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1. INLEIDING
1.1. Aanleiding
Het gebied Rijnstrangen (ook wel Oude Rijnstrangen) bestaat uit een complex van gedeeltelijke verlande stroombeddingen en meanderrichels van de Rijn. Onlangs heeft Waterschap Rijn en IJssel het onderzoek naar het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) in de Rijnstrangen afgerond.
Binnen het GGOR-proces is ervoor gekozen om als eerste het gebied de Rijnstrangen onder de loep te
nemen. Voor het gebied en het waterschap is het van belang om over het peilbeheer van de Rijnstrangen eindelijk eens tot een afspraak te komen. Tijdens het GGOR-onderzoek heeft de nadruk daarom
vooral gelegen op het peilbeheer. Dit is namelijk de belangrijkste factor waarop kan worden ingegrepen
om te voldoen aan de waterhuishoudkundige wensen voor de diverse functies in de Rijnstrangen. Bij de
nadere uitwerking van het voorgestelde peilbeheer wordt er verder ingezoomd in het gebied en wordt er
lokaal maatwerk geleverd.
Ten aanzien van de waterkwaliteit is tijdens het GGOR-proces afgesproken dat de te nemen maatregelen geen nadelige invloed mogen hebben op de waterkwaliteit en dat dat verder wordt uitgewerkt in
het kader van het waterkwaliteitsspoor. De waterkwaliteitsopgave wordt ook genoemd in het KIWArapport VHR-gebieden. Hierin wordt aangegeven dat de mate en ernst van knelpunten in waterkwaliteit
onduidelijk is. Ook tijdens de behandeling van het GGOR-peilvoorstel in de landinrichtingscommissie
Gelderse Poort Oost is de waterkwaliteit als een belangrijke opgave aangegeven. Als Natura 2000
doelen gelden voor het Rijnstrangen gebied rietmoeras en jonge verlandingsstadia met Krabbescheer
en Kikkerbeet. Het is nog onduidelijk welke waterkwaliteit nodig is om deze doelen te behalen. Daarom
is het ook niet zeker of aanvullende maatregelen ten behoeve van waterkwaliteit noodzakelijk zijn.
Waterschap Rijn & IJssel heeft Witteveen+Bos opdracht gegeven voor het uitvoeren van een onderzoek waarin mogelijke knelpunten in de waterkwaliteit worden geïnventariseerd en mogelijke oplossingen voor deze knelpunten worden verkend. Witteveen+Bos is voor dit onderzoek een samenwerking
aangaan met Onderzoekcentrum B-Ware, dat is gelieerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
1.2. Doelstelling
Doel van het project is het verkrijgen van een antwoord op de volgende vragen:
- welke knelpunten met betrekking tot waterkwaliteit zijn er in het gebied?
- wat is de oorzaak van deze knelpunten en welke oplossingen zijn er mogelijk?
1.3. Plangebied
Het plangebied voor deze studie bevat het oppervlaktewatersysteem vanaf het waterverdeelwerk bij
Netterden in Duitsland tot aan de monding van de Oude Rijn bij Kandia. Dit gebied omvat tevens de
waterlopen Wild, Tiefe Wild, De Noordelijke Oude Rijnstrang en Erfkamerlingschap. Het Grenskanaal in
oostelijke richting maakt tot aan het verdeelwerk bij Netterden onderdeel uit van het plangebied, bovenstrooms van het verdeelwerk wordt het als bron meegenomen. In bijlage @@ is een kaart van het
plangebied opgenomen. PM. In het gedrukte eindrapport wordt de schematische kaart uit Van der Molen & Sterna (1999) opgenomen, waarop bovenstaande benamingen zijn aangegeven.
1.4. Leeswijzer
Dit rapport beschrijft een onderzoek naar knelpunten en mogelijke oplossingen in de waterkwaliteit van
het Rijnstrangengebied. Hiertoe worden in hoofdstuk 2 de doelen voor het Rijnstrangengebied die een
relatie hebben met waterkwaliteit beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie beschreven.
Hierbij wordt het plangebied beschreven en wordt een analyse gemaakt van de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit. Op grond van een vergelijking van de huidige situatie met de doelen voor waterkwaliteit worden aan het einde van hoofdstuk 3 de knelpunten samengevat. In hoofdstuk 4 is een water- en
stoffenbalans van het Rijnstrangengebied beschreven, waarmee mogelijke maatregelen voor het oplossen van knelpunten in beeld kunnen worden gebracht. In hoofdstuk 5 tenslotte worden deze oplossingsrichtingen verkend.
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2. DOELEN VOOR HET RIJNSTRANGENGEBIED IN RELATIE TOT WATERKWALITEIT
In dit hoofdstuk worden de doelen voor het Rijnstrangengebied die een relatie hebben met de waterkwaliteit beschreven. Deze doelen komen met name voort uit Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water
(KRW).
2.1.

Natura 2000

inleiding
Delen van het projectgebied maken onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Gelderse Poort. Daarnaast maakt ook een deel van het Duitse deel van het projectgebied onderdeel uit van een Natura
2000-gebied. Binnen het Natura 2000-gebied Gelderse Poort wordt het deelgebied Rijnstrangen onderscheiden. Momenteel wordt in Nederland gewerkt aan de aanwijzing van Natura 2000-gebieden onder
de Natuurbeschermingswet 1998 (waarin de gebiedsbescherming uit de Vogel- en Habitatrichtlijn in
nationale wetgeving is vertaald). Deze aanwijzing gebeurt in twee tranches van gebieden. De Gelderse
poort maakt deel uit van de tweede tranch, waardoor voor dit gebied nog geen (ontwerp) aanwijzingsbesluit beschikbaar is (althans voor het Habitatrichtlijndeel, het Vogelrichtlijngebied is al eerder aangewezen). De meest recente informatie met betrekking tot de doelen van het Natura 2000-gebied Gelderse poort kan worden gevonden in het Gebiedendocument dat ter voorbereiding van de ontwerpaanwijzingsbesluiten is opgesteld (Ministerie van LNV, 2006). Afbeelding 2.1 bevat een detail van de
kaart van het Natura 2000-gebied.
Afbeelding 2.1. Detail werkkaart bij Gebiedendocument Gelderse Poort (Ministerie van LNV,
2006)

Witteveen+Bos
DTC155-2 Onderzoek knelpunten waterkwaliteit Rijnstrangen eindconcept d.d. 1 november 2007

2

Ook in het Duitse deel van het projectgebied is een Natura 2000-gebied gelegen. Dit gebied is aangewezen onder de Vogelrichtlijn.
doelen
Het Nederlandse Natura 2000-gebied Gelderse Poort is van belang voor een groot aantal soorten en
habitattypen, maar is dus groter dan het projectgebied voor deze studie. In de toelichting in het Gebiedendocument wordt voor een aantal soorten en een habitattype het deelgebied Rijnstrangen specifiek
genoemd. Dit betreft het habitattype H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion (=Nymphaeion) of Hydrocharition (meren met Krabbescheer en fonteinkruiden) en de
soorten Kamsalamander, Roerdomp, Woudaap en Zwarte stern.
Van de Kamsalamander is in het Rijnstrangengebied een grote populatie aanwezig. De soort is hier
waarschijnlijk gebonden aan geïsoleerde (visvrije) poelen. Roerdomp en Woudaap zijn gebonden aan
de in het gebied aanwezige rietmoerassen. De aantallen van beide soorten in het gebied zijn in de huidige situatie zeer klein. Van oudsher bevonden zich de nestplaatsen van de Zwarte stern in Krabbescheerbegroeiingen. Door het afnemen van nestplaatsen namen de aantallen sterk af. In de huidige
situatie bevinden broedplaatsen zich voornamelijk op aangeboden nestvlotjes en heeft de populatie
zich hersteld. Herstel van de oorspronkelijke nestgelegenheid is echter wel gewenst; naast natuurlijker
is bijvoorbeeld de bescherming van nesten tegen predatoren ook beter op krabbescheervegetaties.
Voor zowel het habitattype Meren met Krabbescheer en fonteinkruiden als voor (soortenrijk) rietmoeras
(van belang dus voor verschillende broedvogels) is een goede waterkwaliteit van groot belang. In een
landelijke verkenning naar knelpunten en kansen is de waterkwaliteit (met name externe eutrofiëring)
als knelpunt aangegeven voor het habitatytpe met Krabbescheer in het Natura 2000-gebied Gelderse
Poort (KIWA, 2006). Staatsbosbeheer (één van de beheerders in het gebied) heeft ook aangegeven de
eisen ten aanzien van waterkwaliteit van dit habitattype zeer belangrijk te vinden. Met name voor rietmoeras speelt naast waterkwaliteit ook het peilbeheer een grote rol. De eisen van riet en rietmoeras ten
aanzien van het peilverloop zijn voor het aspect natuur in het GGOR-traject dan ook als leidend uitgangspunt genomen.
Zoals aangegeven zijn binnen het habitattype Meren met Krabbescheer en fonteinkruiden twee verbonden ondergebracht: het Nymphaeion en het Hydrocharition morsus-ranae. Binnen het Nymphaeion
(Waterlelie-verbond) heeft het habitattype alleen betrekking op begroeiingen met Fonteinkruid. Deze
behoren tot de associaties Ranunculo fluitantis-Potametum perfoliati (Associatie van Doorgroeid fonteinkruid) en Potametum lucentis (Associatie van Glanzig fonteinkruid). Kenmerkende soorten van deze
associaties zijn Doorgroeid fonteinkruid, Schedefonteinkruid en Glanzig fonteinkruid. Uitbreiding van de
Krabbescheerbegroeiingen is echter de belangrijkste opgave voor de Gelderse Poort (Ministerie van
LNV, 2006). Deze behoren tot het Hydrocharition morsus-ranae.
Het Hydrocharition morsus-ranae (Kikkerbeet-verbond) bestaat uit 2 associaties: het Stratiotetum
(Krabbescheer-associatie) en het Utricularietum vulgaris (Associatie van Groot blaasjeskruid). Een
kenmerkende begeleidende soort in beide associaties is Kikkerbeet. De Krabbescheer-associatie komt
optimaal ontwikkeld voor in beschut, (matig) voedselrijk water met een vrij laag fosfaatgehalte (Schaminée et al., 1995). Vaak bevindt zich op de bodem een dikke laag organische modder, waarop de planten overwinteren. De associatie van Groot blaasjeskruid komt voor op beschutte plaatsen in stilstaande,
tot 1 meter diepe en vaak troebele wateren (Schaminée et al., 1995). Het water is voedselrijk en hard.
In de successie, die meestal gepaard gaat met verlanding, kan deze gemeenschap de Krabbescheerassociatie opvolgen doordat het water te ondiep wordt. Ook kan het in mozaïek met deze associatie
groeien. Door aanvoer van alkalisch (hard) water breidt deze gemeenschap zich uit. Zo is in vegetatieopnamen van de Krabbescheer-associatie in de jaren ‘60 het aandeel Groot blaasjeskruid toegenomen.
Deze toename liep parallel aan een toename van voedselrijkdom en hardheid van oppervlaktewater
(Schaminée et al., 1995). Groot blaasjeskruid lijkt dus minder kritisch voor veranderingen in de waterkwaliteit (in de vorm van vermesting en verharding) dan Krabbescheer.
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Binnen de Natura 2000 doelen voor het Rijnstrangengebied is Krabbescheer de meest gevoelige soort
voor veranderingen in waterkwaliteit. Naar de eisen van Krabbescheer aan de waterkwaliteit is relatief
veel onderzoek gedaan en dit maakt het mogelijk om concrete streefwaarden voor waterkwaliteit te
formuleren. Wanneer de waterkwaliteit aan de eisen voor Krabbescheer voldoet zal de kwaliteit ook
geen belemmering meer vormen voor de (iets minder veeleisende) gemeenschappen met Groot
blaasjeskruid en soortenrijk rietmoeras.
Hieronder worden algemene oorzaken van achteruitgang van Krabbescheer beschreven. Uit deze oorzaken kunnen eisen ten aanzien van de waterkwaliteit kunnen worden afgeleid.
oorzaken van achteruitgang van Krabbescheer
Krabbescheer leeft afwisselend onder en half boven water. In de winter ligt de plant op de bodem. In de
lente komt de fotosyntheseactiviteit op gang en vormt de plant nieuwe bladeren die zich vullen met
lucht, waardoor de plant naar het wateroppervlak stijgt. Krabbescheer komt voor in water dat tussen de
0.5-2 meter diep is en niet aan sterke golfslag onderhevig is. De plant komt voor (aan de luwe kant van)
zoete laagveenplassen, petgaten en sloten in het laagveengebied. Behalve op laagveen kan Krabbescheer ook boven een ondergrond van klei of zand groeien, waaronder sinds lang afgesloten rivierarmen. In het Gelders rivierengebied kwam Krabbescheer uitgebreid voor (Weeda et al., 1991). Op de
bodem bevindt zich vaak een dikke laag organisch materiaal.
In de laatste decennia van de vorige eeuw nam het aantal Krabbescheerbegroeiingen dramatisch af
(o.a. Janssen & Schaminée, 2003). Sindsdien is in enkele gebieden sprake van enig herstel (Janssen &
Schaminée, 2003), maar ook in de laatste jaren wordt achteruitgang van Krabbescheerbegroeiingen
nog steeds waargenomen, zoals in Westbroek en Het Hol in het Utrechtse laagveengebied (Lamers et
al., 2006). Naar zowel de oorzaken van deze achteruitgang als de mogelijkheden tot herstel is veel onderzoek gedaan. Smolders et al. (2003) geven een overzicht van mechanismen die betrokken zijn bij
de achteruitgang van Krabbescheer in Nederland.
Eutrofiëring van het oppervlaktewater is één van de belangrijkste factoren voor de achteruitgang van
(ondergedoken) waterplanten. Onder eutrofe condities kunnen niet wortelende soorten (zoals
verschillende soorten kroos of algen) zich snel ontwikkelen. Dit verzwakt de concurrentiepositie van
Krabbescheer. Wanneer niet wortelende waterplanten in het groeiseizoen gaan domineren nog voordat
Krabbescheer in het voorjaar naar het wateroppervlak komt, wordt de groei van de plant sterk beperkt
door het ontbreken van voldoende licht.
Eutrofiëring van oppervlaktewater vindt direct plaats door bijvoorbeeld gebruik van meststoffen in de
landbouw, riooloverstorten en effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (externe eutrofiëring). Ook
interne eutrofiëring kan echter een belangrijke rol spelen. Hierbij worden geen nutriënten van buiten
aangevoerd, maar worden deze vrijgemaakt binnen het systeem. Een verhoogde aanvoer van sulfaat
speelt hierbij een belangrijke rol. Een verhoogde sulfaatbelasting kan worden veroorzaakt door inlaat
van Rijnwater (dat hoge sulfaatgehalten bevat) of indirect door uitspoeling van nitraat uit de landbouw,
waarbij nitraatrijk grondwater sulfaat door oxidatieprocessen vrijmaakt uit pyrietlagen in de ondergrond.
Onder anaerobe omstandigheden wordt sulfaat gereduceerd tot sulfide. Op zijn beurt kan sulfide
fosfaat vrijmaken dat gebonden is aan ijzer-fosfaatcomplexen. Een verhoogde sulfideconcentratie leidt
dus tot een afname van het fosfaatverbindend vermogen van ijzer. Daarnaast leidt een verhoogde
sulfaatconcentratie tot verhoogde afbraak van organisch materiaal, waarbij ook voedingsstoffen
vrijkomen. Sulfaat kan dus via verschillende wegen leiden tot een toename van de voedselrijkdom van
het water. Krabbescheer, maar ook andere soorten van anaerobe bodems met sulfaat- en fosfaatarm
water, komt voor bij sulfaatgehalten lager dan 48 mg/l en fosfaatgehalten lager dan 0,16 mgl/ in het
oppervlaktewater.
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Evenals sulfaat leidt ook de aanvoer van nitraat tot de afbraak van organisch materiaal onder anäerobe
omstandigheden, waarbij nitraat wordt gereduceerd. Zowel een hoge nitraat- als sulfaatconcentratie
leiden dus tot de afbraak van reeds opgebouwd organisch materiaal of tot het verhinderen van de
stapeling van organisch materiaal. Dit is ongunstig voor Krabbescheer, aangezien deze veelal groeit op
een bodem met een dikke laag organisch materiaal.
Naast achteruitgang van Krabbescheer als gevolg van toegenomen voedselrijkdom, kunnen ook
toxische effecten een rol spelen. Naast het feit dat sulfide fosfaat vrijmaakt uit ijzer-fosfaatcomplexen, is
het toxisch voor veel waterplanten, waaronder Krabbescheer. Het leidt tot het afsterven van wortels. In
een experiment is aangetoond dat wortels serieus werden aangetast bij een sulfideconcentratie >
5µmol/l (0.16 mg/l) in het bodemvocht (Smolders & Roelofs, 1996). Ook kan een verhoogde
sulfideconcentratie leiden tot ijzertekorten (door lage ijzergehalten gecombineerd met aangetaste
wortels).
Ook toxiciteit als gevolg van een verhoogde ammoniumconcentratie kan leiden tot achteruitgang en het
verdwijnen van Krabbescheer. Smolders et al. (1996) vonden dat op 60% van de lokaties in Nederland
waar in de periode tussen 1980 en 1992 Krabbescheer was verdwenen, de ammoniumconcentratie in
de waterlaag sterk was toegenomen tot waarden hoger dan 30 µmol/l (0.42 mg/l NH4-N). Op alle lokaties waar Krabbescheer in 1992 nog steeds aanwezig was, waren de concentraties ammonium lager
dan 10 µmol/l (0.14 mg/l NH4-N). Wanneer onder voedselrijke omstandigheden drijvende waterplanten
dominant worden, kan ammonium zich ophopen in de waterlaag, doordat de nitrificatie (omzetting naar
nitraat) wordt geremd door zuurstoftekort.
Concluderend kan worden gezegd dat de achteruitgang van Krabbescheer in Nederland wordt veroorzaakt door een complex aan factoren. Belasting met nutriënten en sulfaat, gecombineerd met toxische
effecten van sulfide en ammonium en tekort aan ijzer spelen hierbij een belangrijke rol.
In onderstaande tabel worden de belangrijkste eisen van Krabbescheer en enkele andere soorten van
het Kikkerbeet-verbond aan de waterkwaliteit samengevat.
Tabel 2.1. Gemiddelde waarden en grenswaarden voor oppervlaktewaterkwaliteit (beiden in
mg/l) van de belangrijke waterkwaliteitsparameters voor kenmerkende plantensoorten
van het kikkerbeet verbond, een Natura 2000 natuurdoel voor het Rijnstrangengebied.
- = onbekend. (Bron: 1 Bloemendaal en Roelofs, 1988)
Groot blaasjekruid1

Krabbescheer

Kikkerbeet1

Glanzig fonteinkruid1

parameter

gemiddelde

grens

gemid-

grens

delde

gemid-

grens

delde

sulfaat
48
± 70
± 70
sulfide*
0,16
fosfaat
0,16
0,39
1,5
0,17
nitraat
ammonium
0.14
* in het bodemvocht. Sulfide komt alleen onder anaerobe omstandigheden in de bodem voor.

gemid-

grens

delde

1,5

± 70
0,17

0,86

-

-

-

2.2. Kaderrichtlijn Water
Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten alle wateren in 2015 in de ‘goede ecologische toestand’
en de ‘goede chemische toestand’ verkeren. Voor sterk veranderde wateren betreft de goede ecologische toestand het Goed Ecologisch Potentieel (GEP). Dit moet worden afgeleid van het Maximaal
Ecologisch Potentieel (MEP). Het Maximaal Ecologisch Potentieel is de maximaal haalbare toestand
gegeven de onomkeerbare hydromorfologische ingrepen zoals dijken en peilbeheer. Het doel (het
GEP) dient te worden bereikt met maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn. Het GEP (voor sterk
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veranderde waterlichamen) wordt per waterlichaam vastgesteld, omdat voor elk waterlichaam apart
moet worden bekeken welke onomkeerbare hydromorfologische ingrepen aanwezig zijn en wat het effect daarvan is op het behalen van de doelen.
Het waterlichaam de Oude Rijn is door het Waterschap Rijn en IJssel aangewezen als het KRWwatertype ‘langzaam stromend riviertje op zand/klei’ (R6). Bij het formuleren van knelpunten en maatregelen heeft het waterschap een ‘sterk veranderd water’ met hoog ambitieniveau als uitgangspunt genomen (Waterschap Rijn & IJssel, 2007). Tijdens de KRW-monitoring die in 2006 is uitgevoerd is voorgesteld het gebied te kenmerken als type M5 ‘ondiep lijnvormig water, open verbinding met rivier/geïnundeerd’, omdat dit type de meest representatieve beschrijving zou geven van het Rijnstrangengebied (Kikkert & Rutjes, 2007). Omdat de Oude Rijn van oudsher een meestromende geul van de
Rijn was, lijkt R6 echter beter aan te sluiten bij de ontstaansgeschiedenis van het gebied.
De ecologische toestand van het water wordt in de KRW bepaald aan de hand van biologische kwaliteitselementen: macrofyten, macrofauna, fytoplankton, fytobenthos en vis. Voor elk kwaliteitselement
worden maatlatten ontwikkeld, aan de hand waarvan de toestand van het kwaliteitselement kan worden
beoordeeld. Maatlatten voor het GEP zijn voor het Rijnstrangengebied nog niet beschikbaar. In dit rapport wordt daarom uitgegaan van de maatlatten voor natuurlijke wateren. Met betrekking tot nutriënten
wordt aangesloten bij de werknormen die zijn opgesteld voor stromende wateren in Rijn Oost (Evers,
2007).
Voor de Goede Chemische Toestand zijn met name de zogenaamde prioritaire stoffen van belang. Ook
de normen voor deze stoffen zijn nog niet definitief. Gewerkt wordt met een voorstel van de Europese
Commissie van zomer 2006. De verwachting is dat hierin geen wijzigingen meer optreden.
2.3. Overige functies
Een belangrijk deel van het gebied is in landbouwkundig gebruik. Het grondgebruik betreft zowel weiland (t.b.v. zowel melk- als vleesproductie) als akkerbouw (waaronder aardappelen, bieten, granen,
mais) (afbeelding 2.2). Van enkele waaien in het gebied (m.n. de Jezuitenwaai) worden de visrechten
verhuurd.
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Afbeelding 2.2. Landgebruik Rijnstrangen

2.4. Conclusie
Doelen voor het Rijnstrangengebied ten aanzien van waterkwaliteit komen met name voort uit Natura
2000 en de Kaderrichtlijn Water.
Ten aanzien van Natura 2000 stellen de habitattypen en soorten die tot de instandhoudingsdoelen van
het Natura 2000-gebied behoren in meer of mindere mate eisen aan de waterkwaliteit. Binnen de Natura 2000 doelen voor het Rijnstrangengebied is met name het habitattype “Meren met Krabbescheer en
fonteinkruiden” gevoelig voor veranderingen in de waterkwaliteit. Binnen die gemeenschap is Krabbescheer de meest gevoelige soort. De streefwaarden voor waterkwaliteit van kenmerkende soorten binnen dit habitattype kunnen worden gehanteerd om knelpunten in de waterkwaliteit te signaleren. Wanneer de waterkwaliteit aan deze streefwaarden voldoet, zal de kwaliteit ook geen belemmering vormen
voor (iets minder veeleisende) gemeenschappen als soortenrijk rietmoeras.
Ten aanzien van de KRW wordt de ecologisch toestand van het water getoetst aan de maatlatten voor
natuurlijke wateren, omdat specifieke maatlatten voor het waterlichaam Oude Rijn nog niet beschikbaar
zijn. Met betrekking tot nutriënten wordt aangesloten bij de werknormen die zijn opgesteld voor stromende wateren in Rijn Oost (Evers, 2007).
Voor de Goede Chemische Toestand zijn met name de zogenaamde prioritaire stoffen van belang. Ook
de normen voor deze stoffen zijn nog niet definitief. Gewerkt wordt met een voorstel van de Europese
Commissie van zomer 2006. De verwachting is dat hierin geen wijzigingen meer optreden.
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3. HUIDIGE SITUATIE EN KNELPUNTEN
3.1. Oppervlaktewatersysteem
Ten behoeve van het GGOR Rijnstrangen (Witteveen+Bos, 2007) is een beschrijving gemaakt van het
oppervlaktewatersysteem. Onderstaande beschrijving is hieraan ontleend.
Het Rijnstrangengebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Boven-Rijn, het Bijlandsch kanaal,
het Pannerdens kanaal en de Neder-Rijn. Aan de overige zijden wordt het gebied ingesloten door Emmerich, Elten (Montferland), Zevenaar, Duiven en Didam. De topografische ligging van het Rijnstrangen
gebied is weergegeven in afbeelding 3.1.
Afbeelding 3.1. Topografische kaart Rijnstrangengebied

De grotere rivieren Bovenrijn, Bijlandsch Kanaal, Pannerdensch Kanaal en Nederrijn vormen de ontwateringsbasis van het regionale hydrologische systeem van het Rijnstrangen gebied. De afwatering
vindt plaats via beken, sloten, grotere waterlopen en uiteindelijk de Oude Rijn. Vanaf de grens met
Duitsland tot aan gemaal Kandia bedraagt de lengte van de Oude Rijn 12,6 km. Op het stuwwallencomplex Montferland komt door de hoge ligging slechts in beperkte mate oppervlaktewater voor. Er zijn
enkele sprengen die water afvoeren uit Montferland.
Het oppervlaktewatersysteem van het Rijnstrangengebied bestaat uit meerdere afwaterende eenheden.
In het deel van de Oude Rijn benedenstrooms van de drempel bij Erfkamerlingschap wordt een streefpeil gehandhaafd tussen minimaal NAP +9.75 m en maximaal 10,70 m NAP. De Oude Rijn loost onder
normale omstandigheden (lage tot gemiddelde rivierwaterstanden) onder vrij verval op het Pannerdensch kanaal, via een stuw bij gemaal Kandia. Bij hoge rivierwaterstanden wordt het water uitgeslagen door gemaal Kandia, vanaf een peil van de Oude Rijn van NAP +10,70 m.
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Door de open verbinding met het Pannerdensch Kanaal lopen de waterstanden van de Oude Rijn ten
westen van de drempel bij Erfkamerlingschap binnen voornoemde marges gelijk op met de waterstanden op het Pannerdensch Kanaal. Het water stroomt nagenoeg altijd vanuit de Oude Rijn in het Pannerdensch Kanaal en niet andersom. Ten oosten van de drempel bij Erfkamerlingschap geldt een minimumpeil van +10,60 m NAP, overeenkomend met de drempelhoogte. Als de waterstand in het benedenstroomse deel van de Oude Rijn hoger wordt dan NAP +10,60 m, loopt de waterstand bovenstrooms van de drempel gelijk op met de benedenstroomse waterstand.
Naast de Oude Rijn bevinden zich in het Rijnstrangengebied meerdere peilgebieden die via slootjes en
kunstwerken afwateren op de Oude Rijn. Door middel van stuwen en gemaaltjes wordt het waterpeil in
deze peilgebieden gestuurd. De waterhoogte van het oppervlaktewater buitendijks wordt direct beïnvloed door vaste overlaten en de waterstanden in de rivieren. Het Rijnstrangengebied ontvangt tevens
water vanuit Duitsland via het riviertje ‘Die Wild’ en vanuit het stuwwallencomplex van Montferland en
Eltenerberg. Bij hoge rivierstanden treedt tevens kwel op vanuit de grote rivieren. Bij lage rivierstanden
treedt wegzijging op, waardoor in de zomersituatie veel waterlopen droogvallen.
Netterdensch Kanal/Die Wild
Het Netterdensch Kanal begint bij de Netterdensche sluis ten noordoosten van Emmerich. Een deelstroom stroomt over de Löwenberger Landwehr via het gemaal Löwenberg bij Emmerich in de Rijn. Het
andere deel kan via het Netterdensch Kanal/Die Wild naar de Rijnstrangen worden geleid. Na ca. 14,5
km, waarvan het merendeels de grens tussen Nederland en Duitsland vormt, loost Die Wild ten westen
van het Duitse Elten op het bovenstroomse deel van de Oude Rijn. De waterstand van Die Wild wordt
door een stuw bij Spijk geregeld, op een peil van NAP +11,50 m. Het stroomgebied in Duitsland is 40,7
km2. In principe kan de waterverdeling tussen Löwenberger Landwehr en het Netterdensch Kanal/Die
Wild worden gereguleerd met een verdeelwerk bij Netterden. De staat van onderhoud van dit verdeelwerk is echter zeer slecht. Het verdeelwerk dient vervangen te worden. In de huidige situatie stroomt al
het water om deze reden via de Löwenberger Landwehr in de Rijn en komt dus niet in de Rijnstrangen..
In de Tiefen Wild (een deeltraject van Die Wild) is over een lengte van ongeveer een kilometer een vijverachtige verbreding aanwezig. Dit deel wordt intensief benut voor recreatieve doeleinden.
3.2.

Waterkwaliteit

meetpunten
In de Oude Rijn en Grenskanaal liggen 4 meetpunten die regelmatig (veelal maandelijks) zijn gemeten.
De waterkwaliteitsgegevens van deze meetpunten zijn met elkaar vergeleken. In deze paragraaf worden de gegevens van 2 meetpunten uitgebreid beschreven. Meetpunt ODR01 is gelegen in de monding
van de noordelijke Rijnstrang in de hoofdstrang bij Aerdt. Meetpunt ODR00 is gelegen in de Oude Rijn
bij de grens Lobith/Elten, aan de bovenstroomse zijde van het Rijnstrangengebied (ook bovenstrooms
van de vaste drempel bij Erfkamerlingschap). De gemeten waarden van dit laatste meetpunt bleken
vergelijkbaar met de meetwaarden van 2 meetpunten in het Grenskanaal, verder bovenstrooms gelegen. Deze 2 meetpunten worden hier verder niet beschreven. Wel zijn de resultaten met betrekkingt tot
stikstof en fosfaat van meetpunt GRK11 in het Grenskanaal opgenomen in bijlage I.
Daarnaast zijn incidentele meetgegevens van enkele meetpunten van het Duitse deel van het stroomgebied beschikbaar. Ook deze gegevens zijn vergelijkbaar met het meetpunt in de Oude Rijn bij Elten
en worden verder niet behandeld.
stikstof en fosfaat
In afbeelding 3.2 is het stikstofgehalte op de twee meetpunten weergegeven. De stikstofgehalten liggen
in het algemeen hoog tot zeer hoog. Ten opzichte van de voorlopige werknormen voor voor KRW-type
R6 met hoge ambitie (4 mg N/l) liggen de waarden in de Noordelijke Rijnstrang daar benedenstrooms
veelal onder. Bovenstrooms, met name in de winter, wordt de norm echter regelmatig overschreden.
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De toetswaarde (het zomergemiddelde) overschrijdt de norm echter niet (Waterschap Rijn en IJssel,
2007). Het niet stromende KRW-type M5 kent een strengere norm (1,3-1,5 mg N/l) die op beide lokaties
wordt overschreden. Zoals gezegd liggen de stiktofgehalten op het bovenstrooms gelegen meetpunt bij
Elten structureel hoger dan op het meetpunt bij de noordelijke Rijnstrang. Bovenstrooms wordt dus
water aangevoerd met een hoge nitraatconcentratie. Het water bij beide meetpunten wordt naar verwachting sterk beïnvloed door bemesting vanuit de landbouw (zowel in het gebied zelf als bovenstrooms) en mogelijk ook door overstorten uit bijvoorbeeld het bebouwde gebied van ’s-Heerenberg. In
de stoffenbalans (hoofdstuk 4) wordt hier nader op ingegaan.
Afbeelding 3.2. Stikstofconcentratie (N-totaal, NO3, NH4 en N-kjeldahl (in mg N/l)) op 2 meetpunten in het Rijnstrangengebied
ODR01 Noordelijke rijnstrang bij Aerdt

ODR00 Oude Rijn grens Lobith/Elten

Totaal-N

Totaal-N

8

7

Kjeldahl-N

7
N-concentratie

ammonium-N

6
5
4
3
2

nitraat-N
ammonium-N
Kjeldahl-N

6
5
4
3
2
1

1

datum

01-01-2007

01-07-2006

01-01-2006

01-07-2005

01-01-2005

01-07-2004

01-01-2004

01-07-2003

01-01-2003

01-07-2002

01-01-2002

01-07-2001

01-01-2007

01-07-2006

01-01-2006

01-07-2005

01-01-2005

01-07-2004

01-01-2004

01-07-2003

01-01-2003

01-07-2002

01-01-2002

01-07-2001

01-01-2001

0

0
01-01-2001

N-concentratie (mg/l)

nitraat-N

8

datum

In de winter is verreweg het grootste deel van de stikstof als nitraat aanwezig. Gedurende het groeiseizoen daalt het nitraatgehalte, omdat de bovenstroomse aanvoer van nitraat afneemt, het wordt opgenomen door planten en algen of omgezet in andere vormen van stikstof. Op het meetpunt in de noordelijke Rijnstrang is het nitraatgehalte tijdens het groeiseizoen zeer laag. Waarschijnlijk is nitraat op dat
moment limiterend voor de groei van waterplanten en/of algen. In de meetreeks lijkt de periode waarover deze situatie jaarlijks optreedt daarnaast in lengte toe te nemen. Ook in het meetpunt bij Elten
daalt het nitraatgehalte tijdens het groeiseizoen, maar niet zo sterk als benedenstrooms.
In verhouding tot totaal stikstof zijn de ammoniumgehalten relatief laag, maar in absolute zin nog
steeds hoog. Krabbescheervegetaties verdwijnen bij een ammoniumgehalte hoger dan 0,14-0,42 mg/l
(zie hoofdstuk 2). Deze waarden worden regelmatig overschreden.
In afbeelding 3.3 is het fosfaatgehalte op de twee meetpunten weergegeven. Het totaal fosfaatgehalte
is vergelijkbaar op beide meetpunten. De normen voor de KRW-watertypen R6 en M5 bedragen respectievelijk 0,14 en 0,06-0,10 mg P/l) en worden regelmatig overschreden. De toetswaarde (het zomergemiddelde) wordt echter voor R6 (het aangewezen KRW-watertype) niet overschreden (Waterschap
Rijn en IJssel, 2007). Het gehalte vrij opneembaar orthofosfaat is op beide meetpunten relatief laag.
Vanaf de zomer van 2005 heeft echter een structurele stijging van het orthofosfaatgehalte plaatsgevonden op beide meetpunten, terwijl het totaal fosfaatgehalte niet is gewijzigd. Een mogelijke verklaring
hiervoor is de eerder besproken optredende stikstoflimitatie. Wanneer stikstof limiterend is voor de
groei van waterplanten en/of algen, wordt fosfaat dat wordt aangevoerd of vrijkomt (uit de bodem of afgestorven materiaal) niet meer opgenomen. Fosfaat is op dat moment in overmaat aanwezig. Doordat
orthofosfaat nog wel wordt aangevoerd of vrijkomt, maar niet meer opgenomen neemt het gehalte orthofosfaat toe.
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Afbeelding 3.3. Fosfaatgehalte (totaal-P en PO4-P (in mg P/l)) op twee meetpunten in het Rijnstrangengebied
ODR01 Noordelijke rijnstrang bij Aerdt

ODR00 Oude Rijn grens Lobith/Elten

0.4

datum

datum

overige parameters
Ook sulfaat wordt in vrij grote hoeveelheden bovenstrooms aangevoerd (Afbeelding 3.4). De concentraties blijven ook in het Rijnstrangengebied hoog. Wanneer we het sulfaatgehalte vergelijken met de
standplaatscondities waaronder Krabbescheer voorkomt (tot 48 mg/l), is het sulfaatgehalte veelal te
hoog. Alleen in droge zomers vallen de waarden terug van ongeveer 60 mg/l naar 40 mg/l, wat duidt op
sulfaatreductie in de onderwaterbodem (zie verder hoofdstuk 4). Opvallend is echter dat de concentraties onmiddellijk na een droge periode weer stijgen, terwijl de nitraatconcentraties pas in de loop van de
herfst weer stijgen, wanneer de doorstroming van het gebied met bovenstrooms oppervlaktewater weer
op gang komt. Dit kan alleen worden verklaard door aan te nemen dat er in het gebied zelf sulfaat
wordt aangevoerd. Zeer waarschijnlijk wordt door verdroging lokaal pyriet geoxideerd tot sulfaat en ijzer, en wordt dit pyriet met de eerste regens via het grondwater meegenomen naar de strangen. Zo
worden de hoogste sulfaatconcentraties in het gebied gemeten onmiddellijk na de droge perioden van
zomer 2003 en juni-juli 2006. Ook zal nitraatuitspoeling uit de landbouwpercelen vermoedelijk bijdragen
aan oxidatie van pyriet en de uitspoeling van sulfaat naar de strangen.
Afbeelding 3.4. Sulfaatconcentraties op 3 meetpunten in het oppervlaktewater van het Rijnstrangengebied
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Het water is vrij carbonaat-rijk, ca. 270 mg/l. De pH bedraagt gemiddeld 7,8. Het doorzicht varieert tussen de 50 en 120 cm, maar ligt meestal tussen 60-80 cm. Chlorofyl-a is weinig gemeten, maar is over
het algemeen lager dan 10, maar soms ook 40 µg/l, waarschijnlijk onder droge omstandigheden, wanneer nauwelijks doorstroming plaatsvindt. Het zuurstofgehalte is gemiddeld 7,8 mg/l, maar komt soms,
meestal in de zomermaanden, onder de MTR van 5 mg/l (afbeelding 3.5). Een laag zuurstofgehalte
vormt een knelpunt voor stromingsminnende vis, behorende bij het KRW-watertype R6. Het zuurstofgehalte in plantenrijk water (zoals in grote delen van de Rijnstrangen, zie paragraaf 3.5) is echter onderhevig aan een dag-nachtritme; overdag stijgt het zuurstofgehalte door fotosynthetische activiteit, ’s
nachts kan het sterk dalen door ademhaling van de aanwezige vegetatie. Voor een goed beeld van de
zuurstofhuishouding zou op één dag meerdere malen gemeten moeten worden. Dergelijke gegevens
zijn voor de Rijnstrangen niet beschikbaar.
Afbeelding 3.5. Verloop van het zuurstofgehalte
Zuurstofgehalte
Aerdt

zuurstofgehalte (mg/l) (mg/l)
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0
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prioritaire stoffen, overige verontreinigende stoffen en biologie ondersteunende stoffen
In 2005 is een nulmeting prioritaire stoffen in het waterlichaam Oude Rijn uitgevoerd. De concentraties
prioritaire stoffen zijn getoetst aan de normen uit het voorstel Dochterrichtlijn prioritaire stoffen (juli
2006) (Waterschap Rijn en IJssel, 2007). Daarnaast is de chemische kwaliteit voor de Overige Verontreinigende Stoffen voor de periode 2001-2005 getoetst aan de nationale normen conform de Regeling
milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen (Staatscourant 2002.) De Biologie Ondersteunende Stoffen zijn
getoetst aan de regionale werknormen voor Biologie Ondersteunende Stoffen (Rijn-Oost conceptrapport nutriëntennormen februari 2007).
In het waterlichaam Oude Rijn zijn prioritaire stofconcentraties aangetroffen die de norm meer dan 5
maal overschrijden (> 5 * EU-norm): som Benzo(ghi)peryleen en Indenopyreen en som Benzo(k)- en
Benzo(b)fluorantheen (alle Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s). Verkeer (o.a. uitlaatgassen) betreft een belangrijke bron van deze stoffen, die veelal via depositie uit de lucht in het watersysteem terecht komen. Op Europees niveau worden in de Dochterrichtlijn prioritaire stoffen maatregelen voorgenomen om emissies van PAK’s te verminderen.
In de Oude Rijn zijn geen stoffen uit de categorie ’overig verontreinigende stoffen’ aangetroffen die de
EU-norm overschrijden.

Witteveen+Bos
DTC155-2 Onderzoek knelpunten waterkwaliteit Rijnstrangen eindconcept d.d. 1 november 2007

12

Er zijn geen stoffen aangetroffen uit de groep ‘biologie ondersteunende stoffen’ die de werknorm RijnOost overschrijden. Wel is het gemeten zuurstofgehalte te laag.
milieuvreemde stoffen waterbodem
Er zijn enkele monsters van de waterbodem beschikbaar die zijn getoetst op zware metalen, bestrijdingsmiddelen en andere milieuvreemde stoffen. De kwaliteit van de waterbodem varieert van klasse 0
tot klasse 4.
3.3. Vissen
Vissen zijn bemonsterd in november 2006 (Kikkert & Rutjes, 2007). De belangrijkste resultaten worden
hieronder samengevat.
Het visbestand in de Oude Rijn wordt geraamd op ca. 284 kg/ha. Dit betreft een hoge biomassa en
weerspiegelt een eutrofe situatie. Het visbestand wordt gedomineerd door brasem (79%). Eurytopen
soorten, met name brasem, overheersen met 95% het bestand. Rheofiele (stroomminnende) soorten
(riviergrondel, winde) komen wel voor, maar bedragen slechts een zeer klein deel van het totale bestand. In aantallen per hectare zijn brasem (30%), bittervoorn (30%) ruisvoorn en baars (beide 10%) de
meest voorkomende vissoorten.
De visstand is getoetst aan de maatlatten van natuurlijke wateren voor de KRW-typen R6 en M5. Voor
beide watertypen wordt de visstand beoordeeld als ontoereikend. Met name de sterke dominantie van
brasem in de biomassa zorgt voor een lage score op de maatlat.
In 2006 heeft massale vissterfte plaatsgevonden (mondelinge medeling waterschap Rijn en IJssel).
3.4. Epifytische diatomeeën
Epifytische diatomeeën zijn bemonsterd in augustus 2006 (Kikkert & Rutjes, 2007). Epifytische diatomeeën zijn op één lokatie in het gebied bemonsterd. Het monster was met 32 taxa redelijk soortenrijk.
De soortensamenstelling wijst op een ecosysteem dat redelijk verrijkt is met organisch materiaal en eutroof water (β- tot α-mesosaproob). De beoordeling op de natuurlijke maatlat voor het KRW-watertype
R6 is goed. Deze goede beoordeling wordt bereikt door het lage aandeel negatieve indicatoren.
3.5. Macrofyten
Macrofyten zijn bemonsterd in augustus 2006 (Kikkert & Rutjes, 2007). In deze paragraaf worden de
resultaten van deze bemonstering kort beschreven. Daarnaast wordt de (voorlopige) KRW-maatlat ingevuld. Verder wordt een korte beschrijving van de historische vegetatieontwikkeling gegeven. De vegetatiegegevens zijn verder ingevoerd in het vegetatie-model AqMaD. Ook deze resultaten worden beschreven.
beschrijving macrofyten en score op de KRW-maatlat
De oevers van de Oude Rijn zijn op de meeste delen rijkelijk begroeid, het bedekkingspercentage is
zeer hoog. Riet domineert de oevervegetatie, daarnaast zijn Kleine lisdodde en Liesgras talrijk. Submerse vegetatie is op 13 van de 15 bemonsterde lokaties aangetroffen. Het bedekkingspercentage varieert van 2-80%, waarbij Grof hoornblad (indicator voor sulfaatrijke en fosfaatrijke omstandigheden) in
de bedekking domineert. Drijfbladplanten zijn op 14 van de 15 lokaties aanwezig, waarbij Gele plomp
(ook een soort van voedselrijk water) in de bedekking domineert. Daarnaast zijn Klein kroos en Watergentiaan redelijk talrijk aanwezig. Krabbescheer komt niet in de opnames voor.
Aan de hand van de verzamelde gegevens is de voorlopige maatlat van de KRW voor natuurlijke wateren ingevuld, zowel voor het KRW-type R6 als M5 (tabel 3.1). De beoordeling is matig voor het type R6
en goed voor het type M5. In absolute zin verschillen de score’s echter weinig. De matig tot goede beoordeling wordt met name bereikt door de hoge score op de parameter abundantie groeivormen. Op
soortensamenstelling wordt beduidend minder goed gescoord. In het eindoordeel is de parameter
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soortensamenstelling oeverplanten overigens niet meegenomen, omdat deze momenteel geen onderdeel uitmaakt van de maatlat. Dit is echter nog punt van discussie.
Tabel 3.1. Scores voor abundantie en soortensamenstelling macrofyten op de natuurlijke maatlat type R6 en M5 (Kikkert & Rutjes, 2007).
Deelmaatlat

score R6

score M5

abundantie groeivormen
macrofyten
soortensamenstelling
TOTAAL SCORE
BEOORDELING
soortensamenstelling oeverplanten

0,879
0,300

0,936
0,366

0,590
MATIG
0,532

0,651
GOED
0.579

historische vegetatieontwikkeing
Veranderingen in de vegetatie in het Rijnstrangengebied zijn door Staatsbosbeheer in beeld gebracht
(Haas, 2002). Veranderingen in de vegetatie zijn met name veroorzaakt door grootschalige ingrepen in
de waterhuishouding (sluiting Spijkse Overlaat, ingebruikname van het gemaal Kandia, peilbeheer) en
veranderingen in beheer van de rietlanden.
De studie gaat met name in op veranderingen in de kwaliteit van het rietmoeras, maar gaat soms ook
op aquatische vegetatie (met name Watergentiaan en Gele plomp). Gele plomp heeft zich in de loop
der jaren uitgebreid ten koste van Watergentiaan. Watergentiaan komt met name nog voor in het westelijk deel van het Rijnstrangengebied, waar de dynamiek relatief nog hoog is. Krabbescheer wordt in
de studie nauwelijks genoemd. In 1954 kwam de soort nog sporadisch voor, maar mogelijk ook nog in
gedeelten die buiten de vegetatiekartering vielen. In de huidige situatie komt de soort nog voor in enkele afgesloten poelen in de Eendenpoelsche Buitenpolder. Ook in de Grote Gelderse waard is de
soort nog waargenomen (mondelinge mededeling H. Woesthuis, Staatsbosbeheer).
De Rijnstrangen zijn in de loop der tijd steeds verder verland en in de laatste decennia ook steeds verder verruigd en verbost. Op de kaart van 1865/1866 is de noordelijke strang nog geheel open, de Oude
Rijn (zuidelijke strang) begint langs de oevers te verlanden. In de huidige situatie is de noordelijke
strang bijna geheel verland en verbost.
In de verlanding is het een normaal proces dat een soort als Krabbescheer (bij uitstek een soort die een
belangrijke rol in het verlandingsproces kan spelen) in de loop der tijd verdwijnt. Door natuurlijke catastrofes (storm, hoog water) of (cyclisch) beheer kan het jonge verlandingsstadium waarin Krabbescheer
thuishoort zich in een gebied handhaven.
AqMaD: analyse knelpunten waterkwaliteit aan de hand van de vegetatie
Knelpunten in de waterkwaliteit zijn ook geïdentificeerd met behulp van het wiskundige model AqMaD,
ontwikkeld door Riegman & Starink Consultancy. AqMaD identificeert de fysische, chemische en biologische knelpunten van een waterlichaam door de eisen met betrekking tot waterkwaliteit van de aangetroffen water- en/of oeverplanten te vergelijken met de eisen van een referentievegetatie (veelal de referentievegetatie behorend bij het KRW-watertype). Het model is gevalideerd met de dataset van De
Lyon & Roelofs (1986). Een toelichting op het model is opgenomen in bijlage II.
Voor de analyse van het Rijnstrangengebied met AqMaD is gebruik gemaakt van de vegetatiegegevens
die in 2006 zijn verzameld (Kikkert & Rutjes, 2007). Hiertoe zijn de vegetatiegegevens van de 15 monsterpunten samengevoegd tot 5 samenhangende clusters. Per cluster zijn de eisen die de aanwezige
vegetatie aan de waterkwaliteit stelt vergeleken met de eisen die de referentievegetatie van het KRW-
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watertype R6 stelt. Dit resulteert per cluster in een overzicht van de parameters die te hoog, te laag of
in orde zijn, zowel voor de waterplanten (W) als oeverplanten (O).
Een samenvatting van de resultaten van de analyse kan worden gevonden in afbeelding 3.6. Uitgebreide resultaten zijn opgenomen in bijlage III. Hierin zijn tevens de soortenlijsten opgenomen van de
soorten die in het rerentiebeeld zitten voor R6 en M5
Afbeelding 3.6. Resultaten knelpuntenanalyse AqMaD voor het KRW-watertype R6 voor zowel
waterplanten- (W) als oeverplantenvegetaties (O).
Lokatie 14 - 15
W

Parameter
Bodemzicht
CaCO3
Chloride
EGV
Fosfaat
Kwel
Licht
Stikstof
Stroming
Sulfaat
Zink

OUDE RIJN
vegetatie

O

KRW R6
Knelpunt
analyse
(AqMaD)
Parameter
Te Hoog
In orde
Te Laag

W: Waterplanten
O: Oeverplanten
Lokatie 1 - 3
W

Parameter
Bodemzicht
CaCO3
Chloride
EGV
Fosfaat
Kwel
Licht
Stikstof
Stroming
Sulfaat
Zink

O

Lokatie 5 - 7
W

Parameter
Bodemzicht
CaCO3
Chloride
EGV
Fosfaat
Kwel
Licht
Stikstof
Stroming
Sulfaat
Zink

O

Lokatie 8 - 10
W

Parameter
Bodemzicht
CaCO3
Chloride
EGV
Fosfaat
Kwel
Licht
Stikstof
Stroming
Sulfaat
Zink

O

Lokatie 11 - 13
W

Parameter
Bodemzicht
CaCO3
Chloride
EGV
Fosfaat
Kwel
Licht
Stikstof
Stroming
Sulfaat
Zink

O

Riegman &
Starink

Kaart:
Aquaterra

Consultancy

Uit afbeelding 3.6 kan het volgende worden afgelezen:
- de aanwezige knelpunten verschillen per cluster van lokaties. Het aantal knelpunten is het grootst
in het meest stroomafwaarts gelegen cluster, waar nog af en toe sprake is van rivierinvloed, en het
kleinst in de noordelijke Rijnstrang. Het lijkt erop dat het aantal knelpunten toeneemt naarmate de
mate van isolatie afneemt;
- behalve in het meest stroomafwaarts gelegen cluster lijkt de nutriëntenconcentratie op zich geen
knelpunt te vormen;
- wel is een afgeleide van de nutriëntenconcentratie, namelijk een te hoge sulfaatconcentratie die
waarschijnlijk samenhangt met een hoge nitraatbelasting (zie ook het volgende hoofdstuk) in een
aantal clusters een knelpunt;
- chloride en daarmee sterk samenhangend de EGV wordt in alle clusters als knelpunt gesignaleerd.
Dit knelpunt is betrekkelijk gering, aangezien veel soorten voor chloride een breed tolerantiespectrum kennen;
- in 3 clusters wordt gebrek aan bodemzicht als knelpunt gesignaleerd voor de waterplantenvegetatie;
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-

-

in twee clusters wordt gebrek aan (ijzerrijke) kwel als knelpunt gesignaleerd. In het meest stroomafwaarts gelegen cluster is voor de waterplantenvegetatie de kwel als te hoog aangegeven. Dit kan
worden geïnterpreteerd als dat er meer soorten die kwelomstandigheden aanduiden aanwezig zijn
dan in het referentiebeeld voor het watertype R6 zijn opgenomen;
tenslotte wordt gesignaleerd dat de stroming te gering is om aan het referentiebeeld voor de oevervegetatie van het stromende R6-type te kunnen voldoen.

In de volgende paragraaf wordt nog nader ingezoomd op knelpunten ten aanzien van de gewenste vegetatie, door specifiek in te zoomen op de geschiktheid van het gebied voor het habitattype met Krabbescheer en fonteinkruiden.
3.6.

Geschiktheid Rijnstrangen voor habitattype Meren met Krabbescheer

inleiding en methode
In deze paragraaf wordt wat verder ingezoomd op de geschiktheid van het gebied voor het Natura
2000-habitattype Meren met Krabbescheer en fonteinkruiden. Naast de geschiktheid van de waterkwaliteit op verschillende lokaties in het gebied, is hierbij ook gekeken naar de kwaliteit van de onderwaterbodem. Naast de juiste waterkwaliteit is ook een goede kwaliteit van de waterbodem namelijk een belangrijke randvoorwaarde voor het voorkomen van dit habitattype.
Om de geschiktheid van de onderwaterbodem voor dit habitattype te bepalen, is op 13 april 2007 op 10
lokaties de samenstelling van het sediment en van het poriewater in het sediment bepaald. Bovendien
heeft het Waterschap Rijn en IJssel hier eenmalig de waterkwaliteit gemeten, in aanvulling op de in de
vorige paragraaf reeds beschreven gegevens. De lokaties worden beschreven in tabel 3.2, zijn weergegeven op kaart in afbeelding 3.7 en zijn gekozen in overleg met het waterschap en Staatsbosbeheer.
Het gaat veelal om voormalige, actuele of potentiële groeiplaatsen van Krabbescheer. Ter vergelijking
zijn ook metingen verricht in de hoofdgeul.
Tabel 3.2. Veldaantekeningen van de lokaties waar bodem- en watersamenstelling is gemeten.

Naam

Coordinaten

Beschrijving, bodem

1 Jezuïtenwaai oost

198,6

0-10 cm zwart, vast slib (analyse). Geen sulfidegeur

Tegenover vogelhut

436,6

Daaronder klei. Gele plomp.

2 Jezuïtenwaai oost

199,0

0-5 cm zwart, vast slib (analyse). Geen sulfidegeur.

Achterin baai

436,6

Daaronder klei. Gele plomp.

3 Krabbescheerpoel

201,5

20 cm slib op zandige bodem. Krabbescheer, holpijp.

Eendenpoelsche

434,9

Buitenpolder, middenplas
4 Krabbescheerpoel

201,5

0-5 cm waterig slib. 5-20 cm slappe, zavelige bodem,

Eendenpoelsche

434,9

20-40 cm stevig, zwart slib. Krabbescheer, Liesgras.

5 Hoofdgeul

201,2

5 cm klei op zwart, stevig slib. Geen vegetatie.

Midden geul

434,9

Buitenpolder, westplas

6 Hoofdgeul

200,6

Begin verbreding

434,8

3 cm klei op stevig, zwart slib. Geen vegetatie.
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7 Noordelijke Rijnstrang

201,3

0-20 cm vrij stevig slib, 20-40 cm kleiig slib

Verbreding, westkant

435,9

Gele plomp, Lidsteng, Zanichellia

8 Noordelijke Rijnstrang

201,4

0-20 cm slibbig, stevig zand

Verbreding, oostkant

436,1

Gele plomp, Lidsteng, Zanichellia, Watergentiaan

9 Erfkamerlingschap

206,4

Grof zand en fijn grind vrijwel zonder slib

Noordgeul

433,3

Gele plomp

10 Erfkamerlingschap

206,4

Grof zand en fijn grind vrijwel zonder slib

Noordgeul

433,3

Gele plomp, Lidsteng

Afbeelding 3.7. Ligging van de lokaties waar bodem- en watersamenstelling is gemeten

1,2
7,8

6

5

3,4

9,10

resultaten
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is beschreven worden de optimale standplaatsen van Krabbescheer gekenschetst door heldere, voedselarme, sulfaatarme en matig gebufferde wateren met een ijzerrijke, tamelijk voedselrijke bodem met veel organisch materiaal. In de Eendenpoelsche Buitenpolder
zijn twee groeiplaatsen van Krabbescheer doorgemeten (lokatie 3 en 4). Deze blijken goed aan dit profiel te voldoen (tabel 3.3). De waterlaag is opvallend arm aan nitraat en sulfaat. Wel is deze sterker gebufferd dan gewoonlijk, ruim 5 milli-equivalent per liter. Van de 99 groeiplaatsen met Krabbescheer die
tijdens een landelijk verspreidingsonderzoek in 1986 zijn doorgemeten, waren er slechts 3 met een
buffercapaciteit van meer dan 4 milli-equivalent per liter (De Lyon & Roelofs, 1986). In dat onderzoek
waren echter weinig groeiplaatsen uit het rivierengebied meegenomen. Een hoge buffercapaciteit en
hoge gehalten aan nitraat en sulfaat stimuleren de afbraak van organisch materiaal. Mogelijk zijn de
zeer lage sulfaat- en nitraatconcentraties in hard water een voorwaarde voor de stapeling van organisch materiaal en hiermee de groei van Krabbescheer.
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Tabel 3.3. De belangrijkste standplaatseigenschappen van de 10 meetlokaties uit tabel 2. De metingen zijn verricht op 13 april 2007 (poriewater, B-ware) en 1 mei 2007 (oppervlaktewater, Waterschap Rijn en IJssel). Voor de monsterpunten in de Jezuïtenwaai en in de
hoofdgeul zijn de gemiddelde waarden aangehouden zoals deze de afgelopen jaren
zijn gemeten bij monsterpunt ODR01.
.

1
Jezuitenwaai
2
Jezuitenwaai
3
Krabbescheer
4
Krabbescheer
5
Hoofdgeul
6
Hoofdgeul
7
Noordstrang
8
Noordstrang
9 Erfkamerlingschap
10 Erfkamerlingschap

Fe
porie
mg/l

SO4
porie
mg/l

NO3
porie
mg N/l

NH4
porie
mg N/l

PO4
porie
mg P/l

NH4
water
mg N/l

NO3
water
mg N/l

PO4
water
mg P/l

SO4
water
mg/l

0.86
2.51
4.53
6.47
0.23
0.38
3.14
1.16
0.25
0.54

22
5
2
4
52
80
5
8
66
50

0.05
0.19
0.01
0.02
0.04
0.04
0.00
0.03
0.01
0.07

0.03
0.13
1.63
13.80
0.25
0.47
0.58
0.50
0.24
0.47

0.04
0.04
0.04
0.18
0.09
0.03
0.04
0.24
0.01
0.01

0.14
0.14
0.04
0.04
0.14
0.14
0.04
0.04
0.16
0.16

0.94
0.94
0.01
0.01
0.94
0.94
0.05
0.01
0.18
0.18

0.04
0.04
0.02
0.02
0.04
0.04
0.06
0.03
0.01
0.01

59
59
<2
<2
59
59
18
18
80
80

Op alle andere groeiplaatsen is de waterlaag eveneens sterk gebufferd. Hier zijn echter tevens de concentraties nitraat en sulfaat in de waterlaag hoger. Er kan een gradiënt onderscheiden worden van de
geïsoleerde poelen met Krabbescheer naar de hoofdgeul aan de oostkant van het terrein bij de Erfkamerlingschap (tabel 3.3):
- in de geïsoleerde poelen is de waterlaag arm aan nitraat en sulfaat en is de bodem sterk gereduceerd, waardoor in het poriewater veel ijzer, ammonium en fosfaat in oplossing is en nauwelijks
sulfaat en nitraat.
- in de verbredingen van de Noordelijke strang in de Rosandse polder zijn de sulfaatconcentraties in
de waterlaag aanzienlijk hoger, maar is er geen nitraat meetbaar en ook hier heeft de bodem een
lage redoxpotentiaal. Wel is de bodem over grote oppervlakten vrijwel mineraal.
- in de Jezuitenwaai, die in open verbinding staat met de hoofdgeul, worden hoge concentraties sulfaat gemeten in de waterlaag en ook vrij hoge concentraties nitraat. Dit sulfaat is op de meetplek
die het dichtst bij de hoofdgeul ligt ook in hoge concentraties aanwezig in het bodemvocht. Kennelijk is er hier niet meer voldoende makkelijk afbreekbaar organisch materiaal aanwezig om alle sulfaat te kunnen reduceren. Ook zijn de concentraties ammonium en fosfaat hier laag. De redoxpotentiaal van deze bodem ligt dus hoger.
- in de hoofdgeul is de concentratie sulfaat in het bodemvocht vrijwel even hoog als in de waterlaag.
Kennelijk vindt hier vrijwel geen sulfaatreductie meer plaats bij gebrek aan makkelijk afbreekbaar
organisch materiaal.
- in de hoofdgeul bij de Erfkamerlingschap is de waterlaag nog sulfaatrijker en bevat de bodem nauwelijks organisch materiaal. De bodem is vrijwel even rijk aan sulfaat als de waterlaag.
Wanneer we naar de bodem zelf kijken valt op dat op veel plaatsen een laag sterk afgebroken organisch materiaal aanwezig is, die toch redelijk stevig is. In het veld was dit omschreven als “stevig, zwart
slib”. Deze laag is op de lokaties 1, 2, 4, 5 en 6 aangetroffen en blijkt opmerkelijk constant van samenstelling (afbeelding 3.8 en 3.9). De laag is zowel rijk aan ijzer als aan zwavel. Kennelijk dateert deze uit
een periode dat er in grote delen van het gebied stapeling van organisch materiaal plaatsvond onder ijzerrijke (kwel!) en sulfaathoudende (oppervlaktewater!) omstandigheden. De sulfaatconcentraties zijn
waarschijnlijk echter lager geweest dan nu, anders zou er geen stapeling van organisch materiaal kunnen plaatsvinden. Opvallend is verder dat de totale fosfaatvoorraad in deze bodem het hoogst is in de
strang en het laagst op de groeiplaats van Krabbescheer.
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Afbeelding 3.8. Gehalten aan totaal zwavel, fosfor en ijzer in de onderwaterbodem op de 10
meetlokaties, uitgedrukt in millimol per kilogram drooggewicht. De analyseresultaten
zijn geclusterd weergegeven naar overeenkomsten in samenstelling van het materiaal*
1000

Zwart slib (locaties 1, 2, 4, 5, 6)
Slib krabbescheer (locaties 3, 4)

800

Slibbig Noordstrang (locaties 7, 8)

Millimol/kg dw

Mineraal (locaties 4, 5, 9, 10)
600

400

200

0
IJzer

Fosfor

Zwavel

* De bodemmonsters op lokatie 4 en 5 bestonden uit verschillende bodemlagen en zijn in de analyse gesplitst. Het bodemmonster van
lokatie 4 is gesplitst in een waterige sliblaag (“Slib krabbescheer”), een stevige sliblaag (“Zwart slib”) en een minerale laag. Het bodemmonster van lokatie 5 is gesplitst in een stevige sliblaag en een minerale laag.

Afbeelding 3.9. Molverhoudingen tussen de gehalten aan totaal zwavel, fosfor en ijzer in de onderwaterbodem op de 10 meetlokaties.
25

Zwart slib (locaties 1, 2, 4, 5, 6)
Slib krabbescheer (locaties 3, 4)

20

Slibbig Noordstrang (locaties 7, 8)
Mineraal (locaties 4, 5, 9, 10)

Ratio

15

10

5

0
IJzer/zwavel
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De sliblaag op lokatie 3 en ook de waterige sliblaag bovenop lokatie 4 (de twee poelen met Krabbescheer in de Eendenpoelsche Buitenpolder) was minder stevig en ook de chemische samenstelling is
anders. De concentratie mineralen was veel lager, waaronder ijzer, fosfaat en zwavel. Waarschijnlijk is
dit slib veel minder ver afgebroken. De slibbig-zandige bodem in de Rosandse polder bevat wel veel ijzer, maar beduidend meer zwavel dan het stevige, zwarte slib. Kennelijk is hier de afbraaksnelheid ook
vrij hoog, maar vindt er wel veel meer sulfaatreductie en vastlegging van zwavel plaats. De ijzer-zwavel
ratio zit gevaarlijk dicht bij de 0,5; het punt waarbij er geen ijzer meer aanwezig is om zwavel te binden
en het giftige sulfide vrij in de bodem aanwezig zal zijn. Ook kan ijzer dan geen fosfaat meer binden en
neemt de fosfaatnalevering naar de waterlaag snel toe.
De minerale zand-, klei- en zavelbodems zijn allemaal relatief arm aan zwavel. Hierdoor zijn de ijzerzwavel ratio’s veel gunstiger dan in het slib en kan de minerale component dus een belangrijke bron
van ijzer zijn.
samenvatting en conclusie
Samenvattend lijkt het er op dat Krabbescheer in het kalkrijke water van het rivierengebied alleen kan
groeien op plaatsen waar ophoping van organisch materiaal plaatsvindt en waar de bodem een lage
redoxpotentiaal bezit. Hiervoor moeten de concentraties sulfaat en nitraat laag zijn. De regionale aanvoer van nitraat en de lokale aanvoer van sulfaat en mogelijk ook nitraat stimuleren de afbraak van organisch materiaal en verhogen de redoxpotentiaal van de bodem.
Herstel van de Krabbescheerpopulatie kan alleen plaatsvinden indien de groeiplaatsen gevrijwaard
worden van deze nitraat- en sulfaataanvoer. Wanneer de nitraataanvoer gering is, zoals in Noordelijke
RIjnstrang in de Rosandse polder, ondervindt de sulfaatreductie geen competitie om organisch materiaal meer van de nitraatreductie. Zwavel kan zich dan ophopen in de bodem en uiteindelijk kan vrij sulfide gevormd worden. Dus een mogelijk herstel lijkt twee fasen te kennen. Na het verminderen van de
nitraataanvoer zal de sulfaatreductie een probleem worden. Pas na het verminderen van de sulfaataanvoer zal ophoping van organisch materiaal gaan plaatsvinden en wordt de vorming van het toxische
sulfide en de nalevering van fosfaat naar de waterlaag voorkomen.
Bij deze conclusie moet wel de kanttekening worden geplaatst dat deze gebaseerd is op slechts 10
metingen in de onderwaterbodem. Voor een betere onderbouwing en voor het aangeven van kritieke
concentraties nitraat, sulfaat, fosfaat en ijzer zal een uitgebreider onderzoek moeten plaatsvinden. Bij
de aanbevelingen (hoofdstuk 5) wordt hier nader op ingegaan
3.7. Conclusies: knelpunten waterkwaliteit Rijnstrangen
In tabel 3.4 worden de in dit hoofdstuk geconstateerde knelpunten samengevat. De knelpunten zijn per
aspect gegroepeerd. In hoofdstuk 5, bij het bespreken van oplossingsrichtingen, komen de hier gesignaleerde knelpunten weer terug.
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Tabel 3.4. Knelpunten waterkwaliteit Rijnstrangen
aspect

parameter

knelpunt

Natura 2000

voorkomen habitattype Meren
met Krabbescheer en fonteinkruiden

KRW - stoffen

nutriënten

het habitattype komt slechts in
beperkte mate voor. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de
belasting met nitraat en sulfaat
(zie stoffen).
- m.b.t. werknorm Rijn-Oost
voor R6 geen knelpunt;
- m.b.t. Natura 2000 is de
belasting met nitraat te
hoog.
- m.b.t. werknorm Rijn-Oost
geen knelpunt;
- m.b.t. Natura 2000 is de
belasting met sulfaat te
hoog;
- zuurstofgehalte (periodiek)
te laag.
overschrijding voor som Benzo(ghi)peryleen en Indenopyreen, som Benzo(k) en
Benzo(b)fluorantheen
indirect: stroming te gering om
te voldoen aan R6 referentiebeeld (zie visssen en waterplanten).
score
ontoereikend
voor
KRW-type R6 door sterke dominantie brasem. Visstand
weerspiegelt een eutrofe situatie. Gebrek aan stroming
en/of zuurstof om te kunnen
voldoen aan R6 referentiebeeld.
score matig voor KRW-type
R6, met name als gevolg van
soortensamenstelling. Abundantie groeivormen goed.

overige biologie
nende stoffen

ondersteu-

prioritaire stoffen en overige
verontreinigende stoffen

stroming

KRW - vissen

biomassa en soortensamenstelling

KRW - macrofyten

abundantie groeivormen
soortensamenstelling
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4. WATER- EN STOFFENBALANS
4.1. Inleiding
In het vorige hoofdstuk zijn knelpunten met betrekking tot de waterkwaliteit in beeld gebracht. Een
aantal van deze knelpunten heeft betrekking op de externe aanvoer van stoffen, met name stikstof en
sulfaat. Om de bronnen van deze stoffen in beeld te brengen en te kwantificeren, is voor deze stoffen
een stoffenbalans opgesteld. Deze stoffenbalans is gebaseerd op een waterbalans, waarin de waterstromen in het Rijnstrangengebied zijn gekwantificeerd.
4.2.

Opzet en uitgangspunten

schematisatie
De water- en stoffenbalans voor het Rijnstrangengebied is in MS Excel opgesteld op dagbasis aan de
hand van onderstaande schematisatie (afbeelding 4.1) en bestaat uit een aantal bakjes (trajecten). De
pijlen geven de mogelijke stroomrichtingen aan.
Afbeelding 4.1. Schematisatie waterbalans Rijnstrangen
Traject 3
Noordstrang

Rijn

Traject 1

Traject 4
Erfkamerlingschap

Traject 2

Traject
extern

Dit onderzoek is gericht op de vier witte bakjes in het Rijnstrangengebied. De volgende uitgangspunten
zijn gehanteerd:
- aanvoer van water vindt plaats vanuit Duitsland (traject extern) en vanuit grondwater, waarbij een
onderscheid is gemaakt in diep en ondiep grondwater.
- vanuit Duitsland is er nooit een watervraag;
- de aanvoer vanuit Duitsland is bepaald door een correctie van een gemiddelde afvoer, gemeten bij
de stuw bij Emmerich, voor elk van de drie hydrologische situaties aan de hand van een factor die
is bepaald door het verloop van de grondwaterstromen per hydrologische situatie. Dit heeft tot gevolg dat het verloop van de aanvoer uit Duitsland gedurende een periode gelijk is aan het verloop
van de grondwaterstromen;
- het waterpeil in de bakjes zakt uit onder invloed van de uitgaande posten (infiltratie en stroming
naar het volgende bakje). Als het waterpeil gezakt is, wordt dit waterpeil eerst weer aangevuld tot
het streefpeil, voordat een wateroverschot naar het volgende bakje stroomt. Tussen de bakjes 1 en
3 en 2 en 4kan water vrij uitwisselen;
- de grondwaterstromen zijn gekwantificeerd met het gecalibreerde grondwatermodel dat in het kader
van het GGOR Rijnstrangen was opgesteld (Witteveen+Bos, 2007). Elk bakje is gekoppeld aan een
achterliggend stroomgebied (afwateringsgebied). De begrenzing van de afwateringsgebieden is
weergegeven in bijlage IV. Er kan zowel water vanuit het bakje richting stroomgebied getransporteerd worden (infiltratie in het stroomgebied) als andersom (diepe en ondiepe kwel);
- het GGOR-scenario “Rietmoeras door dynamiek” is als uitgangspunt genomen. Dit scenario betreft
het voorkeursscenario in de GGOR studie en is inmiddels in procedure gebracht. Dit betekent dus
dat met de waterbalans niet de huidige situatie wordt weergegeven.
hydrologische situaties
Er is onderscheid gemaakt in drie hydrologische situaties, te weten een gemiddelde zomer, een gemiddelde winter en een droge zomer. Deze periodes zijn geselecteerd uit de jaren 1996-2004, de jaren die
in het grondwatermodel waren ingevoerd. Voor de gemiddelde zomer is de zomer van 2001 geselec-
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teerd, voor de gemiddelde winter de winter van 1999-2000 en voor de droge zomer de zomer van 1996.
De selectie van de periode per hydrologische situatie is onderbouwd in bijlage V. De totale periode behorend bij de hydrologische situaties is onderverdeeld in deelperioden variërend van 14 tot 17 dagen
per deelperiode. Voor elke deelperiode is de hoeveelheid ondiepe en diepe kwel en infiltratie voor elk
van de stroomgebieden bepaald met het grondwatermodel.
uitgangspunten stoffenbalansen
De waterbalans is gecontroleerd met een chloridebalans, eveneens op dagbasis. In tabel 4.1 en 4.2 zijn
de chlorideconcentraties weergegeven die als input voor de chloridebalans zijn gehanteerd. Afbeelding
4.2 geeft het verloop van de chlorideconcentatie weer voor traject 1 van de waterbalans. Dit traject is
gekozen voor de controle, omdat in dit traject de waterstromen uit de trajecten 2, 3 en 4 samenkomen
en dus als controle voor alle trajecten kan dienen. In de afbeelding is te zien dat de berekende chlorideconcentraties liggen binnen de ranges van de gemeten waarden. Het verloop van het chloridegehalte
wordt echter niet exact weergegeven. Oorzaken hiervan kunnen gelegen zijn in het feit dat met de waterbalans niet de werkelijk opgetreden situatie maar een scenario is berekend, terwijl de chlorideconcentratie wel gemeten waarden zijn. Daarnaast kunnen de aangenomen waarden voor de chlorideconcentratie in de verschillende posten van de waterbalans mogelijk enigszins verschillen van de werkelijke situatie. Omdat het verloop van de chlorideconcentratie binnen de range van gemeten waarden
ligt en vanwege het feit dat het gehanteerde grondwatermodel reeds was gecalibreerd, is geconcludeerd dat de stoffenbalans voldoende nauwkeurig is voor het doel van deze studie: het in beeld brengen van de belangrijkste bronnen voor een aantal stoffen.
Afbeelding 4.2. Verloop van de chlorideconcentratie in traject 1 (benedenstrooms) in een gemiddelde zomer en vergelijking met de meetwaarden op meetpunt ODR01 uit dezelfde
periode
70,0
Waterbalans traject 1

Chloride-concentatie (mg/l)

60,0

meetwaarden ODR01

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

Op basis van de waterbalans is de belasting door nitraat en nitriet en sulfaat bepaald. In tabel 4.1 en
4.2 zijn de concentraties weergegeven.
Tabel 4.1. Uitgangspunten 1: waterkwaliteit randen (Cl, NO2+NO3, SO4)

Witteveen+Bos
DTC155-2 Onderzoek knelpunten waterkwaliteit Rijnstrangen eindconcept d.d. 1 november 2007

23

concentraties randen

NO2+

Cl

SO4

NO3

een-

bron

aantal metingen/totaal

heid

aantal buizen

Instroom oostrand

2,69

32,4

82,70

mg/l

Jansen en Kemmers (1995)

3/nvt

Diep grondwater tr1

0,18

23,9

23,45

mg/l

Jansen en Kemmers (1995)

4/1

Ondiep grondwater tr1

0,03

27,8

27,00

mg/l

Jansen en Kemmers (1995)

4/1

Diep grondwater tr2

8,85

55,6

53,25

mg/l

Jansen en Kemmers (1995)

8/2

Ondiep grondwater tr2

3,34

57,7

43,95

mg/l

Jansen en Kemmers (1995)

8/2

Diep grondwater tr3

0,00

11,4

69,70

mg/l

Jansen en Kemmers (1995)

2/1

Ondiep grondwater tr3

1,42

15,3

77,30

mg/l

Jansen en Kemmers (1995)

5/1

Diep grondwater tr4

8,73

29,2

50,00

mg/l

Jansen en Kemmers (1995)

3/1

Ondiep grondwater tr4

3,38

29,8

60,70

mg/l

Jansen en Kemmers (1995)

4/1

mg/l

http://www.mnp.nl/mn
c/i-nl-0249.html en RI-

1/nvt

Rijn water

3,40

98,0

40,00

WA-Rijn, 2002 (SO4)

Tabel 4.2. Uitgangspunten 2: initiële waterkwaliteit (Cl, NO2+NO3)
initiële concentratie

Cl

NO2+NO3

eenheid

traject 1

27,0

0,04

mg/l

traject 2

31,4

5,10

mg/l

traject 3

14,6

1,10

mg/l

traject 4

29,7

6,70

mg/l

Het doel van de stoffenbalans is het in beeld brengen van bronnen van stoffen die een knelpunt vormen. Hierdoor kon de stoffenbalans worden vereenvoudigd door alle stoffen als conservatieve stof te
beschouwen. Zo is retentie van stikstof in het systeem niet in de stoffenbalans opgenomen.
4.3. Waterbalans
In de afbeeldingen 4.3 tot 4.5 is de waterbalans voor de vier deeltrajecten in de drie hydrologische situaties weergegeven. De waterbalans maakt verschillende dingen duidelijk. De trajecten verschillen erg
in de mate van isolatie c.q. de som van de aan- en afvoerposten. De trajecten 1 en 2, die de hoofdstrang omvatten, worden in sterke mate (met name traject 1) doorstroomd met water dat bovenstrooms
wordt aangevoerd. Alleen in de zomer valt deze doorstroming grotendeels weg. Daarnaast wordt traject
2 gevoed door kwelwater dat vanuit het Erfkamerlingschap of het traject zelf wordt aangevoerd. De
trajecten 3 en 4 zijn veel meer geïsoleerd. Alleen in droge periodes wordt in deze trajecten water aangevoerd vanuit de hoofdstroom. Gedurende de rest van de tijd zijn deze trajecten uitsluitend kwelgevoed.
In de droge zomer is voor de trajecten 1 en 2 de som van de uitgaande posten groter dan de inkomende posten. Er is dus onvoldoende aanvoer van water om het peil te kunnen handhaven. Dit betekent
dat als gevolg hiervan het peil zal uitzakken (c.q. het watervolume in het bakje van de waterbalans afneemt). In de berekening van het scenario in het grondwatermodel, waarop de waterbalans gebaseerd
is, is er voor traject 2 (het bovenstroomse deel) echter van uit gegaan dat het peil kan worden gehandhaafd. Vanwege dit aangenomen vaste peil, blijft de met het model berekende infiltratie ook hoog. De
hoeveelheid infiltratie is in de waterbalans hard opgelegd (en is dus niet afhankelijk van het peil c.q. het
watervolume. In werkelijkheid zal, bij uitzakken van het peil zoals in de waterbalans plaatsvindt, de infiltratie afnemen omdat zowel de druk als het natte oppervlak afnemen vanwege de lagere waterstand.
Dit betekent dat de infiltratie in de droge zomer in de waterbalans wordt overschat. Op de stoffenbalans
(met welk doel deze waterbalans is opgesteld) heeft dit echter weinig invloed, omdat in de stoffenbalans alleen naar de inkomende posten wordt gekeken.
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Afbeelding 4.3. Waterbalans gemiddelde zomer (april tot oktober). Let op: de schaal van de assen voor de trajecten 3 en 4 is meer dan 10 maal kleiner dan de trajecten 1 en 2.
Traject 1 (benedenstrooms)

Traject 2 (bovenstrooms)
Aanvoer traject 2
Aanvoer Noordstrang
Diep grondwater
Ondiep grondwater
Afvoer Rijn
Afvoer Noordstrang
Afvoer traject 2
Infiltratie

120000
100000
80000

120000
100000
80000
60000

40000

Afvoer [m3/d]

Afvoer [m3/d]

60000

20000
0
-20000
-40000

40000
20000
0
-20000
-40000

-60000

-60000

-80000

-80000

-100000

-100000

-120000
april

mei

juni

juli

augustus

september

-120000
april

oktober

Traject 3 (Noordelijke Rijnstrang)

juli

augustus

4000

2000
0
-2000

2000
0
-2000

-4000

-4000

-6000

-6000

augustus

september

Afvoer traject 2
Infiltratie

4000

juli

oktober

Ondiep grondwater

6000

juni

september

Aanvoer traject 2

8000

Afvoer [m3/d]zz

Afvoer [m3/d]zz

juni

Diep grondwater

6000

mei

mei

Traject 4 (Erfkamerlingschap)
Aanvoer traject 1
Diep grondwater
Ondiep grondwater
Afvoer traject 1
Infiltratie

8000

-8000
april

Aanvoer Grenskanaal
Aanvoer Erkamerlingschap
Diep grondwater
Ondiep grondwater
Afvoer traject 1
Afvoer Erfkamerlingschap
Infiltratie

-8000
april

oktober

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

Afbeelding 4.4. Waterbalans gemiddelde winter (oktober-maart). Let op: de schaal van de assen
voor de trajecten 3 en 4 is meer dan 10 maal kleiner dan de trajecten 1 en 2.
Traject 1 (benedenstrooms)

160000
120000

160000
120000
80000
Afvoer [m3/d]

Afvoer [m3/d]

80000
40000
0
-40000

0
-40000

-80000

-80000
-120000

november

december

januari

februari

10000

-160000
oktober

maart

Aanvoer traject 1
Ondiep grondwater
Diep grondwater
Afvoer traject 1
Infiltratie

Traject 3 (Noordelijke Rijnstrang)

8000

6000

6000

4000

4000

0
-2000

januari

februari

maart

Aanvoer traject 2
Ondiep grondwater
Diep grondwater
Afvoer traject 2
Infiltratie

2000
0
-2000

-4000

-4000

-6000

-6000
-8000

-8000
-10000
oktober

december

10000

8000

2000

november

Traject 4 (Erfkamerlingschap)

Afvoer [m3/d]

Afvoer [m3/d]

40000

-120000
-160000
oktober

Aanvoer Grenskanaal
Aanvoer Erkamerlingschap
Ondiep grondwater
Diep grondwater
Afvoer traject 1
Infiltratie

Traject 2 (bovenstrooms)

Aanvoer traject 2
Aanvoer Noordstrang
Ondiep grondwater
Diep grondwater
Afvoer Noordstrang
Afvoer Rijn
Infiltratie

november

december

januari

februari

maart

-10000
oktober
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Afbeelding 4.5. Waterbalans droge zomer (juni tot augustus). Let op: de schaal van de assen
voor de trajecten 3 en 4 is meer dan 5 maal kleiner dan de trajecten 1 en 2.
Traject 1 (benedenstrooms)

Aanvoer traject 2
Aanvoer Noordstrang
Ondiep grondwater
Diep grondwater
Afvoer Rijn
Afvoer traject 2
Afvoer Noordstrang
Infiltratie

30000

10000

0

20000

10000

0

-10000

-10000

-20000

-20000

-30000

-30000
juni

juli

augustus

juni

Aanvoer traject 1
Ondiep grondwater
Diep grondwater
Infiltratie

Traject 3 (Noordelijke Rijnstrang)

6000

juli

Traject 4 (Erfkamerlingschap)

augustus

Aanvoer traject 2
Ondiep grondwater
Diep grondwater
Infiltratie

6000

4000

4000

2000

Afvoer [m3/d]zz

Afvoer [m3/d]zz

Aanvoer Grenskanaal
Aanvoer Erkamerlingschap
Ondiep grondwater
Diep grondwater
Afvoer Erfkamerlingschap
Infiltratie

30000

Afvoer [m3/d]

Afvoer [m3/d]

20000

Traject 2 (bovenstrooms)

0

2000

0

-2000

-2000

-4000

-4000

-6000

-6000
juni

juli

augustus

juni
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4.4. Verblijftijden
In afbeelding 4.6 is het verloop van de verblijftijden per maand in de deeltrajecten in de gemiddelde
zomer- en wintersituatie weergegeven. De verblijftijden zijn berekend als de gemiddelde som van de
inkomende posten per maand gedeeld door het gemiddelde watervolume van het traject per maand.
In de winter zijn de verblijftijden kort (tot minimaal enkele dagen voor de trajecten 1 en 2), behalve voor
traject 3 (de Noordelijke Rijnstrang). De aanvoer van kwel is in dit traject ten opzichte van het volume
van het traject relatief gering, waardoor de verblijftijd relatief lang blijft. Ter vergelijking: in het Erfkamerlingschap wordt in absolute hoeveelheden ongeveer evenveel kwel aangevoerd, terwijl het volume van
dit deeltraject veel kleiner is. Bij korte verblijftijden zal de kwaliteit van het water lijken op de kwaliteit
van het inkomende water. Interne processen, zoals de opname van nutriënten door algen, hebben bij
een korte verblijftijd slechts beperkte invloed op de waterkwaliteit omdat de tijd te kort is om deze processen op gang te laten komen. In een systeem met korte verblijftijden is de nutriëntenconcentratie dan
ook minder bepalend voor de waterkwaliteit, omdat de nutriënten niet tot expressie komen in de groei
van algen.
Gedurende de zomer nemen de verblijftijden toe. De verblijftijd wordt in alle trajecten langer dan 20 dagen. In de trajecten 1 en 2, waar de nutriëntenbelasting het hoogst is (zie de volgende paragraaf), is de
periode met een relatief lange verblijftijd echter maar kort, alleen de maand juli. Met andere woorden:
een verblijftijd van 50 dagen zal in de praktijk niet plaatsvinden, omdat binnen die periode van 50 dagen
de verblijftijd al weer korter is geworden, omdat het inkomende debiet is toegenomen. Naarmate de
verblijftijden toenemen, hebben interne processen, zoals de opname van nutriënten door algen, steeds
meer invloed op de waterkwaliteit. De primaire productie wordt in dat geval gestuurd door de hoeveelheid nutriënten die in het water aanwezig is.
Afbeelding 4.6. Verblijftijd in dagen
Traject
Traject
Traject
Traject

Gemiddelde zomer
350

1 (benedenstrooms)
2 (bovenstrooms)
3 (Noordelijke Rijnstrang)
4 (Erfkamerlingschap)

Gemiddelde winter

Traject 1 (benedenstrooms)
Traject 2 (bovenstrooms)
Traject 3 (Noordelijke Rijnstrang)

900

Traject 4 (Erfkamerlingschap)
800

300

700
600

200

dagen

dagen

250

150

500
400
300

100
200
50
0
april

100

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

0
oktober
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4.5.

Stoffenbalans

4.5.1. Stikstof
In afbeelding 4.7 en 4.8 is de stikstofbalans (NO3+NO2) weergegeven voor een gemiddelde zomer en
winter.
Afbeelding 4.7. Stikstofbalans (nitraat+nitriet) gemiddelde zomer
Traject 1 (benedenstrooms)

Traject 2 (bovenstrooms)

Aanvoer traject 2

Aanvoer Erkamerlingschap
Aanvoer Grenskanaal

Aanvoer Noordstrang

3

3

Ondiep grondw ater
Diep grondw ater

Diep grondw ater

2,5

Belasting (mg/m2/dag)

Belasting (mg/m2/dag)

Ondiep grondw ater

2
1,5
1

2,5
2
1,5
1
0,5

0,5

0
april

0
april

mei

juni

juli

Traject 3 (Noordelijke Rijnstrang)

augustus september

oktober

Aanvoer traject 1

juli

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

augustus september

oktober

Aanvoer traject 2
Ondiep grondw ater
Diep grondw ater

0,6

Diep grondw ater

Belasting (mg/m2/dag)

Belasting (mg/m2/dag)

juni

Traject 4 (Erfkamerlingschap)

Ondiep grondw ater

0,6

mei

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0

0

april

mei

juni

juli

augustus

september

april

oktober

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

Afbeelding 4.8. Stikstofbalans (nitraat+nitriet) gemiddelde winter
Traject 1 (benedenstrooms)

Aanvoer Erkamerlingschap

Aanvoer Rijn

Traject 2 (bovenstrooms)

Aanvoer Grenskanaal

Aanvoer traject 2

6

Aanvoer traject 1

6

Aanvoer Noordstrang

Ondiep grondw ater

5

Diep grondw ater

Belasting (mg/m2/dag)

Belasting (mg/m2/dag)

Ondiep grondw ater

4
3
2

4
3
2
1

1

0
april

0
april

Diep grondw ater

5

mei

juni

juli

Traject 3 (Noordelijke Rijnstrang)

augustus september

oktober

Aanvoer traject 1

mei

juni

Traject 4 (Erfkamerlingschap)

Ondiep grondw ater

0,5
0,4
0,3
0,2

augustus september

oktober

Aanvoer traject 2
Ondiep grondw ater
Diep grondw ater

0,7

Diep grondw ater

0,6
Belasting (mg/m2/dag)

Belasting (mg/m2/dag)

0,6

juli

0,5
0,4
0,3
0,2

0,1

0,1

0

0

april
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Uit afbeelding 4.7 en 4.8 blijkt dat een belangrijk deel van het nitraat bovenstrooms wordt aangevoerd.
In traject 2 is zomer en winter de aanvoer vanuit het Grenskanaal de belangrijkste post in de nitraatbelasting. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat de nitraatconcentratie in het Grenskanaal in de stoffenbalans conservatief gekozen is (2,69 mg/l). Uit afbeelding 3.2 blijkt dat deze concentratie in de winter
op kan lopen tot 7 mg/l, waardoor de belasting vanuit het Grenskanaal mogelijk nog hoger is. De geïsoleerde trajecten 3 en 4 worden vrijwel alleen belast door de aanvoer van nitraat uit het grondwater.
De belasting is hier dan ook veel geringer, wat ook in hoofdstuk 3 reeds geconstateerd is. Ook in het
grondwater zijn echter hoge nitraatconcentraties aanwezig.
4.5.2. Sulfaat
In afbeelding 4.9 is de stoffenbalans voor sulfaat weergegeven voor een gemiddelde zomer.
Afbeelding 4.9. Sulfaatbalans gemiddelde zomer

2

Aanvoer traject 1

Traject 3 (Noordelijke Rijnstrang)

be
r
ok
to

Aanvoer traject 2

Traject 4 (Erfkamerlingschap)

Ondiep grondw ater

1

se
p

au

ok
to

ap

ril

be
r

be
r
te
m
se
p

au

m

ap

gu
st
us

0
ju
li

0
ju
ni

1
0,5

ei

2

be
r

1,5

gu
st
us

4

3
2,5

ju
li

6

3,5

ju
ni

8

Diep grondw ater

ei

10

Ondiep grondw ater

4,5
4

m

Belasting (mg/m2/dag)

Diep grondw ater

12

ril

Belasting (mg/m2/dag)

Ondiep grondw ater

14

Aanvoer Grenskanaal

5

Aanvoer Noordstrang

16

Aanvoer Erkamerlingschap

Traject 2 (bovenstrooms)

Aanvoer traject 2

te
m

Traject 1 (benedenstrooms)

Diep grondw ater

6

Ondiep grondw ater
Diep grondw ater

0,8

Belasting (mg/m2/dag)

Belasting (mg/m2/dag)

0,9

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

5
4
3
2
1

0,1
0
april

0

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

Uit afbeelding 4.9 blijkt dat, in vergelijkig met nitraat, voor sulfaat het grondwater in veel grotere mate
een belangrijke bron is. Daarnaast blijkt dat de belasting per vierkante meter in de Noordelijke Rijnstrang veel geringer is dan in de overige trajecten. Dit laatste komt niet geheel overeen met de metingen, in hoofdstuk 3 is ook in de Noordstrang (de Rosandse polder) een hoge sulfaatconcentratie geconstateerd.
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5. OPLOSSINGSRICHTINGEN
In tabel 3.4 zijn verschillende knelpunten ten aanzien van de waterkwaliteit in het Rijnstrangengebied
naar voren gekomen. In dit hoofdstuk worden mogelijke oplossingsrichtingen besproken bij deze knelpunten. De knelpunten zijn hierbij gegroepeerd in 3 groepen:
- de hoge belasting met nitraat en sulfaat (knelpunt met betrekking tot Natura 2000-doelen);
- de geringe stroomsnelheid, doorstroming en het lage zuurstofgehalte (knelpunt met betrekking tot
het KRW-watertype R6);
- de overschrijdingen van enkele prioritaire stoffen (knelpunt met betrekking tot de KRW).
belasting met nitraat en sulfaat
Het terugdringen van de belasting met nitraat en, daamee samenhangend, de belasting met sulfaat is
naar verwachting slechts zeer beperkt mogelijk. Voor een deel zullen nitraat en sulfaat lokaal worden
aangevoerd, voor een veel belangrijker deel is de aanvoer echter regionaal, zoals uit de stoffenbalans
is gebleken. De mogelijkheden zijn naar verwachting het grootst in de meest geïsoleerde delen (Erfkamerlingschap, Noordelijke Rijnstrang). Het is aan te bevelen in deze delen de kwaliteit van de grondwaterstromen nader in kaart te brengen om de exacte mogelijkheden te bepalen. Voor de stoffenbalans
zijn ten aanzien van de grondwaterkwaliteit gegevens gebruikt uit 1994 en 1995. Mogelijk zijn de omstandigheden verandert, of zijn er op lokale schaal variaties in de kwaliteit van het grondwater die nu
niet zijn gesignaleerd. Er is ook nog een mogelijk nadeel aan het terugdringen van de nitraatbelasting.
Zoals in hoofdstuk 3 reeds is aangegeven, kan een lagere nitraatbelasting leiden tot de ophoping van
zwavel in de bodem, waarbij het voor waterplanten giftige sulfide wordt gevormd en fosfaat kan vrijkomen uit de waterbodem. Dit effect is van groot belang om te beschouwen voordat tot eventuele maatregelen wordt overgegaan.
stroomsnelheid en doorstroming
Gebleken is dat de doorstroming in de zomermaanden gering is, ook in de hoofdstrang. Waarschijnlijk
als gevolg hiervan treden in combinatie met eutrofe condities in de zomer zuurstoftekorten op. Om de
doorstroming te verbeteren zijn er wellicht mogelijkheden in het aanpassen van het verdeelwerk bij
Netterden, waarbij meer water naar het Rijnstrangengebied kan worden geleid. De effecten van deze
maatregel zijn ingeschat aan de hand van de opgestelde water- en stoffenbalans. De resultaten zijn
weergegeven in bijlage VI. Uit de resultaten blijkt dat de maatregel gunstig is voor de doorstroming tijdens droge perioden. Het is echter onzeker of juist in deze droge maanden ook daadwerkelijk voldoende water beschikbaar is dat via het verdeelwerk naar het Rijnstrangengebied kan worden geleid. Daarnaast is de kwaliteit van het water onbekend. Het water dat nu via het Grenskanaal wordt aangevoerd
is zeer nitraatrijk. Wanneer dit ook het geval is bij het extra water dat wordt aangevoerd, dan zal de nitraatbelasting als gevolg van deze maatregel alleen maar toenemen, hetgeen onwenselijk is. Aanbevolen wordt het aanbod en de kwaliteit van het water dat via Netterden zou kunnen worden aangevoerd
nader te onderzoeken. De doorstroming van de hoofdstrang kan overigens nauwelijks worden verbeterd door de geïsoleerde delen (Erfkamerlingschap en Noordelijke Rijnstrang) nog verder te isoleren,
aangezien de waterstromen vanuit de hoofdstroom in de richting van deze delen nu reeds zeer gering
zijn.
overschrijding prioritaire stoffen
Voor enkele stoffen (som Benzo(ghi)peryleen en Indenopyreen, som Benzo(k) en Benzo(b)fluorantheen) zijn overschrijdingen geconstateerd. Omdat de bron van deze stoffen met name atmosferische depositie betreft, dienen bovenregionale maatregelen te worden getroffen. Op Europees
niveau worden in de Dochterrichtlijn prioritaire stoffen maatregelen voorgenomen om emissies van deze stoffen te verminderen.
tot slot
Wanneer we nog eens naar de Natura 2000 doelen kijken, zijn voor het Rijnstrangengebied (in relatie
tot waterkwaliteit) met name het Habitattype Meren met Krabbescheer en fonteinkruiden en daarnaast
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(soortenrijk) rietmoeras voor moerasvogels van belang. Geconcludeerd wordt dat de mogelijkheden
voor herstel van het eerste habitattype met name zullen liggen in de geïsoleerde delen van het Rijnstrangengebied (Erfkamerlingschap en Noordelijke Rijnstrang). Om deze mogelijkheden verder in beeld
te brengen wordt aanbevolen deze gebieden nog eens in meer detail te bestuderen, waar bij met name
zou kunnen worden gekeken naar de (kwaliteit van) de lokale grondwaterstromen (zie ook hierboven).
Voor soortenrijk rietmoeras spelen ook de hoofdstrangen een belangrijke rol. Specifieke knelpunten in
de waterkwaliteit zijn voor dit habitattype niet naar voren gekomen, behalve wellicht het optreden van
sulfidetoxiciteit wanneer de nitraatbelasting kan worden teruggedrongen. Naast waterkwaliteit is voor
rietmoeras het peilbeheer zeer belangrijk, waaraan in het GGOR-traject reeds aandacht is gegeven.
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BIJLAGE I Waterkwaliteit: stikstof en fosfaat
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BIJLAGE II Beschrijving AqMaD
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BIJLAGE III Resultaten knelpuntenanalyse AqMaD
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BIJLAGE IV Afwateringsgebieden trajecten waterbalans
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BIJLAGE V Selectie hydrologische situaties

Witteveen+Bos
DTC155-2 Onderzoek knelpunten waterkwaliteit Rijnstrangen eindconcept d.d. 1 november 2007

BIJLAGE VI Resultaten oplossingsrichting aanpassen verdeelwerk Netterden
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Oplossingsrichting aanpassen verdeelwerk bij Netterden
Een mogelijke oplossingsrichting om de stroomsnelheid in de Oude Rijn te verhogen is het aanpassen
van het verdeelwerk bij Netterden. Hierbij wordt water vanuit de Millinger Landwehr ingelaten in het
Grenskanaal. De effecten van deze maatregel zijn berekend voor een gemiddelde zomersituatie. Het
debiet dat vanuit de Millinger Landwehr wordt ingelaten is afgeleid uit een eerder uitgevoerd hydrologisch onderzoek naar verbetering van het Grenskanaal (Worm et al., 1999). In deze studie is in een
gemiddelde situatie (0,1Q) een debiet van 0,1m3/s vanuit de Millinger Landwehr op het Grenskanaal
gezet om streefpeil op het Grenskanaal te kunnen realiseren. Dit debiet is als een constante factor als
externe randvoorwaarde aan de waterbalans toegevoegd. Gegevens over de waterkwaliteit van de Millinger Landwehr zijn niet beschikbaar. Voor de stoffenbalans zijn daarom de gehalten in het Grenskanaal gehanteerd.
Afbeelding 1 laat de waterbalans voor de gemiddelde zomer zien, afbeelding 2 de verblijftijden en afbeelding 3 de stikstofbelasting.
Afbeelding 1. Waterbalans gemiddelde zomer
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Afbeelding 2. Verblijftijden gemiddelde zomer
Traject 1 (benedenstrooms)
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Afbeelding 3. Stikstofbelasting gemiddelde zomer
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Uit de afbeeldingen wordt duidelijk dat de verblijftijd in trajecten 1 en 2 korter wordt. Het effect is met
name zichtbaar in droge perioden. In de oude situatie bedroeg de verblijftijd in de maand juli in traject
circa 75 dagen, in deze oplossingsrichting circa 30 dagen. De verblijftijd in juli in traject 1 neemt af van
circa 30 dagen in de oude situatie naar circa 20 dagen in de oplossingsrichting.
Tegelijkertijd zien we dat de stikstofbelasting als gevolg van de aanpassing van het verdeelwerk toeneemt met circa 0,5 mg/m2/dag in de trajecten 1 en 2.
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