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De Maas is met haar 8oo km één van de grotere West-Europese rivieren. Ze heeft haar eigen karak

ter als regenrivier met sterke waterpeilschommelingen bij neerslag buien, met grindige bodems in de 

midden loop, met eilanden en banken langs de sterk in breedte wisselende overstromingsvallei. 

De rivier wordt traditioneel vooral bekeken als leefgebied voor vissen en watervogels. Maar de rivier 

is meer dan water. Het omliggende valleilandschap is nauw verbonden met de rivier in al haar 

facetten. Tot aan de randen van de vallei vinden we specifieke rivierorganismen terug. Denk maar 

aan de "stroomdalplanten" die juist de warme, zonnige dijken en hogere plekken in de vallei van de 

Maas verkiezen. Ook bij de bodembewenende insecten vinden we riviersoorten terug . Zo zijn er bij 

de loopkevers opmerkelijk veel bewoners van rivieroevers. 

De loopkevers van de Maas belichten een speciaal facet van het rivierlandschap en van de dynamiek 

van de rivier; namelijk de contactzone tussen water en land. Loopkevers blijken erg geschikt om 

inzicht te krijgen in de variatie in inrichting en beheer van de oevers van de Maas. Vanuit het oog

punt van de loopkevers zijn bepaalde aspecten onderzocht die van belang zijn voor hun leefgebied : 

de rivierinvloed, de waterpeilschommelingen en de voedselbeschikbaarheid in de oevers. 



Loopkevers vormen één van de grootste keverfamilies en tevens één van de best onderzochte 

groepen van bodembewonende dieren . Het feit dat ze relatief gemakkelijk te bemonsteren zijn via 

eenvoudige bodemvallen of handvangst, trekt sinds jaar en dag een nog steeds groeiende groep 

onderzoekers aan, gaande van jonge natuurliefhebbers tot ervaren veldbiologen. De loopkevers zijn 

dan ook een ontzettend boeiende diergroep met grote variatie en specialisatie in levenscycli, voed

selstrategieën en aanpassingen aan het leefgebied van vliegvermogen en overwintering. 

Onderzoek van de oevers van de Maas toont aan dat in deze milieus heel wat zeldzame en kwets

bare soorten aanwezig zijn. Loopkevers zijn erg kieskeurig wat hun leefgebied betreft en ze reageren 

zeer snel op veranderingen in hun omgeving, zodat we mogen verwachten dat ze goede indicatoren 

zijn voor het beheer van de rivier en haar oevers. 



De Maas is een belangrijke levensader voor de economie, de drinkwater

voorziening en niet in het minst voor de natuur. Voor eP., hPie reeks 

planten- en diersoorten vormt de Maas een uniek en onvervangbaar 

leefgebied. Bij de oeverbewenende loopkevers zijn er een heel aantal zeer 

zeldzame soorten die het wispelturige natuurlijke karakter van de Maas 

verkiezen . Ze zijn voor het voortbestaan in hun Noordwest-Europees ver

spreidingsgebied op de oevers van de Maas aangewezen. 

Dat bleek heel du idelijk uit het onderzoek van de 40 km oevers van de 

Grensmaas in 1998 en 1999 21
• Op 17 grindbanken kwam een netwerk van 

bodemvallen- 8o plots met telkens 3 bodemvallen-te staan . De bemon

stering gebeurde van mei tot oktober en meer dan 16.ooo loopkevers wer

den gedetermineerd. Op de grindbanken beschreven we de kenmerken van 

bodemsubstraat en begroeiing. 

Niet minder dan 16 van de 86 gevonden soorten zijn opgenomen in de 

Rode Lijst van bedreigde loopkevers en zandloopkevers van Vlaanderen •. 

Daarnaast is nog één soort gevangen die niet was opgenomen omdat ze 

nog nooit was waargenomen in Vlaanderen (Thalassophilus longicornis) . 

Nog opmerkelijker is misschien wel de snelloopkever Bernbidion atro

coeruleum . Volgens de Rode Lijst is deze soort 'uitgestorven in 

Vlaanderen ' aangezien ze na 1950 niet meer werd aangetroffen . Nu trof

fen we de soort aan op 11 van de 17 grindbanken van de Grensmaas. 



Rode Lijst-soorten gevonden op de grindbanken van de Grensmaas, met Rode Lijst categorie, 
het aantal hokken waarin de soort werd aangetroffen zowel voor als na 1950 als het aantal 
individuen dat op de grindbanken werden gevangen. 

Soort Rode lijst categorie Voor1950 195CH995 Aantal1998 

Agonum micans Zeldzaam 15 21 77 

Amara eurynota Kwetsbaar 17 8 

Bernbidion atrocoeruleum Uitgestorven 3 0 291 

Bernbidion decorum l<wetsbaar 12 6 1372 

Bernbidion elongatum Sterk bedreigd 6 

Bernbidion punctulatum Zeldzaam 8 4 704 

Bernbidion quadripustulatum Zeldzaam 18 19 2 

Bernbidion semipunctatum Zeldzaam 28 23 129 

Bernbidion testaceurn Sterk bedreigd 6 4 337 

Chlaenius nitidulus Bedreigd 30 8 267 

Chlaenius vestitus Zeldzaam 22 23 48 

Cicindela hybrida Achteruitgaand 66 57 

Dyschirius angustatus Zeldzaam 5 10 

Dyschirius intermedius l<wetsbaar 13 6 

Elaphrus aureus Zeldzaam 6 3 17 

Lionychus quadrillum Zeldzaam 5 5 1021 

Microlestes minutulus Zeldzaam 9 7 11 

Tachys bistriatus Bedreigd 19 5 

Tachys mieros Zeldzaam 10 8 180 

Tachys parvulus Zeldzaam 13 8 292 

Thalassophilus longicornis Niet opgenomen 0 3 



Vooral binnen het geslacht van de snelloop

kevers (Bembidion) werden heel wat Rode 

Lijst-soorten aangetroffen . Bernbidion deco

rum en Bernbidion testaceurn zijn soorten 

van grofstenige oevers van stromend water. 

Ze hebben goed ontwikkelde vliegspieren, 

wat gunstig is om in dit snel wisselende 

biotoop te kunnen overleven . Sinds de jaren 

'so zijn deze soorten nog slechts sporadisch 

aangetroffen en dit voornamelijk langs de 

Grensmaas. De figuur toont de verspreiding 

van Bernbidion decorum en B. testaceurn op 

de 17 onderzochte grindbanken : op 12 ervan 

troffen we ze aan. Binnen het 

Grensmaasgebied kunnen we dus niet 

spreken van zeldzame soorten . 

Overzicht van de verschi llende grindbanken 

met aanduiding van de bemonsterde sites. 



Bernbidion decorum Bernbidion testaceurn Bernbidion atrocoeruleum 



Onderzoek van de Maasoevers in het volledige stroomgebied toont aan hoe belangrijk de rivieroev

ers zijn voor talloze oeverloopkeversoorten. Daarnaast geeft het een beeld van riP SC'():-tspecifieke 

voorkeuren voor trajecten, oevertypen of microhabitats. Langs haar stroom verandert de Maas van 

karakter: van een smal meanderende rivier in frankrijktot een brede getijderivier vlakbij de monding 

in Nederland. Sommige soorten treffen we overwegend aan in de bovenloop (Perileptus areolatus, 

Bernbidion fluviatile en B. elongatum), andere enkel benedenstrooms (Patrobus atrorufus en 

Elaphrus riparius). Sommige soorten zijn gebonden aan engestuwde trajecten met open grindstran

den (Bembidion punctulatum, B. decorum en B. atrocoeroleum) of aan slibbige oevers van 

nevengeulen (Bembidion dentellum, B. articulatum, B. varium, Chlaenius vestitus). 

Ook microhabitats kunnen van belang zijn voor soorten. Zo komt Lionychus quadrillum enkel voor 

op open zandafzettingen in de oeverzone. 





Op basis van de bemonstering van de Maasoevers onderscheiden we loopkevergemeenschappen 

voor specifieke biotopen binnen de oeverzone. 

_zandt:t~g 

lage 9...rlndbànk 

-
lage grindbank hoge grindbank wilgstruweel steile oever hoge oever kleiige oever-nevengeul zandrug 
Bernbidion dKorum Bembldlon femoratum Elaphrus aureus Bernbidion tetracolurn Pterostlchus cupreus Bembldlon denteilurn Llonychus quadrillum 

Bembldlon punctulatum Larieera plllcornls Agonum mlcans Agonum moesturn Pterostlchus melanarlus Bernbidion articulatum Tachys mieros 

Bernbidion atrocoeruleum Dyschlrius thoraclcus Stenolophus mixtus Amara slmllata Patrobus atrorufus Bernbid ion varlum Tachys pa rvulus 

Perileptus areaolatus Agonum alblpes Stenolophus teutanus Bernbidion semlpunctatum Clivlna fossor Bernbidion gllvipes Amara bitrans 

Thalassophllus longlcornis Agonum marglnatum Agonum asslmlle Harpalus affinls Cllvlna collarls Chlaenius nlgrlcomls Dyschlrlus angustatus 

Tnechus quadrlstriatus Chlaenlus vestltus Pterostlchus vernalls Harpalus ruflpes Pterostichus dillgens Amara fulva 

Chlaenlus nltldulus Pterostlchus anthraclnus Dyschlrlus aeneus Clcyndela hybrida 



De lage grindbank is het open deel van de gri nd ige oevers . Deze zone is aan voortdurende water

peilschommelingen onderhevig. Hierdoor krijgt vegetatieontwikkeling geen kans en overleven alleen 

sterk aangepaste soorten in dit biotoop. De soorten van deze groep kunnen allen zw emmen en 

vliegen, wat zeker van pas komt gezien de snelle waterpei lschommelingen . Ze besch ikken hiervoor 

over goed ontwikkelde vliegspieren en een ·sterk afgeplat achterlijf, in vergelij king met soorten van 

minder dynamische milieus ' . Bij onderzoek in Duitsland met gekleurmerkte loopkevers op oevers, 

kwam een exemplaar 900 km stroomafwaarts de rivier terug tevoorsch ijn'' ! 

Aansluitend bij de laagste grindbankzone kan op bredere oevers een zand ige afzett ing optreden, 

zodat zan.druggen ontstaan, waar eveneens een duidelijk ondersëheiden groep loopkevers aanwezig 

is. Zandruggen liggen in de bedding achter struiken van Bittere w ilg en Amandelwilg. Deze zorgen 

voor een remming van de stroming en vangen zo een grote hoeveelhe id zand ig sed iment in de oev

ers. Op deze open zandige afzettingen leven loopkeversoorten van open, droge biotopen, kenmerk

end voor de rivieroever (Eiaphrus riparius en Lionych us quad ri llum) of niet specifiek oevergebonden 

soorten (Tachys micros, Bernbidion properans, Ag onum dorsa le). 



De hoge grindbank heeft zowel open als met riet

gras of wilgenbos begroeide delen. Kenmerkend 

voor deze zone zijn oeversoorten die toch niet strikt 

tot de waterlijn of het grindige substraat beperkt 

zijn. 

Hetzelfde gaat op voor de soorten van de steile oev

ers van de Maas. Ze verkiezen het oevertalud als 

biotoop omwille van de dichte begroeiing of het 

aanwezige microklimaat. Elaphrus aureus en 

Agonum micans prefereren de sterk begroeide en 

beboste oevers. 

Op de hoge oever treffen we enerzijds oeversoorten 

die toch liefst ver van de dynamische oeverstrook 

blijven, naast soorten die uit het aangrenzende 

gebied bij de rivieroever verzeild geraken. 

Het biotoop van lemige oevers treffen we vooral 

langs gestuwde trajecten en nevengeulen. Het is 

een sterk afwijkend oevermilieu van slibbige oevers 

met weinig verstoring . De kensoorten hier zijn 

soorten die ook langs de zijbeken en de bovenloop 

van de rivier frequent worden aangetroffen. Zo 

vormt de rivier ook voor deze groep een netwerk 

aan min of meer verbonden leefgebieden . 
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De oevers verschillen heel sterk langsheen de Maas. De figuur toont voor de met bodemvallen 

onderzochte stations de kwaliteit van de biotopen op basis van de aangetroffPI'I l ()q:::!~evers '·' ' . Het 

aa ndeel kensoorten van de onderscheiden biot pen geeft een aanduiding van de kwaliteit van het 

biotoop. Deze kwa liteit kunnen we in relatie brengen met de menselijke verstoring door verstevig

ing van oevers en onnatuurlijke waterpeilschommelingen . 

Een belangrijke verstoring van oeverbiotopen is vast te stellen op hetArdeenseen het 

Zandmaastraject. Op de Lotharingse Maas en de Grensmaas daarentegen vinden we rijke oever

biotopen terug. Dit zijn niet toevallig de trajecten waar de rivier grotendeels onbevaarbaar en 

ongestuwd is. Oeverversteviging voor scheepvaart en vast1egging van de rivi er hebben een recht

streekse invloed op de loopkevergemeenschap in de oever. De soortenrijkdom kent een sterke terug

val op de trajecten met verstevigde oevers. 

Eenzelfde verandering van soorten rijkdom is vastgesteld bij de ongewervelden in de rivier tijdens 

een bemonstering in opdracht van de Internationale Maascommissie ". Ook bij de oeverbewenende 

waterbeestjes werd dit f enomeen toegeschreven aan de menselijke impact en het gebrek aan 

geschikte oeverbiotopen op deze riviertrajecten. 

Soonennjkdom statlens langsheen de Maas 
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Dynamiek 

Bij overstromingen moeten de loopkevers niet alleen vluchten of hun adem inhouden (wat sommige 

onder hen dagen kunnep volhouden), hun biotoop wordt door de kracht van het water ook flink 

beïnvloed. Het duidelijkst merkbaar is de invloed in het aanwezige bodemsubstraat in de oevers. Bij 

overstroming verplaatst grind en zand zich en zet het zich fijn gestructureerd af op de oevers. 

De loopkevers reageren onmiddellijk op de verschillen in de oevers tengevolge de kracht en duu r van 

overstroming. Deze invloed vinden we terug in de korrelgrootte van het bodemsubstraat, in de 

bedekking en de structuur van de begroeiing en in de aanwezigheid van voedsel, bijvoorbeeld in de 

vorm van aangespoelde organismen. 

Brede grindbanken met een afwisseling van open zandruggen, kale en begroeide grindbodem en 

wilgenstruweel bieden geschikte leefgebieden voor de verschillende loopkevergemeenschappen 

zoals we ze beschreven. Het is de kracht van de rivier die bepaalt waar en in welke afwisseling de 

biotopen zullen ontwikkelen. Op de rivierstukken met meer en grotere grindbanken krijgen alle 

biotopen en dus ook alle soortengroepen uitgebreide kansen. Zo troffen we de grindwolfspin 

Arctosa cinerea aan op enkele grote grindbanken van de Grensmaas. Dit is net als Bernbidion atro

coeruleum een uitgestorven gewaande soort van de rivier. Een gevarieerd substraat van grof- en 

fijngrindig sediment laat de spin daar toe holletjes te graven en voldoende prooi te vinden . 



Oeverbegroeiing 

De loopkevers zijn duidelijk kieskeurig wat de begroeiing van hun leef9'ebied betreft. De kensoorten 

van de verschillende biotopen illustreren mooi deze selectiviteit voor de oeverbegroeiing. 

Het voorkomen van enkele kensoorten van de oeverbiotopen in relatie met de veget atiebedekking 

toont de selectiviteit van de loopkevers. De figuren tonen de frequentie van voorkomen voor enkele 

soorten per bedekkingsklasse: Bernbidion punctulatum (203 waarnemin gen), soort van de open 

grindbank, Agonum muelleri (n=?o6) en Bernbidion tetracolurn (n=1 577), soorten van de hogere 

grindbank, Agonum micans (n=so), een soort van de beboste grirïdbank. 

Bernbidion punctulatwn 
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Bernbidion tetracolam Agonum micans 
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wil struwelen • 

Bomen op de Maasoevers 

In 1995 startte een proefproject voor de oevers van de Grensmaas. De beheerder van de rivier stopte 

het kappen van de opschietende bomen om de natuurlijke vestiging van bos te kunnen onderzoeken . 

De spontane ontwikkeling zorgt plaatselijk reeds voor een heel ander uitzicht van de Maasoever. 

Flink uit de kluiten gewassen wilgenbossen zijn te vinden op eilandjes en grindbanken en ook bij de 

loopkevers werden in 1998 al opmerkelijke resultaten van het proefproject vastgesteld " . De 

opdeling in groepen toonde een duidelijk onderscheiden groep soorten van grindbanken met 

wilgstruweel, links op de figuur, waarbinnen ook een aantal Rode Lijstsoorten te vi nden is. Typische 

soorten voor de beboste oevers (Agonum micans, Agonum assimile, Bernbidion semipunctatum en 

Elaphrus aureus), komen in tegenstelling tot een bemonstering in 1989 3 momenteel frequent voor 

langs de Grensmaas. 

Binnen het proefproject onderzochten we ook de voorwaarden voor bosontwi kkeling en dit stelt ons 

momenteel in staat te voorspellen op welke plaatsen bos kan ontwikkelen bij ingrepen aan de 

oevers. In de huidige smalle rivierbedding zijn de kansen zeer gering en hebben karakteristieke 

boomsoorten zoals Bittere wilg en Zwarte populier het lastig om stand te houden . Na een 

uitgebreide studie van de genetische en soortspecifieke vereisten van de Zwarte populier als karak

teristieke oeversoort van de Grensmaas, ging men in 2002. over tot een herintroductie om 

de aanwezige relictpopulatie te beschermen. De Zwarte populier is immers een belangrijke bouw

steen in de natuurlijke oever. Met z'n stevige wortels 

zandrug 
en sterke invloed op het stromende water vormt hij 

een schakel in de ontwikkeling van eilanden, grind-

banken en zandruggen. 

De meest voorkomende loopkevPrçoorten in de bemon
stering van de grindbanken van de Grensmaas in 1998, 
gegroepeerd volgens de eerste twee ordinatieassen (DCA), 

met rode aanduiding van de Rode Lijstsoorten. 





Waarom zitten ze daar? 

De sterke voorkeur van bodemsubstraat en begroeiing van het leefgebied komt voort uit de voed

selkeuze van de soorten. De voedselstrategi~ per soort speelt een sleutelrol in de eisen die de loop

kevers stellen aan het leefgebied en in de aanduiding van indicatorsoorten . 

De voedselstrategi~ op de oever is duidelijk verschillend binnen de onderscheiden oeverbiotopen . De 

groep soorten van de laagste, onbegroeide grindbanken zoekt aangespoelde organismen op de 

waterlijn 8.9. Deze voedselstrategie is mooi te zien in het gedetailleerde onderzoek van enkele grind

banken, waarbij dagelijks de aanwezigheid van loopkevers werd nagegaan. In de periode jun i-sep

tember van 1999, werd een bodemvallennetwerk uitgezet op 2 grindbanken, met telkens 30 plots 

per grindbank ". Met dit onderzoek kunnen we de resultaten van het grotere netwerk interpreteren 

en analyseren naar soort- en populatiekenmerken van de loopkevers. De dagelijkse bemonstering 

liep over 3 perioden van 7 dagen. 

De illustratie toont een -soort van de open lage grindbank (Bembidion punctulatum) en één van de 

hoge delen van de grindbank (Bembid-ion femoratum). 

Bernbidion punctulatum foerageert aan de waterlijn en de populatie op de grindbank volgt dus de 

terugtrekkende waterlijn van de Maas. Een korte peilstijging op 30 juni verplichtte de oeverloopkev

ers van de lage grindbank om tot tegen de oeversteilrand te vluchten . Bij het terugtrekken van het 

waterpeil, is mooi te zien dat de populatie de waterlijn achternaloopt. 

Weergave van de hoogteligging van de bodemvallen op de grindbank van Elerweert 





Voorkomen van Bernbidion punctulatum (I.) en B. femoratum (r.), kensoorten van respectievelijk de lage en hoge 
grindbank, op grindbank Elerweert. De rode bollen geven het aantal individuen, de blauwe lijnen de dagelijkse waterlij
nen voor de onderzochte twee weken in juli 1999. 

• • • •• • 

• • . . . • • • 

Voor de kensoort van de lage grindbank, Bernbidion punctulatum, is mooi te zien hoe ze tijdens een kl eine piekafvoer 

op 30 juni hoger op de gri ndbank haar heil zocht, om de volgende dagen de terugtrekkende waterlijn te volgen . 
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Het gebruik van loopkevers als indicatoren voor de biologische kwaliteit van de rivier en meer in het 

bijzonder voor het beheer van de oevers, biedt interessante perspectieven. Omwill~ van hun selec
t ivit eit wat het biotoop betreft en de snelle reactie op veranderingen werden loopkevers al vaker als 

ind icat oren voorgesteld '·56
·''-'5• 

De loopkevergemeenschappen als indicatorgroep 

De onderscheiden biotoopgroepen laten toe de verscheidenheid en natuurlijkheid van het oeverm i

lieu t e beoordelen, in de huidige en toekomstige situatie. 

I Inrichting van de oevers; ingrepen Grensmaasproject 

De voorziene ingrepen van het grensoverschrijdende natuurontwikkelingsplan Levende Grensmaas 

zullen grot e delen oeverzone terug in contact brengen met de rivier. Door oeververlagingen en 

rivierbedverbredingen ontstaan brede oeverzon·es waar de geschetste oeverbiotopen over grote 

oppervlakten hersteld worden langsheen het volledige riviertraject. Dit wordt geïllustreerd in de 

figuur van de r iviermodellering die de huidige situatie met haar diep ingesneden bedding toont, 

w aar de r ivier slechts zelden uittreedt en waar enkel een zeer beperkte oeverzone beschikbaar is 

voor de loopkevers '8 • In de toekömstige situatie ontstaat een breed rivierbed waarin de verschil 

lende oeverbiotopen kunnen ontwikkelen onder invloed van de gespreide rivierkrachten over de 

oeverzone. De rivierkrachten zijn schuifspanningen die werkzaam zijn op de bodem. Ze geven een 

idee van de mogelijkheden van erosie en sedimentatie in het gebied. Afhankelijk van de werkzame 

schuifspa nning zullen grindige, zandige of lemige bodemsubstraten aanwezig zijn . Met een koppel

ing van oeverbiotopen aan deze rivierkrachten, krijgen we een idee van de mogelijkheden voor de 

loopkevergemeenschappen in de toekomst. 
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Rivierkrachten (schuifspanningen) in het winterbed van de rivier bij een gemiddelde jaarlijkse piekafvoer in de 
huidige situatie (links) en de heringerichte Levende Grensmaas (rechts). 
De oranje-rode kleur is de zone voor pionier grindbanken, de gele kleur de hogere open grindbanken en de 
zandbanken, in het groen de hogere begroeide banken en de ste ile oevers. In de lichtblauwe zones kunnen 
beboste banken, hoogwatergeulen of hogere afzettingen en de hierin thuishorende loopkevergemeenschappen 
voorkomen. 



I Meers resultaten 

Ter hoogte van de grote meanderbocht van 

Meers-Maaswinkel krijgt sinds 1999 een piloot

project voor de Levende Grensmaas vorm. Bij de 

monitoring van deze ingrepen gaan we ook de 

reactie van de loopkevers na'0
• De verbreding en 

afschuining van de oevers zorgt onmiddellijk 

voor een toename in verscheidenheid aan 

biotopen . Reeds het eerste jaar na de ingrepen 

troffen we grote aantallen loopkevers aan. Het 

ging voor het overgrote deel om loopkevers van 

de lage grindbanken . Vele zeer zeldzame 

soorten reageren hier onmiddellijk op het her

stel van hun leefgebied. Bij de 18 aangetroffen 

soorten waren 16 kensoorten van de lage grind

banken. Dit resultaat toont het succes van het 

ecologisch herstel volgens de principes van de 

Levende Grensmaas. 

De afwisseling van open en begroeide grindbanken, zandruggen en opkomend bos op Meers 1 jaar 

na de ingrepen was spectaculair. Ook de onmiddellijke reactie van de loopkeversoorten van de grind

banken is opmerkelijk en toont de mogelijkheden om deze soorten als indicatorsoorten voor het 

ecologisch herstel te gebruiken. Ze reageren immers onmiddellijk op ingrepen of veranderingen in 

het leefgebied en ze zijn gemakkelijk op te sporen. 





Het rivierbeheer van de Maas op de korrel vanuit loopkeverperspectief 

De gevoeligheid ten aanzien van specifieke biotoopkenmerken, maakt het mogelijk om loopkever

soorten als indicatoren voor het ecologische herstel en voor dè kwaliteit van oevermilieus te 

gebruiken . Voor de bescherming van het Maasstroomgebied tegen hoogwaters onderzochten we in 

een internationaal onderzoeksprogramma effecten van verschillende beschermingsstrategieën m. De 

drie onderscheiden strategieën kunnen we uittekenen op het niveau van de Maas. 

Over het volledige Maasbekken zijn hoogwaterbeschermingsmaatregelen voorgesteld, uitgaande 

van het opwaarts ophouden van neerslag (spons-strategie), het afvangen van een afvoerpiek in 

retentiebekkens (retentie-strategie) en het verbreden van de stroomsectie van het rivierbed (ver

ruiming-strategie) waar mogelijk :u. 

Spons Retentie Verruiming 

Voorstell ing van mogel ijke ingreeplocaties voor de drie hoogwaterstrategieën voor de Maas 



De effecten op het oevermilieu van deze strategieën en de specifieke maatregelen zijn getoetst aan 

de hand van de kennis van het biotoopgebruik van de loopkevers '3
• Aangezien de soorten van de 

onderscheiden oeverbiotopen specifieke aanpassingen aari hun omgeving vertonen, zijn ze ook zeer 

gevoelig voor wijzigingen in die omgeving. Deze gevoeligheid is onderzocht en resulteerde in de 

aanduiding van indicatorsoorten voor specifieke rivierkenmerken. 

De indicatorsoorten maken het mogelijk de effecten van de hoogwaterbeschermingsstrategieën op 

het oevermilieu en op de loopkevergemeenschappen in het bijzonder te beoordelen . De gevoeligheid 

van de indicatorsoorten voor de frequentie en snelheid van piekafvoeren en de beddingvorm laat 

toe de hoogwaterbeschermingsmaatregelen in de verschillende scenario's te evalueren. 

Het verruiming-scenario beïnvloedt overwegend de beddingvorm. Het retentie-scenario dat de aan

leg van hoogwaterretentiebekkens voorziet, heeft een sterke invloed op de piekfrequentie. De piek

snelheid wordt het sterkst beïnvloed door het spons-scenario, waarbij zoveel mogelijk water boven

strooms wordt opgehouden in natuurlijk bergende beeksystemen. 



Voor de beddingvorm tonen de indicatorsoorten van deze parameter (Bembidion punctulatum, 

Amara similata, Perileptus areolatus, Lionychus quadrillum en Loricera pilicornis, allemaal soorten 

uit de groep van de lage grindbank) dat een breedte-diepte verhouding van minimum 25 in de mid

denloop van de rivier moet nagestreefd worden met ingrepen van oeververlaging enjof rivierbedve r

ruiming. De breedte-diepteverhouding is een standaardmaat voor de beschrijv ing van de bed

dingvorm en de natuurlijkheid en vrijheid van de rivier. Een breedte-diepteverhouding 25 betekent 

dat een 5 meter diepe bedding minimaal125m breed zou moeten zijn. 
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De indicatorsoorten voor de breedte-<l iepte verhouding ( Bern bidion punctulatum (I) en Amara similata (r)) 
tonen de streefwaa rde voor de beddingverhouding. 

e 

Voor de frequentie van piekafvoeren toonde de ind icatoranalyse voor de indicatorsoorten Ama ra 

aenea, Amara similata, Perileptus areolatus een streefwaarde van 9 zomerpieken. De zomerpieken 

zijn middelhoge piekafvoeren in de periode mei-oktober, het seizoen dat de loopkevers actief zijn . 

Loopkevers reageren positief op verstoring van hun leefgebied omdat ze van de pieken af hankelij k 

zijn voor de aanvoer van meegespoelde organismen als voedsel, voor het creëren van open sed i

mentplekken en voor het weghouden van predateren . Grotere rovende insecten zijn immers onvol

doende aangepast aan de dynamiek. Het dynamische kara kter van de oever is duidelijk een vereiste 

voor de aanwezige loopkevergemeenschap. Het scenario met retentiebekkens zou een deel van de 

pieken kunnen wegvangen, wat nefast kan zijn voor de natuurlijke dynamiek in de Maasoevers. 

De pieksnelheid van hoogwaters is aangegeven als de procentuele toename van de afvoer in 1 uur 



tijd . Deze maat voor de stei lte van de afvoerpiek geeft aa n hoe snel de oever overstroomt. Een opti

mum voor de loopkevergemeenschap troffen we rond 24-28%. Een t e hoge pieksnelheid boven 30% 

is negatief voor de loopkevergemeenschap evenals een te lage pieksnelheid waarbij te weinig 

dynamiek op de oevers werkt. Te extreme-peilschommelingen treden op door de versnelde water

afvoer en het ontbreken van sponswerking bovenstrooms, of ook door waterkrachtt urbines in sluis

complexen . 
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Figuur kritische afvoerkenmerken voor het oeverbiotoop. 

A: duur van laagwaterperiode, B: hoogte of amplitude van piekafvoer, 
C: frequentie en interval afvoerpieken, D: helling van afvoerpiek (stijgsnelheid), 
E: daalsnelheid. 

Waar de daalsnelheid vooral van belang 1s voor aquatische oeverorganismen 
zoals vissen en macroinvertebraten, is de stijgsnelheid een kritische parameter 
voor de terrestrische oeverbewoners waaronder de loopkevers. 



Niet enkel hoge afvoeren en hoogwaterbeschermingsmaatregelen hebben invloed op de oevers van 

de Maas. Ook de lage afvoeren zijn kritiek voor de levensgemeenschappen in de oevers en vormen 

het onderwerp van studies en internationale verdragen -de zogenaamde waterverdragen. 

Onnatuurlijke peilschommelingen treden op langs de Grensmaas in de zomerperiode onder invloed 

van het stuwbeheer bovenstrooms. Deze zijn te wijten aan de turbinewerking van de waterkrach t

centrale van Lixhe. Een aangepast beheer van de sluis van Borgharen kan deze afvoerschommeli n

gen aftoppen. Om een ecologisch verantwoorde afvoernorm te kunnen bepalen, is er informatie 

vereist over de kwetsbare organismen binnen het rivierbed. In een aantal studies naar de ecolog ische 

effecten van de lage afvoeren op de Grensmaas, werd aanbevolen meer studie te verrichten naar de 

voedselbeschikbaarheid en populatiedynamische aspecten van kwetsbare levensgemeenschappen in 

de specifieke situatie van de Grensmaas '7 • De loopkevergemeenschap van de lage grindbanken is 

zo'n kwetsbare gemeenschap. Aan de hand van de biotoopvereisten van deze gemeenschappen zou 

men een optimale minimumafvoer kunnen bepalen. 

De reactie van de loopkevergemeenschap op de frequentie en snelheid van de afvoerpiek en w at er· 

peilstijging werd nagegaan over het traject van de Grensmaas. De pieksnelheid - de procentuele toe

name in debiet per uur- blijkt voor de gemeenschap van de lage grindbank de belangrijkste parame

ter. Deze pieksnelheid vermindert geleidelijk over het 45 km lange Grensmaastraject, van 41% bij de 

stuw van Borgharen tot een waarde van 16% bij Maaseik. De overeenstemming tussen de soorten

rijkdom van de loopkevergemeenschap van de lage grindbank (14 kensoorten) met de pieksnelheid 

toont aan dat de schommelingen met 1/4 moeten gedempt worden- tot een pieksnelheid van 30% 

ter hoogte van Borgharen - om de invloed op de loopkevergemeenschap ongedaan te maken. 



Het voorkomen van Bernbidion decorum (aan-/afwezigheid) in relatie tot de pieksnelheid (x-as). 
Met een logistische regressie werd de kritische grens voor de indicatorsoorten afgeleid. Deze grafièk 
toont de kritische waarde van 30% voor de pieksnelheid. · 

Model: Logistic regression (logit) 
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Deze conclusies komen vrij goed overeen met de voorgestelde afvoerfluctuatienorm op basis van 

een gereconstrueerd natuurlijk afvoerverloop'6 • Het dempen van de afvoerschomm ling kan 

gebeuren door een aangepast beheer van de waterkrachtcentrale van Lixhe bij lagere afvoeren, een 

verdere optim<;~lisatie van het stuwbeheer te Borgharen en door het verbreden van de 

Grensmaasbedding zodat een extra berging de peilvariaties dempt. In het stuwbeheer te Borg haren 

werden reeds initiatieven opgezet om de peilschommelingen te minderen. Een verdere optimal isatie 

om de hier voorgestelde streefwaarde voor de pieksnelheid te halen, kan gebeuren in samenhang 

met de geplande ingrepen van beddingverruiming in Borgharen in het kader van het 

G rensmaasproject. 

pieksnelheid en soortenrijkdom 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

stations 
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