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  Samenvatting  

In 2016 vangt een nieuwe planperiode aan voor de Europese Kaderrichtlijn Water 
(KRW) en wordt een doorstart gemaakt met het Natura 2000 beheerplan van de 
Grensmaas. Om zinvolle maatregelen voor deze programma’s te kunnen definiëren, is 
een actueel inzicht in de waterkwaliteit van de Maas onontbeerlijk. Deze rapportage 
geeft dit overzicht aan de hand van MWTL-meetgegevens van de afgelopen 20 jaar, 
met aandacht voor waterkwantiteit, waterkwaliteit en de ecologische toestand van de 
rivier. 
 
Conclusies 
De kwaliteit van het Maaswater is de afgelopen decennia gestaag verbeterd. Toch 
worden de doelen voor de KRW (GEP) nog niet voor alle parameters gehaald. Voor 
macrofauna en vis is nog verbetering nodig (tabel 0.1). Hiervoor moeten de 
basisvoorwaarden nog verder verbeteren. Zo moet de concentratie van verschillende 
stoffen (bijvoorbeeld N en P) nog verder dalen en moet de hydrologische en 
chemische toestand verder verbeteren (tabel 0.2). Overigens lijkt voor vis een score 
hoger dan matig niet realistisch omdat benodigde soorten als steur en elft niet op 
eigen houtje zullen terugkeren in de Grensmaas. 
 
Tabel 0.1: KRW-beoordeling voor de Grensmaas per 

kwaliteitselement op basis van Ecologische 
Kwaliteits Ratio. Waterplanten = macrofyten (bron: 
RWS WVL) 

 
 
Tabel 0.2: Verbeterpunten voor de Grensmaas die nodig zijn om 

de KRW-doelen te halen (GEP). 

 Verbeterpunten 
1. Hydrologie 1.1 Onnatuurlijke afvoerfluctuaties 

1.2 Extreem lage afvoeren (< 10 m3/s) 
2.Fysisch-chemisch 2.1 Stikstof- en fosfaatgehaltes 

2.2 Prioritaire stoffen 
2.3 Zuurstofgehalte 
2.4 Algen en zwevend stof  

3. Ecologie 3.1 Macrofauna: te weinig kenmerkende soorten, te veel negatief 
kenmerkende soorten 
3.2 Vis: te weinig reofiele, diadrome en limnofiele vis 

 
 

eindscore 
2015

GEP Matig Ontoereikend Slecht

waterplanten 0,50 0,36 0,24 0,12 0

macrofauna 0,31 0,60 0,40 0,20 0

vis 0,43 0,60 0,40 0,20 0
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Wat betekent dit voor de beheerder? 
 
De rivierbeheerder staat twee dingen te doen: 
1) Zorgen voor goed inzicht in de ecologische toestand van de Grensmaas 
2)  Definiëren van effectieve verbetermaatregelen voor de Grensmaas 

 
Beide punten hangen met elkaar samen: zonder inzicht in de huidige toestand of de 
effecten van ingrepen kun je geen effectieve maatregelen definiëren. De 
waterkwaliteitsanalyse laat zien dat de MWTL-monitoring en de afgeleide EKR-score 
geschikt is om een vinger aan de pols te houden, maar onvoldoende inzicht geeft in 
wat er precies in de rivier gebeurt, zeker als de meetpunten beperkt zijn of zelfs buiten 
het waterlichaam liggen. Daarom is kennis van de effecten van reeds uitgevoerde 
maatregelen belangrijk, dus gaan kijken en meten op de plekken waar al iets gebeurt. 
Deze informatie is ook nodig om straks in Brussel toelichting te kunnen geven als de 
doelen (nog) niet allemaal gehaald zijn (prognose fact sheets). Effecten op 
waterlichaamniveau hebben naar verwachting namelijk wat meer tijd nodig. 
 
Specifiek voor de Grensmaas ligt het voor de hand om een gezamenlijk meetnet en 
maatregelenpakket met Vlaanderen in te richten en te onderhouden. Dit past 
helemaal bij de intenties van de Kaderrichtlijn Water. De Vlaams Nederlandse 
Bilaterale Maascommissie kan hier wellicht een faciliterende rol in spelen. 
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 1 Inleiding 

Aanleiding 
Publicaties over de waterkwaliteit van de Maas zijn schaars. De laatste integrale 
watersysteemrapportage van de (water)kwaliteit van de Maas is inmiddels bijna 20 
jaar oud (Liefveld et al., 2000). In de afgelopen jaren zijn onder andere in het kader 
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) veel maatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van 
de Maas te verbeteren. De effecten daarvan worden grofschalig gemeten en 
gerapporteerd aan de hand van ‘EKR-scores’. Dit is meer bedoeld als vinger aan de 
pols dan als middel om inzicht te krijgen in het watersysteem. Maar hoe staat de 
waterkwaliteit van de Maas er nu precies voor? Waar zijn verbeteringen zichtbaar, 
waar blijft het achter en waarom?  
 
De antwoorden op deze vragen zijn relevant om de tweede en derde tranche van de 
KRW zinvol invulling te geven. Omdat voor de Grensmaas binnenkort het Natura 2000 
beheerplan opgestart gaat worden, ligt de focus in deze rapportage op dit 
waterlichaam.  Het gaat hierbij zowel om de fysisch-chemische waterkwaliteit als de 
biologische waterkwaliteit. 
 
Achtergrond 
De waterkwaliteit van de Maas is, net als de kwaliteit van de Rijn, sinds de jaren 
zeventig sterk verbeterd. Ondanks deze verbetering, is de kwaliteit rond het jaar 2000 
volgens de maatstaven van de KRW nog steeds onvoldoende (Liefveld et al., 2000; 
Crombaghs et al., 2000). Dit komt met name door menselijke belastingen op de Maas 
(bijlage 1) zoals bijvoorbeeld lozingen vanuit de industrie, waterkrachtcentrales en 
afvalwater uit België (Liefveld et al., 2000). Vooral de zwaar vervuilde Sambre bij 
Namen, het verontreinigde water afkomstig van de verouderde staalindustrie en 
ongezuiverd rioolwater uit de agglomeratie rond Luik hebben in het verleden 
bijgedragen aan de verontreiniging van de Maas in Limburg. Hierbij kwamen ook 
geregeld verhoogde watertemperaturen en lage zuurstofconcentraties voor en  
werden verschillende normen regelmatig overschreden, soms met wel honderden 
procenten (Crombaghs et al., 2000). Deze waterkwaliteit is destijds beschouwd als 
ontoereikend voor een goede ecologische ontwikkeling van de Maas (Liefveld et al., 
2000). Inmiddels zijn op allerlei niveaus beleids- en beheermaatregelen doorgevoerd 
om de waterkwaliteit van de Maas te verbeteren, zowel in Nederland als in België. 
Ook wordt ook aan de inrichting gewerkt middels verschillende 
natuurontwikkelingsprojecten. 

 
De Kaderrichtlijn Water 
Al sinds midden jaren 90 is het Grensmaas-project in voorbereiding: een grootschalig 
project waarin middels een publiek-private samenwerking hoogwaterveiligheid,  
grindwinning en natuurontwikkeling gecombineerd worden. Het inwerking treden van 
de Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft bijgedragen aan verscherpte aandacht voor de 
verbetering van de morfologie, hydrologie en waterkwaliteit van de Grensmaas. Het 
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Grensmaasproject is hierbij als meest omvangrijke maatregel langs de Nederlandse 
rivieren op de lijst van KRW-maatregelen opgevoerd. 
 
In 2015 loopt de eerste planperiode van de KRW af. De maatregelenpakketten voor 
de tweede planperiode zijn inmiddels gepland en moeten voor 2021 uitgevoerd zijn. 
Monitoring van reeds uitgevoerde projecten is nog niet op gang gekomen 
(‘Projectmonitoring’). Wel ligt er een voorstel klaar, dat in de bestaande 
inspectiestructuur geïmplementeerd kan worden (Liefveld & Kleyheeg, 2012). 
Ondertussen geven de MWTL-meetpunten al wel informatie over de kwaliteit van de 
waterlichamen (‘Toestand en Trend’ monitoring). Het nadeel is dat deze informatie 
wordt verzameld op vaste punten in de hoofdstroom, en niet per se in de buurt van 
verbetermaatregelen. Het kan dus zijn dat een maatregel lokaal al effect te zien geeft, 
maar dat dit nog niet op het niveau van het waterlichaam als geheel is 
doorgedrongen.  
 
Bovendien vertellen de KRW-scores (Ecologisch Kwaliteits Ratio, EKR), an sich geen 
compleet verhaal. Het zijn globale indicatoren van hoe het systeem ervoor staat, 
bedoeld om op een hoger schaalniveau een vinger aan de pols te kunnen houden op 
een uniforme manier in alle Europese wateren. Maar het is niet meteen duidelijk waar 
het aan ligt als een score nog niet voldoende is. Om echt inzicht te verkrijgen in de 
toestand van het waterlichaam is een beschouwing op deelmaatlatniveau nodig, met 
soms een doorkijk naar achterliggende data:  Welke soorten ontbreken nu precies, is 
het wel reëel dat die terugkeren? Of zit het hem meer in de abundantie? Wanneer 
heeft de monitoring precies plaatsgevonden, en onder welke omstandigheden? Dit 
zijn allemaal (mede) verklarende factoren die de waterbeheerder meer grip op de 
KRW-kwaliteit geven. Door hierbij ook de koppeling met de recente gegevens over de 
fysisch-chemisch waterkwaliteit te maken wordt het totaal plaatje helderder.  
 
Natura 2000 
Naast de KRW is ook Natura 2000 een belangrijke reden om de waterkwaliteit van de 
Grensmaas op een rijtje te zetten. De komende jaren moet voor de Grensmaas 
namelijk een definitief Natura 2000 beheerplan opgesteld worden. In het concept- 
Beheerplan (Peters et al. 2009) is de matige kwaliteit van het Maaswater als een van 
de belangrijke belemmeringen genoemd voor het behalen van de 
instandhoudingsdoelen. Omdat de waterkwaliteitsgegevens uit het concept-
beheerplan meer dan vijf jaar oud zijn, is het zaak de toestand van de waterkwaliteit te 
actualiseren. Op basis van deze informatie kan in het komende beheerplanproces 
bepaald worden of aanvullende instandhoudingsmaatregelen op het gebied van 
waterkwaliteit nodig zijn.  
 
Afbakening 
Deze watersysteemrapportage richt zich op de Grensmaas. Binnen de Grensmaas 
zelf worden geen (fysisch/chemische) waterkwaliteitsmetingen gedaan. Voor het 
opstellen van deze watersysteemrapportage is dan ook gebruik gemaakt van 
waterkwaliteitsgegevens bij het meetpunt Eijsden, dat zich eigenlijk in het 
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waterlichaam Bovenmaas bevindt. Dit meetpunt geeft een indruk van de waterkwaliteit 
waarmee de Grensmaas gevoed wordt. De kwaliteit van de Grensmaas zelf kan door 
bijvoorbeeld inspoeling of aanvoer vanuit zijbeken enigszins verschillen van dat bij 
Eijsden. Deze gegevens zijn niet meegenomen in de huidige analyse. Het gaat hier 
dan ook niet om een complete watersysteemanalyse.  
 
Data 
Om deze watersysteemrapportage op te stellen hebben we gebruik gemaakt van de 
beschikbare MWTL-gegevens voor vis, macrofauna, waterplanten en de fysisch-
chemische parameters over verschillende jaarreeksen tussen 2014 en circa 20 jaar 
geleden (tabel 1.1). Dit maakt het mogelijk te kijken naar het verhaal achter de KRW 
scores. Voor de fysisch-chemische parameters is zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van meetreeksen tussen 1994 en 2014, tenzij niet de gehele periode beschikbaar 
was.  
 

Tabel 1.1 Gebruikte MWTL-gegevens voor het opstellen van 
de watersysteemrapportage. De fysisch/chemische 
gegevens zijn verkregen via live.waterbase.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 bespreken we de huidige status en doelen van de KRW en Natura 
2000 voor de Grensmaas. Hoofdstuk 3 richt zich op de ontwikkeling van de 
waterkwaliteit van de Grensmaas. Hierbij beschouwen we zowel de waterkwantiteit 
als de fysisch-chemische waterkwaliteit om vervolgens de relatie te leggen met de 
ecologische waterkwaliteit. Na een kort overzicht van de manier waarop de MWTL-
monitoring voor waterplanten, macrofauna en vis plaatsvindt bespreken we de EKR-
ontwikkelingen voor waterplanten, macrofauna en vis. Hierna duiken we in de wereld 
achter de EKR-scores en kijken we naar het voorkomen, of juist ontbreken, van 
specifieke soorten macrofauna en vis, waarbij de focus vooral op vis ligt. Hoofdstuk 4, 
de discussie, gaat specifiek in op kennisleemtes die er nog zijn. Tot slot wordt de 
beschouwing afgerond in hoofdstuk 5 met de belangrijkste conclusies.  

  

 MWTL-gegevens 
Fysisch/Chemisch 1994-2013 

Macrofauna 2007-2013 

Vis 2006 – 2014 

Waterplanten 2004 – 2014  
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 2 KRW & Natura 2000; huidige status en 
doelen 

 2.1 Huidige KRW status en doelen Grensmaas 

In de beoordeling van de Grensmaas over de periode 2009-2015 (tabel 2.1) is te zien 
dat slechts één van de biologische parameters, namelijk waterplanten, voldoet aan de 
KRW doelstelling (GEP - Goed ecologisch potentieel) (bron: Factsheet NL91GM, 
2013/2014). De EKR-score (Ecologische Kwaliteits Ratio) voor vis is matig en die voor 
macrofauna ontoereikend. Terwijl de toestand voor vis in de jaren tussen 2009 en 
2013 is verbeterd, is die voor macrofauna achteruitgegaan. Van de fysisch-chemische 
parameters scoort het totaal fosfaat ontoereikend en het totaal stikstof matig. 
Aangezien de laagst scorende parameter telt voor de beoordeling van de toestand 
van een waterlichaam, scoort de Grensmaas in zijn geheel ontoereikend, ondanks dat 
het merendeel van de parameters het GEP heeft bereikt. Het is belangrijk dat de 
toestand voor de Grensmaas zo spoedig mogelijk (voor  2021) op orde is en het GEP 
voor alle kwaliteitselementen wordt bereikt.  
 

Tabel 2.1 Beoordeling Grensmaas (2009 & 2013) aan de hand van de maatlatten uit 2012 
(zie tekstbox). De toestand uit 2009 is bepaald door meerdere jaren te middelen 
in combinatie met een beheerdersoordeel. Waterplanten = macrofyten. GEP = 
Goed ecologisch potentieel. Toestanden: Groen = goed, geel= matig, oranje = 
ontoereikend,  rood = slecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Parameter GEP Toestand 2009 Toestand 2013 
Macrofauna (EKR) 0,6   
Waterplanten (EKR) 0,36   
Vis (EKR) 0,58   
Fytoplankton (EKR)  NVT NVT 
Totaal P (ZGM) (mg P/l) 0,14   
Totaal N (ZGM) (mg N/l) 2,5   
Chloride (ZGM) (mg Cl/l) 0-150   
Temperatuur (max. Waarde) (C) 25   
Zuurgraad (ZGM) (-) 6-8,5   
Zuurstofverzadiging (ZGM) (%) 80-120   
Doorzicht (ZGM) (m)  NVT NVT 
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Box 2.1: De EKR en maatlatten 
 
Om het toetsen van de ecologische toestand van natuurlijke watertypen 
kwantificeerbaar en reproduceerbaar te maken zijn KRW-maatlatten afgeleid 
waarmee voor de biologische parameters een EKR-score (Ecologische Kwaliteits 
Ratio) te berekenen is. Een maatlat is de beoordeling van een watertype per 
biologisch kwaliteitselement en is opgebouwd uit deelmaatlatten. Deze maken 
gebruik van indicatoren als soortenrijkdom of bedekking. De maatlatten verdelen 
de EKR-schaal (van 0 – 1) in vijf kwaliteitsklassen (Van der Molen, et al., 2012). 
In 2012 zijn de maatlatten (deels) aangepast. Dit is gedaan omdat een aantal 
(deel)maatlatten in bepaalde gevallen niet goed functioneerden, er een 
internationale vergelijking en harmonisatie heeft plaatsgevonden met de maatlatten 
van andere Europese lidstaten en omdat er voor enkele watertypen en 
kwaliteitselementen nog (deel)maatlatten ontbraken (Stowa, 2012). 
 
De verandering in maatlatten heeft tot gevolg gehad dat de huidige toestand en 
doelen voor de betreffende waterlichamen zijn aangepast. Deze aanpassing is ook 
doorgevoerd in de EKR-berekening van de voorgaande jaren.  
 
Voor R16-type wateren zijn de volgende maatlat aanpassingen gedaan (Van der 
Molen et al., 2012): 
- Waterplanten (macrofyten): het begrip ‘begroeibaar areaal’ is eenduidiger 
gedefinieerd, zodat er geen ruimte meer is voor verschillende interpretaties. Ook is 
de score minder afhankelijk gemaakt van de monitoringsinspanning. Er hebben 
kleine aanpassingen aan maatlatgrenzen plaatsgevonden. 
- Vissen: De beoordeling is minder afhankelijk gemaakt van monitoringsinspanning 
door de deelmaatlat die gebaseerd was op het absolute aantal vissoorten relatief 
te maken. De maatlatgrenzen zijn in zeer geringe mate veranderd. 
- Nutriënten: Er is een aanscherping van de normen voor totaal stikstof van 4,0 
naar 2,3 mg/l gedaan. 

 
Naast biologische en fysisch chemische parameters is binnen de KRW een lijst van 
prioritaire stoffen opgesteld die een groot risico vormen in en via het watermilieu. Er 
zijn milieukwaliteitsnormen voor deze stoffen vastgesteld (Richtlijn 2013/29/EU)1. In 
heel Europa moet deze lijst met voorrang worden aangepakt. In de periode van 2009-
2015 hebben in de Grensmaas normoverschrijdingen plaatsgevonden van de 
volgende prioritaire stoffen: 
Som benzo(ghi)peryleen en indeno (1,2,3-cd)pyreen (sBghiPInP). Beide stoffen vallen 
onder de Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 
 
Tevens  zijn er binnen de KRW ‘overige verontreinigende stoffen’ vastgelegd. Dit 
kwaliteitselement bestaat uit ongeveer 100 stoffen, en per stroomgebied is 

                                                        
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:226:0001:0017:NL:PDF 
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vastgesteld welke stoffen worden beoordeeld. In de Grensmaas vinden 
overschrijdingen plaats van de volgende overige verontreinigende stoffen: 
barium (Ba), benzo(a)antraceen (BaA), kobalt (Co), koper (Cu), dichloorvos (CVLvs), 
heptachloor (HpCl), ammonium (NH4), seleen (Se), thallium (Tl), zink (Zn). 
 
De KRW heeft een nauwe relatie met Natura 2000 in de natte natuurgebieden. In de 
stroomgebiedbeheersplannen van de KRW is extra aandacht voor de gebieden die 
ook als Natura 2000-gebied aangewezen zijn. Daar is het extra belangrijk dat de KRW 
doelen gehaald worden, omdat de Natura 2000 instandhoudingsdoelen hiervan 
afhankelijk zijn. Voor de Grensmaas geldt dit bij uitstek omdat het KRW-areaal geheel 
overlapt met het Natura 2000 areaal en RWS bovendien voortouwnemer is van het 
beheerplan. 
 

 2.2 Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen Grensmaas 

Op 4 september 2013 is de Grensmaas definitief aangewezen als Natura 2000-gebied 
(bekendmaking Staatscourant nr. 24454). In dit aanwijzingsbesluit zijn 
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor Natura 2000-gebied Grensmaas 
(tabel 2.2). De meeste soorten en habitats hebben een opgave voor behoud. Voor het 
habitattype ‘Beken en rivieren met waterplanten’ geldt een uitbreidingsdoelstelling. Er 
geldt tevens een uitbreidingsdoelstelling voor de rivierprik-, zalm- en beverpopulaties. 
Hiermee moet de gunstige staat van instandhouding voor de soorten en habitats 
worden bereikt (PDN, 2013). 
 

Tabel 2.2 Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Grensmaas       
(PDN, 2013) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Op dit moment is er nog geen goedgekeurd Natura 2000 beheerplan voor de 
Grensmaas. Wel is er een concept  beheerplan opgesteld (Peters et al., 2009). Daarin 
zijn ook randvoorwaarden voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen 
geformuleerd. Voor de waterkwaliteit zijn hierin de volgende knelpunten gesignaleerd:  

Habitattypen Doelstelling 
omvang 

Doelstelling 
kwaliteit 

H3260B Beken en rivieren met waterplanten (vlottende waterranonkel, 
fonteinkruiden) 

Uitbreiding Behoud 

H3270 Slikkige rivieroevers Behoud Verbetering 
H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) Behoud Behoud 
H91E0A Zachthoutooibossen Behoud Verbetering 

Soorten Doelstelling 
omvang 
leefgebied 

Doelstelling 
kwaliteit 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1099 Rivierprik Behoud Behoud Uitbreiding 
H1106 Zalm Behoud Behoud Uitbreiding 
H1163 Rivierdonderpad Behoud Behoud Behoud 

H1137 Bever Behoud Behoud Uitbreiding 
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- Lage zuurstofgehaltes. 
- Aanwezigheid van eutrofiërende stoffen (stikstof (nitraat) en fosfaat), hoger dan de 

norm. 
- Optreden extreem hoge watertemperaturen door warme zomers en 

koelwaterlozingen. 
- Hoog chlorofyl(algen)gehalte. 
- Regelmatige overschrijding van de norm voor zware metalen; koper, nikkel, zink en 

cadmium. 
- Regelmatig te hoge gehalten aan bestrijdingsmiddelen; diuron, isoproturon, 

simazine en herbiciden. 
- Overige probleemstoffen: hexacloorbenzeen (HCB), hexachloorepoxide, PAK’s en 

PCB’s. 
- Hoge sliblast door beperkte rioolwaterzuivering in Wallonie. (Een verbetering van 

de  waterkwaliteit wordt verwacht door het gereed komen van enkele 
waterzuiveringsinstallaties bij Luik). 

- Met name hydrologische extremen kunnen leiden tot een tijdelijke verslechtering 
van de waterkwaliteit. 

 
De waterkwaliteit van de rivier is vooral relevant voor het habitattype stromende beken 
en rivieren met waterplanten (H3260B) en voor de zalm (H1106), rivierprik (H1099) en 
rivierdonderpad (H1163) (Peters et al., 2009).  
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 3 Waterkwaliteit van de Grensmaas 

 3.1 Hydrologie 

De Grensmaas is een regenrivier en de afvoer laat om die reden veel natuurlijke 
fluctuaties zien (De Wit 2008). Een gemiddeld jaar bestaat voor de Grensmaas 
eigenlijk niet en een gemiddelde dag eigenlijk ook niet. Dit is te zien in figuur 3.1 en 
3.2a,b waarbij we vanaf de etmaalgemiddelde afvoer over de periode 1994-2013 in 
Borgharen steeds verder inzoomen tot op het niveau van dagafvoeren in de jaren 
2011 en 2013. Deze twee jaren zijn geselecteerd als respectievelijk droog jaar en het 
meest recente jaar met complete meetgegevens. 

 

 
Figuur 3.1  Etmaalgemiddelde afvoer (a) en gemiddelde jaarafvoeren (b) bij Borgharen 

over de periode 1994-2013 

De etmaalgemiddelde afvoer bij Borgharen vertoont grote fluctuaties tussen de 5 en 
2702 m3/s (figuur 3.1). Ondanks het extreme hoogwater in 1995, is de hoogste 
winterhalfjaargemiddelde afvoer bereikt in het jaar 2002. De laagste zomerhalfjaar-
gemiddelde afvoer werd bereikt in 2011. In zo’n relatief korte tijdsperiode is er geen 
duidelijke trend waar te nemen in de etmaalgemiddelde afvoer en de gemiddelde 
jaarafvoeren (De Wit 2008).   
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In vergelijking met de periode ervoor, is 2013 een jaar met een vrij gemiddelde afvoer. 
Het jaar 2011 valt op omdat de zomerhalfjaargemiddelde afvoer erg laag is en lang 
laag is gebleven (figuur 3.1, etmaalgemiddelde). Tevens is in de winter van ditzelfde 
jaar de op twee na hoogste etmaalgemiddelde afvoer bereikt van 2187 m3/s. Door de 
gemiddelde maandafvoer in Borgharen van 2013 en 2011 met elkaar te vergelijken 
(figuur 3.2a) is te zien dat deze jaren sterk van elkaar verschillen.  
 
Een jaar als 2011 is interessant omdat het een patroon volgt waarmee we in de 
toekomst steeds meer te maken krijgen als gevolg van klimaatverandering. Extreem 
warme en drogere zomers, met in een regenwater gevoede rivier als de Grensmaas 
bijbehorende lage afvoer, gaan vaker voorkomen volgens de (extreme) 
klimaatscenario’s. Ook zal de afvoer naar verwachting in de winter hoger worden en 
zal de frequentie waarmee extreme neerslag voorkomt toenemen (De Wit 2008). De 
kans is dus aannemelijk dat de afvoer van de Grensmaas als gevolg van 
klimaatverandering in de toekomst steeds meer het in 2011 zichtbare patroon gaat 
volgen. Door te onderzoeken wat in dit jaar de gevolgen zijn geweest voor de fysisch-
chemische kwaliteit van het water, maar ook te kijken naar de gevolgen voor de 
biologie, krijgen we inzicht in de mogelijke gevolgen van een dergelijk afvoerpatroon. 
In de volgende paragrafen bespreken we om deze reden niet alleen de trends over 
een langere periode, maar besteden naast het meest recente jaar 2013 tevens 
aandacht aan het jaar 2011.  

 
Figuur 3.2a Gemiddelde maandafvoer voor Borgharen voor de jaren 2011 en 2013. 
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Figuur 3.2b Gemiddelde dagafvoer voor Borgharen voor de jaren 2011 en 2013. 

Er is een duidelijk ander verloop te zien in het jaar 2011 in vergelijking met het jaar 
2013 (figuur 3.2b). Op twee momenten komt de gemiddelde maandafvoer in 2011 
boven die van 2013 uit, in januari en december. Binnen de eerste maand van het jaar 
daalt de gemiddelde afvoer van circa 916 naar 240 m3/s. Vanaf dat moment blijft de 
afvoer dalen en blijft tussen mei en november voor een lange periode bijzonder laag. 
In de gemiddelde dagafvoer van Borgharen komt dit patroon tevens duidelijk naar 
voren. Er zijn vanaf februari nauwelijks pieken te zien, met uitzondering van eind 
augustus. 
 
Lage afvoeren en afvoerfluctuaties Grensmaas 
Extreem lage afvoeren en onnatuurlijke afvoerfluctaties vormen een specifiek 
probleem voor de ecologische ontwikkeling van de vrij afstromende Grensmaas 
(Liefveld & Jesse 2006). Zo nam de 10 minuutgemiddelde afvoer op het hele uur op 
16 maart 2014 in een uur af van 136,26 tot 8 m3/s, op 6 mei 2014 in een uur van 97,6 
naar 8 m3/s en op 15 oktober 2014 in een uur van 122,78 tot 8 m3/s (figuur 3.3b). 
Deze afvoerfluctuaties zijn deels toe te schrijven aan het beheer van de 
waterkrachtcentrales (WKC’s) en stuwen verder bovenstrooms in de Maas. Om deze 
effecten te verminderen zou het beheer van deze WKC’s en stuwen nauwkeuriger op 
elkaar kunnen worden afgestemd. Het installeren van twee traploze turbines bij de 
WKC van Lixhe in augustus 2014 heeft dit probleem dan ook niet kunnen 
ondervangen. 
 
Ook komt het nog voor dat de afvoer in de Grensmaas in de zomer zo laag is dat de 
minimale afvoernorm van 10 m3/sec niet gehaald wordt (figuur 3.3a,b). Met name in 
de jaren 2009 – 2011 kwam dit vaak voor. Dit waren kennelijk zeer droge jaren.  
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Figuur 3.3a Het totaal aantal uren per jaar waarop de 10 minuutgemiddelde 

afvoer op de hele uren bij Borgharen kleiner is dan 10 m3/s. 

 
Figuur 3.3b De 10 minuut gemiddelde afvoeren op het hele uur bij Borgharen tussen oktober 

1996 en december 2014 onder de 10 m3/s. Vanaf 2011 komt de minimale afvoer 
niet meer onder de 8 m3/s. Dit lijkt echter iets met de metingen of de registratie 
ervan te maken te hebben.  
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 3.2 Fysisch-chemische waterkwaliteit 

 3.2.1 Eutrofiërende stoffen 

Door toedoen van de mens zijn concentraties van eutrofiërende stoffen als stikstof en 
fosfaat in Nederlandse oppervlaktewateren sterk gestegen. De voornaamste bronnen 
van fosfaat en stikstof in de Grensmaas zijn de aanvoer vanaf bovenstrooms, 
belasting vanuit de zijbeken (de Jeker & de Geul), rioolwaterzuiveringsinstallaties en 
industriële lozingen (Anonymous, 2003). 
In de afgelopen decennia zijn veel maatregelen ingezet om deze eutrofiering tegen te 
gaan. Zo is er in de jaren 70 een fosfaatbeperking in wasmiddelen gesteld en is het 
aantal openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) met voorzieningen voor 
extra fosfaat- en stikstofverwijdering in de laatste jaren sterk toegenomen. Hiermee 
werd in 2008 in totaal 83% van de aangevoerde hoeveelheid fosfaat, en 81% van de 
aangevoerde hoeveelheid stikstof verwijderd. Nederland voldoet daarmee 
ruimschoots aan de normen van de EU (De Zeeuw en Baas, 2010). In België wordt de 
laatste jaren een inhaalslag gepleegd met de realisatie van RWZI’s in het 
Maasstroomgebied. In november 2007 werd de zuivering in Luik-Oupeye in gebruik 
genomen, en in 2010 zijn hier RWZI’s in Luik-Sclessin en Namen aan toegevoegd. 
Deze zuiveringsinstallaties wateren allen af in de Maas. Verwacht mag worden dat de 
kwaliteit van het (Grens)Maaswater hier verder door verbetert. 
 
Fosfaat 
Het fosfaatgehalte bij Eijsden is in de afgelopen 20 jaar sterk afgenomen (figuur 3.4). 
Het zomerhalfjaargemiddelde ligt door de lagere afvoeren in die periode over het 
algemeen hoger dan het jaargemiddelde, met in 2008 en 2010 een relatief hoog 
zomerhalfjaargemiddelde. Ondanks de dalende trend is het GEP nog niet bereikt. De 
score ligt de laatste jaren tussen matig (2012) en ontoereikend (2013).  

 
Figuur 3.4 Het jaargemiddelde fosfaatgehalte in mg/l bij Eijsden (1994 – 2013). Het GEP 

(0,14 mg/l) is tevens weergegeven. 
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Binnen een kalenderjaar bereikt fosfaat wel gehalten onder het GEP (figuur 3.5), met 
name in de winter en het begin van de lente. Het GEP wordt echter berekend over het 
zomerhalfjaargemiddelde, dus in de zomermaanden dient het fosfaatgehalte nog 
verder af te nemen. Aangezien het natuurlijke gehalte aan opgelost fosfaat in 
Maaswater is geschat op circa 0,02 mg/l (Breukel, 1993), ligt het GEP relatief hoog. 
Vanuit de sportvisserijsector wordt echter aangegeven dat er op sommige plekken nu 
reeds een tekort aan voedingsstoffen voor vissen dreigt (Buiter, 2014).  
 

 
Figuur 3.5 Het fosfaatgehalte bij Eijsden (weekgemiddelde) in 2011 en 2013 en het GEP 

(0,14 mg/l). 

In het droge jaar 2011 neemt het fosfaatgehalte al halverwege maart toe tot boven het 
GEP (figuur 3.5). De toename in 2013 begint pas in april, en blijft tot mei onder het 
GEP. In 2013 bereikt het gehalte in november al waardes onder het GEP, terwijl dit in 
2011 pas in december is gebeurt. In 2011 overschrijdt het fosfaatgehalte het GEP dus 
langer dan in 2013. Zeer waarschijnlijk is dit een effect van de lagere afvoer in het jaar 
2011 (zie figuur 3.2.b) 
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Figuur 3.6 Het maandgemiddelde fosfaatgehalte bij Eijsden voor de jaren 2011 & 2013. 

 
Stikstof 
In de periode van 1994-2013 vertoont het jaargemiddelde totaal stikstofgehalte bij 
Eijsden een licht dalende trend (figuur 3.7). Tussen 1994 en 2008 schommelt het 
jaargemiddelde rond de 4,3 mg/l, en vanaf 2008 is het gehalte met 3,8 mg/l relatief 
stabiel. Over het algemeen ligt het zomerhalfjaargemiddelde lager dan het 
jaargemiddelde, met uitzondering van het jaar 1999, waarin het 
winterhalfjaargemiddelde lager ligt dan het jaargemiddelde stikstofgehalte. Het 
zomerhalfjaargemiddelde bereikt de laagste waarde (3,4 mg/l) in 2012, maar stijgt in 
2013 tot 3,66 mg/l. Deze waarde ligt 1,16 mg/l boven het GEP, waardoor de 
Grensmaas matig scoort voor de parameter stikstof. 
 

 
Figuur 3.7 Het jaargemiddelde totaal stikstofgehalte (som Kjeldahl, nitraat & nitriet) in mg/l 

bij Eijsden (1994 – 2013) en het GEP (gebaseerd op zomerhalfjaargemiddelde). 
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De som van Kjeldahl stikstof, nitraat en nitriet bepaalt het totaal stikstofgehalte (figuur 
3.8). Het gehalte organisch gebonden stikstof (N-Kjeldahl) volgt dezelfde trend als 
fosfaat en neemt af over de jaren. Het zomergemiddelde ligt over het algemeen net 
boven de jaargemiddelde gehaltes, met uitzondering van 1995, 2006 en 2008-2010. 
In 2011 is een piek zichtbaar in het gehalte organisch gebonden stikstof. Dit heeft te 
maken met de lage afvoer die zomer.  
Nitraat en nitriet lijken bijna het tegengestelde patroon te volgen in vergelijking met het 
Kjeldahl stikstof. Voor nitraat en nitriet is er echter geen sprake van een 
daadwerkelijke toe- of afname. Het zomergemiddelde voor nitraat en nitriet ligt over 
het algemeen, in tegenstelling tot de Kjeldahl stikstof, juist lager dan het 
jaargemiddelde. 
 

 
Figuur 3.8  Organisch gebonden stikstof (N-Kjeldahl) en nitraat + nitrietgehalten bij Eijsden 

(1994-2013) 

In zowel het jaar 2011 als 2013 bereikt het stikstofgehalte het GEP niet (figuur 3.9). 
Beide jaren vertonen fluctuaties in het stikstofgehalte waarbij de gehaltes in de winter 
wat hoger liggen dan de zomer. In 2011 ligt het totaal stikstofgehalte in de zomer wel 
lager dan in 2013, en daarmee dichterbij het GEP.  
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Figuur 3.9 Het stikstofgehalte bij Eijsden over het jaar 2011 & 2013. Het GEP (2,5 mg/l) is 

tevens weergegeven. 

Het verschil in het maandgemiddelde stikstofgehalte tussen zomer en winter is in 
2011 groter dan in 2013 (figuur 3.10). Dit is onder andere te wijten aan de lage 
afvoeren gedurende de zomer van 2011. Het jaar 2013 vertoont een kleinere 
fluctuatie met gelijke/lagere gehaltes in de winter, en hogere gehaltes in de zomer. 
 

 
Figuur 3.10 Het maandgemiddelde stikstofgehalte bij Eijsden voor de jaren 2011 & 2013. 

 
 3.2.2 Overige fysisch-chemische parameters 

Zuurstof 
Vanaf de jaren 70 heeft het zuurstofgehalte in de Grensmaas een dalende trend 
vertoond. De zuurstofgehaltes bij Eijsden zijn lange tijd bijna het laagst van de gehele 
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Maas geweest, met een jaargemiddelde van circa 8 mg/l (Liefveld et al., 2000). Vanaf 
1997/1998 stijgt het jaargemiddelde iets (figuur 3.11), en in de jaren daarna 
schommelt het gemiddelde rond de 9 mg/l. Pas vanaf 2009 lijkt er een daadwerkelijk 
stijgende lijn te zitten in het zuurstofgehalte bij Eijsden, hoewel nog moet blijken of 
deze lijn in 2014 aanhoudt. Binnen 4 jaar is het jaargemiddelde toegenomen van circa 
9 mg/l naar een jaargemiddelde boven de 10 mg/l in 2013. Deze stijging is zeer 
waarschijnlijk te danken aan de RWZI’s in België, waarmee de lozingen van 
ongezuiverd afvalwater zijn verminderd. Door de zuivering is onder andere de 
hoeveelheid organisch gebonden stikstof (Kjeldahl stikstof, figuur 3.8) gedaald. 
Afbraakprocessen zetten organisch stikstof om in nitraat. Hier is zuurstof voor nodig, 
en dit verklaart dat de daling van de hoeveelheid organisch gebonden stikstof gepaard 
gaat met een toename aan zuurstofgehalte in de Grensmaas (Liefveld et al., 2000). 
De trend in het biochemisch zuurstofverbruik verderop in deze paragraaf onderschrijft 
dit. 
 

 
Figuur 3.11 Het jaargemiddelde zuurstofgehalte in mg/l bij Eijsden (1994-2013). 

Een vergelijking tussen de jaren 2011 en 2013 (figuur 3.12) laat zien dat de 
maandgemiddelde zuurstofgehaltes bij Eijsden in het (warme) droge jaar 2011 bijna 
een half jaar lang lager zijn dan in 2013. Opvallende uitzondering is de maand juli, 
waarbij in 2013 tijdelijk een zuurstofgehalte van 4.11 mg/l is bereikt.  
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Figuur 3.12  Het maandgemiddelde zuurstofgehalte bij Eijsden (2011 & 2013) 

Biochemisch Zuurstof Verbruik 
Het biochemisch zuurstof verbruik (BZV) vertoont over de periode 2002-2013 een 
dalende trend (figuur 3.13), welke in 2011 wordt onderbroken, om na dit jaar wederom 
verder te dalen. Deze piek in 2011 is ook terug te zien in het organisch gebonden 
stikstofgehalte (N-Kjeldahl) in 2011. Dit duidt op een toename aan niet-afgebroken 
organisch materiaal, wat met behulp van zuurstof omgezet wordt in nitraat. Deze 
dalende trend heeft naar verwachting te maken met de toegenomen zuiveringsgraad 
van het op de Maas geloosde rioolwater. 
 

 
Figuur 3.13 Het jaargemiddelde biochemisch zuurstofverbruik (BZV) tussen 2002 & 2013. 

Temperatuur 
De jaargemiddelde watertemperatuur van de Grensmaas fluctueert tussen 1994 en 
2013 rond de 14,1 graden Celsius, het zomergemiddelde rond de 18,8 en het 
wintergemiddelde rond de 9,4 graden Celsius (figuur 3.14). Vanaf het jaar 2011 lijkt de 
watertemperatuur te dalen, maar in periodes daarvoor is ditzelfde patroon zichtbaar, 
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waarna de watertemperatuur toch weer toeneemt. Van een duidelijk stijgende of 
dalende trend is dus niet te spreken. Sinds 1962 is de temperatuur van het Maaswater 
sterk toegenomen, maar deze stijging lijkt op dit moment afgevlakt te zijn.  
 

 
Figuur 3.14 De jaargemiddelde watertemperatuur in graden Celsius bij Eijsden (1994 – 2013). 

Een vergelijking tussen de jaren 2011 en 2013 (figuur 3.15) laat zien dat de 
watertemperatuur in 2011 in de lente en het begin van de zomer hoger is dan in 2013. 
Tussen juli en oktober is de temperatuur in 2011 juist lager dan in 2013. De stijgende 
temperatuur valt samen met het dalen van het zuurstofgehalte in beide jaren (figuur 
3.12). Dit komt door de afname van de zuurstofoplosbaarheid bij toenemende 
temperaturen. De lage zomerafvoer versterkt dit effect doordat minder water sneller 
opwarmt.  
 

 
Figuur 3.15 De maandgemiddelde watertemperatuur in graden Celsius bij Eijsden (2011 & 

2013) 

 

0"

5"

10"

15"

20"

25"

1994" 1996" 1998" 2000" 2002" 2004" 2006" 2008" 2010" 2012"

W
at
er
te
m
pe

ra
tu
ur
)in
)g
ra
de

n)
ce
lsi
us
)

Jaar)

Watertemperatuur)Eijsden,)199482014)

Jaargemiddelde"

Zomerhal6aargemiddelde"

Winterhal6aargemiddelde"

0"

5"

10"

15"

20"

25"

jan" feb" mrt" apr" mei" jun" jul" aug" sept" okt" nov" dec"

W
at
er
te
m
pe

ra
tu
ur
)in
)g
ra
de

n)
Ce

ls
iu
s)

Maand)

Watertemperatuur)Eijsden,)2011)&)2013)

2013"

2011"



 

 26 

Doorzicht, zwevend stof en Chlorofyl-a 
Het jaargemiddelde doorzicht bij Eijsden schommelt vrij sterk tussen verschillende 
jaren, maar neemt over de afgelopen 20 jaar toe van 7,8 tot 12,6 dm (figuur 3.16). 
Voor alle jaren, behalve 2011, is het doorzicht in de zomer hoger dan in de winter. Dit 
heeft te maken met een hogere turbiditeit in de winter als gevolg van hogere gehaltes 
opgeloste stoffen (figuur 3.16). De toename van het doorzicht gaat gepaard met een 
afname van het Chlorofyl-a gehalte bij Eijsden. In een jaar met lage afvoer kunnen de 
gehaltes sterk toenemen, zoals in 2011. De fluctuaties in het jaargemiddelde 
Chlorofyl-a gehalte zijn op sommige momenten erg groot. Dit geldt tevens voor de 
hoeveelheid zwevend stof, waarin een minder duidelijke trend naar voren komt. In de 
zomer lijkt er sprake van een lichte daling in zwevend stof, terwijl de gehaltes in de 
winter vanaf het jaar 2005 juist toenemen.  

 

 

 

Figuur 3.16 Jaargemiddelden van het doorzicht, chlorofyl-a gehalte en zwevend stof bij
  Eijsden (1994/1995 – 2013) 
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Zink & koper 
Twee overige verontreinigende stoffen die de (KRW) normen in de Grensmaas 
overschrijden zijn zink en koper. Te hoge gehaltes van deze stoffen in 
oppervlaktewater kan negatieve gevolgen hebben voor aquatische fauna. In de 
afgelopen 20 jaar zijn de gehaltes van beide stoffen zowel landelijk als in de Maas 
flink afgenomen (figuur 3.17). Het zomergemiddelde ligt over het algemeen onder de 
jaargemiddelde. In 2002 (zink) en 2004 (koper) zijn er voor het laatst grote uitschieters 
geweest in de gehaltes. Ondanks de dalende trend hebben beide stoffen de door de 
KRW gestelde normen nog niet bereikt en is verdere daling in gehaltes in de komende 
tijd nog nodig. 
 

 

 

Figuur 3.17  De jaargemiddelde gehalten voor koper en zink bij Eijsden (1994 – 2013) 

 
 
 
 

0"

1"

2"

3"

4"

5"

6"

7"

8"

1994" 1996" 1998" 2000" 2002" 2004" 2006" 2008" 2010" 2012"

Ko
pe

rge
ha

lte
+in
+ug

/l+

Jaar+

Kopergehalte+Eijsden+199482013+

Jaargemiddelde"

Zomerhal8aargemiddelde"

0"

10"

20"

30"

40"

50"

60"

70"

80"

90"

1994" 1996" 1998" 2000" 2002" 2004" 2006" 2008" 2010" 2012"

Zi
nk

ge
ha

lte
+in
+m

g/
l+

Jaar+

Zinkgehalte+Eijsden++199472013+
Jaargemiddelde"

Zomerhal8aargemiddelde"



 

 28 

 3.2.3 Conclusies fysisch-chemische waterkwaliteit 

Aan de hand van de hierboven besproken ontwikkelingen in de (fysisch-)chemische 
waterkwaliteit is te concluderen dat de tendens in de afgelopen 20 jaar positief is 
(tabel 3.1). Het zuurstofgehalte in de Grensmaas neemt toe, vooral vanaf 2009 lijkt er 
sprake van een continu stijgende lijn, welke mogelijk veroorzaakt wordt door de 
ingebruikname van RWZI’s in België2. De watertemperatuur is redelijk constant, en 
daalt mogelijk vanaf 2011, hoewel de komende jaren uit moeten wijzen of dit 
daadwerkelijk zo is en blijft. Het doorzicht neemt toe, en het chlorofyl-a gehalte neemt 
af. Er is voor stoffen als fosfaat en stikstof, maar ook koper en zink sprake van een 
afname over deze periode. Als deze trend de komende jaren doorzet, zijn de KRW-
doelen in de volgende planperiode wellicht haalbaar.  
 
Tabel 3.1  Overzicht van de trends in de fysisch-chemische 

parameters gedurende de periode 1994 – 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het jaar 2011 was een jaar met uitzonderlijk lage afvoeren in de zomer. In de fysisch 
chemische parameters als organisch gebonden stikstof en BZV, fosfaat, zuurstof, de 
watertemperatuur en Chlorofyl-a is zichtbaar dat een zeer droog jaar roet in het eten 
kan gooien. Door klimaatverandering zijn dit soort warme droge periodes vaker te 
verwachten. Het is dus belangrijk om vooral ook op dit soort jaren voorbereid te zijn, 
en een gezond en gevarieerd watersysteem te creëren waarin voldoende ruimte en 
variatie is om tegenslagen zoals extreem droge jaren op te vangen. Dit zorgt ook voor 
een goede balans van schoon water met voldoende leefgebied en voeding voor de 
daarin levende organismen. 

  

                                                        
2 Er zijn geen gegevens uit Belgie gebruikt. RIWA gegevens die beschikbaar zijn van het meetpunt bij Luik 
zijn niet geschikt omdat dit meetpunt tussen de twee RWZI’s (Luik-Sclessin en Luik-Oupeye) inligt.  

Parameter Trend tussen 1994 – 2013 
Fosfaatgehalte Afname 
Stikstofgehalte Afname 
Zuurstofgehalte Toename  
BZV Afname (uitzondering:2011) 
Watertemperatuur Constant, mogelijk afname vanaf 2011 
Doorzicht Toename 
Chlorofyl-a gehalte Afname 
Zwevend stof Onduidelijk 
Kopergehalte Afname 
Zinkgehalte Afname 
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 3.3 Ecologische waterkwaliteit  

   3.3.1 Meetprogramma: Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) 

Het doel van het meetprogramma; Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands 
(MWTL) is het beschrijven van trends en toestanden van watersystemen op zowel 
chemisch als biologisch vlak, het toetsen aan de waterkwaliteitsdoelstellingen van het 
nationale beleid en het nakomen van nationale en internationale afspraken en 
verplichtingen inzake het meten van de waterkwaliteit. Het beschrijven van de trends 
en toestanden wordt gedaan met behulp van de Toestand en Trend (T&T) monitoring 
voor de KRW. Aan de hand hiervan worden de KRW-factsheets per waterlichaam 
jaarlijks geactualiseerd en wordt aan de Europese Commissie gerapporteerd. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het meetprogramma ligt bij 
Rijkswaterstaat (Boogaart-Scholte et al., 2012). De MWTL-gegevens die in deze 
paragraaf gebruikt zijn om de ecologische waterkwaliteit te beschrijven, zijn afkomstig 
uit het T&T meetnet voor de KRW van de periode 2007 tot 2013. De ecologische 
kwaliteitselementen waterplanten, macrofauna en vis worden elk volgens een eigen 
methode gemonitord (tabel 3.2, bijlage 2).  
 

Tabel 3.2  Aantal meetpunten, methode of type bemonstering, frequentie en periode voor de 
MWTL monitoring van de kwaliteitselement waterplanten, macrofauna en vis in de 
Grensmaas. (van den Boogaard et al., 2013) 

 Aantal 
meetpunten 

Methode Frequenti
e 

Periode 

Waterplanten 20 Vegetatieopname 
oeverdeel, waterdeel 

Eens per 3 
jaar 

15 juli – 1 sept 

Macrofauna 4 – litoraal 
1 – profundaal  

Handnet/stenengrijper 
Van Veenhapper, 
boxcorer of werpkorf 
(afh. substraat). 

Jaarlijks 
Eens per 3 
jaar 

15 sept – 31 
okt 

Vis 12 (inclusief 
duplometingen) 

Electrovisserij Jaarlijks maart – april  

 
 3.3.2 Ecologisch Kwaliteits Ratio (EKR) ontwikkelingen 

Aan de hand van de EKR-score (zie Box 2.1), kan de ecologische toestand van de 
Grensmaas over verschillende jaren vergeleken worden. Als de EKR-score laag is, is 
er sprake van onvoldoende kwaliteit van de betreffende biologische parameter ten 
opzichte van het KRW-doel (GEP).  
 
Waterplanten 
De EKR-scores van 2009 – 2014 voor waterplanten (macrofyten) in de Grensmaas 
(figuur 3.18) laten zien dat de toestand voor dit kwaliteitselement voldoet. Sinds 2009 
ligt de score al boven het GEP. De EKR-score voor waterplanten is opgebouwd uit de 
deelmaatlatten soortensamenstelling en abundantie van waterplanten en fytobenthos. 
Uit de scores voor de deelmaatlatten in de Grensmaas is op te maken dat tot 2011 
vooral de abundantie van waterplanten achterblijft ten opzichte van de 
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soortsamenstelling, hoewel het doel al gehaald is. In 2014 is de abundatie echter 
aanzienlijk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Mogelijk speelt het 
bemonsteringsmoment hier een rol in: in 2014 is de bemonstering een maand later 
uitgevoerd dan gebruikelijk met fors hogere bedekkingen als resultaat (figuur 3.19) 
(Coops 2014). 

 
Figuur 3.18 De EKR-score voor waterplanten (2009 - 2014) in de Grensmaas. 

Groen = goed. De lichtgroene lijn geeft het GEP (0,36) weer (Bron: 
scores deelmaatlatten Grensmaas, RWS WVL) 

 

 
Figuur 3.19: Cumulatieve bedekkingspercentages van de belangrijkste soorten 

waterplanten in de Grensmaas (bron: Coops 2014). 

Omdat het GEP al is bereikt, behandelen we het voorkomen van waterplanten in de 
Grensmaas niet uitgebreid in dit rapport. De focus ligt op de biologische parameters 
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macrofauna en vis, waarvan de kwaliteit op dit moment nog niet voldoende is en het 
GEP niet gehaald wordt. Bovendien blijkt dat in jaren met een gunstig afvoerverloop, 
waarbij de waterstand gedurende langere periode stabiel en relatief laag is, de 
bedekking met waterplanten aanzienlijk hoger kan uitpakken. Voorbeeld zijn de jaren 
1996 en 2015 (Verbeek 1996, Liefveld, pers. com.). Ook lijkt het 
bemonsteringsmoment (juli of augustus) uit te maken. Het GEP is dan ook aan de 
voorzichtige kant (0,36). Het oorspronkelijke doel was 0,6 en is in 2014 naar 
aanleiding van de nieuwe maatlatten verlaagd naar 0,36 (Japink & Bak 2013). Of de 
effecten van de grinddrempels een rol spelen in de abundantie van waterplanten valt 
op basis van deze dataset niet zo te zeggen. De toename van soorten als 
rivierfonteinkruid, die juist op wat luwere plekken in het zomer bed groeien (Coops et 
al. 1993), zou verband kunnen houden met een toename van stromingsluwe zone’s 
als gevolg van de drempels, maar net zo goed met een gunstig afvoerverloop. Het lijkt 
er wel op dat het areaal dat in het groeiseizoen een geschikte waterdiepte heeft voor 
de groei van waterplanten is toegenomen door de weerdverlagingen en 
zomerbedverbredingen. Langjarige monitoring (op een vergelijkbaar moment in het 
groeiseizoen) moet uitwijzen of dit inderdaad zo is. 
 
Macrofauna 
De EKR-scores van 2007-2013 laten zien dat de toestand voor macrofauna in de 
Grensmaas over deze periode ontoereikend is (figuur 3.20). In 2008 is de kwaliteit het 
laagst, en ook in 2011 en 2013 is de score in vergelijking met de overige jaren aan de 
lage kant. In de andere jaren liggen de waardes net onder de grens voor een matige 
toestand (0,4). De huidige toestand (gemiddeld over laatste drie meetjaren) is nog 
altijd ontoereikend (tabel 2.1). In de komende jaren is verbetering nodig om het GEP 
te bereiken. 

 
Figuur 3.20 De EKR-score voor macrofauna (2007 – 2013) in de Grensmaas. 

Oranje = ontoereikend. Grens ontoereikend/ matig (gele lijn) = 0,4. 
GEP (0,6) = lichtgroene lijn (2007-2010 MWTL data, 2011 – 2013 
(scores deelmaatlatten Grensmaas, RWS WVL). 
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Vis 
De EKR-scores voor vis in de Grensmaas over de periode 2007 – 2014 laten geen 
duidelijke trend te zien (figuur 3.21). In 2008 is de toestand van de Grensmaas 
ontoereikend (0,35) en in de daarop volgende jaren matig (>0,4). Er is echter geen 
stijgende lijn zichtbaar. Ook in 2013 is de kwaliteit van de Grensmaas matig voor vis 
(tabel 2.1). De grens tussen een matige en goede toestand ligt bij 0,58. Er is dus 
zeker nog verbetering nodig ten opzichte van de huidige situatie om een goede score 
te bereiken.  
 

 
Figuur 3.21 De EKR-score voor vis (2007 – 2014) in de Grensmaas. Oranje 

= ontoereikend, geel = matig. Grens ontoereikend/matig (gele 
lijn) = 0,4, GEP (groene lijn) = 0,6. 

 3.3.3 De EKR-scores van de Grensmaas nader beschouwd 

Om te weten welke verbetermaatregelen zinvol zijn om de scores voor vis en 
macrofauna te verbeteren, is een kijkje achter de schermen van de maatlatten nuttig. 
De EKR–score per kwaliteitselement is opgebouwd uit deelmaatlatscores (box 2.1). 
Deze deelmaatlatscores worden onder meer bepaald door het voorkomen van 
specifieke soorten die kenmerkend zijn voor de Grensmaas (R16 watertype). Komen 
de goede soorten nu nog niet voor, of zijn er te weinig van? 
 
Macrofauna 
Voor macrofauna is de verhouding tussen kenmerkende, positief dominante soorten 
(“goede” soorten) en negatief dominante soorten (“slechte” soorten) van belang (box 
3.1). Onder kenmerkende soorten verstaan we soorten die zijn gebonden aan een 
heel specifieke leefomgeving, in dit geval het watertype R16. De positief dominante 
soorten zijn gevoelig voor een slechte waterkwaliteit en hun aanwezigheid duidt dus 
op een goede waterkwaliteit en typische omstandigheden die horen bij dit watertype. 
De negatief dominante soorten (zoals enkele bloedzuigers en waterpissebedden die 

0"

0,1"

0,2"

0,3"

0,4"

0,5"

0,6"

0,7"

2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014"

EK
R0
sc
or
e"

Vis"



 

33 

 

typisch zijn voor stilstaande wateren) duiden juist op een slechte waterkwaliteit bij dit 
watertype (R16) (Schoor et al., 2011). In een natuurlijke situatie is ongeveer 26% van 
de voorkomende macrofaunasoorten kenmerkend. Het percentage dominant 
negatieve individuen dat onder de slechtste omstandigheden kan worden verwacht in 
de Grensmaas is 30%. Deze aannames zijn meegenomen in de berekening voor de 
EKR-score (Van der Molen, et al., 2012).  
 

 
 
Uit de monitoringsdata van de Grensmaas blijkt dat de abundantie van negatief 
dominante taxa te hoog is. Daarnaast is vooral het aantal kenmerkende soorten te 
laag (zie onder). In 2008 is de abundantie van negatief dominante taxa zelfs hoger 
dan de abundantie van positief dominante + kenmerkende taxa. Dit verklaart de 
laagste EKR-score voor dat jaar.  
 
De huidige macrofauna van de Grensmaas bevat slechts enkele zeldzame soorten die 
als kenmerkend meetellen: de haft Caenis macrura en de dansmug Cardiocladius 

Box 3.1: positieve, kenmerkende en negatieve soorten voor R16 wateren 
 

De lijst met positieve en kenmerkende soorten voor R16 wateren zoals de 
Grensmaas (Van der Molen et al., 2012, bijlage 9) is een mix van:  

- soorten van groot water met een hoog zuurstofgehalte, die ook in R7 
voorkomen 

- zeldzame en uitgestorven soorten waaronder vele steenvliegen en 
haften 

- soorten die een hoog zuurstofgehalte nodig hebben, waaronder vele 
dansmuggen uit de subfamilie Orthocladiinae 

- soorten die momenteel ook in poldersloten in West-Nederland 
algemeen zijn zoals de draadwier-etende kokerjuffer Agraylea 
multipunctata en de gewone hoornschaal Sphaerium corneum. 

 
Sommige indicaties zijn wat ongenuanceerd (alle erwtenmossels zijn positief, 
terwijl er grote ecologische verschillen zijn), maar dat is meestal geen probleem 
voor de score. Door het grote aantal indicatoren geeft de uiteindelijke EKR-
score toch een goed beeld van de afwijking ten opzichte van de 
referentiesituatie. Bovenstaande maakt ook duidelijk dat voor een goede score 
de fauna niet alleen uit kenmerkende soorten voor hoge stroomsnelheden hoeft 
te bestaan. Er is in R16 wateren ook ruimte voor meer stilstaande soorten in de 
rivier. 
 
Als negatief dominant tellen alle tubificide borstelwormen, alle dansmugsoorten 
van het genus Chironomus en de waterpissebed Asellus aquaticus. Deze 
soorten zijn tolerant voor lage zuurstofgehalten en sommige verontreinigingen 
en kunnen weinig stroming verdragen in hun microhabitat. De aanwezigheid 
van enkele individuen is te verwachten en leidt niet noodzakelijkerwijs tot een 
lage score. 
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fuscus. De overige kenmerkende soorten die zijn waargenomen hebben als 
voornaamste eis een redelijk hoog zuurstofgehalte en komen deels in stilstaand, 
eutroof water voor (Paratanytarsus dissimilis, Viviparus viviparus). Van deze soorten 
komen echter slechts enkele soorten per monster voor.  Het aandeel positieve soorten 
scoort beter, maar de score wordt vooral bepaald door exotische vlokreeften en 
diverse erwtenmosseltjes die ook in stilstaand water te vinden zijn. De uiteindelijke 
indruk is dat de EKR-score zelfs een positiever beeld schetst dan de op basis van de 
soortensamenstelling gegeven wordt. De voor de score bepalende soorten zijn 
immers geen specifieke R16 soorten. Belangrijke groepen die zeker verwacht mogen 
worden in een stromende grindrivier,  maar nu geheel ontbreken zijn de haften Baetis, 
de rivierbodemwants Aphelocheirus en kriebelmuggen van de familie Simuliidae. 
Baetis sp. zit al wel in de Roer en Worm en bevindt zich dus al in de buurt van de 
Grensmaas. Als de kwaliteit van de Grensmaas verder verbetert (door bijvoorbeeld 
vermindering van piekafvoeren en nutriënten), is de kans aanwezig dat deze soort ook 
in de Grensmaas voor gaat komen. Kriebelmuggen zijn afhankelijk van voldoende 
stroming en worden nadelig beïnvloed door sterk wisselende stroomsnelheden tijdens 
bijvoorbeeld piekafvoeren. Ook is het voor kriebelmuggen belangrijk dat het water niet 
te vaak en te lang zuurstofloos is omdat de soort afhankelijk is van zuurstofrijk water. 
Voor sommige andere macrofauna soorten geldt dit ook, doordat ze makkelijk 
wegspoelen bij hogere stroomsnelheden en zuurstofrijk water nodig hebben om te 
overleven. Het voorkomen van vegetatie en de interstitiële ruimte (open ruimte tussen 
het grind, zonder slib) is dus ook van belang voor macrofauna. 
 
Om de macrofaunascore in de Grensmaas te verbeteren is het in het algemeen vooral 
van belang dat het aantal kenmerkende taxa omhoog gaat, terwijl de abundantie van 
de negatief kenmerkende taxa af zal moeten nemen. Naast een goede fysisch-
chemische waterkwaliteit, waarbij het vooral van belang is dat zuurstofrijke condities 
gegarandeerd worden, zijn vooral de aanwezige substraten van belang. Zand, grind, 
stenen en rivierhout horen allemaal aanwezig te zijn voor een goede ecologische 
toestand.  
 
Vis 
Vissen die voorkomen in R16 wateren als de Grensmaas zijn in te delen in drie gilden: 
reofiel (stromingsminnend), diadroom (migrerend) en limnofiel (waterplantminnend). 
De grindbodem en relatief hoge stroomsnelheden van de Grensmaas, maken de rivier 
vooral geschikt voor reofiele vissoorten die kenmerkend zijn voor dit gedeelte van de 
Maas. Voor de berekening van de EKR-score telt het aantal soorten vis dat voorkomt 
binnen alle drie de gilden mee. Daarnaast bepaalt de abundantie van reofiele en 
limnofiele soorten de score.  
 
Tussen 2007 en 2012 zijn maximaal twaalf reofiele soorten aangetroffen in de 
bemonsteringen (in 2011 en 2012) (figuur 3.22). Het laagste aantal soorten is 6 
(2007). Tussen 2006 en 2012 lijkt het aantal reofiele soorten dus toegenomen in de 
vangsten. Volgens de maatlat is de toestand voor reofiele vissoorten echter nog 
slecht, omdat er minder dan 14 soorten voorkomen. Een aantal R16 soorten is 
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structureel afwezig in de Grensmaas: de Atlantische steur, elft, forel, houting, 
kwabaal, rivierprik en zeeprik worden niet aangetroffen in de bemonsteringen. 
Opvallend is dat vijf van deze soorten reofiel-diadroom zijn (trekvis). Voor deze 
soorten is het moment van bemonsteren cruciaal omdat ze de rivier vooral in de 
trektijd gebruiken. Om de EKR-score van de Grensmaas te verbeteren moet een groot 
deel van deze soorten terugkeren. Als op alle monitoringspunten in de Grensmaas 
gemiddeld 19 – 20 inheemse reofiele vissoorten te vinden zijn, is de kwaliteit goed. 
Van alle vissoorten die in R16 rivieren voorkomen, vallen er 20 binnen het reofiele 
gilde (bijlage 3). Dit betekent dus dat de Grensmaas pas goed zal scoren als ook 
daadwerkelijk alle reofiele soorten die in deze rivier voor kunnen komen, aanwezig 
zijn. Dit maakt het bereiken van een goede EKR-score een flinke opgave. 

 
Figuur 3.22 Het aantal reofiele (schuingestreept), diadrome (geblokt) en limnofiele soorten 

(gestippeld) dat jaarlijks bij de bemonstering is aangetroffen in de Grensmaas 
(2007 – 2012). Rood = slechte score op de deelmaatlat; oranje = ontoereikend; 
geel = matig (bron: RWS WVL) 

Van 2007 tot 2010 is er slechts 1 soort diadrome vis aangetroffen in de Grensmaas, 
de aal. In 2011 en 2012 is ook de Atlantische zalm aangetroffen (een reofiele 
diadrome soort), hoewel het percentage voorkomen zeer laag was (0,03%). Over de 
gehele tijdsperiode is de toestand voor diadrome soorten ontoereikend. Voor een 
matige score zijn 3 soorten nodig, en om een goede score te bereiken moeten er 
minstens 6 diadrome soorten aanwezig zijn. 
 
De limnofiele soorten scoren vanaf 2008 matig. In 2007 kwam er slechts één soort, 
bittervoorn, voor. In 2008 zijn twee soorten, ruisvoorn en zeelt, aangetroffen. Tussen 
2009 en 2012 zijn jaarlijks drie soorten aangetroffen. Dit betreft in 2009, 2010 en 2012 
bittervoorn, ruisvoorn en zeelt en in 2011 bittervoorn, zeelt en vetje. Limnofiele 
soorten die structureel ontbreken, zijn grote modderkruiper en kroeskarper en vetje 
komt slechts 1 jaar voor. Vanaf 2008 is de EKR-score matig, maar er is slechts één 
extra soort nodig om deze score in goed te veranderen. 
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Wanneer we het aantal soorten beschouwen, blijkt de toestand voor reofiele soorten 
dus slecht, voor diadrome soorten ontoereikend, en voor limnofiele soorten matig 
(figuur 3.22, 3.23). Ondanks de slechte reofiele soortensamenstelling, is de 
abundantie van deze soorten juist zeer goed, met uitzondering van het jaar 2008 
(figuur 3.23). De abundantie van limnofiele soorten schommelt tussen ontoereikend 
en goed. In 2011 is de stijgende trend over de voorgaande jaren (2008-2010) 
doorbroken en is de score gedaald. Over het algemeen zijn de resultaten van 
visstandsbemonsteringen aan jaarlijkse fluctuaties onderhevig, meer dan bijvoorbeeld 
macrofauna.  
 

 

Figuur 3.23 EKR-scores voor de deelmaatlatten soortensamenstelling en abundantie voor 
reofiele, diadrome en limnofiele vissoorten. De gekleurde punten geven de EKR-
score weer. Rood = slecht, oranje = ontoereikend, geel = matig, groen = goed, 
blauw = zeer goed. De groene lijn is het GEP (0,58). 

Om een goede EKR-score, en dus ecologisch kwaliteit voor vis te behalen binnen de 
volgende planperiode is het met name van belang dat het aantal reofiele soorten 
toeneemt. De abundantie van de reofiele soorten is al zeer goed, dus het percentage 
voorkomen van de soorten die er op dit moment al zijn hoeft niet perse omhoog. 
Daarnaast moet ook de soortensamenstelling voor diadrome, en limnofiele soorten 
verbeteren, hoewel in minder sterke mate dan de reofiele soorten. Voor limnofiele 
soorten is een toename in abundantie wel van belang. 
 
Terugkeer/voorkomen vissoorten in de Grensmaas 
Om de EKR-score van Grensmaas te verbeteren, moet een groot deel van soorten 
van de maatlat die nog ontbreken terugkeren. De vraag is echter of de terugkeer of 
het voorkomen van deze soorten in de rivier realistisch is. Een deel van deze soorten 
kàn mogelijk helemaal niet in de huidige Grensmaas voorkomen, omdat er geen 
geschikt leef- of doortrekgebied is, of omdat het nooit leefgebied is geweest. Voor 
welke soorten geldt dit, en staat dit het doelbereik in de weg?  
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Zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen, zijn er verschillende vissoorten 
die volgens de maatlatten natuurlijke wateren, R16 wateren, in de Grensmaas voor 
moeten komen, maar op dit moment structureel ontbreken volgens de MWTL 
monitoringsgegevens. Het gaat hier om de volgende soorten: 
 
Reofiel-diadroom:  Atlantische steur, elft, houting, rivierprik en zeeprik 
Reofiel:   forel, kwabaal 
Limnofiel: grote modderkruiper, kroeskarper. 
 
In bijlage 4 geven we per soort een omschrijving van het huidige voorkomen en de 
mogelijke redenen dat de soort is verdwenen, of niet voorkomt, in de Grensmaas. Ook 
is aangegeven wat de functie van de Grensmaas is voor de soort (trek of leef-
/paaigebied) en of de vissoort een reële doelsoort is voor de Grensmaas. 
Onderstaand wordt het overzicht gegeven van alle structureel ontbrekende soorten en 
of de goede EKR-score in de Grensmaas wel te bereiken is. 

 
Voor een aantal soorten geldt dat het voorkomen of de terugkeer in de Grensmaas 
wel mogelijk en realistisch is. Voor rivier- en zeeprik is mogelijk al sprake van het 
voorkomen in de Grensmaas, en zijn de soorten alleen nog niet aangetroffen in de 
bemonsteringen. Voor beide soorten is niet duidelijk of er sprake is van voortplanting 
in de rivier. Voor andere soorten die nog ontbreken, geldt dat terugkeer vrijwel uit te 
sluiten is (tabel 3.3), tenzij er actieve (her)introductieprogramma’s worden opgezet. 
Het uitzetten van vis is echter geen doel van de KRW. De vissoorten die voorkomen in 
de maatlat voor R16 wateren zijn bedoeld als referentiekader. Ze fungeren als 
‘thermometer’ van het aquatisch ecosysteem. Het uitzetten van vis draagt niet bij aan 
het verbeteren van het leefgebied voor deze soorten. Als dit nog steeds niet 
voldoende op orde is, verdwijnen deze soorten naar verwachting vrij snel weer uit het 
waterlichaam. Herintroductieprogramma’s zijn dus niet de oplossing voor het bereiken 
van een goede EKR-score.  
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Tabel 3.3  Overzicht van soorten die op dit moment ontbreken in de Grensmaas met 

antwoord op de vraag of de soort een reële doelsoort is en wat de kans is op 
voorkomen/terugkeer van de soort. (RD = Reofiel-diadroom, R = Reofiel, L = 
Limnofiel). 

 
Soort Reële doelsoort? Kans op voorkomen/terugkeer 
Atlantische 
steur (RD) 

Nee, kwam eerder 
niet voor in 
Grensmaas 

Vrijwel uit te sluiten 
Lopend herintroductieprogramma in NL, kans op 
kolonisatie Grensmaas echter zeer klein. 

Elft (RD) Nee, kwam eerder 
niet voor in 
Grensmaas 

Vrijwel uit te sluiten, alleen mogelijk door actieve 
(her)introductie 

Houting (RD) Ja Mogelijk, maar pas op zeer lange termijn, actieve 
(her)introductie kan kolonisatie versnellen. 

Rivierprik (RD) Ja Groot, zit al in zijrivieren Maas en waarschijnlijk al 
aanwezig in Grensmaas. ecologische functie 
(voortplanting versus migratie) vooralsnog 
onduidelijk. 

Zeeprik (RD) Ja Groot, zit al in zijrivier Maas en mogelijk al in 
Grensmaas, ecologische functie (voortplanting 
versus migratie) vooralsnog onduidelijk. 

Forel (R) Ja Groot, wordt soms al aangetroffen. Komt voor in de 
Grensmaas, gebied fungeert vooral als migratieroute 
of (sub)adult habitat. Functie als 
voortplantingshabitat onduidelijk. Zeeforel gebruikt 
de Grensmaas als migratieroute. 

Kwabaal (R) Ja Groot, mogelijk al aanwezig door 
herintroductieprogramma Vlaanderen, hoewel geen 
ideaal (voortplantings)habitat 

Grote 
modderkruiper 
(L) 

Nee, niet voor 
zomerbed 
Grensmaas, wel voor 
geïsoleerde plassen 
in stroomgebied 

Vrijwel uit te sluiten in Grensmaas, groot in 
geïsoleerde plassen in stroomgebied. Deze plassen 
langs de Grensmaas vormen in potentie geschikt 
habitat. Kans op spontane kolonisatie zeer klein 
(geen bovenstroomse populaties). (her)introductie 
kan kolonisatie versnellen. 

Kroeskarper 
(L) 

Nee, niet voor 
zomerbed 
Grensmaas, wel voor 
geïsoleerde plassen 
in stroomgebied 

Vrijwel uit te sluiten in Grensmaas, groot in 
geïsoleerde plassen in stroomgebied, komt daar 
mogelijk al voor. Deze plassen langs de Grensmaas 
vormen in potentie geschikt habitat. Kroeskarper 
komt hier mogelijk al voor. Kans op kolonisatie 
geïsoleerde plassen Grensmaas is reëel. 

 
De Atlantische steur en elft zijn twee reofiel-diadrome soorten waarvan kans op 
terugkeer vrijwel uit te sluiten is (tabel 3.3). Dit maakt het onmogelijk de 19 gewenste 
reofiele soorten in de Grensmaas te behalen. Daarmee is het dus uitgesloten dat er 
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onder de huidige voorwaarden een goede EKR-score behaald zal worden in de 
Grensmaas met betrekking tot reofiele vis. Het maximaal haalbare is nu een matige 
score met 16-18 soorten (tabel 3.4).  
 
Om een goede EKR-score te behalen voor de diadrome vissoorten zijn er minstens 6 
soorten nodig. Aangezien ook hier de Atlantische steur en de elft afvallen, is het 
maximaal haalbare aantal diadrome soorten die meetellen voor de KRW-score in de 
Grensmaas 5. Een matige EKR-score, waarvoor het voorkomen van 3-5 soorten is 
vereist, is hier dus het maximaal haalbare (tabel 3.4). 
 
Het enige gilde waarvoor het behalen van een goede EKR-score wel reëel is in de 
Grensmaas, is het limnofiele gilde. Dat deze score behaald wordt binnen het 
zomerbed van de Grensmaas is echter onwaarschijnlijk omdat de grote 
modderkruiper en kroeskarper alleen voor kunnen komen in geïsoleerde 
nevenwateren. Als deze nevenwateren meegenomen worden in de MWTL-monitoring, 
is het mogelijk om een aanwezigheid van 4-5 limnofiele soorten te bereiken. Er is op 
dit moment nog maar één extra limnofiele vissoort nodig om op 4 soorten uit te 
komen. Wel is het van belang dat ook de abundantie toeneemt om uiteindelijk een 
goede score te behalen.  
 
Omdat voor de huidige MWTL-monitoring alleen in de Grensmaas zelf wordt 
gemonitord, en niet in de nevenwateren, kan het zijn dat bovengenoemde limnofiele 
soorten wel al in het stroomgebied voorkomen, bijvoorbeeld in (aangetakte) plassen, 
maar niet zijn waargenomen. Het is daarom aan te raden ook de nevenwateren te 
monitoren om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. 
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Tabel 3.4 MWTL monitoring. Rood = structureel ontbrekend, Groen = waargenomen, al is het 
maar voor 1 jaar, Oranje = terugkeer vrijwel uit te sluiten, Blauw = terugkeer 
mogelijk * = niet in Grensmaas zelf, kan wel voorkomen in geïsoleerde plassen in 
stroomgebied Grensmaas. Komt daar nu wellicht ook al voor. Wordt nu met 
MWTL monitoring niet gemeten. ** = Binnen de tabel is alleen gekeken naar de 
score voor het aantal soorten dat voorkomt, abundantie is niet meegenomen. 

Gilde Soort Voorkomen in GM Terugkeer/voorkomen in 
GM mogelijk 

Diadroom Aal   

R
eo

fie
l-d

ia
dr

oo
m

 Atlantische steur   
Atlantische zalm   
Elft   
Houting   
Rivierprik   
Zeeprik   

R
eo

fie
l 

Alver   
Barbeel   
Bermpje   
Elrits   
Forel   
Gestippelde alver   
Kleine modderkruiper   
Kopvoorn   
Kwabaal   
Rivierdonderpad   
Riviergrondel   
Serpeling   
Sneep   
Winde   

Li
m

no
fie

l 

Bittervoorn   
Grote modderkruiper  *  
Kroeskarper  *  
Ruisvoorn   
Vetje   
Zeelt   

 
** Totaal aantal 

soorten R16 
wateren 

Aantal 
soorten nodig 
voor goede 
score 

Aantal 
aanwezige 
soorten 
(2011/ 2012) 

Max. Haalbare 
score uitgaande 
van mogelijkheid 
tot terugkeer 

Diadroom 
(D+RD) 

7 6 2 5 – matig 

Reofiel (RD+R) 19 19 10 18 – matig 
Limnofiel (L) 6 4 3 4 – goed (6 als 

nevenwateren 
meetellen). 
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 3.3.4 Relatie hydrologie en ecologie 

In de relatie tussen hydrologie en ecologie lijken vooral de onnatuurlijke 
afvoerfluctuaties en het voorkomen van (extreem) lage afvoeren van invloed op de 
ecologie van de Grensmaas. Bij extreem lage afvoeren komen bepaalde organismen 
in de problemen. Zo kunnen paaiplaatsen slecht bereikbaar worden of er zijn te weinig 
diepe plekken in de Grensmaas aanwezig waar bijvoorbeeld volwassen reofiele vis 
kan schuilen als het water in de hoofdgeul te ondiep en warm wordt. Ook 
piekafvoeren als gevolg van waterkrachtcentrales maken een deel van het leefgebied 
ongeschikt, dit geldt met name voor het voortplantingsstadium en de juveniele vissen. 
De afvoerfluctuaties hebben een onvoorspelbaar karakter, waardoor het ecosysteem 
niet kan anticiperen op de fluctuaties en het steeds opnieuw verstoord wordt. Dit 
resulteert onder andere in het uitspoelen van bijvoorbeeld larven en macrofauna of 
het bedekken van eieren met slib. Hoe lager de basisafvoer in de Grensmaas is, hoe 
harder piekafvoeren aankomen. Ook geldt dat hoe lager de afvoer in de Grensmaas 
is, hoe minder plotseling verhoogde concentraties van nutriënten en giftige stoffen 
verdund worden. Bij een hogere afvoer worden de concentraties van 
verontreinigingen meer verdund en hebben organismen hier minder last van. Ook 
houdt de afvoer verband met slibafzettingen op de grindbanken, het zuurstofgehalte 
en de watertemperatuur. Door het oplopen van de watertemperatuur bij lage afvoeren 
in de zomer, produceren algen overdag veel zuurstof, maar wordt dit ’s nachts juist 
verbruikt. Hierdoor kunnen in de vroege ochtend zeer lage zuurstofgehaltes 
voorkomen. Op plekken waar het water weinig stroomt kunnen zuurstofgevoelige 
organismen in de problemen komen (Liefveld & Jesse, 2006).  

 
De minimale afvoernorm van 10 m3/s lijkt voldoende om de huidige kwaliteit van de 
Grensmaas te behouden. Voor het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de 
Grensmaas zou een hogere minimale afvoer beter zijn, evenals een gevarieerdere 
inrichting en minder onnatuurlijke afvoerfluctuaties (Liefveld & Jesse, 2006).   
 

 3.3.5 Relatie waterkwaliteit en ecologie 

Of de huidige concentraties van stoffen als fosfaat, stikstof, zink en koper een 
probleem vormen voor het voorkomen van reofiele vis en macrofauna is onbekend. 
De gehaltes van deze stoffen nemen de afgelopen jaren af en de hoeveelheid reofiele 
vissoorten toe, maar hieruit is niet op te maken in welke mate hier een causaal 
verband is. Voor vis is het aannemelijk dat vooral de afvoeren, watertemperatuur en 
hoeveelheid zuurstof in de Grensmaas beperkend zijn voor het voorkomen van 
reofiele soorten (zie volgende paragraaf).  
De negatief dominante macrofauna soorten zijn nu in te hoge aantallen aanwezig in 
de Grensmaas. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de waterkwaliteit die nog 
onvoldoende is. Ook de (onvoldoende) kwaliteit en variatie van natuurlijk substraat 
speelt hier echter een belangrijke rol in, wat ook geldt voor het voorkomen van 
kenmerkende soorten. Daarnaast kunnen de te lage zuurstofgehaltes, een gebrek aan 
stroming en piekafvoeren een rol spelen bij het ontbreken van de positief dominante 
en kenmerkende soorten. 



 

 42 

 

 3.3.6 Relatie waterbodemkwaliteit en ecologie 

Niet alleen de kwaliteit van het water, maar ook die van de waterbodem is van belang 
voor ecologie. Hierbij kan de chemische kwaliteit een rol spelen, maar ook de 
habitatkwaliteit van de waterbodem is van belang.  
 
Een van de waterbodemproblemen die speelt in de Grensmaas is het voorkomen van 
slib op de waterbodem. Over de precieze hoeveelheid slib in de Grensmaas is vrij 
weinig bekend en ook is onduidelijk wat de kwaliteit van dit slib is. Monitoringsdata 
laten slechts zien wat er bij Eijsden aan zwevend stof inkomt en verderop weer 
uitgaat. Ook over de rol van slib in de Grensmaas weten we niet veel. Het slib in de 
Grensmaas zit veelal tussen het grind en de grotere keien in het water. Dit komt 
vooral voor op plekken waar de stroomsnelheid laag is. Op grindbanken en drempels 
in de rivier waard de stroomsnelheid lokaal hoger is, is de slibaccumulatie juist 
minimaal. De drempels zijn echter van grof stortsteen, waardoor de waarde voor 
stromingsminnende vis en macrofauna beperkt is.   
 
Niet alleen de stroomsnelheid is van invloed op de hoeveelheid ingevangen slib. Ook 
het voorkomen van benthische algen die op de waterbodem leven, speelt een 
belangrijke rol. Dit geldt vooral bij stroomsnelheden van 20 – 35 cm/s. Er wordt bij 
deze stroomsnelheden 3 tot 9 maal meer slib ingevangen in aanwezigheid van algen, 
dan zonder algen (de la Haye, 1994). Het is voor de Grensmaas dus niet alleen van 
belang dat er een reductie plaatsvindt in de slibbelasting zelf, maar ook dat het 
aandeel algen vermindert. Hiervoor is het onder andere van belang het 
nutriëntengehalte verder te reduceren. Ook kan het verbeteren van habitat voor 
macrofauna en waterplanten een handje helpen. Als er meer geschikt habitat is voor 
macrofauna die algen begrazen, kan dit ook de hoeveelheid algen terugdringen. Het 
voorkomen van waterplanten kan hieraan bijdragen doordat dit leefruimte biedt voor 
(grazende) macrofauna. Ook concurreren de waterplanten om voedsel met algen, 
waardoor de algenbedekking verder zou kunnen dalen (als de 
voedselbeschikbaarheid beperkend is).  

 
Het aanbrengen van dood hout op bepaalde plekken in de Grensmaas kan positieve 
effecten hebben op de waterbodemkwaliteit. De stroomsnelheid zal rondom de bomen 
wat vergroten, waardoor slib ook daar beter wegspoelt. Daarnaast vormt het hout 
habitat voor (grazende) macrofauna, en een schuilplaats voor vis (Dorenbosch et al., 
2014).  
 

 3.3.7 Relatie zuurstof, watertemperatuur en ecologie 

Zuurstof 
De zuurstofwaarden in de Grensmaas kunnen sterk schommelen. Het 
zomerhalfjaargemiddelde zuurstof ligt de afgelopen 20 jaar rond de 7 mg/l. Hiermee 
wordt het optimum (ca. tussen de 8 en 10 mg/l) voor zeer zuurstofgevoelige vissen 
zoals sneep, barbeel en serpeling niet gehaald. Tijdens de zomer kan het 
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zuurstofgehalte in de Maas dalen tot slechts 3-4 mg/l, waarmee het onder het 
minimum voor eieren/embryo’s en larves van bijvoorbeeld de sneep, barbeel en 
kopvoorn uitkomt. De juveniele en adulte vissen van deze zuurstof gevoelige soorten 
hebben een minimum van rond deze waarden (Schulze & Greijdanus-Klaas, 2000). 
Ondanks deze lage zuurstofwaarden zijn er wel zeer zuurstofgevoelige vissen als 
sneep, barbeel en kopvoorn aanwezig in de Grensmaas. Recent lijken de 
zuurstofgehaltes iets te verbeteren (figuur 3.11). De relatie met de EKR-score voor vis 
is echter niet 1 op 1 te leggen. Als de zuurstofgehaltes in de Grensmaas toenemen en 
het optimum bereiken voor zuurstofgevoelige vissen, maakt dit het habitat geschikter 
voor deze soorten, waardoor de kans toeneemt dat ze in voldoende aantallen in de 
Grensmaas voorkomen.  
 
Voor macrofauna geldt dat het optimum van zeer zuurstofgevoelige soorten als de 
kleine tanglibel en kokerjuffers ligt bij verzadiging en het minimum bij 8 mg/l (Ertsen et 
al., 2000). In de zomer bereikt de zuurstofconcentratie vaak gehaltes onder de 8 mg/l 
waardoor het voor deze macrofaunasoorten waarschijnlijk een ongeschikte 
leefomgeving vormt.  
 
Watertemperatuur 
De optimale watertemperatuur voor de barbeel, een karakteristieke reofiele vissoort in 
de Grensmaas, verschilt per levensstadium (figuur 3.24).  
 

 
 
Figuur 3.24 Habitatgeschiktheidsindex voor watertemperatuur voor verschillende levensstadia 

van de Barbeel. (Witteveen en Bos, 1996) 

In de Grensmaas lijkt de watertemperatuur in de lente/zomer niet beperkend voor een 
soort als de barbeel. Het zomerhalfjaargemiddelde schommelt rond de 18 graden en 
ligt hiermee tussen alle minimum en maximum waarden in. De barbeel paait in het 
voorjaar bij watertemperaturen tussen de 13 en de 18 graden (Wijmans, 2007). In een 
jaar als 2011, waarin de watertemperatuur al eerder hoog is, zal de paaiperiode voor 
de barbeel dus eerder beginnen dan in andere jaren. Per jaar zal het begin en einde 
van de paaiperiode verschillen door de verschillen in watertemperatuur. Het is 
belangrijk om hier rekening mee te houden bij het uitvoeren van ingrepen in de 
Grensmaas.  
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Natura 2000-soorten 
Naast de KRW-doelstellingen voor de Grensmaas, heeft dit riviertraject ook Natura 
2000-doelstellingen waaraan moet worden voldaan. De belangrijkste aangewezen 
habitatsoorten die afhankelijk zijn van een goede waterkwaliteit zijn zalm, rivierprik en 
rivierdonderpad. 
 
Zalm is een reofiel diadrome vissoort die de Grensmaas als doortrekgebied gebruikt. 
De soort is gevoelig voor lage zuurstofgehaltes (figuur 3.26), en als habitat voldoet de 
Grensmaas waarschijnlijk nog niet. Tijdens de trektijd (november-april) zijn de 
gehaltes echter voldoende hoog. Voor rivierprik is de ecologische functie van de 
Grensmaas vooralsnog onduidelijk. De soort is matig zuurstofgevoelig. Het optimale 
zuurstofgehalte voor de rivierprik ligt bij 9 mg/l en het minimum tussen de 1 en 2,5 
mg/l. De rivierprik is matig gevoelig voor kortdurende blootstelling aan lage 
zuurstofgehaltes (Ertsen et al., 2000). Omdat de rivierprik minder gevoelig is voor lage 
zuurstofgehaltes dan de zalm, kan deze trekvis de Grensmaas mogelijk ook als 
voortplantingshabitat gebruiken.  
 

 
  
Figuur 3.26 Habitatgeschiktheidsindex zuurstofgehalte voor de zalm en 

temperatuur voor rivierprik (Deltares, 2009) 

Ook de watertemperatuur is voor deze soorten van belang. Over het algemeen geldt 
voor zalmachtigen in de winter een ondergrens van circa 15 graden Celsius, en een 
bovengrens van 23 graden Celsius in de zomer (de Laak, 2007). Voor de rivierprik 
geldt een ondergrens van circa 14 graden Celsius en een bovengrens van 30 graden 
Celsius (figuur 3.26). De maandgemiddelde temperatuur in de Grensmaas kan in de 
zomerperiode waarden bereiken rond de 22 graden Celsius (figuur 3.15). Omdat 
zalmachtigen vooral gevoelig zijn voor hoge watertemperaturen is het van belang dat 
het water niet voor lange tijd zo warm is. 
 
De rivierdonderpad, waarvoor ook instandhoudingsdoelstellingen gelden voor de 
Grensmaas, is matig gevoelig voor lage zuurstofgehaltes. Het optimale 
zuurstofgehalte ligt bij 10 mg/l, en het minimale zuurstofgehalte bij 2-3 mg/l. Het 
optimale zuurstofgehalte voor de rivierdonderpad wordt in de Grensmaas gemiddeld 
nog niet behaald in de zomerperiode De soort is matig gevoelig voor kortdurend 
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zuurstofgebrek, en sterk gevoelig voor langdurige blootstelling (Ertsen et al., 2000). 
Als het zuurstofgehalte dus langere tijd laag is, zal de rivierdonderpad niet kunnen 
overleven. De ondergrens voor temperatuur ligt bij 7 graden Celsius en de 
bovengrens bij 20 graden Celsius. De gemiddelde zomer en wintertemperatuur vallen 
binnen deze range. De soort komt tussen 2007 en 2012 wel voor in de Grensmaas, 
maar neemt over de jaren af in (relatieve) abundantie. De soort wordt recent in zijn 
voorkomen bedreigd door exotische grondels, wat mogelijk een reden is voor de 
gesignaleerde afname. 
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 3.4  Monitoringsresultaten Grensmaasproject 

Om de fysisch-chemische en ecologische waterkwaliteit van de Grensmaas verder te 
verbeteren, zijn verschillende soorten maatregelen nodig. De belangrijkste 
inrichtingsmaatregel die op dit moment voor de KRW in de Grensmaas wordt 
uitgevoerd is het Grensmaasproject. Een van de projecten die in het kader van het 
Grensmaasproject wordt uitgevoerd is de weerdverlaging bij Itteren. Hier heeft in 2014 
en 2015 monitoring van vis en waterplanten plaatsgevonden (Dorenbosch, 2014). De 
resultaten geven een inkijkje in de te verwachten opbrengsten van het 
Grensmaasproject. 
 

Box 3.2: Project Grensmaas 
Het Grensmaasproject is het meest omvangrijke privaat-publieke 
samenwerkingsproject in het Nederlandse rivierengebied. De overkoepelende 
doelstellingen zijn hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en delfstofwinning. 
De planvorming loopt al sinds de jaren 90 en de uitvoering is officieel gestart in 
oktober 2008.  Het Grensmaas-project bestaat uit twaalf verschillende 
deelmaatregelen die tussen 2008 en 2023 uitgevoerd worden. Alle geplande 
deelmaatregelen zijn in het BPRW als relevant voor KRW geoormerkt. Voor de 
tweede tranche van de KRW (2016-2021) heeft Maaswerken deze taakstelling ook 
daadwerkelijk in de scope opgenomen. De maatregelen in het Grensmaasproject 
bestaan uit weerdverlaging, zomerbedverbreding en dekgrondberging. Voor de 
KRW zijn alleen de weerdverlaging en zomerbedverlaging relevant. In totaal 
realiseert het Grensmaas project ruim 450 ha nieuw KRW-areaal (Liefveld 2013). 
In 2015 zijn de eerste twee locaties opgeleverd: Borgharen en Aan de Maas. 

 
De weerdverlaging bij Itteren is deels uitgevoerd in 2011/2012. Vanwege de 
aanwezigheid van verontreinigde bodem is het ontwerp tijdens de realisatiefase nog 
aangepast, waardoor de uitvoering in 2015 nog niet is afgerond. De reeds uitgevoerde 
weerdverlaging heeft naast het zomerbed van de Grensmaas een aangetakte ondiepe 
plas gevormd. Deze plas staat in verbinding met het zomerbed en vormt een 
afwijkend habitat wat betreft bodem- en vegetatiestructuur ten opzichte van de 
stromende Grensmaas. De belangrijkste conclusies van de monitoring van vis en 
waterplanten zijn: 
 

- De totale abundantie van de waterplantengemeenschap in de Itterense 
Waard is in 2014 toegenomen ten opzichte van 2013. Ook groene draadalgen 
zijn toegenomen. Indien deze zich de komende jaren blijven ontwikkelen, is er 
een kans dat de waterplanten overgroeid raken en afsterven. 

- De hoogste diversiteit aan waterplanten is aanwezig evenwijdig aan de oude 
oever van het oorspronkelijke zomerbed in de velden van rivierfonteinkruid. 
Daar is meer stroming en minder slib op de bodem te vinden. 

- Het bodemsubstraat van de weerd bestaat grotendeels uit een sliblaag die is 
afgezet op de grindbodem. Deze laag is plaatselijk tot 50 cm dik. Dit heeft te 
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maken met gebrek aan stroming in de plas. Aan de ingang van de Weerd 
stroomt water de plas in en is plaatselijk nog wel een kale grindbodem te 
vinden. 

- In de Itterense Weerd is ook een diepere put (2 m) aanwezig met een dikke 
sliblaag waar weinig tot geen waterplanten groeien. 

- De visgemeenschap in de Itterense Weerd is met 26 soorten soortenrijk. Ze 
wordt gekarakteriseerd door limnofiele soorten die kenmerkend zijn voor 
voedselrijke, stilstaande wateren. Sommige soorten uit de plas zijn in 2014 
niet in de Grensmaas waargenomen (MWTL). Er komen weinig reofiele 
soorten in de Itterense Weerd voor.  

- De waterplanten lijken plaatselijk een positieve invloed te hebben op de 
visdichtheid. De waterplantrijke habitats lijken een belangrijke schuilfunctie 
voor vissen te hebben, inclusief soorten die typerend zijn voor de Grensmaas. 
Ook in de geïsoleerde delen van de plas worden 
waterplantengemeenschappen gebruikt door vis, bijvoorbeeld door het vetje. 

- De Itterense Weerd wordt door vissen gebruikt als kraamkamer en tijdelijk ook 
als leefgebied, waarbij waarschijnlijk veel uitwisseling met het zomerbed van 
de Grensmaas is. 

- De Itterense Weerd vormt een aanvullend habitattype voor het zomerbed van 
de Grensmaas doordat stilstaande wateren met sterk ontwikkelde 
waterplantgemeenschappen relatief zeldzaam zijn langs de Grensmaas. 
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 4 Discussie 

Inrichting meetnet 
Op dit moment is er een RWS-meetpunt ingericht bij Eijsden (bovenstrooms van de 
Grensmaas). Dit is momenteel de belangrijkste referentie voor de waterkwaliteit in de 
Grensmaas. In de Grensmaas zelf vinden geen metingen plaats, terwijl gehaltes van 
de onderzochte eutrofiërende stoffen en overige fysisch-chemische parameters wel 
degelijk kunnen verschillen. In 1999 is er in het kader van het EHM-programma een 
meetcampagne uitgevoerd langs de Grensmaas om inzicht te krijgen in de variatie in 
actuele zuurstofgehalten in ruimte en tijd (Schulze & Greijdanus-Klaas, 2000). In dit 
onderzoek is aangetoond dat er een duidelijk verschil is tussen het zuurstofgehalte in 
de Grensmaas en dat bij Eijsden. Door de stuw bij Borgharen neemt het 
zuurstofpercentage in de Grensmaas met 15 – 29% toe ten opzichte van het 
percentage bij Eijsden. De daadwerkelijke zuurstofgehalten in de Grensmaas zijn in 
de zomer dus minder laag dan de metingen bij Eijsden suggereren.  
 
Deze kennisleemte geldt mogelijk voor meer stoffen dan alleen zuurstof. De 
hoeveelheid zwevend stof in de Grensmaas kan bijvoorbeeld verschillen van die bij 
Eijsden doordat voor de stuw bij Borgharen een deel bezinkt. Daarnaast kan 
inspoeling van nutriënten vanuit de landbouw voor lokale verschillen in 
nutriëntenconcentraties in de rivier zorgen. Ook kan het voorkomen van lage afvoeren 
een rol spelen omdat dan minder verdunning van inspoelende nutriënten plaatsvindt. 
De werkelijke waterkwaliteit van de Grensmaas kan dus verschillen van de kwaliteit 
die gemeten wordt bij Eijsden.  
 
Daarnaast is opslibbing van geschikte paaisubstraten (voor bijv. rivier- en zeeprik, 
beek- en zeeforel, barbeel en sneep) in de Grensmaas mogelijk een probleem. Het is 
niet duidelijk in hoeverre dit probleem voortplanting van doelsoorten in de weg staat. 
Opslibbing van paaihabitat van genoemde soorten kan een serieuze bedreiging zijn 
voor het ontwikkelen van een zichzelf in standhoudende populatie. Er is hier geen 
gerichte kennis van voorhanden van de Maas. Wat we wel weten met betrekking tot 
slib is besproken in paragraaf 3.3.6.  
 
Beperkingen biologische monitoring  
In paragraaf 3.3 is gesproken over het ontbreken van bepaalde vissoorten in de 
monitoringsdata. Dat juist de reofiel-diadrome vissoorten missen over de periode van 
2007 tot 2012 heeft mogelijk te maken met de huidige bemonsteringsmethode voor de 
Grensmaas. De visbemonstering vindt in de Grensmaas namelijk plaats in mei, buiten 
de migratieperiode. Wellicht zijn de reofiel-diadrome vissoorten dus wel periodiek 
aanwezig, maar worden ze tijdens de monitoring niet gevonden.  
 
Op dit moment wordt één keer per jaar vis gemonitord in het kader van MWTL. Deze 
monitoring vindt plaats rond eind mei – begin juni. Omdat de Grensmaas relatief 
ondiep is, wordt hier alleen met electrovisserij bemonsterd (in tegenstelling tot de R7 
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en R8-wateren waar ook met de boomkor gevist wordt). Elke vismethode heeft zijn 
eigen groep van soorten die er het meest mee gevangen worden. Een combinatie van 
methoden geeft dan ook het meest complete beeld. De beperkingen van 
electrovisserij op de Grensmaas zijn: 
 

- Het is een momentopname die zeer sterk wordt bepaald door de rivierafvoer. 
De vangsten worden dus beïnvloed door de rivier. Deze relatie is daarnaast 
ook sterk soortafhankelijk. Schommelingen in rivierafvoer tijdens de 
monitoring vertroebelen dus populatietrends. 

- De vangstefficiëntie van electrovisserij is beperkt en soortafhankelijk. Grote 
vrijzwemmende soorten en soorten die in lage dichtheden voorkomen worden 
al snel gemist. Dit geldt vooral voor soorten die interessant zijn in het kader 
van de Natura-2000 en KRW zoals rivier- en zeeprik, zalm, zeeforel, etc. 

- De monsterperiode in mei – juni is beperkt omdat veel vissen in die periode 
niet aanwezig zijn in de Grensmaas, bijvoorbeeld trekvis. Ook is er daarmee 
niets bekend over de opgroeifunctie van de Grensmaas. 

 
Als ijking zou het verstandig zijn om alternatieve aanvullende methodes toe te passen. 
Te beginnen met meer metingen door het jaar heen. Dat maar twee van de zeven 
diadrome soorten nu in de Grensmaas aangetroffen worden, heeft zeker ook met het 
moment van bemonstering te maken. In mei-juni zitten die soorten allang in de 
bovenstroomse paaigebieden. Op dit moment is er ook niets bekend over de 
winterperiode en is er weinig data over voortplantingssucces van diverse vissoorten. 
Dit kan achterhaald worden door te monitoren in de winter, maar ook de zomer, het 
jaargetijde waarin juvenielen aanwezig zijn. Door vaker in een jaar te monitoren is het 
mogelijk data te verzamelen gericht op beide aspecten en is een beter beeld te 
vormen van het voorkomen van soorten over het gehele jaar. Ten tweede zijn de 
beperkingen die ontstaan door het gebruik van electrovisserij op te lossen door 
aanvullende methodes toe te passen zoals fuiken- of eDNA-bemonstering. Het is niet 
nodig elk jaar zo’n uitgebreidere bemonstering te doen, maar tenminste één keer een 
jaar lang geeft al veel informatie over de werkelijke situatie.  
 
Ook voor waterplanten geldt dat het bemonsteringsmoment sterk de uitkomsten 
beïnvloedt. Zo is in 2014 de waterplantenbemonstering van de Grensmaas eind 
augustus uitgevoerd, terwijl deze meestal een maand eerder plaatsvindt. Dit verklaart 
de veel hogere bedekkingen in dat jaar en de hogere soortenrijkdom (figuur 3.19) 
(Coops 2014).  Voor een goede duiding van de EKR-scores is het dus altijd van 
belang om ‘achter’ de data te kijken. (En: de maand augustus lijkt meer geschikt voor 
een waterplanten bemonstering in de Grensmaas).  
 
Daarnaast is het van belang ook de nevenwateren van de Grensmaas in het kader 
van de MWTL te bemonsteren om een breder soortenspectrum in beeld te krijgen. Dit 
geldt voor alle kwaliteitselementen. Deze nevenwateren horen wel degelijk bij het 
waterlichaam (van dijk tot dijk), hoewel ze nog niet goed in de maatlatten verwerkt 
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zijn. Het valt te overwegen om hier een aparte maatlat voor op te stellen, zoals ook 
gedaan is voor macofrauna in de kreken van zoet getijdewater (R8b). 
 
Samenhang in het stroomgebied 
Om de werkelijke kwaliteit van de Grensmaas te kunnen bepalen, is het ook van 
belang integraal naar het watersysteem te kijken. Hiervoor moeten we ons vooral 
richten op de samenhang in het stroomgebied, zoals ook beoogd wordt met de KRW. 
Dit is des te actueler omdat er verschillende beekherstelprojecten plaatsvinden langs 
de Grensmaas, die indirect ook gevolgen hebben op de rivier. De (actuele) KRW 
toestand van het Maasstroomgebied, inclusief de belangrijkste zijbeken van de 
Grensmaas, is bekend (waterkwaliteitsportaal, 2014). Wat precies de invloed is van 
deze zijbeken op de waterkwaliteit van de Grensmaas is echter niet specifiek 
onderzocht. Voor ecologie geldt dat ook de omgekeerde relatie van belang is, 
bijvoorbeeld voor trekvis die de beek opzwemt. 
 
De belangrijkste beekmondingen in het stroomgebied van de Grensmaas zijn de Geul, 
(Oude) Kanjel, Oude Broekgraaf, Hemelbeek, Ur, Kingbeek, Oude Maas 
(Geleenbeek/Vloedgraaf/Rode Beek) en mogelijk de Thornerbeek (figuur 4.2). Ook 
komt een aantal kleinere beken uit België op de Grensmaas uit. De chemische 
kwaliteit van deze beken is medebepalend voor de chemische kwaliteit van de 
Grensmaas. Deze is niet voor alle stoffen en alle beken op orde (bijlage 5). Een 
bekend aandachtspunt is bijvoorbeeld de Ur, waar DSM op loost. Maar ook de 
morfologisch goed ontwikkelde Geul voldoet niet voor alle stoffen aan de KRW-norm, 
bijvoorbeeld voor fosfaat en stikstof.  
 
Ook de Grensmaas zelf scoort niet goed ter hoogte van de monding van de Geul en 
het gedeelte stroomafwaarts daarvan. Voor fosfaat en stikstof scoort de Grensmaas 
respectievelijk ontoereikend en matig. Qua zuurstofhuishouding en temperatuur 
scoren zowel de Geul als de Grensmaas goed. Het oordeel “Specifiek verontreinigde 
stoffen” voldoet echter in geen enkel water in het stroomgebied van de Grensmaas 
(bijlage 5). Zonder twijfel heeft dit ook invloed op de kwaliteit van de Grensmaas zelf. 
 
Voor zowel vissen als macrofauna geldt dat er uitwisseling van de beken naar de 
Grensmaas plaatsvindt en vice versa. Het is dus zowel voor de Grensmaas als de 
zijbeken zelf van belang dat het aangrenzende water van goede ecologische kwaliteit 
is. Macrofauna scoort in de Geul grotendeels goed, op één zijtak na. Vis scoort 
meestal goed, maar in twee zijtakken matig. In de Grensmaas zelf voldoen zowel vis 
als macrofauna nog niet aan de gestelde eisen met scores van respectievelijk matig 
en ontoereikend (bijlage 5). Deels gaat het overigens om andere soorten (en een 
ander watertype). 

 
Een belangrijke kennisleemte op het gebied van nevenwateren is dus dat er geen 
MWTL metingen plaatsvinden in de nevenwateren in het winterbed, waardoor het 
lastig te bepalen is wat de invloed is van de nevenwateren op de Grensmaas en 
andersom. Nevenwateren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de 
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visgemeenschap in de hoofdstroom, zoals blijkt uit onderzoek aan de Waal (Grift 
2001).  

 
Figuur 4.1  De rol van nevenwateren en kribvakken voor de visgemeenschap. Schematische 

weergave van de rol van diverse paai- en opgroeihabitats van waaruit jonge vis 
rekruteert tot de visgemeenschap. De bovenste cirkel geeft de samenstelling in de 
Waal. Deze wordt bepaald door het succes van de voortplanting in de verschillende 
uiterwaardwateren en de kribvakken. De grootte van de cirkels geven de 
visdichtheid aan. (naar: Grift 2001) 

De samenstelling van de visgemeenschap in de rivieren wordt voor een groot deel 
bepaald door het voortplantingssucces in de verschillende nevenwateren en 
kribvakken. Voor de Waal geldt dat de grootste visdichtheid te vinden is in klei- en 
zandputten, en de laagste visdichtheid in de kribvakken. Het aandeel reofiele soorten 
(belangrijk voor een goede KRW-score), is het grootst in de nevengeulen en 
kribvakken. De recrutering vanuit nevengeulen is echter vrij laag, waardoor de 
bijdrage aan de totale visgemeenschap tevens laag is, ondanks dat de soorten wel in 
het stroombed van de rivier voorkomen. Doordat de MWTL-metingen op het niveau 
van de hoofdstroom  plaatsvinden, worden er dus waarschijnlijk reofiele soorten over 
het hoofd gezien die wel in het systeem aanwezig zijn. Ook is het effect van 
maatregelen zoals het aantakken van wateren en het graven van nevengeulen niet 
direct zichtbaar in de MWTL-meetgegevens. Monitoring van nevenwateren kan dus 
meer inzicht geven in de soortensamenstelling op deze specifieke plekken, en er kan 
tevens aangetoond worden of/dat maatregelen al een lokaal effect hebben wat op de 
gehele rivier nog niet zichtbaar is. Dit is met name van belang omdat de meeste 
KRW-maatregelen betrekking hebben op nevenwateren. Er is inmiddels wel een 
meetprogramma opgesteld voor projectmonitoring (Liefveld & Kleyheeg, 2014), 
waarmee de effecten van reeds uitgevoerde KRW-maatregelen sneller inzichtelijk 
worden. 
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Habitatstructuur 
Er is nog geen goede maat ontwikkeld om de morfologische toestand en de kwaliteit 
van de habitatstructuur te kwantificeren. Hoeveel bochten, stroomversnellingen, 
grindbanken, rivierhout en erosie-oevers zijn er in het systeem? Dit soort elementen 
vormen, naast een goede waterkwaliteit, een belangrijke basisvoorwaarde voor de 
aanwezigheid van soorten. Er zijn wel morfologische maatlatten in ontwikkeling, 
bijvoorbeeld voor de Limburgse beeksystemen, maar deze zijn nog niet ontwikkeld of 
toegepast voor de grote rivieren. Toch zijn dit de elementen waar de KRW-
maatregelen op aangrijpen. De recente pilots met het aanbrengen van rivierhout langs 
de Nederrijn-Lek en de IJssel laten zien dat er direct gebruik van deze natuurlijke 
structuurelementen wordt gemaakt door vis en macrofauna (Dorenbosch et al. 2014). 
Ook de monitoring van omgevallen bakenbomen langs de Maas liet al positieve 
effecten op macrofauna zien (Klink 2011). Dit valt allemaal buiten het beeld van de 
huidige monitoringssystematieken. 
 
De vorm van de Maasbedding (morfologie) is ook van belang voor de ecologische 
kwaliteit. De bedding van de Grensmaas is relatief diep en eenvormig. Daardoor is 
maar een relatief beperkte zone geschikt voor de groei van waterplanten (in het diepe 
zomerbed dringt het licht niet door tot de bodem) en zijn weinig paai en 
opgroeigebieden voor vis beschikbaar. Door het Grensmaasproject komt hier nu in de 
oevers wel verbetering in, maar de hoofdgeul blijft eigenlijk ongemoeid. Aanvullende 
verbetering van de hoofdgeul zelf zou de kwaliteit van de Grensmaas aanzienlijk 
kunnen verbeteren.  Voorbeelden zijn het ophogen van het zomerbed, het  
aanbrengen van vrij erodeerbaar grind en het aanbrengen van rivierhout. Door de 
aanleg van de drempels is het stromingspatroon in het zomerbed veranderd, met 
lokaal meer en over grote delen ook minder stroming. Ook dit biedt 
aanknopingspunten voor morfologische optimalisaties.  
 
Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren 
De samenhang tussen verschillende factoren binnen een watersysteem als de 
Grensmaas is erg ingewikkeld. Niet alleen is de waterkwaliteit in de zin van 
eutrofiërende of toxische stoffen belangrijk, ook is het belangrijk te weten hoe het 
gesteld is met de hoeveelheid zuurstof in een systeem, de watertemperatuur, de 
afvoer en de relatie van deze factoren met de ecologie. Een watersysteemanalyse 
kan hier meer inzicht in geven. Om deze reden is de STOWA bezig met de 
ontwikkeling van ecologische sleutelfactoren (ESFs) voor stromende wateren. 
Hiermee wordt een systeem inzichtelijk gemaakt aan de hand van een op een 
logische wijze te volgen set met stuurfactoren. Daarmee kan het dienen als checklist 
voor watersysteemanalyses en handvatten bieden bij functieafwegingen in stromende 
wateren (www.stowa.nl).  
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Figuur 4.2  De primaire beekmondingen van het Maasstroomgebied. Bron: Peters et al., 2007). 

De Grensmaas beekmondingen van de Thornerbeek, Kingbeek, Hemelbeek, Oude 
Broekgraaf en Geul zijn genoemd in de Paustabel 2016 – 2021. 
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 5 Conclusies & aanbevelingen 

Hydrologie en morfologie 
In de Grensmaas komen nog steeds onnatuurlijke afvoerfluctuaties voor als gevolg 
van bovenstrooms stuwbeheer in combinatie met waterkrachtcentrales. Ook komen 
(extreem) lage afvoeren voor, soms zelfs onder de minimale afvoer norm van 10 m3/s. 
Voor een gezonde Grensmaas is het belangrijk dat de onnatuurlijke afvoerfluctuaties 
verminderen in amplitude en frequentie en extreem lage afvoeren zoveel mogelijk 
beperkt worden (voor zover mogelijk).  
 
De vorm van de Maasbedding (morfologie) houdt ook verband met de hydrologie. 
Door de aanleg van de drempels is het stromingspatroon in het zomerbed veranderd, 
met lokaal meer en over grote delen ook minder stroming. Het zou goed zijn deze 
effecten te evalueren en eventuele optimalisatie van de drempels te overwegen. Ze 
zijn aangelegd om de Natura 2000 gebieden in België te beschermen, maar 
misschien kunnen ze wel effectiever benut worden om ook de KRW-kwaliteit van de 
Grensmaas te verbeteren. Daarnaast zou het lokaal aanbrengen van rivierhout in de 
oevers voor meer morfodynamiek kunnen zorgen en tegelijk substraat voor vis en 
macrofauna bieden.  
 
Fysisch-chemische waterkwaliteit 
Ondanks dat de fysisch-chemische waterkwaliteit over het algemeen is verbeterd 
gedurende de afgelopen 20 jaar, is het GEP nog niet voor alle parameters bereikt.  De 
toestand van de Grensmaas voldoet voor stikstof en fosfaat nog niet en van bepaalde 
prioritaire stoffen zijn de concentraties nog boven de norm. Ook de zuurstofgehaltes 
zijn nog te laag.  
 
De hydrologische en fysisch-chemische parameters hebben elk op een andere manier 
invloed op de ecologische waterkwaliteit van de Grensmaas en zijn van belang voor 
het uiteindelijk halen van de KRW-doelen.  
 
Ecologische waterkwaliteit 
Voor waterplanten is het GEP in de Grensmaas al bereikt. Macrofauna en vis voldoen 
nog niet aan de KRW-normen, en scoren respectievelijk ontoereikend en matig. De 
score voor macrofauna kan verbeteren door een toename van het aantal 
kenmerkende soorten terwijl de abundantie van negatief kenmerkende soorten moet 
afnemen. Hierbij spelen vooral het aanwezige substraat en een goede 
zuurstofhuishouding een grote rol. Het aantal soorten reofiele, diadrome en limnofiele 
vissen scoort respectievelijk slecht, ontoereikend en matig. Een aantal vissoorten die 
structureel ontbreken, moeten volgens de maatlatten natuurlijke wateren, R16 
wateren wel voorkomen in de Grensmaas. Omdat terugkeer van een aantal van deze 
soorten zeer onwaarschijnlijk danwel onmogelijk is, is de kans op het behalen van een 
het GEP voor vis met deze maatlat onwaarschijnlijk, hoeveel de Grensmaas ook 
verbetert. 
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Kennisleemtes 
Meten is nog niet altijd weten. De MWTL-metingen worden bijvoorbeeld gedaan bij het 
meetpunt Eijsden, en niet in de Grensmaas zelf. Voor sommige stoffen zal dit niet 
zoveel uitmaken, maar met name voor parameters als zuurstof, temperatuur en 
chlorofylgehalte, kunnen de waarden in de Grensmaas zelf afwijken. 
Hoe dit precies uitpakt is onbekend, en ook weten we niet precies hoe zijbeken (en 
het grondwater) de kwaliteit van de Grensmaas beïnvloeden (en andersom), zowel 
ecologisch als fysisch-chemisch. Hier zijn wel data voor beschikbaar die in 
samenhang bekeken zouden kunnen worden.  
 
Nevenwateren worden niet gemonitord, terwijl deze wel een belangrijke rol spelen 
voor de kwaliteit van de Grensmaas en het huidige biologische meetnet heeft een 
aantal beperkingen. Mogelijk onderschatten we de huidige kwaliteit van de 
Grensmaas op basis van dit meetnet, hoewel het doel voor waterplanten juist erg 
makkelijk gehaald wordt. 
 
Aanbevelingen 
Op plekken langs de Grensmaas waar al maatregelen genomen zijn, is het aan te 
raden selectief aanvullende projectmonitoring uit te voeren. Dit geeft vroegtijdig inzicht 
in de ontwikkelingsrichting na een ingreep. Dit maakt het mogelijk waar nodig bij te 
sturen en om munitie te hebben om richting Brussel nadere uitleg te kunnen geven 
over de ontwikkelingen. Het kan namelijk wel even duren voordat de effecten van een 
lokale ingreep op het niveau van het waterlichaam te meten zijn. Het rapport 
‘Projectmonitoring Maas en Rijn, afwegingskader en monitoringsprogramma KRW 
maatregelen’ (Liefveld & Kleyheeg 2014) biedt een objectief keuze-instrument om te 
bepalen welke projecten voor projectmonitoring in aanmerking komen en geeft tevens 
inzicht in wat waar gemeten moet worden. 
 
Door de monitoring in de Grensmaas te verfijnen, kan Rijkswaterstaat gerichter 
maatregelen nemen om de kwaliteit van de Grensmaas te verbeteren. Hierbij moet 
dan nog wel een vertaalslag van knelpunt naar oplossing gemaakt worden. Hiervoor 
zijn verschillende tools beschikbaar of in ontwikkeling, zoals de Handreiking 
Diagnostiek Ecologische kwaliteit van watersystemen (van Riel & Knoben, 2007), 
Ecologische Sleutelfactoren (STOWA) en het onderzoeksprogramma Effectiviteit van 
Maatregelen (RWS WVL).  
 
Omdat de Grensmaas een grensoverschrijdende rivier is en België een belangrijk 
aandeel heeft in de waterkwaliteit van de Maas is het gebruik van een gezamenlijk 
meetnet met Vlaanderen aan te bevelen. Tevens is het ontwerpen van een 
gezamenlijk maatregelenpakket te overwegen. Beiden zouden bijvoorbeeld gedaan 
kunnen worden via de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie (VNBM). 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 Drukfactoren op de Grensmaas 
(Liefveld & de la Haye 2010) 
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Bijlage 2 MWTL bemonsteringmethodes 
(van den Boogaard et al., 2013) 
 
Waterplanten 
In rivieren is het meetpunt voor waterplanten een oeverdeel van 100 meter lang, 50 
meter links en 50 meter rechts vanaf het coördinaat van de locatie. In de Grensmaas 
liggen 20 meetpunten verspreid, waarvan de MWTL bemonstering eens per 3 jaar 
plaatsvindt. Binnen een meetnetjaar is er sprake van een eenmalige meting tussen 15 
juli en 1 september. Een opname bestaat uit een oeverdeel en een waterdeel, 
waarvan de scheiding wordt gevormd door de aanwezige waterlijn. De te monitoren 
parameters zijn: abundantie van groeivormen (submers, drijfbladplanten, emers, flab, 
kroos, oevervegetatie) en soortensamenstelling en abundantie van afzonderlijke 
soorten in de oevertrajecten. Kranswieren worden verzameld en later in het 
laboratorium gedetermineerd. De schatting van de abundantie wordt op zicht gedaan, 
en hiermee worden ook de totale vegetatiebedekking, bedekking van de groeivormen 
en van afzonderlijke soorten geschat. Ook de parameters diepte en doorzicht worden 
opgenomen.  
 
Macrofauna 
Er worden in de Grensmaas voor de MWTL monitoring jaarlijks 4 monsters genomen 
in het litoraal, en eens per 3 jaar 1 monster in het profundaal. Binnen het meetjaar 
wordt eenmalig een monster genomen in de periode tussen 15 september en 31 
oktober. Voor de bemonstering kunnen 5 methoden gebruikt worden. De 
bemonstering kan met behulp van een handnet (litoraal) met gebruik van de 
multihabitatmethode worden uitgevoerd. Dit bestaat uit 10 trekken van 50 cm lengte 
die willekeurig over de locatie worden verdeeld en de verschillende aanwezige 
habitats omvat. De 10 deelmonsters worden samengevoegd tot 1 mengmonster. Ook 
wordt gebruik gemaakt van de stenengrijper methode (litoraal), waarbij te 
onderzoeken stenen van een handzaam formaat uit het water worden gehaald. 
Daarna worden de 5 verzamelde stenen afgeborsteld/gespoeld en als mengmonster 
samengevoegd. De stenenzak methode (litoraal) kan op een stenenbodem uitgevoerd 
worden. Deze zak ligt langer in het water waardoor aanwezige macrofauna daarin 
wordt verzameld. In het profundaal kan gebruik gemaakt worden van de van 
Veenhapper, werpkorf of boxcorer om een bodemmonster te nemen. Per locatie 
worden voor alle drie de methodes 5 monsters genomen. 
 
Vis 
De MWTL monitoring voor vis in het kader van de KRW wordt gedaan met behulp van 
actieve vismonitoring. Dit gebeurt jaarlijks, in het voorjaar (maart/april). Er zijn 
gegevens nodig over de soortsamenstelling van de vispopulatie en schattingen van de 
abundantie per soort. Er is bij de opzet van dit meetnet gekozen voor een 
kerngebieden benadering. Deze kerngebieden worden representatief geacht voor het 
riviersysteem waarin ze zijn gelokaliseerd. In de Grensmaas vindt bemonstering 
plaats met behulp van electrovisserij op 12 trekken (meetpunten), waarin de 
duplometingen reeds zijn opgenomen. Per monster (het resultaat van een 
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trek/meetpunt), wordt van alle vis de soort en lengte bepaald. Naast gegevens over de 
vangst, worden allerlei meta-data over de bemonstering vastgelegd. Hierbij is vooral 
de lengte van een trek, geografische positie en weersomstandigheden van belang. 
Het electrovisapparaat wordt gebruikt om de oever van de rivier en ondiepe zijwateren 
te bemonsteren. Dit gebeurt in alle biotopen die een substantieel aandeel hebben in 
het waterlichaam, inclusief (sporadisch) voorkomende bijzondere biotopen. De lengte 
van een trek is 500-600 meter en bemonstering vindt overdag plaats. Eerder werd ook 
gebruik gemaakt van het passieve meetnet voor de berekening van de KRW maatlat 
vis waarmee betere informatie over de soortensamenstelling werd verkregen, maar dit 
is grotendeels weggevallen waardoor de KRW score alleen wordt berekend aan de 
hand van actieve vismonitoring.  
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Bijlage 3 De indeling in gilden van de soorten in grote 
riviertypen (Grensmaas = R16) 
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Bijlage 4 Huidige voorkomen specifieke vissoorten in de 
Grensmaas die relevant zijn voor de maatlat R16 
 
Atlantische steur 
De Atlantische steur is in Nederland uitgestorven door een combinatie van visserijdruk 
en grootschalige riviernormalisaties waardoor paai- en opgroeigebieden verdwenen. 
Nu komt de soort alleen nog voor in de Gironde rivier in Frankrijk. In 2012 zijn 47 
jonge steuren uitgezet in de Waal bij Nijmegen en de Nieuwe Maas bij Rotterdam om 
te onderzoeken of de Atlantische steur nog een toekomst heeft in Nederland (bron). 
Als deze herintroductie aanslaat duurt het nog zeer lang voor de soort in de 
Grensmaas voorkomt. Op basis van de huidige habitatgeschiktheid en verspreiding 
van de soort in de decennia voor het uitsterven, zijn vooral de benedenlopen van de 
grotere rivieren zoals de Biesbosch potentieel leefgebied voor de Atlantische steur. 
De soort is hiermee geen reële doelsoort voor de Grensmaas. (Pers. med. M. 
Dorenbosch; RAVON, 2015-1) 
 
Elft 
Door het uitvoeren van riviernormalisaties, het aanleggen van stuwen en een 
verslechtering van de waterkwaliteit waardoor paaiplaatsen ongeschikt en 
onbereikbaar werden, komt ook de elft niet meer voor in Nederland. Tot het begin van 
de 20e eeuw trok de soort massaal de Rijn op, maar kwam niet voor in de Grensmaas. 
Sinds 2008 worden jonge elften uitgezet in het Duitse deel van de Rijn in de hoop 
weer een levensvatbare populatie te vormen. De kans dat de soort in de toekomst 
spontaan de Grensmaas koloniseert vanuit bestaande herintroductieprogramma’s in 
de Rijn is vrijwel uit te sluiten. De soort zou alleen in de Grensmaas kunnen 
voorkomen indien een grootschalig herintroductieprogramma in de bovenloop van de 
Maas wordt uitgevoerd. Zonder een dergelijk programma is de elft geen reële 
doelsoort voor de Grensmaas. (Pers. med. M. Dorenbosch; RAVON, 2015-2) 
 
Houting  
Aan het begin van de 20e eeuw is de houting uit Nederland verdwenen. Dit is net als 
bij de elft en Atlantische steur veroorzaakt door normalisatie, verslechtering van de 
waterkwaliteit en overbevissing. Voor die tijd kwam de soort voor in het stroomgebied 
van de Rijn, Maas, Schelde en Eems. Vanaf 1999 tot 2006 heeft een herintroductie in 
het Duitse gedeelte van de Rijn plaatsgevonden en tegenwoordig houden de 
volwassen vissen zich op in het IJsselmeer, de benedenrivieren en de Nederlandse 
kustgebieden. In de Maas is de soort vooralsnog niet aangetroffen (RAVON, 2015-3). 
Houting zou echter wel kunnen terugkeren in de Grensmaas en is dus een reële 
doelsoort, maar pas op de lange termijn. Delen van de Grensmaas zouden in principe 
geschikt paaihabitat voor de soort vormen. Grootschalige herintroductie in de 
bovenloop van de Maas zou dit proces kunnen versnellen. (Pers. med. M. 
Dorenbosch). 
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Rivierprik 
De rivierprik is een zeldzame soort in Nederland, maar trekkende rivierprikken komen 
regelmatig voor in de benedenstroomse delen van het Maasdal en mogelijk ook in de 
Grensmaas (o.a. gebaseerd op waarnemingen in de Geulmonding). Er is echter nooit 
gericht onderzoek naar gedaan en de soort wordt in de Grensmaas dus wellicht 
gemist. Omdat de rivierprik wel ter hoogte van de Roer (een zijrivier van de Maas) te 
vinden is, is het een reële doelsoort, waarvan terugkeer in de Grensmaas realistisch 
is. Het is hierbij mogelijk dat rivierprik de Grensmaas gebruikt als trekroute en zich 
voortplant in aangrenzende zijbeken (bijv. De Geul). Delen van de Grensmaas 
vormen in principe echter ook geschikt habitat voor de soort, hoewel slibbanken die 
geschikt zijn voor de opgroei van larven relatief zeldzaam zijn. (RAVON, 2015-4). Bij 
recent onderzoek (oktober 2014) zijn in de monding en benedenloop van de Geul vele 
tientallen rivierprikken gevonden (R. Gubbels, pers.med.), wat duidt op trek vanuit de 
Grensmaas (Gubbels et al., 2013).  
 
Zeeprik 
Ook de zeeprik is zeldzaam in Nederland. De enige plek waarvan met zekerheid 
bekend is dat de soort zich voortplant en optrekt is de Roer (Gubbels et al., 2013; van 
Kessel et al., 2009). De soort kan tevens al in de Grensmaas zitten, maar net als voor 
de rivierprik geldt dat hier nooit gericht onderzoek naar is gedaan. Bovenstrooms van 
de Grensmaas zijn geen waarnemingen bekend. Omdat de zeeprik reeds in de Maas 
voorkomt is de soort echter wel een reële doelsoort voor de Grensmaas. 
Snelstromende delen van de Grensmaas zijn hierbij een potentieel 
voortplantingshabitat. Evenals voor de rivierprik geldt ook dat slibbanken die geschikt 
zijn voor de opgroei van larven relatief zeldzaam zijn. (RAVON, 2015-5; van Kessel et 
al., 2009) 
 
Forel 
De forel is een zeldzame soort in Nederland, waarvan twee vormen bestaan: de 
beekforel en de zeeforel. De beekforel trekt niet en brengt de hele levenscyclus in 
beken door. Waarschijnlijk kwam de soort alleen in Zuid Limburg voor, en verdween 
rond de tweede helft van de 20e eeuw uit vrijwel alle Nederlandse beeksystemen als 
gevolg van watervervuiling, normalisaties en overbevissing. In de Geul en de Roer 
wordt de soort regelmatig uitgezet en in enkele zijbeken van de Geul lijkt 
tegenwoordig weer sprake te zijn van een voortplantingspopulatie. De soort spoelt 
regelmatig de Grensmaas in, vestigt zich daar tijdelijk, en trekt vervolgens weer de 
aangrenzende beken op. De zeeforel is de trekkende vorm die wordt geboren in 
beken, naar zee trekt, en na een paar jaar terug komt naar de beken. Volwassen 
zeeforellen worden regelmatig in Limburgse beken en in de Grensmaas aangetroffen.  
Beide forelvormen zijn dus reële doelsoorten voor de Grensmaas en komen in kleine 
aantallen al voor in de Maas. In principe zou zeeforel zich ook voort kunnen planten in 
de Grensmaas, maar de waterkwaliteit en het substraat voldoen eigenlijk  niet aan de 
voorwaarden voor voortplanting. Met name het opslibben van grindbanken is een 
probleem voor de overleving van eieren en larven. Daarnaast vormen piekafvoeren en 
tijdelijke piekbelastingen voor een slechte waterkwaliteit (bijv. Door overstortende 
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riolen). Alleen in aangrenzende beken is nu kansrijk voortplantingshabitat aanwezig. 
Dit kan veranderen door waterkwaliteitsverbetering en wellicht inrichtingsmaatregelen, 
waardoor forel een reële doelsoort blijft. (RAVON, 2015-6; Kranenbarg et al., 2010; 
Dorenbosch et al., 2014). 
 
Kwabaal 
De kwabaal is ook een zeldzame soort in Nederland, hoewel de soort tot halverwege 
de 20e eeuw vrij algemeen was en voorkwam in veel rivieren, beken en 
poldergebieden. Het ingrijpen in het watersysteem ten behoeve van de intensivering 
van de landbouw (normalisatie, beheersing waterpeil) is een belangrijke reden voor de 
achteruitgang. Ook watervervuiling met o.a. slechte zuurstofcondities als gevolg en 
thermische verontreiniging spelen een rol. Recentelijk heeft herintroductie van de 
soort plaatsgevonden in beken in België die uitmonden in de Grensmaas, waardoor 
de kwabaal in principe al in de Grensmaas kan zitten. De Grensmaas is echter geen 
ideaal voortplantings- en schuilhabitat omdat grote overstromingsvlaktes en holle 
oevers met dood hout grotendeels ontbreken (Kranenbarg et al, 2010). Desondanks 
kan de soort als doelsoort gehandhaafd blijven omdat het voorkomen in de rivier wel 
waarschijnlijk is. Mogelijk kan de Grensmaas wel een kleine populatie herbergen. 
(RAVON, 2015-7).  
 
Grote modderkruiper  
De grote modderkruiper is een vrij zeldzame soort in Nederland. Het is geen typische 
Grensmaas soort en komt er op dit moment ook niet voor. Hij hoort echter wel in de 
meer geïsoleerde rivieruiterwaarden thuis. De soort komt dan voor in afgesloten 
meanders en ondiepe uiterwaardplassen. Hij kan slecht tegen concurrentie door 
andere vissoorten, waardoor hij in het rivierengebied het meest voorkomt in kleinere 
verlandingssloten aan de buitenrand van de overstromingsvlakte. De grote 
modderkruiper komt momenteel wel voor in afgesloten meanders en plasjes in het 
Roerdal. De soort is dus vooral een doelsoort voor geïsoleerde plassen in het 
stroomgebied van de Grensmaas buiten het zomerbed. Aangezien geen 
stroomopwaartse populaties bekend zijn, is het echter onwaarschijnlijk dat de soort de 
Grensmaas binnen afzienbare tijd koloniseert. Het is geen doelsoort voor het 
zomerbed van de rivier omdat dit te dynamisch is. (RAVON, 2015-8; Dorenbosch et 
al., 2010). De grote modderkruiper komt ook niet voor in de plas die is ontstaan bij de 
weerdverlaging van de Itterense weerd (Dorenbosch, 2014). 
 
Kroeskarper 
Voor de kroeskarper geldt, net als voor de grote modderkruiper, dat het een soort van 
laagdynamische nevenwateren is. In principe kan de soort zich handhaven in 
zijwateren langs de Grensmaas. De soort is wel algemener dan de grote 
modderkruiper, en de kans op kolonisatie van de Grensmaas door natuurlijke 
dispersie van de kroeskarper, is daarmee groter dan van de grote modderkruiper. 
Door het verdwijnen van plantenrijke kleinere wateren en rivieruiterwaarden is de 
soort echter afgenomen en nu ook vrij zeldzaam in het Maasdal (RAVON, 2015-9; 
Dorenbosch et al., 2014). Mogelijk komt de kroeskarper op dit moment al voor in het 
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gebied rondom de Grensmaas, maar in elk geval nog niet in de plas die is ontstaan bij 
de weerdverlaging van de Itterense weerd (Dorenbosch, 2014).  
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Bijlage 5 Waterkwaliteit Grensmaas en zijbeken 2014. 
 
Oordeel specifiek verontreinigde stoffen, zuurstof, temperatuur, fosfaat, stikstof, 
macrofauna en vis. 
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