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Is de inrichting van natuurvriendelijke oevers gunstig ofongunstig voor de inheemse
kreetjes, zoals aasgarnalen, slijkgarnalen, vlokreeften en zoetwaterpissebedden?
Uit een onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de aantallen in natuurvriendelijke
oevers doorgaans veel hoger zijn dan op traditionele oevers. Drie soorten zijn uitslui-
tend in natuurvriendelijk beheerde oevers gesignaleerd, een andere soort juist alleen
op een stalen damwand.

Is een natuurvriendelijke inrichting goed voor inheemse soorten?

1<1reefties in oevers/
De afgelopen decennia is er terecht veel
aandacht geweest voor het oprukken van
exoten in de Nederlandse wateren en de

bedreiging die zil(kunnen) vormen voor
onze inheemse soorten. Vissen zoals de
roofblei en blauwneus bereikten Nederland

via het Rijn-Donau kanaal. De Chinese wol-
handkrab kwam per schip uit Aziz {MEL-

CHERS &. TIMMERMANS, l99l}, maar ook

kleine exotische kreeftjes, slakken en bor-
stelwormen wisten ons land te bereiken.

Tijdens een onderzoek naar de eKecten van
de aanleg van natuurvriendelijke oevers op
de flora en fauna IBESTEMAN et al., 2001]
werd ook de macrofauna bemonsterd.

De gegevens van de macrofauna werden
door de tweede auteur tijdens een stage
uitgewerkt. De resultaten waren aanleiding
voor de vraag of natuurvriendelijke oevers
goed zijn voor inheemse kleine kreeftachti-
gen, zoals aasgarnalen, slijkgarnalen, vlo-
kreeften en zoetwaterpissebedden.

vriendelijke oevers bemonsterd. Traditio-
nele oevers zijn verharde oevers zoals deze
op vele plaatsen langs rivieren en rijkskana
len aanwezig zijn. Ze bestaan uit stenen
oevers zoals langs de rivieren en enkele
kanalen ofuit houten ofstalen damwan-

den, zoals langs het Twentekanaal en het
Amsterdam-Rijnkanaal. Natuurvriendelijke
oevers zijn aangepaste traditionele oevers:
langs de kanalen is dit meestal een natte
strook achter de damwand of bestorting
Langs de rivieren zijn het luwe stroken die
beschermd zijn door een vooroeververdedi
ging.
In de volgende wateren zijn zowel de
natuurvriendelijke als de traditionele
oevers onderzocht: de Eem, Kanaal Wes-
sem-Nederweert, de Lage Vaart, de Maas,
het Noord-Hollandskanaal, het Twenteka
naai en het Zwarte Water. Een overzicht

wordt gegeven in tabel 2, waarin de naam
van het water. dichtstbijzijnde plaats,
inrichting, jaar van aanleg, Amersfoortco6r-
dinaten en bemonsteringsdatum zijn opge-
nomen en tevens een nummer dat corre-

spondeert met de getallen in de geordende
tabel (tabel 3 op pagina lzo).

STANDAARDMACROFAUNANET
De oevers werden in het najaar van 2001
bemonsterd. Bemonstering vond plaats
met een standaard macrofaunanet
In iedere oever werden de voorkomende

su bstraten proportioneel bemonsterd

Dat wil zeggen dat als er in een oever tien
procent zand, vijftig procent damwand en
veertig procent vegetatie aanwezig was,
dat er dan l m zand, 5 m damwand en 4 m
vegetatie met dit net bemonsterd werd
In totaal werd steeds tien meter substraat
bemonsterd.

VARIATIE AAN OEVERS
Op acht verschillende locaties in Neder-
landse rijkskanalen en rivieren werden de
traditionele oever en 66n opmeer natuur.

Tabel 1: Relatief belang van verschillende factoren in traditionele oevers
ten opzichte van natuurvriendelijke oevers en omgekeerd.

OMGEVINGSFACTOREN
De inrichting van een oever geeft verande-
ringen in de omgevingsfactoren die van
belang zijn voor het voorkomen van orga-
nismen. Voor kreeftjes zijn de belangrijkste
omgevingsfactoren: voedsel, com petitie,
predatie, habitatstructuur, vervuiling, zout-
gehalte en stroming/belasting door
scheepvaart. Traditionele oevers ken nen

een hoge golfbelasting door de scheepvaart
en weinig habitatstructuur (alleen waterbo-

dem, damwand en diep water). Natuur-
vriendelijke oevers worden gekenmerkt
door weinig golfbelasting door de scheep
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vaart en meer habitatstructuur(waterbo-
dem, damwand, diep water, ondiep water.

water- en oevervegetatie). Zie tabel l
Het zoutgehalte en de verontreiniging van
het water zijn in de onderzochte traditie
neme en natuurvriendelijke oevers (vrijwel)

gelijk. Voedsel is in de natuurvriendelijke
oevers meer aanwezig door plantengroei
(die in de onderzochte traditionele oevers
vrijwel afwezig is) en daarmee ook de com
petitie en de predatie. Omdat dit afgeleide
factoren zijn van belasting en habitatstruc-
tuur zijn ze als minder belangrijk bestem-
peld

VERSPREIDINGSG EG EVENS
Soorten reageren op de omgevingsfactoren
n de oevers. In tabel 3 (zie pagina 120) is

een overzicht opgenomen van de aange
treken soorten en hun aantalverdeling over
de verschillende oevers
Van de inheemse soorten worden de zoet

waterpissebedden Proase//us merfd;anus en
P. coxa//s en de vlokreeft Gammarus pu/ex
alleen in natuurvriendelijke oevers aange

treken. De slijkgarnaal Coroph/um /acustre,
een brakwatersoort van harde substraten,

wordt alleen aangetroffen op de damwand
van het Noord-Hollands-kanaal.

De andere inheemse soorten(de zoetwa-
terpissebed Ase//us aquat/cus en de vlo-
kreeften Gammarus roede/i/ en Orchesfa

capimana) komen zowel in natuurvriende-
lijke oevers als op traditionele oevers voor.
Hierbij valt het op dat de aantallen in de
natu urvriendelijke oevers meestal (veel)

hoger zijn dan op de traditionele oevers.
Gammarus roede/i; is een soort die alleen in

het zuidoosten van Nederland. Wil hebben
deze soort dan ook alleen in het Twenteka-

naal aangetroKen. De aasgarnaal Lfmr70my

sfs beneden/ is alleen op traditionele rivier-
oevers aangetroKen, deze soort is recent in
ons land verschenen.

De tijgervlokreeft (Gammarus t/grinus) , de
Kaspische slijkgarnaal(Coroph;um curPfsp/-

num) en de reuzenvlokreeft (Dikerogamma
rus p///asus) komen vooral in het westen en
in het rivierengebied voor en worden daar
ook in natuurvriendelijke oevers aangetrof-
fen als deze in verbinding staan met het
hoofdwater. In Kanaal Wessem-Nederweert

wordt de Kaspische slijkgarnaal alleen in de

natuurvriendelijke oevers aangetroKen die
n verbinding staan met het kanaal. maar

niet in de afgesloten natuurvriendelijke
oevers

CONCURRENTIESLAG
Het lijkt er op dat de inrichting van oevers
een groot eHect heeft op het voorkomen
van inheemse en exotische kleine kreeft-

achtigen. In natuurvriendelijke oevers
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Tabel z: Overzicht van de bemonsterde wateren, de bemonsteringslocatie, inrichting van de oever (nvo = natuurvriendelijke oever en tro
- traditionele oever), het jaar van aanleg en de Amers€oortco6rdinaten.

nr water locatie inrichting jaar coordinaten

l

2

3

4
5
6

7
8

9

10

11

12

l3

l4
l5
l6
l7
l8

l9
20

Eem
Eem

Kanaal Wessem-Nederweert
Kanaal Wessem-Nederweert
Kanaal Wessem-Nederweert
Kanaal Wessem-Nederweert
Kanaal Wessem-Nederweert

Lage Vaart
Lage Vaart
Maas
Maas
N oo rd -H ol l a nd ska na a

N oo rd -H ol l a nd ska na a

N oo rd -H olga nd ska na a

N oo rd -H alla ndska n a a

N oo rd-H olga nd ska n a a

Twentekanaal
Twentekanaal

Zwarte Water
Zwarte Water

Eembrugge
Eembrugge
Mildert l

Mildert 2

Mildert 3
Mildert 4
Milde rt

Flevoland
Flevoland
Bokhoven
Bokhoven

Akersloot 3
Akersloot 3
Akersloot l

Schoorldam
Schoorldam
Berkel

Berkel

Ce Item uide n

Cellemuiden

nvo blokkenmattendam met natte strook
tro blokkenmatten
nvo dam met natte strook
nvo dam met natte strook
nvo dam met natte strook
nvo dam met natte strook
tro damwand
nvo dam met natte strook
tro sto rtsteen

nvo asfaltoever
tro zandoever
nvo damwand met natte strook
tro damwand
nvo damwand met natte strook
nvo damwand met natte strook
tro damwand
nvo damwand met natte strook
tro damwand

nvo vooroeververdedeging(kraagstu k + bestorting)

tro onverdedigd

1986 l5o,o
l49,9
l83,4
l83,4
t83,4
l83,4
l83,4
l 57,8

l58,2

l44,9
l44,7

l l l ,8

lo9,3
lo9,3
220,2

220,2

201 ,6

201,6

471 , 9
471 ,7
361,4
361,4

361.4
361.4
361,4

495,4
495,6
4l6,3
4l6,5
5o8,3
5o8,3
5o8,7
525,5

525,5

464,7
464,7
5l4,9
5l5,8

1991

1991

1991

1991

1989

1976

1992

1992

1990

1996

1989

komen meer inheemse soorten voor terwil
traditionele (harde) oevers vooral bewoond
worden door exoten. De vraag uit de titel
kunnen we dus met ja beantwoorden.
De exoten zijn over het algemeen soorten
die goed bestand zijn tegen vervuiling en
belasting en verkeren in de zwaar belaste
traditionele oever in het voordeel ten

opzichte van onze inheemse soorten.
De exoten winnen de concurrentieslag. In
de natuurvriendelijke oever is de habitat-
structuur door de mindere belasting groter
en kunnen inheemse soorten de concur-

rentieslag met de exoten beter aan. Toch
komen de exoten ook hier binnen.

Daar waar de natuurvriendelijke oever afge-

sloten is van het kanaal ofde rivier lijken
de exoten minder kans te hebben om de

natuurvriendelijke oever te koloniseren.
In het Twentekanaal is de waterkwaliteit,

ten opzichte van de andere onderzochte
wateren, vrij goed en daar lijkt de inheemse
vlokreeft de concurrentie met de exoten

ook buiten de natuurvriendelijke oever aan
te kunnen.
Daar waar exoten de overhand hebben in

het watersysteem kan het bil het aanleggen
van nieuwe natuurvriendelijke oevers,
afhankelijk van het streefbeeld ofdoel van
de oever, een overweging zijn om natuur-
vriendelijke oevers aan te leggen die van de
hoofdwatergang afgesloten zijn
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Tabel 3: Verdeling van de soorten over de oevers. Het nummer correspondeert met de nummers van de monsters in tabel 2
Onder het type is n natuurvriendelijk en t traditioneel. In kolom 2 staat i voor inheems en e voor exoot.

Natuurvriendelijke oevers Traditionele oevers

Asellus aquaticus

Corophium lacustre

Gammartis puiex
Gammarus roeselii

Orchestia cavimana

Proaselius coxalis

Proaseiius meridianus

Corophium cuwispinum

Dikerogammarus villosus

Gammarus tigrinus
Limnomysis benedeni
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