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Samenvatting

In dit rapport wordt het Rivier-Ecotopen-Stelsel (RES) gepresenteerd: een
indeling van ecotopen voor het zomer- en winterbed van de grote rivieren in
Nederland en direct aangrenzende gebieden in België en Duitsland

Een nieuwe indeling van rivier-ecotopen bleek gewenst, omdat er bij diverse
studies telkens weer nieuwe indelingen worden opgesteld, die van elkaar
verschillen in onderscheiden ecotopen en gebruiksmogelijkheden. Dit is niet
alleen ineÍficiënt, het bemoeilijkt ook de onderlinge vergelijking van onder-
zoeksresultaten.

Het Rivier-Ecotopen-Stelsel biedt een basis voor toekomstige beleids- en
ootwerpstudies binnen het onderzoeksprogramma 'Ecologische Herstel van dè
Rijn en de Maas'. Het RES is vooral bedoeld voor gebruik op nationaal en
regionaal niveau, door beleidsmakers, ontwerpers en beheerders.

Het Rivier-Ecotopen-stelsel bouwt voort op en is afgeleid uit bestaande
indelingen en uit wensen vanuit het gebruik ervan. Het stelsel omvat 18
rivier-ecotopen eo 65 deel-ecotopen (zie tabel paragraaf 2.1). Bij de samenstel-
ling zijn als eisen gehanteerd: een beleidsmatige betekenis, een hanteerbaar
aantal, mogeliJ'kheden vooÍ toepassing op landelijk en regionaal niveau,
mogelijkheden voor weergave van effecten; een specifieke ecologische inhoud,
en vlakdekkend en op eenvoudige wijze karteerbaar.

Een ecotoop is gedefrnieerd als een ruimtelijk te begrenzea ecologisóe eenheid
waÍIrvan de samenstelling en ontwikkeling worden bepaald door de abiotische,
biotische en antropogene condities ter plekke.

Voor de plaatsbepaling in het landschapsecologische systeem is nagegaan hoe
het niveau van het Rivier-Ecotopen-Systeem zich verhoudt tot globalere en
meer gedetailleerde niveaus. Aansluitend op een hiërar',chische benadering is een
qanznt voor een classificatie van de systemen van de Rijn en de Maas uitge-
werkt, waarin vier hiërarchische niveaus zijn onderscheiden: stroomgebiedszo-
ne, riviertraject, rivier-ecotoop en eco-element. Het Rivier-Ecotopen-Stelsel
komt oveteen met het niveau van rivier-ecotopen. Voor dit niveau zijn de
morfodynamiek, de hydrodynamiek en de gebruiksdynamiek relevante inde-
lingskenmerken.

De morfodynamiek omvat alle mechanische krachten die worden uitgeoefend
op zowel bodem, vegetatie als fauna van een ecotoop. Het gaat hoofdzakelijk
om.erosie, transport, en sedimentatie van substraat en organismen. Er zijn vier
klassen onderscheiden: zÊ&t sterk dynamisch (a), sterk dynamisch (b), matig
dynamisch (c) en gering dynamisch (d).

De hydrodynamiek vat alle fysiologische invloeden samen die het rivierwater
uitoefent op de ontwikkeling van bodem, vegetatie en faunapopulaties. Op de
eerste plaats betreft het duur, tijdstip en dieptes van overstromingen waaÍaan
het ecotoop wordt blootgesteld. De hydrodynamiek is ingedeeld in 6 klassen:
diep open water (0), pennanent water (1), oeverzone (2), frequent overspoelde
zone (3), periodiek overstroomde zone (4), zelden overspoelde zone (5) en
overstromingswije zone (6).
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Somenvafting

De gebruiksdynamiek omvat alle bewuste en doelgerichte inrichtings- en
beheersinvloeden die de rrens uitoefmt op de ontwftkeling van bodem,
vegetatie en faunapopulaties. Hier zijn vier klassen: onderscheiden: nagenoeg
natuurlijk (l), begeleid natuurlil'k (2), hdf natuurlijk (3) en multifunctioneel (4).

Voor elk van.;dÊ onderscheiden ecotopen in het Rivier-Ecotopen-stelsel wordt
:rangegeven onder welke omstandigheden zij kunuen voorkomen, in terrnen van
morfodynamiek, hydrodynamiek en gebruiksdynamiek. Deze plaatsbepaling is
samengevat ia de tabellen van hoofdstuk 4. Wanneer rivier-ecotopen niet alleen
onderscheiden kunnen worden op basis van de iadelingscriteria op het niveau
van rivier-ecotopen, maar op basis van indelingscniteria voor riviertrajecten
(zoals getijdestroming) of aanvullende factoren (zoals vegetatiesucoessie), zijn
deze als overige onderscheidende factoren vermeld.

Voor een eenduidige beeldvorming van de ecotop€Nl wordt in hoofdstuk 5 ee,n

indruk gegpven van de ecologische inhoud van elk van de ecotopen, door hun
waarschijnlijke vegetatiekundige samenstelling en faunistische habitatkwalitei-
ten te beschrijven. De beschrijving is indicatief, omdat regionale en lokale
verschillen in speciÍieke ecologfsche samenstelling niet zijn uitgewerkt.

Ten slotte wordt de toepassing van het Rivier-Eeotopen-Stelsel uitgewerkt voor
de twee projecten die de directe aanleiding waÍen voor het opstellen ervan: het
pÍoject Integrale Verkenning Rijntakken en het pÍoject Rhine-Econet. De voor
deze projecten geselecteerde rivier-ecotopen worden gepresenteerd in de
tabellen 6.1 en 6.3.

In het pÍoject Integrale Verkenning Rijntakken worden enkele inrichtingsalter-
natieven voor het zomerbed en de uiterwaarden van alle Rijntakken beoordeeld
op hun rivierkundige, ecologische: en maatschappelijke consequentibs.. De
ecotopen zijn gekarteerd door middel van een modelmatige berekeniug van de
overstromingsduur van uiterwaarden en van de stromingsdynamiek tijdens
hoogwaters èn door een kartering van vegetatiestructuren op basis van topo-
grafische kaarten en luchtfoto's. Een overlay van deze kaarten leverde een
overzicht van de thans aanwezige rivier-ecotopen.

In het project Rhine-Econet wordg ook op basis van scenario's, het effect
nagegaan van een op realisatie van ecologische netwerken gerichte plannirg op
de biodiversiteit langs de Rijn en de Waal. De kartering van eootopen is in dit
project gesplitst in een kartering van fysiotopen:en vegetatiestructuren. De
fysiotopen zijn gekarteerd op basis van analyse van kaartinformatie over reliëf
en hoogteverschillen in de uiterwaarden, en bodernkundige en topografische
informatie.
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Summary

In this. report the River Ecotope System is presented. This system classifies
ecotopes that occtrr in the river beds and present floodplains of the Rivers
Rhine and Meuse in the Netherlands and adjacent parts of Belgium and
Germany.

A new classification lvas needed, because in several projects classifications aÍe
made, that differ in eootopes classified and in possiblities for application. Apart
from being inefficient, this way of working hampers mutual comparison and
use of results.

The River Ecotope System offers a base for future policy-oriented research and
design projects within the project 'Ecological Rehabilitation of the Rivers
Rhine and Meuse'. The River Frotope System is to be used on national and
regional levels by poliry makers, landscape architects and those involved ín
nature and river management.

The River Ecotope System has been derived from the already existing
classifications and from several terms for direct application. The system
contains 18 river-ecotopes and 65 sub-ecotopes, listed in the table below.
Incorparation of ecotopes in the system has been based on criteria: political
relevancy, easy to handle in number, relevancy to application at national and
regional levels, possibilities of describing effects of measures, a specific
ecologial characterization, and easy to be mapped for the whole area.

Ecotopes are defined as spatial ecological units of which the composition and
development are determined by their abiotic, biotic and anthrspogeneous
factors.

To determine which of the different levels within the ecological system
corresponds to that of the River Ecotope System, the system was compared
with more global and more detailed levels. A tentative hierarchical
classification for the River Rhine and River Meuse systems was set up, in
which four levels are distinguished: the drainage basin zone, the river reach, the
river ecotope, and the eco-element. The River Ecotope System corresponds to
the level of river ecotopes. On this level morphod;mamics, hydrodynanrics and
land use dynamics are relevant criteria for classification.

The morphodynamics include the mechanical and physical influenoes of
flowing water on substrate, vegetation and animals of ecotopes. They mainly
concem erosion, tranport and deposition of substrate and organisms. Four
classes of morphodynamics have been distinguished: very large dynamics (a),
large dynamics (b), moderate dynamics (c), and small dynamics (d).

The hydrodynamics relate to the physiologrcal or hydrological influenoe of
water on site, vegetation and animals. First of all this concerns the duration,
time and depth of flooding of ecotopes. Six classes of hydrodynamics have
been distinguished: deep water (0), permanently flooded (l), shorefaoe (2),
frequently flooded (3), periodically flooded (4), seldomly flooded (5), never
flooded (6).

J



Sumwry

The land use dynamícs includes all influenes of man on soils, vegetation and
animal populations, aimed at development and management of land. Four
classes have been distinguished: completely natural (l), natural (2),
semi-natural (3), cultural (4), including natural land use functions as well as
forestry (b), water management (r), pasture (g) and arable farnring (a) and
urban functions (s).

For all the ecotopes of the River Ecotope System the occurrenoe is indicated in
terms of morphodynamics, hydrodynamics and land use dynamics. This
occurïerce is summarized in the table below. In case ecotopes could not be
distinguished by means of the criteria of the river ecotope level solely, sinoe
they are partly detErmined by criteria relevant on the level of river reaches
(such as tidal currents) or other factors (such as vegetational suoession), these
criteria are mentioned sepaÍately as Other differentiating criteria.

To specify the ecotopes, an impression of their ecological contents is given in
Chapter 5: a description is givea of probably relevant types of vegetation and
qualities as habitats for animal populations. This characterization is indicative
only, as regional and locat differenoes have been not incorporated.

Finally, application of the River Ecotope System is exempliÍied the two
projects that have triggered the set-up of the system: the flntegrale Verkenning
Rijntakken' project and the Rhine-Econet project. Selected river ecotopes for
these projects are presented in Tables ó.1 and 6.3,

In the 'Integrale Verkenning Rijntakken'project some scenarios for
development of river bed and floodplains of the River Rhine and its
distributaries ar€ evaluated on their effects on river management, ecology and
society. Ecotopes have been mapped by mapping vegetation structure and
modelling flooding duration and stream velooities. An overlay prooedure
provided the map of present river ecotopes.

In the 'Rhine-Econet' project, the eÍfect of planning aimed at realizing of
ecological networks on biodiversity along the River Rhine is evaluated, also by
means of a scenario study. Mapping ecotopes was aocomplished by mapping
physiotopes and vegetation structures separately. Physiotopes lveÍe mapped
using and analysing information on relief, soils and topography of floodplains,
stored in already existing maps.
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Summary
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I

Ecotopc Morphodynamics
abo d

Hydrodynamics
0123 4 5 6

Laad use dynamics
I 2 3b313s4b414g4a4s

O&er diffentiating ctiteria

Zd Deep rlverbcd ab 0 12 4r .k ntaln chrnrd
Zo Shallow rlverbed
Zn-l shallow gravel bed
Zo-2 shallow sand bcd
Zo-3 shallow lidal bsd

rbc
a

b
bc

3r&4s
31 4r {s
314r&
31 4Í 4s

t2
t2
l2
12

mlndiund
in tra.nsport zone only

in0ucnood by tidcs

Ze Bar/beach/brnh
k-l gravel bar
Zs-2 sand bar/sandy bearh
k-3 clay bar/ctrayey beac,h

k4 Íushes bank
74-5 eroding banUsteep bank
Zs-6 groyls/Í€tetnê|lts

abcd

b

od
abc
aba

23
2
2
2
2
23
23

l23r&*
l2 3r
12 3r
l2 3r
12 3r
12 3r

4s4r

shcefaoe n+ln chonnd
in lÍarpoÍt z<rle obly
idlucned by Sbpq aad wind
influenced by tides aad barragc
inllufnoed by tides and barrages
in tra.uspoÍt zone rmidy

Ob Fcested no@al levee

Ob-l natrral lsvee haÍdwood forest

Ob-2 nahual lcveetardwood shrubs
Ob-3 natural lcvee softwood forest
Ob-4 natural lcvec softwood shnrbs
Ob-s nah[al lwce production forcst

b
b

b
b
b
b

45
45

45
4
4
45

1t3b4b
l23b

123b
l23b
123b

4b

nituÍal cliÍïlar v€gËtation or 1ní of
nrsaic
transition vcgetatiol or paí of rmsaic
tÍan8ition v€Fidtion or part ofnrcsaic
pioncer vegetatiol

Or Herbaceos rntrsl lwee
Or-l herbaceous rivcr dune

Or-2 herbaceous drtrral lsvce
Or-3 arable aatural lsv€Ê

Or-4 builtupnatral lcvcc

b
b

b
b
b

45
45
45

45
)

| 2 3r + 4a*
12 3r

12314Í
4L

tls

natural lsrr€cs sfrongly iollucnccd by
winil
no strong infuooc of wind

Og GrN€.lnrfird l€ree
Og-l nahrÍal l€veÊ paEXurs

Og-2 naÍlral lcvcch.oyficld
Og-3 natural lwee productio! meados,

t
b
b
b

45
J

4
45

23945
23g
23s

48,

Ub tr'orcstod Íloodplaln
IJb-l Ooodflain hardwood foresl

Ub2 Íloodt'ain hardwood shrubs
Ub-3 ltoodplain soÍïwood forct
ub-4 0oodflain softwood shrubs
IJb-5 Íloodplail hardwood produotion

foresl
Ub-6 tloodf,ail softwood produotion

forest

cd
cd

cd

cd

5

J

3d5
45

45

45

L23b 4b
123b

l23b
| 23b
l23b

4b

4b

natual diÍÍEx vegctatio! oÍ paí of
nngaic
trangition vegclation or lnrt of moaaic
trandtiol vegctalion or port of mosaic
pion€er vcgptation

Ur Herbacews f,@rldn
Ur-l rió sÍÍuctuÍcd hobapeous

llooddain
Ut-2 poor stÍugtuÍed herbaceous

Íloodplain
Ur-3 arable Íloodflain
Ur-4 built up Íloodplain

cd
cd

od
cd

345
5

34

45
45

| 2 31 41 4a4c
23r

l2 31 4r

4L
,h

Ug Gressorl íoodplaln
U*l ricà stnrerrod foodflain pasare
Ug-2 lloodflain hayfield
Ug-3 troodflain produotion nreodow

c
cd
od
cd 45

345
34

2394C
23e
23e

4E

Mb Marshy Ílodplaln fcet
Mb-l rnarshy lloodf,ain hardwood foresl

Mb-2 nurshy Íloodplain softwood forest
Mb-3 marshy Íloodplain shrube
Mb-4 Íloodfloin seelnge forest

cd
cd

cd
cd

d

34S6
45

5
J

56

r23b 4b
| 23b

| 23b
l23b
| 23b

ldluenoorl by hlgh r*.r{bl€f
aêtuÍal dimar vegptdtior or port of
rnosaio
transition vegctetion or lnrt ofnroeaic
pioneer or transition vqctation
pennanenív hig[ woter-taUes

Mr Manhy hetroeor floorlplaln
Mr-l hcrbceous swamp
Mr-2 rccd swamp
Mr-3 secpage swamp

cd
od
cd

d

343
34

5

&

4t

t2 3r
12 3r
12 3r

3r

ldluencod by hlg[ wd.r{ó|er

pcnnaaenily high wateÍ-labl€

Mg Marshy gr*erl f,oodplaln
Mg-l riá stÍuo&Íed marshy floodflain

pasfurs
Mg-2 rnarshy Íloodplain poduction

meadow
Mg-3 ntarshy floodf,ain socpa4p pasalre

c.l
cd

cd

d

345
345

345

5

23e49
23s

49

3g permnenlly higL lr'atcÍ-l4blog
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Summary

EootoF MorphodynaoÉce
abod

Hydrodynarnics
0 r 23 4 5 6

Laul rxc dyunrics
1 2 3b 313s4b41494a4s

Olhcr diÍfcntiating criteria

Hl ltrgh'*rter+ee fcested terrrae
Hb-l higb-wal,er-free forcst

Hb-2 higfu-watcr-frcc shrubs
Hb-3 higL-watcr-fÍee produotion forcst

d
d

d
d

6
6

6
6

l23b .lb
| 23b

| 23b
4b

natural climar vegetatiron or port of
mosaic
transition vegetatioa or pan ofmosaic

lír Htrtocm hg[rwrtefee tenace
Hr-l tigt-water-frce herbaceous rough
Ht-2 araUe higl-walcr-frec terrape
Hr-3 buill up higft-water-frcc terrace

d
d
d
d

6
6
6
6

4rt
4L

&

12314r
12 3r

Hg Grass€d Hgb{nt€r.ft€e teÍrrce
Hg-1 hig!-watcr-free utural pasture
Hg-2 higfu-water-frcehayfidd
Hg-3 high-watr-fÍ€e productioameadow

d
d
d
d

6
6
6
6

23g4g
23e
23c

4g

on suitable poor soils

Wn S[e crrmd
Wn-l sondy side óannel
Wn-2 daycy side c&anncl
Wr3 tidal càanncl

bc
b

c

,

2
2

12 3r
l2 3r
12 3r
12 3r

p€rm[eody Íowlng wster

inlluenced by tides

Ws floodpleln clrnnd
Ws-l connected tloodfain c,tamd
Ws-2 doscd lloodflain chan'd
Ws-3 stagnaat lloodt'ain clannd
Ws-4 seepago floody'ain channd
Ws-S st€aÍn lloodolain chanacl

cd

d
d
d

345
56
56
56

123456
t2

12 3r
l2 3t
12 3r
12 3r
12 3r
12 3r

shnnow war€r, perlo.Ucally bdated

influcnced by seepage

inÍucnoed by a crnall sidestrcarn

Wp Í..te
WPl oonneotcd latc
Wp2 doscd la*c
\4/p3 di&e breach scour hole

bcd
b

od
od

0t23456
012

3.4 5 6
5ó

l23r41{o
12 31 4Í 46

l2?r4td6
12 31 4Í ,k

wrtcr deE[r r! 15 D.

widê open w4tcr
snralle olrn water
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1 Inleiding

1.1 Doel en achtergrond
In dit rapport wordt een indeling van ecotopen voor het buitendijkse rivieren-
gebied gepresenteerd, die is afgeleid uit bestaande indelingen en uit wensen
vanuit het gebruik ervan bij ontwerp- en beleidsstudies.

De indeling beperkt zich tot het winterbed van de grote rivieren in Nederland
en de direct aaÍrgÍenzende gebieden in Duitsland en België.

In het kader van onderzoek naar natuurontwikkelingsmogelijkheden in het
rivierengebied van Nederland zijn de afgelopen jaren door diverse instellingen
typologieën of classificaties van ecotopen opgesteld. (Leemans, 1989; Knaapen
en Rademakers,1990; Runhaar, 1991; Duel, l9l; Mulder et aL,19912; Harms
en Roos-Klein LankhoÍst, 1994, Grontmij, 1994). Bij diverse beleids- en
ontwerpstudies blijkt telkens weer opnieu\ry een indeling van ecotopen te
worden opgesteld. Dit is niet alleen ineÍficiënt, het bemoeilijkt ook de onderlin-
ge vergelijking van onderzoeksresultaten. AJhankelijk van het doel en van het
gebied lvaarvoor deze indelingen zijn ontwikkeld, àjn er namelijk duidelijke
verschillen in onderscheiden ecotopen en gebruiksmogelijkheden.

Voor de toekomstige studies binnen het onderzoeksprogramma Ecologisch
Herstel van de Rijn en de Maas (Aaonymus,l99z), bleek het daarom wenselijk
te zoeken naaÍ een indeling die in de diverse projecten gebruikt zou kunnen
worden. Uitgaande van toekomstige toepassingen en gebruikseisen is een
indeling opgesteld, die zoveel als mogelíjk voortbouwt op de voorgaande
indelingen en de ervaringen daarrnee. Het gaat dan ook niet om een volledig
herziene manier van indelen, mÍutx eerder om een formulering van de 'state of
the art' van dit moment, die ten minste een aantal jaren als basis kan dienen
voor nieuwe projecten. Uitenard zijn de huidige kennis en de mate waarin
gegevens gebiedsdekkend beschikbaar njn, bepalend geweest voor de mate van
detail van de indeling.

Directe aanleiding om een nieuwe ecotopenitdeling te ontwikkelen waren de
voorbereidingen voor de projecten 'Ecological evaluation of scenarios for
nature restoration and connectivity, a case study for the Lower Rhine (Rhine-
Econet)' en'Integrale Verkenning Rijntakken (IVR)'.

7.2 Toepassing en gebruÍkseisen
Zoals al blijkt uit de grootte van de te bestuderen gebieden in beide bovenge-
noemde projecten, is de hier ontwikkelde indeling van ecotopen vooral bedoeld
voor gebruik op nationaal en regionaal niveau, door beleidsmakers, ontwerpeÍs
en rivierbeheerders. Het schaalniveau van de indeling en het aantal onder-
scheiden eenheden zijn hierop afgestemd. De indeling is niet direct bruikbaar
voor lokale waagstukken zoals de inrichting, monitoring en het beheer van
natuurgebieden, maaÍ biedt wel mogelijkheden voor aansluiting aan dit
schaalniveau.

BeleidsmakeÍs, ontwerpeÍs en rivierbeheerders zullen de indeling gebruiken om
effecten van ingrepen op het ecosysteem van het rivierengebied te voorspellen
en om deze effecten op basis van een beschrijving of interpretatie van de
uitgangssituatie te beoordelen.
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lnleíding

In de projecten Rhine-Econet en IVR bij voorbeeld, wgrden indelingen van
ecotopen toegepast om het abiotische milieu en natuurgebieden te inventarise-
ren, om inríchtingsvarianten te definiëren, en om ontwikkelingsresultaten af te
leiden. Een indeling van ecotopen is dus relevant voor zowel het uitdrukken
van beleidsvoomemens als het verbeelden van consequenties van beleidskeuzen.

Met het oog op deze toepassingen nl de ecotopenindeling moeten bestaan uit:
1 een identiÍioering van ecologische eenheden die homogeen zijn voor

zowel vegetatie en fauna, als voor de abiotische en antropogene
aspecten van het ecosysteem die de vegetatie en fauna beïnvloeden;

2 eeo rangschikking van deze eenhedren zodat voorspelling van effec{en
van ingrepen mogelijk wordt, door de indeling te koppelen aan aspec-
ten die gemanipuleerd kunnen worden met ingrepen,

3 een koppeling aan eenvoudig meetbare en/of eenduidig herkeabare
kennprken voor gebiedsdekkende inventarisatie en kartering.

Verdonschot et aI. (1992) maken een onderscheid in classifioerende en typologi-
sche benaderingen. Samengevat ligt bij classificaties de nadruk op scherpe
klassegrenzen, en bij typologieën op een besctrrijving van een kenmerkend type.
Vanwege de gebruikseisen zou de ecotopenindeling idealiter een classificatie
moeten zijn. Systematische inventarisaties zijn immers slechts mogelijk met
duidelijk herkenbare klassegrenzen.

In de praktijk is echter gebleken dat door de complexiteit en dynamiek van de
systeembepalende factoren er nog onvoldoende (veld)kennis aanwezig is voor
een uitwerking als classificatie. In deze studie wordt daarom een typologie
aangereikt. Waar mogelijk worden echter wel criteria voor begtenzing van
eenheden aangereikt. Omdat daarbij niet de ecologische samenstelling of
habitatkwaliteit van de afzonderlijke eenheden als criteria lvoÍden gekozen,
maar landschapsecologische factoren die het ecotoop conditioneren, spreken
wij van een ecotopenindeling en van een Rivier-Ecotopen-Stelsel.
Een ecotoop wordt daalbij gedeÍinieerd als een ruimtelijk te begrenzen ecologi-
sche eenheid waarvan de samenstelling en ontwikkeling worden bepaald door
de abiotische, biotisohe en antropogene condities ter plekke.

1.3 Opzet van het rapport
Na deze inleiding woÍden in hoofdstuk 2 allereerst de ecotopenindeling, het
Rivíer-Ecotopen-Stelsel gepresenteerd, en de werkwijze die gevolgd is voor het
identificeren van eenheden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 nagegaan welke
indelingscriteria relevant zijn voorhet niveau van het Rivier-Ecotopen-Stelsel,
op basis van een plaatsing in een hiërarchische classificztie van de systemen
van de Rijn en de Maas. In hoofdstuk 4 wordt Íurngegeven onder welke eco-
logische omstandigheden de genoemde ecotopen voorkomen, in termen van
standplaatsfactoren en ïyaaÍ mogelijk klassegrenzen. In hooftlstuk 5 wordt een
beschrijving van hun ecologische inhoud gBgeven, door middel van een
beschrijving van waarschijnldke vegstatiekundige samenstelling en faunistische
habitatkwaliteiten. Ten slotte volgen in hooftlstuk 6 trree voorbeelden van
toepassing in de projecten IYR en Rhine-Econet.
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2 Het Rivier-Ecotopen-stelsel

2.1 Het stelsel
Het Rivier-Ecotopen-Stelsel (RES) vormt het eigenlijke resultaat van dezn
studie. Het stelsel omvat 18 rivier-ecotopen, nader onderverdeeld in65 deel-eco-
topen.I{et het stelsel kunnen zowel de actuele als de potentiële ecologische
eenheden van de buitendijkse terreinen in het rivíerengebied beschrevèn wor-
den. Afhankelijk van het gewenste oplossingsniveau van de betreffende ont-
werp- en beleidsstudie en de karakteristieken van het betre{fende studiegebied
kan uit het RES een projectgeborden indeling worden samengesteld beJtaande
uit een aantal rivier-ecotopen, aangevuld met deel-ecotopen vóor de ond.erdelen
waarover in het betreffende project rneer details gewenst zijn.

H Diep zomerbed rÁ-l Díqe bedding

7a Ondiep zomerbed Zo-1 Ondiepe grindbedding
Zo-2 Ondiepe zandbedding
Zo-3 Ondiepe getijdebeddiag

es PlaaVstrand/ower Zs-l Grindbank
7-s-2 ZandplaaVzandstrand
Zs-3 Slikplate,n/slikkige oever
Zs-4 Biezenower
Zs-5 Afslagoever/srcilower
Zs-6 Krib/strekdarn/stenen oever

)b Bóoste oeverwal )b-l Oeverwal-hardboutooibos
)b-2 Oeverwal-doornstruweel
)b-3 Owerwal-zachthoutooibos
)b4 Owerwal-zachthoutstruweel
)b-5 Oeverwal-produktiebos

)r Ruige/open oeverwal )r-l Oev€rwal met rivierduinvorming
)r-2 OwerwalruigÍe
)r-3 Oeverwal-alker
)r-4 Bebouvde/verlrarde owerwal

)g Grazige oeverwal )g-l Owerwalstroomdalgrasland
)g-2 Aeverwal-hooiland
)g-3 Owerwal-produktiqrasland

Ub Beboste uiterwaard LIb-l Hardhoutooibos
Ub-2 Doornstruweel
Ub-3 Zachthoutooibos
Ub-4 Zachthoutstruweel
Ub-5 Hardhout-produktiebos
Ub-.6 Zachthout-produktieboVgried

Ur Ruige/openuiterwaard Ur-l Structuurrijke uiterwaardruigte
..lr-2 Soortenarme uiterwaardruigte
Jr-3 Uiterwaerd-akker
.Ir-4 Bebouwdey'verharde uiterwaard

Ag Grazige uiterwaard Ug-l Structuurrijk uiterwaardgrasland
Ug-2 Uiterwaard-booiland
Ug-3 Uiterwaard-produktiegrasland
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Het Riv,eÍ+cotryn-Stebel

2.2 De gevolgde wer{nrÍjzer
Het Rivier-E"otope"-Stelsel ís afgeleid uit een aantal typologieên, classiftba.ties.
en meer enkelvoudige indelingen van rivier- eu uiterwaard-ecosystemen diè in '

de afgelopen jalen zijn ontwikkelil:
(l) de habitat-indeling ClassiJïcatíon of wetlands and fuepwater habitats of

thc Aniled States van de U.S. Fish and Wildlife Servioe (Cowardin et

(2) 
"i##Wmïrïn** 

van de oeverkarterins van de grote

(3) de typologie van uiterwaardwateren zoals die is ontwikkeld door de
Katholieke Universiteit te Nijmegen (Van den Brink 1990);

(4) de anropese habítat-indcftng, opgesteld ten behoeve van het natuurbe-
leid van de Europese Unie (CORINE Biotopes Manual 1991);

(5) de ecotopenindeling naar de methode van het Centrum voor Milieukun-
de te Leiden ten behoeve van de ecoslatem-inventarisatie Grote
Rivieren (Runhaar 1991);

(6) de vegetatietypen-infuling uit het voorspellingsmodel voor vegetatieont-
wikkeling in het Rivierengebied van TNO-SCMO te Delft (Duel 1991);

(7) de indnling van uiterwaardcomponenten die op het Dlo-Staring Cen-
trum is ontwikkeld voor de verkennende studie naar natuurontwikke-
ling in uiterwaarden (Rademakers 193);

(8) de typologie van natuurdoehypen van het IKGNBLF te Wageningen
(Jansen et al. 193);

(9) de ecotopen-indeW die door het Waterloopkundig Laboratorium is
ontwikkeld brj zijn toetsingsstudie van het plan Levende Rivieren (Kok
et al. 1993);

Mb Beboste moerassige uiterwaard Mbtr Moerassig bardhoutooibos
Mb-2 Moerassig zaclitloutooibos
Mb-3 Moerassig zaclithoutstruweel
Mb-4 Broekbos/struweel

Vír Ruige,/opeo moerassige uiterwaard Mr-l
Vr-2
Vír-3

Moerasruigte
Rietmoeras
Kwelmoeras

Víg Grazige moerassige uiterwaard Mg-1
vg-2
VÍg-3

Moerassig uitbÍwaaÍdgÍasland
Moerassig produktiegrasland
Kwelgraslandi

Mn Nwengeul FI*l Tandige nevengeul
Jlrn-2 Kleiige nwengeul
Àrn-3 Getiidekreek

fi/s Strang/kleiput Ms-l Aangekoppelde strang
Vs-2 Afgesloten $ang
Ms-3 Stagnante stlang
Vs-4 Kwelgeul
Á/s-5 Beek-strangi

Mp Plas MP*l
Í,1v2
VfF3

Aangekoppdd zand/grindgat
Afgeslotenr zandlgrindgat
Klein diep;*aterlkolk

fb Bebost hoogwaterwij terrein ilsl
fltr-2
ffí3

Hoogwatermij bos
HoogwatÊrÍ'rij struweel
Hoogwatcvrii produktiebos

Ïr Ruig open hoogwatervrij terrein [Ii.l Ruigte op boogwaterwij terrein
t{r-2 Hoogwaterwije a}ker
[r-3 Bebouwd/verhard hoogwatervrij' terrein

{g Grazig boognatervrii terÍein [l-l Hoogwatuvrij scbraalgraslaad,
Eg-2 Hoogvrat€rvÍli hooiland
[g-3 Hoogwaterwij produktiegrasland
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(10) de ecotopm-typologíe die is toegepast in het natuurontwikkelingssimu-
latie model voor de Gelderse Poort van het Dlo-staring Crntrum
(Harms en Roos-Klein Lankhorst (Eindred.) 194).

(11) de indeling in levensgemeenschappen van de rivieroever-levensgemeen-
schap zoals genoemd in het CUR-Handboek Natuurwiendelijke
Oevers @\ryW-Rijkswaterstaat 199g;

(12) de ecotopen-indcling zoals die is ontwikkeld ten behoeve van de haal-
baarheidsstudie Ecotopen-Amoebes voor de Maas (Grontmij l99a).

De genoemde ecosysteem-indelingen zijn geanalyseerd op de gekozen benade-
ringswijze, de gehanteerde indelingscriteria en interne hiêrarchie, de ruimtelijke
toepasbaarheid (gebiedsgerichte differenties, vlakdekkendheid), de karteerbaar-
heid, de ingreepgevoeligheid en de (wetenschappelijke) onderbouwing van de
indeling.

op basis van de bevindingen uit deze analyse is een conoept-indeling opgesteld
die tijdens een workshop op 19 mei 1994 is voorgelegd aan de opdrachtgever
en de betrokkenen bij de bovengenoemde indelingen (zie woorilvooraf;. De
resultaten van de workshop en de daarin voorgestelde aanpÍNsingen zijn vervol-
gens voorgelegd aan medewerkers van RWS-RLZA en aan hen die respectie-
velijk de projecten IVR en Rhine-Econet voorbereiden.

Bij het samenstellen van het uiteindelijke Rivier-Ecotopen-stelsel golden de
volgende overwegingen :

I de ecotopen moeten beleidsmatíg van betekenís zijn. Ecotopen waaraan
geen planologische, ecologische of rivierkundige betekenis gehecht kan
worden (bij voorbeeld omdat ze sle,chts zeer kleine oppervlakten be-
slaan) kunnen worden gegroepeerd met ecotopen waarvoor dat wel het
geval is;

r het ecotopenstelsel moet bestaan uit een hanteerbaar astal (15 à 25)
eenheden. Mede daarom is een eerste concept waarin een abstracte
indeling, waarin elke denkbare combinatie van overstromingsduur,
morfodynamiek en vegetatiestructuur als een apart ecotoop werd
onderscheiden, verlaten;

I de ecotopen-indeling is primair bedoeld voor (inter-)natíonale ont-
we{p- en beleidsstudies die plaatsvinden op een schaalniveau van
1:25.000 tot 1:100.000;

r de effecten van inrichtings- en beheenmaatregelen moeten kwtnen
worden weergegeven in termen van ecotopen. Dit betekent dat de
typologie moet aansluiten bij rivierkundig te manipuleren aspecten als
stromingsweerstand, hoogteliggrng en stroomgeleiding;r de ecotopen moeten zich onderscheiden door een specifieke ecologísche
inhoud (vegetatiesamenstelling, bodemontwikkeling en habitat-kwati-
teit);

I de ecotopen-in{elrng moet in het gehele Nederlandse Rivierengebied en
in aangrenzende Belgische en Duitse riviertrajecten vlakdekkend toepas-
baar zijn;

I de eootopen moeten op een redelijk eenvoudige en een&tidige wijze
karteerbqar zijn, zsveel mogelijk gebruikmakend van thans beschikbare
vlakdekkende informatiebronnen zoals bodemkaarten of luchtfoto's.

vanuit Rijkswaterstaat is de wens geuit dat de ecotopen-indeling ook gevoelig
zou moeten zijn voor verschillen in milieukwaliteitsversehillen. Op het gekozen
regionale schaalniveau is alleen een relatie aan te geven met een complexe
milieukwaliteitsparameter als de intensiteit van het landgebruik (landgebruiks-
dynamiek).

Li-
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Specifieke relaties tussen ecotopen en milieuparameters kunnen, door middel
van habitat-evaluatie modellen (zoals EKOS van TNO/TVL of MOVE van
RIVM) worden afgeleid uit de ecologische samenstelling (zie hoofdstuk 4) van
de diverse ecotopen. Omgekeerd kan met dergelijke modellen de ecologisohe
kwaliteit van de afzonderlijke ecotopen worden gerelateerd aan milieukwali-
teitskenmerken.
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3 Hiërarchische benadering

3.1 Inleiding
Aangezien het Rivier-Ecotopen-Stelsel ontwikkeld is voor gebruik op het ni-
veau van de beleidsmaker en rivierbeheerder op nationaal tot regionaal niveau
is het voor een plaatsbepaling in het landschapsecologische systeem eerst van
belang na te gaan hoe dit niveau zich verhoudt tot globalere en tot meer gede-
tailleerde niveaus, zodat duidelijk wordt welke indslingskenmerken relevant zijn
voor het niveau van het Rivier-Ecotopen-Stelsel. Voor deze plaatsbepating
wordt aangesloten op het concept van hiërarchische classifioaties.

Hiërarchische classificaties zijn ruimtelijke classificaties die bestaan uit een aan-
tal niveaus van verschillende ruimtelijke en temporele dimensie. Kenmerkend
vooÍ een hiërarchische classificatie is onder andere dat klassegrenzen die zijn
onderscheiden op globaal niveau, blijven bestaan op lager gelegen gedetail-
leerde niveaus. Naarmate het niveau meer gedetailleerd wordt veranderen de
indelingskenmerken geleidelijk van weinig verandertijke en kwalitatieve, naaÍ
veranderlijke en kwantitatieve factoren.

De laatste jaren staan hiërarchische classificaties weer volop in de belangstel-
ling (Klijn en Udo de Haes, 1990; Mitch en Gosselink,1993; Klijn, 1994;
Gumell, in press), vanrvege de mogelijkheden die deze classificaties bieden om
eígenschappen van complexe systemen op inzichtelijke en navolgbare wijze te
ordenen en vanwege de aangrijpingspunten voor toepassingen op verschillende
dimensies en tijdsohalen. Met name het sterk gereduceerde aantal índelingsken-
merken per niveau wordt als een voordeel gezien. Zo is de stroomsnelheid bij
voorbeeld op het niveau van een microhabitat een belangrijk indelingpkenmerk,
maar kunnen de verschillen tussen grootschaliger trajecttypen in een rivier met
andere, eenvoudiger te meten indelingkenmerken worden beschreven, zoals
verhang err debiet. Door de expliciete koppeling aan indelingskenmerken, zijn
hiërarchische classiÍicaties zeeÍ goed toepasb:Lar vooÍ beleidsanalyses, waarbli
de effecten op verschillende ingreepniveaus in beeld gebracht kunnen worden.
Als voordeel wordt ook gemeld dat een hiërarchische classificatie geleidelfrk
kan worden opgebouwd,zndat het ontbreken van informatie over delen van
het systeem geen belemmering hoeft te njn voor toepassing in de overige delen.

Ook voor fluviatiele systemen is de laatste jaren door diverse auteurs (Frissell
et aI, 1986; Amoros et aL,1987; Rademakers,19F3; Gurnell et aI, in press)
voorgesteld een hiërarchische classificatie te gebruiken. Veelal echter zijn de ge-
presenteerde classiÍicaties niet voldoende gedeÍinieerd of voldoende gedetail-
leerd uitgewerkt, zodat het niet mogelijk is een eenduidig beeld te vonneu van
de niveaus en hun indelingskenmerken. Bovendien zíjn er grote verschillen in
aantal onderscheiden niveaus. Soms heeft de classificatie betrekking op lagere
orde beeksystemen waardoor een vertalin g van de gehanteerde temninologie
naar de geheel andere dimensies van de grote rivieren in Nederland nauwelijks
te maken is.

!
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3.2 Hiërarchische classificatie voor het RES
Ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe ecotopenindeling is een aan-
zet voor een hiërarchische classificatie voor de systemen van de Rijn en de
Maas uitgewerkt. Dezn classiÍicatie berust op een analyse van patronen van
terreinvormen die kenmerkend zijn voor deze systeemklassen en tegelijkertijd
een weerspiegeling zijn van de causale genetische relaties, alhoewel die soms
nog onbekend zijn. voor rivierpatronen worden de volgende hiërarchische
klassen onderscheiden:
1 Srroomgebicdszone: Het onderscheid in zones binnen het stroomgebied

berust bij grote rivieren op een gradiënt op continentate schaal, be-
paatd door grootschalige geologische pÍocessen en klimaatverschillen.
Oaderscheiden worden een erosiezone, een transportzone en een
depositiezone (Schumm, 1988). Indelingskenmerken zijn tektoniek en
klimaat; op dit schaalniveau heeft de mens nauwelijks of geeo invloed.
In de Nederlandse situatie zijn de Rijntakken vanaf Lobith te beschou-
wen als onderdeel van de depositiezone van de Rijn, zich onderschei
dend van de stroomopwaarts gelegeo zone \ilÍlar de Rijn vooral een
transporterende functie heeft. Bij de Maas gaat de transportzone ter
hoogte van Cuijk over in een depositiezone. De stroomgebiedszones
àjn al hanteerbaar op kaartschaal 1:500.000 of groter.

2 Riviertrajeu: Riviertrajecten maken onderdeel uit van een gradiënt
langs ds rivier, die ook wel het rivier-continuiim (Vannote et al, 1980)
genoemd wordt. De gradiënt is echter door landschappelijke overgan-
gen en invloed van zijrivieren niet geleidelijk, maar veelal sprongsge-
wijs (Amoros et al, 1987), zodat binnen de stroomgebiedszones trajec-
ten van een verschillend karakter te onderscheiden zijn. Klassieke
voorbeelden van trajecten zijn die met meandeÍende, vlechtende of
anastomoserende patronen; er bestaan echter ook vele gradaties daar
tussen in. De verschillen hangen sÍrmen met de wateÍ- en sedinrenthuis-
houding van zowel de bovenstrooms gelegen gebieden als het gebied
waarin het traject gelegen is. Indelingskenmerken zijn dan ook het
debiet, de sedimentlast en het verhang en kenmerken die door landge-
bruik in het stroomgebied, en door grootschalige uitgevoerde rivier-
kundige maatregelen beinvloed kunnen worden. De in Nederland te
onderscheiden riviertrajecten zijn beschreven door Wolfert (192) en
Rademakers (1993). Voorbeelden zijn het zwak slingerende riviertrajec{
van de Waal in van het rivierenlandschap met stroomruggen en
kommen van de Betuwe; het veel smallere benedenrivierentraject in
van het veen en zeekleilandschap achter de kustduinzone; en het rechte
riviertraject van de Maas tussen Venlo en Cuijk. Het onderscheid
tussen riviertrajecten is goed weer te geven op kaartschalen variërend
van 1:100.000 tot 1:250.@0.

3 Àivier-ecotoop: Het onderscheid in rivier-ecotopen gaat vooral uit van
laterale gradiënten binnen de riviertrajecÉen: de dynamiek van geomor-
fologische processen neemt geleidelijk af rnet de afstand vanaf de
stroomdraad van de rívieren. Voorbeeld van een gradiënt die tot
uitdrukking komt in rivier-ecotopen, is die in de Waal-uiterwaarden
met achtereenvolgens het rivierstrand, de hooggelegen oeverwal, de
uiterwaardkom daarachter en ten slotte de laaggelegen oude strang.
Indelingskenmerken zijn de conditíonerende factoren morfodynamiek,
hydrodynamiek en gebruiksdynamiek. Het begrippenpaar'morfo-
dynarniek' en 'hydrodynamieko is door Knaapen & Rademakers (1990)
in Nederland geïntroduceerd, in navolging van de Middeneuropese [ite-
ratuur (onder andere Dilger et al. 1988).

l



Hifuaíchisdrc bneing

Alleen op ?€er laagdynamische standptaatsen kunnen andere stand-
plaatsbepalende factoren (zoals toestÍomend grondwater, stagnerend
regenwater of atmosferische depsitie) een maatgevende betekenis
hebben.
De antropogene factor'gebruiksdynamiek' wordt hier geïntroduceerd
om zoweÍ de intensiteit als de richting van de menselijke beihvloeding
(via inrichting en beheer) nree saÍnen te vatten. Voor de inve,ntarisatie
van rivier-ecotopen zijn met name de kaartschalen l:25.000 en 1:50.000
zeer geschikt.
Eco-elcmenr: Op gedetailleerde schaal zijn binnen de rivier-ecotopen lo-
kale gradiënten te onderscheiden. Binnen een strang kunnen bij voor-
beeld een diepe onderwaterbodem, flauw aflopende slikkige oevers en
aíkalvende steiloevers worden onderscheideu, die alle een verschillend
(micro)habitat vormen voor vegetatie en/of fauna. Indelingkenmerke,n
zijn de operationele factoren sedirnent-, vocht- en nutriëntenhuisbou-
drng en teminbeheer. Voor een onderscheid in eco-eleme,nten is
gedetailleerde infonnstie ndrg op kaartschalen van 1:5.0@ tot
1:10.000.

Voorbeeld van het gebruik van rtvier-ecotopen voor een ecologisdte kartering
vdn een uiterwaard

t
I

Figatr j.2
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De ecotopen uit het Rivier-Ecotopen-Stelsel komen oveÍeen met het niveau van
rivier-ecotopen uit deze hiërarchische classificatie. Relevante indelingskenmer-
ken voor het Rivier-Ecotopen-Systeem zijn dan ook de morfodlmamiek,
hydrodynamiek en gebruiksdynamiek. Samen bepalen dere drie factoren de
ecologische inhoud van de ecotopen. Dit geldt voor zowel de rivier-ecotopen
als voor de deel-ecotopen. Voor studies waarin meer details gewenst zijn bver
de aard van het rivier-ecotoop, ájn de rivier-ecotopen opgesplitst in deel-ecoto-
pen. Een rivier-ecotoop omvat een dus een aantal àeet-eiótopen die veel
gelijkenis vertonen wat betreft hun abiotische ligging en vegetatiestructuur.
ook hiervoor zijn de indelingskenmerken morfo-, hydro- en gebruiksdlmamiek
relevant.

3.3 Morfodynamíek
Onder de uoemer morfodynamiek worden alle mechanische krachten begrepen
die worden uitgeoefend op zowel bodem, vegetatíe als de fauna van een
ecotoop. Het gaat daarbij om het wegspoelen (erosre), het verspoelen (trans-
port) en het aanspoelen (sedimentatie) van zowel sediment (grnd; zand; klei)
als organismen (zaden; (delen van) planten; diered. De morfod5mamiek van
een ecotoop wordt primair bepaald door de wisselende afvoeren van water en
sediment in de rivier (het rivierregime). In een aantal gevallen hebben ook
andere krachten zoals de wind, de getijdestromingen en reentelijk ook de door
de mens toegevoegde krachten als de golfslag door scheepvaart invloed op de
morfodynamiek van rivier-ecotopen. Deze factoren zijn echter als indelingscri-
terium al relevant op het niveau van de riviertrajecten. Yoor een indeling op
het niveau van rivier-ecotopen njn n daarom niet nogmaals toegepast.

Patronen van terreinvormen weerspiegelen de morfodlmamiek die verantwoor-
delijk was voor hun ontstaan. Analyse van deze patronen, ín combinatie met
analyse van bodemkundige informatie en aangevuld met veldwaamemingen,
maakt interpretatie naaÍ genese en dus naar morfodynamiek mogelijk. Ook
kan de morfodynamiek worden ingeschat door mid.del van analyse van
(ruimtelijke verschillen in) stroomsnelheid en stromingspatronen in uiterwaar-
den b{ grotere afvoeren. Deze kunnen met behulp van rekenmodellen in kaart
gebracht worden.

op basis hiervan is deze standplaatsfactor voorlopig ingedeeld in de volgende
klassen:
a zeer sterk dynamisch: milieu met substraat dat tijdens grote afvoeren

zeer sterk van vorm kan veranderen door de vorming van banken en
geulen. De veranderingen in hoogteligging daaÍbij zijn in decimeters
tot meters uit te drukkeh. Voorbeelden zijn de rivierbedding van een
zandtransporterende rivier, waardoor de migratie van mega-stroomrib-
bels het zand voortdurend in beweging is en de verandering van vonn
van grindbanken in een grindtransporterende rivier;

b sterk dynamfuclr: milieu waarin het substraat tot een diepte van enkele
oentimeters tot decimeters regelmatig in beweging is, waardoor ofwel
vestiging van vegetatie verhinderd wordt, ofwel telkens een nieuwe
standplaats gevormd wordt. Voorbeelden zijnbet rivierstrand, waaÍ
golfslag en stroming het substraat telkens omwoelen en het milieu van
de rivieroeverwal, waaÍ bij hoogwater een enkele decimeters dik pakket
zand wordt afgezet dat de vegetatie geheel bedekt en bovendien
gevoelig is voor verstuiving;

c matig dynamíscft: milieu waarin bij hoogwateÍ eeo duidelijk v/aarneem-
bare hoeveelheid zavel en klei wordt afgeret van enkele rnillimeters tot
centimeters dik, die zo gtoot is dat de bodemontwikkeling daardoor
bei'nvloed wordt:
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d gering.dyn nrscá: milieu waarin sleóts zo weinig materiaal sedimen-
teert (enkele millimeters), dat het met het oog niet of nauwelijks
waarneembaar is, maar wel ecologisch relevant. Voorbeelden zijn hoog
bekade delen van de uiterwaarden, waaÍ bij,overstroming ín het water
anrevad materiaal tot afzetting kan korrcn.

De morfodynamiek in de uiterwaard kan veranderen lvanneer met reliëf,
stroomsnelheden of substraat gemanipuleerd wordt. Het slechten van nabij het
zomerbed, gelegen kaden, het verwijderen van oeverbescherming of het graven
van nevengeulen zijn voorbeelden van ingrepen die effect hebben op de
ecotopen.

3A Hydrodynamiek
De mate van hydrodynamiek wordt bepaald door afvoerfluctuaties van de
rivier. Met het begrip hydrodynamiek worden alle fysiologische invloeden
samengevat die het rivierwater (in wisselwerking met het grond- en regenwater)
uitoefent op de ontwikkeling van de bodem, de vegetatie en de faunapopula-
ties. Op de eerste plaats betreft het de duur; het tijdstip en de dieptes van
overstromingen waaÍaan het ecotoop wordt blootgesteld. Maar ook andere fy-
siologische factoren als de chemische kwaliteit; de temperatuur; het zuurstofge-
halte; het doouicht; de nutriëntenbelasting van het overstromingpwater; de wis-
seling van de grondwaterstanden en de bodemdoorluchting.
De mate van hydrodynamiek kan worden gerelateerd aan de gemiddelde over-
sttomingsduur. Deze kan bepaald worden uit de vergelijking van de hoogfever-
deling van een uiterwaard en de overschrijdingswaarden van de waterstanden;
waarbii rekening gehouden moet worden met het al dan niet aanwezig zijn van
kades.
De hoogteverdeling van uiterwaarden kan bepaald worden door middel van
veldmetingen of (globaler) aan de hand van de hoogteaanduidingen van de ri-
vierkaarten of stereoscopische luchtfoto'interpretatie.
De overschrijdingswaarden van de waterstanden kunnen bepaald worden aan
de hand van de relatie tussen de meest recente betrekkingslijnen en de langiari-
ge afvoerverdeling of door middel van lineaire interpolatie tussen de gemeten
dagwaterstanden over de laatste twintig jaar van nabijgelegen peilstations.
EnerzÍjds worden daardoor de effeoten van droge en natte jaren uitgemiddeld,
anderzijds wordt daarmee een te grote invloed van zeer langiarige ontwikkelin-
gen als bodenxÍaling, klimaatsveranderingen e.d. op de resultaten voorkomen.
'ïWaar gesprokeu wordt over 'gemiddeld laagwater' worden de waterstanden be-
doeld die slechts door 570 van de metinge,n onderschreden worden. Het betreft
dus waterstanden die optreden bij afvoeren die gemiddeld 95% van het jaar
(345 dagen) worden overschreden.

Il kt Rivier-Ecotopen-Stelsel wordt de hydrodynamiek ingedeeld in de volgen-
de klassen:
0 diep open water: permanent water dat ook bij een gemiddeld laagwater

dieper is dan 1,5 m;
I permanent water: nooit of slechts uiterst znlden (gemiddeld minder dan

2 dagen per jaar) droogvallende aquatische standplaats die bd een
gemiddeld laagwater ondieper is dan 1,5 m;

2 oeterzone: zeer frgquent ovérspoelde amfrbische standplaats (gemiddeld
150 tot 364 dagen perjaar);

3 freryent overspoelde zone: frequent overspoelde amfibische standplaats
(gemiddeld 50 tot 150 dagen per jaaÍ overstroomd) van lage uiterwaar-
den zonder kades èf met kades, maar dan met langdurig geopende
sluizen;

4 periodiek overspoeldc zone: priodiek overspoelde terrestrische stand-
plaats (gemiddeld 20 tot 50 dagen per jaar overstroomd) in een hoge
uiterwaard of lagere uiterwaard met hoge kades;

I
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5 zeldcn overspoelde zonei zÊlden overspoelde terrestrische standplaats
(gemiddeld minder dan 20 dagen per jaar) van hoge uiterwaarden of
stroomruggen en oeverwallen;

6 overstromíngsvrije zone: nooit of slechts uiterst zelden oveÍspoelde
terrestrische standplaats (gemiddeld minder dan 2 dagen per jaar).

Voor een aantal ecotopen zijn niet alleen de overstromingen, maar ook secun-
daire factoren zoals de getijdewerking en het voorkomen van natuurlijk dan
wel kunstmatig hoge grondwaterstanden van invloed op de hydrodynamiek.
Deze factoren zijn echter als indelingpcriterium al relevant op het niveau van de
riviertrajecten. Voor een indeling op het niveau van rivier-ecotopen njn zn
daarom niet nogmaals toegepast.

De hydrodynamiek is te beïnvloeden door lokaal de hoogtelígging van terrei-
nen te veranderen. Dit kan direct, bij voorbeeld door afgraving van een eco-
toop, maar ook indirect, bij voorbeeld door de aanleg van een kade, waardoor
alle achterliggende ecotopen een mindere mate van hydrodynamiek krijgen.

3.5 Gebruiksdynamiek
De ecologisohe inhoud van ecotopen wordt in hoge mate bepaald door de in-
tensiteit van het landgebruik. De vegetatiestructuur, de vegetatiesamenstelling
en de habitatkwaliteit van een ecotoop is niet alleen een resultante van de
standplaatskwaliteit zoals die door de morfo- en hydrodynamiek wordt gescha-
pen, mÍlaÍ ook (en soms vooral) van andere prooessen als natuurlijke begrazing
of een intensief agrarisch beheer. Deze menselijke factor wordt in het Rivier-
Ecotopen-Stelsel beschreven met het begrip ogebruiksdynarniekn.

Met het begrip gebruiksdynamiek worden alle bewuste en doelgerichte inrich-
lings- en beheersinvloeden samengevat die de mens uitoefent op de ontwikke-
hng van de bodem en de levensgemeeoschap.
Gebruiksdynamiek omvat die ruimtelijke antropogene invloeden als jacht,
natuurbeheer, landbouwkundige exploitatie en stedelijk gebruik (wonen, wer-
ken, transport), die van invloed zijn op de ecologische samenstelling en
ontwikkeling van ecotopen. De factor omvat dus zowel natuurgerichte als niet
natuurgerichte menselijke invloeden.

Het begrip gebruiksdynamiek sluit aan bij de indeling van hoofdgroepen van
natuurdoeltypen ia de conaept-nota Ecosysteemvisies (Jansen et aI. 1993).
Daarbij wordt een geleidelijke schaal met toenemende antropogene bei'nvloe-
ding voorgesteld, waarbij alleen voor de klassen met een hoge gebruiksdyna-
miek een expliciete invulling in tennen van vegetatiestructuren kan worden
gegeven. De gebruiksd5aramiek is nihil, indien eÍgpns sprake is van een volledig
ongestuurde, of ten hoogste onbedoeld beinvloede, spontane ontwikkeling.
De actuele gebruiksdynamiek kan worden afgeleid uit landgebruikskartering of
vegetatiestructuurkarteringen. Binnen natuurgebieden kan de gebruiksdynamiek
worden afgeleid van beheersplannen.

De volgende klassen worden onderscheiden:
nagenoeg-natuurlijk: zeer geringe tot geen antropogene sturing op de
ontwikkeling van substnat, vegetatie en fauna. Het resultaat van de
ontwikkeling van de vegetatie- en faunacomponent op de standplaats
zal volledig worden bepaald door de rivierdynamiek en natuurlijke,
spontane ontwikkelingsprooessen;
begeleid-natuurlfk: geringe tot matige antropogene sturing van de
ontwikkelingsprooessen van substraat, vegetatie en fauna. Door de
mens worden sleutelfactoïen van het systeem bijgestuurd ten einde de
risico's en onzekerheden van spontane ontwikkeling te beperken.
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De bijsturing vindt meestal plaats door middel van natuurlijke jaar-
rondbegrazing, de introductie van ontbrekende diersoorten als Bever of
het aanpassen van het waterbeheer.
half-natuurlijk: matige tot intensieve antropogene sturing van de
ontwikkeling van substraat, vegetatie en fauna; gericht op een optimale
ontwikkeling en behoud van bijzondeÍe en expliciet aan te duiden
(natuur)waarden. Orn deze speciÍieke doelen te bereiken zal gebruik
worden gemaakt van doelgerichte en veelal jaarlijks herhaalde beheer-
singre.pen. In het RES wordt een onderverdeling gehanteerd naar de
hand van de nagestreefde vegetatiestructuur;
3b natuurgericht bosbeheer;
3r natuurgericht beheer van ruigÉen en wateÍen;
3g natuurgericht graslandbeheer.
multífunctioneel: intensieve tot zeer intensieve antropogene sturing van
de ontwikkeling van substraat, vegetatie en fauna; gericht op een
optimale funotionele betekenis. De inrichting en het beheer van deze
terreinen is primair afgestenrd op een specifieke economisch gebruiks-
doel. Eventuele natuurwaarden of andere nevenwaarden zijn een
onbedoeld of ten hoogste secundair effect. Aftrankelijk van het ge-
bruiksdoel wordt in het RES onderscheid gemaakt in:
4b bosproduktie;
4r op exploitatie gericht beheer van ruigten en wateren;
4g agnrisch graslandbeheer;
4a akkerbouw;
4s stedelijkegebruiksfuncties(wonen,tverken,transport).



4 Landschapsecologische plaatsbepaling
rivier-ecotopen

4.1 lnleiding
De plaatsbepuliog van de in het RES opgenomen ecotopen wordt beschreven
in dit hoofclstuk. Voor elk van de onderscheiden ecotopen wordt aÍrngegev€n
onder welke omstandigheden zij (kan) voorkomen. De plaatsbepaling wordt
samengevat in tabellen. Daarin wordt voor de mate van dynamiek voor elk
rivier-ecotoop aangegeven, volgens de hiervoor gepresenteerde klassen. Wan-
neer rivier-ecotopen niet onderscheiden worden op basis van de indelingscriteri-
a op het niveau van rivier-ecotopen, maaÍ op basis van indelingsc:riteria vooÍ
riviertrajecten (zoals getijdestroming) of aanvullende factoren (zoals vegetatie-
sucessie), is dit aangegeven in de kolom Overige onderscheidende factoren. De
codering van de ecotopen is afgeleid van de oamen van de rivier-ecotopen; de
deel-ecotopen zijn vervoÍgens genunmrcrd, waarbij de hogere nurnmers over het
algemeen corresponderen met een hogere morfo- en hydrodlmamiek en een
lagere gebruiksdynamiek. De dynamiek kan echter niet direct worden afgelezen
uit de code.
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Zomeóed-ecotopen (Zd, Zo, Zsl

Het diepe zomerbed omvat alle perrraneut stromendè delen van het zomerbed
die permanent, dat wil zeggen ook bij gemiddeld laagrater, dieper zijn dan
1,5 m (hydrodynamiek 0). De stromingsdynamiek is zo sterk dat zand- en
grindtransport kunnen optreden (morfodynamiek a,b). De gebruiksdynamiek
wordt niet beschouwd als onderscheidend ten opzichte van andere ecotopen.
Binnen het ecotoop wordt geen ondewerdeling gehanteerd naaÍ fireer of mínder
morfodynamische dan wel gebruiksdynamische deel-ecotopen. De daadwer-
kelíjke morfodynamiek en gebruiksdynamiek van het diepe zomerbed verschilt
per riviertraject.

De ondiepe beddingen omvat de. ondiepe, dat wil ze*en bij gemiddeld laag
water minder dao 1,5 meter diepe, permanent wateryoerende delen van het
zomerbed (hydrodynamiek 1). De mate van gebruiksdynamiek en morfodyna-
miek wordt niet als onderscheidend beschouwd ten opzichte van andere ecoto-
pen. AÍhankelijk van het stromingsregime en het al dan niet voorkomen van
getijden wordt de ondiepe bedding onderverdeeld in een drietal deel-ecotopen.
Zo-l het deel-ecotoop ondiepe grindrivier komt alleen voor langs sterk

dynamische grindriviertrajecten (morfodynamiek a);
Zo-2 ondiepe zandbeddingen komen voor langs trajecten waar zandtransport

en sedinrentatie overheerst (morfodynaniek b);
Zo-3 ondiepe getijfubeddingen komen ysel lnngs riviertrajecten waar het

transport en sedimentatie van zand tevens door een duidelijke getijde-
stroming wordt beihvloed (morfodynamiek b,c).

Het oever-ecotoop plaaístrard/oever omvat de periodiek droogvallende platen,
banken en stranden langs de rivieroever (hydrodyna:niek2,3). Aan de bovenzij-
de wordt dit ecotoop begrensd door de zone waarin de ontwikketing van wil-
genbos en stryweel mogelijk is (de oeverwal-ecotopen).
De onderverdeling in deel-ecotopen hangt op de eerste plaats samen met de
samenstelling van het substraat, die op zich te correleren is met de mate van
morfodynamiek dan wel gebruíksdynamiek:
Zs-l het deel-ecotoop grindbank omvat oeveÍs bestaande uit grind en zand

die bij een vrij afstromende rivier een sterk morfodynamische invloed
ondergaan. Grihdbanken komen alleen voor in zeer dynamische grindri-
viertrajecten (morfodynamiek a);

Zs-2 het deel-ecotoop zandplaten/zotdstrotd komt voor langs riviertrajecten
waaÍ voomamelijk zand wordt verplaatst en afgezst; golfslag door
wind en scheepvaart kunnen een belangrijke rol spelen bij de ontwik-
keling van dit ecotoop (morfodynamiek b);
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Zs-3

Zs-4

Zs-5

Zs-6

Landschopsecologísche ploatbepoling rivíer-ecotopen

slikplaten/slíkkige oevers zijn te vinden langs benedenriviertrajecten en
r-oetwatergetijdentrajecten waar transport en sedimentatie van slib
overheerst (morfodynamiek c). Slikplaten/slikkige oevers komen voor
op de oeveÍs van benedenriviertrajecten tussen het gemiddelde laagwa-
terpeil tot het gemiddelde waterpeil op plaatsen met een sterke slibsedi-
mentatie. In zoetwatergetijdetrajecten vallen ze bfr normale water-
standen tweemaal per dag droog;
het oever-ecotoop bíezenoever is beperkt tot laagdynamische oeveÍzo-
nes die onder aridere in het benedenrivierengebied voorkomen. Dit
deel-ecotoop komt optimaal tot ontwikkeling als de stromingen
beperkt zijn (morfodynamiek cd), de langdurige droogval van de
oeveÍzone niet of nauwelijks kan optreden en eÍ spÍake is van getrjde;
onder het deel-ecotoop afslagoever/steiloever worden alle steile, onver-
dedigde oevers begrepen die ontstaan als gevolg van afslag, ondergra-
ving of wegspoeling door stroming (hoge morfodynamiek) of golfirer-
king (wind en scheepvaart). Het aandeel steile oevers varieert per type
traject;
met deel-ecotoop krib/strekdam/stenen aever woÍden alle kunstmatig
aangelegde en verharde oeverconstructies samengevat (met stenen be-
schoeide oevers, strekdammen en kribben, kalksteenoevers, kaden,
muren en bruggen). Ze onderscheiden zich van de andere oevervormen
door de hogere, door de scheepvaart of stedelijke ontwikkeling bepaal-
de, gebruiksdynamiek (4r,zts).

i
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Oevenral ecotopen 1g!, Or, 09)
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onder sterke invloed winddynamiek
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Og-l OevermaLstroomdalgnaslaad
Og2 OevcÍeal:hooilhnd
Of3 Oeverwal-produlÍiegrasland

b
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b
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4
45
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ob Het ecotoop beboste oeverwallen komt vooÍ op sterk dynamische zandige
oeverwallen (morfodynamiek b) die tot 50 dagen peÍ jaaÍ woÍden overstÍoomd
(hydrodynamiek 4,5). HEt ecotoop is onderverdeeld in deel-ecotopen op basis
van maatgevende verschillen in gebruiksintensiteit en ontlvikkeliugsfase;
Ob-l het oeverwal-hardhoutooibos komt tot ontwikkeling als natuurlijke

bosvegetatie onder nagenoeg of begeleide natuurlijke bosontwikkeling
(gebruiksdynamiek 1,,2,3b);

Ob-2 iet oeverwal-daomstruweel komt voor als een tussenstadium in de
spontane bossuooessie (gebruiksdynamiek 1); als een deel-ecotoop dat
onder natuurlijke begazing (gebruiksdynamiek 2) *n onderdeel voflnt
van een mozaïek dan wel als een bewust eindstadium van het half-
natuurlijk beheer (gebruiksdynamiek 3);

Ob-3 het oeverwal-zachthoutooibos kan zich onder zeer sterk morfodyna-
mische omstandigheden (morfodynamiek b) ontwikkelen en handhaven
op frequente overspoelde delen (hydrodynamiek 4). Dit type kan
tevens een ontwikkelingsfase vormen in de ontwikkeling naar haÍd-
houtooibos (gebruiksdynamiek 1,2,3b);

Ob-4 ook het oeverwal-zachthoutstruweelkan zich onder sterk morfodyna-
mische omstandigheden ontwikkelen en handhaven (morfodynamiek b)
of een tussenstadium vorÍnen in de spontane bossuccessie (gebruiksdy-
namiek 1); dan wel als deel-ecotoop voorkomen ondeÍ begrazíng
(gebruiksdynamiek 2) of als eindstadium onder een half-natuurlijk be.
heer (gebruiksdynamiek 3b);

Ob-5 het oeverwal-pro&tldiebas onderscheidt zich van de andere oeverwal-
bos-deel-ecotopen door de op pÍoduktie geÍichte multifunctionele
gebruiksdynamiek (ab).

Op sterk dynamische oeverwallen kan zich ook het ecotoop ruige/open oeverwal
ontwikkelen; zolvel ondeÍ een nageÍroeg, begeleid en half-natuurlijke situatie als
onder een produktiegericht multifunotioneel beheer (ar,aa,as). Het ecotoop is
onderverdeeld in deel-ecotopen op basis van maatgevende verschillen in
gebruiksintensiteit, ontwikkelingsfase en de invloed van winddyoanriek:
Or-1 oeverwal met rivierduinvorïn@ ontwikkelt zich alleen op hogeÍe

oeverwallen (hydrodynamiek 5) indien er spÍake is van voldoende
winddynamiek en kan zich alleen onder. een begrazings- of doelgericht
beheer handhaven (gebruiksdynamiek 2,3r). Dit deel-ecotoop is be-
perkt tot enkele riviertrajecten met z.andige oeverwallen (morfodyna-
miek b);

Or

3ó
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Or-2 op oeverwallen zonder of met een beperkte windinvloed vonxen zicb
oeverwal-ruígten onder een begeleid of half-aatuurlijk beheer of als
neveneffect van een intensief beheer (gebruiksdynamiek 2,3r,4r). Op
sterk morfodynamische plaatsen kan dit ecotoop zich ook zonder
beheer langdurig handhaven (gebruiksdynamiek 1);

Or-3 als bouwland gebruikte oeverwallen worden als oeverwal-akkers onder-
scheiden (gebruikdsdynamiek 4a);

Or'4 de bebouwde/verharde oeverwal onderscheidt zich van de overige oever-
wal (deel-)ecotopen door de kunstmatige verharding en bebouwing
(gebruiksdynamiek 4s).

Og Grazige oeverwallen zijn begrensd tot de minder dynamische zandige delen van
de oeverwallen (morfodynamiek b) die een natuurlfk begrazinpbeheer; een
half-natuurlijk hooilandbeheer of agrarisch gebruik kennen (gebruiksdynamiek
2,39,49). Op basis van maatgevende verschillen in met name gebruiksintensiteit
of overstromingsdynàrnisft is het ecotoop verder onder te verdelen:
Og-1 het oeverwal-stroomdalgraslnnd komt voor onder een natuurlijke begra-

zing of half-natuur$k hooilandbeheêÍ op de hoogste delen van de
oeverwal (hydrodpamiek 5, gebruiksdyramiek 2,3g);

Og'2 op de lagere delen (hydrodynamiek 4) komt onder een half-natuudijk
beheer (gebruiksdynamiek 2,3g) het oeverwal-hooíIand tot ontwikketing;

Og-3 onder een intensiever graslandgebruik (gebruiksdynamiek ag) is spraké
van het oeverwal-produktiegrasland.

,,
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Uiterwaard-acotopen (Ub Ur, Ug)

De beboste uiterwaarden (Ub) beperken zich in hun verbreiding tot de laag
morfodynamische (cd) goed outwaterde en frequent overstroomde (hydro-
dynamiek 3,4,5) standplaatsen.
Binnen de uiterwaardbossen wordt een aantal deel'ecotopen onderscheiden op
basis van verschillen in gebruiksintensiteit en successiestadium.
Ub-l het hardhuttooíbos komt tot ontwikkeling als natuurlijke bosvegetatie

op plaatsen met en redelijk lage overstromingsfrequentie (hydrodyna-
miek 4,5);

Ub-z het doornstruweel vormt of een tussenstadium in de spontane bossuc-
essie (gebruiksdynamiek 1); of een deel-ecotoop dat onder begraang
(gebruíksdynamiek 2);

Ub-3 het zachthoutooibos kan zich in de lage delen van goed ontwaterde
uiterwaarden spontaan ontwikkelen èn handhaven (hydrodynamiek 3)
onder een natuurlijke gebruiksdynamiek (1,2,3b);

Ub-4 het zaehthoutstrrrweel vormt ofwel een tussenstadium in de spontane
bossucpessie (gebruiksdynamiek 1); of wel een deel-ecotoop dat onder
begrazing (gebruiksdyramiek 2);

Ub-5 het hardhout-produktiebos onderscheidt zich van de bovenstaande
deel-ecotopen door de hogere, op produktie gerichte gebruiksdynamiek
(4b). Zíj is beperkt tot de hogere delen van de uiterwaard (hydrodyna-
miek 4,5);

Ub-5 het zachthout-produktiebos/gríendkomt voor in de lagere delen (hydro-
dynamiek 3) en kenmerkt zich eveneens door de hogere, op houtpro-
duktíe gerichte gebruiksdynaniek (ab).

Ruge open uiterwaarilen beperken zich in hun verbreiding tot de laag morfody-
namische (cd) en goed ontwaterde en frequent overstroomde uiterwaarden
(hydrodynamiek 3,4,5). Ze kunnen voorkomen onder verschillende voÍneÍr van
gebruiksdynamiek. Binnen de uiterwaardruigten wordt een aantal deel-ecoto-
pen onderscheiden op basis van verschillen in gebruiksintensiteit en sucoessie-
stadium:
Ur-l de structumíjke uiterwaardruigte ontwikkelt zich op de hogere en

steeds goed ontwaterde delen van de uiterwaarden (hydrodynamiek 5)
onder een doelgericht half-natuurlijk beheer (3r) of als deel van het
vegetatiemozaïek onder begrazing (gebruik$dynamiek 2);

Ur-2 op lagere delen van de uiterwaarden (hydrodynamiek 3,4) rret een
spontane ontwikkeling, een extensief begrazingsbeheer of een natuur-
dan wel produktiegerichte gebruiksdynamiek (1,2,3r,4r) kan zich een
soortenarme uiterwaardruigte permanent handhaven;

Ur-3 op de als bouwland gebruikte terreinen (gebruiksdynamiek 4a) spreken
we van een uíterwaard-akker:
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Ur-4 ruigte- en pionierbegroeiingen en habitats van bebouwde uite,rwaaÍden
vallen onder het deel-ecotoop bebouwdc/verharde uíterwaard (gebruiks-
dynamiek 4s).

Het ecotoop grazige uiterwaarden komt in uiterwaarden voor onder een
natuurgericht begrazings- ofhooílandbeheer ofeen agrarisch beheer. Op basis
van verschillen in gebruiksintensiteit en successiestadium worden ooderschei-
den:
Ug-1 op de lagere delen van de uiterwaard (hydrodynamiek 3,4) out'wikkelt

zich onder een natuurlijk begrazingsbeheer of half-natuurlijk bewei-
dingsbeheer (2,39) het structmrrtjke uiterwaardgrasland;

Ug-2 op de hogere delen van de uiterwaard (hydrodyuamiek 5) leiden
dezelfcle beheersvormen tot het uiterwaard-hooíland;

Ug-3 de graslanden op de minder fre4uent overspoelde delen onder een
intensief agrarisch gebruik (gebruiksdynamiek 49) worden tothet uiter-
w aar d- pr o àle tie gr as land gerekend..
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Ecotopen van rnoenrisige uiterwaaÍdên (Mb, Mr, Ítlg)

In geïsolerde, al dan niet f@uent overstroomde (hydrodpamiek 3,4,5), door
stagÊerende afvoer of (rivier)kwel steeds natte, uitern'aarden kan h* ecotoop
beboste moerassige uiterwaud voorkomen. Dit ecotoop kent steeds een lage
morfodynamiek (cd)" AÍhankelijk van de gebruiksintensiteit, ontwikkelines-
stadium en de invloed van kwel versus stagnerend oveÍstÍomingswater wordt
onderscheid gemaakt in een aantal deel-ecotopen:
Mb-l het moerassig hardhoutoaíbos komt voor in weinig frequent over-

stroomde (hydrodynamiek 4,5) door stagnerend rivienvater en regen-
water wijwel steeds natte standplaatsen onder een spontane of natuur-
gerichte bosontwikkeling (gebruiksdynamiek 1,2,3b);

Mb-z het moerassig zachthoutooíbos vormt de frequenter overspoelde tegen-
hanger van moerassige hardhoutbossen (hydrodynamiek 3);

Mb-3 het moerassig zachthoutstruweel vormt ofwel ee'n tussenstadium in de
spontane bossuooessie (gebruiksdynamiek 1); of wel een deel-ecotoop
dat onder begrazing (gebruiksdynanriek 2) ontstaat dan wel een bewust
eindstadium van een half-natuurlijk beheer (gebruiksdynamiek 3b);

Mb-4 het broekbos/struweel kan alleen tot ontwikkeling komen in overstro-
mingswije/arme groeiplaatsen (hydrodynamiek 5,6), indien de toestro-
ming van grondwater een rol kan spelen en kan zich alleen ontwikke-
len onder een spontane of natuurgerichte gebruiksintensiteit (gebruiks-
dynamiek 1,2,3b).

Ruigt- en moerasvegetaties in geïsoleerde, al dan niet frequent overstroomde,
natte (stagnerende afvoer/lrwel) uiterwaardkommen (hydrodyuamiek 3,4,5)
worden tot het ecotoop ruige/open rnoerassige uiterwaaril gerekend. Dit ecotoop
komt steeds voor onder een lage morfodynamiek (cd). AÍhankelijk van de ge-

bruiksintensiteit, ontwikkelingsstadium en de invloed van kwel versus stagne-
rend overstrorningswater wordt onderscheid gemaakt in een aantal deel-ecoto-
pen:
Mr-l in moerassige uiterwaarden die regelmatig door de rivier worden

overstroomd (hydrodynamiek3,4) komen als oeverzone van strangen
of in geulvormige laagtes moerasruigtes voor; zowel in nagenoeg,
geleid, als half-natuurlijke graslanden.

Mt-2 het ríetmoeras komt voor in minder frequent overstroomde moerassige
uiterwaarden (hydrodynamiek 5), zowel onder nagenoeg natuurlijke als
halÊnatuurlijke omstandigheden (gebruiksdynamiek 1,2,3r). In een
aantal situaties worden riefmoerassen geëxploiteerd (gebruiksdynamiek
4r).

Mr-3 het kwehnoeras is speciaal onderscheiden voor uiterwaardkormnen
waar toestromend grondwater van invloed is. De ontwikkeling van dit
ecotoop is alleen mogelijk onder lage overstromingsfrequenties (hydro-
dynamiek 5) en onder een natuurgericht beheer (gebruiksdynamiek 3r)
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Mg Onder een natuurgelijk begrazingsbeheer of een natuurgericht dan wel produk-
tiegericht graslandbeheer (gebruiksdynamiek 2,39,49) komt in de moerassige
uiterwaarden het ecotoop grazige moerussige uiterwaard voor. Op grond van de
gebruiksdynamiek en de eventuele invloed van kwel wordt onderscheid ge-
maakt in:
Mg-l onder een natuurgericht graslandbeheer of begrazingsbeheer ontwik-

keld zich in de uiterwaardkom een moerassíg uiterwaardgrasland
(gebruiksdynamiek 2,3g);

Mg-2 een op produktiegericht beheer (4g) leidt tot de ontwikkeling van het
moerassig proàlctícgrasland; komt alleen voor in minder frequent over-
spoelde delen (hydrodynamiek 4,5);

Mg-3 op plaatsen waar toestromend grondwater van invloed is op de vegeta-
tie (alleen mogelijk onder lage overstromingsfrequenties, hydrodyna-
miek 5) ontwikkelt onder een half-natuurlijk graslandbeheer een kwel-
grasland.

{t
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Ecotopen van uitarwaarrhraterun (Wn, W+ ff?)

Een nevengeul is een nagenoeg perrnanent stromende, al dan niet kunstmatige
geul; inclusief de aangrenzende platen en banken in èn de oeveÍzone en
stranden langs de geul (hydrodynamiek 1,2). Eenmaal aanwezige nevengeulen
kunnen zowel een spontane ontwikkeling doornaken als een begeleidend of
half-natuurlijk beheer kennen (gebruiksdynamiek 1,2,3r). Binnen nevengeulen
kan een onderscheid gemaakt worden naar de mate van morfodynamiek en de
al dan niet aanwezige invloed van getijde:
ïWn-l de zandige nevengai kenmèrkt zich door de hoge mate van stromings-

dynamiek (b), ze hebben een zandige bedding, in de geul komen
zandbanken eo afslagoevers voor;

Wn-2 in de kleiige nevenganl is de morfodynamiek geringer (c), waardoor de
bedding kleiig is sa sl lengs de oevers vlirkke slikplaten ontstaan;

V/n-3 indien er sprake is van een duidelijk getijdestroming wordt het deel-e-
cotoop getíjdckreek onderscheiden.

Ondiepe wateren in de uiterwaarden die slechts períodiek of zelfs in het geheel
niet stromen vallen onder het ecotoop starry/kleiput (hydrodynamiek 1 t/m 6).
Dere wateren hebben steeds een beperkte morfodynamiek (cd) en kennen geen
hoge gebruiksdynamiek (I,2,3r).'Ws-l de aangekoppelde strang is evenals nevengeulen (Wn) nagenoeg perma-

nent met de rivier verbonden (hydrodynamiek 1,2), de stroming door
de strang als gevolg van de eenzijdige aankoppeling en de afwezigheid
van getijden echter veel pringer (morfodynamiek c);

\Ms-2 de afgesloten strang is slechts periodiek tijdens hoog:rrater met de rivier
verbonden (hydrodynamiek 3,4,5) en kent een geringe morfodlmamiek
(c);

Ws-3 oo ttogn*te strang kan zich slechts ontwikkelen, indien zij zelden of
nooit (hydrodynamiek 5,6) door de rivier wordt doorstroomd en
waarbij de stroomsnelheden steeds gering zijn (morfodynamiek d);

Ws-4 onder laagdynarnische omstandigheden (morfodynarniek d, hydrodyna-
miek 5,6) kan zich op plaatsen met toestromend grondwater of rivier-
kwel het deel-ecotoop kwelgai ontwikkelen;

Ws-5 indien geïsoleerde uiterwaardwateren gevoed worden door oppervlak-
kig toestromend (beek)water spreken we over een beek-stang.
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Wp Met het eootoop plas worden alle (delen van) wateÍen in de uiterwaarden
aangeduid die dieper zijn dan 1,5 m bij gemiddeld laagwater. De grotere
plassen zijn meestal kunstmatig ontstam door zand- of grindwinnlng. De
kleinere plassen kunnen ook een natuurlijke oorsprong hebben als doorbraak-
kolk. Het onderscheid in deel-ecotopen wordt gemaakt naar hun afmeting en
een al dan niet permanente verbinding met de rivier:
Wp-l de aangekoppeldc zand/grindgalen hebben een pennanente dan wel

langdurig open verbinding met de rivier (hydrodynamiek 0,1,2). Hier-
door zal de morfodynamiek van de plas veelal groot zijn. Bij hoogwa-
ter zal de plas meestal meestromen (morfiodynamiek b) en wordt in
dergelijke plassen veelal een grote hoeveelheid zand en slib afgezet;

Wp-2 indien de verbinding met de rivier slechts van tijdelijke aard is, dan wel
in het geheel niet voorkomt (hydrodynamiek 3,4,5,6) spreken we van
een afgesloten zand/grindgat Ook de morfodynamiek is door de lagere
overstromingsfrequentie veelal lager dan bij Wp-l (morfodynamiek
c,d);

ïVp-3 het deel-ecotoop klein diep water/kolfr onderscheidt zich door haar
kleinere In typische vorm liggen deze wateren van de Íivier
afgekeerd en hebben zij daardoor een lage mododlmamiek (c,d) en
staan zij niet of slechts zelden in open verbinding met de rivier (hydro-
dynarniek 5,6).

rlg
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Ecotopen van hoogrirateÍvÍtie tereinen

De beboste hoogwatervrli tcrreinen (Hb) (hydrodynamiek 6) worden onderver-
deeld naar gebruiksdynamiek en ontwikkelíngsstadium:
Hb-l het deel-ecotoop hoogwatervrij áos ontstaat onder spontane of begelei-

de dan wel natuurgeaichte bosontwikkeling (gebruik$dynamiek 1,2,3b);
Hb-2 hoogwaterwij (doorn)stntweel vormt of een tussenstadium in de

spontane bossucoessie (gebruiksdynamiek 1) of een deel-ecotoop dat
ondeÍ begrazing (gebruiksdpamiek 2). Onder een halÊnatuurlijk
beheer (gebruiksdynarniek 3b) wordt dit ecotoop als haag of bosmantel
in stand gehouden;

Hb-3 het hoogwatervrij prodakticbos vormt de produktiegerichte variant
(gebruiksdynamiek 4b).

Ook de ruige/open hoogwatervrije terreinm worden verder onderverdeeld naar
gebruiksdynamiek en ontwikkelingsstadium:
Hr-l de (pinníer)ruigte op hoogtuaterwij tenein komt tot ontwikkeling als

. tïdelijke vegetatie onder spontane ontwikkeling (gebruiksdynamiek 1)
en als meer pennanente vegetatie onder een natuurgericht beheer
(gebruiksdynamiek 2,3r);

IIr-2 de als akker gebruikte terreinen (gebruiksdynamiek 4a) worden als
ho ogw atervrije akker aangeduid;

Hr-3 de ruigte- en pionierbegroeiingen en habitats van bebouwde terreinen,
zoals steenfabrieksterreinen, haventerreinen, woonwijken en stadsfron-
ten (gebruiksdlaramiek 4s) vallen onder het deel-ecotoop bebouwd/ver'
hard hoogw atervríj terreín.

Als gevolg van begrazing, een natuurgericht dan wel produktiegericht grasland-
beheer ontstaat op hoogwaterwije terreinen het ecotoop gfaxrg hoogwatervrij
terrein. Binnen dit ecotoop wordt een nadere onderverdeling gehanteerd naar
de mate van gebruiksdynamiek.
Hg-l op schrale, voedselarme terreinen kan zich een hoogwatervrij schraal-

grasland ontwikkelen mits het terrein beheerd wordt als natuurlijk
begrazingseenheid of een geschikt half-natuurlijk graslandbeheer kent
(gebruiksdynamiek 2,3g);

Hg-2 op nreeÍ voedselrijke bodems ontstaat onder een half-natuurlijk beheer
en het deel-ecotoop hoogwatervrij hooíland;

Hg-3 het deel-ecotoop hoogwatervrij pro&tktiegrasland ten slotte wordt
onderscheiden vooÍ hoogwaterwije terreinen met een landbouwkundig
graslandgebruik (ag).
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5 Ecologische betekenis

5.1 Inleiding
De ecologische ontwikkeling van de rivier-ecotopen en hun deel-ecotopen
wordt primair geconditioneerd door de dynamiek van de rívier en het landge-
bruik. De morfodynamiek, hydrodynamiek en gebruiksdynamiek bepalen in
onderling samenspel de vestigings-, overlevings- en voortplantingskansen van
soorten en populaties. De ecologische kwaliteit van de afzonderlijke ecotopen is
op de eerste plaats dan ook de resultante van deze factoren; factoren die in het
vorige hoofdstuk dan ook werden gebruikt voor de landschapsecologische
plaatsbepaling.

De specifieke ecologische samenstelling van de afzonderlijke rivier-eootopen en
hun deel-ecotopen wordt echter niet alleen door deze pÍimaire standplaatsfac-
toren bepaald. Ook andere factoren, zowel op de hogere ruimte$ke schaalni-
veaus (riviertrajecten, stroomgebiedszones) als op de lagere ruimte$ke niveaus
(eco-element), zijn daarvoor mede verantwoordetjk. Zo àjn de oeverwal-
stroomdalgraslanden (deel-ecotoop Og-l) binnen Nederland in het oostelijke
rivierengebied (Gelderse Poort, Ussel) gevarieerder aan structuur en rijker aan
zeldz.ame soorten dan in het westelijke rivierengebied (Nederrijn, Lek, WaaI).
Ook op lokale schaal blijkt de samenstelling van de afzonderlijke stroomdal-
graslanden sterk te verschillen, aÍhankelijk van lokale factoreo als begra-
zingsdruk, het bemestinggniveau, de bodemsamenstelling en de expositie ten
opzichte van de zon.

De ecologische beschrijvingen van de afzonderlijke rivier-ecotopen die in dit
hoofdstuk worden gBgeven zijn dan ook beperkt in hun volledigheid en
algemene toepasbaarheid. Zowel de regionale als lokale verschillen kunnen hier
niet worden uitgewerkt en beschreven. Hier beperken wij ons tot een indicatie-
ve, opsoillmende en geenszins volledige beschrijving. De beschrijving is in de
eerste plaats bedoeld vooÍ een eenduidige beeldvorming vao elk van de
ecotopen.

Indien de ecotopen-indeling een definitievere status krijgt, loont het zich
wellicht de moeite een systematischer en beter onderbouwde ecologische
beschrijving van elk van de ecotooptypen te geven. Ook bíj de toepassing van
het Rivier-Ecotopen-Stelsel in gebiedsgerichte studies (op het schaalniveau van
een op meerdere riviertrajecten) zal een gebiedsspecifieke ecologische beschrij-
ving van de ecotopen veelal wensehjk ajn.
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Ecolqische betekenís

5.2 Zomerbed-ecotopen (H, Zo, Zsl

Door de diepte en gÍote stromingsdynamiek kent het diepe zomerbed geen
lvaterplantenvegetatie. De diepe rivier is van belang als lefgebied voor specifie-
ke macrofauna van rivierbodemhabitats en voor rivierstandvissen zoals
stroonrminnende karperachtigen als Barbeel, Saeep, Kopvoorn en Serpeling
('Barbeelzone') en in-benedenriviertrajecten soorten ds àe Fint ('Brasemzoie').

In het ondiepe zomerbed kunnen fonteinkruidvegetaties (Rivierfonteinkruid,,
Schedefonteinkruid) tot ontwikkeling komen. Ondiepe beddingen zijn rijk aan
verschillende macrofaunahabitats en ze vervullen een belangrijke betekenis als
leef- en paaigebied voor riviervissen.
AÍhankelijk van het stromingsregime en het al dan niet voorkomen van
getijden wordt de ondiepe bedding onderverdeeld in een drietal deel-ecotopen.
Zo-l Het deel-ecotoop ondícpe gríndrivier is van belang als leeÊ en paaige-

bied uror stroomminnende karperachtigen als Barbeel, Sneep, Kop-
voom en Serpeling ('Barbeelzone) en voor specifieke macrofauna van
habitats met grind en stenen met rivierbewonende haften, steenvliegen,
kokerjuffers (onder andere Hydropsyche sp.), kriebelmuggen en de
wants Áphelocheirus aestivalís. Verder vormt zij een groeiplaats voor
stromingstolerante waterplanten als de Vlottende waterranonkel.

Zo-2 In en op de bodem van ondíepe zandbeddíngen komt karakteristieke,
stroornminnende macrofauna voor waaronder de steenvlieg Marthaniea
selysii en gravende libellenymfen (Gomphus flavipes). 

'Waar ophoping
van hout optreedt, ontstaat een biotoop voor Íilterfeeders waaronder
kriebelmuglarven. In enigszins stromingsluwe plaatsen met een betrek-
kelijk geringe waterstandsbeweglng in het groeiseizoen, komt een
vegetatie voor die gedomineerd wordt door grote fonteinkruiden zoals
Rivierfonteinkruid langs de rand of Doorgroeid fonteinkruid op de
bodem van de rivier. Het ecotoop functioneert als trekbaan en/of
voortplantingsbiotoop voor rivierstandvis ('Barbeelzone').

Zo-3 De ondiepe getijdebedding functioneert als trekbaan voor tal van
vissoorten en vooÍ diverse soorten ook als leefgebied ('Brasemzone').
De Fint paait in de getijderivier tot in het gebied waar het getij nog
net merkbaar is of vlak daarboven. De vegetatie wordt gedomineerd
door nymphaeiden als Gele plomp en grote fonteinkruiden zoals Door-
groeid fonteinkruid en (sinds kort) Rivierfonteinkruid.

Door de relatief sterke rivierdynamiek waaÍÍum het oever-ecotoop
plaat/s{rand/oever bloot staat (sterke stromingen, golfslag, langdurige overstro-
mingen) bestaat zowel de water- als oevervegetatie grotendeels uit pionier- of
ruigtkruiden. Binnen dit ecotoop kan een groot scala aan habitats vooÍ
speciÍieke rivier- en oeverlnacrofauna voorkomen.
Op basis van verschillen in substraat, morfodynamiek en gebruiksdynamiek
wordt de volgende onderverdeling in deel-ecotopen gehanteerd.
Zs-L Grindbanken hebben in het algemeen een schraal en verdrogend karak-

ter (snelle uitspoeling voedingsstoffen) en kennen een speciÍieke flora
en fauna. Tnlische plantesoorten van de oeverzones zijn Maasraket,
Zandweegbree, Kleine rupsklaver, Riempjes en Klein viltkruid. Typi-
sche diersoorten zijn: Kleine plevier, Oeverloper, Visdief, Grote gele
kwikstaart en Blauwvleugelsprinkhaan. Grindbanken fungeren als rust-
en verblijfplaats voor vogels en zoogdieren (Aalscholver, eenden, sterns
en Waterspitsmuis).

Zs-Z Het deel-ecotoop zandplaterdzandstrand is als gevolg van de sterke
morfodynamiek kaal of zeer spaarzaam begroeid, met vooral zandige
milieus vanwege verstuiving, overzanding, wegspoeling of afslag.

Zo

Zs
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Ec&gische betefrenis

De kale zandoevers, zandbanken en opltassen in de rivier zijn van be-
tekenis vooÍ steÍns, Kleine Plevier en voor zich ingrarrende soorten
loop- en kortschildkevers (bij voorbeeld Elaphrus-, Dischirius-, Bembi-
dion- en Bledius-soorten) en oeverwantsetr. Op de zandige oeveÍs
komen pioniervegetaties met soorten als Zwarte Mosterd, Zwart tand-
aaÁ,7,eegtoene en Rode ganzevoet, Melganzevoet, Knopip duirend-
knoop, Gele waterkers of Smal-vliesraad' en Oeverstekelnoot voor.
Slikplaten/slikkige oevers kunnen langdurig droogvallen en waardoor
zich een slikkige pioniervegetatie kan onrwikkelen met soorten als
Bruín cylrergras, Blaartrekkende botenbloern en Slijkgroen. Op iets
hogere, regelmatiger droogvallende slikoevers komen vegetaties voor
rnet Zeezuring, Gele Waterkersn Watertorkruid en Naaldwaterbies. Het
deel-ecotoop is als foerageerbiotoop van belang voor tal van steltlopers
en andere water- en moerasvogels.
In het rivier-ecotoop biezenoever is Mattenbies de belangrijkste soort.
Andere voorkomende sooÍen zijn de Ruwe bies, de Zeebies en de
Driekantige bies. Biezenvegetaties bieden vestigingsmogel$kheden voor
moeÍas- en watervogels. Bieren vofinen voedsel voor verschillende
watervogels als ganzen en meerkoeten en fungeren als paai-, rugt en
schuilplaats voor vissen.
Het del-ecotaop ofslagoever/steiloever omvat kale of zeeÍ spaaÍzasm
met pionier- en ruigtkruiden begroeide, steile randen of oevers. Steil-
randèn zijn van beiekenis voor Óeverzwaluw, IJsvogel en vele insekten-
sooÍten als GraaÍbijm.
Het deel-ecotoop krib/strekdmtdstenen oercr fungeert, aÍhankelijk van
substraat, expositie en ouderdom, als vervangingsbiotoop voor na-
tuurlijke rotswandenhabitats. Derge$ke milieus bieden eetr biotoop
voor typische rots- en muurplanten waaronder tal van varens en
mossen. Op waÍnre o uitbundig begroeide plekken komt een rijke
vlinder-, bijen- en wespenfauna voor. In spatzones komen bijzondere
macrofaunasoorten en mossen voor. Onder $.ater kunnen bestortingen
in principe een geschikte habitat voÍnen voor filter feeders en andere
macrofauna. 
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Ecolqisàe baekmis

5.3 Oeverwal-ecotopen (Ob, Or, Og)

Ob Door de zandige goed doorluchte en tevens voedsel- mineraalrijke bodem èn de
frequente ÍLanvoer van diasporen door de rivier behoren beboste oeverwallen tot
de structuur- en soortenrijkste bostypen. AÍhankelijk van de gebnriksintensiteit
en ontwikkelingsfase is een onderscheid gemaakt in 5 deel-ecotopen.
Ob-l l{et oevenryal-hardhoutooibos kent een natuurlijke, veelal spontarn of

onder bosbe(reer ontstane, bosstructuur met een boomlaag waarin veel
Iep (Steeliep, Gladde iep) vertegenwoordigd kan zijn, naast eiken,
essen en populieren (Zwarte populier, Witte abeel). Meestal komt een
tweede boomlaag en een wij dichte struiklaag voor. Kenmerkend voor
dit bostype ajn de vele klim- en slingerplanten (Bosrank, Besanjelier,
Warkruid, Hop) die op de sterke morfodynarriek kunnen reageren. In
de kruidlaag komen veel geofyten vooÍ, waaronder bijzondere soorten
als Slangelook. Dit bostype neemt eeo fussenpositie in tussen het
oeverwal-zachthoutooibos (Ob-3) eu het uiterwaard-hardhoutooibos
(Ub-l). Verblijfplaats vooÍ grotere zoogdierènsoorten als Wild zwijn en
Das en voor roofvogels (Zwarte Wouw, Wespendief) en Zwarte
Ooievaar. Andere karakteristieke diersoorten zijn Rosse vleermuis,
Vliegend hert en een opvallend hoge dichtheid aan kleine zoogdieren
(muizen), amfibieën (knoflookpad) en talloze andere bodemdieren.

Ob-2 Het oeverwal-doomstruweel omvat Meidoom-, Sleedoorn-, Rozen- en
Braamstruwelen langs rivieroevers, bosranden of in open terrein. Veelal
worden de struwelen omzoomd door ruigtkruidenvegetaties met
kenmerkende plantesoorten als Gewone agrimonie, Zwatte toorts,
Rapunzelklokje, Geel walstro en Wilde marjolein. Struwelen zijn van
belang voor tal van insekten en vele vlindersoorten (Kleine ijsvogel-
vlinder, Sleedoompage) en voor stnrweelvogels als Grauwe klauwier
Grasmus, Geelgors eí'Bosrietzanger. Ze bielen een schuil- .o ouo#o-
teringsplaats voor allerlei diersoorten zoals de Boorrkikker; kleine
zoogdiersoorten (Wezel en Hermelijn) en overwinterende reptielen als
Levendbarende hagedis.

Ob-3 IIet oeverwal-zachthoutooibos vormt een ontwikkelingsfase in de ont-
wikkeling naar hardhoutooibos. De boomlaag bestaat uit Schierwilgen
en Zwarte populieren. Op een glover grindiger substÍaat is Grauwe els
typisch. Veelal ontwikkelt zich een struiklaag uit Sleedoom, Meidoorn
en exoten als Vederesdoorn. Ook dit type is vaak rijk aan lianen
(Bosrank). In de kruidlaag overheersen dynamische ruigtkruiden als
Gele waterkers, Reusenbalsemien en Smalbladige asters. Broed- en sla-
apgebied van Blauwe Reigers, Kwak, Aalscholver, Buidelmees en
schuilplaats voor Otter. In en op wilgenbossen komt een grote rijkdom
Íuilr maoïo-evertebraten voor (onder andere Muskusboktor).

Ob-4 }{et oeverwal-zachthautstruweel bestaat uit struikvormige wilgen
(Amandelwilg, Bittere wilg, Katwilg), veelal komen jonge Schietwilgen
en ZwaÍte populieren voor. De kruidlaag is veelal spaarzaam en
bestaat uit pioniemrigtekruiden als Gele wateÍkeÍs en Brandnetel. De
stru\ilelen bieden foerageer- en broedgelegenheid voor kleine zangertjes
als Buidelmees en Tjiftjaf.

Ob-5 De boomlaag van het oevenual-produktíebos bestaat meestal uit Popu-
lier-cultivars. De struik- en kruidlaag zijn structuur- en soortenarmer
dan de meer natuurlijke deel-ecotopen (Ob-l, Ob-3).

4t



Ecn/ogitdle &l,errit

b
-...\,ta',r/lít I lt tlr trl

'\r\lN- I 

-

-.\r' a I
t\\'- Z á \--

-...\'t'l"/4lt I lt l.rr lrrs
i-.$'"r

rt\\\\' í \-

*zo.rn1fl

B,

J
3gI
8
ul
F€t
oa
co

4o

{
ëul
u,
o

z
u,È
o

ul
o
Jd
L
o

50



Or

EcolWrsle betekenis

Het ecotoop ruige/open oeverwal is gebonden aan z,Eer sterk en sterk dynami-
sche oeverwallen en omvat diverse vonnen van vegetaties/habitats die door
eenjarige of overblijvende ruigtkruiden worden gedomineerd. Door de hoge
dynamiek en zandige, goed doorluchte mineraalrijke bodem kent dit ecotoop
een grote structuurvariatie, een relatief hoge soortenrijkdom aan planten en
insekten.
Or-l Oeverwallen rnet rivierduinvorming kenmerken zich door een hoge

soortenrijkdom aan bloemrijke zomemrigten en hooilandruigten. In dit
ecotoop komen vaak opvallend veel zsldz-ame soorten voor (Kruisdis-
tel, Wilde marjolein, Kleine ruit, Knikkende distel). De combinatie van
zandig mineraalrijk substraat met bloemrijke vegetaties lei& tot een
zeer hoge dichtheid aan insektensoorten. De droog zandige milieus van
rivierduinen zijn van belang voor Zandhagedis, Knoflookpad, zarrd-
loopkevers, Miereleeuw en graafwespen.

Or-2 Ook in oeverwal-ruigtenkomtde uitzonderlijke standplaatskwaliteit
van oeverwallen tot uiting in een grote struduur- en soortenrijkdom
(planten en insekten) (Knolribzaad, Gevlekte scheerling Kruldistel). In
dit ecotoop kan een groot aaotal neofyten doordringen (Aardpeer,
Smalle aster, Kleine aster, Late guldenroede, Reuzenbalsemien, Hop-
warkruid, Oeverwarkruid, Vederesdoorn, Grote engelwortel).

Or-3 De ecologische betekenis van oeverwal-akkers is in hoge mate aÍhanke-
lijk van het gevoerde landbouwkundig beheer. De soortensamenstelling
is te beschouwen als een verarrnde variant van de oeverwalruigte.

Or4 Ook voor het deel-ecotoop bebuwdc/verhardc oeverwal geldt dat de
ecologische betekenis aÍhangt van de lokale bebouwing, type verhar-
ding en de intensiteit waarmee het terrein wordt gebruikt. Ook hier
geldt dat de ecologische samenstelling als een afgeleide van de oever-
walruigte gezien moet worden.



Ec&gisdrc bdenis

Og De ecologische betekenis grazige severwalhn hangt sÍrrren met het gevoerde
beheer (natuurlijk begrazingsbeheer; natuurgericht hooilandbeheer of agrarisctr
gebruik).
Og-l Het oeverwal-stroomdnlgrasland is het uit natuurbeschermingsoogpunt

meest soortenrijke en waardevolle deel-ecotoop. In dere graslanden
komen veelal veel zogenaade 'stroodalplanten' voor als Kleine pim-
pernel, lVilde frarjolein, Kruisdistel, Kattedoom, Veldsalie, Grote
wilde tijm enZacht vetkmid. De nafuurlijke graslanden kunnen rijk
zijn aan insekten en vlindersoorten als Maasblauwtje. In ruigere gras-
landen vinden we onder andere de Roodborsttapuit en op zandige
plekken de Knoflookpad.'Og-2 Op voedselrijkere, frequenter overstroomde, delen van de oeverwal
komt onder een half-uatuurlijk hooilandbeheer het oeverwal-hooilond
tot ontïyikkeling, dat qua samenstelling structuur- en soortenarrner is
dan het oeverwal-stroomdalgrasland. De vegetatie bestaat uit overstro-
mings- en droogtegevoelige soorten die hun optimale verspreiding
buiten de uiterwaarden hebben (het zogenaamde Glanshaver-hooiland
en Kamgras-weiland). Deze vegetaties zijn van betekenis voor grond-
broedende vogelsoorten als Patrijs en Grutto.

Og-3 Het oeverwal-proàletiegrasland bestaat meestal uit ingezaaide grassor-
ten, door de hoge bemesting is het aandeel kruidachtige planten veelal

, sterk beperkt.
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Ecolqische betekenis

5.4 Uiterumertt-ecotop€n (tb, lrr, Ugl

Ub De ecologische verschillen van het ecotoop bebsse uiterwaard (Ub) met het
oeverwalbos (Ob) wordea vef,oorzaakt door de geringsre morfodynamiek
waaÍÍran bodem en vegetatie ïroÍden blootgesteld. Zowel de vegetatie als de
bodem van uiterwaard-eootopen kunnen zich geleidelijker ontwikkelen. De
soortensamenstelling van zowel flora als fauna is dan ook constanter en kent
minder ruímtelijke variatie, ook aI omdat de morfologie van de zavelige bodem
grootschaliger is dan op de zandige oeverwal. Door de voedsel- en mineralen-
rijkdom, de goede voctrtcapaciteit en de goede doorluchting van de bodem zijn
de uiterwaardbossen zeeÍ structuur- en soortenrijk. Ze bieden optimale ontwik-
kelingskansen voor overstromingstolerante vegetaties en een voedsel- en
structuurrijke habitat voor vele insekten, zoogdieren, amfibieën en vogels.
Binnen de uiterwaardbossen wordt een aantal deel-ecotopen onderscheiden op
basis van verschillen in gebruiksintensiteít en zuccessiestadium.
Ub-l H:et hardhoutaoibos is een structuurrijk bos, met een goed ontwikkelde

struiklaag, veelal twee boomlagen en eeo weelderig ontwikkelde bo-
denÍlora. De boomla4g bestaat uit Es, Zomereik, Steeliep en Gladde
i.p; op weinig overstroomde delen komen ook Spaanse aak, Winterlin-
de en Gewone esdoorn voor. Overstromingsgevoelige sooÍten als Beuk
en Haagbeuk ontbreken. In de struiklaag zijn Eenstijlige meidoom,
Sleedoom, Rode kornoelje, Wílde kardinaalsmuts en Hazelaar verte-
genwoordigd. De hogere delen zijn zeer rijk aan geofyten als Daslook,
Bosanemoon, Aronskelk, Slanke sleutelbloem en Bosgeelster. In de
lagere delen komen naast Speenkruid relatief weinig andere voorjaars-
geofyten voor. In de zomer wordt de kruidlaag beheerst door nitrofiele
soorten als Grote brandnetel, Hondsdraf, Dauwbraam en Kleefkruid.
Hardhoutooibossen kenmerken zich door een zeeÍ hoge dichtheid en
soortenrijkdom aarr bosvogels en zoogdieren. Het bos is een verblijf-
plaats voor grotere dierensoorten als Wild zwíjn, Das, Zwarte wouw,
Wespendief eu Zwarte Ooievaar. Andere karakteristieken zijn dier-
soorten als Rosse vleermuis, Vliegend hefi en de opvallend hoge dicht-
heid aan kleine zoogdieren (muizen), amÍibieën (knoflookpad) en
bodemdieren.

Ub-2 H:et doorwtruweel bestaat uit de struiklaagsoorten van het hardhout-
bos (Meidoom-, Sleedoorn-, Kardinaalsmuts, Roos, Braam) en wordt
veelal omzoomd door grazige ruigtkruiden vegetaties. Struwelen zijn
van belang voor tal van insekten en vele vlindersoorten (Kleine ijs-

. vogelvlinder, Sleedoornpage) eu voor struweelvogels als Grauwe
klauwier, Grasmus, Geelgors ea Sesdsfzqngw. 7n bieden een schuil-
en overrrinteringsplaats voor anfibieen, kleine zoogdiersoorten en
reptielen.

Ub-3 H;et zachthoutooíbos bestaat grotendeels uit Schietwilgen. Een struik-
laag uit Sleedoorn of Meidoom is veelal slecht ontwikkeld. In de
kruidlaag overheersen nitrofiele dJmamische ruigtkruiden als Grote
brandnetel, Smalbladige asters en Dauwbraam. Schietwilgenbossen
bieden broed- en slaapgelegenheid aan onder andere Blauwe reiger,
Kwak, Aalscholver en Buidelmees.

Ub-4 HLet zachthoutstn*veel vornt zich veelal als pionierstruweel en bestaat
uit struikvormige wilgen (Amandelwitg, Katwilg), en jonge Schíet-
wilgen. De kruidlaag is spaarzaam ontwikkeld en bstaat uit ruigt-
kruiden als Gele waterkers en Brandnetel. De struwelen bieden foera-
geer- en broedgelegenheid voor Heine zangertjes als Buidelmees en

ïifdaf.
LJb-5 H;et hardhout-pro&tktiebos bestaat uit een aangeplante boomlaag van

hardhoutsoorten (rneestal Gewone es, solrls Zomereik). De struik- en
kruidlaag is door het intensievere beheer structuur- en soortenamer
dan brj natuurlijke hardhoutbossen (Ub-l).
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Ub-6 }Iet zachthout-pro&*,tiebos/gríend bestaat uit een aangeplante boom-
laag van zachthoutsoorten, mpestal cultivars van populier of wilg. In
grienden werden/worden de bomen geknot voor de teelt van wilgente-
nen. De struik- en kruidlaag is minder goed ontwikkeld dan in natuur-
lijke hard- of zachthoutbossen van uitenpaarden. Grienden hebben
veelal dichte ruige ondergroei waarin naast Brandnetel, Dauwbraam en
Riet ook moerassige kruiden een rol kunnen spelen. Gtienden hebben
een redelíjk grote betekenis als broedhabitat voor diverse watervogels
en bosvogels. De hoge produktie van de grienden en de ruigtonder-
groei uit zich ook in hoge dichtheden aan kleine zoogdieren (muizen)
en bodemfauna (spinnen).

Ur Het ecotoop ruige open uiterwaard onderscheidt zich evenals de uiterwaardbos-
sen van de oeverwal-ecotopen door de grote voedselrijkdom en vochtigheids-
graad en de minder dynamische omstandigheden waardoor een meer gesloten
structuurarmere en minder soortenrijke ruigtvegetatie tot ontwikkeling komt.
Het ecotoop omvat alle vegetaties en habitats die door eenjarige of overblijven-
de ruigtkruiden worden gedomineerd:
Ur-l Structntrrijke uiterwaardruígten tot ontwikkeling. Het zijn soortenrijke

vegetaties bestaande uit twee- en meerjarige rurgtkruiden (Poelruit,
Gewone wederik, Grote valeriaan, Moeraskruiskruid, Rivierkruis-
kruid).

Ur-2 Op lagere frequent overstroomde delen van de uiterwaarden met een
stikstofrijker en kleiiger4emiger bodem komt een soortenarme uiter-
waardruigte voor die wordt gedomineerd door een of enkele ruigtkrui-
den als Dauwbraam, Grote brandnetel en Smalbladige asters of ruige
grÍlssen als Rietgras. De ruigten fungeren als broedbiotoop voor Kwar-
telkoning,'Watersnip, Slobeend en Wilde eend.

Ur-3 De ecologische betekenis van uiterwaard-akkers is in hoge mate aÍhan-
kelijk van het gevoerde landbouwkundig beheer. De soortensamenstel-
ling is veelal zeer beperkt.

Ur-4 Ook voor het deel-ecotoop bebouwdc/verharde uiterwaard geldt dat de
ecologische betekenis aÍhangt van de lokale bebouwing, type verhar-
ding en de intensiteit en manier waarop het terrein wordt gebruikt.

l

I

I

l

)

55



Ecologixhe óetekenis

Ug Het ecotoop grazige uiterwaarden komt voor ondeÍ eeo natuuÍgericht begra-
zings- of hooilandbeheer of een agrarisch produktiebeheer. De ecologische
betekenis is sterk aÍhankelijk van het gevoerde beheer:
Ug-1 IJet structwrrijke uiterwaardgraslmrd bestaat voomanelijk uit overstro-

mingstolerante soorten. In de reoente vegetatiekundige literatuur
worden deze typische uiterw:rardgraslanden veelal als 'Grote vosse-
staartgrasland' aangeduid..De graslanden zijn van belang als foerageer-
gebied voor ganzen, zwanen en steltlopers of als broedgebied voor
weidevogels.

Ug-2 Het overstromingsgevoeliget uiterwaard-hooiland lijkt qua samenstelling
en structuur steÍk lijkt op het oeverwal-hooiland (Og-2). Deze tamelijk
soortenrijke vegetaties kunnen mstal tot het Glanshaver-hooiland of
Kamgras-weiland worden gerekend.

Ug-3 De uíterwaard-proàtktiegraslanden zrjn over het algemeen zeer soorten-
en structuurarm. De vegetatie wordt gedomineerd door ingezaaide
grassoorten en keut slechts een beperkt aandeel aan natuuÍlijke kruid-
achtige soorten. De graslanden hebben een beperkte betekenis als
foerageer- en broedgebied voor weidevogels.
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Ecolqisóe betel<enis

5.5 Ecotopen van moerarsigtê uitênmarden (Mb, Mr, Mg)

Beboste moerassige uiterwaarden ajn in verhouding minder structuurrijk en
daardoor soortenarmer dan de andere ooibostypen. Voor de bedijking kwamen
deze bossen in het benedenrivierengebied voor als oveÍgangszone tussen het
rivierengebiedlen het laagveengebied en in lage, ver vao de rivier afgelegen
moerassige kommen in het bovenrivierengebied. Thans is hun voorkomen in
Nederland uiterst beperkt.
Mb-1 Het rnoerassige hardhurtooibos komt voor op door stagnerend rivier-

water en regenwater wijwel steeds natte standplaatsen. In vergelijking
met dÊ andere hardhoutooibossen gaan inrde kruidlaag natte ruigtkrui-
den als Gele lis; Grote zÊggen en Wederik een rol spelen. In de struik-
laag komt alleen nog Meidoom voor en iirde boomlaag vooral
Steeliep, Gladde iep, Zomereik, Es en Zwarte els. Ook dit bostype is.

van grote betekenis voor bosvogels en zoogdieren.
Mb-2 }Jet moerassig zachthoutooráos wordt frequenter overspoeld dan het

moerassige hardhoutooibos. De boomlaag'bestaat uit Schíetwilgen en
Zwarte els. De structuur- en soortenarme struik- en kruidlaag ken-
merkt zich door een relatief groot aandeel, aan moerassige soorten.
Door de stagnerende afvoer en de dichte,ruigtkruiden ondergroei vindt
regeneratie van de boomlaagmeestal slechts sporadisch plaats wÍtáÍ-
door dit ecotoop veelal geen gesloten boomlaag kent.

Mb-3 Het'moerassig zachthoutstruweel bestaat uit struikvormige en een
enkele boomvormende wilgensoort en komt voor in frequent over-.
spoelde, lage natte delen. In vergelijking:tot het zachthoutstruweel van
goed ontwaterde uiterwaarden komen in struik- en kruidlaag relalief
veel moerassige soorten voor. Door de stagnerende afvoer zal een
suooessié naaÍ een moerassig zachthoutooibos niet of slechts langzerm
verlopen.

Mb-4 Het,iroekboístruweelkan alleen tot ontwikkeling komen in overstÍo-
mingswije/anne groeiplaxsen, indien de toestroming van grondwater
een rol kan spelen. Kenmerkende soorten zijn: Stijve &EEq Elzenzeg-
ge, Pluimzegge, Zwarte Bes, Dotterbloem. Dit deel-ecotoop is rijk aan
zangvogels (Wielewaal, Kleine bonte specht, Spotvogel en Nachtegaal)
en amÍibieën (onder andere Bruine kikker en Alpenwatersalamander).

Ruigt- en moerasvegetaties in al dan niet frequent overstroomde, natte (stagna.
rende afvoerllfuel) uiterwaarden worden tot het ecotoop ruige/open moerassige
uiterwaard gmekend. Moerassen funpren als biotoop voor amfibieèn en ziin
van belang als broed-, foerageer- en rustgebied voor diverse soorten zoals
rietzangers, ralachtigen en Otter.
IvÍÍ-1 Moerasraigres ontwikkelen zich in moerassige uiterwaardkoÍrÍIrcn e$

als oevervegetaties langp strangen. De vegetatie bestaat veelal uit
moerassige ruigtkruiden als Kleine lisdodde, Mattenbies, Riet, Zwane-
bloem; PijlkÍuid, Watertorkruid en Kalmoes. Op frequenter overspoel-
de dekn domineren een of twee moeraskruiden als Scherpe regge, Riet,
Rietgras of Liesgras. Deze oevervegetaties hebben een belangrijke
waade als habitat voor aquatische macrofauna en vissen en als broed=
en foerageergebied voor water- en moerasvogels.

Mr-Z Het dêel-ecotoop rietmoeras kan zich ontwikkelen in stromingsluwe
delen'of bij meer stabiele waterpeilen. Rietmoerassen bieden vestigings-
mogeldkheden vooÍ moeras- en watervogels (vooral bij aanwezigheid
van overjarig riet) en voor amfibieen en insekten.

Mr-3 }{et kwelrnoeras is speciaal onderscheiden vooÍ uiterwaardkolnmen
waar toestromend grondwater van invloed is. Dit type bestaat qua
ecologische samenstelling uit soorten van de moerasruigtes, gemengd
met meer typische kwelindierende moerasplanten als Moerasspirea en
Kale jonker.
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Ecolqische betekenis

Ook de ecologische betekenis van het sotoop grazige moerassige uiterwaard is
in hoge mate aÍhankelijk van de gebruiksdynamiek en de eventuele invloed van
kwel.
Mg-l Onder een goed graslandbeheer komt in moerassige uiterwaarden een

moerassig uiterwaardgrasland tot ontwikkeling; waarin plantesoorten
voorkomen als Polei, Aardbeiklaver, Voszegge, Platte rus, Noords
walstro, Grote vossestaaÍt, Weidekenrcl, Dotterbloenr, Adderwortel en
Grote Pimpernel. Deze permanent natte graslanden kennen een karak-
teristieke bodemfauna. Verder insekten als Gouden sprinkhaan en
Moerasprinkhaan. Natte. graslanden kunnen fungeren als broedbiotoop
voor Kwartelkoning, Watersnip, Slobeend 6n lomertaling. Tevens van
belang als foeragrergebied vooï ganzen, zlvanen, steltlopers of als
broedgebied voor weidevogels. In het benedenrivierengebied komt de
meest soortenrijke variant, het Kievitsbloem-hooiland, voor op spora-
disch overstroomde permanent natte of vochtige uiterwaarden.

i[Ág-Z Onder een agrarisch beheer komt in uiterwaardkonrmen de ontwikke-
ling van het moerassig produktiegrasland tot stand dat een verarmde
vorÍn van het deel-ecotoop Mg-l vonnt. Moerassige produktiegraslan-
den hebben een belangrijke betekenis als broed- en foerageergebied
voor weidevogels en watervogels (onder andere Kleine zwaan).
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Ecologíxhe beekenÍs

Mg-3 Op plaatsen waar toestromend grondlvater van invloed is op de
vegetatie (alleen mogelijk onder lage overstromingsfrequenties) ontwik-
kelt onder een natuurgericht graslandbeheer een zogenaamd kwelgros-
hnd. De soortensam€nstelling en ecologische betekenis van kwelgras-
landen kan sterk variëren. Veelal betreft het aan moerassige graslanden
verwante vegetaties waarin kwelafhankelijke soorten voorkomen.
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Ecolqische beekenís

5.6 Ecotopen van uitersaaÍd-tinhrcn (UUn, tltís, Wp)

Nevengeulen zijn zrer voedselrijke geulen met een rninerale bodem en een
gevarieerde geomorfologie van steilkanten, ondiepe'oeveÍs, eilanden, aanvvas-
sen, stromingsluwe plaatsen (rivierfonteinkruid), minerale oevenl en aanspoe-
lingsgordels. Ee fauna bestaat uit typisch aan strorning gebonden macro-e-
vertebraten. De nevengeul functioneert als paaibiotoop voor riviervis. Neven-
geulen kunneir worden omschreven als kleinschalip cómbinaties van de
ecotopen ondiepe rivieroever (Zo) en PlaaVstrand/oever (Zs).
Wn-l De *ologische samenstelling van een zandige nevengatl is af te leiden

uit de combinatie van die van deel-ecotoop Zo-2 (ondiepe zandbed-
ding), en Zs-2 (zandplaaUstrand/oever).

\Mn-2 De kleiige nevengeul lijkt qua ecologische samenstelling op het deel-e-
cotoop Zo-3 (ondiepe getijdebedding) en Zs-3 (slikplaten, slikkige
oever). De watervegetatie wordt gedomineerd door grote fontein-
kruiden zoals Doorgroeid fonteinkruid.

V/n-3 Een getíjdekreek omvat elementen van dedeel-ecotopen Zo-3 (ondiepe
getijilebedding), Zs-3 (slikplaten/slikkige oever) en Zs-4 (Biezenoever).
De getijdegeul verschilt van de kleiige nevengeulen met name doordat
de slikplaten tweemaal per dag droogvallen.

De ecotogische samenstelling van de ondiepe wateren strarry/kleiput verschilt
sterk naar de mate waarin ze met de rivier in contact staan.
Ws-l De'aangekoppeldc strang is nagenoeg permanent eenzijdig (meestal

aard benedenstroomse zijde),met de rivier verbonden. Door grote
waterstandsschomnrelingen;. die de peilschommelingen van de rivier
voljgen, blijft de ontwikkeling van waterplantenvegetaties tamelijk
bèperkt. Ondergedoken waterplanten (fonteinkruiden) proÍitcen. van

, d" lage stroomsnelheden en de lage troebelheid. Op de oêvers. komm
soortenarme vegetaties voor (Riet, Rietgras). De wateren seurrullbn,een
functie als kraamkamer en,foerageergebied voor vis (en visetende
vogels) en als rustgebied voor vogels. De eventueel aanweáge wa-
terplanten is van betekenis voor veel dierlijke organismen, waarbij' y6-
oral.slakken, waterwantsen, watertorren, kokerjuffers, libellenymfen en
muggelarven opvallen. In het.plankton zijn verschillende soorten
raderdieren, aveepdiertjes en kiezelwieren goed vertegenwoordigd.
Oude rivierlopen kunnen van'groot belang zijn als paaiplaats voor
(rivier-)vis en als voedselbiotoop voor de:Otter.

Ws-2 Afgesloten strdgen zijn vrij troebele, zeer voedselrijke, frequent door
de rivier overspoelde wateren waarin behalve Watergentiaan en Veen-
wortel weinig andere drijvende waterplanten kunnen groeien. De
bodem is overwegend van een minerale samenstelling (kleilzand) en de
oevervegetatie is veelal soortenarm. De macrofauna bestaat grotendeels
uit filtreerders en vergaarders (mosselen en muggenlarven).

Ws-3 Een stagnante strang bestaat uit veelal helder en voedselrijk water met
een weke bodem en waarin uitbundig groeiende waterplanten (onder
andere drijÍbladplanten) en goed ontwikkelde oevervegetaties voor
kunnen komen. Overstromingen vinden (nagenoeg) alleen 's winters
plaats; in de zomer kunnen ondiepe gedeelten periodiek droogvallen.
De macrofauna bestaat vooÍ een groot deel uit predatoren en schra-
peÍs.

Ws-4 De belangrijkste verschillen van het deel-eootoop kwelgeul met de
overip \ilateÍen bestaan uit het grotere aandeel van kwelafhankelij'ke
sooÍten, zowel betreft waterplanten (Lidsteng, Holpijp) als plankton en
macrofauna. Kwelgeulen kunnen zeer soortenrijk zijn.'Ws-S De beek-strang verschilt van de verlandende strang door een gevarieer-
dere soortensamenstelling waarin ook diverse beeksoorten zijn verte-
genwoordigd.
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Ecologische betekenis

Het rivier-ecotoop plas omvat alle diepere, en veelal ook grotere wateren in de
uiterwaarden die al dan niet in open verbinding staan met de rivier. De
ecologische samenstelling verschilt, aÍhankelijk van de omvang en verbinding
met de rivier.
Wp-l ln aangekoppeldc zand/grindgalen is stroming is dermate gering dat,

aÍhankelijk vao de diepte, sprake is van een door plankton, benthos en
bepaalde stagnofiele vissoorten gedomineerd systeem. Kwel kan van
invloed zijn op de waterkwaliteit. Bij voldoende oppervlak en rust zijn
dergelijke v/ateÍen van betekenís voor watervogels (duikeenden). Bíj
voldoende ondiepte (langs oevers) kunnen waterplanten (vooral
fonteinkruiden) domineren. Het stagnante water is van betekenis als
rust, voortplantings- of voedselgebied voor vissen die ook in de rivier
voorkomen.

Wp-2 Het afgesloten zand/grindgat vertoont veelal een stratificatie (spron-
glaag in de zomer met scheiding in epi-, meta- en hlpolimnion). De
onderwatertaluds hebben een steil tot flauw karakter aÍhankelijk van
morfologische ingrepen; het substraat (grind, zand, klei); de peilfluctu-
aties en de intensiteit van door wind gei'nduceerde golfbewegingen. Het
vormt een door plankton, benthos en stagnofiele vissoorten gedomi-
neerd systeem, waaÍ bij voldoende ondiepte (langs oevers) waterplan-
ten kunnen domineren ívooral fonteinkruiden).
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Ecologisàe bet*enis

Kwel kan van invloed ajn op de waterkwaliteit. Bij voldoende opper-
vlak en rust zijn dergelijke wateren van betekenis voor watervogels
(duikeenden).

Wp-3 Het deel-ecotoop klein diep water/kolk omvat gei'soleerd, stagflant
water met een hoge of beperkte overstromingsfrequentie. De rijke
waterplantengroei drijÍblad- en ondergedoken waterplanten maakt de
aanwezigheid van veel dier$ke organismen mogelijk, waarbij schrapers
(slakken) en predatoren (waterwantsen, watertorren, libellenymfen) een

belangÍijke rol spelen. In het plankton zijn verschillende soorten ra-
derdieren, zweepdiertjes en kiezelwieren goed vertegenwoordigd. De
aanwezigheid van waterplantenvegetatie, schelpdieren en/of vis is voor
tal van watervogels waaronder reigerachtigen en de Zwarte Stem van
belang.
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Ecologisóe betekmis

5.7 Ecotopàn+anáoo$vat€rvÍiie terreinen (llb Hr, Hg)

De ecologische samenstelling van beboste hoogwaterwije terreinen kan, aftranke-
lfrk van de gebruiksdynamiek, het ontwikkelingsstadium maar vooral ook van
de bodem en vochthuishouding, sterk variëren. In principe kunnen alle in
Nederland voorkomende bostypen voorkomen op de hoogwaterwije terreinen.
Het merendeel van de hoogrvatervrije bossen zal eohter een met de hoge
uiterwaarden vergelijkbaar substraat en vochthuishouding kennen; waardoor
ook de ecologische betekenis van hoogwaterwije bossen met de oeverwal- en
uiterwaardbossen vergelijkbaar nI àjn.In een aantal gevallen komen echter
binnen de Nederlandse uiterwaarden hoogwaterwije bossen voor op geheel
andere standplaatsen en met een geheel aftvijkende ecologische samenstelling
(zoals het Fortmonderbos in de Duursche Waarden). Gezien het relatief kleine
aandeel van hoogwaterwije bossen binnen de uiterwaarden wordt hier verder
afgezien van een uitvoerige beschrijving van alle voorkomende varianten.
Hb-l IIet deel-ecotoop hoogwatervríj óos heeft een natuurlijke bosstruotuur

die ontstaan is uit spontane vestigingen en:successie. De bossen zijn
qua soortensamenstelling en structuur in de meeste gevallen te vergelij-
ken met de oeverwal- en uiterwaard-hardhoutbossen (Ob-l en Ub-l).

Hb-2 li{et hoogwatervrij stïuweel lijkt qua samenstelling en structuur en
samenstelling meestal op de doomstruwelen op oeverwallen en in
uiterwaarden (Ob-2, Ub-2).

Hb-3 IJet hoogwatervrij pro&tktíebos bestaat in het merendeel van de geval-
len uit een aangeplant populieren-produktiebos. In een aantal gevallen
komt ook naaldhout of hardhout voor. De ecologische betekenis kan
worden vergeleken met het oeverwal-produktiebos (Ob-5).

Ook de hoogwatervrije terreinen kunnen, aÍhankelijk van de stand-
plaatskenmerken van het hoogwaterwije terrein en de gebruiksdynamiek
onderling sterk verschillen qua ecologische samenstelling, ontwikkeling en,
betekenis.
Hr-l De ruigtes op hoogwatervrij teneínen lijken qua ecologische samenstel-

hng op de ruigten van oeverwallen (Or-2) en hoge uiterwaarden (Ur-l).
Hr-2 Op de hoogwatervrije akkers kunnen in principe aIIe vormen van

akkeronkruidvegetaties voorkomen die in Nederland van de niet
overstroomde bodems bekend zijn. De ecologische betekenis is in de
meeste gevallen vergelijkbaar met akkers van oeverwallen en hoge
uiterwaarden (OÍ-3, Ur-3).

Hr-3 Alle ruigte- en pionierbegroeiingen die voor kunnen komen op be-
bouwde of verharde hoogwaterwije terreinen worden met het deel-eco-
toop bebouwd/verhard hoogwatemrij terrein aangeduid. De ecologische
samenstelling en betekenis kan per locatie stqrk verschillen.

Ook voor de graslanden op hoogwaterwije terreinen geldt dat een eensluidende
ecologische beschrijving niet te geven is daar deze van terrein tot terrein sterk
kan verschillen. Naar de mate van gebruiksdpamiek is wel een indeling van
het ecotoop grary hoogwaterwii terrein gemaakt om de onderlinge kwaliteits-
verschillen te kunnen duiden.
Hg-l Indien de bodem van het terrein het toelaat, kan zich op hoogwater-

vrije terreinen een hoogwatervrij schraalgrasland ontwikkelen. Omdat
de bodem van de terreinen veelal zandig en mineraalrijk is zullen deze
schrale graslanden veelal vergelijkbaar zijn met het oeverwal-stroom-
dalgrasland (Og-1).

Hg-2 Voor rneer voedselrijke, vochtiger omstandigheden is het deel+cotoop
hoogwatervríj hooiland onderscheiden dat alle typische vorrnen van
glanshaverhooilanden en kamgrasweiden kan omvatten. De ecologische
betekenis is dan ook vergelijkbaar met de overstromingsgevoelige
hooilanden van oeverwallen en uiter"waarden (Og-2, Ug-2).
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Ecolqixhe óeeftenjs

Het deel-ecotoop hoogwatervrij produktiegrasland wordt onderscheiden
voor terreinen met een landbouwkundig graslandgebruik. De ecologi-
sche betekenis onderscheidt dch niet van de produktiegraslanden op
oeverwallen en hoge uitenvaarden (Og-3, Ug-3).
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6 Toepassing van het RES, twee voor-
beelden

6.1 Inleiding
Het Rivier-Ecotopen-Stelsel is ontwikkeld om in de nabije toekomst als
standaardindeling van ecologische eenheden te gebruiken brj zowel ontwerp- als
beleidsstudies op (inter)nationale en regionale schaal.
Het RIZA hoopt daarmee zowel de efficiënte als onderlinge vergelijkbaarheid
van projecten te verbeteren.
Orndat de diverse projecten onderling sterk kunnen verschillen naar doel,
schaalniveau, studiegebied en informatiebehoefte, is niet gekoren voor één
vaste indeling, maar voor een ecotopenstelsel waaruit per project een projectge-
bonden ecotopenindeling kan worden samengesteld.
Een dergelijk projectgebonden indeling kan bestaan uit een aantal deelverzame-
lingen uit het rivier-ecotopen-stelsel.
Om een dergelijke selec{ie te ver@nvoudigen worden binnen het RES zowel
meer algemene rivierectopen als meer specifieke deel-ecotopen onderscheiden.

Het ligt in de bedoeling om bij toekomstige projecten in eerste instantie te
werken met de indeling in rivier-ecotopen en alleen gebruik te maken van de
deel-ecotopen indien er vanuit het betteffende project meer specifieke uitspra-
ken gewenst zijn.

In dit hoof<lstuk worden twee eerste toepassingen beschreven van het Rivier-
Ecotopen-Stelsel bij de projecten 'Integrale verkenning R{ntakken' en 'Rhine-
Econet'. Naast deze studie is de indeling inmiddels ook toegepast bij een
ecotopenkartering langs de Maas en bij de projectvoorbereiding van de
watersysteemverkeuningen voor de grote rivieren.

6.2 lntegrale Verkenning Rijntakken
In het project Integrale Verkenning Rijntakken (IVR) worden enkele inrich-
tingsalternatieven voor het zomerbed en de uiterwaarden van alle Rijntakken
beoordeeld op hun rivierkundige, ecologische en maatschappelijke consequen-
ties. Het project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat RIZA, het'Waterloop-
kundig Laboratorium en Grontmij Ruimtelijke Inrichting.

De effectbepaling vindt in het lvR-project plaats met behulp van een kennis-
model, waarin rivier-ecotopen een sleutelrol vervullen. De inrichtingsmaatrege-
len, waaruit de te toetsen inrichtingsnltematieven zijn opgebouwd, worden
toegepast op een huidige ecotopenverdeling. Uit de nieuwe ecotopenverdeling
die daaruit volgt, wordt de stromingsweerstand afgeleid en wordt tevens een
aantal andere effectbepalingsmodules gevoed.
Zo genereeft het model een score voor aspecten als recreatieve geschiktheid,
landschapsverandering en natuurwaarde. Het aspect nafuurwaarde wordt
gescoord door middel van de parameters:
I totale oppervlakte natuur;
I de oppervlakteverdeling van ecotopen in vergelijking tot een referentie-

en streefbeeldsituatie;
r ecotoopdiversiteit;
r habitatkwaliteit voor een beperkte selectie diersoorten;
r verdeling van hoofdgroepen van natuurdoeltypen van het natuurbeleid.

Ten behoeve van het project is uit het Rivier-Ecotopen-Stelsel een I\IR-
ecotopenindeling afgeleid (zie tabel 6.1).
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Bij het samenstellen van de indeling gelden de volgende overwegingen:r de indbling moet verband houden met de inrichtings-, onderhouds- en
beheersrnaatregelen;

I de indèling moet een beleidsmatige betekenis.hebben. De RWS-doel-
stellinpn voor het ecologisch herstel van de Rijntakken (de riviera-
moebe) (VanherclÍijk & Van Broekhoven 1990) en de LNV-natuurbe-
leidsdoelstellingen voor het rivierengebied, uitgedrukt in natuurdoelty-
pen (Jimsen et al 1993) moeten aan de indeling gecorreleerd kunnen,
worden;

r de indding moet op het schaalniveau van de lVR-studie toepasbaar
zijn (herkenbaar, hanteerbaar, kafieerbaar, gebiedsdekkend).

Tabel 6.1

M-E€otoop Eootoop uit Rivier-Ecotopen-Stelsel

I Diep zornerbed 7Á-l Diepe bedding

2 Ondiep zomerbd 7Á-l Ondiepe gpindbedding
7a-2 Ondiepe zandbdding
7a-3 Ondiepe getijdebeddine
7Á-l Gdndbank
7s-2 7-andplaat/zandstrand
ZE-3 Slilplaten/slikkige oeveÍ
7Á-4 Biezenoever
7.s-5 Afslagoever/steilower

3 Harde rivieroever 7*6 Kriblstrekdarn/stenen oeveÍ

4 Rivierduin Or-l Oeverwal met rivierduinvorming

5 Hardhoutooibos Ob-l Oeverwal-bardhoutooibos
Ob-2 Oeverwal-doornstruweel
Ub-l Hardhoutooibos
lJb,-z DooÍnstruw€ol
Mb-l Moerassig hardhoutooibos
Hb-l l{oogwatervrij bos
Elt"2 Hooswat€rvdi stÍuweel

6 Zachthoutooibos Ob-'3 Owerwal-zachthoutooibos
Ob-4 Owerwal-zachtboutstruweel
Ub-3 Zachthoutooibos
Ub-4 Zachtloutstruweel
Mb-2 Moerassigzachthoutooibos
Mb-3 Moerassig zachthoutsuuweel
Mb-4 BroekboVstruweel

7 Produktiebos Ob-'5 Owerwal-produktiebos
Ub-5 Hardhout-produktiebos
Ub-6 Zachthout-pÍoduktiebos/griend
Hb-3 Hoogwatervrij produktiebos

8 Dynamische ruigte OÍ-2 Owerwal-ruigte
Ur-l Structuurr{k uiterwaardruigte
Ut-2 SoortenaÍme uiterwaardruigte
HÍ-l Ruigte op bogwatervrij terrein

9 Moeras Mr-l Moerasruigte
Mt-Z Rietmoeras
Mr-3 Kwelmoeras

l0 Stroomdalgrasland Og-l Oeverwal-stroomdalgrasland
Hg-l Hoogrvaterwírj schraalgrasland

ll Uiterwaardgrasland Og-2 Oeverwal-hooiland
Ug-l Structuurrijk uiterwaardgrasland
Ug-2 Uiterwaard-hooiland
Mg-l Moerassig uiterwaardgrasland
Mg-3 Kwelgrasland
rIS-2 Hoogwatervrij hooiland

12 Produktiegrasland Og-3 Owerwal-produktiegrasland
Ug-3 Uiterwaard-produktiegrasland
Mg-2 Moerassigproduktiegraslaad
Hg-3 Hoogwatervrij produktiegrasland
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IVR-Ecotoop Ecotoop uit Rivier-Ecotopcn-Stelsel
13 Nevengeul Wa-l

Wn-2
Wn-3

Taadige nwengeul
Kleii$e nwengeul
Getijdekreek

14 Dynamische strang Ws-l Aangekoppelde strang
Ws-2 Afgesloten strang
Ws-4 Kwelgeul
Ws.5 Beek-strang

15 Gdsoleerde strang Ws-3 Stagnante strang
Wp-3 Klein diep waterlkolk

16 Plas Wp,l Aangekoppeld zandlgrindgat
Wp-2 Afgesloten zandlgrindgat

l7 Atter Or-3 Oeverwal-atker
Ur-3 Uiterwaard-akkeÍ
Hr-2 Hoogwatervrije a.kker

l8 Bebou$/d terrein Qr-4 Bebouwde/verharde oeverwal
Ut-4 Bebouwdey'verharde uiterwaard
Hr-3 Bebouwdlverbard hoogwatervrij terrein

De huidige ecotopen-verdeling langs de Ríjntakken zijn in het lVR-project
gekaÍte€Íd vanaf topografische kaarten, luchtfoto's en, indien beschikbáar,
vegetatiekaaÍten van uiterwaarden. Voor enkele ecotopen is gewerkt met
g€combineeÍde legenda-eenheden (veelal vegetatiestructuureenheden), lvaaruit
door combinatie met hydro- en morfodynamiekkaarten in een GIS'de IVR-
rivier-ecotopen konden ïvorden afgeleid.
De hydrodynamiekkaarten zijn afgeleid van ove$tromingsduur-berekeningen
en reliëfgegevens voor de huidige situatie. De kaart morfod5mamiek is afgáeid
git een kaart met gemodelleerde stroomsnelheden tijdens een hoogwater van
8.000 m% te Lobith; een afvoer waaÍbij alle uiterwáaÍden lanp di Rijntakken
oveÍstromen.
Stromingsluwe delen op die kaarten zijn als gering morfodynamisch geclassifi-
ceerd (klasse d: <2 crnls); sterk stromende delen als sterk-morfodynamisch
(klasse b: >10 cn/$.

6.3 Rhine Econet
In het Rhine-Econet-project wordt het belang van ecologische netwerken voor
natuurontwikkeling in het rivierengebied onderzocht. Door middel van een
vergehjking van soenario's wordt het effect oagegaan van een op realisatie van
ecologische netwerken gerichte planning, op de biodiversiteit langs de Rijn en
waal tussen Duisburg en Gorinchem. Het onderzoek is gericht op de rivier-e-
cosystemen van hard- en zachthoutooibossen, moeÍassen en nevengeulen. De
ontwikkeling van deze systemen in de verschillende soenario's wordt geëvalu-
eerd door voor gidssoorten:
r de kans op duurzame vestiging op lokale schaal na te gaan. Deze

wordt bepaald door de grootte van de geschikte leefgebieden;r de kans op overleving en (her)vestigrng op regionale schaal na te gaan.
Die wordt bepaald door de afstand en barriéres tussen leefgebieden.

AIs gidssoorten zijn geselecteerd:
r Middelste bonte specht;
r Grote karekiet;
r Roerdomp;
t Zwarte ooievaar;
a Kwak;
t Zwarte wouw:
a Bever;
r Barbeel.
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De eisen van dere gidssoorten ten aanzien van huu leefgebied bepalen welke
ecotopen uit het Rivier-Ecotopen-Stelsel relevant zijn voor het project Rhine-
Econet (tabel 6.2).

Tabcl6.2

De kartering van de Rhine-Econet-ecotopen is gesplitst in een kartering van
fysiotopen en vegetatiestructuren. De fysiotopen zijn gekarteerd op basis van
analyse en kaartinformatie over reliëf en hoogteverschillen in de uiterwaarden,
en bodemkundige en topografische informatie (zie ook Harms en Roos-Klein
Lankhorst (red. 1994). De vegetatiestructuren zijn gekarteerd voor zover zij
van belang waren voor de gidssoorten. Informatie oveÍ moeÍassen is ontleend
aan een al bestaand bestand, gemaakt op basis van topografische informatie en
luchtfoto's.

RhineEconet ecotoop Eootoop uit Rivic-Eaotop€o-Stelsêl

Zomerbed 7Á-l Diepe bdding
7a-2 Ondiepe zandbdding

Grindbank 7Á-I GrindbaÍrk

Ower Zs-z T.andplaat/zandstrand
7*3 Slikplaten/slikkise oever

Hardboutbos Ob-l Oeverwal-hardhoutbos
Ub-l Hardhoutbos
lJb-s Hardhoutproduktiebos
Mb-l Moerassig bardhoutbos

Zachtloutbos Ob-3 Owerwal-zacbthoutbos
Ob-s Owernal-produktiebos
ljb-3 Zachthoutooibos
Ub-6 Zacht&out-produktieboVgriend
Mb-2 Moerassig zachthoutooibos

Zachtioutstruweel Ob-4 Oeverwal-zachthoutstruweel
Ub-4 Zachtloutstruweel
Mb.3 Moeraseis z&chthoutstruw€el

Rietrnoeras Mr-2 Rjetrnoeras

Kwehnoeras Mr-3 Kwelmoeras

Moerassig grasland Mg-l Moerassig uiterwaardgrasland
M*2 Moerassigproduktiegrasland
Mg-3 Kwelgrasland

Nwengeul Wn-l Zandige nêv€ngeul
Wn-2 Kleiige nwengsul

Getijekreek Wn-3 ftijdekreek
Strang \Ms-1 Aangekoppelde strang

Ws-2 Afgesloten strang
\À/s-3 Stagnante strang

Kwelgeul Ws-4 Kwelgeul

Beekstrarg lVs-5 Beekstrang

Zandwinplas We1 Aangekoppeld zandlgrindgat
WP-2 Afeesloten zandlerindeat

Hoogwatervrii terrein Hb-l Hoogwaterwlj bos
Hb-2 Hoogwaterwij struweel
Hb-3 Hoogwaterwil produktiebos
Hr-l Ruigte op hoogrvaterwij terrein
Ii[r-2 Hoog$,atervrije akker
Hr-3 Bebouwd/verhard hoogwatervrij terrein
Hg-l HoogwatervÍij schraalgrasland
Hg-2 Hoogwatervrd hooiland
Hg-3 Hoogwatervrlj produktiegrasland
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6.4 ïoepassingsmogelijkheden van het RES, enkele @ndusiês
Het RES zal door Rijkswaterstaat RIZA, bij toekomstige beleids- en ontwe4r-
studies als standaard worden gebruikt.
Het indelingsniveau in 18 rivier-ecoto.pen sluit aan bij de informatiebehoefte en
het onderscheidend vefinogen van studies op regionaal en (inter)nationaal
schaalniveau.
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de ecotopenindeling ondergeordend is aan
een indeling in riviertrajecten en stroomgebiedszones. Dat betekent dat de
diverse rivier-ecotopen zich per traject in een (iets) andere vorm kunnen
manifesteren; dan wel geheel kunnen ontbreken.
zo,zal de ecologische samenstelling van oeverwal-stroomdalgraslanden (og-1)
ln het bovenrivierengebied gevarieerder zijn dan in het benedenrivierengebíed.
voor biezenoevers Q*D geldt een omgekeerde relatie; dit deel-ecotoop komt
in de stroomopwaaÍtse trajecten zelfs geheel niet voor.
De indicatieve ecologische beschrijving vaÍr hoofclstuk 4 is vooral gebaseerd op
kennis en ervaringen uit het bovenrivierengebied. om het RES ook in de
benedenstroomse delen toe te kunnen passen, zal voor dezn ttajeden een
nadere nuancering nodig zijn. Mogelijk bestaat ook de behoefte om voor de
benedenriviertrajecten of aangrenzende bovenriviertrajecten enkele nieuwe
deel-ecotopen onderscheiden. Een dergelijke toevoeging mag echter alleen
overwogen worden indien het géén trajectgebonden variatie van een reeds
bestaand rivier-ecotoop betreft. zo kan het 'Kievitsbloemgrasland' gezien
worden als de 'benedenrivier'-variant van het moerassige uiterwaardgrasland
(Mg-l). Zij is dan ook niet als apart ecotooptype onderscheiden.

Door de hiërarchische benadering is het Rivier-Ecotopen-Stelsel ook goed
toepasbaar voor studies op hoger, stroomgebiedsdekkend schaalniveau. om de
regionale ecologische verschillen van de rivier-ecotopen te kunnen onderschei-
den, zal in dergelijke (inter)nationale studies een indeling in riviertrajecten of
tên minsls stroomgebiedszones, moeten worden gemaakt.
Anderzijds leent het RES zich ook uitstekend als basis vooÍ meeÍ lokale
projecten op het schaalniveau van uiterwaarden. Bij dergelijke studies zal veelal
de behoefte bestaan aan een nadere verfijning in vegetatietypen of microhabi-
tats. Door deze fijnere typen te rangschikken onder RES-ecotopen kan de
relatie met grootschaliger projecten worden gewaarborgd.

Uit de eerste projecten blijkt dat het Rivier-Ecotopen-stelsel in de praktijk als
goed toepasbaar wordt beoordeeld:
I peÍ project kan een eigen indeling worden samengesteld, gericht op de

specifieke vragen van het project;
r de ecotopen blijken op een redelijk eenvoudige wijze met een redelijke

maat van nauwkeurigheid gekarteerd te kunnen worden;r de ecotopen-indeling is afgestemd op de maatregelen die Rijkswater-
staat en andere bij het rivierbeheer betrokken partijen toepassen. Zo is
de indeling geschikt om zowel de effecten van ontgÍondingen, stroom-
geleidende als beheersmaatregelen mee te onderzoeken.
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