakter. Waar er in de referentie nog sprake was van sterke getijstromen in de 

Nieuwe Merwede, Amer, Biesbosch en Hollandsch Diep, zijn deze riviertakken in de huidige situatie 

min of meer stagnante wateren met uitzondering van de bovenloop van de Nieuwe Merwede. De 

getijdewerking is eveneens vrijwel volledig verdwenen uit deze riviertakken. Het Noordelijke gedeelte 

van het onderzoeksgebied watert nog vrij af op de Nieuwe Waterweg en is qua karakter niet veel 

veranderd ten opzichte van de referentie, zij het dat sommige riviertakken zoeter zijn geworden door 

de hogere afvoer via het Noordelijke deel van het deltabekken van de Rijn en de Maas. Naast het 

afsluiten van het Haringvliet heeft de waterverontreiniging en het verlies aan biotopen van hoge 

kwaliteit er toe geleid dat in de huidige situatie naar schatting grofweg 300 soorten makro-

evertebraten van het zoete water zijn verdwenen en dat de soorten van het brakke water nog slechts 

in enige refugia in het noordelijke deel kunnen worden aangetroffen. 

Bij de spuivariant HV 4 zal een deel van de natuurlijke dynamiek van de getijden terugkeren in het 

zuidelijke gedeelte. Dit heeft met de verbeterde waterkwaliteit en natuurontwikkeling tot gevolg dat 

veel verdwenen soorten zullen terugkeren en dat de natuurlijke samenhang in dit gebied weer wordt 

hersteld. De Biesbosch komt weer tot leven en kan daarmee weer vermaard natuurgebied in Europa 

worden. In het noordelijke gedeelte verandert er relatief weinig aan de hydrologie. Een verder herstel 

is hier te bereiken door schoner water en biotoopontwikkeling. Ten opzichte van de referentie ontstaat 

bij spuivariant HV 4 een kleiner areaal voor de gemeenschappen van het zwakbrakke water. Bij 

variant HV 0 neemt dit areaal nog verder af. De vooruitzichten voor het zuidelijke deel zijn bij variant 

HV 0 aanzienlijk minder gunstig. Hier treedt geen herstel op van de karakteristieke gemeenschappen 
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van het brakke water en het zoetwater intergetijde. Het benedenstroomse deel van de Nieuwe 

Merwede de Amer, Hollandsch Diep en Haringvliet blijven een levensgemeenschap herbergen die 

vergelijkbaar is met die van grote meren. Ook de waterkwalteitsverbetering en natuurontwikkeling zijn 

in deze variant niet in staat om de samenhang tussen de rivier en de zee tot uitdrukking te laten 

komen in de levensgemeenschap van makro-evertebraten. 
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1. Makro-evertebraten in de grote Nederlandse rivieren 

 

In het kader van het ecologische herstel van de grote Nederlandse rivieren is in de derde nota 

waterhuishouding in een AMOEBE (Algemene Methode voor OEcologische BEschrijving) de huidige 

toestand van de Nederlandse rivieren beschreven en vergeleken met het streefbeeld. Hierin zijn 

allerlei organismengroepen vertegenwoordigd die fungeren als thermometer van het ecosysteem. In 

dit rapport wordt deze methode nader uitgewerkt voor makro-evertebraten in de grote rivieren en 

voormalige estuaria in Zuid-Holland. Hierbij wordt de huidige situatie van de levensgemeenschappen 

van makro-evertebraten vergeleken met die van het streefbeeld (referentie). Daarnaast worden twee 

spuivarianten van de Haringvlietsluizen in de beschrijving betrokken. De variant HV 4, zijnde de 

variant waarbij de Haringvlietsluizen worden gebruikt als stormvloedkering en de variant HV 0, zijnde 

het huidige spuibeheer, waarbij alleen met eb rivierwater wordt gespuid. Om inzicht te krijgen in de 

huidige situatie, referentie en toekomstige ontwikkelingen onder invloed van het verschillende 

spuibeheer is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van makro-evertebraten in de 

grote Nederlandse rivieren in de huidige situatie en in het verleden (referentie). De basisgegevens 

staan vermeld in bijlage 1 en de tekst is gewijd aan de interpretatie van deze gegevens. 

Uit bijlage 2 blijkt dat er meer dan 1200 soorten makro-evertebraten in de rivieren en het estuarium 

hebben geleefd. Deze enorme variatie is te danken aan de veelheid van biotopen die ontstaan onder 

invloed van de stromingsgradiënten, getijdewerking en het zoutgehalte. Uit deze 1200 soorten is een 

selektie gemaakt van bijna 850 soorten die karakteristiek kunnen worden genoemd voor specifieke 

biotopen. 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de gemeenschappen en hun bijbehorende biotopen in de 

rivier, zoals is afgeleid uit de geraadpleegde literatuur. 
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Tabel 1. Indeling van gemeenschappen van makro-evertebraten in het rivierengebied en estuarium 

naar biotoop en het aantal hierin levende soorten in de optimale situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de tabel: 

Voor de huidige situatie van het brakke estuarium is aangenomen dat de brakke en zoute wateren in 

de Noordrand de soorten herbergen die in de referentiesituatie (1950 - 1970) nog zijn aangetroffen in 

het Hollandsch Diep - Haringvliet. 

Van het zoetwatergetijdegebied is weinig informatie uit de referentiesituatie en uit de huidige situatie 

achterhaald, vandaar dat het aantal soorten, in ieder geval in de referentie veel hoger zal zijn. 
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Soorten met een zeer brede biotoopkeuze zijn hier weggelaten. Ook soorten die recent uitsluitend in 

het winterbed zijn verzameld zijn niet opgenomen omdat er nog geen referentiebeeld bestaat van de 

uiterwaarden. 

 

In de tabel is een zonering aangebracht van het zoete snelstromende water in het 

bovenrivierengebied naar brakke en zoute getijde wateren in het estuarium. Ook in het dwarsprofiel is 

een zonering aanwezig. In de rivier is de dynamiek het hoogst in de stroomgeul en deze neemt af 

naar de oevers en in grote delen van het jaar zijn de perifere geulen en poelen zelfs stagnant. Voor 

het zoetwatergetijdegebied is er een zonering van laag naar hoog in het intergetij. De fauna van de 

permanent stromende biotopen in dit intergetijdegebied is niet achterhaald, maar zal tenminste voor 

een deel overeenkomen met die van het stromende water. In het eigenlijke estuarium bepalen het 

getij en het zoutgehalte welke makro-evertebraten waar voorkomen. Als ecologische grens tussen het 

zoete en (zwak) brakke water is 0,3 g Cl/l aangehouden bij vloed en een gemiddelde rivierafvoer. Het 

zwakbrakke water heeft een chloridegehalte van 0,3 - 3 g Cl/l. Het brakke water bevat 3 - 10 g Cl/l. Bij 

10 - 12 g Cl/l wordt de grens gelegd tussen het brakke en sterkbrakke water en boven 15 g Cl/l is 

sprake van zeewater. Ter oriëntatie bevat de Noordzee voor de Nederlandse kust een chloride-

gehalte van 16,5 g Cl/l. 

De in de tabel genoemde groepen zijn of waren bijna allemaal in het onderzoeksgebied aanwezig. 

Een uitzondering hierop vormt de groep van Xanthoperla apicalis. Deze steenvlieg en zijn begeleiders 

zijn gebonden aan de snelstromende grindrivieren, die bovenstrooms het onderzoeksgebied liggen. 

Met de resterende groepen zal verder invulling worden gegeven aan de huidige levensgemeenschap 

van makro-evertebraten in de riviertakken en de estuaria in het onderzoeksgebied, afgezet tegen de 

referentie en de te verwachten ontwikkeling bij de spuivarianten HV 4 en HV 0 van de 

Haringvlietsluizen. 
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2. Presentatie van de gegevens in relatie tot de AMOEBE en biomonitoring 

 

2.1. Verwerking van de gegevens en de AMOEBE-benadering 

Bij de AMOEBE-benadering in de derde Nota Waterhuishouding is er voor gekozen om met behulp 

van enige kensoorten de huidige situatie af te zetten tegen de referentie en het streefbeeld. Dit levert 

overzichtelijke figuren op die voor een ieder te begrijpen zijn. Deze presentatie wordt in dit rapport 

eveneens gevolgd. Het aspekt waar in de derde Nota de nadruk op ligt is het vergelijken van 

dichtheden van deze kensoorten in een betreffende riviertak in de huidige situatie, referentie en 

streefbeeld. Juist deze kwantitatieve benadering levert onoverkomelijke problemen op voor de groep 

van de makro-evertebraten. 

De andere groepen (zoals zoogdieren, vogels, vissen en planten) zijn met het blote oog te 

determineren en kunnen met een zekere mate van betrouwbaarheid gebiedsdekkend worden geteld. 

Bij makro-evertebraten ligt dat totaal anders. In de regel wordt per monster slechts in de orde van 1 

m2 bodemoppervlak bemonsterd, vaker is dit zelfs maar een fraktie hiervan. Hierin zijn veelal 

honderden tot duizenden organismen aanwezig, die met het blote oog en vaak zelfs nog niet met een 

vergroting van 75 maal tot op de soort te determineren zijn. Afhankelijk van de diversiteit in het 

monster kan het uitzoeken en determineren enkele uren tot meerdere dagen in beslag nemen. Zelfs 

dan beschikken wij nog slechts over informatie van maximaal 1 m2 bodem. Wordt de bemonstering in 

10-voud uitgevoerd, dan is de dichtheid op de bemonsteringslokatie (enige m2) redelijk betrouwbaar 

vast te stellen (in 10 maal enige uren tot meerdere dagen). Met deze bemonstering kunnen we echter 

niet konkluderen dat de bodem 10 of 100 m verderop dezelfde soortsamenstelling en dichtheden aan 

makro-evertebraten zal herbergen. Kleine verschillen in substraat (of de diversiteit ervan) kunnen 

leiden tot grote verschillen in dichtheden en soortsamenstelling. Hieruit mag duidelijk worden dat het 

onbegonnen werk is om met de noodzakelijk geachte betrouwbaarheid de populatieomvang te 

bepalen voor één of meerdere soorten op de schaal van een riviertak. Daar overheen komt nog het 

verschijnsel dat, afhankelijk van natuurlijke omstandigheden (zoals klimatologische omstandigheden), 

populaties zeer sterk kunnen schommelen. In welke orde van grootte dit moet worden gezien valt te 

illustreren aan een voorbeeld. De populatieomvang van vogelsoorten kan onder invloed van 

natuurlijke omstandigheden door de jaren heen variëren met tientallen procenten. 

Als we ons realiseren dat vogels slechts een beperkt aantal nakomelingen per jaar hebben,  dan 

kunnen we ons een beeld vormen van de enorme populatieschommelingen van makro-evertebraten 

die veelal meerdere generaties per jaar hebben en die grofweg 100 - 10000 nakomelingen per 

generatie kunnen voortbrengen.  

Daarnaast kunnen we ons afvragen in hoeverre kwantitatieve gegevens over een zeer beperkt aantal 

soorten inzichten oplevert over het ecologische herstel van makro-evertebraten in de rivieren en hun 

estuaria.  
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Aan de hand van twee voorbeelden wordt geschetst hoe het herstel van de makro-evertebraten 

grofweg kan verlopen. Het eerste voorbeeld vloeit voort uit de verbetering van de waterkwaliteit en het 

tweede voorbeeld geeft inzicht in de potentie van natuurontwikkeling.  

- Onder invloed van de verbeterde waterkwaliteit (er zijn geen biotopen verbeterd) is in 1990 de 

eendagsvlieg Ephoron virgo (zomersneeuw) na 50 jaar weer in de rivieren aanwezig. Deze soort kan 

in korte tijd een grote populatie opbouwen door parthenogenetische voortplanting, waarbij het 

vrouwtje enige duizenden nakomelingen produceert. Indien de soort in de AMOEBE van de derde 

Nota Waterhuishouding had gestaan, dan had uit de figuur kunnen worden afgeleid dat de 

zandbodem van de Nederlandse rivieren weer een optimale biotoop vormt voor allerlei soorten makro-

evertebraten. Dit is bij lange na niet het geval. De huidige levensgemeenschap op de rivierbodem is 

nog steeds maar een schim van wat het geweest is en wat het in natuurontwikkelingsgebieden kan 

worden. De reden van deze spektakulaire terugkeer is gelegen in de omstandigheid dat deze soort op 

bodem van de genormaliseerde rivier optimale omstandigheden vindt en dat het hier een 

aaneensluitende biotoop betreft vanaf Duitsland tot aan Werkendam (tot nu toe de meest 

stroomafwaartse vindplaats (Bij de Vaate et. al., 1991)). 

- Bij onderzoek aan de griend en rietoevers van de Biesbosch is in 1993 een bemonstering uitgevoerd 

van de meest gevarieerde substraten van hout, riet, zand en slib. Hierin bleek een groot aantal 

soorten aanwezig, waarvan werd aangenomen dat ze uit de Nederlandse rivieren verdwenen waren. 

Blijkbaar is de kombinatie van gevarieerd substraat en een gematigde dynamiek voor veel van deze 

soorten van groot belang. De dichtheden van de afzonderlijke soorten in de overeenkomstige 

biotopen varieerden enorm, de totale soortsamenstelling was echter opvallend overeenkomstig. Dit 

voorbeeld wijst, ook bij de huidige waterkwaliteit, op de betekenis van gevarieerd substraat voor de 

soortenrijkdom van makro-evertebraten. Ook in dit voorbeeld kunnen we niet uit de voeten met een 

kwantitatieve benadering.  

Voor de groep van de makro-evertebraten zal dus een ander meetinstrument moeten worden 

gevonden om de ecologische ontwikkelingen te kunnen volgen dan dichtheden. 

Vergelijkend veldonderzoek in de grote Nederlandse rivieren en meer natuurlijke rivieren in het 

buitenland wijst ons hierbij de weg. Wat iedere keer weer pijnlijk duidelijk wordt is dat in één dag 

veldwerk in een buitenlandse rivier moeiteloos 200 verschillende soorten kunnen worden verzameld. 

In de Nederlandse rivieren moeten we al snel enige weken in het veld doorbrengen om dit aantal 

soorten uit het zomerbed te verzamelen. Hierbij moet dan ook nog gericht worden gezocht in 

specifieke lokaties waar een divers substraat aanwezig is. In de afgelopen 18 jaar is onderzoek 

uitgevoerd naar de makro-evertebraten in de Nederlandse rivieren. Dit heeft geleid tot een lijst van ca. 

600 soorten. In een buitenlandse referentierivier is een dergelijk aantal soorten in 1 week verzameld 

in een riviertrajekt van 400 m! Het meest in het oog lopende verschil is dus niet dat een bepaalde 

soort in buitenlandse rivieren in afwijkende dichtheden voorkomt dan in Nederlandse rivieren, maar 

dat veel soorten ontbreken in de Nederlandse rivieren, terwijl ze elders algemeen zijn. Aangezien 
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ecologisch herstel er op gericht is om het verschil te verkleinen tussen de huidige en referentiesituatie 

moet een meetinstrument worden gekozen dat dit verschil treffend uit kan drukken. Dit instrument is 

de biodiversiteit. Zijn in een bepaalde rivierbiotoop in Nederland 100 soorten te verzamelen en in 

dezelfde biotoop in een meer natuurlijke rivier 300 soorten, dan geeft het verschil van 200 soorten aan 

hoever we nog verwijderd zijn van de referentiesituatie. Door een dergelijke vergelijking te maken 

voor alle in de rivier en het estuarium voorkomende of onderkende biotopen (zie tabel 1) kan worden 

afgelezen hoe het ecologische herstel verloopt per biotoop en voor alle biotopen tezamen. Het aantal 

soorten in de referentiesituatie wordt gesteld op 100% en het aantal soorten dat aanwezig is in de 

Nederlandse rivieren en hun estuaria is hier een bepaald percentage van. Het ecologische herstel 

manifesteert zich doordat het percentage Nederlandse soorten gestaag kruipt in de richting van de 

referentie. Een weergave die overeenkomt met de werkelijke situatie. In het voorbeeld van Ephoron 

virgo werd al duidelijk dat de terugkeer van één soort met een omvangrijke populatie niet aangeeft dat 

volledig herstel van de betreffende biotoop is opgetreden, maar dat er sprake is van een gedeeltelijk 

herstel (één soort minder verschil met de referentie). Omdat bij de benadering van de biodiversiteit 

alle soorten betrokken worden in relatie met hun biotopen, kan in iedere volgende AMOEBE worden 

afgelezen voor welke biotopen het herstel voorspoedig verloopt en in welke biotopen herstel 

stagneert. 

 

2.2. AMOEBE en biomonitoring 

Aanvankelijk was het de bedoeling om bij de biomonitoring informatie te verzamelen over dichtheden 

van soorten makro-evertebraten. Gezien de kosten die dat met zich mee brengt is recent besloten 

hiervan af te stappen en zal in de toekomst alleen nog kwalitatieve informatie worden verzameld. Dit 

houdt dus in dat vanuit de biomonitoring geen informatie meer kan worden toegeleverd aan het 

samenstellen van AMOEBE's als de bestaande eisen gehandhaafd blijven (dichtheid van gekozen 

soorten). De AMOEBE voor makro-evertebraten met als uitgangspunt de biodiversiteit is niet alleen 

een juiste afspiegeling van de werkelijkheid, is ook op efficiëntere manier te meten en sluit aan bij de 

gewijzigde opzet van de biomonitoring. 

Wat echter blijft is dat het huidige biomonitoringsprogramma gericht is op het bepalen van de 

soortsamenstelling in de meest algemene biotopen in de "normale" rivier en het estuarium. Dit zijn 

veelal de bodem van het zomerbed en de bestorte oevers. Optredende veranderingen in de 

dichtheden van de AMOEBE-soorten levert nauwelijks informatie op over ecologisch herstel zoals uit 

het voorgaande duidelijk zal zijn geworden. Veranderingen in de soortsamenstelling in deze biotopen 

zijn alleen het gevolg van een verbeterde waterkwaliteit, want aan de struktuur van deze biotopen 

verandert niets. De biomonitoring zou een wezenlijke bron van informatie kunnen betekenen voor de 

tweede poot van het ecologische herstel, namelijk de natuurontwikkeling. Hierbij is het van het 

grootste belang is om juist de uitzonderlijke situaties te onderzoeken omdat hier inzichten aan kunnen 
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worden ontleend op welke wijze natuurontwikkelingsgebieden zo optimaal mogelijk kunnen worden 

ingericht.  
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3. Vastlegging van de huidige situatie, de referentie en de varianten HV 4 en HV 0 

 

De vastlegging van de verschillende situaties is gebaseerd op de aan en afwezigheid van soorten. 

Nog los van de gekozen aanpak (zie boven) zijn er voor de referentiesituatie in het geheel geen 

kwantitatieve gegevens achterhaald.    

 

3.1  De huidige situatie 

De huidige situatie van het Haringvliet, Hollandsch Diep, Nieuwe Merwede, Biesbosch en Amer is 

redelijk in kaart gebracht. Voor de Hollandsche IJssel zijn enige aanknopingspunten aanwezig voor de 

konstruktie van huidige situatie. Van de overige zoete riviertakken in het onderzoeksgebied is vrijwel 

niets bekend. 

Voor deze riviertakken is de huidige situatie afgeleid uit de eisen die soorten stellen aan hun biotoop 

en de schattin van het aantal aanwezige biotopen in die riviertakken.  

Hierbij is tevens aangenomen dat het areaal van de biotoop niet groot hoeft te zijn om de daaraan 

gebonden soorten te herbergen. De veldervaring leert dat soms enige m2 gevarieerd biotoop al 

voldoende is voor een verbluffende soortenrijkdom. Als een soort ook maar ergens in de riviertak voor 

zou kunnen komen dan is deze soort in de huidige situatie (en referentie) verwerkt. 

Van het zoetwatergetijdegebied is maar heel weinig recente informatie beschikbaar. Deze informatie 

is gebruikt als zijnde representatief voor dit gebied. 

Voor de huidige situatie in de delen van het estuarium die momenteel nog brak en of zout water 

bevatten is aangenomen dat, afhankelijk van het Chloride-gehalte, een gemeenschap aanwezig is die 

in de periode 1950 - 1970 in het Haringvliet / Hollandsch Diep aanwezig was bij overeenkomstige 

chloride-gehalten. Hierbij is dus aangenomen dat er in deze periode geen veranderingen in de 

gemeenschap van makro-evertebraten is opgetreden en dat de vroegere situatie in het Haringvliet / 

Hollandsch Diep vergelijkbaar is met de huidige situatie in de brakke en zoute wateren van de 

Noordrand. 

 

3.2 Referentiesituatie 

De referentiesituatie is voor de zoete rivier vastgelegd met behulp van historische literatuurgegevens, 

palaeolimnologisch onderzoek en onderzoeksresultaten van referentierivieren in het buitenland. De 

referentiesituatie wordt representatief geacht voor het begin van deze eeuw. 

Voor het zoetwater-intergetijdegebied ontbreekt de referentie uit de periode 1900 - 1930. Wel zijn er 

gegevens uit de periode 1950 - 1970 zij het dat de insekten vrijwel niet onderzocht zijn. Voor de 

referentie van dit gebied zijn de gegevens gebruikt uit de periode 1950 - 1970, aangevuld met recente 

onderzoeksresultaten. 

Voor het brakke en zoute water is evenmin een referentie aanwezig uit de periode 1900 - 1930. Voor 

deze wateren is als referentie aangehouden de periode 1950 - 1970. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
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het onderzoek dat hoofdzakelijk is uitgevoerd door het Delta Instituut. De konsekwentie is dat de op 

deze wijze gekonstrueerde referentie stamt uit een periode dat het Haringvliet weliswaar open was, 

maar dat de Rijn sterker verontreinigd was dan in de huidige situatie en zeker wanneer HV 4 of HV 0 

ten uitvoer worden gebracht bij de huidige autonome (gunstige) ontwikkeling van de waterkwaliteit. 

 

3.3. Situatie bij de varianten HV 4 en HV 0 

In beide varianten is uitgegaan van een beleid dat er op gericht is om de natuurlijke processen weer 

te stimuleren waar dit verenigbaar is, of verenigd kan worden met de overige gebruiksfunkies van de 

rivier. Hierbij verbetert de waterkwaliteit volgens de doelstellingen en heeft natuurontwikkeling een 

verbetering van de kwaliteit van de biotopen tot gevolg. Beide processen leiden tot de terugkeer van 

verdwenen soorten. Voorts is als uitgangspunt gehanteerd dat de verhoging van de biotoopkwaliteit 

tijd vergt en dat de ecologische infrastruktuur zodanig is dat de soorten van stroomopwaarts en vanaf 

de zee de verschillende gebieden weer volledig kunnen koloniseren. Bij de varianten HV 0 en HV 4 is 

de soortenrijkdom veelal gelijkgesteld aan die in de referentie. Het areaal aan geschikt biotoop wordt 

hoofdzakelijk bepaald door de hoeveelheid hectares die voor natuurontwikkeling worden ingezet. De 

tijd die nodig is voor een volledig herstel wordt geschat in de orde van 50 jaar voor langzame 

kolonisatoren zoals veel slakken en soorten die uit andere stroomgebieden moeten komen omdat ze 

zijn uitgestorven in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas (zoals de rivierrombout). Een 

aanmerkelijk sneller herstel is te verwachten van soorten, met name vliegende insekten, die nog 

aanwezig zijn in de bovenlopen van beide rivieren. Veel van deze soorten zouden al binnen 5 - 10 

jaar teruggekeerd kunnen zijn. 

  

Bij de variant HV 4 is aangenomen dat de Nieuwe Waterweg,  Beerkanaal, Calandkanaal, 

Hartelkanaal, Oude Maas, Hollandsche IJssel, Lek, Noord, Dortsche Kil en Benedenmerwede qua 

waterhuishouding en zoutgehalte niet zodanig zullen veranderen dat dit ingrijpende verschuivingen in 

biotopen tot gevolg heeft. Hierdoor blijft het aantal biotopen gelijk, maar zijn er in alle takken behalve 

de Nieuwe Waterweg, Beerkanaal, Calandkanaal en Hartelkanaal wel mogelijkheden voor 

rekolonisatie van verdwenen soorten. Voor deze wateren is de variant HV 4 veelal overeenkomstig 

met de variant HV 0. Voor de Nieuwe Waterweg, Beerkanaal, Calandkanaal en Hartelkanaal is 

aangenomen dat er geen ruimte is voor een verdere toename van de diversiteit in de bestaande 

biotopen. Op grond hiervan is de huidige situatie gelijkgesteld aan HV 4 en HV 0. 

Voor de Nieuwe Maas en het Spui zal variant HV 4 negatieve gevolgen hebben voor de bewoners van 

het zoete water en gunstige gevolgen hebben voor de soorten van zwakbrak water. Bij variant HV 0 

zal de zoetwatergemeenschap worden bevoordeeld. 

In de variant HV 4 zullen het Haringvliet, Hollandsch Diep, Nieuwe Merwede, Amer, Dordtsche- en 

Brabantsche- en Sliedrechtse Biesbosch van de huidige relatief laag dynamische zoete systemen 

veranderen in hoog dynamische getijderivieren met een onderscheiden zoutgehalte zoals dat bij 
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benadering voorkwam in de referentiesituatie. Bij variant HV 4 zal de zoutindringing minder zijn dan in 

de referentiesituatie. Dit zal voor de brakke biotopen tot gevolg hebben dat het areaal kleiner zal 

worden dan in de referentiesituatie. Er is bij deze variant wel vanuit gegaan dat ook de sterk brakke 

biotopen in het Haringvliet aanwezig zullen zijn. 

Ook de getijdeslag zal bij HV 4 minder zijn dan in de referentiesituatie. Hiervoor is de aanname 

gedaan dat dit niet zal leiden tot een afname in diversiteit in de getijdebiotopen ten opzichte van de 

referentie. 

De diversiteit in deze wateren is bij de variant HV 0 gelijkgesteld aan de diversiteit in de referentie 

onder de huidige hydrologische omstandigheden. 
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4. Verwerking en weergave van de informatie 

 

De resultaten zullen per deelsysteem worden gepresenteerd in radarplots. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt in de kensoorten uit tabel 1 voor zover ze in het onderzoeksgebied voorkomen of 

voorkwamen. De huidige situatie wordt afgezet tegen de gekonstrueerde referentie als percentage 

van het aantal soorten dat in de huidige biotoop is aangetroffen ten opzichte van het aantal soorten in 

de referentie. Het aantal soorten in de referentie hoeft niet altijd overeen te komen met die in de 

optimale situatie. Indien wordt verondersteld dat bepaalde biotopen in de referentie niet optimaal 

aanwezig zijn geweest, dan is dit tot uitdrukking gebracht in de diversiteit van de referentie, die dan 

lager is dan die in het optimum. Vervolgens is per kensoort voor de onderscheiden biotopen het 

aantal soorten in de huidige situatie afgezet tegen het aantal in de gekonstrueerde referentie en bij de 

varianten HV 4 en HV 0. 

Voor inpassing van makro-evertebraten in de AMOEBE voor alle groepen dieren en planten zijn voor 

alle Nederlandse riviertakken in totaal 8 plaatsen gereserveerd. Gezien de variatie aan biotopen in het 

onderzoeksgebied is het realistisch om voor deze AMOEBE 6 plaatsen vrij te houden. Dit betekent dat 

er 6 soorten makro-evertebraten model moeten staan voor de gemeenschappen van makro-

evertebraten in het onderzoeksgebied. Om dit te bereiken zijn er 6 "supersoorten" gekozen met hun 

bijbehorende "superbiotopen". De wijze waarop de kensoorten en biotopen zijn samengevoegd staat 

vermeld in tabel 2. 
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Tabel 2. Samenvoeging van kensoorten en biotopen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze 6 "supersoorten" staan voor de biodiversiteit in de onderscheiden "superbiotopen". Bij de 

weergave in de AMOEBE staan deze soorten vermeld. Vergelijking van de soortenrijkdom in de 

huidige en referentiesituatie alsmede beide spuivarianten heeft plaatsgevonden op basis van de zg. 

biotoopsoorten (zie bijlage 3 en 4). 
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5. Beschrijving van de supersoorten en hun superbiotopen 

 

Aphelocheirus aestivalis 

De gemeenschap van Aphelocheirus aestivalis is gebonden aan het stromend zoete water en 

daarmee gebonden aan het zomerbed van de zoete riviertakken. De soorten uit deze gemeenschap 

bewonen een scala aan substraten, variërend van hout, grind, zand en vegetatie. Bewoners van slib 

zijn niet vertegenwoordigd in deze gemeenschap, omdat de stroomsnelheden hiervoor te hoog zijn. 

De naamgever aan deze gemeenschap is de mosselwants, Aphelocheirus aestivalis die als enige 

waterwants zijn zuurstof niet uit de lucht maar uit het water betrekt. Dit wordt bereikt met een tapijt van 

kleine haartjes waarmee de wants is bedekt. Hierin wordt de zuurstof vastgehouden en vindt 

uitwisseling plaats met de in het water opgeloste zuurstof. Aphelocheirus is dan ook bijzonder 

gevoelig voor lage zuurstofgehalten. De reden dat de soort uit de Nederlandse rivieren is verdwenen 

zal dan ook het gevolg zijn geweest van de achteruitgang in de waterkwaliteit omdat de soort niet zeer 

kritisch is wat betreft het substraat. Het natuurlijke substraat in de Nederlandse rivieren heeft bestaan 

uit zand en grind, maar Aphelocheirus is ook op stenen te vinden en zal vroeger ook wel op het hout 

in de rivier hebben geleefd. 

Een andere groep uit deze gemeenschap zijn de larven van de kriebelmuggen of Simuliidae die bij 

uitstek gebonden zijn aan vegetatie en hout in het stromende water. Deze muggen bezitten 

waaiervormige organen waarmee kleine deeltjes uit het water worden gefilterd. Of Simuliidae 

verdwenen zijn door achteruitgang van de waterkwaliteit of biotoopkwaliteit is nog niet duidelijk. Een 

kombinatie van beide is evenmin uit te sluiten. In de gemeenschap mag verder niet onvermeld blijven 

de dansmuglarve Symposiocladius lignicola, die zich met een gudsvormige tand een weg boort in het 

nog niet verrotte hout in de stroming. Als laatste voorbeeld kan de eendagsvlieg Ephoron virgo 

worden genoemd, die een exponent is van een groep soorten die verdwenen is als gevolg van de 

waterkwaliteit, maar die zich in 1991, na de afwezigheid van 50 jaar, weer massaal gevestigd heeft in 

het zand van de stromende Rijntakken. De Aphelocheirus-groep omvat 239 soorten waarvan er in de 

huidige situatie nog slechts 73 aanwezig zijn. 

 

Gomphus flavipes 

De gemeenschap van Gomphus flavipes staat voor een groot aantal soorten die een voorkeur hebben 

voor het zomerbed, waar de stroming veelal gering is en de bedding bestaat uit fijner materiaal. De 

naamgever Gomphus flavipes of rivierrombout is voor het laatst in het begin van deze eeuw in 

Nederland verzameld. In andere Europese rivieren is zijn de larven aangetroffen in slibrijke oevers, 

zoals die vroeger ook in de benedenloop van de Rijntakken voorkwamen. Afgezien van de 

waterkwaliteit kan zijn verdwijning worden toegeschreven aan de teloorgang van zijn habitat. 

Een andere soort die karakteristiek was in de benedenloop van de Rijn was het oeveraas of 

Palingenia longicauda. Deze grootste Europese eendagsvlieg graaft gangen in kleibanken die door de 
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rivier worden blootgelegd. Evenals de rivierrombout is het oeveraas in het begin van deze eeuw voor 

het laatste in Nederland verzameld. Deze groep heeft bestaan uit 64 soorten waarvan er nog 42 

aanwezig zijn in de huidige situatie. 

 

Siphlonurus aestivalis 

De gemeenschap van Siphlonurus aestivalis houdt het midden tussen de gemeenschappen van het 

zomerbed en die van het winterbed. De gemeenschap bestaat uit rivierbegeleidende soorten die 

leven in grotere of kleinere wateren die in de winter door de rivier worden schoongespoeld en zomers 

vaak stagnant water bevatten of zelfs uitdrogen. Larven van de eendagsvlieg Siphlonurus aestivalis 

zijn voor dergelijke situaties een uitstekende kensoort. De larven van Siphlonurus komen in de winter 

tot ontwikkeling als de rivier nog kontakt heeft met hun biotoop. Als het water in het voorjaar zakt 

resteren hier nog slechts poelen die  al snel volgroeien met waterplanten. De larven houden zich dan 

hoofdzakelijk op tussen deze vegetatie en als de voorjaarszon de poelen opwarmt vliegt de soort 

massaal uit. Of Siphlonurus nog in Nederland voorkomt is niet achterhaald. Recent zijn in ieder geval 

geen vondsten bekend uit het gebied van de grote rivieren. Een andere soort uit deze groep, die zich 

de laatste tijd sterk uitbreidt is de dansmuglarve Lipiniella arenicola. De oeverzone van het stromende 

zomerbed is te dynamisch, maar is havens, kreken en andere wateren in de periferie van de rivier 

vindt Lipiniella wel een beschikte habitat. De soort lijkt gebonden aan ondiepe wateren waar licht kan 

doordringen tot op de bodem en waar enige golfslag er voor zorgt dat er op de zandbodem geen slib 

bezinkt. Alhoewel Lipiniella vroeger algemeen in het zomerbed van de rivier voorkwam, is ze daar 

momenteel nauwelijks meer aanwezig. Het zwaartepunt van de huidige verspreiding ligt, behalve in 

de periferie van de rivier, in de oeverzone van het Hollandsch Diep en op de platen in het Haringvliet. 

In de randmeren treedt Lipiniella inmiddels ook massaal op. Deze soortenrijke groep heeft 228 

vertegenwoordigers gehad in de Nederlandse rivieren, waarvan er in de huidige situatie nog 177 terug 

te vinden zijn. 

 

Mercuria confusa 

De gemeenschap van het getijde slakje Mercuria confusa is een verzameling van soorten die in 

allerlei biotopen kan worden aangetroffen en het ook in het zoetwater intergetij weet te bolwerken. 

Een uitzondering hierop is Mercuria confusa, die juist gebonden is aan deze uitzonderlijke dynamiek 

en is tot nu toe alleen bekend van de Biesbosch en de Zuid-Hollandse eilanden. De soort houdt zich 

op in grienden en andere getijdemilieus, zoals getijdeslootjes en uiterwaardkommen die bij hoog 

water worden overstroomd. 

Een andere soort die voor het laatst in 1961 in Nederland is aangetroffen in het intergetijde gebied is 

de kever Dryops vienensis (Werkendam). Deze kever leeft in de oeverzone van de rivier tussen 

takken en op het zand. De soort is niet uitsluitend gebonden aan het intergetij, want meer 

stroomopwaarts in Duitsland komt Dryops vienensis eveneens voor. Afgaande op de beschikbare 
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(summiere) informatie hebben 54 soorten deel uitgemaakt van deze groep. Tenminste 34 soorten zijn 

momenteel nog in het onderzoeksgebied aanwezig. 

 

Nereis diversicolor 

De gemeenschap van Nereis diversicolor is een verzameling van de soorten die leven in het zwak 

brakke en brakke water. Hierbij leeft de zeeduizendpoot Nereis diversicolor in de range van 3 - 15,5 g 

Cl/l in het intergetijde slik of ook wel daaronder als het chloridegehalte afneemt. Een andere 

karakteristieke brakwater soort is de wants Sigara stagnalis, die te vinden is in de zandige en slibbige 

bodem van stroomluwe delen in getijde kreken en brakke poelen. De zeepok Balanus improvisus leeft 

hoofdzakelijk onder het intergetij op havenwerken en ander hard substraat. In deze groep zijn 103 

soorten vertegenwoordigd. Aangenomen is dat al deze soorten nog in het onderzoeksgebied 

voorkomen. Hun areaal beperkt zich qua chloridegehalte hoofdzakelijk tot de Nieuwe Waterweg en 

delen van het Calandkanaal, Hartelkanaal, Nieuwe Maas en Oude Maas. 

 

Homarus gammarus  

De gemeenschap van Homarus gammarus bestaat uit soorten van het sterk brakke en zoute water 

met een chloridegehalte van 10 - 20 g Cl/l. De zeekreeft Homarus gammarus leeft in de diepere delen 

met krachtige getijdestromen. De soort houdt zich hier schuil in mosselbanken, oude veenbanken, of 

tussen de stenen van waaruit hij loert op prooi. Een andere vertegenwoordiger binnen deze 

gemeenschap is de kokkel Cerastoderma edule die vooral is aangewezen op het intergetij waar hij 

ingegraven ligt in het fijne zand en het water van de getijdestromen filtert. De huidige verspreiding van 

deze groep ligt in het Beerkanaal en de zoutere delen van de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. 

Van de oorspronkelijke 128 soorten resteren momenteel nog 99 soorten. De 29 soorten die 

verdwenen zijn gebonden aan het zandige intergetij dat plaats heeft gemaakt voor de bestorte oevers.  
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6. Veranderingen per deelsysteem 

 

Nieuwe Merwede 

In de referentie is de Nieuwe Merwede een typische zoetwater getijde rivier die bij eb 70 cm/s 

zeewaarts stroomde en bij vloed 50 cm/s de andere kant op. Alle biotopen van het zoete water waren 

optimaal ontwikkeld, inklusief de zoetwater intergetijde fauna met Mercuria confusa. In de referentie 

leefden er 583 soorten makro-evertebraten. 

In de huidige situatie is de Nieuwe Merwede een traag stromende rivier die alleen in de bovenloop 

nog met een snelheid van 60 cm/s stroomt. De echte stroomminnende fauna wordt er nauwelijks 

aangetroffen. In de benedenloop bedraagt de stroomsnelheid nog 20 cm/s en de soorten van de laag 

dynamische oevers overheersen. Op de bodem is nog sprake van enige dynamiek. De bodemfauna is 

eenzijdig door de eenzijdige samenstelling van de bodem, die bestaat uit grof zand met nauwelijks 

bijmenging van slib en organisch materiaal. Naar schatting leven er momenteel 313 soorten in de 

Nieuwe Merwede. 

In de variant HV 4 keert de dynamiek van het getij en de stroomsnelheid weer terug en in kombinatie 

met een verbeterde waterkwaliteit en natuurontwikkeling langs de oevers kan de gemeenschap van 

makro-evertebraten zich weer volledig herstellen. 

In de variant HV 0 is het vooruitzicht minder gunstig. De stroomsnelheden zijn laag. Hierdoor is 

slechts in een beperkt areaal plaats voor de stroomminnende fauna. Het herstel hiervan wordt 

ingeschat op de terugkeer van 50% van het aantal verdwenen soorten. Door verbetering van kwaliteit 

van water en bodem zullen qua soortenrijkdom de soorten van de laag dynamische biotopen 

overheersen. Naar schatting 446 soorten kunnen bij deze variant in de Nieuwe Merwede worden 

aangetroffen.  

 

Amer 

In de referentie is de Amer een zoetwater getijderivier met een stroomsnelheid van 80 cm/s in 

stroomafwaartse richting bij eb en bij vloed stroomt het water met 85 cm/s stroomopwaarts. De 

gemeenschap van de stromende rivier, de perifere geulen en poelen is evenals de fauna van het 

intergetij optimaal ontwikkeld en er is leefden 583 soorten makro-evertebraten. 

In de huidige situatie is de Amer een rivier met een zeer lage dynamiek. De stroomsnelheid bedraagt 

bij eb slechts 15 cm/s en bij vloed nog maar 5 cm/s stroomopwaarts. Hierdoor zal de huidige 

levensgemeenschap in de Amer gelijkenis vertonen met die in het huidige Hollandsch Diep. Soorten 

die thuis horen in grote meren overheersen op de bodem en in de oeverzone van de Amer. De 

perifere geulen en poelen zijn te laag dynamisch voor de echte gemeenschappen die gebonden zijn 

de periferie van de rivieren. Momenteel zijn er 326 soorten makro-evertebraten in de Amer te 

verwachten. 



 21   
 

In de variant HV 4 keert de stroming en het getij weer terug, waardoor de laag dynamische 

komponent zou verdwijnen indien niet ook natuurontwikkeling zou hebben plaatsgevonden. Deze laag 

dynamische situaties liggen bij deze variant alleen verder van het zomerbed verwijderd. Mede door de 

verbetering van de waterkwaliteit is een volledig herstel mogelijk. 

In de variant HV 0 blijft het karakter van de levensgemeenschap in de Amer ongewijzigd. Bij 

natuurontwikkeling en waterkwaliteitsverbetering zal de gemeenschap soortenrijker worden. Hierbij 

gaat het uitsluitend om de bewoners van de laag dynamische biotopen (zoals Platambus maculatus, 

Leptocerus tineiformis en Oulimnius rivularis. Er is in deze variant weinig herstel te verwachten van de 

"echte" rivierfauna. Maximaal de helft van het aantal verdwenen soorten zal terugkeren in de biotopen 

die tenminste een deel van het jaar in kontakt komen met snel stromend water, de biotoop van de 

eendagsvlieg Siphlonurus aestivalis. De fauna van het intergetij zal zich eveneens maar voor 50% 

herstellen als gevolg van kwaliteitsverbetering van biotoop en water. Ten opzichte van de huidige 

situatie stijgt het aantal soorten van 326 naar 475. 

 

Brabantsche- Sliedrechtse- en Dordtsche Biesbosch 

In tegenstelling tot de gemeenschappen van het brakke water en de stromende rivier is er maar 

fragmentarische informatie over de referentie situatie van de Biesbosch. Gezien de omvang van dit 

unieke gebied, bestaat er geen beeld van de vroegere betekenis van de Biesbosch voor makro-

evertebraten. Uit de schaarse gegevens blijkt dat het intergetijde gebied een soortenarme maar 

karakteristieke gemeenschap herbergde. Over makro-evertebraten die leefden in de stromende 

kreken die niet droogvielen is vrijwel niets bekend. Voor deze gemeenschap moet worden 

aangenomen dat ze tenminste enige overeenkomst moet hebben gehad met de levensgemeenschap 

van de stromende rivier. Daarnaast zal de Biesbosch vroeger rijk zijn geweest aan poelen met een 

min of meer permanent karakter. Hoe de referentiesituatie er heeft uitgezien voor makro-evertebraten 

blijft een grotendeels een kwestie van intuïtie, waarbij veel aannamen worden gedaan. 

In de referentie is de Biesbosch een zoetwatergetijdegebied, bestaande uit kreken en kreekjes met 

een groot verschil in waterstand tussen eb en vloed. Bij vloed stromen de kreken vol met een 

maximale snelheid van 80 cm/s en bij eb stroomt het water met dezelfde snelheid weer uit de kreken. 

Een groot deel van de kreken valt bij eb droog. Op veel plaatsen zijn dan nog poelen en poeltjes 

aanwezig die permanent water bevatten of in de zomer uitdrogen. De gemeenschap van het 

getijdeslakje Mercuria confusa is er optimaal ontwikkeld. De kenmerkende biotopen van de stromende 

rivier (Aphelocheirus aestivalis en Gomphus flavipes) zijn veel minder goed ontwikkeld dan in de 

stromend rivier en er leeft slechts 25% van de soorten uit de biotopen van het stromende water. In de 

poelen die bij eb niet droogvallen, is een gemeenschap aanwezig die lijkt op die van de matig 

dynamische oever van de rivier en de periferie van het zomerbed (Platambus maculatus en Oulimnius 

rivularis). Het aantal daarin voorkomende soorten wordt geschat op 50% van de optimale situatie op 

grond van de, voor veel soorten, te hoge dynamiek. Verder wordt aangenomen dat de biotoop 
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optimaal ontwikkeld is van de watertjes die slechts een bepaalde periode van het jaar met het 

stromende water in kontakt komen. De waarde voor makro-evertebraten wordt, bij gebrek aan 

informatie vooral ontleend aan de karakteristieke soorten van het zoetwater intergetijdegebied 

(Mercuria confusa).  

In de huidige situatie is in de Sliedrechtse Biesbosch nog het meest van het getijde karakter bewaard 

gebleven. Er wordt hier echter geen onderscheid gemaakt tussen de drie deelgebieden omdat de 

huidige situatie nog niet voldoende is onderzocht. In de huidige situatie is er sprake van enige 

waterbeweging. Stromend water is nauwelijks aanwezig en slechts plaatselijk en tijdelijk zijn 

stroomsnelheden aanwezig van max. 20 cm/s. De waterstandswisselingen onder invloed van het getij 

zijn zeer gering. In deze situatie wordt aangenomen dat de karakteristieke zoetwatergetijde 

gemeenschap (Mercuria confusa) slecht is ontwikkeld. De gemeenschap van de gevarieerde oevers 

met riet en hout zijn zowel in de matig dynamische biotoop met golfslag als in de laag dynamische 

biotopen zijn echter beter ontwikkeld dan in de referentie. De kevers Platambus maculatus en 

Oulimnius rivularis komen voor met veel van hun begeleiders. De soorten van het stromende water 

ontbreken in de huidige situatie. Ook de levensgemeenschap van Siphlonurus is in de kreken niet 

aanwezig. 

In de variant HV 4 zal weer een herstel optreden van de getijdewerking. Hierbij wordt aangenomen 

dat de geringere getijdeslag ten opzichte van de vroegere situatie toch zal leiden tot een volledig 

herstel van de zoetwater intergetijdegemeenschap. Daarnaast is de verwachting dat de huidige 

gemeenschap van de oeverzone (Platambus maculatus en Oulimnius rivularis) in diversiteit achteruit 

zal gaan met 50% ten opzichte van de optimale situatie als gevolg van het grote verschil in waterstand 

tussen eb en vloed. Voorts wordt aangenomen dat een gering aantal soorten van het stromende 

water in de stromende kreken de voor hen geschikte biotoop zullen aantreffen. Dit percentage wordt 

gesteld op 25% van de referentiegemeenschap van Aphelocheirus aestivalis, en Gomphus flavipes. 

Eveneens wordt de terugkeer van de Siphlonurus gemeenschap geschat op 25%. Bij variant HV 4 

wordt dus verondersteld dat deze situatie overeenkomt met de referentie. 

In de variant HV 0 wordt aangenomen dat er geen herstel optreedt van de zoetwater intergetijde 

gemeenschap. Door verdere verbetering van de kwaliteit van water en biotoop stijgt het aantal 

soorten van de laagdynamische biotopen tot hun maximale waarde. In de Biesbosch zijn er bij deze 

variant geen biotopen aanwezig voor de echter rivierbewoners. 

Door de afwezigheid van stroming in de huidige situatie en bij variant HV 0 is het totale aantal soorten 

in de Biesbosch relatief gering, met respektievelijk 210 en 252 soorten. In de referentiesituatie en HV 

4 is het aantal soorten eveneens gering als gevolg van het getij. De belangrijkste verschillen tussen 

de varianten HV 4 en HV 0 is dat bij HV 4 een aantal soorten van het stromende water in de 

Biesbosch hun geschikte biotoop kunnen vinden en dat herstel optreedt van de zoetwater intergetijde 

gemeenschap. De fauna van de oevers met een geringe tot matige dynamiek zal afnemen ten 

opzichte van de huidige situatie. In de variant HV 0 zullen de karakteristieke soorten van het intergetij 
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niet terugkeren. Ook soorten van stromend water ontbreken. Daarentegen zullen de laag dynamische 

biotopen optimaal tot ontwikkeling komen. 

 

Hollandsch Diep 

In de referentie is het Hollandsch Diep hoofdzakelijk een zoete getijderivier, slechts in het westen 

steeg het chloridegehalte tot 3 g Cl/l bij vloed en gemiddelde rivierafvoer door instroming van water uit 

het Volkerak. 

De stroomsnelheden bedroegen bij eb 60 cm/s stroomafwaarts en bij vloed stroomde het water met 

70 cm/s de andere kant op. In het zwak brakke gedeelte vinden de euryhaliene soorten er nog een 

geschikte biotoop, waaronder de zeeduizendpoot Nereis diversicolor. In het overgrote deel van het 

Hollandsch Diep was in de oeverzone een uitgestrekt areaal aanwezig voor de zoetwater intergetijde 

fauna met het getijde slakje Mercuria confusa. In de perifere geulen was de gemeenschap van 

Siphlonurus optimaal ontwikkeld. Ook in de lager dynamische delen was de fauna van het zoete water 

kompleet. In het stroombed waren Aphelocheirus aestivalis en Gomphus flavipes aanwezig met al 

hun begeleiders. Kortom een zeer soortenrijke riviertak met een geschat aantal van 656 soorten. 

In de huidige situatie staat het water vrijwel stil. Alleen in het bovenstroomse deel bedraagt de 

gemiddelde stroomsnelheid nog 20 cm/s. De huidige levensgemeenschap vertoont veel 

overeenkomst met die van grote meren en karakteristieke soorten van stromend water ontbreken. 

Door het ontbreken van de getijdewerking zijn ook de karakteristieke soorten van het intergetij 

verdwenen. 

De variant HV 4 gaat veel lijken op de referentiesituatie. Het herstel van de fauna van de stromende 

rivier zal echter niet volledig zijn omdat de stroomsnelheden niet meer zo hoog zijn als in de 

referentie. Het herstel van deze gemeenschap (Aphelocheirus aestivalis) wordt geschat op 75%. Het 

herstel van de gemeenschap van de traag stromende rivier (Gomphus flavipes) zal volledig zijn 

evenals de gemeenschap van de perifere poelen en geulen (Siphlonurus aestivalis) en het zoetwater 

intergetij. In deze variant is er echter geen plaats meer voor de euryhaliene gemeenschap van de 

zeeduizendpoot omdat de zoutindringing via het Volkerak ontbreekt. Naar schatting kunnen 519 

soorten bij deze variant in het Hollandsch Diep een biotoop vinden. 

In de variant HV 0 zal de laagdynamische gemeenschap van de oever zich optimaal ontwikkelen. De 

soorten van het stromende water laten verstek gaan, de zoetwater intergetijde fauna ontwikkelt zich 

niet verder en de periferie van het Hollandsch Diep wordt bewoont door soorten die niet echt van de 

rivier afhankelijk zijn voor de (jaarlijkse) doorspoeling van hun biotoop. In deze variant is er naar 

schatting een biotoop in het Hollandsch Diep voor 224 soorten makro-evertebraten. Dit is slechts 14 

meer dan in de huidige situatie. 

 

Haringvliet 
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In de referentie is het Haringvliet een typisch estuarium dat zijn morfologie te danken heeft aan de 

wisselwerking van getij en rivier. De stroomsnelheden bedragen 60 cm/s bij eb in stroomafwaartse 

richting en 70 cm/s in stroomopwaartse richting bij vloed. In het grootste deel van het Haringvliet 

bedroeg het zoutgehalte 0,3 - 3 g Cl/l. Ter hoogte van het Volkerak kwam lokaal een chloride-gehalte 

voor van 3 - 10 g Cl/l. Ter hoogte van de huidige Haringvlietsluizen bedroeg het chloridegehalte meer 

dan 15 g Cl/l. Deze dynamische situatie leidde er in het Haringvliet toe dat alle biotopen van zwak - 

brak tot vrijwel zout bewoond werden door hun karakteristieke bewoners. In het zwak brakke deel 

leefde Nereis diversicolor met zijn begeleiders en in het uiterste westen leefde de zeekreeft 

Hommarus gammarus met zijn begeleiders. In het oostelijke gedeelte was nog een gering areaal 

aanwezig voor de getijdeslak van het zoete water, Mercuria confusa alsmede enige bewoners van de 

zoete perifere poelen en geulen. Omdat het areaal van beide biotopen gering is geweest wordt 

aangenomen dat de soortenrijkdom in deze biotopen 50% bedroeg van het maximale aantal soorten. 

Voor de bewoners van de sneller en trager stromende delen van de rivier is aangenomen dat het 

areaal van hun biotoop er in de referentie nog beperkter was en dat slechts 25% van de begeleiders 

van Aphelocheirus aestivalis en Gomphus flavipes in het Haringvliet hebben geleefd. 

In de huidige situatie is het Haringvliet een stagnant meer met als enige dynamiek de golfslag. Bijna 

het gehele Haringvliet is zoet en er zijn slechts refugia voor de zeeduizendpoot en zijn begeleiders. 

De soorten van het brakke en sterk brakke water zijn verdwenen. De levensgemeenschappen in het 

Haringvliet worden momenteel gedomineerd door soorten die min of meer karakteristiek zijn voor 

grote meren. Soorten van het stromende water ontbreken en voor de zoetwatergetijdegemeenschap 

van Mercuria confusa zijn er weinig mogelijkheden. Het aantal soorten van deze gemeenschap wordt 

in de huidige situatie gesteld op 50% van het aantal soorten in een optimaal funktionerend zoetwater 

intergetijde gebied. 

In de variant HV 4 zal het Haringvliet zoeter worden dan in de referentie door een geringere 

vloedstroom door de Haringvliet dam en door het ontbreken van zoutindringing via het Volkerak. Voor 

deze variant is aangenomen dat de vroegere bewoners van de brakke biotopen van zwak brak naar 

sterk brak weer terug zullen keren, zij het dat vooral het areaal van de sterk brakke soorten, 

waaronder de zeekreeft (Homarus gammarus) minder zal zijn dan in de referentie. In variant HV 4 

worden in het oosten de mogelijkheden voor de zoetwaterintergetijde fauna optimaal. Soorten van de 

zoete perifere poelen en geulen (Siphlonurus aestivalis ) en van de stromende rivier (Aphelocheirus 

aestivalis en Gomphus flavipes) kunnen in een beperkt gebied in het oostelijke Haringvliet weer 

koloniseren. De belangrijkste beperkende faktor voor deze gemeenschappen vormt het 

chloridegehalte bij lage rivierafvoeren. Dit zal betekenen dat deze gemeenschap in de winter verder 

naar het westen kan opschuiven en in de zomer een veel beperkter areaal tot zijn beschikking heeft. 

Voor de bewoners van de rivier en haar periferie wordt aangenomen dat 50% van de soorten uit het 

optimaal ontwikkelde zoete riviergemeenschap terugkeert in het Haringvliet.  
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Van alle situaties is de variant HV 4 het meest soortenrijk met 554 soorten, bijna 100 meer dan in de 

referentie. De prijs die er tegenover staat is een geringer areaal voor de brakwaterbewoners.  

In de variant HV 0 blijft het Haringvliet zoet en kan de gemeenschap van de oeverzone verder tot 

ontwikkeling komen door verbetering van de water- en biotoopkwaliteit. Het aantal hiervoor 

karakteristieke soorten bedraagt 100% van de optimale diversiteit voor deze biotoop. Evenals in de 

huidige situatie zijn de mogelijkheden voor de zoetwater intergetijde soorten (Mercuria confusa) 

beperkt en zullen naar schatting slechts 50% van deze soorten een plaats in het Haringvliet kunnen 

vinden. Voor de soorten die gebonden zijn aan het stromende water zijn er in de variant HV 0 geen 

mogelijkheden. 

 

Beneden Merwede 

In de referentie stroomt de Beneden Merwede bij eb met 75 cm/s naar zee, terwijl bij vloed een 

stroomopwaartse stroomsnelheid van 10 cm/s aanwezig is. In deze situatie is het gehele scala van 

kwalitatief hoogwaardige biotopen van het zoete water aanwezig en bedraagt het totaal aantal soorten 

583. 

In de huidige situatie is er hydrologisch weinig veranderd. De verontreiniging en afname van de 

biotoopkwaliteit hebben de tol geëist van ca. 250 soorten makro-evertebraten. 

In de varianten HV 4 en HV 0 zal door natuurontwikkeling en verbeterde waterkwaliteit weer een 

volledig herstel optreden. 

 

Dordtsche Kil 

In de referentie was de Dordtsche Kil een zoetwater getijderivier met een stroomsnelheid van 70 cm/s 

stroomafwaarts bij eb en 80 cm/s in stroomopwaartse richting bij vloed. Alle biotopen van het sneller 

en langzamer stromende water werden bewoond door hun karakteristieke soorten. Het getijdeslakje 

Mercuria confusa was er met haar begeleiders aanwezig en in de perifere poelen en geulen leefde de 

gemeenschap van Siphlonurus aestivalis. 

In de huidige situatie is de Dordtsche Kil nog een echte zoetwater getijderivier. Door verontreiniging 

en afname van de habitatkwaliteit zijn er van de 583 soorten in de referentie nog maar 326 soorten 

over. 

In variant HV 4 zal er hydrologisch in de Dordtsche Kil weinig veranderen. Door verbetering van de 

waterkwaliteit en natuurontwikkeling is volledig herstel mogelijk. Hetzelfde geldt voor variant HV 0. 

 

Noord 

In de referentiesituatie is de Noord een getijde rivier, waar bij lage rivierafvoeren het water zwak brak 

was en bij hoge rivierafvoeren zoet. De stroomsnelheden bedroegen 75 cm/s stroomafwaarts bij eb 

en 65 cm/s in stroomopwaartse richting bij vloed. In deze situatie leefden euryhaliene soorten zoals 

de zeeduizendpoot in het stroomafwaartse deel. Door het wisselende chloride-gehalte waren niet alle 
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soorten van de zoete rivier aanwezig, maar wordt hiervoor 50% aangenomen. In de snelstromende 

delen kwamen vertegenwoordigers van de gemeenschap van de mosselwants Aphelocheirus 

aestivalis voor. De rivierrombout of een aantal begeleiders kwamen in de trager stromende delen 

voor. De perifere poelen werden bewoond door soorten van de Siphlonurus aestivalis groep en 

Mercuria confusa en haar begeleiders bewoonden het intergetij. De Noord was in de referentie een 

soortenrijke getijde rivier met 484 soorten makro-evertebraten. 

In de huidige situatie is er hydrologisch weinig veranderd ten opzichte van de referentie. De 

verontreiniging en de afname van de biotoopkwaliteit hebben geleid tot het verdwijnen van meer dan 

150 soorten uit alle biotopen. 

In de variant HV 4 is volledig herstel te verwachten van de soortenrijkdom door verbetering van de 

waterkwaliteit en natuurontwikkeling in de oeverzone.  

In de variant HV 0 neemt de diversiteit toe ten opzichte van de referentie door meer soorten 

zoetwaterbewoners. Het gevolg is echter dat de brakwatersoorten verdwijnen. 

 

Lek 

In de referentie is de Lek een getijderivier met in haar benedenloop zwak brak water. Het water 

stroomt bij eb 65 cm/s stroomafwaarts en bij vloed 45 cm de andere kant op. In de benedenloop zijn 

de euryhaliene soorten aanwezig met de zeeduizendpoot als vertegenwoordiger. In het 

bovenstroomse deel bevinden zich de gemeenschappen van het sneller en langzamer stromende 

water met zijn perifere geulen en poelen. De zoetwater getijde gemeenschap met het slakje Mercuria 

confusa is optimaal vertegenwoordigd. 

In de huidige situatie is er niet veel veranderd aan de hydrologie van de Lek. Bij vloed dringt het 

brakke water echter, ook bij lage rivierafvoeren niet meer door in de Lek en is de gemeenschap van 

Nereis diversicolor verdwenen. Een groot aantal soorten van het zoete water is verdwenen door de 

achteruitgang van de kwaliteit van het water en van de biotoop. 

In de variant HV 4 keert de euryhaliene fauna weer terug in de Lek, zij het in een areaal dat geringer 

was dan voorheen. Dit heeft geen gevolgen voor de diversiteit van deze gemeenschap. Door 

verbetering van de kwaliteit van water en biotoop zal naar verwachting een volledig herstel optreden 

van de zoetwater fauna van het stromende en (semi) stagnante water. 

In variant HV 0 zal geen terugkeer plaatsvinden van de gemeenschap van de zeeduizendpoot. Het 

herstel van de zoetwaterfauna zal volledig zijn. 

 

Oude Maas 

In de referentie was de Oude Maas bovenstrooms van het Spui een zoetwatergetijde rivier en 

benedenstrooms van het Spui een zwak brakke getijderivier met een chloridegehalte van 0,3 - 3 mg/l. 

Hierdoor was de levensgemeenschap met 656 soorten erg gevarieerd. Door de getijdestromen (90 

cm stroomafwaarts bij eb en 60 cm stroomopwaarts bij vloed) kwamen de gemeenschappen van de 
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mosselwants (Aphelocheirus aestivalis) en de kriebelmug Byssodon maculatum voor en ook de 

biotoop van het zoetwatergetij werd bewoont door het getijdeslakje Mercuria confusa en haar 

begeleiders. In de stroomluwere delen kon de rivierrombout Gomphus flavipes zijn larvale stadia 

doorlopen en in de perifere poelen en geulen was in het voorjaar Siphlonurus aestivalis aanwezig met 

zijn begeleiders. 

In de huidige situatie is het zoetwatergetijde gebied iets in omvang toegenomen, hetgeen ten koste is 

gegaan van het areaal van de biotopen van het zwak brakke water. Ondanks dat is de 

zeeduizendpoot en zijn begeleiders in het westelijke deel nog aanwezig. Verder is door 

verontreiniging en de afname van de biotoopkwaliteit een groot aantal soorten verdwenen van het 

zoete water en leven er in de huidige situatie nog maar zo'n 400 soorten makro-evertebraten. 

In de variant HV 4 verschuift het areaal van de zwak brakke biotopen weer meer stroomopwaarts. Dit 

gaat qua diversiteit niet ten koste van de zoetwater gemeenschappen, waarvoor in het oostelijke 

gedeelte nog voldoende ruimte aanwezig is. Door verbetering van de waterkwaliteit en 

natuurontwikkeling in de oeverzone en periferie van de Oude Maas kan een volledig herstel van de 

vroegere diversiteit in het verschiet liggen. 

In de variant HV 0 is het biotoopareaal van de zeeduizendpoot minder dan bij variant HV 4, maar 

voldoende voor alle hiertoe behorende soorten. 
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Spui 

In de referentie is het Spui een getijderivier die bij de splitsing met de Oude Maas nog net een klein 

areaal aan biotopen van de zoetwatergetijde rivier kende. Het overgrote deel van het Spui was zwak 

brak met een maximum chloride-gehalte gehalte van 3 g/l. De stroomsnelheden varieerden van 

stagnant bij eb tot 150 cm/ sec. in stroomopwaartse richting bij vloed. Met de Oude Maas als 

leverancier wordt aangenomen dat, gezien het kleine areaal, in de referentie nog ca 50% van de 

soorten voorkwam van de zoete stromende rivier. Alle soorten van de gemeenschap van Mercuria 

confusa, het getijdeslakje van het zoete water kwamen in de referentie voor. De gemeenschap van 

het zwak brakke water (Nereis diversicolor) was goed ontwikkeld. 

In de huidige situatie is het Spui een zoetwatergetijde rivier die zijn zwak brakke biotopen en hun 

karakteristieke bewoners is kwijtgeraakt. Hierdoor is de zeeduizendpoot verdwenen met zijn 

begeleiders en hebben veel soorten van het zoete water het Spui gekoloniseerd. Dit leidt er toe dat 

een aantal huidige (zoet water)biotopen soortenrijker zijn dan in de referentiesituatie. 

In de variant HV 4 treedt weer herstel op van de gemeenschappen van het zwak brakke water. De 

diversiteit van de biotoop van de zeeduizendpoot is vergelijkbaar met die uit de referentie, al is het 

areaal van de brakwater biotopen minder dan in de referentie. Doordat het areaal van het zoete water 

groter is geworden dan in de referentie, zullen naar verwachting meer zoet water soorten het Spui 

koloniseren die dat in de referentie het geval was. Het aantal soorten wordt geschat op 75% van de 

referentie in de zoete snel en traag stromende rivieren met hun poelen en geulen in de periferie. 

In de variant HV 0 keert de karakteristieke gemeenschap van Nereis diversicolor (zwak brak water) 

niet terug. Het areaal aan zoet water is echter van een dergelijke omvang dat een volledig herstel van 

de biotopen van het sneller (Ahelopcheirus aestivalis) en langzamer stromende zoete water 

(Gomphus flavipes), het zoetwaterintergetij (Mercuria confusa) en de perifere poelen en geulen 

(Siphlonurus aestivalis) hier weer te verwachten is. Het totaal aantal soorten is het hoogst in deze 

variant (583 soorten). 

 

Hollandsche IJssel 

In de referentie is de Hollandsche IJssel een getijderivier met in haar benedenloop zwak brak water 

en stroomopwaarts zoet. De stroomsnelheid bij eb bedraagt 50 cm/s zeewaarts en bij vloed 50 cm/s 

stroomopwaarts. In de benedenloop is de gemeenschap van de zeeduizendpoot aanwezig en 

stroomopwaarts vinden we alle soorten van de zoete rivier, de perifere geulen, poelen en het intergetij 

met Mercuria confusa. 

In de huidige situatie is de hydrologie weinig gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat nog ca. 50% van de 

brakwatersoorten in de Hollandsche IJssel aanwezig is. De overige soorten zijn daar door 

verontreiniging en biotoopverlies verdwenen. Door een zeer sterke achteruitgang in de kwaliteit van 

de bodem en de biotopen is het aantal soorten van het zoete water nog sterker achteruitgegaan dan 
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in de andere riviertakken. Dit extra verlies wordt geschat op 25% van de huidige fauna in de overige 

riviertakken. 

In de variant HV 4 heeft de Hollandsche IJssel weer een bodem die geen beperkingen oplegt aan de 

ontwikkeling van een soortenrijke gemeenschap. De waterkwaliteit is verbeterd en dit leidt tot het 

volledige herstel van de stroomminnende fauna van het zoete water. Doordat er in het buitendijkse 

gebied van de Hollandsche IJssel weinig ruimte is voor natuurontwikkeling, treedt geen volledig 

herstel op in de biotopen van de perifere geulen en poelen. Het herstel wordt geschat op slechts 50%. 

De soorten van het intergetij kunnen echter wel op een volledig herstel rekenen, evenals de 

euryhaliene soorten. 

Van de 640 soorten die in de referentie aanwezig zijn keren er in variant HV 4  560 terug. Dat is 300 

meer dan in de huidige situatie. 

De variant HV 0 wijkt niet af van HV 4. Ook in deze variant is de gemeenschap van Nereis diversicolor 

vertegenwoordigd. 

 

Nieuwe Maas 

In de referentie is de Nieuwe Maas zwak brakke getijderivier met in de bovenloop zoet water. Het 

chloridegehalte bedroeg 0  - 5 g Cl/l en het water stroomde bij eb 70 cm/s stroomafwaarts en bij vloed 

50 cm/s in stroomopwaartse richting. Voor de referentie is aangenomen dat alle soorten van de 

brakwater biotopen met een dergelijk chloride-gehalte gehalte aanwezig waren en dat het chloride-

gehalte gehalte in het oostelijke gedeelte bij lage rivierafvoeren en hoog water er de oorzaak van is 

dat slechts 25% van de zoetwatersoorten hier aanwezig was. De stroomsnelheden zijn hoog genoeg 

voor vertegenwoordigers van de gemeenschap van de mosselwants Aphelocheirus aestivalis, terwijl 

er ook trager stromende delen aanwezig waren voor de vertegenwoordigers van de gemeenschap 

van de rivierrombout Gomphus flavipes. Het getijdeslakje kon er worden gevonden in de grienden met 

veel getijdewerking. In de periferie van de rivier leefde soorten van de Siphlonurus groep in de laag 

dynamische poelen. Vooral in het westelijke deel kon in het slik wel de zeeduizendpoot met zijn 

begeleiders worden waargenomen. Door de grote verscheidenheid in gevarieerde biotopen leefden in 

de Nieuwe Maas ruim 500 soorten makro-evertebraten. 

In de huidige situatie bedraagt het chloridegehalte maximaal nog maar 2 g Cl/l en de 

stroomsnelheden zijn niet wezenlijk veranderd. Het chloridegehalte in het westelijke gedeelte zijn nog 

net voldoende is voor de euryhaliene soorten onder het intergetij, zoals het slakje Victorella pavida Uit 

het intergetij zijn de soorten van het zandige substraat verdwenen door bestorting van de oevers, 

waaronder de zeeduizendpoot. Een aantal begeleidende soorten is verdwenen als gevolg van het 

lagere zoutgehalte. Door verontreiniging en afname van de biotoopkwaliteit zijn veel soorten van het 

zoete water uit de Nieuwe Maas verdwenen. Zo is Siphlonurus aestivalis met veel van zijn 

begeleiders verdwenen door de algehele achteruitgang van de kwaliteit van de laagdynamische 

perifere poelen. Op deze plaatsen resteert nog wel de gemeenschap van Oulimnius rivularis en 
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Hydrobaenus lugubris die minder kritisch zijn. De overige biotopen zijn nog aanwezig maar de 

soortenrijkdom is ook hier sterk achteruit gegaan. Momenteel zijn nog ca. 330 soorten in de Nieuwe 

Maas te verzamelen. 

In de situatie bij de variant HV 4 komt het zoutgehalte weer op het niveau van de referentie waardoor 

de begeleiders van de zeeduizendpoot (maar de soort zelf niet) weer terugkeren. Door de verbeterde 

waterkwaliteit worden in het zomerbed weer soorten aangetroffen die daar door verontreiniging zijn 

verdwenen en niet zeer kritische eisen stellen aan hun biotoop. Op de schaarse niet bebouwde 

plekken zullen meer hectares worden ingezet voor natuurontwikkeling, hetgeen eveneens leidt tot een 

partieel herstel van de Siphlonurus gemeenschap. Bij variant HV 4 wordt uitgegaan van de vestiging 

van 25% van de soorten van het zoete water van de rivier en periferie. 

In de situatie bij variant HV 0 zal een aantal brakwatersoorten niet terugkeren en door een groter 

areaal aan zoet water zullen meer zoetwaterbewoners in de Nieuwe Maas hun biotoop kunnen 

vinden. Voor de rivier- en periferie bewonende zoetwatersoorten wordt de terugkeer op 50% gesteld 

van het zoetwater optimum, hetgeen betekent dat er meer (zoet)water soorten in variant HV 0 

aanwezig zullen zijn dan in de referentie en variant HV 4. 

  

Nieuwe Waterweg 

In de huidige situatie komt in de Nieuwe Waterweg een chloride-gehalte voor dat varieert van 0 g Cl/l 

in het oostelijk deel tot 12 g Cl/l in het westelijke deel (RWS kwartaalverslagen). Dit betekent dat in dit 

riviertrajekt biotopen aanwezig zijn voor een groot spektrum aan brakwaterbewoners. In de 

referentiesituatie is er van uit gegaan dat er tevens biotopen voor Mercuria confusa en Dryops 

vienensis van het zoetwater intergetijde gebied aanwezig waren. In de huidige situatie is het aantal 

soorten van de brakwater biotopen gelijk gebleven en is er enige teruggang in de diversiteit van het 

zoetwater intergetijde gebied. In de referentie bedraagt het totaal aantal soorten 219. In de huidige 

situatie zijn nog 201 soorten aan te treffen in de Nieuwe Waterweg. Bij de varianten HV 4 en HV 0 zal 

daarin geen verandering optreden omdat de huidige inrichting ongewijzigd blijft. 
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Beerkanaal 

Voor zover is achterhaald (Wolff, 1973) is het water van het Beerkanaal sterk brak met een Cl-

gehalten van 12,5 - 15 g/l. De referentie voor het Beerkanaal is gelijkgesteld aan de huidige situatie. 

De habitat van de zeeduizendpoot ontbreekt omdat alle oevers zijn bestort en er geen slik aanwezig 

is. In zowel referentie als huidige situatie zijn 127 soorten aanwezig die behoren tot de groep van de 

zeekreeft, Homarus gammarus en begeleiders van de zeeduizendpoot, Nereis diversicolor (de soort 

zelf niet). De varianten HV 4 en HV 0 oefenen geen invloed uit op het toekomstig aantal te verwachten 

soorten in het Beerkanaal, omdat de brakke gemeenschap in de huidige situatie wordt verondersteld 

gelijk te zijn aan de referentie. 

 

Calandkanaal 

Het Calandkanaal heeft een zoutgehalte van 5 - 16,5 g Cl/l, waardoor een groot aantal 

brakwatersoorten in het Calandkanaal een biotoop kan vinden. Ook in het Calandkanaal ontbreekt het 

zandige intergetijdegebied. Om die reden wordt het aantal aanwezige soorten geschat op 144. Als 

referentie dient de huidige situatie en hierin komt bij de varianten HV 4 en HV 0 geen verandering. 

 

Hartelkanaal 

Volgens Wolff (1973) had het Hartelkanaal een chloridegehalte van 0 - 5 g/l. Volgens de 

kwartaalberichten van Rijkswaterstaat bedraagt het minimum Cl gehalte tegenwoordig 0,2 g Cl/l en 

het maximum 3 g Cl/l. Dit betekent dat het Hartelkanaal in de referentie enige brakwatersoorten heeft 

gehuisvest, die daar in de huidige situatie uit verdwenen zijn. Het zandige intergetij ontbreekt en 

daarmee ook de zeeduizendpoot. Maar enige begeleiders zijn er in de huidige situatie nog aanwezig. 

In de huidige en referentiesituatie is er vermoedelijk geen plaats voor de soorten van het zoete water 

omdat ook in het oosten het door hen nog getolereerde zoutgehalte wordt overschreden. 

In de variant HV 0 wordt aangenomen dat er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige 

situatie. Bij variant HV 4 stijgt het chloridegehalte tot de waarde in de referentie en een aantal soorten 

van het brakke water keert terug waaronder de Polychaeta Alkmaria romijni. 

Met name door het zwak brakke karakter is het Hartelkanaal arm aan soorten. In de huidige situatie 

kunnen naar verwachting 72 soorten worden aangetroffen. Bij HV 0 blijft dit aantal gelijk en bij HV 4 

stijgt het aantal soorten tot 93. 
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7. Veranderingen voor het onderzoeksgebied bij de varianten HV 4 en HV 0 

 

In beide varianten is uitgegaan van een verbetering van de kwaliteit van het water en van de biotoop. 

In het eerste geval betreft het een min of meer autonome ontwikkeling. In het tweede geval moet 

aktief ingegrepen worden in het gebied om natuurlijke processen weer op gang te brengen. In figuur 1 

wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de soortenrijkdom in het onderzoeksgebied 

opgesplitst naar riviertak bij de verschillende situaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Diversiteit per riviertak in de huidige situatie, referentie en bij de varianten HV 4 en HV 0 

 

Uit de figuur blijkt dat er in Noord, Spui en Nieuwe Maas in de variant HV 0 meer soorten aanwezig 

zijn dan in de referentie en HV 4. De oorzaak hiervoor is een verschuiving van relatief soortenarme 

brakke gemeenschappen naar de soortenrijkere zoete levensgemeenschappen. In de Beneden 

Merwede, Dordtsche Kil, Oude Maas, Beerkanaal, en Calandkanaal kan op grond van de gegevens 

worden aangenomen dat er weinig verandering optreedt tussen de varianten HV 4 en HV 0. 

In de Nieuwe Merwede, Amer, Biesbosch, Hollandsch Diep, Haringvliet, Lek en Hartelkanaal neemt 

de diversiteit bij de variant HV 4 (veel) meer toe dan bij HV 0. Voor de eerste 4 riviertakken ligt de 

oorzaak in de terugkeer van zowel zoetwater getijde biotopen als stromend rivierwater. Voor het 

Haringvliet, Lek en Hartelkanaal is de grotere diversiteitstoename bij variant HV 4 het gevolg van de 

hervestiging van brakwatersoorten. 
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Bij variant HV 4 worden voorwaarden geschapen voor de ontwikkeling van biotopen die sterk 

bedreigd zijn. Daarnaast is het van groot belang dat de samenhang tussen de verschillende 

riviertakken in de Zuidrand wordt hersteld, waardoor niet alleen uitwisseling tussen de deelsystemen 

toeneemt, maar ook lange dynamische gradiënten zullen ontstaan. Daarnaast krijgt het in Europees 

verband unieke gebied van de Biesbosch weer de kans zich te herstellen en zou in de toekomst de 

werkelijke betekenis van het gebied voor makro-evertebraten kunnen worden onderzocht. Bij variant 

HV 0 blijft de kompartimentering in de Zuidrand gehandhaafd hetgeen er toe leidt dat 

systeemvreemde levensgemeenschappen blijven bestaan, die weinig relatie hebben met grote 

rivieren en hun estuarium. 

Indien alleen op grond van de diversiteit van de makro-evertebraten zou moeten worden vastgesteld 

welke variant het meest milieuvriendelijke alternatief biedt, dan is dit de variant HV 4.  
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