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Samenvatting 

Deze studie is een analyse van de effecten en mogelijke effecten van opwarming op de 

Nederlandse grote wateren op basis van internationale literatuur en datareeksen van 

Rijkswaterstaat en het KNMI. Daarbij stonden drie vragen centraal: 1) Wat zijn de effecten op 

voedselweb en soortgroepen, 2) hoe is de relatie met andere stressoren en 3) wat zijn de 

gevolgen voor de KRW en Natura 2000 beoordeling. Bij de beantwoording van de eerste 

vraag is onderscheid gemaakt tussen de vier hoofdwatersystemen Waddenzee, 

Zuidwestelijke Delta, Rivierengebied en IJsselmeergebied. 

 

Uit de studie komt naar voren dat opwarming van het water in alle vier hoofdwatersystemen 

aantoonbaar is. De orde van grootte van die opwarming is vergelijkbaar met de opwarming 

van de lucht en was even als deze sinds 1980 tot nu toe het grootst in het voorjaar. Er zijn 

enkele aanwijzingen voor een respons van aquatische organismen in de zin van vervroegde 

ontwikkeling in het seizoen, maar in het algemeen is dit met behulp van de reguliere 

monitoringsprogramma’s moeilijk vast te stellen. Ook zijn bottom-up effecten sterk verweven 

met de gevolgen van afname van de voedselrijkdom van het water en ook de verbetering van 

de luchtkwaliteit (afnemende verzuring). In de rivieren is er ook sprake van sterke interactie 

met opwarming door koelwaterlozingen, en mogelijk in de toekomst afkoeling door 

warmtewinning. 

 

Effecten in de hogere regionen van het voedselweb zijn verweven met effecten van 

veranderingen in inrichting en gebruik, zoals veranderingen in visserijdruk en de opmars van 

exoten. Wel zijn noordwaartse verschuivingen geconstateerd van de verspreidingsgebieden 

van vissen en watervogelsoorten, die kunnen resulteren positieve of negatieve trends in 

aantallen. Bij noordelijke soorten kan afname in Nederland negatief effect hebben op de staat 

van instandhouding. 

 

Omdat verschillende aspecten van verbetering van lucht- en waterkwaliteit hun voltooiing 

naderen, zullen de effecten van opwarming in de toekomst duidelijker worden. In hoofdstuk 8 

worden aanbevelingen gedaan voor aanpassingen in de meetnetten om deze veranderingen 

beter te registreren, met het oog op de effectiviteit van maatregelen die de weerstand van de 

grote wateren tegen deze drukfactor kunnen vergroten.  
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1 Inleiding 

In het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), wordt gewerkt aan 

een kennisbasis ter ondersteuning bij de uitvoering van circa 33 maatregelen, die moeten 

leiden tot toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur samengaat met een 

duurzame economie. Om dat te bereiken is kennis nodig over de manier waarop duurzame 

watersystemen functioneren, over de positie van onze wateren ten opzichte van dit 

streefbeeld en over de drukfactoren die deze afstand veroorzaken. Deze kennis wordt 

gebruikt door waterbeheerders bij het verkennen, onderbouwen en plannen van maatregelen 

om de ecologie van Nederlandse grote wateren robuust en veerkrachtig te maken en bij het 

opzetten van programma’s voor monitoring en evaluatie van deze maatregelen. Eén van de 

drukfactoren waarover kennis nodig is betreft klimaatverandering. Eerder werd ter 

bevordering van deze kennis de klimaatscan uitgevoerd (Noordhuis et al. 2020) en het 

klimaatkompas ontwikkeld (de Rijk et al. 2019) met een handleiding (de Rijk et al. 2020). De 

studie die in dit document wordt gepresenteerd is een uitgebreide literatuur survey over de 

effecten van de opwarming zelf op de waterkwaliteit en ecologie in de grote wateren. 

 
Temperatuur heeft een belangrijke en sturende functie in het ecosysteem. Door de 

klimaatverandering wordt de temperatuur op aarde hoger. Verschillende klimaatmodellen 

voorspellen voor de 21e eeuw een doorgaande toename van de temperatuur op aarde 

(Myhre et al. 2013; IPCC 2019). Door een verhoging van de temperatuur vinden er veel 

verschuivingen plaats in het ecosysteem, wat gevolgen kan hebben op de 

levensgemeenschappen. Zo beïnvloedt temperatuur de beschikbaarheid van nutriënten, 

groei en productie, gedrag, interacties en de levenscyclus van soorten.  

 
Inzicht in de manier waarop temperatuurtoename uitwerkt op de waterkwaliteit en ecologie 

van de grote wateren is van groot belang voor het beheer van deze wateren, omdat het kan 

leiden tot een efficiëntere combinatie van maatregelen en beheer.  Voor de PAGW is het ook 

van belang te weten hoe de effecten van temperatuurverhoging samenhangen met die van 

andere drukfactoren zoals afnemende voedselrijkdom en gebruik. Kennis van effecten op 

soorten is onder meer belangrijk voor de beheersplancyclus van Natura 2000, omdat de 

opwarming effect kan hebben op de staat van instandhouding en de haalbaarheid van 

doelen. 

1.1 Doel van deze studie 

Het doel van deze studie is het geven van een overzicht van de manier waarop opwarming 

van het water effect kan hebben, en inmiddels heeft gehad, op de ecosystemen van de 

Nederlandse grote wateren, met behulp van internationale literatuur en monitoringsdata.    

Het betreft effecten op het voedselweb, interacties met andere drukfactoren en de gevolgen 

voor KRW en Natura 2000 doelen. Hier wordt specifiek aandacht besteed aan de vier 

hoofdwatersystemen; de Waddenzee, de Zuidwestelijke Delta, het Rivierengebied en het 

IJsselmeergebied. 
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2 Opzet van de studie 

De basis van deze studie is literatuuronderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door Deltares in 

samenwerking met het experts van het NIOO (Dr. Lisette de Senerpont Domis), Sovon 

Vogelonderzoek Nederland (Dr. Chris van Turnhout), NIOZ (Prof. Katja Philippart) en de 

Universiteit van Hamburg (Prof. Myron Peck). Het inzicht is verkregen door het bestuderen 

van internationale literatuur (peer reviewed) en Nederlandse rapporten (grijze literatuur). 

Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van het literatuursysteem Mendeley en Google 

Scholar, met behulp van een grote variatie aan zoektermen. Het gaat om: studies die 

observaties rapporteren, studies gebaseerd op voorspellingsmodellen maar ook publicaties 

die experimentele resultaten presenteren. De selectie is zodanig dat beschreven 

omstandigheden of causale relaties van toepassing zijn op de ecosystemen van de 

Nederlandse grote wateren. De focus ligt bij de PAGW-wateren zoals die in de KlimaatScan 

(Noordhuis et al. 2019) zijn beschreven; de Waddenzee incl. Eems Dollard, de zuidwestelijke 

Delta, het Rivierengebied en het IJsselmeergebied. Door verschillende fysieke 

eigenschappen reageren deze hoofdwatersystemen ieder op een andere manier op 

temperatuurstijging. 

 

De bevindingen vanuit de literatuurstudie zijn aangevuld met monitoringsdata van 

Rijkswaterstaat en het KNMI om te presenteren in hoeverre de beschreven processen ook 

daadwerkelijk in de grote wateren plaatsvinden. Dit betreft vooral de lucht- en 

watertemperatuur zelf en de basis van het voedselweb.   

 

De focus van de literatuurstudie en de data-analyse ligt op het aquatische deel van de 

voedselwebben en is verder verfijnd door de volgende drie vragen: 

 
Vraag 1:   

Wat is het effect van temperatuurstijging en extreme events op aanwezigheid soorten, 

functionele groepen en voedselweb relaties?  

Bij de beantwoording van deze vraag komen in de volgende onderwerpen aan bod: 

 

• Effecten op de fysisch-chemische processen 

• Effecten op de primaire productie (m.n. algen – waterplanten) en voedselweb-relaties 

• Groei, voortplanting en sterfte van organismen, habitatgeschiktheid 

• Seizoensopbouw, timing en mismatching (sturing eileg, ontkieming, trek, etc. via 

temperatuur versus daglengte); vertaling droge voorbeelden naar water? 

• Areaalverschuivingen; STI en CTI (Species – en Community Temperature Index), opmars 

van exoten 

• Vliegroutes van trekvogels, zwem- en trekgedrag van vissen 

• Incidenten, denk aan sterfte door opwarming (zuurstof gerelateerd) of slechtere broedval 

bij mosselen na zachte winters 

• Effecten via afname van vorst en ijsbedekking (wakken) 
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Vraag 2:  

Kan dit effect onderscheiden worden van andere factoren en stressoren, hoe verhoudt het 

zich tot en natuurlijke fluctuatie en hoe groot is dit effect vergeleken met andere stressoren, 

zoals veranderingen in waterkwaliteit, inrichting en gebruik?  

De volgende aspecten werden onderzocht: 

 

• Effecten van andere aspecten van klimaatverandering op de temperatuur. 

• Er wordt gekeken naar andere drivers die temperatuur kunnen veranderen, zoals 

koelwaterlozingen of het lokaal oogsten van warmte. 

• Interacties met andere drukfactoren op de waterkwaliteit; te denken aan de afnemende 

voedselrijkdom en de afname van zwevend stof in de rivieren  

• Verhouding tot veranderingen in beheer en gebruik. 

 

Vraag 3:  

Heeft dat een gevolg voor de KRW en N2000 beoordeling?  

Met de volgende sub-vragen: 

 

• KRW: effecten op maatlatscores vanuit waterkwaliteit en soorten; is de maatlat gevoelig 

genoeg om klimaat gebonden veranderingen in kaart te brengen? 

• Natura 2000: wat zijn de mogelijke effecten op instandhoudingsdoelen van soorten en 

habitats in Nederland? Kunnen soorten verdwijnen of hun doel niet halen als gevolg van 

klimaatverandering? 
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3 Temperatuurverhoging in Nederland 

3.1 Luchttemperatuur 

In Nederland steeg tussen 1901 en 2013 het jaargemiddelde van de luchttemperatuur met 

1.8°C (de Bilt), waarvan een toename van 1.4°C plaats vond tussen 1951 en 2013 (KNMI 

2014). De afgelopen jaren is de gemiddelde jaartemperatuur verder gestegen (Figuur 3.1; 

www.knmi.nl). De gemiddelde wereldwijde temperatuur steeg in dezelfde periode met 

ongeveer 0.9°C (2006-2015 t.o.v. 1850-1900; Brohan et al. 2005, aangevuld met gegevens 

Hadley Centre). De opwarming van de temperatuur in Nederland is dus op dit moment 

ongeveer twee keer zo groot geweest als de wereldwijde toename tot nu toe (Noordhuis et al. 

2019). 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1 Linksboven: Gemiddelde jaarlijkse temperatuur in de Bilt, Nederland, sinds 1901 tot 2020. Data 

van KNMI (www.knmi.nl). Rechtsboven: Temperatuurtoename in De Bilt, vergeleken met de toename op 

wereldschaal en op het Noordelijk Halfrond (verschil met de gemiddelde waarde over de periode 1961-1990; 

gegevens Hadley Centre, aangevuld naar Brohan et al. 2005; figuur uit Noordhuis et al. 2019). Linksonder: 

seizoens-verloop van veranderingen in de luchttempertuur in De Bilt. Rechtsonder: seizoens-verloop van de 

cumulatieve verschillen in luchttemperatuur in De Bilt in opeenvolgende perioden, ten opzichte van de periode 

1901-1950. Gegevens KNMI. 

  

http://www.knmi.nl/
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Deze sterkere toename heeft twee oorzaken in aanvulling op de wereldwijde toename (Van 

Oldenborgh et al. 2009; zie ook de klimaatscan; Noordhuis et al. 2019);  
 
1 Een verandering in de luchtstromen boven de Atlantische Oceaan waardoor er in de 

winter vaker zachte lucht vanuit het westen wordt aangevoerd. Deze verandering heeft 

zich voorgedaan rond 1988, als onderdeel van een cyclisch proces (Noord Atlantische 

Oscillatie). Hierdoor werd de gemiddelde wintertemperatuur abrupt bijna twee graden 

hoger (figuur 3.1). 

2 Toegenomen instraling van zonlicht in de zomer door afname van mist als gevolg van 

verbetering van de luchtkwaliteit.  Dit proces heeft zich vanaf ongeveer 1980 voltrokken, 

en heeft ervoor gezorgd dat de toename van de zomertemperatuur uiteindelijk die van de 

wintertemperatuur evenaarde. 

 

Terwijl tussen 1950 en 1987 vooral de nazomer- en herfsttemperatuur enigszins toenam, is 

er vanaf 1988 dus een sterke toename geweest van de winter en voorjaarstemperatuur, 

waardoor het voorjaar op basis van temperatuurtoename sindsdien twee tot drie weken 

eerder begint. De bloei van vroege voorjaarsplanten heeft deze vervroeging gevolgd; 

gegevens van de “natuurkalender” (www.naturetoday.com) geven een gemiddelde 

vervroeging van de bloei van een selectie vroege plantensoorten aan van 18 dagen (2001-

2015 t.o.v. 1940-1968). Bladval in het najaar is in deze periode met 9 dagen naar achter 

geschoven, zodat het groeiseizoen met 26 dagen is verlengd. In deze studie zijn ook enkele 

water- en oeverplanten meegenomen (zie par 4.2). Ook in figuur 3.1 is te zien dat de 

vervroeging in het voorjaar sterker is geweest dan de verlating in het najaar. 

3.2 Van lucht naar water 

Water is een slechte geleider. Veranderingen in de temperatuur van de atmosfeer worden 

overgenomen door water, maar met een zekere vertraging. Daardoor worden fluctuaties in de 

luchttemperatuur zoals dag-nacht patronen gedempt (figuur 3.2), en die demping wordt 

sterker naar mate de diepte toeneemt. Grote veranderingen in luchttemperatuur worden in 

het water van de meren tot enkele dagen vertraagd (figuur 3.2). In de grootste wateren 

worden ook de seizoens-patronen vertraagd. In Nederland is dat vooral in de kustwateren 

duidelijk, hoe verder uit de kust hoe groter de vertraging. Bij Noordwijk op 70 km uit de kust 

bedraagt de vertraging ongeveer een maand. Ook in de Westerschelde bij Vlissingen is zo’n 

vertraging zichtbaar (figuur 3.3). 

 

 

Figuur 3.2. Fluctuaties in lucht- en watertemperatuur in en boven het IJsselmeer, juli 2011. Gegevens 

meetpaal RWS. 

http://www.naturetoday.com/
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Figuur 3.3. Maandgemiddelden over 2000-2017 van de etmaalgemiddelde luchttemperatuur in De Bilt en van 

temperatuurmetingen in enkele grote wateren. Links enkele IJsselmeergebied en Westerschelde, rechts 

Noordzee op verschillende afstanden uit de kust (dag-metingen; gegevens RWS). 

 

Korte termijn fluctuaties worden dus verzwakt en vertraagd. De watertemperatuur wordt 

echter wel degelijk beïnvloed door de omgevingstemperatuur (Whitehead et al. 2009). De 

temperatuur in de grote wateren is net als in de atmosfeer toegenomen en zal naar 

verwachting verder stijgen als gevolg van de opwarming van de aarde (Wetzel 2001; 

Komatsu et al. 2007; Verdonschot et al. 2007). Meetreeksen van watertemperatuur in de 

grote Nederlandse wateren laten, hoewel meestal aanzienlijk minder gedetailleerd, toenames 

zien in dezelfde orde van grootte als die van de luchttemperaturen, zij het in verschillende 

patronen van toename (volgende paragraaf). 

 

Ten opzichte van de verwachting dat wateren zoals meren aan het oppervlak 75–90% van de 

temperatuurtoename in de lucht zouden overnemen (Schmid et al. 2014) zijn in een aantal 

buitenlandse meren sterkere toenames vastgesteld, soms zelfs sterker dan in de lucht (O' 

Reilly et al. 2015; Schneider & Hook 2010) als gevolg van toename van instraling van de zon 

(Fink et al. 2014; Schmid & Köster 2016). Ook in Nederland is die straling sinds 1980 fors 

toegenomen in samenhang met verbetering van de luchtkwaliteit (van Oldenborgh et al. 

2009). Door afname van zwaveldioxide is de hoeveelheid aerosolen in de lucht sterk 

verminderd, waardoor het voorkomen van mist sterk is verminderd en de gemiddelde 

zichtafstand is toegenomen. Straling van de zon is een van de mechanismen waardoor de 

watertemperatuur kan toenemen. Modelberekeningen voor een centraal Europees meer door 

Schmid en Köster (2016) suggereren dat in voorjaar en zomer ongeveer 40% van de 

opwarming van het oppervlaktewater wordt veroorzaakt door straling. Anders dan de 

overdracht van warmte vanuit de lucht (de overige 60%) werkt dit alleen overdag. Door de 

kortere daglengte, het lagere aandeel zonuren op de totale daglichtduur en de lage 

zonnestand is dit mechanisme in de winter veel minder belangrijk. 

 



 

 

 

14 van 116  Effecten van temperatuurtoename op de grote wateren 

11205270-005-ZWS-0003, 5 januari 2021 

 

 

Figuur 3.4. Links: Seizoenspatronen van de veranderingen in het aandeel zonuren van het beschikbare 

daglicht in De Bilt, en het percentage verandering per maand. Rechts: seizoensverloop van de veranderingen 

in de hoeveelheid straling in De Bilt. Gegevens KNMI. 

 

Figuur 3.5 geeft het gemiddelde temperatuurverschil tussen de perioden 1975-1987 en 2003-

2018 weer van de lucht in De Bilt en in een aantal grote wateren in Nederland. Conform 

figuur 3.1 is de toename van de luchttemperatuur in De Bilt in deze periode sterk 

geconcentreerd geweest in de winter en het voorjaar. De toename in het voorjaar is ook bij 

de watertemperaturen in alle wateren terug te vinden. De toename in de winter is niet overal 

even duidelijk. 
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Figuur 3.5. Seizoensverloop van de toename van de maandgemiddelde watertemperatuur tussen de perioden 

1975-1987 en 2003-2018 op basis van (meestal laagfrequente) MWTL-data van RWS, vergeleken met de 

veranderingen van de luchttemperatuur in De Bilt over dezelfde perioden (blauwe stippellijn; KNMI). 

Linksboven: Rijn bij Lobith, de Maas bij Eijsden en de Schelde bij Schaar van Ouden Doel en de Noordzee bij 

Noordwijk op 2, 10 en 70 km uit de kust. Rechtsboven: Zwarte Meer (Ramspol), Ketelmeer, Veluwemeer en 

Eemmeer, ook vergeleken met de toename van de hoeveelheid straling in De Bilt. Linksonder: Locaties in de 

Waddenzee en de Noordzee buiten de Waddeneilanden. Rechtsonder: IJsselmeer, Markermeer en IJmeer, 

en ter vergelijking opnieuw het Marsdiep. 

 

De sterke toename in december t/m maart is mede veroorzaakt door een toename van de 

aanvoer van zachte lucht door westenwinden, in samenhang met een verandering in 

luchtstromingen boven de oceaan (omslag van de Noord Atlantische Oscillatie index 

omstreeks 1988). In de rivieren en in het kustwater bij Noordwijk is dit ook zichtbaar. Ver op 

zee is de watertemperatuur vooral in december en januari toegenomen. De wintertoename is 

in de Rijn en Maas minder sterk, en dat geldt nog sterker voor de Waddenzee en het 

IJsselmeergebied, waar in januari zelfs nauwelijks toename zichtbaar is. 

 

Net als in De Bilt is de toename in april in alle wateren relatief sterk geweest, in de 

randmeren zelfs sterker dan in De Bilt. De toename in april gaat onder meer gepaard met 

een toename in het aantal zonuren en instraling (figuur 3.4). In de wintermaanden is de 

instraling zeer laag door een combinatie van korte daglengte, laag percentage zonuren en 

lage zonnestand (figuur 3.4, rechts). In figuur 3.5 (rechtsboven) is het verschil in instraling 

afgestemd op dezelfde periode als het temperatuurverschil in de meren. Dan komt de 

overeenkomst met het temperatuurverschil vooral in de meest ondiepe meren sterk naar 

voren. Samenvallend met de grootste toename in straling is de gemiddelde watertemperatuur 

in het zeer ondiepe Zwarte Meer op basis van deze data in maart en april met maar liefst 3°C 

toegenomen. Na verzwakte doorgave van de temperatuur van de lucht in de wintermaanden, 

is de opwarming van het water rond april in de randmeren dus mogelijk sterker geweest dan 

in de lucht.  
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Bevestiging hiervan vergt echter een meer gedegen analyse van de data, omdat een deel 

van de toename mogelijk een gevolg is geweest van veranderingen in de timing en frequentie 

van de metingen (zie verder hoofdstuk 8). 

 

Terwijl de toename van de luchttemperatuur en de instraling in De Bilt en die van de 

watertemperatuur in de randmeren na de piek van april juist relatief lage waarden in mei laten 

zien, laat de toename in het Waddengebied en de Noordzee boven de eilanden in mei nog 

hogere waarden zien. Het IJsselmeer en Markermeer sluiten daar min of meer bij aan, terwijl 

het patroon in het IJmeer weer overeenkomt met dat van de randmeren. 

 

Terwijl deze versterkte toename in de randmeren waarschijnlijk is gekoppeld aan de geringe 

diepte is zo’n versterking in principe ook mogelijk in diepe meren waarin stratificatie optreedt. 

Van langdurige seizoens-stratificatie is bijvoorbeeld sprake in de diepere delen van 

deltawateren zoals Grevelingen en Volkerak, en in diepe zandwinputten in het 

IJsselmeergebied. Als stratificatie optreedt blijft de temperatuur in de onderlaag (hypolimnion) 

min of meer gelijk en kan de bovenlaag (epilimnion) door het wegvallen van mixing sterker 

opwarmen. In buitenlandse meren is vervroeging van het begin van het stratificatie seizoen in 

het voorjaar gerapporteerd, met als gevolg extra toename van de gemiddelde 

zomertemperatuur van het oppervlaktewater (Lake Superior, USA; Austin & Colman 2007). 

 

 

 

 

 

Figuur 3.6. Veranderingen in het seizoensverloop van de luchttemperatuur in De Bilt (linksboven) en de 

watertemperatuur in de Rijn bij Lobith (rechtsboven), het IJsselmeer (linksonder) en de randmeren 

(rechtsonder, gemiddelde van Zwarte Meer, Ketelmeer, Veluwemeer en Eemmeer). Aangevuld naar 

Noordhuis et al. 2019. Het absolute verschil tussen De Bilt en de wateren wordt mede veroorzaakt door een 

verschil in gebruik van etmaalgemiddelden in De Bilt en dagtemperaturen in het IJsselmeer. 
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Er zijn dus twee (onderling samenhangende) mechanismen waardoor de opwarming van 

oppervlaktewater ten opzichte van de lucht kan worden versterkt; 1) aanvullende effecten van 

toenemende instraling en 2) vervroeging van de start van stratificatie. Door de relatief sterke 

toename van instraling in het vroege voorjaar spelen beide factoren in dat seizoen. 

 

Dus ten opzichte van verzwakte doorgave van lucht naar water is er juist weer versterking in 

het voorjaar. Vervroeging van het seizoen is daardoor in het water net zo duidelijk zichtbaar 

als in de lucht (figuur 3.6). 

 

De gevoeligheid van waterlichamen voor opwarming is daarnaast van allerlei andere factoren 

afhankelijk, waaronder de verhouding tussen diepte en oppervlak, stroomsnelheid en bij 

smalle of kleinere wateren de aan- of afwezigheid van beschaduwing (Bond et al. 2015). Ook 

de kleur van het water heeft invloed, lichtgekleurd, slibrijk water kaatst meer licht terug en 

warmt minder snel op dan donkergekleurd, helder water. Bij Manaus in Brazilië waar de 

slibrijke Amazone en de zwarte, heldere Rio Negro elkaar ontmoeten en kilometerslang naast 

elkaar in dezelfde geul stromen, kan het temperatuurverschil aan weerskanten van de 

waterscheiding tot wel 6°C verschillen, genoeg om te overwegen hieruit energie op te 

wekken (Beluco & Kroeff de Souza 2014). In stedelijke gebieden zou de extra stadswarmte 

een rol kunnen spelen (zoals grote waterpartijen steden mogelijk kunnen koelen; Theeuwes 

et al. 2013; Jacobs et al. 2020). In kleine wateren vindt er voornamelijk temperatuur 

uitwisseling plaats met de omgeving, terwijl voor grote systemen de verandering van 

instraling van belang is. Voor stromende wateren zijn beide mechanismen van invloed en is 

daarnaast ook grondwater van belang.  

3.3 Extreme weersomstandigheden 

In de toekomst wordt er ook toename verwacht in de frequentie en intensiteit van extreme 

weersomstandigheden, zoals hittegolven en hoosbuien (Easterling et al. 2000; Meehl et al. 

2007; Wetz & Yoskowitz 2013). Hoosbuien kunnen het water afkoelen, maar zijn lokaal en 

kortstondig, en enige toename in frequentie en sterkte zal op watersysteemniveau weinig 

effect hebben. In de laatste decennia is echter al wel een sterke toename waargenomen in 

het aantal hittegolven en duur van deze hittegolven (Figuur ) en verwacht wordt dat deze 

steeds vaker en extremer zullen voorkomen. Deze extreme weersomstandigheden zorgen 

voor extra druk op het ecosysteem naast de temperatuurverhoging. De verhoging van 

temperatuur op aarde en zodanig de wateren, heeft belangrijke gevolgen voor de organismes 

in zoet- en zoutwater systemen met specifieke gevolgen voor Nederland (Marengo et al. 

2010). De keerzijde hiervan is de afname van de frequentie waarmee strenge winters 

voorkomen (o.a. Wessels 1984). Ook dit heeft gevolgen voor waterkwaliteit en ecologie, 

bijvoorbeeld via de toename van windeffect (turbulentie) de recrutering van schelpdieren 

(Folmer et al. 2014; Troost et al. 2012), en al of niet daaraan gerelateerd de 

voedselbeschikbaarheid voor en aanwezigheid van overwinterende wad- en watervogels 

(Kabat et al. 2009; Philippart et al. 2017; Noordhuis et al. 2019). 

 

Extreme weersomstandigheden kunnen zich uitstrekken over perioden van een paar uur 

(hoosbuien) via een paar dagen of weken (hittegolf) tot enkele maanden (strenge winter). 

Een deel van de gevolgen voor waterkwaliteit en ecologie zijn reversibel, maar als bijv. 

strenge winters of hittegolven gepaard gaan met substantiële sterfte, kan zo’n herstelproces 

enkele jaren duren. Massale sterfte door temperatuurstress of zuurstoftekort als gevolg van 

hittegolven kan bijvoorbeeld optreden bij vissoorten als Spiering (Kangur et al. 2007) of 

schelpdieren zoals kokkels in de Waddenzee (Troost & van Asch 2018; 

WMRwww.wur.nl/nl/nieuws/Extreme-kokkelsterfte-op-droogvallende-platen-Nederlandse-

kustwateren.htm) of driehoeks- en quaggamosselen in zoet wateren (IJsselmeer, Noordhuis 

2009; Grote meren N. Amerika, White et al. 2015)  
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Als sprake is van een combinatie met andere drukfactoren, zoals veranderingen in de 

voedselrijkdom of de opmars van exoten, kan ook sprake zijn van permanente omslagen. Zo 

hebben strenge winters een rol gespeeld in de omslag van de troebele naar de heldere 

toestand in de randmeren (Ibelings et al. 2007; Noordhuis et al. 2015), heeft een crash van 

de populatie Driehoeksmosselen in het IJsselmeer die vermoedelijk verbonden was aan de 

hittegolf van 2006 de opmars van de quaggamossel waarschijnlijk gefaciliteerd (Noordhuis et 

al. 2014) en heeft een hittegolf bij een drastische omslag in de samenstelling van de 

visgemeenschap in Lake Peipsi in Estland, waarbij de Kleine Marene nagenoeg verdween 

(Kangur et al. 2007, 2018). 

 

 

Figuur 3.7. Het voorkomen en de duur van hittegolven in Nederland van 1900 tot 2020. Bron KNMI.nl 
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3.4 Gebiedsomschrijving en temperatuurveranderingen 

Binnen deze studie worden de grote wateren opgedeeld in vier deelgebieden, namelijk (1) de 

Waddenzee en Eems-Dollard; (2) de Zuidwestelijke Delta; (3) de rivieren en meren en (4) het 

IJsselmeer en Markermeer (Figuur ). 

3.4.1 De Waddenzee (incl. Eems-Dollard) 

De Waddenzee is een binnenzee tussen het vasteland van Nederland, Duitsland en 

Denemarken en de Waddeneilanden en Noordzee. De Waddenzee en Eems-Dollard 

ondervinden momenteel de gevolgen van klimaatsverandering, waaronder de effecten van 

stijgende temperatuur (IPCC 2007). De Waddenzee is een van de snelst opwarmende 

mariene ecosystemen ter wereld (Belkin 2009), deels doordat het een ondiepe zee is. De 

Waddenzee staat in directe verbinding met de Noordzee, waarin het water voornamelijk 

afkomstig is uit het zuiden, waardoor de jaargemiddelde temperatuur van het water 1.5°C 

hoger is dan de temperatuur van de lucht boven het land. 

 

 
Figuur 3.8. Overzicht van de grote wateren in Nederland met o.a. de Waddenzee (turquoise), de Eems-Dollar 

(groen), het IJsselmeer en het Markermeer (paars), de rivieren (groen) en de Zuidwestelijke Delta (oranje). 

Bron: Rijkswaterstaat. 

 

De watertemperatuur varieert sterk in de Waddenzee, een stijging in temperatuur is echter 

duidelijk waarneembaar (Figuur ; van Aken 2008; Nauw et al. 2017). Doordat de Waddenzee 

een groot ruimtelijk gebied beslaat zijn er ook ruimtelijke variaties waar te nemen, met 

koudere winters in het noordoostelijke gedeelte (richting Denemarken) dan het zuidwestelijke 

gedeelte (richting Nederland). Een opwarming van 1°C tot 5°C is echter mogelijk tegen het 

einde van de 21e eeuw (Oost et al. 2017).  
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Figuur 3.9. Jaargemiddelde temperatuur in het Marsdiep voor de periode 1860-2015, met een negenjarige 

lopen gemiddelde, met een toename van 1.5 graad in de laatste 25 jaar. Figuur uit Oost et al. (2017). 

3.4.2 De zuidwestelijke Delta 

De zuidwestelijke Delta (ZW-Delta) is het gebied met daarin Zeeland, de eilanden van Zuid-

Holland en het westelijke gedeelte van Noord-Brabant. In deze delta komen rivieren en zee 

samen, en enkele belangrijke wateren hier zijn de Westerschelde, Oosterschelde, 

Grevelingenmeer, Volkerak-Zoommeer en het Veerse Meer. Hier worden deze wateren 

beknopt beschreven om zo een beeld te krijgen van de verschillen. 

 

De Westerschelde en Zeeschelde (of Schelde-estuarium), is een estuarium van 160 km en 

omvat de volledige gradiënt van zout naar brak naar zoet water (Barneveld, Nicolai, 

Boudewijn, van de Moortel, et al. 2018). Menselijke veranderingen van de laatste eeuwen als 

inpolderingen, bedijkingen en verdiepingen hebben grote invloed gehad op de 

waterbeweging, de veiligheid tegen overstromingen, de morfologie en de natuur van het 

Schelde-estuarium. Door deze ingrepen is een aanzienlijk leefgebied voor de natuur verloren 

gegaan. Ook de vervuiling van de Zeeschelde heeft grote gevolgen gehad voor de natuur. 

Sinds 2000 is dit door verbeteringen en investeringen sterk verbeterd, vooral toen het 

zuurstofgehalte toenam (2003-2010) kon het leven terugkeren in de Zeeschelde. 

 

De Oosterschelde, een estuarium met een karakteristieke zout-zoetgradiënt en een 

gelijkmatig zoutgehalte, is niet volledig afgesloten van de zee door de functionaliteit van de 

stormvloedkering (Slabbers et al. 2018). Het was voor de aanleg van de Deltawerken echter 

onderdeel van een veel groter getijdengebied maar is sinds de uitvoering van het Deltaplan 

afgesneden van meerdere wateren zoals het Veerse Gat, de Zandkreek, de Grevelingen, het 

Haringvliet, het Krammer-Volkerak en het Hollands Diep.  

 
Het Grevelingenmeer, liggend op de grens van Zuid-Holland en Zeeland, is een 

zoutwatermeer dat in verbinding staat met zout water (Noordzee en Oosterschelde) en zoet 

water (Rijn en Maas via Volkerak; Nieuwkamer 2012). Het Grevelingenmeer is in 1971 

afgesloten van de Noordzee met de aanleg van de Brouwersdam, waarna de Brouwerssluis 

(in 1978 aangelegd) nog zorgt voor enige verbinding met de Noordzee.  

 

Het Volkerak-Zoommeer bestaat uit meerdere zoetwatermeren en kanalen. Dit is in 1987 

ontstaan door de voltooiing van de Oesterdam en de Philipsdam (Tosserams et al. 2000). Er 

vond een verandering plaats van een zout getijdengebied naar zoetwatermeer met een vast 

waterpeil (NAP 0 m) waar de morfologie (o.a. van het Volkerakmeer) nog typisch is voor een 

getijdesysteem. 
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Figuur 3.10. Veranderingen in de gemiddelde watertemperatuur in enkele deltawateren over de zomerperiode 

(april-sept) op basis van gegevens van Rijkswaterstaat (MWTL). Uit Noordhuis et al. 2019. 

 

Het Veerse Meer is een kunstmatig brakwater meer, aangelegd in 1960/61, die na een 

doorlaatmiddel (2004) een betere wateruitwisseling kreeg met de Oosterschelde (Holland 

2004). Deze uitwisseling zorgde voor veranderingen in het Veerse meer die zowel positieve 

(waterkwaliteit, stabiel zoutgehalte, toename biodiversiteit) als negatieve effecten (afname 

zeegras, introductie Japanse oester) tot gevolg heeft gehad (Wijnhoven et al. 2010). 

 

De watertemperatuur van de ZW-Delta zal grotendeels de verhoging van de gemiddelde 

luchttemperatuur volgen en dus een stijgende lijn laten zien (Mulder & Peperzak 2003), al zijn 

er wel verschillen tussen de wateren (figuur 3.10, figuur 3.11; Noordhuis et al. 2019). Zo 

toonde een analyse van Geurts van Kessel (2004) een toename in de watertemperatuur van 

de Oosterschelde tussen 1972 en 2002 (figuur 3.11). Deze toename in de Oosterschelde 

was relatief groter dan die in de Westerschelde, o.a. door de aanleg van de Deltawerken die 

zorgde voor een langere verblijftijd van het water. Op basis van de MWTL-temperatuur 

gegevens lijkt ook het Volkerak versterkt te zijn opgewarmd na de afsluiting in 1987 (figuur 

3.10). 

 

In Ooster- en Westerschelde werd een significante toename van watertemperatuur 

waargenomen in de zomer, terwijl in de winter het aantal koude winters afnam (definitie KNMI 

voor koude winter: een winter waarin de laagste maandelijkse watertemperatuur in de 

periode van december t/m februari beneden de 3 °C ligt). Een vergelijkbare trend toonde 

Depreiter et al. (2014) met een vervroeging over de jaren van de eerste dag dat de 

watertemperatuur de 12 °C overschrijdt, door sommige aangekaart als het moment dat het 

voortplantingsseizoen (Depreiter et al. 2014; Maris & Meire 2017) en/of de paaimigratie van 

vissoorten begint (Aprahamian et al. 2003; Gregory & Clabburn 2003). Dit moment (> 12 °C) 

viel in de oligohaliene (brakke water) zone zelfs een maand eerder in over een periode van 

20 jaar (1995-2015), wat gerelateerd zou zijn aan de opwarming van het water afkomstig uit 

het Netebekken (Maris & Meire 2017). 
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Figuur 3.11. Gemiddelde watertemperatuur over de (A) winterperiode en (B) zomerperiode berekend voor de 

vier deelgebieden in de Oosterschelde. Vlissingen is een vijfde locatie bij de uitmonding van de 

Westerschelde. Figuur uit Geurts van Kessel (2004). 

 

Naast deze lange termijn trends worden in de toekomst ook gevolgen verwacht van extreme 

events in estuaria, zoals hittegolven (Wetz & Yoskowitz 2013). Deze hittegolven stimuleren 

verschillende ecologische processen, vaak met negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. 

3.4.3 Het Rivierengebied 

De grote rivieren in Nederland zijn de Rijn en de Maas, in derde instantie de Schelde. Alle 

drie zijn dit grensoverschrijdende rivieren. Vooral in de Rijn en de Maas wordt al 

decennialang intensief gemeten bij de grensstations, resp. Lobith en Eijsden. 

Temperatuurgegevens zijn zelfs vanaf het begin van de 20e eeuw beschikbaar. Daaruit blijkt 

dat de watertemperatuur in beide rivieren in een eeuw tijd ongeveer drie graden is gestegen, 

aanzienlijk meer dan de luchttemperatuur (figuur 3.12). Dat komt niet alleen door 

klimaatverandering, maar ook door een toenemende invloed van koelwaterlozingen. Tot voor 

kort lagen de watertemperaturen in de rivieren één tot twee graden hoger dan die in de 

meren. Vooral in de Maas is recent een afname in de watertemperatuur zichtbaar in 

navolging van een afname van koelwaterlozingen. Ook in de IJssel en de Schelde is zo'n 

recente afname zichtbaar, waardoor het verschil in zomertemperatuur tussen de rivieren en 

de meren is afgenomen (figuur 3.10, zie verder par. 5.2). De beschikbare gegevens over 

watertemperatuur in de rivieren betreffen alleen de hoofdgeulen. Over de zijwateren is wat dit 

betreft weinig bekend, maar het lijkt waarschijnlijk dat het verloop van de temperatuur daar 

afwijkt van dat van de hoofdgeul. 

   

Figuur 3.12. Jaargemiddelde watertemperatuur in de Rijn en in de Maas. Bron: www,clo.nl (PBL), gegevens 

RWS. 
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Het afwijkende verloop van de temperatuur in de rivieren blijkt ook uit figuur 3.5. In de Rijn is 

nog extra toename te zien in de zomer, in de Maas afkoeling in het najaar, die met 

vermindering van koelwaterlozingen te maken kan hebben.  

3.4.4 Het IJsselmeergebied 

Het IJsselmeer en het Markermeer zijn de grootste kunstmatige meren van Nederland. Ze 

ontvangen, direct of indirect, voornamelijk water van de rivier de Rijn (Figuur 7). Ook de 

Randmeren, die ooit met Markermeer en IJsselmeer deel uitmaakten van een enkel 

waterlichaam, vallen binnen het IJsselmeergebied. Net als in de deltawateren illustreren de 

meetgegevens van Rijkswaterstaat een toename van de watertemperatuur, die gemiddeld in 

het zomerhalfjaar sinds 1970 inmiddels ongeveer anderhalve graad bedraagt. De 

zomerhalfjaargemiddelden zijn gebaseerd op een klein aantal metingen (wekelijkse tot 

maandelijkse surveys voor waterkwaliteit), zodat aan de details van het verloop niet te veel 

waarde kan worden gehecht. Langjarige reeksen van watertemperatuur met meer detail zijn 

niet beschikbaar.  

 

Figuur 3.13. Veranderingen in de gemiddelde watertemperatuur in enkele wateren in het IJsselmeergebied 

over de zomerperiode (april-sept), vergeleken met het verloop in de Rijn en de IJssel. Gegevens van 

Rijkswaterstaat (MWTL).  

 

De eigenschappen met betrekking tot de watertemperatuur verschillen enigszins tussen de 

meren (figuur 3.13), met bijvoorbeeld gemiddeld hogere temperaturen in de randmeren, die 

door hun geringe diepte mogelijk relatief sterk zijn beïnvloed door veranderingen in de 

hoeveelheid instraling (figuur 3.4, 3.5). In het Ketelmeer, dat in het verlengde van de IJssel 

ligt en een verblijftijd van slechts enkele dagen heeft, is het patroon vergelijkbaar, maar met 

gemiddeld nog iets hogere waarden, mogelijk beïnvloed door de door koelwater verhoogde 

temperaturen in de IJssel. De timing van toename van de gemiddelde temperatuur in het 

zomerhalfjaar wordt sterk bepaald door de relatief sterke toename in (maart en) april, en is in 

alle randmeren ongeveer gelijk. Samen met de hoeveelheid zonnestraling in april nam de 

temperatuur in april toe na 2000 met wel 4-5°C. Vanaf 2012 is de temperatuur weer wat 

lager, zij het nog steeds 3°C hoger dan voor 2000 (figuur 3.14). 
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Figuur 3.14. Verloop van de gemiddelde watertemperatuur in april in de randmeren, vergeleken met de 

temperatuur in het IJsselmeer en de gemiddelde hoeveelheid zonnestraling in april in De Bilt. 

 

Met behulp van de MWTL-data van watertemperatuur is, ondanks de lage meetfrequentie, 

dus goed zichtbaar dat de vervroeging van de opwarming in het voorjaar en de latere afname 

in het najaar (dus de verlenging van het groeiseizoen) die bij de luchttemperatuur in De Bilt 

duidelijk heeft plaatsgevonden, zich ook in het water heeft voltrokken (figuur 3.15; Noordhuis 

et al. 2019). De verhoging van de gemiddelde zomertemperatuur lijkt in het IJsselmeer iets 

minder uitgesproken dan in De Bilt. In de ondiepe randmeren is die toename wel duidelijk 

zichtbaar, is de toename in het voorjaar sterker en de gemiddelde temperatuur hoger dan in 

het IJsselmeer. In het gehele IJsselmeergebied is de versterkte toename in januari en 

februari van eind jaren 1980 weer iets teruggezakt door het cyclische karakter van de 

toename van de hoeveelheid westenwind in de wintermaanden (Noord Atlantische Oscillatie). 

 

Hoewel de meren van het IJsselmeergebied, met uitzondering van enkele diepe putten, niet 

diep genoeg zijn voor structurele stratificatie, treed in de zomer op warme dagen met weinig 

wind stratificatie op gedurende een aantal uren. Tijdens hittegolven kan die stratificatie echter 

enkele dagen aanhouden. In het hypolimnion neemt de zuurstofconcentratie dan af (figuur 

3.15). De kans op zulke situaties kan door opwarming toenemen en stratificatie treedt eerder 

op in het voorjaar.  
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Figuur 3.15. Drie dagen aanhoudende stratificatie in het IJsselmeer, weergegeven als het verloop van de 

watertemperatuur en de zuurstofconcentratie in de bovenlaag en de onderlaag. Uit Noordhuis et al. 2019. 
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4 Effecten van temperatuurtoename op aquatische 
gemeenschappen en voedselwebben 

Temperatuurtoename heeft op verschillende manieren invloed op waterkwaliteit en ecologie. 

Allereerst is er invloed op de hydrofysische en chemische processen, bijvoorbeeld op de 

oplosbaarheid van gassen zoals zuurstof, stikstof en koolstof, en op de beschikbaarheid van 

nutriënten. Vervolgens is er, zowel via de beschikbaarheid van voedingstoffen als via het 

metabolisme, effect op de primaire productie door met name algen en hogere planten. 

 

En tenslotte is er op allerlei manieren effect op de hogere trofische niveaus in de 

voedselwebben. Het overgrote deel van de organismen die in onze grote wateren leven zijn 

koudbloedig. Toename van de watertemperatuur heeft direct effect op het metabolisme en de 

activiteit van deze organismen. Ook warmbloedige dieren zoals vogels en zoogdieren zijn 

minder energie kwijt aan opwarming als het minder koud is. Ze reageren op veranderingen in 

temperatuur door wijzigingen en trekpatronen en fenologie (timing van aankomst en vertrek) 

of op wijzigingen in de timing van de beschikbaarheid van voedsel en geschikt habitat.  

4.1 Effecten op de beschikbaarheid van zuurstof, nutriënten e.d. 

De basis van het voedselweb wordt gevormd door de aanwezige nutriënten. Variaties in 

watertemperatuur beheersen de fysisch-chemische evenwichten in watersystemen (zoals 

nitrificatie, mineralisatie van organisch materiaal, verzuring, enz.) en hebben een impact op 

het transport en de concentratie van nutriënten (Delpla et al. 2009; Whitehead et al. 2009). 

De belangrijkste cycli zijn de koolstof, de stikstof, en de fosfor cyclus, die in verbinding staan 

met elkaar en met de concentratie aanwezige zuurstof. Deze biogeochemische cycli zijn 

hetzelfde in zout als in zoet water en zullen hieronder dan ook verder algemeen worden 

besproken.  

4.1.1 Zuurstof 

Opgeloste zuurstof (DO) concentraties worden voornamelijk bepaald door de oplosbaarheid 

in water en door biologische (primaire productie, decompositie) en fysische processen (mixen 

van de estuaria, atmosferische uitwisseling; Hoppema 1991). Verhogingen van de 

watertemperatuur resulteert in verminderde oplosbaarheid van zuurstof, waardoor de 

concentraties in het water worden verlaagd (figuur 4.1). Bij hogere watertemperaturen neemt 

de zuurstofconcentratie af. Als voorbeeld; de zuurstofconcentratie in het IJsselmeer daalt van 

14 mg/L rond het vriespunt naar ongeveer 8 mg/L bij een watertemperatuur van 25°C (bij een 

100% verzadiging; los van productie en consumptie door bijvoorbeeld plankton). Tijdens de 

hittegolf van 2006 werd dat punt bereikt. De zuurstofconcentraties hebben dan echter 

betrekking op de bovenlaag van het water, en kunnen na verloop van enkele dagen onder de 

spronglaag aanzienlijk lager worden. Er trad in associatie met deze hittegolf massale sterfte 

van zowel spiering als driehoeksmossel op (Noordhuis et al. 2019).  

 

De verhoging van temperatuur zal daarnaast zorgen voor een hoger biologische 

zuurstofbehoefte door verhoging van metabolisme van verschillende organisme bij hogere 

temperatuur, dit gaat zowel op voor de primaire productie, die overdag plaats vindt, als de 

respiratie, die gedurende het hele etmaal plaats vindt en resulteert in lagere 

zuurstofconcentraties in het water (Cox & Whitehead 2009).  
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Daarnaast kunnen zowel een toenemende watertemperatuur als een toename van het aantal 

en de duur van hittegolven resulteren in een toename van de kans op - en de duur van 

stratificatie, waarbij zich zuurstoftekorten in de onderste waterlaag ontwikkelen (Noordhuis 

2010; Noordhuis et al. 2019). Andere klimaateffecten kunnen hierbij een versterkende rol 

spelen zoals afname van rivierdebieten in de zomer (meren met korte verblijftijd zoals het 

Ketelmeer) of veranderingen in windpatronen. Veranderingen in verblijftijd kunnen een rol 

gaan spelen op het functioneren van een waterlichaam rond een waarde van een paar weken 

tot een maand (Eemmeer, Volkerak). Bij langere verblijftijden worden bijvoorbeeld in 

mesotrofe systemen de opgeloste nutriënten volledig benut door het plankton en gaat 

nalevering van fosfaat vanuit de bodem een rol spelen (grenswaarde Handreiking 

Beoordeling Waterbodems; Hin et al. 2010). Stabiele stratificatie zal niet snel plaatsvinden in 

de rivieren, omdat ze daar te ondiep voor zijn en een te hoge doorstroomsnelheid hebben, 

maar kan wel voor (meer)dagelijkse lage concentraties leiden. De kans hierop wordt groter bij 

lagere stroomsnelheid, die kan ontstaan tijdens extreme droogte. Verder kan er met een 

verhoging van de zeespiegel zout water verder in de laag gelegen kustgebieden landinwaarts 

komen. De zuurstofconcentratie in het water wordt exponentieel lager met hogere 

zoutconcentraties (Wetzel 2001). Dat wil zeggen dat de afname enigszins versnelt naar mate 

het zoutgehalte hoger wordt. Een lichte verhoging van het zoutgehalte in zoet water heeft dus 

nog weinig effect op de zuurstofconcentraties. Maar ook zout water wordt bij normale 

temperaturen nog niet anoxisch. Een toename van de temperatuur heeft een iets andere 

uitwerking in zout water dan in zoet, omdat zout water een lagere warmtecapaciteit heeft (zie 

verder par. 5.1). 

 

Bij een hogere watertemperatuur neemt, als er geen nutriëntbeperking is, de algenbloei toe in 

intensiteit. Wanneer er een algenbloei optreedt zijn er grote dagelijkse variaties in het 

zuurstofgehalte omdat het 's nachts lager wordt door consumptie en overdag hoger door 

productie door de algen, voornamelijk tijdens een laag debiet in de zomer. In figuur 4.1 

(metingen overdag) vertegenwoordigen de hogere waarden oververzadiging van het water 

met zuurstof dat door algen is geproduceerd. Dergelijke waarden komen met de afname van 

de voedselrijkdom steeds minder voor. De verlaagde concentraties hebben invloed op de 

duur en intensiteit van algenbloei (Komatsu et al. 2007; Whitehead et al. 2009).  Afname van 

de voedselrijkdom leidt dus tot afname van zuurstofconcentraties overdag en toename (of 

minder uitputting) in de nacht. Opwarming leidt tot leidt tot lagere oplosbaarheid en afname 

over het gehele etmaal. In zekere zin is sprake van soortgelijke effecten als van eutrofiering, 

met een soortgelijke uitwerking op het voedselweb, zoals een toenemende kans op omslag 

naar een troebele toestand in meren (Mooij et al. 2005), 
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Figuur 4.1. Relatie tussen watertemperatuur en zuurstofconcentratie in het IJsselmeer en Markermeer, 

afzonderlijke meetwaarden uit de jaren 1982-2018. Bij hogere watertemperaturen neemt de 

zuurstofconcentratie af. De hittegolf van 2006 is weergegeven met vergrootte symbolen: er trad toen massale 

sterfte van zowel Spiering als driehoeksmossel op. Gegevens RWS (uit Noordhuis et al. 2019). 

4.1.2 Koolstof en zuurgraad 

Met stijging van de temperatuur neemt de afbraaksnelheid van organisch materiaal toe 

(Flanagan & McCauley 2010; Gudasz et al. 2010; Song et al. 2013; Fernandes et al. 2014; 

Zhou et al. 2016). Het opgeloste organisch materiaal (DOM) bevat koolstof en heeft invloed 

op de zuurgraad, transport van sporenmetalen, lichtabsorptie en fotochemie, en op de 

energie en nutriëntentoevoer (Evans et al. 2005). Tevens zorgt de verwachte toename van 

extreme buien en de extreme afwisseling van droge en natte periodes, vooral in 

veengebieden, voor toename van de DOM belasting. Daarnaast zullen door de extreme 

buien meer riool overstorten plaatsvinden, wat leidt tot hogere DOM en hogere zuurstofvraag 

in rivieren. De toename van DOM en temperatuur kunnen zorgen voor hogere emissies van 

koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4) (Sakai et al., 2010; Aben et al., 2017; Comer-Warner 

et al., 2018).   

Net als bij zuurstof (en andere assen) neemt de oplosbaarheid van CO2 af met toename van 

de temperatuur. Door opwarming geeft het water dus, vooral wateren met veel organisch 

stof, meer CO2 af waardoor het broeikaseffect wordt versterkt. Tegelijkertijd lost er bij gelijke 

temperatuur meer CO2 op in het water door de hogere concentraties in de atmosfeer. De 

balans tussen twee processen zal afhangen van seizoen en locatie. 

Toename van opgelost CO2 heeft grote gevolgen voor oceanen waar het leidt tot verzuring 

(“Ocean Acidification”; Caldeira & Wickett 2003; Williamson et al. 2017). De pH van de 

oceanen is inmiddels gedaald van 8,2 naar 8,1. Dat betekent een toename van de 

concentratie van H+ ionen met 26%. Een verlaging van de pH heeft invloed in andere 

processen, zoals de verhouding ammonia (NH3) tot ammonium (NH4
+), maar ook op de 

oplosbaarheid van kalkstructuren zoals schalen van schelpdieren en bepaalde typen 

plankton (Fitzer et al. 2015). Volgens een rapport van de IPCC uit 2014 kan de 

oceaanverzuring bij het zeer ambitieuze ‘RCP 2.6 Scenario’ beperkt blijven. 

Zondermaatregelen kan de pH met meer dan 0,3 schaalpunten extra dalen. Dit betekent dat 

de concentratie H+ ionen in de 21e eeuw meer dan verdubbelt.  
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Omdat de zuurgraad in de zomer ook daalt door afname van algenbloei als gevolg van de 

afnemende voedselrijkdom, is afname van de pH die in de Noordzee en in de zomer in het 

IJsselmeergebied is gemeten niet duidelijk aan “Ocean Acidification” door klimaatverandering 

toe te schrijven. In de Eems-Dollard is zelfs een toename opgetreden (figuur 4.2; Provoost et 

al. 2010). Aan de andere kant is oor enkele zoetwater reservoirs in Duitsland is een afname 

van de pH met 0,3 schaalpunten gevonden, die volgens de onderzoekers niet aan 

eutrofiëring kan worden toegeschreven (Weiss et al. 2017). Voor rivieren en meren heeft de 

atmosferische CO2 concentratie maar een klein effect op de hoeveelheid CO2 dat oplost in 

het water en leidt het hoogst waarschijnlijk niet tot verzuring zoals geobserveerd in de 

oceanen (Reitsema et al. 2018).  

 

Figuur 4.2. Fluctuatie van pH in de Waddenzee de afgelopen 40 jaar en in de Eems-Dollard (Provoost et al. 

2010).  

4.1.3 Fosfor  

Met een hogere temperatuur neemt de interne fosfor belasting toe door versnelde 

mineralisatie. Tevens zullen de extreme buien en de toename van neerslag in de winter de 

fosforvracht verhogen door ondergrondse afstroming en run-off (zowel erosie als vrijkomen 

van fosfor in de toplaag van landbouwgrond) (Mooij et al. 2005). In de zomer kan de 

uitspoeling van fosfor afnemen.  

 

Het aanwezige fosfor kan aan ijzer binden, waardoor het niet gemakkelijk beschikbaar is voor 

organisme. Met een hogere temperatuur neemt de interne fosfor-belasting toe door versnelde 

mineralisatie. Doordat de zuurstofconcentratie in de toplaag van het sediment afneemt, kan 

er bovendien aan ijzer gebonden fosfaat (PO4
3-) vrijkomen. Wanneer er ook sulfaat reductie 

plaatsvindt, zal er meer PO4
3- vrijkomen doordat er ijzersulfides worden gevormd (Smolders 

et al. 2006). In sommige wateren, worden methaan gasbellen gevormd in de zuurstofarme 

laag van het sediment (Aben et al. 2017). Wanneer deze uit het sediment opstijgen komt er 

niet alleen methaan vrij, maar kan er ook opgelost fosfor worden meegenomen naar de 

waterkolom.  

4.1.4 Stikstof  

De verhoging van de watertemperatuur versneld de mineralisatie, waardoor er meer NH4
+ 

vrijkomt in de waterlaag (Zhou et al. 2016). Afhankelijk van de stroomsnelheid zal er zuurstof 

in de waterlaag aanwezig zijn voor nitrificatie (oxidatie van NH4
+ tot nitriet (NO2

-) en nitraat 

(NO3
-)). De verwachte extreme weersomstandigheden zullen, net als bij fosfor, ook zorgen 

voor hogere afspoeling van de stikstofvracht. Dit is ook gekoppeld aan de hogere 

temperatuur wat leidt tot snellere afbraak van het organische materiaal in bodems.  
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De extreme regen in combinatie met extreme droogte zorgt ook voor hogere NH4
+ 

concentraties door diffusie, dit komt voornamelijk voor in veenrijke gebieden. Door hogere 

NH4
+ concentraties is er in de toekomst verhoogde kans op eutrofiëring. 

 

Door de lagere concentraties DO die ontstaan door hogere temperatuur kan het 

nitrificatieproces worden onderdrukt door zuurstoftekort. Als gevolg kan ammonium zich 

ophopen in het poriewater. Bij een hoge pH kan NH4
+ worden omgezet in de toxische NH3. 

Deze omzetting wordt gestimuleerd door hogere temperaturen. Deze combinatie kan leiden 

tot hoge NH3 concentraties in het water tijdens de zomer. Door de verhoging van de 

temperatuur en de lagere zuurstofconcentraties zal de snelheid van denitrificatie toenemen. 

Hierdoor neemt de concentratie van NO2
- af  (Mooij et al. 2005), en kan er een hogere 

uitstoot van distikstofgas (N2) en het sterke broeikasgas distikstofmonoxide (N2O) zijn 

(Veraart et al. 2011). Hiervoor moet wel genoeg NO2
- en organische stoffen aanwezig zijn. 

4.1.5 Zwavel  

De biogeochemische zwavel cyclus is nauw verbonden met de koolstof, ijzer, en zuurstof 

cyclus. Zwavel komt in het water voor in de vorm van sulfaat (SO4
2-) en wordt in de anoxische 

laag gereduceerd tot waterstofsulfide (H2S) en vervolgens tot sulfide (S2
-). Bij deze reductie 

wordt ook organisch materiaal afgebroken, wat kan zorgen voor hogere concentraties van 

fosfor en NH4
+ in het bodemvocht.  

 

In de zee is de concentratie natriumsulfaat (Na2SO4) ongeveer 4 g/L. Verhoging van 

temperatuur heeft weinig invloed op de SO4
2- concentraties in de zee. In de Zuidwestelijke 

delta heeft afsluiting met de zee een groter effect, zoals gezien in de Oosterschelde 

(Oesterdam, Philipsdam, Oosterscheldekering) waar de concentratie van SO4
2- daalde na 

afsluiting van dit gebied met de zee (de Vries 2015).  

 

In de rivieren is de SO4
2- concentratie tussen de 50 en 125 mg/L (Fraters & de Goffau 2014). 

De SO4
2- concentraties in zoetwater zijn veel hoger dan als ecologisch veilig kan worden 

beschouwen volgens de richtlijnen van Geurts et al. 2008 (10 mg/L) (Geurts et al. 2008). Er is 

hier een verhoogd risico op SO4
2- gestuurde eutrofiëring. De zwavelconcentraties in rivieren 

kunnen verder verhogen tijdens lage waterstanden in zwavelhoudende bodems en door 

toename van de instroom van brak en zoute kwel.  

 

Zwavel kan ook in het water komen door oxidatie van ijzerzwavel verbindingen (FeSx) met 

zuurstof of nitraatrijk water. De SO4
2- concentraties zijn lager in de zomer, wat onder andere 

kan komen door hoger zuurstofverbruik. Het eerdergenoemde S2- kan reageren met 

gereduceerd ijzer tot ijzersulfiden (FeS) en pyriet (FeS2). Wanneer veel ijzer gebonden 

fosfaten voorkomen, kan de toename van S2
- leiden tot mobilisatie van fosfaat (zie par. 4.1.3) 

en zo leiden tot interne eutrofiëring (Smolders et al. 2006). Als er onvoldoende ijzer aanwezig 

is in de bodems kan het S2
- ophopen, wat toxische gevolgen heeft voor wortelende 

waterplanten en waterfauna.   

4.1.6 Chloride 

De concentratie chloride is hoger in zoutwater dan in zoetwater. De verhoging van 

temperatuur zal voornamelijk effect hebben op de chloride concentraties in zoetwater door 

verzilting. Zout water dringt via de onderste laag van het water zoetwater rivieren binnen. De 

mate waarin verzilting van oppervlaktewater (zouttong) plaatsvindt is afhankelijk van de 

rivierafvoer en de zeewaterstand. Dit gebeurt op plaatsen waar de rivier in zee uitmondt of bij 

sluizen. Door een stijgende zeespiegel zal de zoutwaterdruk toenemen. Daarnaast zal door 

een verwacht groter neerslagtekort en warme temperatuur in de zomer, het zoetwater debiet 

lager worden (Zwolsman & Doomen 2005).  
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Ook de bodemdaling als gevolg van inpoldering heeft het zoute grondwater in beweging 

gebracht en resulteert in brak kwel in de kuststrook en verder landinwaarts.   

4.2 Effecten van temperatuurstijging op primaire productie 

Primaire productie is de synthese van organische verbindingen uit CO2 door middel van 

fotosynthese, waarbij licht de energiebron is, of door middel chemosynthese, waarbij de 

oxidatie of reductie van anorganische verbindingen als energiebron wordt gebruikt. De 

organismen die verantwoordelijk zijn voor de primaire productie heten autotrofe organismen 

en staan aan de basis van het voedsel web. Voor het watersysteem zijn dit het fytoplankton 

(eukaryoten en cyanobacteriën) en fytobenthos, een deel van microzoöplankton en sommige 

bacteriën en natuurlijk de hogere waterplanten en macro-algen (wieren). 

 

Al deze groepen komen zowel in zoet als in zout water voor, maar met andere onderlinge 

verhoudingen in betekenis. Fytoplankton is relatief belangrijk in diep water, fytobenthos in 

ondiepe systemen zoals de Waddenzee, waterplanten in de meren. Hogere planten zijn in de 

Waddenzee en de zuidwestelijke delta alleen vertegenwoordigd door zeegras, macro-algen 

in zoet water door kranswieren en draad- en darmwieren. 

 

Primaire productie in het water kan onder meer zijn gelimiteerd door de beschikbarheid van 

licht en nutriënten (Colijn & Cadée 2003; Jacobs et al. 2020). De groei van algen wordt 

echter ook gestimuleerd door hoge watertemperaturen (Liu et al. 2011; Hunter-Cevera et al. 

2016; Trombetta et al. 2019). Dat geldt ook voor verschillende soorten hogere waterplanten 

(Rooney & Kalff 2000; Mooij et al. 2005). In perioden waarin geen nutriëntlimitatie optreedt 

wordt de opname van voedingsstoffen bij hogere temperaturen versterkt (Gillooly et al. 2001; 

Cross et al. 2015), net als de koolstofassimilatie (Falkowsky & Raven 2013; Lewandowska et 

al. 2012). De toename in groeisnelheid met toenemende temperatuur kan wel een 

verdubbeling per 10°C betekenen (de Q10 temperatuur-coëfficiënt; Rose et al. 2007). Vooral 

bij niet al te hoge temperaturen (in het voorjaar) reageren algen bovendien sterker op 

temperatuurtoename dan hun grazers (Rose et al. 2007; Huntley & Lopez 1992). In 

combinatie met de beschikbaarheid van voedingsstoffen zou het effect van opwarming dus 

het sterkst kunnen zijn in het voorjaar. Bij veel vroeg-bloeiende landplanten is de laatste 

decennia systematische vervroeging van die bloei vastgesteld (zie bijv. 

www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender; figuur 4.2). De vroegst 

bloeiende soorten hebben de sterkste vervroeging laten zien, soorten die in mei en juni 

bloeien aanzienlijk minder (figuur 4.3). Enkele soorten oeverplanten die in dit databestand 

voorkomen wijken niet af van dit patroon. De enige twee waterplanten in het bestand, de 

relatief laatbloeiende gele plomp en waterlelie, laten relatief weinig vervroeging zien. Soms is 

ook bij de voorjaarsbloei van fytoplanktonsoorten zo’n vervroeging vastgesteld (Wiltshire & 

Boersma 2016). Bij plankton en waterplanten zijn lange meetreeksen echter schaars of is de 

meetfrequentie zodanig dat de intervallen te lang zijn om verschuivingen van dagen of weken 

aan te tonen.  

 

http://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender
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Figuur 4.3. Veranderingen in de timing van bloei, vruchtzetting en bladval van een aantal plantensoorten, 

bewerking van data van de natuurkalender (www.naturetoday.com). Weergegeven is het aantal dagen 

verschuiving in de gemiddelde timing over de jaren 2001-2013 ten opzichte van de periode 1940-1968. De 

meeste soorten zijn landplanten, in oranje enkele oeverplanten (van links naar rechts dotterbloem, gele lis, 

moerasspirea, kattenstaart en moerasandoorn) en in groen de enige twee waterplanten (drijfbladplanten) gele 

plomp en waterlelie. 

 

In de oceanen lijkt de opwarming juist negatief effect te hebben op de algenproductie, de 

ruimtelijke patronen van toename van watertemperatuur en van algenproductie zijn 

spiegelbeeldig. Meest waarschijnlijk is dat dit wordt veroorzaakt doordat de uitwisseling van 

water in de bovenste laag en het voedselrijkere water eronder vermindert 

(https://earthobservatory.nasa.gov/images/7187/warming-ocean-slows-phytoplankton-

growth). Algenbloei komt dan in de gematigde streken vooral in voor- en najaar voor als er 

wel uitwisseling is, in zuidelijker wateren in de winter. Voor de oostkust van Noord-Amerika 

wordt een afname van de gezamenlijk door temperatuur en nutriënten gestuurde 

voorjaarsbloei bij verdere opwarming een afname verwacht (Jennifer et al. 2015). Voor de 

Rode Zee is een latere aanvang en een kortere duur van de winterbloei beschreven (Gittings 

2018). Als door opwarming de kans op stratificatie toeneemt, kan dat in de zomer ook in 

diepe meren gebeuren. Bij voldoende voedselrijkdom kan de algenbloei dan verschuiven 

naar voor- en najaar. 

 

Specifieke informatie over de hoofdwatersystemen wordt in de volgende paragrafen 

besproken. 

4.2.1 Waddenzee 

In de Waddenzee vindt de primaire productie voornamelijk plaats door fytoplankton (Wolff et 

al. 1979; Philippart & Cadee 2000). Daarnaast zijn er ook microfytobenthos (microscopische 

algen in en op het sediment) en macroalgen. In de Waddenzee zijn voor een groot deel van 

het jaar (vroege lente, herfst en winter) de nutriënten fosfor (zie par. 4.1.3) en stikstof (zie 

par. 4.1.4) in vrij hoge concentraties aanwezig, waardoor licht in deze periode de 

belangrijkste limiterende factor is voor de primaire productie (Colijn & Cadée 2003; Loebl et 

al. 2009). 

  

http://www.naturetoday.com/
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4.2.1.1 Fytoplankton 

Lichtbeperking is vooral gerelateerd aan de slibdynamiek in de Waddenzee en speelt o.a. 

een belangrijke rol in de winter (Colijn & Cadée 2003). Limitatie van groei door gebrek aan 

nutriënten speelt met name een rol in de lente en vroege zomer (Philippart et al. 2000, 2007). 

Dit is gerelateerd aan de sterke opbloei van algen die plaatsvindt in lente en waardoor de 

nutriënten snel uitgeput worden. Regeneratie van nutriënten vindt pas later in het seizoen 

plaats (in de late zomer en herfst). In de afgelopen vijftig jaar zijn er verschillende 

verschuiving opgetreden in de nutriëntenlimitering, van fosforlimitering naar stikstoflimitering 

en weer terug naar fosforlimitering (Philippart et al. 2000). Over het algemeen wordt stikstof 

beschouwd als de limiterende nutriënt in mariene ecosystemen (Hecky & Kilham 1988; 

Howarth & Marino 2006), desondanks toonde Ly et al. (2014) aan dat fosfor de limiterende 

factor is voor fytoplankton tijdens de lente bloei in de westelijke Waddenzee. Met verandering 

van de landbouw, meer extremen in droogte of regen, kunnen de nutriënten concentraties die 

inspoelen via de rivieren leiden tot een verandering in de soortensamenstelling van 

fytoplankton. 

   

In de Waddenzee heeft een verhoging van de temperatuur tot dus ver nog geen invloed 

gehad op de productie van fytoplankton (Boyce et al. 2010; Taucher & Oschlies 2011). De 

verwachtingen voor een effect van temperatuur in de toekomst zijn dan ook laag (interview 

C.J.M. Philippart). Fytoplankton gemeenschappen worden wel beïnvloed door veranderingen 

in de fytoplankton consumerende gemeenschap of door veranderingen hogerop in het 

voedselweb (Winder & Sommer 2012). De invloed hiervan is onder discussie (Wiltshire & 

Boersma 2016). Zo toonde Wiltshire et al. (2008) een verandering in de dynamiek van 

zoöplankton aan over tijd, wat tegelijkertijd nauwelijks werd waargenomen in fytoplankton 

gemeenschap. Dit zou kunnen leiden tot een discrepantie in de bloei van fytoplankton en 

zoöplankton, en uiteindelijk een verlaging in de predatie druk (Cushing 1974). Daartegenover 

staat dat Wiltshire & Boersma (2016) hebben aangetoond dat de bloei van een fytoplankton 

soort en een zoöplankton soort beiden eerder in het jaar plaatsvonden. De effecten van 

klimaatverandering op fytoplankton productie zal verschillen per locatie, afhankelijk van 

limitatie en soortensamenstelling (Winder & Sommer 2012). 

4.2.1.2 Microfytobenthos 

Microfytobenthos bestaat uit microscopisch kleine algen, voornamelijk diatomeeën (ook wel 

kiezelwieren genoemd), die op of in de bovenste lagen van de bodem leven. Productie door 

microfytobenthos wordt net als fytoplankton gelimiteerd door lichtinstraling en nutriënten 

(Sundbäck & Jönsson 1988; Kromkamp et al. 1995). Deze algen leven op de bodem waar ze 

tijdens de periode van eb vaak blootgesteld worden aan de buitenlucht en tijdens vloed 

ondergedompeld zijn (Miller et al. 1996). Tijdens deze onderdompeling zijn ze vaak 

gelimiteerd door lichtinstraling, vooral gerelateerd aan de troebelheid van het water. 

Microfytobenthos hebben een positieve relatie met temperatuur, zoals de Jonge et al. (2012) 

aantoonde in de Eems-Dollard. In deze studie werd een correlatie waargenomen tussen 

jaargemiddelde luchttemperatuur en chlorofyl gehaltes van de bovenste sediment laag in de 

periode 1992-1999. De correlatie is waarschijnlijk een combinatie van directe 

temperatuureffecten op microfytobenthos en sterkere, en waarschijnlijk meer complexe, 

indirecte temperatuureffecten op bijv. op de seizoensgebonden ontwikkeling en populaties 

van hogere trofische niveaus (algen grazers en predatoren van deze grazers). Een direct 

gevolg van lange termijn temperatuurstijging op de biomassa en productie van 

microfytobenthos is niet waargenomen. Door een experimentele studie van Bedolfe (2015) 

naar de gevolgen van hittegolven op benthische kiezelwieren productie werden echter 

negatieve gevolgen waargenomen. Vervolgstudies zijn nodig om te achterhalen of deze 

afname in productiviteit ook wordt waargenomen in het veld van de Waddenzee. 
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4.2.1.3 Macroalgen en zeegrassen 

Er zijn verschillende soorten macroalgen en zeegrassoorten in de Waddenzee, zoals zeegras 

(Zostera noltii en Zostera marina), zeesla (Ulva sp.) en blaaswier (Fucus sp.) (Gittenberger et 

al. 2010; Dolch et al. 2017). Zeegras soorten komen nauwelijks meer voor in de Nederlandse 

Waddenzee, en als ze al voorkomen is het met een lage dichtheid/oppervlak ratio (Dolch et 

al. 2017).  

 

Zeegrasvelden waren nooit echt overvloedig maar toch is een grote daling te zien in de 20e 

eeuw (van Katwijk et al. 2006), al is er recentelijk een succesvolle herplanting proef 

waargenomen (www.omropfryslan.nl 2020). Zeegras is van grote ecologische waarde maar 

ook gevoelig, vooral voor eutrofiëring, vertroebeling, verstoring door stroming en golven, 

instabiliteit van sediment, uitdroging en extreme veranderingen in saliniteit en temperatuur 

(Dolch et al. 2013; Folmer et al. 2016). Het is echter nog onduidelijk wat de gevolgen van een 

langdurige verhoging in temperatuur zijn voor zeegras in de Nederlandse Waddenzee, al is 

de sterke afname in de jaren ’30 niet te verklaren door een toename temperatuur (Giesen et 

al. 1990). Na een hittegolf in 2003 werd een sterke afname waargenomen in de zeegras 

populatie in de baai van Sylt-Rømø, in de Duitse Waddenzee (Zipperle et al. 2009). In de 

Deense Waddenzee zijn echter meerdere afnames in zeegrasvelden waargenomen als 

gevolg van een warme zomers in de jaren ’90 (Rask et al. 2000; Frederiksen et al. 2004). 

Hier moet bij vermeld worden dat de Deense Waddenzee veel meer zeegrasvelden bevat 

(700 ha.) ten opzichte van de Nederlandse Waddenzee (11.3 ha.), die ook nog eens een 

grote dichtheid/oppervlakte ratio hebben (Dolch et al. 2017). 

 

Naast zeegras zijn er ook macroalgen te vinden in de Nederlandse Waddenzee, waaronder 

uitheemse soorten, zoals Japan bessenwier (Sargassum muticum) en Violet buiswier 

(Polysiphonia stricta) (Gittenberger et al. 2010; Büttger et al. 2017). Deze uitheemse soorten 

worden bijvoorbeeld meegenomen met ballast water of komen via kanalen in de Waddenzee 

terecht (Büttger et al. 2017). Over de gevolgen van een temperatuurstijging alleen voor deze 

macroalgen is echter nog niet veel bekend, wel worden effecten waargenomen bij een 

combinatie van temperatuurstijging en verhoogde CO2 concentratie (Koch et al. 2013). Een 

studie naar de ecologische niche van zeewieren van Marcelino & Verbruggen (2015) geeft 

wel aan dat temperatuur een belangrijke factor is in de verspreiding van zeewieren (Eggert 

2012) en dat verder onderzoek nodig is om de effecten van temperatuurstijging te 

voorspelen. 

4.2.2 Zuidwestelijke Delta 

4.2.2.1 Fytoplankton 

Effecten van temperatuurstijging op fytoplankton in de ZW-Delta verschillen sterk voor de 

verschillende wateren. Zo toonde een onderzoek van Kromkamp & van Engeland (2010) 

naar fytoplankton in de Westerschelde aan dat een afname in fytoplankton biomassa bij Doel 

tussen 1978 en 2006 niet te verklaren was door veranderingen in temperatuur. Zij toonden 

wel een verschuiving aan van de fytoplanktonbloei als gevolg van temperatuurverandering: 

de bloei vond eerder plaats, de bloei nam eerder af en de bloei lengtes toonde verschillende 

veranderingen tussen locaties binnen het estuarium. Zo nam de bloei lengte af aan de 

monding van de Schelde en nam deze toe in de buurt van de Belgische-Nederlandse grens.  

 

Binnen de Westerschelde zijn in de afgelopen decennium als gevolg van veranderingen in 

watertemperatuur mariene plaagalgen (bijv. Phaeocystis) waargenomen (Barneveld, Nicolai, 

Boudewijn, van de Moortel, et al. 2018). Dit had allereerst te maken het hoge stikstofgehalte, 

waardoor er na productie en groei van diatomeeën nog genoeg over bleef voor andere algen.  
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Daarnaast speelde ook een aantal milde winters een rol, doordat de watertemperatuur al 

vroeg in het voorjaar hoog was kon de plaagalg zich al vroeg ontwikkelen en had het meer 

tijd om uit te groeien tot grote kolonies.  

 

Primaire productie van fytoplankton is licht afgenomen na de totstandkoming van de 

Oosterscheldewerken, wat grotendeels werd veroorzaakt door een verminderd doorzicht 

(Wetsteyn et al. 2003; Geurts van Kessel 2004). Ook is de fytoplanktonsamenstelling 

veranderd na de introductie van de Japanse oester, een oester die algen filtreert, en bestaat 

een steeds groter deel van het fytoplankton uit kleine algen soorten (<20 µm) (Geurts van 

Kessel 2004). 

 

In de Grevelingen is sprake van sterfte van bodemfauna doordat in de diepere delen, die in 

de zomer gestratificeerd zijn, zuurstoftekort ontstaat. Dit heeft onder meer te maken met het 

verlies aan dynamiek, en wordt, net als in het Haringvliet, aangepakt door te streven naar 

meer doorstroming (Wereld Natuur Fonds 2017). Temperatuurtoename kan effect hebben op 

planktonproductie en dus op de hoeveelheid door organisch stof dat uitzakt en vervolgens 

zuurstof gaat verbruiken. Het kan ook effect hebben op de kans of het moment dat 

stratificatie ontstaat (Bestuurlijke Commissie MIRT 2012; Arts et al. 2016; Bouma et al. 2008; 

Troost et al. 2012)  

 

Door temperatuurstijging zou de groei van blauwalgen, die steeds vaker voorkomen in het 

Volkerak-Zoommeer, nog verder kunnen stijgen zoals eerder aangetoond (Paerl & Huisman 

2008b). 

4.2.2.2 Hogere planten 

Waterplanten staan aan de basis van de voedselketen van veel organisme. Ze spelen een 

belangrijke rol in de koolstofcyclus en de koolstofopslag in aquatische habitats. De planten 

hebben een effect op de chemie in de bodem en op de lichtdoorlaatbaarheid van het water.  

 

De Oosterschelde is nog een van de weinige wateren in Nederland waar nog zeegras 

voorkomt, voornamelijk klein zeegras (Zostera noltiii) en in beperkte mate (Zostera marina) 

(Geurts van Kessel 2004). De zeegrasvelden zijn echter sterk afgenomen in de 

Oosterschelde in de periode 1972-2002 (Geurts van Kessel 2004). Voormalige 

zeegrasvelden in het Grevelingenmeer worden hedendaags bedekt met velden van 

macroalgen zoals zeesla, roodwieren en bruinwieren (Wetsteyn 2011).  

4.2.3 Rivieren en meren 

4.2.3.1 Fytoplankton 

Elk soort fytoplankton heeft zijn eigen karakteristieke thermische prestatiecurve en zal op 

identieke wijze reageren op temperatuurverhoging van het water in rivieren en meren. Dit 

betekent dat de toename van temperatuur niet een eenduidig effect heeft op het fytoplankton.  

Hier spelen verschillende factoren een rol; elk soort reageert anders op een toename van 

watertemperatuur, bijvoorbeeld koud versus warm aangepast plankton (Shatwell et al. 2008; 

Devlin & Finkelstein 2011; Smith & Manoylov 2013; Berthon et al. 2014). Daarbij zorgt de 

hogere temperatuur ook voor een verhoging van het metabolisme bij vissen, wat resulteert in 

een hogere graasdruk op zoöplankton. Bij een afname in de grootte en biomassa van het 

zoöplankton, neemt de graasdruk op fytoplankton af en kan deze in biomassa toenemen 

(mits er genoeg nutriënten aanwezig zijn). Daarnaast zullen de verwachte warme winters 

zorgen voor minder ijsbedekking en dus minder kans op stratificatie. Hierdoor zullen meer 

vissen de winter overleven waardoor de druk op het zoöplankton hoger wordt, en de 

fytoplanktonbiomassa kan toenemen.  
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De hogere respiratie die plaatsvindt bij een toename van de temperatuur kan echter ook 

zorgen voor een negatief effect op de biomassa doordat de zuurstofconcentraties sneller 

afnemen (zie par. 4.1.1). Hierdoor neemt de groei af en dus ook de biomassa.  

  

Deze scenario’s worden complexer wanneer de voedingsstoffen worden meegenomen. Met 

klimaatverandering komt boven op de toename in temperatuur de verandering in de 

concentratie van nutriënten. Verschillende studies hebben aangetoond dat verandering in 

temperatuur een kleiner effect heeft op de jaarlijkse biomassa dan een verandering in de 

concentratie nutriënten (Elliott et al. 2006; Feuchtmayr et al. 2009). De fytoplankton 

gemeenschap is dus gevoeliger voor een verandering van nutriënten in het stroomgebied 

(bijvoorbeeld door verandering in landbouw) dan een direct effect van temperatuurverhoging 

(Lürling et al. 2018). Een toename van voedingstoffen bevordert over het algemeen de groei 

bij de meeste soorten (Lürling et al. 2018). Dit geldt voor zowel de meren als de stromende 

wateren. Bij lagere debieten neemt de concentratie nutriënten toe en zo ook het fytoplankton 

biomassa.  

  

De verschillende karakteristieken van de fytoplankton organismen in relatie tot temperatuur 

en nutriënten heeft effect op concurrerende soorten en zo op de gemeenschap. Groter 

plankton, zoals diatomeeën, hebben meer nutriënten nodig en dus hebben ze een grotere 

behoefte aan menging van de verticale waterkolom die voedingsproducten opslaat. Daarbij 

zakken ze doordat ze zwaarder zijn ook meer uit. Door de toename in (dag)stratificatie wordt 

de nutriënten cyclus gebroken en zal deze populatie afnemen (Bopp et al. 2005). Daar staat 

tegenover dat het kleinere plankton, zoals dinoflagellaten en cyanobacteriën (o.a. blauwalg), 

zullen toenemen (Jeppesen et al. 2009; López-Urrutia & Morán 2015; Zohary et al. 2020). 

Deze shift in soorten is waargenomen in Friese meren, waar een vervroeging van het 

fytoplankton seizoen kwam door een vroegere bloei van diatomeeën, en een verlating van 

het zomermaximum ontstond door een langer groeiseizoen van cyanobacteriën (Wanink et 

al. 2008). De toename van stratificatie heeft tot gevolg dat het water minder mengt en het 

fytoplankton in de bovenste laag blijft circuleren, wat ook kan zorgen voor een eerdere 

voorjaarsgroei (Sommer & Lengfellner 2008). 

  

De cyanobacteriën zijn de groep fytoplankton die het meest in verband worden gebracht met 

temperatuurverhoging (Hans W Paerl & Huisman 2008a 2019; Jeppesen et al. 2009 2011; 

Huisman et al. 2018). De toename van de cyanobacteriën wordt al geregistreerd sinds 1945 

(Taranu et al. 2015). De hogere temperatuur zorgt ervoor dat ook invasieve soorten zich 

kunnen gaan vestigen zoals de Cylindrospermopsis. Veel soorten groeien beter bij een 

hogere temperatuur dan veel groenalgen of diatomeeën, maar dit geldt niet voor alle soorten 

(Jöhnk et al. 2008; Lürling et al. 2013). Bijkomend voordeel is dat cyanobacteriën hun 

drijfvermogen kunnen reguleren doormiddel van gasblaasjes in het epilimniom, zoals 

Microcystis sp. (Walsby 1994; Pfeifer 2012). Dit komt van pas bij de toenemende kans op 

stratificatie (zie par. 4.1.1). Terwijl andere soorten fytoplankton tijdens stratificatie problemen 

hebben met het opnemen van voldoende zuurstof, kunnen de cyanobacteriën naar het 

zuurstofrijke deel van het water verplaatsten. Aan het oppervlak vormen ze grote drijflagen. 

De drijflagen zorgen ervoor dat niet drijvend fytoplankton licht gelimiteerd kan raken. 

Daarnaast kunnen ze door dit drijfvermogen ook naar diepere water afzakken als daar meer 

nutriënten beschikbaar zijn. Er zijn cyanobacteriënsoorten, zoals Planktothrix agardhii, die 

beter groeien dan andere algen in donkere omstandigheden, die gecreëerd kunnen worden 

door hoog fytoplankton biomassa (Oberhaus et al. 2007). Daarnaast zijn er soorten die 

stikstof kunnen fixeren, en zijn andere soorten beter bestand tegen UV-radiatie (Paul 2008). 

Eutrofiëring en de toename van CO2 in de atmosfeer kunnen een extra trigger zijn voor het 

ontstaan van cyanobacteriële bloeien (Schindler 1974; Verspagen et al. 2014; Ji et al. 2017).   
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De hogere temperatuur (> 20 oC) zal de productie van het cyano-toxine microcystine 

stimuleren, wat kan samenvallen met het afsterven van de cyanobacteriën (Walls et al. 

2018). De verschillende toxines die geproduceerd worden, kunnen, wanneer ze worden 

ingenomen, zorgen voor lever-, spijsverterings-, en neurologische aandoeningen bij vogels, 

zoogdieren, en mensen (Carmichael 2001; Metcalf & Codd 2012; Merel et al. 2013). Er zijn 

verschillende mogelijkheden om de verwachte toename van cyanobacteriën tegen te gaan 

(Huisman et al. 2018).  

 

Zoals beschreven is er een complex effect van temperatuurverhoging op het fytoplankton. De 

klimaatverandering kan leiden tot een verlenging van het fytoplankton groeiseizoen door 

hogere biomassa in het voor- en najaar. Zowel de toename in fluctuaties in nutriënt gehalte 

als de temperatuursverhoging spelen een rol in de toename van het fytoplankton en de 

biodiversiteit (Elliott et al. 2006; de Senerpont Domis et al. 2013). 

4.2.3.2 Waterplanten 

Om te kunnen groeien hebben waterplanten licht nodig, wat sterk kan worden verminderd 

door de kwaliteit van de waterkolom. In troebele situaties worden plantengemeenschappen 

gedomineerd door soorten met drijvende bladeren en drijvende soorten als het nutriënt 

gehalte voldoende is om plantengroei te stimuleren (Kosten et al. 2009). Schaduwvorming 

door fytoplankton (door enorme groei of lagere graasdruk) kan bijdragen aan een beperkt 

voorkomen van waterplanten.  

  

Door klimaatverandering wordt het water in het voorjaar eerder warm en zijn er meer warme 

zomer pieken. Sommige waterplanten groeien beter bij een hogere watertemperatuur, ook op 

grotere dieptes (Rooney & Kalff 2000). Dit zorgt voor meer biomassa en kan voor competitie 

kan zorgen van grotere, lange  planten (Mooij et al., 2005). De hogere temperatuur kan 

zorgen voor zuurstofloosheid. Microbiële degradatie processen vinden plaats zonder de 

aanwezigheid van zuurstof en zorgen voor het vrijkomen van verschillende nutriënten, zoals 

ammonium, welke stress kunnen geven aan planten (Mooij et al., 2005). In de toekomst is er 

meer kans op eutrofiering (zie 3.1.3; 3.1.4), waarbij er nutriënten beschikbaar komen voor 

planten om op te nemen. De competitie tussen fytoplankton en waterplanten kan tijdens hoge 

nutriënt concentraties echter leiden tot vermindering (en uiteindelijk verdwijning) van de 

waterplant (Scheffer et al. 1993; Declerck et al. 2005; Mooij et al., 2007). Eutrofiering 

promoot algen groei en limiteert uiteindelijk het licht wat in het water schijnt, waardoor de 

productiviteit en de verspreiding van planten verminderd (Partanen & Luoto 2006).   

 

Klimaatverandering zorgt voor een toename van CO2 in de atmosfeer. Deze hogere 

concentratie zorgt voor een hogere oplosbaarheid van CO2 in het water. Vooral 

ondergedoken waterplanten kunnen hiervan profiteren omdat deze volledig afhankelijk zijn 

van de concentratie CO2 in het water (Andersen et al. 2005; Rasse et al. 2005). Vooralsnog 

speelt dit vooral in de oceanen (“Ocean Acidification”; Fitzer et al. 2015; Williamson et al. 

2017) en wordt dit aspect van klimaatverandering in de zoete wateren nog overschaduwd 

door veranderingen in waterkwaliteit (Noordhuis et al. 2019). Toch lijkt dit ook in zoete meren 

te spelen (Weiss et al. 2017).  

 

De zachtere winters zorgen ervoor dat drijvende planten zoals kroos en groenblijvende 

planten het beter overleven (Kosten et al. 2009; Netten et al. 2011). Ze kunnen een hoge 

bedekking houden en soms zelfs lichte groei vertonen (Jeppesen et al. 2010). Dit kan een 

positief hebben op de methaan emissie, doordat microben in de wortels van de drijvende 

planten de methaan wat door het water omhoog diffundeert kunnen oxideren (als er genoeg 

zuurstof aanwezig is (Kosten et al. 2016). Maar deze planten zorgen ook voor een toename 

van het organisch materiaal en daarmee een toename van de methaan productie. Dit wordt 

versterkt als de planten zorgen voor lagere zuurstofconcentraties in het water.  
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De accumulatie van deze planten kan voor de methaan emissie zowel positieve als negatieve 

gevolgen hebben, sterk afhankelijk van de lokale condities. Deze soorten kunnen met 

klimaatverandering ondergedoken waterplanten wegconcurreren (Netten et al. 2011). Daarbij 

hebben sommige sediment overwinterende waterplanten de koude winters nodig voor de 

kieming van de wortelknollen, zoals Schedefonteinkruid.  Met de mildere winters kan dit een 

effect hebben op het voorkomen van waterplant soorten.  

 

De fluctuaties van het waterpeil in de rivieren en meren, door verandering in neerslag en 

doorstroming, kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op de waterplanten. Over 

het algemeen geeft het natuurlijk waterpeil verloop variatie aan de waterplant populatie, bij 

tussenliggende amplitude van de waterfluctuatie is de hoogste diversiteit (Geest et al. 2005; 

Mjelde et al. 2013). Ondergedoken waterplanten vangen meer licht bij een lager waterpeil 

(Beklioglu et al. 2006) en fluctuaties zorgen voor een betere verspreiding van deze soorten 

(Wang et al. 2016). Het droogvallen van meren in bijvoorbeeld uiterwaarden is voor een 

aantal soorten waterplanten nodig voor de kieming van de zaden (Keddy & Reznicek 1986). 

Bovendien kan het droogvallen verhinderen dat een bepaald soort dominant wordt en draagt 

het zo bij aan diversiteit (Hill et al. 1998). Het droogvallen is voordelig voor ruderale en 

polymorfe soorten. Taxa die kwetsbaar zijn voor droogvallen zijn onder andere meerjarige 

soorten, zoals Potamogeton spp., die voor de voortplanting sterk afhankelijk zijn van 

wortelstelsels (bijv. Thallus) (Siver et al. 1986) en obligaat-ondergedoken soorten (Boschilia 

et al. 2012). 

 

De verhoogde watertemperatuur zorgt er ook voor dat exoten zich kunnen vestigen en dat 

een groot deel van hen ook de winter kan overleven door de mildere temperaturen. Een 

voorbeeld hiervan is de Gekrulde waterpest (Lagarosiphon major synoniem Elodea crispa) 

waarvan de groeisnelheid toeneemt bij een hogere watertemperatuur (Mckee et al. 2002). 

Ook de opkomst van waterteunisbloem en grote waternavel zijn wel gekoppeld aan 

temperatuurtoename door klimaatverandering (Gillarda et al. 2017; Robert et al. 2013). Door 

de variatie van (kleinere) watertypen in het winterbed van de rivieren is dit het meest 

gevoelige hoofdwatersysteem voor dergelijke invasies van hogere planten. 

4.2.4 IJsselmeergebied 

4.2.4.1 Fytoplankton 

In het IJsselmeergebied hebben zich in de loop der jaren enkele substantiële wijzigingen 

voorgedaan in de abundantie en soortsamenstelling van het fytoplankton (Noordhuis 2010; 

Noordhuis et al. 2014). In de eerste plaats betreft dat een afname van de biomassa (chlorofyl 

concentraties) die te maken heeft met afname van de voedselrijkdom, in de 

Veluwerandmeren aanvankelijk (vanaf 1979) als gevolg van lokale maatregelen als 

defosfatering in de rwzi's en doorspoeling (Hosper 1984; 1997; Hosper & Meyer 1986), later 

in het gehele gebied als gevolg van afname van de aanvoer via de Rijn en de IJssel (vanaf 

eind jaren 1980). Door evolutie van de kennis en methoden rond herkenning van soorten zijn 

die veranderingen in het IJsselmeer en Markermeer slecht gedocumenteerd. Wel is hier een 

verschuiving naar kleinere soorten vastgelegd in het midden van de jaren 1990 traden 

veranderingen op in chlorofylconcentraties en de relatie tussen chlorofyl en doorzicht 

(Noordhuis 2010; Noordhuis et al. 2014). Latere veranderingen (omstreeks 1996) traden op 

in combinatie met afname van bodemwoelende brasem en toename van waterplanten en 

filtratie door zoöplankton en mosselen (Ibelings et al. 2007; Noordhuis et al. 2015).  

  



 

 

 

39 van 116  Effecten van temperatuurtoename op de grote wateren 

11205270-005-ZWS-0003, 5 januari 2021 

Geen van deze veranderingen is destijds in verband gebracht met klimaatverandering. Als 

opwarming primaire productie verhoogt is het effect tegengesteld aan de werkelijke 

ontwikkelingen en zal het effect van afnemende voedselrijkdom hooguit iets zijn verzwakt. 

Omdat aanvankelijk (eind jaren 1980) de opwarming in de wintermaanden het sterkst was, 

zijn vooral effecten denkbaar via afname van ijsbedekking (in combinatie met turbulentie) en 

de aanvang van het groeiseizoen. Dergelijke effecten zijn echter moeilijk aan te tonen als 

gevolg van respectievelijk het ontbreken van gegevens over soortsamenstelling van het 

fytoplankton uit de wintermaanden en de vierwekelijkse frequentie van chlorofylmetingen. 

Wel is in het Markermeer sinds de jaren 1990 sprake geweest van een sterke toename van 

de chlorofylconcentraties in de winter. De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk en is 

waarschijnlijk complex, maar opwerveling van sediment door windwerking en daarmee ook 

afname van het voorkomen van ijsbedekking is mogelijk een van de factoren (Noordhuis et 

al. 2014). Een indicatie dat opwarming ook een rol speelt is misschien te vinden in de 

chlorofyl/P-ratio, die in alle wateren van het IJsselmeergebied in de wintermaanden 

(december – april) het meest is toegenomen dan wel het minst afgenomen, in 

overeenstemming (figuur 4.4). Het feit dat de watertemperaturen in december – februari 

minder sterk zijn toegenomen (figuur 3.5) bevestigt echter de complexiteit van deze 

ontwikkelingen.  

 

.  

Figuur 4.4. Seizoensverloop van het verschil in maandgemiddelde chlorofyl/P ratio’s in de perioden 1975-

1987 en 1988-2010 in vijf wateren in het IJsselmeergebied. Gegevens RWS 

 

Door de slechte lichtomstandigheden veroorzaakt door de zwevende stof in het Markermeer 

zijn hier relatief gezien weinig fytoplankton in vergelijking met het aangrenzende IJsselmeer. 

Tussen 2000 en 2010 is de hoeveelheid kleine algen (<5 μm) toegenomen ten opzichte van 

midden jaren negentig, wat duidt op afname van de begrazingsdruk van zoöplankton 

(Noordhuis 2010). Hierdoor wordt het transparantieprobleem van het Markermeer verder 

uitgebreid. Door de aanleg van de Makker Wadden zijn met zand en slib ook nutriënten uit de 

bodem omhooggekomen. Vooral de stikstof en fosfaatconcentraties zijn gestegen (lopend 

onderzoek KIMA; Noordhuis 2019), wat de groei van fytoplankton stimuleert. Ook 

zoöplanktonsoorten als Daphnia sp. bereiken hier nu hoge dichtheden (lopend onderzoek 

NIOO; Jin en Bakker 2019). Rond Marker Wadden is dan ook een verbetering te zien in de 

waterkwaliteit ten opzichte van de rest van het Markermeer. Dit lijkt zodanig verbonden aan 

de werkzaamheden van de aanleg dat het wellicht een tijdelijk effect is, zij het dat projecten 

als Marker Wadden elkaar voorlopig zullen opvolgen (Trintelzand, Oeverdijk, Marker Wadden 

2, verbinding Oostvaardersplassen etc.). Met een toename van de temperatuur kan de 

gemeenschap veranderen en zullen er waarschijnlijk meer cyanobacteriën voorkomen. Deze 

blauwalgen vormen filamenten met een inwendig drijfvermogen, waardoor drijflagen op de 

oppervlakte van het water kunnen ontstaan als de wind afneemt.  
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Op het IJsselmeer ontstaan er bij hogere windsnelheden (>2-3 m s-1) minder drijflagen van 

cyanobacteriën dan in het Markermeer (Ibelings et al. 2003). Door de combinatie van hogere 

windsnelheid in de winter en de grotere windgevoeligheid van het Markermeer kan het zijn 

dat er bloei van blauwalgen in het Markermeer een grotere spreiding over het jaar vertoont 

dan in het IJsselmeer (Howard & Easthope 2002) (Ibelings et al. 2003). Dit kan worden 

gestimuleerd door de vervroeging van de toename van de watertemperatuur in het voorjaar. 

4.2.4.2 Waterplanten 

Overal in het IJsselmeergebied zijn de waterplanten toegenomen. Ook dit is goed te 

verklaren uit veranderingen als toename van helderheid, afname van bodemwoelende vis en 

toename van filterende mosselen (Noordhuis et al. 2014). Toename van de watertemperatuur 

kan een rol hebben gespeeld, maar dit is tot nu toe niet onderzocht. Een eventuele 

verlenging van het groeiseizoen kan niet uit de beschikbare data worden afgeleid, omdat 

monitoring van waterplanten is gebaseerd op surveys die ongeveer eens in de drie jaar 

eenmalig in de zomer worden uitgevoerd. 

De effecten van klimaatverandering op waterplanten in het IJsselmeergebied zijn de 

verandering in temperatuur, wind, en CO2 concentratie. Veranderend neerslagregime heeft 

op dit moment nog niet veel effect in dit gebied, aangezien het nog nauwelijks in de 

rivierafvoer zichtbaar is en omdat het waterpeil gereguleerd wordt. Ook het eventuele effect 

van runoff als gevolg van een toename van extreme regenbuien zal bij de huidige zeer lage 

nutriënt beschikbaarheid beperkt zijn.  

  

Met een hogere watertemperatuur gedijen sommige waterplanten beter. Het kan zorgen voor 

een snellere groei en een verlenging van het groeiseizoen (Velthuis et al. 2018). De toename 

van de CO2 concentratie in het water kan gunstig zijn voor de groei van fonteinkruiden ten 

opzichte van kranswieren (Vonk et al. 2019). De hoeveelheid woekerend fonteinkruid is nu al 

een probleem, voornamelijk voor de watersporten, en kan in de toekomst voor grotere 

problemen zorgen als de groei van waterplanten door hogere temperaturen wordt 

gestimuleerd, met name in de vorm van verlenging (vervroeging) van het seizoen.  

  

Kranswieren gedijen goed onder lage beschikbaarheid van nutriënten. Met een toename op 

de kans op eutrofiering in de meren zullen de kranswieren verdwijnen en zullen 

snelgroeiende vaatplanten gaan domineren. De lichtcondities zullen dan beperkend gaan 

worden voor de groei. De wind kan ook een invloed hebben op de troebelheid en dus de 

lichtdoorlaatbaarheid van het water. De toename in extreme weersomstandigheden kan 

zorgen voor meer wind en verhoging van de troebelheid van het water. Dit heeft gevolgen 

voor de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten. Met name het Markermeer is hier 

gevoelig voor. 

4.3 Effecten van temperatuurstijging op zoöplankton 

Een hogere watertemperatuur heeft, net als voor fytoplankton, geen eenduidig effect op 

zoöplankton. Verschillende omstandigheden spelen hierbij een rol, hetgeen verklaard kan 

worden vanuit een combinatie van bottom-up en top-down processen. Bottom-up: De 

toename van stratificatie selecteert voor fytoplankton soorten die klein zijn, drijfvermogen 

regulatie hebben (cyanobacteriën), en bewegende flagellen hebben omdat er verticaal 

minder menging plaatsvindt en soorten met een hogere zink snelheid (zoals diatomeeën en 

groene algen) nadeel ondervinden (Huisman et al. 2004; Strecker et al. 2004; Winder & 

Hunter 2008). Deze verandering van de fytoplankton gemeenschapsstructuur hebben effect 

op de consumenten. Verder zorgt de afname in menging ook voor lagere concentraties aan 

nutriënten in het epilimnion, wat resulteert in minder fytoplankton en zo verhongering van 

zoöplankton (George 2000).  Top-down:  

De warmere wateren kunnen zorgen voor een toename in de vispopulatie (Manca & DeMott 

2009), verlenging van het predatie seizoen (Wagner & Benndorf 2007), en afname van de 
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vissterfte in de winter (Schindler et al. 2005; Jeppesen et al. 2009 2010; Balayla et al. 2010), 

wat de graasdruk op zoöplankton verhoogd. 

  

Een verhoging van de temperatuur wordt vaak in verband gebracht met een toename van de 

cyanobacteriën (een fytoplankton), daarom wordt er hier verder ingegaan op de relatie van 

deze bacteriën met het zoöplankton. De toename van cyanobacteriën (zie par. 4.2.3.1) kan 

leiden tot een ontkoppeling van de groei van fytoplankton en herbivoor zoöplankton, omdat (i) 

cyanobacteriën relatief lage kwaliteit voedsel zijn voor zoöplankton (Brett & Müller-Navara 

1997; Wilson et al. 2006; de Senerpont Domis et al. 2007), (ii) de filamenten van de bacteriën 

kunnen verstopping veroorzaken in het filter apparaat voor filter voeders (Gliwicz 1990; 

Gliwicz & Lampert 1990; DeMott et al. 2001), (iii) en ze kunnen toxisch zijn voor de 

consument al is de toxiciteit voor zoöplankton recentelijk in twijfel getrokken (Wilson et al. 

2006). Voor veel soorten Daphnia is de inname van cyanobacteriën hierdoor problematisch. 

Het enige wat ze kunnen doen is het verminderen van hun voedselinname waardoor de 

gehele fitness afneemt (Lürling & van der Grinten 2003; Ghadouani et al. 2004). Klein 

zoöplankton, zoals Copepoda (eenoogkreeftjes) en Rotifera (raderdieren), is selectief in hun 

grazen (DeMott 1986) en kunnen voorkomen dat ze cyanobacteriën eten (Bouvy et al. 2001; 

Koski et al. 2002; Ger & Panosso 2014). Hoge biomassa van Copepoden wordt vaker 

waargenomen tijdens een cyanobacteriële bloei (L.-A. Hansson et al. 2007; Lars-Anders 

Hansson et al. 2007). Cladoceren zoals Daphnia, zijn daarentegen niet selectief in hun 

grazen, maar ze kunnen wel alle voedseldeeltjes die ze hebben verzameld afstoten en zo 

inname van cyanobacterie reduceren (DeMott 1986). De rol van grazers om toekomstige 

cyanobacteriële bloeien onder controle te houden zijn complex, en  kan niet in het beheer 

worden gebruikt zonder verder begrip van de biotische interacties tussen het micro-

organismen (Sommer et al. 2012; Ger et al. 2016).  

 

De klimaatverandering geeft ook een verschuiving in de fenologie van zoöplankton (Vadadi-

Fülöp et al. 2012). De temperatuurverhoging kan ervoor zorgen dat sommige soorten eerder 

opkomen (Adrian et al. 2006; Manca et al. 2007). Dit zie je soms ook terug in de 

zogenoemde helderewaterfase in het voorjaar in oligo- tot mesotrofe wateren, waarbij het 

zoöplankton eerder piekt dan het fytoplankton en zo het aanwezige fytoplankton begraast 

(Wagner & Benndorf 2007; Jaarsma et al. 2008). Met warmere winters zullen er ook andere 

soorten beter overleven dan andere, dit is al gezien voor Daphnia sp. (Zeis et al. 2010). Er 

kan een verschuiving komen in de voedselbron wat kan leiden tot een verschuiving in de 

soorten samenstelling.  

 

Trends in zoöplankton zijn niet of nauwelijks in beeld, omdat deze parameter al lange tijd niet 

meer in het monitoringsprogramma in de rijkswateren is opgenomen (in 2020 echter weer 

gestart in het Markermeer). In de meren kan de rol van zoöplankton soms tot op zekere 

hoogte worden afgeleid van veranderingen in het optreden van een heldere water fase in het 

voorjaar, een periode waarin zoöplankton de dichtheid van fytoplankton verlaagt door graas, 

totdat de nieuwe jaarklasse van vis op hun beurt het zoöplankton gaat begrazen. Zo eenn 

heldere water fase ontstond bijvoorbeeld rond 1996 in de zuidelijke randmeren nadat de 

overmaat van fosfaat werd teruggedrongen. Ook dit was dus geen direct gevolg van 

klimaatverandering, en net als bij chlorofyl vinden de metingen van doorzicht en helderheid 

niet frequent genoeg plaats om een eventuele vervroeging van het seizoen te kunnen 

vaststellen.  
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4.4 Effecten van temperatuurstijging macrofauna 

Macrofauna is een praktische term voor de gemeenschappen van ongewervelde dieren 

(evertebraten) in het water die groter zijn dan zoöplankton, zoals wormen, muggenlarven, 

schelpdieren en kreeftjes die in en op het sediment leven (benthos), maar ook tussen 

waterplanten of vrij in de waterkolom (bijv. aasgarnalen). Als koudbloedige dieren reageren 

ze sterk op veranderingen in watertemperatuur. Die invloed betreft allerlei aspecten van hun 

bestaan, zoals groei en metabolisme, voorplanting en seizoensritmiek en verspreiding. Veel 

kennis over de invloed van temperatuur, vaak verzameld in relatie tot koelwaterlozingen, is 

samengevat in Verdonschot et al. 2007. De invloed is relatief sterk in de Waddenzee, 

vanwege de geringe diepte en de blootstelling tijdens laag water, waardoor de fluctuaties in 

temperatuur groot zijn. Door de diversiteit en de basale positie van macrofauna (benthos) in 

het voedselweb kunnen de gevolgen complex zijn, zowel voor permanente bewoners van de 

habitat als voor migranten zoals trekvogels en trekvissen (figuur 4.5). 

 

Figuur 4.5. Voedselweb van de Waddenzee, uit Firet et al. 2018. De soorten met een blauwe ruit op de 

achtergrond zijn migranten. 

 
4.4.1 Waddenzee 

In de Waddenzee is macrozoöbenthos de meest voorkomende groep van grotere 

ongewervelden (Christianen et al. 2017; Drent et al. 2017). Op basis van hun voedselkeuze 

zijn ze ingedeeld in herbivoren, detrituseters en carnivoren (Asmus & Asmus 1985). De 

meest voorkomende soorten behoren tot de categorie herbivoren, deze soorten voeden zich 

op primaire producenten zoals fytoplankton en microfytobenthos (van Oevelen et al. 2006; 

Christianen et al. 2017). De invertebraten vormen dan ook een belangrijke link naar de 

hogere trofische niveaus, bijv. vissen en vogels, in het voedsel web (van Oevelen et al. 2006; 

Christianen et al. 2017). Dit voedselweb kan worden verstoord als gevolg van een stijging in 

de temperatuur (Kirby & Beaugrand 2009). Zo zorgt toename in temperatuur voor eerdere 

kolonisatie van jongvolwassen garnalen (Crangon crangon) op de intergetijden-

moddervlaktes die kunnen grazen  op het kuit van het nonnetje (Limecola balthica) (Philippart 

et al. 2003).  
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Recentelijk is echter aangetoond dat tweekleppige schelpen hun timing van paaien vervroegd 

hebben waardoor zij de graasdruk van garnalen kunnen vermijden (Philippart et al. 2014). Dit 

is ook te zien in enkele grotere rekrutering voorvallen van het nonnetje in de Waddenzee in 

de jaren 2012 tot 2014 (Compton et al. 2016). 

 

 

Stijging van de temperatuur van het water zorgt ook voor een toename van het aantal 

soorten in de Waddenzee. In een 40-jarige studie (1970-2009) naar benthische invertebraten 

in een getijde vlakte in de westelijke Waddenzee is een groei in soortenrijkheid gevonden, 

van 28 naar 38 aantal soorten (Beukema & Dekker 2011). Vier van deze nieuwe soorten zijn 

uitheemse soorten, namelijk Ensis directus, Marenzelleria viridis, Crassostrea gigas en 

Hemigrapsus takanoi, die de Waddenzee binnen zijn gekomen in deze periode. De studie 

naar de Balgzand getijdevlaktes toonde ook een positieve relatie tussen een hogere 

temperatuur en het aantal bezette monsterplaatsen door borstelwormen (Lanice conchilega 

en Nepthys hombergii). 

 

De verhoging van temperatuur van het water zorgt ook voor negatieve gevolgen voor de 

evertebraten, zoals mismatching (Tekst box) en verhoogde sterfte. Een voorbeeld hiervan is 

de verhoogde mortaliteit van de gewone kokkel (Cerastoderma edule) tijdens een hittegolf in 

de Waddenzee (Beukema & Dekker 2020). Het lange termijneffect in het aantal volwassen 

dieren was echter niet zichtbaar, doordat de afname in rekrutering gecompenseerd werd door 

een toename in de overleving van volwassen in de winter. Veranderingen in temperatuur is 

dus niet een directe verklaring zijn voor de grote kokkelsterfte in de Waddenzee (persoonlijk 

interview Philippart, C.J.M.). Een hypothese voor deze massale sterfte tijdens de hittegolf is 

dat er bij warm weer en hogere mate van oostenwind een afname is van fytoplankton, een 

belangrijke voedselbron voor de kokkel. Daarnaast  zijn ook de zoetwateralgen een 

belangrijke voedselbron voor kokkels (Jung et al. 2019). Bij een lage zoetwaterafvoer en 

oostenwind wordt er ook een afname verwacht in de biomassa van zoetwateralgen in de 

westelijke Waddenzee. Afname in beide voedselbronnen zouden gelinkt kunnen worden aan 

de zomersterfte van bijvoorbeeld kokkels (persoonlijk interview Philippart, C.J.M.).  Doordat 

ze tegen het optimum aanzitten kost het veel energie om te overleven en worden de reserves 

vaker aangesproken. Ook voor het nonnetje waren afnemende trends waargenomen in de 

overlevingskans van volwassenen (begon rond 1996) en jaarlijkse rekrutering (begon rond 

2003) met verhoging van temperatuur (Beukema et al. 2017). De toenemende temperaturen 

na 1997 konden alleen niet geheel de lage overlevingskans en lage rekrutering verklaren, 

mogelijk was hier sprake van een besmettelijke ziekte.  

 

De gevolgen van temperatuurverandering op bodemdieren kan ook sterk verschillen binnen 

een soortengroep, bijv. gerelateerd aan de levensfase. Zo kan het bijvoorbeeld een voordeel 

zijn als een dier meer reserves heeft (wellicht het geval bij grotere individuen) op het moment 

dat het weerstand moet bieden aan temperatuurveranderingen.  

BOX  Fenologische mismatches 

Een fenologische mismatch komt voor wanneer de timing van een vaak herhaalde 

levensfases van interacterende soorten elkaar mislopen (Visser et al., 1998; 

Parmesan, 2006; Renner and Zohner, 2018). Deze interacties kunnen gerelateerd zijn 

aan voortplanting binnen soortengemeenschappen, interacties tussen verschillende 

soorten zoals bestuiving en concurrentie om voedsel en interacties tussen organismes 

en omgevingsfactoren (bijv. temperatuur, saliniteit). Verandering in klimaat, waaronder 

ook temperatuur, kan deze dynamiek en interacties verstoren. 
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Daarnaast zal een kleiner individu sneller afkoelen en opwarmen, gerelateerd aan de 

oppervlakte-inhoud ratio. Voor een aantal organismes, zoals het nonnetje (Limecoma 

balthica) en de wadpier (Arenicola marina), is waargenomen dat zij zich in hun eerdere 

levensfase hoger op de wadplaten bevinden. Na het eerste levensjaar migreren deze 

bodemdieren naar een gebied lager op de wadplaat (tussen de volwassenen). Dit effect is 

ook gerelateerd aan de habitat waar deze organismes zich bevinden tijdens verschillende 

levensfases. Tijdens eerdere levensfases bevinden zij zich minder diep en hoger op de 

wadplaat, waar ze kwetsbaarder zijn voor veranderingen in temperatuur. Naast de fysiologie 

van de organismes (en hun levensfases) speelt ook habitat hier dus een belangrijke rol. 

 

Door een toename in de watertemperatuur is er ook sprake van migraties en 

areaalverschuivingen van invertebraten (Figuur 4.). Zo is het leefgebied van een borstelworm 

soort  (Amphictene auricoma) naar het noorden verschoven (Hiddink et al. 2015).  

Mieszkowska et al. (2006) vond een verspreiding van enkele rotsachtige schelpdieren 

(Trochidae) en zeepokken (Balanomorpha) vanuit de kust van Groot-Brittannië naar de 

Waddenzee, wat waarschijnlijk te wijten was aan een stijging van de watertemperatuur.  

 

 

Figuur 4.6. Oppervlaktewatertemperatuur kaart toont een aantal warm-water soorten die noordwaarts 

migreren, terwijl koud-water soorten vanuit de Waddenzee naar nog koudere wateren migreren. Figuur uit 

Philippart et al. (2017). 

4.4.2 Zuidwestelijke Delta 

Diverse trends die mogelijk met temperatuurverandering te maken hebben zijn beschreven 

bij zoöplankton, meiofauna en macrofauna (wadpieren en schelpdieren). Voor een deel zijn 

die waarschijnlijk toe te schrijven aan veranderingen in voedselbeschikbaarheid (primaire 

producenten), voor een ander deel aan andere mechanismen.   
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Westerschelde: 

Een toename in plaagalgen (bijv. Phaeocystis) kan gevolgen hebben voor het voedselweb 

omdat ze minder gegeten worden door bijv. zoöplankton (Landsberg 2002). Daarnaast kan 

de massale sterfte van plaagalgen zorgen voor een plotselinge afname in zuurstof en kan de 

productie van gifstoffen door deze algen zorgen voor sterfte in organismes, wat weer 

gevolgen kan hebben schelpdieren (bijv. mossels). 

 

Positieve effecten van temperatuurstijging op de primaire consumenten in de Westerschelde 

zijn niet direct waargenomen. Er is echter voor de steurgarnaal (Palaemon spp.), die 

voorkomt in Europese estuariën en kustzones, een trend waargenomen dat de 

ontwikkelingssnelheid van larven sneller verloopt bij een hogere watertemperatuur 

(González-Ortegón & Giménez 2014). 

 

De Westerschelde heeft een veel lagere biomassa en diversiteit in macrozoobenthische 

organismes dan de Oosterschelde (Cozzoli et al. 2013). Vooral wormen doen het goed in 

deze wateren, al komen het nonnetjes, kokkels en scheermessen ook regelmatig voor. In het 

geval van de Westerschelde is de biodiversiteit goed, waarin de samenstelling wel aan het 

veranderen is (vooral die van schelpdieren). Filterende bodemdieren (zoals kokkels) namen 

lange tijd af in biomassa. In 2019 werd echter een plotselinge toename gesignaleerd (van 

Asch et al. 2019). En dat terwijl sifon voedende bodemdieren (zoals het nonnetje en de platte 

slijkgaper) in de laatste ook aan het toenemen zijn. De algemene afname in kokkels is te 

verklaren door een lage broedval als gevolg van milde winters en een afname van het 

voedsel (van Asch et al. 2019). Een andere reden zou kunnen zijn dat een ander dier mee 

concurreert om de voornaamste voedselbron van deze kokkels. Echter is het aantal Japanse 

oesters, een concurrent van de kokkel, in de Westerschelde zeer laag, zeker als je het 

vergelijkt met de Oosterschelde (van den Ende et al. 2016, 2019). De verklaring van een 

afname in voedsel zou echter wel te verklaren zijn door een afname van de primaire 

productie in het Schelde estuarium. Het is echter lastig te weerleggen of in deze 

veranderingen ook effecten van temperatuurstijging zijn waargenomen. De vele 

veranderingen in de Westerschelde maken het moeilijk om dit effect eruit te filtreren.  

 

Migratieverschuiving als gevolg van temperatuurstijgingen zijn wel te verwachten in de 

zuidwestelijke Delta. Zo toonde een studie van Chaalali et al. (2013) dat in het estuarium van 

Gironde rivier (Zuid-Frankrijk) het roeipootkreeftje (Eurytemora affinis) zijn migratiepatroon 

aanpaste als gevolg van verschuiving in de zoet-zout overgang. Hier speelde de stijging in 

watertemperatuur echter ook een belangrijke rol, vooral in de opwaartse migratie.  

 

Net als in vele estuaria (Stachowicz et al. 2002; Williams & Grosholz 2008) worden er ook 

binnen de zuidwestelijke Delta steeds meer exoten waargenomen, zoals de Japanse oester, 

Amerikaanse zwaardschede, Quaggamossel en kolonievormende zakpijpen (Schaminée et 

al. 2019). Deze organismes kunnen de functionele ecologie van de wateren aantasten en 

effect hebben op de nu al voorkomende dieren. Er is echter nog veel onduidelijk over de 

ontwikkelingen van deze inheemse soorten en de effecten van temperatuurstijging op deze 

ontwikkeling. 

4.4.3 Rivieren en meren 

In de grote zoete wateren zijn slakken en tweekleppige sterk vertegenwoordigd, mede 

doordat ze in hogere watertemperatuur kunnen leven (bijvoorbeeld de lethale temperatuur 

voor de slak Potamopyrgus antipodum is 30oC (Winterbourn 1969) (Wortelboer en Harezlak 

2020). Er is een afname geobserveerd van larven van steenvliegen (Plecoptera), haften 

(Ephemeroptera) en schietmotten (Trichoptera), welke gevoeliger zijn voor verschil in 

watertemperatuur.  
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Het effect van stijging van de watertemperatuur op insecten in de Nederlandse grote wateren 

is lastig om te voorspellen door gebrek aan goede datasets. Daarnaast speelt een 

verbetering van de waterkwaliteit hier ook een belangrijke rol, wat de afgelopen jaren voor 

een toename van de insecten populatie heeft gezorgd (van Klink et al. 2020). 

 

Amfibieën komen niet voor in de grote rivieren, maar wel in sloten, vaarten, beekjes, en 

boezems, en uiterwaarden.  Een hogere watertemperatuur versneld de levenscyclus van 

amfibieën, tezamen met beschikbaarheid van voedsel en nutriënten. Ook hier is de kans op 

infectie door pathogenen groter met een hogere watertemperatuur, zoals het ranavirus 

(Brand et al. 2016).  

4.4.4 IJsselmeergebied 

Zoals bij alle koudbloedige dieren is de activiteit van macrofaunasoorten gekoppeld aan de 

temperatuur. De aard van deze relaties wordt onder meer besproken in Verdonschot et al. 

2007, met betrekking tot onder meer groei, voortplanting en diversiteit. Deze analyse is 

vooral gebaseerd op wat oudere studies die niet zijn gerelateerd aan klimaatverandering, 

maar bijvoorbeeld aan koelwaterlozingen. In het IJsselmeer is deze relatie in het bijzonder bij 

de Driehoeksmossel onderzocht. Zo is er een ondergrens voor (filtratie)activiteit van 

ongeveer 6°C en een ondergrens voor de uitstoot van geslachtsproducten van ongeveer 

12°C (Bayne et al. 1976; Borcherding 1990). Deze mosselen hebben een optimum in de 

filtratie activiteit bij een temperatuur tussen de 5 -20°C (Reeders 1989) en sterfte boven de 

26°C (Strayer 1991). Daarbij gaat het vooral om de temperatuur bij de bodem, waar de 

meeste mosselen leven. Hier loopt de temperatuur minder hard op tijdens een hittegolf, maar 

kan de zuurstofconcentratie in dergelijke situaties wel dalen als (mircro)stratificatie optreedt. 

Sterfte treedt dan op na enkele dagen. Omdat de kosten van filtratie uiteindelijk sneller 

toenemen met de watertemperatuur dan de baten kunnen hogere temperaturen energetische 

consequenties hebben, waarbij energie onttrokken kan worden aan de gonaden. Enige 

adaptatie aan dit regime lijkt mogelijk, maar niet als de watertemperatuur sterk fluctueert. In 

het IJsselmeer bleken mosselen die bovenin de waterkolom waren uitgehangen, waar 

uitgesproken dag-nacht ritmiek in watertemperatuur heerst, zich minder efficiënt voort te 

planten dan dieper uitgehangen mosselen (Scheffer 1992; Noordhuis et al., 1992; Noordhuis 

et al. 1994). Terwijl de eicellen van de vrouwtjes binnen 24 uur in het water bevrucht moeten 

worden, liep de (gesynchroniseerde) uitstoot van de mannelijke en vrouwelijke 

geslachtsproducten hier tot wel 2 weken uiteen. Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel 

van een studie naar de oorzaken van het ontbreken van Driehoeksmosselen in de 

Veluwerandmeren (later alsnog teruggekeerd). Het gevonden principe speelt een rol in 

ondiep water, waar de dag-nacht fluctuaties in temperatuur het grootst is (<1,5m). Als een 

deel van de populatie dieper voorkomt (zoals in het IJsselmeer en Markermeer), is dit geen 

probleem. In zeer ondiepe meren kan opwarming dit mechanisme vooral versterken als de 

dagtemperatuur sterker toeneemt dan de nachttemperatuur. Dat gebeurt waarschijnlijk niet 

als gevolg van klimaatverandering, maar mogelijk wel omdat de toename van de instraling 

door verbetering van de luchtkwaliteit zich vooral overdag afspeelt. 

 

Voor organismen zoals mosselen vervroegt door de opwarming de aanvang van het 

groeiseizoen terwijl de duur ervan toeneemt. Behalve dat door klimaatverandering de kans 

op sterfte-incidenten bij hogere watertemperaturen toeneemt, speelt bij mosselen op geringe 

diepte (bijv. in de randmeren) ook een toename van de verschillen in temperatuur tussen dag 

en nacht, doordat de opwarming overdag sterker is als gevolg van toenemende instraling 

door afname van de frequentie van mist (Vanhemelrijk et al. 1993). 
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4.5 Effecten van temperatuurstijging op vissen 

Ook vissen zijn koudbloedig, waardoor veranderingen in de watertemperatuur, nagenoeg 

gelijk aan de temperatuur van het dier, grote invloed heeft. Verhoging van de 

watertemperatuur kan direct en indirect een sterk effect op de visgemeenschap, omdat het 

invloed heeft op de levenscyclus, sterfte, gedrag en voedselvoorkeur. Vissen hebben een 

grote invloed op allerlei andere biota, o.a. door de opslag, transport en excretie van 

nutriënten en kunnen hierdoor grote gevolgen hebben voor het functioneren van het 

ecosysteem. Net als bij macrofauna heeft temperatuur op fysiologische processen, groei en 

voortplanting en uiteindelijk op verspreiding en diversiteit (Verdonschot et al. 2007). De 

relatie met temperatuur en de daaraan verbonden zuurstoftolerantie verschilt sterk per soort 

en hangt samen met de timing van de paai (vroeg in het voorjaar voor koudwatersoorten). 

Een overzicht in Verdonschot et al. 2007, met gegevens uit Van Emmerik en de Nie 2006 en 

Gerstmeier en Romig 1998, laat voor zoetwatervissen maximumtemperaturen zien die 

variëren van 20°C bij beekprik, kwabaal en rivierdonderpad, tot 38°C bij zeelt en kroeskarper. 

Minimum zuurstofconcentraties variëren volgens dit overzicht van 1 mg/l voor snoek, 

blankvoorn en kroeskarper tot 8 m/l voor spiering, elrits en rivierdonderpad. Deze 

laatstgenoemde concentratie wordt in 100% verzadigd zoet water bereikt bij ongeveer 25°C. 

4.5.1 Waddenzee 

Temperatuurstijging is op dit moment een van de belangrijkste drijvende kracht achter 

veranderingen in het voorkomen en de verspreiding van vissoorten en dus in de 

soortensamenstelling van mariene systemen (Perry et al. 2005; Weatherdon et al. 2016; 

Geraldi et al. 2019). De verwachting is dat individuele vissoorten tijdens alle levensfasen 

beïnvloed zullen worden door klimaatverandering, wat door zal werken op vis populaties, 

gemeenschappen en het functioneren van ecosystemen (Pörtner & Peck 2010). 

Temperatuurstijging kan bijvoorbeeld leiden tot: fysiologische veranderingen van het 

organisme (zoals het concept van zuurstof en capaciteit-beperkte thermische tolerantie 

(Pörtner & Knust 2007); gedragsverandering op individueel niveau, zoals vermijden van 

ongunstige omstandigheden of verplaatsing naar geschiktere gebieden; veranderingen op 

het populatieniveau via verschuivingen in het evenwicht van sterftegevallen, groei en 

voortplanting; en verandering op het ecosysteemniveau in de productiviteit en de 

voedselweb-interacties (bijvoorbeeld fenologische mismatches (Box 2)) als gevolg van 

veranderingen in andere lagen van het voedselweb.  

 

De Waddenzee is een kraamkamer voor vele vissoorten (Rauck & Zijlstra 1978; van der Veer 

et al. 2015). Dit soort ecosystemen zijn productief en bieden voldoende voedsel en 

bescherming voor de vroege levensfases van deze vissen (Bergman et al. 1988; Beck et al. 

2001; Gibson et al. 2002). De verblijftijd van de jongvolwassen vissen in een kinderkamer is 

soort afhankelijk en varieert van enkele weken tot meerdere jaren (Cabral & Costa, 1999; 

Martinho et al. 2007; Laurel et al. 2009). Twee soorten niet-commerciële platvissen, de 

dwergtong (Buglossidium luteum) en de schurftvis (Arnoglossus laterna), namen in aantallen 

toe in de Waddenzee. Deze toename hing samen met een voorkeur voor warmer water en 

een verhoogde overlevingskans bij minder koude winters (van Hal et al. 2010). Noordwaartse 

verschuivingen zijn ook in de Noordzee aangetoond, met ook hier een toename van 

Dwergtong en Schurftvis, maar ook van Mul, Zonnevis en Kleine Pieterman (Tulp et al. 2009. 

Enkele koudwatersoorten, zoals Puitaal, namen af door temperatuurtoename (ook in de 

Waddenzee; Pörtner en Kunst 2007). Met de opmars van zuidelijke soorten nam de 

soortenrijkdom in de Noordzee echter toe. Andere aspecten van de veranderingen, zoals een 

tendens naar kleinere soorten, zijn niet los te zien van de visserijdruk (Tulp et al. 2009). 

Opvallend is een verschuiving in fenologie van een aantal vissoorten in de Westelijke 

Waddenzee, die geen vervroeging van de aankomst en zomerpiek inhoudt, maar juist 

verschuiving naar latere tijdstippen (van Walraven et al. 2017).  
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Een mogelijke verklaring is dat in het voorjaar de omstandigheden ook in dieper water 

verbeteren, waardoor de vis langer daar blijft. Bij schol is vastgesteld dat de larven (0-groep) 

die in de westelijke Waddenzee plachten op te groeien naar diepere wateren zijn verschoven 

(Freitas et al. 2016).  

 

Hogere temperaturen in gematigde wateren, zoals de Waddenzee, zorgen vaak voor de 

introductie van nieuwe zuidelijke soorten en een afname in de lokale populaties door verschil 

in  specifieke temperatuur optima (Perry et al. 2005; Rindorf & Lewy 2006). De soort-

specifieke temperatuur optima hangen nauw samen met de zuurstofconcentraties in het 

water (par. 4.1.1) en de tolerantie hiervan per vissoort (Pörtner & Knust 2007). Het tolereren 

van extreme temperaturen voor vissen en invertebraten zorgt voor een mismatch tussen de 

vraag naar zuurstof en de capaciteit van de toevoer van zuurstof naar verschillende delen 

van het organisme (Frederich & Pörtner 2000; Pörtner 2001; Mark et al. 2002). De meest 

kwetsbare levensfase van vissen voor temperatuurverandering zijn de embryo-fase en de 

kuitschietende vissen (Dahlke et al.,2020). Naast opgroeiende vissen in de Waddenzee, zijn 

er ook de juveniele en volwassen vissen die de Waddenzee gebruiken als een gebied om te 

voedsel te consumeren (Tulp et al. 2009). Een effect van temperatuurverhoging was de 

afname van de groei van haring, schol, en bot jongvolwassenen in de periode tussen 2009-

2011 door hoge zomertemperaturen (figuur 4.7 en figuur 4.8) (Volwater 2017). Deze afname 

in groei werd ook waargenomen voor pelagische en bodemvissen. Zij vertoonde een 

tienvoudige afname in biomassa (1980: 150 gram natgewicht, 2011: 20 gram natgewicht) 

voornamelijk in lente (van der Veer et al. 2015). Daarnaast nam ook de trofische structuur 

(trofisch niveau = hiërarchische positie van een organisme in een voedselweb) van 

pelagische vissen af, mogelijk door een verhoging in watertemperatuur, habitat destructie in 

kust zones (zand baggeren, visserij) en door toename in predatie en grootschalige 

hydrodynamische circulatie. In het Marsdiep werd een afname geconstateerd in de biomassa 

van de puitaal (Zoarces vivaporous), voor wie de Waddenzee de zuidelijke grens van de 

verspreidingsgebied is (van Walraven et al. 2017). 
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Figuur 4.7. Simulatie van potentiele dagelijkse groei van vissen van 5cm in juli 2009-2011 voor schol 

(Pleuronectus platessa), bot (Platichthys flesus), haring (Clupea harengus) en ansjovis (Engraulis 

encrasicolus). De groei index varieert van geen groei (groei index = 0.0) tot maximale groeisnelheid in cm per 

dag (groei index = 1.0). Maximale groeisnelheid schol (1.22 mm/dag), bot (1.01 mm/dag), haring (0.92 

mm/dag) en ansjovis (1.31 mm/dag). Figuur uit Volwater (2017) 
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Figuur 4.8. Simulatie van potentiele dagelijkse groei van juviniele vissen (15-20 cm) in juli 2009-2011 voor 

schol (Pleuronectus platessa), bot (Platichthys flesus), haring (Clupea harengus) en ansjovis (Engraulis 

encrasicolus). De groei index varieert van geen groei (groei index = 0.0) tot maximale groeisnelheid in cm per 

dag (groei index = 1.0). Maximale groeisnelheid: schol (0.97 mm/dag), bot (0.70 mm/dag), haring (0.66 

mm/dag) en ansjovis (0.41 mm/dag). Figuur uit Volwater (2017). 

 

Migratie van vissoorten van zuid naar noord is voor het mariene milieu uitgebreid 

gedocumenteerd (Walther et al. 2002; Parmesan & Yohe 2003; Engelhard et al. 2014). Voor 

vissen in de aangrenzende Noordzee zijn duidelijke effecten beschreven (Dulvy et al. 2008) 

waaronder benthische vissoorten die steeds dieper voorkomen (verdieping van 3.6 m per 

decennium) en noordwaartse of zuidwaartse verschuiving afhankelijk van de thermische 

gevoeligheid van de vissoorten. Ook voor de Waddenzee zijn migraties van vissen 

waargenomen, zowel migraties naar de Waddenzee als migraties weg van de Waddenzee 

zijn waargenomen. Zo zijn er migraties waargenomen van de haring richting het noorden 

(Alheit & Hagen 1997), en sardines en ansjovis richting de Waddenzee (Beare et al. 2004). 

Hierbij moet wel vermeld worden dat er tot aan 1962 nog gevist werd op ansjovis in de 

Waddenzee maar dat de soort sindsdien sporadisch voorkwam (Boddeke & Vingerhoed 

1996). Hier is dus meer sprake van een toename in productiviteit voor een lokale ansjovis 

populatie dan een noordwaarts migratie patroon (persoonlijk interview Myron Peck). Daar 

staat tegenover dat er voor kabeljauw een migratie vanuit de wateren ronde Noordzee 

richting de noordpool is waargenomen (Hiddink & ter Hofstede 2008; Engelhard et al. 2014).  

4.5.2 Zuidwestelijke Delta 

Verschillende trekvissen die de Westerschelde gebruiken om te paaien zullen gevolgen 

ondervinden de temperatuurstijging (Stevens et al. 2009). De opwarming en vervroeging van 

de overschrijving van de migratie temperatuur limiet (zie 3.4.2) heeft effecten op de fenologie 

van trekvissoorten als fint, rivierprik en glasaal (Stevens et al. 2009; Vanoverbeke et al. 

2019). Dit effect kan echter verschillen per vissoort, bij sommige soorten wordt voortplanting 

voornamelijk teweeggebracht door de daglengtes en in minder mate door temperatuur.  
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De verschillende effecten in de fenologie kunnen ook resulteren in een verstoring van de 

voedselketen door een ‘mismatch’ tussen het consumerend organisme en de voedselbron 

(Renner & Zohner 2018).  

 

De Westerschelde vervult zijn kinderkamerfunctie minder goed dan voorheen, een trend die 

ook zichtbaar is in de andere deltawateren en de Waddenzee. De trend verschilt per vissoort, 

maar de meeste vissoorten laten een dalende trend zien. Een van de mogelijk belangrijke 

oorzaken is de watertemperatuur die toeneemt door klimaatverandering. 

4.5.3 Rivieren en meren 

Een verhoogde temperatuur heeft invloed op de dichtheid van vissen in de rivieren en meren. 

Door de warmere winters zal de vissterfte in de wintermaanden verder afnemen, omdat de 

periode van ijsbedekking korter wordt. De dichtheid in het voorjaar neemt hierdoor toe. Door 

de verandering van het klimaat verlengt het paai en het groeiseizoen van vissen wat kan 

leiden tot extra lichting van de vissoorten, of grotere vissen (Lappalainen & Tarkan 2007; 

Mooij et al. 2008; Jeppesen et al. 2010). Deze verschillende oorzaken zorgen voor een 

toename van de visdichtheid wat kan resulteren in een voedselprobleem, vooral in het 

voorjaar, omdat er niet genoeg zoöplankton aanwezig is. Daarnaast kan er door 

temperatuurverhoging ook mismatch ontstaan tussen de voedselproductie en de vissoort. 

Het kan zijn dat er een verschuiving komt in de voedselvoorkeur van de vis, naar bijvoorbeeld 

een hogere positie in het voedsel web (Jeppesen et al. 2010; O’Gorman et al. 2016) 

  

De hogere temperatuur gaat ook gepaard met een lagere oplosbaarheid van zuurstof in het 

water (zie par. 4.1.1) en een toename in zuurstof gebruik voor respiratie. De druk op de 

zuurstof wordt hoger naarmate de dichtheid toeneemt. Soorten zoals de modderkruipers, 

zeelt en de kroeskarper, hebben een hoge tolerantie voor lage zuurstofconcentraties en 

kunnen mogelijk gunstige concurrentieposities verkrijgen. Tijdens extreem weer kan er 

stratificatie optreden wat kan leiden tot massale sterfte. Het (tijdelijk) droogvallen tijdens 

(extreme) zomers leidt tot vissterfte en daardoor een afname van de dichtheid.  

  

De fysiotoop speelt ook een belangrijke rol in het voortbestaan van vissoorten. Sommige 

vissoorten zijn sterk afhankelijk van uiterwaarde die in het voorjaar langdurig onderlopen, en 

waar hun larven opgroeien. Door de lagere debieten is het overstromingsgebied verkleind. Zo 

is bijvoorbeeld de kwabaal (Lota lota) ernstig bedreigd en staat deze op de Rode Lijst van 

Nederlandse vissen (wet stb-2016-34).  De afname van het debiet in de zomer en daarbij 

verlagende stroomsnelheid zorgt voor hogere instraling, hogere concentratie vervuiling, en 

meer kans op eutrofiëring, wat ook negatief effect kan hebben op de fysiotoop en daarmee 

de vispopulatie. De langsdammen in de rivier de Waal laten een positief effect zien op de 

vissoorten en de aantallen (Collas et al. 2018). Een voordeel van de langsdammen in rivieren 

is dat er een kleinere kans is op droogvallen met toekomstig warmer weer dan voor 

nevengeulen in uiterwaarden. Een ander voordeel is dat het water stroomt waardoor het 

water zuurstofrijk blijft.    

 

 Verder zal de temperatuurverhoging leiden tot een verschuiving van de vissoorten. Waarbij 

koude minnende soorten zoals spiering en kwabaal zullen afnemen of verdwijnen en warmte 

minnende soorten zoals karperachtigen, meerval en baars zullen toenemen (Burgos & Van 

Den Beld 2009). Dit wordt versterkt door eutrofiëring effecten. Om de (leef) gebieden voor 

diverse soorten te vergroten zijn er al veel vispassages geplaatst die bijdragen aan de 

uitwisselingsmogelijkheden voor soorten. De koude minnende soorten kunnen indien 

mogelijk noordwaarts trekken (Magnus et al. 1997; Daufresne et al. 2004; Jeppesen et al. 

2010).  

Een studie naar de fenologie van 21 zoetwatervissen gaf een indirect en negatieve correlatie 

van temperatuur op abundantie door een vervroegde migratie (Kuczynski et al. 2017).  
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Ondanks dat sommige soorten zich kunnen aanpassen aan de temperatuurverandering kon 

een populatie verminderen in aantal doordat of de aanpassing niet voldoende was of doordat 

er een mismatch was ontstaan in de trofische interactie (Kuczynski et al. 2017). Er kan ook 

competitie ontstaan tussen de (nieuwe) vissoorten.  

 

Sommige vissen migreren tussen kritieke habitatten om hun levenscyclus te voltooien (Dingle 

& Alistair Drake 2007), bijvoorbeeld van het opgroei-gebied naar het paaigebied.  Een op de 

drie zoetwater vissen worden wereldwijd bedreigd met uitsterven (Collen et al. 2014), maar 

de trekvissen zijn hier disproportioneel in vertegenwoordigd (Darwall & Freyhof 2016). Veel 

kunstmatige barrières, zoals dammen, duikers, kruisingen en stuwen, belemmeren de 

beweging van trekvissen en verminderen hun vermogen om hun levenscyclus te voltooien 

(Winemiller et al. 2016). Dammen en andere rivier infrastructuur kunnen ook het 

stroomregime aanzienlijk veranderen, waardoor ook stroomafwaarts gelegen gebieden 

worden beïnvloed. Voor migrerende vissen is de temperatuur van het water in mondingen 

van de rivieren van invloed op de optrekbaarheid van het soort (de Laak 2007). Voor 

bijvoorbeeld de zalm wordt de migratie belemmerd bij temperaturen boven de 25oC, wat 

betekent dat de migratie stil komt te liggen (Burgos & Van Den Beld 2009). Dit hoeft niet 

gelijk tot negatieve gevolgen te leiden. Wel zullen de zalmen optrekken in de rivieren in de 

zomer last hebben van de hogere temperatuur en bijhorende risico’s (Burgos & Van Den 

Beld 2009). De juveniele zalmen die migreren van de opgroeiplaats naar zee zullen ook 

hinder ondervinden van de hogere temperatuur (Burgos & Van Den Beld 2009). Als ze 

vroeger vertrekken kan het zeewater nog niet op de juiste temperatuur zijn, wat kan zorgen 

voor een mismatch in voedselproductie (Kennedy & Crozier 2010). De condities voor de 

warm minnende trekvissen in de grote rivieren wordt gunstiger met de verhogende 

watertemperatuur. Zo zijn de condities voor de paai van de barbeel nu nog niet optimaal 

(temperatuur van boven de 20oC nodig), maar met het oog op klimaatverandering zal dit in de 

toekomst verbeteren (Burgos & Van Den Beld 2009).    

 

De temperatuurgevolgen zullen groter zijn voor de inheemse soorten dan voor de exoten, 

omdat de exoten hier voornamelijk zijn gekomen door areaal verschuiving. De 

temperatuurverhogen zal dan ook het voorkomen van exoten bevorderen (Leuven et al. 

2011). De opmars van exoten wordt gestimuleerd door het openstellen van stroomgebieden, 

zoals het Main-Donaukanaal wat de Donau en de Rijn met elkaar verbindt. Dit leidt tot een 

toename van exoten uit de omgeving van de Kaspische en Zwarte zee, zoals de 

Donaubrasem en de Blauwband.  

 

Tot slot, kan een verhoging van de watertemperatuur zorgen voor een hogere aanwezigheid 

van ziekteverwekkers voor vissen, zoals Vibrio sp., Listeria monocytogenes, Yersinia spp., 

Salmonella serovars, en Clostridium botulinum (Novoslavskij et al. 2016). Dit kan tot een 

potentieel gevaar zijn voor de vis als voor menselijk consumptie. Ziekte-uitbraken bij 

visetende vogels zijn ook in verband gebracht met de inname van vis die besmet is met C. 

botulinum (Novoslavskij et al. 2016). 

4.5.4 IJsselmeergebied 

Net als bij fytoplankton en waterplanten zijn de veranderingen van de abundantie en 

samenstelling van de visgemeenschappen in het IJsselmeergebied niet in de eerst plaats 

aan klimaatverandering te danken. Afnemende voedselrijkdom, veranderingen in de 

visserijdruk en predatie en invasies van exoten zijn tot nu toe van groter belang geweest.  
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Opwarming van het water is wel genoemd als een van de oorzaken van de afname van 

Spiering, omdat die in ons land de zuidgrens van z'n internationale verspreidingsgebied 

nadert en bovendien als zalmachtige relatief gevoelig is voor lage zuurstofconcentraties 

(<8°C). Het eerste argument lijkt niet sterk omdat ook in het veel noordelijker gelegen 

referentiemeer Peipsi in Estland sprake is geweest van een forse afname (Kangur et al. 

2007, 2018). In dit meer zijn in de loop der jaren een aantal gebeurtenissen van massale 

vissterfte in warme zomers geregistreerd die soms permanente omslagen in de 

visgemeenschap te weeg hebben gebracht.  Zo is snoekbaars sterk toegenomen en kleine 

marene bijna verdwenen na de uitzonderlijk warme zomer van 1988. Dat laatste werd ook 

geconstateerd in meren in Finland en Groot-Brittannië (Kungur et al. 2018). Ook in het 

IJsselmeer is in sommige jaren sprake van massale sterfte tijdens of aan het eind van 

hittegolven en ook dan is er kans op spieringsterfte (Noordhuis 2010). Toename van de 

frequentie waarmee hittegolven optreden kan dus, zeker in combinatie met andere 

drukfactoren zoals een lage voedselproductie of hoge visserijdruk (spieringvisserij is echter al 

een aantal jaren verboden) leiden tot trendmatige afname van de populatie. 

 

Opwarming zou ook de opmars van zuidelijke exoten kunnen hebben gefaciliteerd. Vooral 

sinds in 1992 een al eerder bestaande verbinding tussen de Donau en de Main is 

"verbeterd", arriveren jaarlijks enkele vis of macrofauna soorten uit de Donau in het 

stroomgebied van de Rijn. Enkele daarvan zijn ook in het IJsselmeergebied zeer talrijk 

geworden, waaronder de Zwartbekgrondel. Vooral in de meest kunstmatige habitats, zoals 

langs de stortstenen oevers, werd deze soort aanvankelijk sterk dominant. Sinds deze 

invasie wordt de Rivierdonderpad, beschermd onder de habitatrichtlijn en bewoner van 

hetzelfde habitat, niet meer waargenomen.  

 

Door de kunstmatige oorsprong van de meren van het IJsselmeergebied zijn veel van de 

oevers steil en de oeverzones diep. De met water- en oeverplanten begroeide zones 

ondervertegenwoordigd (IJsselmeer en Markermeer/IJmeer), terwijl deze elders juist zijn 

oververtegenwoordigd (Randmeren) door de kunstmatige verdeling van dieptezones over de 

meren (Noordhuis 2010). Door de geringe peildynamiek zijn periodiek overstromende 

graslanden beperkt aanwezig. De visfauna is hierdoor eenzijdig en bestaat uit 5 tot 6 

dominante soorten (Noordhuis 2010). Deze geringe diversiteit kan ervoor zorgen dat de 

weerstand en/of veerkracht van ecosysteem verminderd wat kan leiden tot een verlies van 

essentiële ecosysteemfuncties met klimaatverandering. Met de verdere ontwikkeling van de 

Marker wadden en de uitvoering van een reeks andere inrichtingsprojecten, zoals eerder de 

Kreupel, maar ook de IJsselmonding, momenteel Trintelzand, Oeverdijk, PEN-eiland en in de 

toekomst wellicht Marker Wadden 2 en de verbinding met de Oostvaardersplassen 

(Nationaal Park Nieuwland) en andere ontwikkelingen in het kader van PAGW, zal de 

transitie zone tussen land en water verbeteren, wat de habitat voor vissen kan vergroten. 

  

Voor de vissen die voorkomen in het IJsselmeergebied gelden dezelfde potentiele 

veranderingen als voor vissen in rivieren. Ook hier wordt met een hogere temperatuur het 

groeiseizoen verlengt. Een recent onderzoek wees uit dat de voedingsperiode van de smelt 

2.9 dagen is vervroegd (Keller et al. 2020). Doordat 50% van de eitjes voor 1 april uitkomen 

(Keller et al. 2020), maar het zoöplankton pas later begint te groeien (Noordhuis 2010) kan er 

een mis-match op trofisch niveau ontstaan. Een ander voorbeeld is de snoekbaars, die door 

klimaatverandering al sneller is gaan groeien en zich steeds eerder voortplant (Noordhuis 

2010). 

  

Er worden ook trekvissen aangetroffen in het IJsselmeer gebied. Een voorbeeld hiervan is de 

spiering, deze vis heeft het nu al moeilijk in Nederland. De hoge temperatuur brengt de 

ei-fase van spiering in gevaar (dit gebeurt bij 12oC), wat kan leiden tot grote sterfte (Burgos & 

Van Den Beld 2009). Het IJsselmeer is relatief ondiepe en het zal lastig zijn voor de spiering 

om de diepere koelen stukken te vinden.  
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Deze vis kan met tijdens hoge temperatuur naar zee vluchten, maar dit is door afsluiting tot 

nog toe niet mogelijk in IJsselmeer (Ruurd Noordhuis 2010). De komst van de vismigratie 

rivier kan hier een uitkomst bieden. Naast trekvissen zijn er ook belangrijkste roofvissen in dit 

gebied, zoals de snoekbaars en de baars, welke ook van belang zijn voor de commerciële 

visserij. Beide roofvissen hebben een voorkeur voor de spiering, maar het is onduidelijk hoe 

de teruglopende populatie van spiering invloed heeft op de op de populatie roofvissen en 

alternatieve prooien (zoals blankvoorn, pos, en kannibalisme).  

4.6 Effecten van temperatuurstijging op vogels 

Vogels reageren zijn mobiel en gebruiken vaak verschillende gebieden en habitats in hun 

levenscyclus. Nederland is bij uitstek een land van trekvogels, waarbij die verschillende 

gebieden vaak ver uit elkaar liggen. Vogels in een bepaald gebied reageren dus zowel lokaal 

op temperatuurverandering en daardoor gestuurde veranderingen in voedselbeschikbaarheid 

als in gebieden waar ze andere fases van hun cycli doormaken. Niet alle veranderingen in 

aantallen in Nederland zijn dus bij ons veroorzaakt. Er is veel geschreven over veranderingen 

in verspreidingsgebieden, trekpatronen en fenologie (tijdstip van aankomst en vertrek) in 

relatie tot klimaatverandering. Net als bij vissen zijn in ons land trends te bespeuren van 

toename van zuidelijke soorten (cetti’s zanger, zilverreiers, bijeneter) en afname van 

noordelijke soorten (grote zaagbek, nonnetje, wilde zwaan). Wintervogels waarvan het 

zwaartepunt van het overwinteringsgebied ten noordoosten van Nederland ligt, hebben een 

gemiddeld meer negatieve aantalstrend dan soorten waarbij Nederland in het centrum van 

het overwinteringsgebied ligt. In landen rond de Oostzee, zoals Zweden en Finland, 

overwinteren veel soorten die vanouds zuidelijker overwinteren, in steeds grotere aantallen, 

terwijl soorten met een nog noordelijker verspreiding (bijv. steller’s eidereend) daar juist 

afnemen omdat ze in de poolgebieden blijven (van Roomen et al. 2020). Deze noordwaartse 

verschuiving van soorten is voor Nederland recent in beeld gebracht voor gemeenschappen 

van broedvogels, samen met gemeenschappen van libellen, vlinders en planten (van Swaay 

et al. 2018). Door het zwaartepunt van de Europese verspreiding van soorten vast te stellen 

kan de verschuiving van het gewogen gemiddelde van een gemeenschap van soorten door 

de jaren heen gevolgd worden (CTI; Community Temperature Index). Internationaal treedt 

door de veranderingen in verspreiding soms ook verschuivingen op van vogels van 

beschermde naar onbeschermde gebieden, zodat het netwerk van beschermde gebieden op 

den duur zal moeten worden aangepast (Pavón-Jordán et al. 2020). 

 

Behalve effecten op verspreiding en fenologie zijn ook bij vogels effecten op energieopslag 

en conditie van vogels. Een recente studie op basis van gegevens van 19 soorten over 21 

jaar vond echter geen aanvullende effecten hiervan op het voortplantingssucces en de 

populatie ontwikkeling (McLean et al. 2020). 

4.6.1 Waddenzee 

Effecten van klimaatverandering op de vogelpopulatie kunnen optreden in de Waddenzee 

(via draagkracht), maar ook in de broedgebieden en de andere doortrek- en 

overwinteringsgebieden die de vogels aandoen (via trekgedrag en populatie-omvang). Al 

deze veranderingen kunnen effect hebben op het aantal vogels dat van de Waddenzee 

gebruik maakt. Veel vogels die de Waddenzee als doortrekgebied gebruiken overwinteren en 

broeden elders (tropische gebieden en Arctische gebieden respectievelijk) (van Roomen et 

al. 2018). In het Arctische gebied vormt de klimaatverandering op dit moment de grootste 

bedreiging (Post et al. 2009) en er wordt dan ook verwacht dat trekvogels, die ook de 

Waddenzee aandoen, hier ook de gevolgen van gaan ondervinden. Op de langere termijn 

ondervinden vogels die in het Europese en Siberische gebied broeden de negatieve effecten 

van opwarming (figuur 4.9).   
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Figuur 4.9. Gemiddelde lange- en korte termijn trends van populaties opgedeeld over hun broedzone (klimaat; 

linker paneel) inclusief 95% betrouwbaarheidsinterval. Voor Arctisch broedende vogels is ook de geografische 

regio weergegeven (rechter paneel). Figuur uit van Roomen et al. (2018). 

4.6.1.1 Voedselbeschikbaarheid 

Het voedsel van vogels bestaat uit organismen die op hun beurt effecten ondervinden van de 

verhoging van temperatuur. Er kunnen mismatches ontstaan in het voedselweb (zie box 2), 

vooral doordat kleinere organismes lager in het voedselweb zich sneller aanpassen aan 

klimaatverandering dan grotere organismes hoger in het voedselweb (zoals vogels). Hierdoor 

kan bijvoorbeeld de beschikbaarheid van prooidieren verschuiven ten opzichte van de timing 

van de vogeltrek (Voigt et al. 2003; Høye et al. 2007; Both et al. 2009; Burgess et al. 2018). 

Het is echter onbekend in hoeverre migrerende Waddenzee vogel soorten negatieve effecten 

ondervinden van deze fenologische mismatches (Bairlein & Exo 2007; Reneerkens 2020). 

Een voorbeeld van een veranderende voedselrelatie is die tussen de mossel en de eider 

(Somateria mollissima). De eider populatie is sterk afgenomen over de laatste decennia, van 

±3,000 paren in 1992 naar ±1,000 paren in 2008 (Laursen & Møller 2014). Een deel van de 

eider populatie broedt buiten Nederland en overwintert in de Waddenzee. Een van hun 

voedselbronnen is de gewone mossel (Mytilus edulis), maar door de warmere winters is er 

een verhoging van de graasdruk op de planktonische larven van gewone mossel waardoor 

mossel populaties afnemen (Beukema et al. 2015).  De afname van de mossel in de 

Nederlandse Waddenzee is versterkt door het oogsten van mosselculturen, waardoor eiders 

overgaan naar voedsel met lagere kwaliteit. Dit heeft dan weer gevolgen voor de reproductie 

van eiders (Laursen & Møller 2014).  

 

Ook effecten elders in de migratieroute van de vogels kunnen gevolgen hebben voor de 

vogels in de Waddenzee (van Roomen et al. 2018; Reneerkens 2020). Zo nam de populatie 

van kanoetstrandlopers, een vogel die over grote afstanden migreert, af door een afname in 

lichaamsgrootte, waarschijnlijk door ondervoeding (van Gils et al. 2016). Jaren waarin de 

sneeuw vroeg begon met smelten in Siberië zorgde waarschijnlijk voor een mismatch in het 

seizoen met een van hun voedselbronnen in Siberië (insecten). Hierdoor werden 

jongvolwassen kanoeten waargenomen in Polen (hun tussenstop) met kortere snavels. Deze 

kortere snavels zorgde voor een afname in de overleving op hun overwinteringslocatie 

(Mauritanië), omdat ze niet meer bij hun meest voordelige voedselbron konden die diep in het 

sediment begraven is.  
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Dit voorbeeld geeft aan dat de veranderingen van temperaturen elders ook effecten kunnen 

hebben op de populatie en groei van organismes in de Waddenzee (Reneerkens 2020).  

 

Er heeft ook een verschuiving plaatsgevonden in de populaties watervogels binnen de 

Waddenzee afhankelijk van hun voedselbron (figuur 4.10) (van Roomen et al. 2012b). Zo 

namen in de periode 1991-2009 in de Nederlandse Waddenzee populatie watervogels af die 

zich voornamelijk voeden met tweekleppigen. Tegelijkertijd werd er een toename 

waargenomen in de watervogel populaties die zich voornamelijk voeden met borstelwormen. 

Deze trend kan echter ook weer gevolgen hebben voor trofische niveaus lager in het 

voedselweb.  

 

Verder heeft plotselinge massasterfte van voedselbronnen door extremen zoals hittegolven 

voor watervogels grote gevolgen voor de populaties, deze massasterfte kan plaatsvinden in 

broedgebieden, trekovergangsgebieden of overwinteringsgebieden (Meehl et al. 2007). 

 

 

Figuur 4.10. Verandering van populatie watervogels in het intergetijdengebied van de Waddenzee, 

gemiddelde per regio en per voedselsoort is weergegeven (inclusief 95% betrouwbaarheidsinterval). Figuur 

uit van Roomen et al. (2012b). 

4.6.1.2 Energiebehoefte 

De temperatuurverhoging heeft ook impact op de energiehuishouding van de vogels, en 

indirect hun voedselbehoefte. Er zijn verschillende positieve relaties te onderscheiden tussen 

temperatuurstijging en energiebehoeftes van vogels. Watervogels houden namelijk hun eigen 

lichaamstemperatuur constant met minimale metabolische regulatie binnen een bereik van 

omgevingstemperaturen (Scholander et al. 1950). Dit kan echter veel energie kosten in 

gebieden als de Waddenzee en de Arctische omgeving (Wiersma & Piersma 1994; Piersma 

et al. 2003), wat bij een stijging in temperatuur minder wordt. De hogere 

omgevingstemperaturen in de Arctische omgeving kunnen ook positieve effecten hebben op 

het broeden. Het is immers zo dat lagere temperaturen kunnen leiden tot toename in 

energieverbruik bij het broeden (Piersma et al. 2003) en een langere broedtijd, waardoor de 

foerageer periode wordt verkort (Krijgsveld et al. 2003). Daarnaast zou eventuele prooi van 

kustvogels ook minder actief kunnen zijn bij lagere temperaturen, wat het moeilijker maakt 

voor de vogels om hun voedsel te vinden (Tulp & Schekkerman 2008). In beide gevallen zal 

een stijging in temperatuur leidden tot positieve effecten op de energiehuishouding en 

voedselbehoeftes. 
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Negatieve effecten van temperatuurstijging zijn echter ook waar te nemen, o.a. 

gedragsaanpassing en oververhitting. Extreme hitte kan bijvoorbeeld leiden tot een verhoging 

van energieverbruik door bijvoorbeeld een gedragsaanpassing om oververhitting te 

voorkomen. Vooral in tropische omgevingen, waar veel vogels die in de Waddenzee 

voorkomen overwinteren, zijn deze gedragsaanpassingen belangrijk op het moment dat 

kustvogels op het punt staan te vertrekken voor migratie en veel onderhuids vet bevatten 

(Battley et al. 2003). Reneerkens, (2020) concludeerde dan ook dat de voordelen van 

verminderde energiekosten bij een temperatuurstijging beperkt lijken te zijn. 

4.6.1.3 Verspreiding 

Over het algemeen wordt binnen de Waddenzee (Nederlandse, Duitse en Deense samen) 

een duidelijke verschuiving in de populaties van watervogels waargenomen met afnames en 

toenames van verschillende soorten (figuur 4.11) (van Roomen et al. 2012b). Los van de 

trends zijn er duidelijke relaties tussen de strengheid van de winter en het aantal vogels van 

een bepaalde soort in de Waddenzee, waarbij de relatie afhankelijk van de soort positief of 

negatief kan zijn, soms met verschillen in deelgebieden. Dit komt omdat vogels hun 

trekgedrag aanpassen aan de weersomstandigheden (Bairlein & Exo 2007). Door 

klimaatverandering kunnen dergelijke mechanismen trends veroorzaken. Op de schaal van 

Europa bestaat er ook een trend dat wadvogels in toenemende mate oostelijker 

overwinteren, waar de winters vroeger kouder waren (Austin & Rehfisch 2005; MacLean et 

al. 2008). Ook soorten die voorheen in het zuiden of zuidwesten overwinterden, zoals de 

wulp (Numenius arquata), verschuiven noordwaarts wat zorgt voor een toename in 

watervogel soorten in de Waddenzee (Hornman et al. 2012; Laursen & Frikke 2013). Deze 

geografische verspreiding van vogels wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de milde winters. 

Hierdoor komen ze in gebieden die voorheen niet of nauwelijks te tolereren waren, maar nu 

de juiste eigenschappen hebben (MacLean et al. 2008). Daarnaast sparen de vogels 

waarschijnlijk energie door de migratieroutes naar de broedplaats te verkorten (Fox et al. 

2015). De eigenschappen van de broedplaatsen veranderen ook waardoor, vooral met het 

snel veranderende noordelijke klimaat, vogel soorten richting het noorden trekken 

(Lehikoinen & Virkkala 2016). Zo broeden de lepelaar (Platalea leucorodia),  de 

zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) en kleine zilverreiger (Egretta garzetta) steeds 

vaker in de Waddenzee (periode van 1991-2013), terwijl zij voorheen vooral in zuidelijk 

Europa voorkwamen (Kleefstra et al. 2009; Koffijberg et al. 2015). 

 



 

 

 

58 van 116  Effecten van temperatuurtoename op de grote wateren 

11205270-005-ZWS-0003, 5 januari 2021 

 

Figuur 4.11. Populatie veranderingen in watervogels die afhankelijk zijn van het intergetijdengebied in de 

Waddenzee uitgedrukt als de snelheid van jaarlijkse veranderingen (in percentage met 95% 

betrouwbaarheids-interval) voor de periode 1991-2009. Figuur uit van Roomen et al. (2012b). 

4.6.2 Zuidwestelijke Delta 

Net als in de Waddenzee of het IJsselmeergebied zijn in de deltawateren in de loop der jaren 

verschuivingen opgetreden in de samenstelling van de vogelgemeenschappen. Soms zijn die 

verschuivingen te verbinden aan veranderingen in voedselbeschikbaarheid, bijvoorbeeld in 

relatie tot zuurstoftekorten (o.a. Arts et al. 2019). Deze tekorten kunnen weer worden 

beïnvloed door temperatuurveranderingen. Veel van de bij de Waddenzee beschreven 

invloeden (o.a. Reneerkens 2020; zie 4.6.1) zullen ook betrekking hebben op de 

deltawateren, ook al werd eerder de verwachting uitgesproken dat hier de effecten van 

klimaatverandering zoals mogelijk hogere temperaturen, minder strenge winters of 

veranderingen van stormfrequenties zullen “wegvallen” in de jaar-op-jaar variabiliteit (Ronde 

et al. 2013). De volgende effecten zouden niettemin kunnen optreden specifiek voor de 

zuidwestelijke Delta:  
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In de zuidwestelijke Delta zijn in de broeitijd voornamelijk omnivore vogels te vinden (79%), 

met in mindere mate visetende vogels (16%) en invertebraten-eters (5%) (van der Winden et 

al. 2017). Buiten de broeitijd is deze verdeling geheel anders met een hoog aantal 

plantetende vogels (47%) en daarnaast evertebraten-eters (28%), omnivoren (14%), 

schelpdiereneters (8%) en viseters (3%). In deze verschillende voedselgroepen zijn ook 

verschillende trends waargenomen in de laatste decennia (Tabel 4.1). Zo werd zowel buiten 

als binnen het broedseizoen om in de Westerschelde een afname waargenomen in de 

omnivore vogels. Viseters en predatoren namen toe, zowel binnen als buiten het 

broedseizoen. Overwinteraars die zich met planten of bodemdieren voeden nemen af in 

aantallen, terwijl deze evertebraten-eters in het broedseizoen toenemen. Het was echter 

vaak onduidelijk of dit een direct gevolg is van temperatuurstijging. Een vergelijking door van 

der Winden et al. (2017) met andere deltawateren toonde echter dat de meeste vogels het 

slechter deden in de Westerschelde t.o.v. andere wateren. De oorzaak van de afname kan 

dus gedeeltelijk gezocht worden in de Westerschelde, of deze oorzaak gekoppeld is aan 

temperatuurstijging blijft onduidelijk. 

 

Tabel 4.1 De trends pleisteraars, overwinteraars en broedvogels in de periode 1980-2015 in de zuidwestelijke 

Delta. De kleuren geven de ontwikkeling van aantallen weer: groen = positief, oranje = neutraal, 

rood = negatief. De tekens geven het belang van het gebied voor de desbetreffende groep vogels weer: ++ 

groot belang, + matig, 0 niet of nauwelijks. Tabel gecreëerd naar de tabellen uit van der Winden et al. (2017). 
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Westerschelde 0 ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ 

Oosterschelde + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

Grevelingen ++ ++ 0 ++ ++ + ++ ++ ++ + 

Volkerak ++ ++ 0 ++ ++ + ++ ++ ++ + 

Zoommeer 0 + + 0 + 0 0 + + 0 

Veerse Meer 0 + + ++ ++ 0 + + ++ + 

 

In de Zeeschelde werd in het begin van de eeuw een stijging in overwinterende eenden 

waargenomen, als gevolg van de toename in voedsel (wormen: Oligochaeta) (Verbessem et 

al. 2008; Van Den Bergh 2009). Deze piek in wormen is echter afgevlakt en er zijn andere 

dieren bijgekomen. Door de toename van andere bodemdiereneters (garnalen, vissen) is het 

voedsel beperkter dan in het begin van deze eeuw en is er weer een afname zichtbaar. Een 

trend die in andere deltawateren minder of niet zichtbaar is, zelfs niet in de Westerschelde.  

 

De zuidwestelijke delta is het gebied waar de opmars in Nederland geconcentreerd is 

geweest van enkele zuidelijke broedvogelsoorten die zich de laatste decennia noordwaarts 

hebben uitgebreid tot in Nederland.  
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Voorbeelden zijn kleine zilverreiger, zwarkopmeeuw en graszanger, in zoete delen van de 

delta en de Biesbosch ook cetti’s zander (Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018). In dit 

deel van Nederland zijn vooral de winters zachter dan elders, met bijna drie keer minder 

ijsdagen dan in het noordoosten. IJsvrije winters komen hier dus het vaakst voor. Voor kleine 

zilverreiger en cetti’s zanger, en mogelijk ook voor de graszanger, zijn strenge winters een 

beperkende factor bij de uitbreidingen (figuur 4.12). 

 

 

 

 

 

Figuur 4.12. Linksboven: verdeling van het gemiddeld aantal ijsdagen over Nederland (KNMI). Rechtsboven: 

Winterverspreiding van kleine zilverreigers. Linksonder: Versrpeiding Zwartkopmeeuw (niet-bxroedvogels). 

Rechtsonder: Verspreiding Graszanger (niet broedvogels). Vogelkaarten www.sovon.nl. en Sovon 

Vogelonderzoek Nederland 2018. 

 

Negatieve effecten van stijgende watertemperatuur kunnen ook liggen in de toenemende 

kans van ziekte uitbraak. Zo toonde een studie Anza et al. (2016) dat de omstandigheden 

voor de uitbraak van botulisme (door Clostridium botulinum) binnen watervogels geschikter 

worden met stijgende watertemperatuur en lange periodes van droogte.  

4.6.3 Rivierengebied 

Door de opwarming kunnen verschuivingen ontstaan in de beschikbaarheid van voedsel voor 

vogels. Veel ongewervelde zullen zich bijvoorbeeld eerder ontwikkelen, waardoor er een 

mismatch kan ontstaan met de voedselbehoefte van de vogels.  

http://www.sovon.nl/
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Hierdoor kan het broedsucces afnemen. In hoeverre vogels ook in staat zijn hun 

broedseizoen te vervroegen verschilt per soort (Dawson 2008; Waller et al. 2018). In het 

algemeen vertrekken trekvogels gemiddeld iets meer dan een week eerder naar hun 

broedgebieden dan een halve eeuw geleden door een vroegere start van de lente 

(Lehikoinen et al. 2019). De grootste verschuiving is te zien bij vogels die korte afstanden 

afleggen en de winter doorbrengen binnen Europa of Noord-Amerika, waarbij de 

voorjaarstrek 1,5 tot 2 dagen per 10 jaar vervroegde (Lehikoinen et al. 2019). Vogels die 

lange afstanden trekken en bijvoorbeeld in de tropen overwinteren, vertrekken ook eerder, 

maar slechts 0,6 tot 1,2 dagen per decennium (Lehikoinen et al. 2019). Binnen een soort kan 

de mate van vervroeging ook afhangen van de  beschikbaarheid van broedhabitat 

(Lehikoinen et al. 2019). Individuen die niet broeden vertrekken later, dit zorgt ervoor dat de 

trek ook later eindigt en in totaal dus langer duurt. Het moment waarop de trek begint is vaak 

afhankelijk van het de daglengte, en verschuift daardoor minder makkelijk dan eventuele 

temperatuur gedreven veranderingen in de voedselbeschikbaarheid in het broedgebied (Both 

et al. 2006). De vervroeging van voedselbeschikbaarheid kan de populatie dan in gevaar 

brengen. 

 

Door de temperatuurverhoging zullen zuidelijk vogelsoorten toenemen in aantallen in 

Nederland (Mooij et al. 2005). Dit is al gaande, en is voor een aantal soorten zowel als 

gemeenschappen van broedvogels, libellen, vlinders en planten uitgewerkt op basis van 

Species – en Community Temperature Index; de CTI en STI (Devictor et al. 2012; van Swaay 

et al. 2017, 2018). De STI is de gemiddelde temperatuur in het in het Europese (West 

Palearctische) verspreidingsgebied van een soort. De CTI is het gewogen gemiddelde van 

deze STI’s voor een selectie van soorten, bijvoorbeeld de gemeenschap van soorten uit een 

dier- of plantengroep die in een land voorkomt. Noordwaartse verschuivingen van soorten 

komen via de jaarlijkse soortsamenstelling tot uiting in een toename van CTI van de 

desbetreffende gemeenschap over de jaren. Van de vier onderzochte groepen is vooral bij 

broedvogels en planten een doorgaande toename van de CTI zichtbaar (figuur 4.13). 

 

Voorbeelden van soorten waarbij zo’n noordwaartse verschuiving al gaande is zijn onder 

meer zwartkopmeeuw, lepelaar en zilverreigers. Een afname van strenge winters zal ook 

bijdragen aan succesvolle vestiging en populatiegroei, bijvoorbeeld bij cetti’s zanger en 

ijsvogel. Andere vogels kunnen onder druk komen te staan door de verhogen van 

temperatuur doordat de zomerdebieten in de rivieren verlagen die worden gevoed door 

smeltwater zoals de Rijn, en zo ook de waterstanden in de uiterwaarden. Dit brengt de 

geschikte habitats voor watervogels in gevaar, waardoor de populatie onder druk kan komen 

te staan. Verder zal, net als voor de vissen, de temperatuur stijging ook zorgen voor een 

toename van potentiele pathogenen voor vogels, zoals malaria (Garamszegi 2011) of het 

Usutu virus (Lühken et al. 2017). 
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Figuur 4.13. Community Temperature Index (CTI) voor vogels (linker y-as), dagvlinders, libellen en planten 

(rechter y-as) over de periode 1976-2016. Uit: Van Swaay et al. 2017. 

 

 

 

Figuur 4.14. Verspreiding van de cetti’s zanger als broedvogel in 2005-2008 (links) en in 2017-2019 (rechts). 

Kaartjes van www.sovon.nl. 

 

Een zuidelijke broedvogel die zich gedurende de laatste decennia tot in Nederland heeft 

uitgebreid is de cetti’s zanger. Deze vogel trekt in de winter niet weg en is gevoelig voor 

strenge winters, die de beginnende kolonisatie tot ongeveer 2003 hebben beperkt. Sindsdien 

is de toename zo sterk geweest dat een populatie ontstond die de verliezen van strenge(re) 

winters kan opvangen. Daarbij hebben Zeeuws-Vlaanderen en de Benedenrivieren 

(Biesbosch) een belangrijke springplankfunctie gehad (figuur 4.14; Sovon Vogelonderzoek 

Nederland 2018).  

4.6.4 IJsselmeer en Markermeer 

Het IJsselmeergebied is van grote betekenis voor vogels. Bij de broedvogels, waaronder 

koloniebroeders als visdief en aalscholver, zijn nog geen temperatuur gestuurde 

verschuivingen bekend. Dat is wel het geval bij watervogels in het winterhalfjaar, vogels die 

elders broeden, die hier met vele honderdduizenden pleisteren tijdens de trektijd en in de 

winter. Een aantal soorten zijn echt afgenomen.  

http://www.sovon.nl/
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Daaronder zijn er enkele waarvan de internationale populatietrend in de beschouwde periode 

juist positief was, nl. fuut, brilduiker, grote zaagbek en nonnetje, of waarbij de afname in het 

gebied sterker was op internationaal niveau, nl. kuifeend en tafeleend (van Roomen et al. 

2012a). Bij enkele van deze soorten, vooral bij brilduiker, grote zaagbek en nonnetje, past het 

genoemde verschil in een patroon waarbij trends in landen ten noordoosten van Nederland 

positiever waren dan in landen ten zuidoosten van Nederland (van Roomen et al. 2012a). Bij 

grote zaagbek en nonnetje is er een positieve relatie tussen de ijsbedekking van de Oostzee 

en het aantal vogels dat in de winter naar Nederland en naar het IJsselmeergebied komt 

(figuur 4.15). De afnemende trend van de ijsbedekking draagt op die manier, naast afname 

van spiering, die in het verleden een belangrijke voedselbron vormde, bij aan de negatieve 

trends van de aantallen van deze soorten in het IJsselmeergebied (Noordhuis 2010). 

 

 

Figuur 4.15. Relatie tussen het aantal grote zaagbekken en nonnetjes in Nederland en de ijsbedekking van de 

Oostzee. Uit Noordhuis 2010. 

4.7 Effecten van temperatuurstijging op zoogdieren 

Net als vogels zijn zoogdieren warmbloedig en mobiel, hoewel die mobiliteit voor kleine 

soorten zoals de noordse woelmuis sterk beperkt is. Enkele soorten zijn intensief aan water 

gebonden; zeehonden en grijze zeehonden in de Waddenzee en de Delta, otters, bevers, 

muskusratten, woelratten, noordse woelmuizen en waterspitsmuizen in de zoete wateren.  

4.7.1 Waddenzee 

De effecten van temperatuurstijging werden ook waargenomen binnen de allergrootste groep 

organismes in de Waddenzee, bij de zoogdieren. Reijnders et al. (2010) zag een 

verschuiving in de voortplanting van zeehonden als gevolg van stijgende temperaturen; de 

geboorte van zeehonden pups verschoof 0.71 dagen per jaar tussen 1974 en 2009, wat erop 

neerkomt dat zeehonden 25 dagen eerder geboren werden (gemiddeld) in 2009 t.o.v. 1974. 

Osinga et al. (2012) toonde middels een analyse van de data van strandingen van 

verweesde pups die werden opgenomen voor revalidatie een gemiddelde verschuiving van 

0.88 dagen per jaar in de periode 1974-2008. In de Duitse Waddenzee werd een 

vergelijkbare verschuiving waargenomen in de timing van voortplanting, zowel in 

Niedersachen (0.59 dagen per jaar) als in Schleswig-Holstein (0.68 dagen per jaar) 

(Reijnders et al. 2010). Verwacht wordt is dat deze verschuivingen een gevolg is van 

gedragsveranderingen gerelateerd aan klimaatsverandering en voedsel beschikbaarheid 

(Reijnders et al. 2010; Osinga et al. 2012).  
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4.7.2 Zuidwestelijke Delta 

In de Westerschelde is een positieve ontwikkeling gaande wat betreft de populatie van 

gewone zeehonden (Barneveld, Nicolai, Boudewijn, de Jong, et al. 2018; Vlaams-

Nederlandse Scheldecommissie 2019). Daarnaast wordt ook de grijze zeehond en bruine 

vinvis steeds vaker waargenomen in de Westerschelde. Deze waarnemingen keken er niet of 

deze toename toe te schrijven was aan de stijgende temperaturen. 

4.7.3 IJsselmeergebied 

In het IJsselmeergebied verschijnen inmiddels af en toe otters, maar er is nog nauwelijks 

sprake van gevestigde populaties die onderhevig zijn aan klimaat-gestuurde veranderingen in 

het leefgebied. Dat is mogelijk wel het geval bij populaties noordse woelmuizen en 

waterspitsmuizen die hier buitendijks leven. Uit het buitenland (Litouwen) zijn wel wat 

indicaties van positieve effecten van milde winters op de overleving van kleinere noordse 

woelmuizen (Balčiauskienė en Balciauskas 2009) 
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5 Relaties met andere stressoren 

In het vorige hoofdstuk kwam geregeld naar voren hoe moeilijk het is om klimaatverandering 

te onderscheiden van andere drukfactoren als oorzaak van ecologische veranderingen in de 

grote wateren. Met betrekking tot de watertemperatuur is er allereerst interactie met andere 

oorzaken van opwarming van het water, met name lozingen van koelwater of anderszins 

opgewarmd water. Ook minder voor de hand liggende oorzaken kunnen zorgen voor warmer 

water, zoals afnemende schaduwwerking in kleinere of smalle wateren door het verwijderen 

van bomen langs de oevers. Het omgekeerde van koelwaterlozing is echter ook aan de orde: 

afkoeling door onttrekking van warmte aan oppervlaktewater. Dit fenomeen lijkt in de nabije 

toekomst vaker te gaan spelen (Boderie & Wortelboer 2020; De Lange et al. 2017). 

 

Daarnaast zijn de effecten van opwarming vaak nauw verweven met effecten van andere 

factoren, zoals veranderingen in waterkwaliteit. Sinds de opwarming in Nederland in de jaren 

1980 is versneld, zijn tevens grote veranderingen opgetreden in de waterkwaliteit. Verhoogde 

productie door opwarming kan gemakkelijk zijn gemaskeerd door de effecten van de afname 

van de voedselrijkdom. De opmars van exoten, soms mede gefaciliteerd door opwarming, 

kan veranderingen veroorzaken in de abundantie van andere soorten, die mogelijk ook door 

opwarming (en verandering van voedselrijkdom) kunnen worden beïnvloed. Veranderingen in 

de abundantie van vissen en vogels kunnen ook worden veroorzaakt door veranderingen in 

inrichting en gebruik, bijvoorbeeld visserij. De kunstmatige inrichting en het gebrek aan 

habitatdiversiteit en dynamiek maakt de ecosystemen extra gevoelig voor drukfactoren zoals 

opwarming.  

5.1 Invloed van overige aspecten van klimaatverandering 

Behalve via de toename van de luchttemperatuur wordt de watertemperatuur mogelijk 

indirect door klimaatverandering beïnvloed. In de rivieren heeft een hogere stroomsnelheid 

een dempende invloed op temperatuurfluctuaties. Een lage stroomsnelheid gaat veelal 

samen met een lagere waterstand en een geringere diepte, en die combinatie zal vaker 

voorkomen als de hoeveelheid neerslag in de (na)zomer afneemt en de verdamping 

toeneemt. Tijdens hittegolven is met name de rivier dan extra gevoelig voor opwarming en 

algenbloei (zie hieronder). Bij een extreem lage waterstanden kan de stroming bijna 

wegvallen (met name in de Maas) en reageert het water als in een meer op hoge 

temperaturen, met sterke algenbloei en uitputting van voedingsstoffen (Noordhuis et al. 

2019).  

 

Waarschijnlijk zijn dergelijke invloeden echter van beperkte betekenis. Zo zijn er in de rivieren 

weliswaar verschillen tussen jaren met lage en hoge afvoer in de gemiddelde temperatuur, 

maar die worden vooral veroorzaakt doordat geloosd koelwater (zie volgende paragraaf) zich 

gemiddeld over weinig, respectievelijk veel water verdeelt (Wessels 1984). In combinatie met 

koelwaterlozing kan trendmatige afname van de afvoer in de nazomer dus alsnog zorgen 

voor toename van de gemiddelde watertemperatuur. 

 

In dieper water zijn veranderingen in stroming en windpatronen van invloed op de menging 

en dus op het verticale verloop van de watertemperatuur en het optreden van eventuele 

stratificatie. Ook de opwarming zelf heeft daar invloed op, en die invloed is waarschijnlijk 

groter, vooral met inbegrip van de verlenging van het zomerseizoen door opwarming van 

voor- en najaar. 
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Toename van de zoutgehalten van binnenwater door zeespiegelstijging kan ook enig effect 

hebben op de watertemperatuur. De werking is echter complex. Zout water heeft een lagere 

soortelijke warmtecapaciteit dan zoet water. Dat betekent dat er minder energie nodig is om 

de temperatuur te laten stijgen. Zout water warmt dus makkelijker op, kan meer warmte 

opnemen maar koelt ook weer sneller af, zoet water houdt de warmte langer vast. Het 

vriespunt van zout water ligt lager dan dat van zoet water. Het warmteverlies door 

verdamping is kleiner dan vanuit zoet water (Abdelrady 2013). De balans hangt dus mede af 

van de inhoud/oppervlakte verhouding; ondiepe wateren koelen vooral af via verdamping.  

 

Het verschil in warmtecapaciteit tussen puur zoet water en verzadigd zout water bedraagt 

zo'n 20%. De effecten van een opmars van brak water zijn dus voorlopig beperkt. Het wordt 

nog iets ingewikkelder omdat zout water zwaarder is dan zoet water, en koud water zwaarder 

dan warm water. Als wind of stroming niet voor menging zorgen, kan het oppervlaktewater 

grotendeels zoet zijn, zodat de lucht-water interactie nauwelijks verandert. 

5.2 Andere oorzaken van temperatuurverandering  

5.2.1 Koelwaterlozingen 

De watertemperatuur in de Rijn en de Maas is sterker gestegen dan de luchttemperatuur en 

de temperatuur in de meren en de kustwateren (zie figuur 3.12, figuur 5.1). Dat is het gevolg 

van een toename van koelwaterlozingen in binnen- en buitenland. Ongeveer 65% van de 3,2 

graden toename van de temperatuur van het Rijnwater en de 2,9 graden toename in het 

Maaswater vanaf 1910 zou door koelwaterlozingen zijn veroorzaakt (Compendium van de 

Leefomgeving, PBL/CBS /WUR; https://www.clo.nl/indicatoren/nl0566-temperatuur-
oppervlaktewater). De toename luchttemperatuur sindsdien bedraagt 1,9°C en heeft zich 

vooral vanaf 1960 voorgedaan. De toename in de rivieren is duidelijk eerder begonnen, 

volgens Wessels (1984) ongeveer vanaf 1940. Door de toename is ook het aantal dagen met 

hoge temperaturen sterk gestegen en het aantal dagen met lage temperaturen is sterk 

gedaald (figuur 5.1). IJsvorming komt op de rivier sinds 1970 vrijwel niet meer voor (IJssel; 

Wessels 1984). Recente stagnatie van de toename van de gemiddelde watertemperatuur in 

de Rijn en zelfs enige afname in de Maas is vermoedelijk veroorzaakt door afname van 

koelwaterlozingen. Het verschil in de gemiddelde zomertemperatuur tussen de rivieren en de 

grote meren is daardoor iets afgenomen (figuur 5.1). 

 

 

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0566-temperatuur-oppervlaktewater
https://www.clo.nl/indicatoren/nl0566-temperatuur-oppervlaktewater
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Figuur 5.1. Versterkte opwarming van de rivieren door koelwaterlozingen. Boven: toename van het aantal 

dagen met hoge watertemperaturen in Rijn en Maas. Onder: afname van het aantal dagen met koud water. 

Naar het Compendium voor de Leefomgeving 2017, gegevens RWS. 

 

Deze lozingen zijn wel enigszins gereguleerd; voor De Kaderrichtlijn Water (KRW) geldt een 

Goed Ecologisch Potentiëel (GEP-waarde) van 25°C en de temperatuur mag door lozingen 

maximaal 3° stijgen. Sinds 2005 gelden de regels dat bij koelwaterlozingen in de rivier het 

gebied met een temperatuur van meer dan 30°C niet groter mag zijn dan 25% van het totale 

oppervlak van de doorsnede van de rivier, terwijl de rest van de rivier niet meer dan 3°C mag 

opwarmen. Dat geldt in het algemeen voor de mengzone in zoet water, in zout water is de 

maximum opwarming 2°C (LCW 2012). Als de temperatuur in de rivier stijgt boven de 28°C 

gelden dus beperking voor koelwaterlozing. Op 25 juli 2019 is deze waarde in de Maas bij 

Eijsden van ongeveer 15.00 - 17.10u voor het eerst overschreden (geautomatiseerde 

continumetingen RWS vanaf 2013). Door de combinatie van klimaatverandering en 

koelwaterlozing krijgen de betrokken bedrijven vaker met beperkingen te maken. 

Alternatieven zijn koeltorens of gebruik van de warmte voor energievoorziening van 

omliggende bedrijven. 
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Figuur 5.2. Modelsimulatie van opwarming van het Hollands Diep aan het oppervlak (boven) en bij de bodem 

(onder) op een warme dag (12 aug 2003), als gevolg van een koelwaterlozing vanuit het industriegebied ten 

zuiden van de Sassenplaat. Opwarming in graden ten opzichte van de "schaduwtemperatuur" zonder de 

lozing. Uit Kallen et al. 2008.  

 

Ook in andere wateren dan de Rijn en de Maas vinden lozingen van koelwater plaats, of van 

water dat op andere manieren is opgewarmd, zoals in rwzi's. In de ontvangende 

waterlichamen koelt dit water met toenemende afstand van het lozingspunt natuurlijk af. 

Modelstudies suggereren echter dat het gebied dat wordt opgewarmd, afhankelijk van de 

waterbewegingen, aanzienlijk kan zijn (figuur 5.2, boven; Kallen et al. 2008). Omdat warm 

water stijgt is de toename het sterkst in de toplaag van de waterkolom, maar ook de 

onderlaag kan afkoelen, afhankelijk van de waterbeweging eventueel juist verder van het 

lozingspunt (figuur 5.2, onder). Bij vergelijking van de gemiddelde temperatuur van een 

aantal rijkswateren blijkt dat de rivieren lange tijd ongeveer twee graden warmer waren dan 

de grote wateren van het IJsselmeergebied en de delta.  
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Het water in het Ketelmeer is gemiddeld iets warmer is dan in de overige randmeren, 

mogelijk als gevolg van aanvoer van extra warmte met de IJssel (figuur 5.3).  

 

 

Figuur 5.3. Verschillen in gemiddelde zomertemperatuur tussen de rivieren, de randmeren, het IJsselmeer en 

Markermeer en de deltawateren in vier opeenvolgende perioden. Gegevens RWS. 

5.2.2 Warmte onttrekking 

Als warmte uit de oppervlaktewateren wordt gebruikt als thermische energiebron, wordt 

elders afgekoeld water geloosd (Boderie & Wortelboer 2018; De Lange et al. 2017). Dit 

gebeurt niet in de winter en is in voor- en najaar weersafhankelijk, het gebruik van 

oppervlaktewater is rendabel bij temperaturen vanaf ongeveer 15°C. De lokale afkoeling kan 

tot ongeveer 5 graden bedragen (figuur 5.4). Op dit moment zijn er nog maar weinig 

bedrijven die op deze manier thermische energie winnen (10 in 2015) en is er nog geen 

regelgeving rond koudwater-lozingen. 

 

 

Figuur 5.4. Schematische weergave van temperatuurverandering door warmtewinning uit oppervlaktewater 

gedurende een seizoen. Uit De Lange et al. 2017. 

 

Bij het lozen van afgekoeld water zal de watertemperatuur dalen wat effect heeft op de 

fysisch-chemische reacties als op de ecologie. Zo wordt er meer zuurstof opgenomen in het 

water bij een lagere temperatuur, waardoor er meer zuurstof beschikbaar komt voor 

organisme. Het metabolisme van organisme van organisme neemt ook af bij een lagere 

temperatuur waardoor ze ook minder zuurstof produceren en consumeren (respiratie neemt 

sneller af dan de productie), wat zorgt voor een hogere beschikbaarheid. De verschillen in de 

temperatuur tussen dag en nacht worden kleiner, waardoor er ook een kleinere kans op 

(dag)stratificatie is.  
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De lagere temperatuur zorgt ook voor een verminderde activiteit van het degradatie proces 

van organisch materiaal. Dit heeft tot gevolg dat er minder CO2, fosfaat en 

stikstofverbindingen vrijkomen.  

 

In het voedselweb vinden er ook verschuivingen plaats. De temperatuurverlaging kan voor 

een verschuiving zorgen in algensoorten, waarbij de diatomeeën meer voorkomen bij een 

temperatuur <14oC terwijl er meer blauwalgen zullen zijn bij een temperatuur boven de 20oC. 

De graasdruk door zoöplankton op fytoplankton neemt af (Verdonschot 2007). Door een 

mogelijke verlaging van nutriënten kan de algen biomassa afnemen. Waterplanten groeien 

langzamer bij een lagere temperatuur. Waterplanten die temperatuur gestuurd worden, zoals 

het Fonteinkruid, zullen later gaan bloeien. Er kan ook een verschuiving in soorten ontstaan. 

Voor de hogere organismen zal over het algemeen de groeisnelheid afnemen met een lagere 

temperatuur. Hoe soorten verder reageren hangt af van de temperatuurgevoeligheid van het 

soort en de verandering in competitie en fitness.  

5.3 Waterkwaliteit: eutrofiëring, algenbloei en zwevend stof 

5.3.1 Eutrofiering en algenbloei 

De groei van algen wordt gestimuleerd door hoge watertemperaturen (Liu et al. 2011; Hunter-

Cevera et al. 2016; Trombetta et al. 2019), maar ook door, en vaak samen met, eutrofiëring 

(Cai et al. 2012). Als er voldoende nutriënten zijn, resulteert toename van de 

watertemperatuur dus in een “versterkt eutrofiëringseffect” (Mooij et al. 2005). Omdat algen 

actief zonlicht opnemen, wordt het water bij algenbloei nog meer verwarmd, zodat het effect 

zichzelf versterkt (https://www.epa.gov/nutrientpollution/climate-change-and-harmful-
algal-blooms).  
 

In de Nederlandse grote wateren is de laatste decennia vaak sprake geweest van afname 

van algen (chlorofyl) door afname van de voedselrijkdom (oligotrofiëring). Groeibeperking van 

algen door nutriëntlimitatie kan enigszins worden “opgerekt” door opwarming, als door 

toename van mineralisatie de beschikbaarheid van fosfaat en stikstof toeneemt (interne 

belasting; Smolders et al. 2006). In perioden waarin geen nutriëntlimitatie optreedt kan de 

opname van voedingsstoffen bij hogere temperaturen nog meer worden versterkt (Gillooly et 

al. 2001; Cross et al. 2015), net als de koolstofassimilatie (Falkowsk1 & Raven 2013; 

Lewandowska et al. 2012). 

5.3.2 Zwevend stof, zuurgraad en mineralisatie 

Sinds 1990 neemt het opgelost organische koolstof (DOC) toe in Europese en Amerikaanse 

rivieren en meren (Monteith et al. 2007). In de Rijn bij Lobith en in de Maas bij Eijsden is 

geen absolute toename zichtbaar, maar wel een relatieve; het aandeel opgelost op totaal 

organisch koolstof neemt toe van 60 naar 90% (figuur 5.5). Dat gaat samen met een forse 

afname in de totale hoeveelheid zwevend stof en een toename van het doorzicht (figuur 5.6), 

in de Rijn en de Maas in ongeveer hetzelfde patroon. Er is hiervoor geen eenduidige oorzaak 

aan te wijzen. Het kan komen door vermindering van de zure regen waardoor de 

oplosbaarheid van organisch materiaal in het porie water verlaagde, door toedoen van 

urbanisatie,  ander landgebruik, of door klimaatverandering (Reitsem et al. 2018). Afbraak 

van organisch materiaal kan worden versterkt door temperatuurtoename, maar ook door een 

hogere pH. In de Rijn bij Lobith is de pH sinds ongeveer 1980 flink gestegen (figuur 5.7). Een 

sterke correlatie met een afname van de jaargemiddelde sulfaatconcentratie in het water 

suggereert een verband met de verbetering van de luchtkwaliteit (afname zure regen).  

 

Samen met de opwarming door klimaatverandering en door koelwaterlozingen kan dit de 

mineralisatie in de rivieren hebben versterkt. Dit proces kan zichzelf vervolgens op 

verschillende manieren versterken:  

https://www.epa.gov/nutrientpollution/climate-change-and-harmful-algal-blooms
https://www.epa.gov/nutrientpollution/climate-change-and-harmful-algal-blooms
https://www.epa.gov/nutrientpollution/climate-change-and-harmful-algal-blooms
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Afname van zwevend stof in rivierwater kan leiden tot minder lichtreflectie en meer absorptie 

van warmte. Versterkte mineralisatie kan leiden tot verhoogde nalevering van nutriënten, dus 

interne eutrofiëring, die samen met de hogere temperaturen de algenbloei kunnen versterken 

en versterkte algenbloei kan weer leiden tot een hogere pH. Er kan dus zowel sprake zijn van 

een versterking van opwarming als van gezamenlijke versterking van productie. 

 

 

Figuur 5.5. Veranderingen in de jaargemiddelde concentratie opgelost organisch koolstof (DOC) en particulair 

organisch koolstof (POC) in Rijn bij Lobith en de Maas bij Eijsden. Gegevens RWS. 

 

 

Figuur 5.6. Jaargemiddelde concentratie van zwevend stof (juli-juni aangegeven jaar) en doorzicht (apr-sept) 

in de Rijn bij Lobith en de Maas bij Eijsden, aangevuld met het doorzicht bij Keizersveer. Gegevens RWS. 



 

 

 

72 van 116  Effecten van temperatuurtoename op de grote wateren 

11205270-005-ZWS-0003, 5 januari 2021 

 

Figuur 5.7. Veranderingen van jaargemiddelden van de pH en de sulfaat concentratie in de Rijn bij de Lobith. 

Gegevens RWS. 

 

Figuur 5.8. Vergelijking van het verloop van de pH in het IJsselmeer met het verloop in de Rijn en de IJssel. 

Gegevens RWS. 

 

Het patroon van toename van de pH in de IJssel is in de wintermaanden ook nog herkenbaar 

in het IJsselmeer bij Vrouwezand, zij het op een hoger absoluut niveau (figuur 5.8). Hier zijn 

deze processen dus dominant over een eventueel proces van verzuring door toename van 

het oplossen van atmosferisch CO2 conform de Ocean Acidification. In het IJsselmeer is de 

pH in de zomer hoger. In dat seizoen heeft wel een afname plaatsgevonden, maar dat is 

waarschijnlijk veroorzaakt door afname van algenbloei. 

 

Eigenschappen opgelost organisch koolstof 

Een groot deel van het DOC bestaat uit humusstoffen (HS). Deze stoffen (deeltjes <3.5 kD) 

kunnen worden opgenomen door de cellen van de  waterplanten waar ze kunnen leiden tot 

de vorming van reactieve zuurstof deeltjes, die schade kunnen aanbrengen aan de cellen 

(Steinberg et al. 2006; Grigutytė et al. 2009) of kunnen interfereren met de fotosynthese 

(Pflugmacher et al. 2006). De mate van stress die de planten ondervinden is verschillend per 

soort (Steinberg et al. 2008; Reitsema et al. 2018). Het is nog onduidelijk of er soorten zijn 

die beter gedijen in HS rijk water. Dit is bijvoorbeeld wel het geval voor de rondworm 

Caenorhabditis elegans  (Steinberg et al. 2007). 
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De toename van humusstoffen heeft ook gevolgen voor het microbieel leven in de bodem. Na 

reductie door microbiële activiteit kunnen humusstoffen chemisch opnieuw worden 

geoxideerd door zuurstof (Klüpfel et al. 2014) of geoxideerde verbindingen, zoals ijzeroxiden 

(Lovley et al. 1998). Humusstoffen kunnen bijdragen aan de activiteiten van anaerobe 

oxidatie van methaan (Valenzuela et al. 2019) en dat kan een aanzienlijke impact hebben op 

de methaan budgetten. Humusstoffen kunnen ook gevolgen hebben voor andere processen, 

maar door de beperkte kennis over de structuur, compositie en reactiviteit vanwege de 

heterogeniteit en geografische variabiliteit en de beperkte mogelijkheden om humusstoffen te 

analyseren blijft dit nog onduidelijk (Dou et al. 2020). 

 

Zoals hierboven is geconstateerd is in de Nederlandse rivieren, anders dan in enkele andere 

Europese en Noord-Amerikaanse meren (Monteith et al. 2007), nog geen sprake van 

absolute toename van opgeloste organisch koolstof. Dit maakt een analyse van de relatie 

met opwarming op dit moment minder relevant. 

 

Samenvattend bestaat er dus vanuit de vier basisprocessen van klimaatverandering, cyclisch 

veranderende luchtstromingen, verbetering luchtkwaliteit en afname eutrofiëring 

(oligotrofiëring) een complex van interacties, met mechanismen die soms een tegengestelde 

werking hebben en soms een versterkende (figuur 5.9). De laatste decennia is de werking 

van de afnemende eutrofiering dominant geweest, en voedselrijkdom zal uiteindelijk 

beperkend blijven voor toename van productie door opwarming. Afname van algenbloei door 

oligotrofiëring en afname van zure regen hebben tot nu toe in de binnenwateren en 

kustwateren de verzuring door klimaatverandering overtroffen. Opwarming heeft echter de 

effecten van oligotrofiëring ook vertraagd, en dat is (tijdelijk) versterkt door verandering van 

luchtstromingen en verbetering van de luchtkwaliteit in een complex relatiepatroon met 

enkele positieve terugkoppelingsmechanismen (figuur 5.9). 

 

 

Figuur 5.9. Schema van mechanismen van opwarming naar toename van productie (oranje pijlen) en 

tegengestelde processen (blauwe pijlen) vanuit vier relevante processen. 
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5.4 Inrichting, gebruik en beheer 

5.4.1 Inrichting; waterdiepte en beschaduwing 

Aangezien eigenschappen van waterlichamen als diepte, waterbeweging en ook 

beschaduwing effecten hebben op het verloop van de watertemperatuur zijn ook keuzes met 

betrekking tot de hydromorfologie van de wateren van belang. Bij natuurontwikkeling ten 

behoeve van natuurdoelen en een grotere veerkracht van de grote watersystemen (PAGW) 

worden vaak ondervertegenwoordigde, ondiepe habitats aangelegd, zoals ondiepe 

oeverzones langs meren en nevengeulen langs rivieren. Hier kan het effect van opwarming 

relatief groot zijn. 

 

Omdat water een slechte temperatuurgeleider is, wordt de bovenlaag van het water door de 

zon veel sterker verwarmd dan diepere lagen; 98% van de energie is op 2 meter diepte 

geabsorbeerd. Dit geeft niet alleen dieptegradiënten in temperatuur (in diepere wateren met 

stratificatie), maar ook een verloop van afnemende fluctuaties met toenemende diepte, 

bijvoorbeeld dag-nacht ritmiek. 

 

Dat betekent dat inrichtingskeuzes als verondiepingen kunnen resulteren in warmer water 

met grotere fluctuaties. Meer dynamiek kan weer leiden tot afname van zulke korte termijn 

fluctuaties in watertemperatuur. Toename van waterplanten door verbetering van 

waterkwaliteit of verondieping kan de sedimentatie van zwevend stof bevorderen, waarna het 

heldere water meer licht en warmte kan absorberen en dus nog sneller opwarmt. Beplanting 

op de oevers van kleine of smalle wateren kan via beschaduwing juist weer leiden tot lagere 

(maximum) temperaturen.  

5.4.2 Waterbalans 

Waar wijzigingen in de waterbalans leiden tot afname van diepte, maar in stromende wateren 

ook tot drastische afnames in debieten en doorstroming (stuwpanden rivieren), kan de 

invloed van opwarming toenemen. Een illustratie hiervan is het effect dat de ongebruikelijk 

lage waterstand van eind april en mei 2011 in de Rijn bij Lobith (figuur 5.9; Rozemeijer et al. 

in prep.). De stroming viel vrijwel stil en de rivier ging zich gedragen als een meer, met record 

hoge chlorofylconcentraties door algenbloei en uitputting van opgelost fosfaat. April was 

uitzonderlijk warm en droog dat jaar, in De Bilt was de maandgemiddelde etmaaltemperatuur 

13,1°C, tegenover 9,5°C gemiddeld over 1988-2017 (figuur 5.10). Tijdens de algenbloei in 

mei was de temperatuur weer min of meer normaal, zodat vooral het verlaagde debiet 

sturend moet zijn geweest. 
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Figuur 5.10. Links: verloop van het debiet in de Rijn bij Lobith en het gemiddelde verloop over 1950-2016, 

vergeleken met het verloop van de concentraties chlorofyl en opgelost fosfaat in 2011 (naar Rozemeijer et al. 

in prep., gegevens RWS). Rechts: verloop van de watertemperatuur in de Rijn bij Lobith (RWS) en van de 

maandgemiddelde luchttemperatuur in De Bilt in 2011 (KNMI), vergeleken met het gemiddelde verloop over 

1988-2017. 

5.4.3 Visserij 

Een bijzondere vorm van gebruik die betrekking heeft op ecologie en ecologische 

beoordeling is visserij. Veranderingen in de visserijdruk hebben niet alleen direct effect op 

visbestanden, maar via voedselweb-relaties ook op andere soorten en soortgroepen. Dat kan 

het analyseren van effecten van andere drukfactoren zoals opwarming bijzonder moeilijk 

maken. Een voorbeeld is de sterke afname van spiering in het IJsselmeergebied. Dit is een 

soort die bij ons de zuidgrens van zijn verspreidingsgebied bereikt, en die massale sterfte 

vertoont tijdens hittegolven. Er zijn aanwijzingen voor vervroeging van de paai onder invloed 

van toename van voorjaarstemperaturen (Noordhuis 2010; Noordhuis et al. 2014). De 

afname gaat echter ook gepaard met afname van de voedselrijkdom van het water en volgt 

bovendien op een periode van sterk verhoogde visserij op spiering. Mogelijk is juist de 

combinatie van meerdere drukfactoren funest voor dergelijke soorten. 

5.4.4 Exoten  

Elk jaar verschijnen er uitheemse diersoorten in de Nederlandse wateren als gevolg van 

menselijk handelen, zoals het verbinden van stroomgebieden van rivieren, het lozen van 

ballastwater van schepen dat afkomstig is van andere delen van de wereld of de aquarium- 

en terrariumhandel. Gezien deze oorzaken is de invloed van en interactie met exoten te 

beschouwen als een aspect van inrichting (bijv. het verbinden van de stroomgebieden van 

Rijn en Donau), beheer (bestrijding van exoten) en gebruik (uitzetten op dumpen van exoten, 

ballastwater e.d.). Sommige van die exoten zijn zo succesvol in onze wateren dat populatie 

explosies ontstaan met gevolgen voor de abundantie van inheemse soorten. Veel van die 

exoten, zoals quaggamossel, Japanse oester en zwartbekgrondel, hebben een zuidelijker 

herkomst en worden mogelijk extra gefaciliteerd door de opwarming van onze wateren. 

Effecten van klimaatveranderingen op inheemse soorten kunnen worden gemaskerd door 

effecten van de opmars van exoten, maar in sommige gevallen is daarmee dus sprake van 

een indirect klimaateffect. 

 

Terwijl het succes van exoten van zuidelijke herkomst positief kan worden beïnvloed door 

opwarming, kunnen de effecten daarvan op inheemse soorten in sommige gevallen worden 

gedomineerd door toenemende concurrentie met exoten. Dit aspect is vergelijkbaar met de 

invloed van veranderingen in visserijdruk. 
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6 Gevolgen voor KRW en N2000 beoordeling 

Tien jaar geleden constateerden Van Kouwen en Maarse (2010) dat de effecten van 

klimaatverandering op maatregelen en doelen van de KRW en Natura 2000 slecht waren 

onderzocht. KRW-maatregelen zouden veelal klimaatrobuust zijn en deels ook mitigerend 

werken (Portielje 2009). Specifieke maatregelen kunnen wel uiteenlopende effecten hebben 

op afzonderlijke diergroepen (Harezlak en Maarse 2009; Beumer et al. 2009). Effecten op 

Natura 2000 doelen zouden vooral negatief zijn door noordwaartse verschuiving van 

doelsoorten (Van Kouwen en Maarse 2010). Aanbevolen werd bij nieuwe studies een meer 

holistische aanpak te kiezen, ook omdat een enkele doelsoort via het voedselweb op 

verschillende manieren kan worden beïnvloed. Uit de onderhavige studie blijkt dat de 

kennisleemte sindsdien maar beperkt is ingevuld, onder meer omdat de reguliere 

monitoringsprogramma’s daarop niet altijd goed op zijn toegerust (zie hfdst. 8). 

6.1 KRW beoordeling 

De KRW beoordeling kan met name op twee manieren worden beïnvloed, via de 

ondersteunende parameters, waaronder de watertemperatuur zelf en de waterkwaliteit, en 

via de maatlatten, op basis van de samenstelling van flora en fauna. 

6.1.1 Ondersteunende parameters 

Onder de fysisch chemische ondersteunende parameters valt in de eerste plaats de 

watertemperatuur zelf. Door geleidelijke opwarming, maar vooral ook de toenemende kans 

op extremen zoals hittegolven, kan het vaker voorkomen dat de GEP-norm wordt 

overschreden. Zowel in de meren als in de rivieren wordt dan af en toe de grenswaarde van 

25°C bereikt (van der Molen et al. 2018). In principe betreffen deze grenswaarden 

seizoensmaxima (van der Grinten et al. 2008), maar de beoordeling vindt plaats op basis van 

de 98% percentielen van de dagwaarden, vanuit het criterium dat overschrijding van 

de temperatuurnorm gedurende één week per jaar acceptabel is (Hoijtink et al. 2020). De 

metingen worden in de rivieren verricht op een waterdiepte van 30 cm (tussen 8.00 en 16.00 

uur), waar de fluctuaties van de dag-nacht ritmiek nog aanwezig zijn. In de overgangs- en 

kustwateren en de zoute meren, waar dezelfde GEP (of GET; Goede Ecologische Toestand) 

waarde geldt, wordt op een diepte van een meter gemeten, zodat het tijdstip van de meting 

minder van belang is (van der Molen et al. 2020). 

6.1.2 Maatlatscores 

6.1.2.1 Fytoplankton 

De maatlat fytoplankton geldt voor de meren en voor de overgangs- en kustwateren en is 

gebaseerd op chlorofylconcentraties en bloei van ongewenste soorten (deelmaatlat 

soortensamenstelling). Beide kunnen door hogere watertemperaturen toenemen, zodat ook 

de kans op overschrijding van de GEP toeneemt. 

 

Chlorofyl wordt gebruikt als indicator voor abundantie van het fytoplankton (Van der Molen et 

al. 2018). In samenhang met hogere watertemperaturen en een hogere kans op algenbloei 

en stratificatie kan ook de kans dat het zuurstofpercentage de GEP-waarde niet haalt, 

toenemen, terwijl algenbloei ook een ongunstig effect kan hebben op de pH en het doorzicht. 

Deze parameters worden echter beoordeeld op basis van seizoens-gemiddelden, zodat de 

effecten van een hittegolf minder makkelijk tot en overschrijding van het GEP zal leiden dan 

de temperatuur zelf (Hoijtink et al. 2020). Voor zuurstof is de GEP-range vrij ruim.  
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Ook is de score afhankelijk van de manier waarop wordt gemeten in relatie tot bijvoorbeeld 

stratificatie (diepte van de meting), die volgens de voorschriften niet hoeft te worden 

meegenomen (Van der Molen et al. 2018). De bovengrens van de GEP voor de pH wordt in 

de meren al vrij gemakkelijk bereikt en zal dus onder invloed van een toenemende kans op 

algenbloei vaker overschreden kunnen worden. Dit geldt ook voor het doorzicht. 

6.1.2.2 Overige waterflora 

Ondergedoken waterplanten die door de watertemperatuur kunnen worden beïnvloed, 

worden beoordeeld in meren en rivieren. Omdat de verlenging van het groeiseizoen voor 

waterplanten in de monitoring niet tot uiting komt, is het effect van hogere watertemperaturen 

op de score van de deelmaatlat abundantie waarschijnlijk beperkt. De uitkomst van de 

deelmaatlat soortensamenstelling zou kunnen worden beïnvloed door een toename van 

zuidelijke soorten en exoten. Vooralsnog is dit bij planten een minder dominant proces dan bij 

macrofauna en vis. 

 

Voor overgangs- en kustwateren is er een aparte deelmaatlat voor zeegras, die mogelijk 

gevoelig is voor opwarming (paragraaf 4.2.1.3). Hoewel de exacte relatie nog onduidelijk is, 

zijn er aanwijzingen voor negatieve effecten van warme zomers. De maatlat is gebaseerd op 

het areaal met een bedekking >5% en de kwaliteit op basis van het aandeel >60%. Een 

toename van extreem warme zomerperiodes zou dus een negatief effect kunnen hebben op 

de Ecologische Kwaliteits Ratio (EKR). Omdat de voorgeschreven meetperiode van juli tot 15 

sept loopt, is de kans groot dat zomersterfte in de monitoringsresultaten is terug te zien. 

6.1.2.3 Macrofauna 

De macrofauna maatlat, die voor alle watersystemen geldt, werkt met kenmerkende soorten 

voor het desbetreffende watertype en met positieve en negatieve indicatoren. De stress van 

opwarming kan de opmars van exoten bevorderen en, ook als de exoot nog niet in de lijst 

negatieve indicatoren is opgenomen en toch sterk toeneemt, negatief effect hebben op de 

abundantie van kenmerkende soorten. De EKR daalt dan, eventueel totdat de exoot een 

meer gebalanceerde positie krijgt in de gemeenschap. Doordat met enige regelmaat nieuwe 

soorten verschijnen zullen de lijsten met indicatoren af en toe moeten worden aangepast. 

Momenteel is alleen de Quaggamossel Dreissena bugensis opgenomen (naast 

Driehoeksmossel D. polymorpha, maar die geldt na bijna 200 jaar niet meer als exoot), 

afhankelijk van het watertype als positieve of negatieve indicator. De rol van deze relatief 

nieuwe exoot (ontdekt in 2006; Bij de Vaate 2006) is nog slecht voorspelbaar. Invloed van 

watertemperatuur kan vooral via zuurstoftekorten tijdens hittegolven optreden. Het effect van 

een “crash” kan twee of drie jaar zichtbaar zijn (monitoringsdata IJsselmeer; Noordhuis et al. 

2014), meer de gevolgen op de rest van de gemeenschap zijn niet onderzocht. 

Daarnaast zijn watertemperatuur en zuurstof in extreme situaties (hittegolven) van invloed op 

de fysiologie en overleving van macrofaunasoorten. Succesvolle (zuidelijke) kolonisatoren 

zoals bepaalde exoten zullen hiervan relatief gemakkelijk herstellen. Op deze manier kan een 

afname van de EKR op termijn worden versterkt. 

6.1.2.4 Vis 

Ook de vismaatlat, eveneens voor alle watersystemen, werkt met indicatieve en 

kenmerkende soorten. Net als bij macrofauna is bij vis sprake van een groeiende invloed van 

exoten (en “klimaatopschuivers”). Omdat zowel de deelmaatlat soortensamenstelling als de 

deelmaatlat abundantie soort specifiek zijn, heeft succesvolle opmars van (nieuwe) exoten 

invloed op de EKR. Daarnaast zijn sommige inheemse vissoorten, zoals zalmachtigen (incl. 

spiering) gevoelig voor hoge watertemperaturen en daaraan verbonden lage 

zuurstofconcentraties en een eventuele toename van ziekteverwekkers (Stehfest et al. 2018; 

Moeller & Scholz 1991). Ook dit heeft, net als bij macrofauna, negatief effect op de EKR, 

totdat de maatlat eventueel is aangepast aan een nieuwe gemeenschap. 
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6.2 Natura 2000 

De beoordeling van de ecologisch kwaliteit bij Natura 2000 verschilt van die van de KRW. 

Terwijl het bij de KRW gaat om de samenstelling van gemeenschappen van soorten in 

vergelijking met referentie situaties, gaat het bij Natura 2000 om de toestand van habitats en 

individuele soorten (inclusief kwaliteit en ruimtelijk beslag), vaak in vergelijking met het 

moment van vaststelling van de richtlijn. Het behalen van de instandhoudingsdoelen van de 

soorten waarvoor het desbetreffende gebied is aangewezen wordt rechtstreeks beïnvloed 

door hun gevoeligheid voor klimaatverandering. Deze beïnvloeding van doelsoorten kan 

binnen het gebied gestuurd worden, bijvoorbeeld via voedselbeschikbaarheid. De sturing kan 

echter ook elders plaatsvinden, vooral als daar de effecten van klimaatverandering extremer 

zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vogelsoorten die bij ons overwinteren, maar 

broeden in arctische gebieden. Omdat de instandhoudingsdoelen vaak kwantitatief zijn en 

afgeleid van een historische situatie, anticiperen ze niet op effecten van klimaatverandering. 

Hoewel de instandhoudingsdoelen bij watervogels strikt genomen de draagkracht betreffen, 

is de historische situatie waarop die is gebaseerd, niet noodzakelijkerwijs ecologisch 

duurzaam. Dat komt omdat instandhoudingsdoelen in sommige gevallen zijn bepaald op 

basis van aantallen die verhoogd waren als gevolg van onnatuurlijke omstandigheden zoals 

een verhoogde voedselrijkdom. Aan de duurzaamheid van de ecosystemen van de grote 

wateren wordt hard gewerkt (zowel in de vorm van KRW maatregelen en via de Natura 2000 

beheerplannen als via PAGW), maar zolang die situatie nog niet is bereikt zijn ze extra 

gevoelig voor druk zoals die van klimaatverandering. Doelsoorten die daarvoor gevoelig zijn 

kunnen afnemen tot onder hun instandhoudingdoel, terwijl andere kunnen toenemen. 

Soorten zoals grote zaagbek en nonnetje nemen bij ons bijvoorbeeld af omdat ze hun 

overwinteringsgebied noordwaarts hebben verschoven. Daarbij is de kwaliteit van het 

overwinteringsgebied bij ons dan mogelijk niet de (enige) oorzaak van het niet behalen van 

het instandhoudingsdoel, en is de populatieomvang internationaal gezien stabiel. De 

instandhoudingdoelen moeten in dat geval dus uiteindelijk worden aangepast. Juist bij deze 

soorten is dat echter lastig, omdat ze sterk reageren op dynamiek, bijvoorbeeld in de vorm 

van grote verschillen tussen jaren. Gebieden in ons land kunnen dan een opvangfunctie 

hebben als andere gebieden (in het buitenland) door omstandigheden niet geschikt zijn (bijv. 

dichtvriezen van de Oostzee). 
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7 Synthese 

Deze literatuurstudie laat zien dat effecten van opwarming op waterkwaliteit en ecologie van 

de grote wateren op verschillende manieren zichtbaar zijn, al zijn de relaties soms complex 

en verweven met effecten van andere drukfactoren. In deze synthese worden na algemene 

conclusies over toename van de watertemperatuur eerst de effecten op soorten en 

voedselweb samengevat (vraag 1), vervolgens de samenhang met andere drukfactoren 

(vraag 2) en tenslotte de effecten op de doelen van KRW en Natura 2000 (vraag 3). 

7.1 Algemene conclusies abiotiek en ecosysteem 

Klimaatverandering leidt via de toename van broeikasgassen tot gemiddeld hogere 

luchttemperaturen, waardoor uiteindelijk, zij het met gedempte fluctuaties, ook de 

watertemperatuur toeneemt. Dit is in alle vier de hoofdwatersystemen ook daadwerkelijk 

vastgesteld. De patronen van toename verschillen nogal en kunnen door laagfrequente 

monitoring vaak ook niet nauwkeurig worden vastgesteld, maar in het algemeen heeft sinds 

omstreeks 1970 in de grote wateren een toename van orde grootte anderhalve graad 

plaatsgevonden, meestal gemeten op een diepte van een meter. De volgende conclusies 

kunnen worden getrokken: 

 

• Toenames van de watertemperatuur zijn met behulp van meetgegevens aantoonbaar in 

alle vier de hoofdwatersystemen.  

• De toenames in de zomer en vooral in het voorjaar (april) zijn net als die van de 

luchttemperatuur de laatste decennia sterker geweest dan de gemiddelde 

temperatuurtoename op wereldschaal (meer dan 1°C). Dit betekent niet dat de toename 

ook in de toekomst sneller blijft verlopen, omdat het verschil met de toename op 

wereldschaal is verbonden aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland, die 

uiteindelijk zal afvlakken (of dat reeds doet).  

• Ook in de winter (december-maart) zijn de watertemperaturen toegenomen, maar minder 

sterk dan de luchttemperaturen. De versterkte toenames van de luchttemperaturen in de 

winter zijn verbonden aan veranderingen in de luchtstromingen boven de Atlantische 

Oceaan, die cyclisch zijn. 

• Door de relatief sterke toename in verband met de combinatie van de twee 

bovengenoemde versterkingsmechanismen in de winter en het vroege voorjaar is ook 

extra vervroeging van de start van het groeiseizoen met enkele weken vastgesteld, meer 

dan verlating van het einde. Het groeiseizoen is daardoor vooral aan de voorkant 

verlengd. 

 

Dat deze veranderingen ondanks de lage meetfrequentie (wekelijks tot maandelijks) duidelijk 

zichtbaar zijn, betekent dat naast de doorgaande veranderingen van indirecte indicatoren 

zoals de luchttemperatuur of het aantal ijsdagen, ook de toename van de watertemperatuur 

zelf al lang niet meer wegvalt in de jaar-op-jaar fluctuaties en een serieuze factor is geworden 

in de ontwikkelingen in de grote wateren. 

 

Dit heeft verschillende soorten gevolgen; hydrologische en hydrofysische gevolgen, 

chemische gevolgen en ecologische gevolgen. 
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7.1.1 Hydrologie en hydrofysica 

• Door toename van de temperatuur zet water uit. Dit uit zich, meer dan smeltend poolijs, 

in zeespiegelstijging. Sinds 1900 is de zeespiegel in de Nederlandse kustwateren 

ongeveer 20 cm gestegen. 

• Door toename van de watertemperatuur neemt de verdamping toe, waardoor de afvoer 

van rivieren in de zomer kan dalen en de verblijftijd in de meren kan toenemen (los van 

effecten van temperatuur van het oceaanwater op neerslagpatronen in NW Europa). In 

de Rijn is er een lichte tendens in de richting van afnemende nazomerdebieten. 

• Door zeespiegelstijging en lagere rivierdebieten in de zomer kan zout water verder het 

binnenland in dringen. Omdat zout water een lagere warmtecapaciteit heeft kan de 

gevoeligheid van het water voor temperatuurfluctuaties daarmee enigszins toenemen 

(d.w.z. meer fluctuaties in het water).  

• Door de toename van de temperatuur kan de kans op en de duur van stratificatie 

toenemen. Bij het wegvallen van verticale menging warmt het water boven de spronglaag 

sterker op. Stratificatie wordt lokaal wel gemeten, maar de duur wordt niet gemonitord. 

• Door toename van de wintertemperaturen neemt de frequentie en de duur van 

ijsbedekking af, waardoor de turbulentie, met name in ondiepe meren, gemiddeld 

toeneemt. 

7.1.2 Chemie en biochemie 

• Met toename van de watertemperatuur lossen gassen als zuurstof, stikstof en 

koolstofgas minder goed op, waardoor de concentraties in water lager worden. Afname 

van zomergemiddelde zuurstofconcentraties is echter tot nu toe vooral gekoppeld aan 

afnemende oververzadiging door afname van algenbloei als gevolg van oligotrofiëring. 

• Bij CO2 wordt dit gecompenseerd door de toename van de concentratie in lucht, 

waardoor toch meer CO2 in water op kan lossen, met als gevolg de verzuring die in de 

oceanen speelt (Ocean Acidification). Of recente afnames van de pH in de Noordzee en 

in de meren hieraan zijn toe te schrijven, is de vraag, omdat tegelijkertijd ook 

veranderingen in de voedselrijkdom zijn opgetreden. Afname van de pH treedt in de 

zomer ook op door afname van algenbloei. In de rivieren is de pH juist toegenomen, 

waarschijnlijk doordat de hoeveelheid zure regen is afgenomen. 

• Bij hogere temperaturen neemt de mineralisatie van organisch stof toe, waardoor meer 

zuurstof wordt verbruikt, meer CO2 en methaan vrijkomt en de interne nutriëntbelasting 

van waterlichamen toeneemt door het vrijkomen van fosfaat en ammonium. In de grote 

wateren is tot nu toe de afname van externe eutrofiering door de ingrepen ter verbetering 

van de waterkwaliteit sterker geweest. 

• Bij toename van stratificatie en mineralisatie kan extra zuurstoftekort ontstaan in de 

onderste waterlaag, of bij menging aan het eind van zo’n periode in de hele waterkolom. 

Het is mogelijk dat dergelijke incidenten in frequentie toenemen, maar dit wordt niet 

geregistreerd. 

7.1.3 Primaire productie door fytoplankton 

• Door de interne eutrofiëring (meer fosfaat uit de bodem door sterkere mineralisatie) en 

toename van het metabolisme van organismen bij hogere temperaturen neemt de 

primaire productie toe en wordt de kans op algenbloei groter. Dit is in de grote wateren 

tot nu toe gemaskeerd door oligotrofiëring. 

• Door vervroeging van de opwarming in het voorjaar vervroegt de aanzet van algenbloei. 

Er zijn aanwijzingen dat dit is gebeurd in de Waddenzee en in de Westerschelde en de 

Oosterschelde. Mogelijk is dit ook het geval in de andere grote wateren, maar het is 

moeilijk vast te stellen door de lage meetfrequentie. 

• Effecten later in het seizoen zijn minder duidelijk door interactie met grazers 

(zoöplankton, filterfeeders) en hun predatoren, die ook door opwarming worden 

beïnvloed. 
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Terugkoppeling naar chemie: 

• De zuurstofconcentraties nemen bij algenbloei overdag toe. Door dominantie van de 

oligotrofiering is deze trend echter tot nu toe negatief. 

• Algenbloei resulteert in hogere pH waardoor in combinatie met lage 

zuurstofbeschikbaarheid en hogere temperatuur de nitrificatie wordt geremd waardoor uit 

ammonium meer ammoniak en minder nitraat ontstaat. Denitrificatie wordt gestimuleerd 

waardoor nitriet wordt omgezet in stikstofgas. Ook de pH neemt tot nu toe meestal af 

door dominantie van het oligotrofieringsproces. 

 

In het algemeen kan er met betrekking tot deze basisprocessen door temperatuurtoename 

dus sprake zijn van een (beperkte) terugkeer in de richting van de periode van sterke 

eutrofiering in de grote wateren. De effecten van de afname van de eutrofiering in de zomer 

zijn in de meeste grote wateren met betrekking tot primaire productie waarschijnlijk 

vooralsnog dominant over die van temperatuurtoename.  De afname van zuurstof met 

opwarming als gevolg van slechtere oplosbaarheid wordt daardoor versterkt door de afname 

van oververzadiging met de vermindering van algenbloei. 

 

Mogelijk geldt dat niet voor het vroege voorjaar, door combinatie van extra sterke opwarming 

en een lagere kans op nutriëntbeperking kan het “eutrofiëringseffect” van opwarming 

bijdragen aan vervroegde toename van productie en vervroeging en verlenging van het 

groeiseizoen. 

7.2 Effecten op soorten en voedselwebrelaties 

7.2.1 Macro-algen en hogere planten 

• Van een bepaalde soorten waterplanten is bekend dat ze harder groeien bij hogere 

temperaturen en hogere concentraties opgelost koolzuurgas in het water (bijv. 

watrerpest), maar ze kunnen ook last hebben van bijv. toename van ammonium door 

opwarming.  

• Zachte winters kunnen het groeiseizoen verlengen en overblijven of zelfs wintergroei 

stimuleren (kroos en andere drijfbladplanten), maar werken bij sommige soorten negatief 

op de kieming van wortelknollen (schedefonteinkruid). 

• Vervroeging van de ontwikkeling of bloei kon bij waterplanten in de grote wateren niet 

worden vastgesteld omdat de monitoring daar niet geschikt voor is. Beperkte vervroeging 

van de bloei van waterlelie en gele plomp en van enkele soorten oeverplanten is wel 

vastgesteld in andere monitoringsprogramma’s (natuurkalender). 

• Opwarming kan verder de opmars van bepaalde exoten (gekrulde waterpest, grote 

waternavel, waterteunisbloem) stimuleren. 

• Indirecte effecten van opwarming kunnen optreden via verdamping en droogval. Dit kan 

sterfte tot gevolg hebben (zeegras Waddenzee), maar op langere termijn ook toename 

van de diversiteit (geïsoleerde wateren winterbed rivieren). 

7.2.2 Ongewervelden 

• Door toename van de watertemperatuur (en de luchttemperatuur) neemt het metabolisme 

van organismen toe en wordt het groeiseizoen van primaire producenten langer en 

vervroegt de toename van de energiebehoefte van (koudbloedige) macrofauna en vis. 

• Hierdoor verschuift de timing van voedselbeschikbaarheid voor organismen hoger in de 

voedselketen, waardoor ook daar verschuivingen in de levenscycli gaan optreden. Waar 

dit niet direct goed aansluit (“mismatching”) kunnen (tijdelijk?) problemen ontstaan rond 

overleving of recrutering. Dergelijke verschuivingen in timing en mismatches kunnen met 

de reguliere monitoringsprogramma’s niet worden vastgesteld. 
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• Door de opwarming verschuift het zwaartepunt van verspreidingsgebieden van soorten 

en habitats noordwaarts. Dit is bijvoorbeeld vastgesteld bij libellen. Ook de 

vestigingskansen voor veel exoten (vaak met zuidelijker herkomst) nemen toe.  

• Door de toenemende kans op hittegolven neemt ook de kans op sterfte incidenten toe als 

gevolg van temperatuurstress of zuurstoftekort. In combinatie met andere drukfactoren 

kunnen omslagen of anderszins permanente verschuivingen in levensgemeenschappen 

optreden. Massale sterfte incidenten worden bij macrofauna vooral gerapporteerd met 

betrekking tot tweekleppige schelpdieren zoals mosselen en kokkels. 

 

Duidelijker dan in de zoete wateren is er in de zoute wateren sprake van noordwaartse 

verschuiving van leefgebieden van soorten (libellen). Ook hebben enkele studies opwarming 

verbonden aan toename van soortenrijkdom, voor een deel door nieuwe exoten. Uit de zoete 

wateren zijn weinig of geen trends in ongewervelden duidelijk te koppelen aan opwarming, 

als is er de nodige kennis over de relatie tussen watertemperatuur en activiteit en fysiologie 

van ongewervelden. In het algemeen is de monitoring niet intensief genoeg om 

verschuivingen in seizoenspatronen of effecten van extremen zoals strenge winters of 

hittegolven vast te stellen.  De opmars van exoten, die meestal wel goed is te volgen, kan bij 

bepaalde soorten door opwarming worden gestimuleerd (soorten met een zuidelijker 

herkomst, zoals quaggamossel, japanse oester en reuzenvlokreeft), rechtstreeks of via 

toenemende stress van de inheemse en bijvoorbeeld sterfte door zuurstoftekorten tijdens 

hittegolven. 

7.2.3 Vis 

Ook bij vis kunnen meerdere mechanismen zorgen voor effecten van opwarming. Eén 

daarvan bestaat uit fysiologische veranderingen. Sommige soorten zijn bijvoorbeeld gevoelig 

voor veranderingen in zuurstofconcentraties. Een tweede mechanisme bestaat uit 

veranderingen in het voedselweb, zoals het optreden van mismatching. Dat kan negatief 

effect hebben op de groei, maar ook op gedrag, bijvoorbeeld in de vorm van verplaatsing 

naar gunstiger wateren. Verder zijn er effecten op de fenologie van trekvis, bijvoorbeeld 

vervroeging van de trek of juist uitstel, wat weer kan leiden tot mismatches. Ook in zoet water 

worden deze effecten verwacht, in combinatie met verhoogde productie door het langere 

seizoen en lagere wintersterfte. In het rivierengebied kan in de uiterwaarden verkleining van 

leefgebied optreden door lager zomerdebieten. Net als bij macrofauna verbeteren de kansen 

voor exoten (bijv. zwartbekgrondel), maar ook voor ziekteverwekkers. Terwijl voor de zoute 

wateren inmiddels temperatuur gestuurde veranderingen zijn vastgesteld, gaat het in het 

zoete water nog vooral om verwachtingen op basis van onderzoek aan gedrag en fysiologie 

e.d., terwijl eventuele effecten die zich al hebben voorgedaan moeilijk aanwijsbaar zijn door 

tegelijkertijd opgetreden veranderingen in voedselrijkdom en visserijdruk. 

7.2.4 Vogels en zoogdieren 

Bij broedvogels is inmiddels gemiddeld enige noordwaartse verschuiving gevonden van het 

zwaartepunt van de verspreiding per soort. Zuidelijke soorten die in Nederland als 

broedvogel zijn toegenomen zijn bijvoorbeeld lepelaar en zwartkopmeeuw. Soorten die in de 

arctische (sub)gebieden broeden en bij ons overwinteren verschijnen soms minder vaak in 

Nederland doordat dichter bij de broedgebieden overwinterd kan worden (eendensoorten 

zoals nonnetje en grote zaagbek), of juist omdat een verslechterende voedselsituatie in het 

noorden negatieve effecten heeft op conditie en broedsucces (kanoet). Veel veranderingen 

bij vogelpopulaties worden gestuurd door veranderingen in voedselbeschikbaarheid, die bij 

ons niet alleen door opwarming worden veroorzaakt. Daarbij zijn er grote verschillen tussen 

soorten, mede afhankelijk van hun voedselkeuze. De rol van opwarming is dus vaak moeilijk 

vast te stellen. Verschuivingen in fenologie (timing van aankomst, broeden of vertrek) zijn wel 

vastgesteld, maar voorbeelden van mismatching met voedselaanbod, wel bekend van 

bijvoorbeeld zangvogels, zijn er bij watervogels nog nauwelijks.  
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Net als bij vis kan in het rivierengebied habitatverlies ontstaan voor moerasvogels door 

lagere rivierafvoer en kan de kans op bepaalde ziektes toenemen. Bij zoogdieren in de grote 

wateren is een duidelijke vervroeging van de voortplanting van zeehonden de enige 

verschuiving die direct of indirect aan opwarming gekoppeld kan worden. 

7.3 Relaties met andere drukfactoren 

Opwarming door klimaatverandering zowel als de effecten daarvan op waterkwaliteit en 

ecologie vertonen op allerlei manieren interacties met andere veranderingen. Allereerst zijn 

er andere aspecten van klimaatverandering, in de tweede plaats andere oorzaken van 

temperatuurverandering van het water dan klimaatverandering, in de derde plaats in 

waterkwaliteit en in de vierde plaats veranderingen beheer, inrichting en gebruik van de grote 

wateren die effect kunnen hebben op de watertemperatuur.  

7.3.1 Temperatuurverandering door andere aspecten van klimaatverandering 

• Luchtstromingen: Veranderingen in windpatronen boven de Atlantische Oceaan; oorzaak 

van de extra opwarming in NW Europa t.o.v. wereldschaal in de winter, fors, maar 

cyclisch effect, sterke bijdrage aan uitblijven ijswinters. 

• Instraling: Veranderingen in instraling door verbetering van de luchtkwaliteit; oorzaak van 

de extra opwarming in de zomer, fors, permanent maar eindig effect. 

• Neerslag en verdamping: Verandering in waterdiepte door toename van verdamping en 

afname van neerslag in de zomer; leidt bij zeer lage afvoer in de rivieren tot extra 

opwarming en algenbloei en uitputting van nutriënten als in een meer. 

• Zeespiegelstijging: Verandering in zoutgehalte door zeespiegelstijging en 

debietverlaging; inmiddels aanleiding tot aangepast sluisbeheer in droge periodes, maar 

nog zonder ecologische effecten. Mogelijk op termijn effecten op opwarming vanwege de 

grotere warmtecapaciteit van zout water. 

7.3.2 Andere oorzaken van verandering watertemperatuur 

• Koelwaterlozingen: Zijn van grote invloed geweest op de opwarming van de rivieren, 

mogelijk van dezelfde orde van grootte als klimaatverandering, maar in betekenis 

afnemend door aangepast beleid (verscherpte wetgeving, toename alternatief gebruik 

restwarmte). Ook invloed op de ontvangende meren met korte verblijftijd (bijv. 

Ketelmeer). 

• Warmte onttrekking: Door resulterende koudwater-lozingen in de toekomst mogelijk 

afremming van de opwarming in de zomer. Opkomend verschijnsel, tot nu toe no van 

weinig invloed. 

7.3.3 Andere aspecten van waterkwaliteit 

• Oligotrofiëring: Door de afname van eutrofiering neemt in de grote wateren de algenbloei 

in het algemeen af, waarschijnlijk enigszins vertraagd door toename door opwarming, die 

algengroei stimuleert. Effecten van opwarming zijn daardoor waarschijnlijk gemaskeerd. 

Toenemend doorzicht door afname van algen kan de opwarming in ondiepe wateren nog 

iets versterken. 

• Afname zure regen: Vooral in de rivieren heeft de afname van luchtverontreiniging geleid 

tot toename de zuurgraad en van mineralisatie. Via afname van zwevend stof heeft dit 

geleid dit tot een grotere helderheid van het rivierwater en tot lagere nutriëntbelasting van 

de meren (vrijwel wegvallen van de gebonden fractie), en respectievelijk versterking en 

verzwakking van de effecten van opwarming. 
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7.3.4 Inrichting, beheer en gebruik 

• Verondieping: de mate van opwarming is relatief groot in ondiepe water, zodat 

inrichtingsmaatregelen waarbij de diepte wordt gemanipuleerd ook gevolgen kunnen 

hebben voor klimaatgevoeligheid. 

• Beschaduwing: Bij kleine of smalle wateren kan verandering van beschaduwing door 

bomen en struiken op de oever effect hebben op de watertemperatuur/ 

• Verstuwing en compartimentering: Afname van dynamiek vermindert de dempende 

werking op fluctuaties in de luchttemperatuur en doet de gevoeligheid voor extreme 

situaties (hittegolven) toenemen. 

• Visserij: Veranderingen in visserijdruk hebben geen direct effect op de watertemperatuur, 

maar kunnen wel de effecten daarvan op de hogere trofische niveaus maskeren. 

• Exoten: Dit geldt ook voor invasies van exoten. Omdat veel succesvolle exoten van een 

zuidelijker herkomst zijn wordt in dit geval het verloop van de abundantie vaak door 

opwarming gefaciliteerd. 

7.4 Effecten op KRW en Natura 2000 doelen 

Zowel de beoordeling met behulp van de maatlatten van de KRW als die van Natura 2000 

kunnen worden beïnvloed door opwarming. De maatlatten van de KRW zijn gebaseerd op de 

samenstelling van gemeenschappen van soorten, maar zijn niet voorbereid op veranderingen 

in die samenstelling onder invloed van opwarming. De meest directe veranderingen zijn die 

met betrekking tot ondersteunende parameters als de watertemperatuur zelf, waarvan de 

GEP-waarde van 25°C steeds vaker wordt genaderd. Die kans wordt, na afname door 

afname van de voedselrijkdom, ook bij chlorofyl weer wat groter, gebruikt als indicator in de 

deelmaatlat abundantie van fytoplankton in meren en overgangs- en kustwateren. Bij de 

hogere trofische niveaus zijn de gevolgen van opwarming moeilijker voorspelbaar door de 

complexe voedselwebrelaties en interactie met andere drukfactoren. Een punt van zorg is 

wel de toenemende invloed van exoten, die via lagere abundantie van kenmerkende soorten 

effect kunnen hebben op de maatlatscores. Deze exoten zijn vaak van zuidelijker oorsprong, 

zodat hun opmars vaak door opwarming wordt gefaciliteerd. 

 

De instandhoudingsdoelen van Natura 2000 betreffen afzonderlijke habitats en soorten. 

Afname van doelsoorten door bijvoorbeeld noordwaartse verschuiving van het leefgebied kan 

betekenen dat de instandhoudingsdoelen niet meer gehaald worden, ook zonder dat de 

populatie op internationaal niveau afneemt. Dat lijkt het geval te zijn bij enkele noordelijke 

vogelsoorten zoals grote zaagbek en nonnetje, als gevolg van veranderingen buiten 

Nederland, waardoor de noodzaak om bij ons te overwinteren afneemt, bijvoorbeeld doordat 

de Oostzee minder vaak en minder uitgebreid dichtvriest. 
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7.5 Samenvatting per hoofdwatersysteem 

7.5.1 Waddenzee 

Watertemperatuur: Toename van 1,5°C van de jaargemiddelde temperatuur in het Marsdiep 

sinds 1960. Op basis van MWTL-gegevens een piek van ongeveer 2°C opwarming in april en 

mei, maar nauwelijks opwarming in december en januari. 

Primaire productie: Aanwijzingen voor vervroeging van de fytoplanktonbloei in het voorjaar. 

Meer dan in de andere drie hoofdwatersystemen is in de Waddenzee ook de fytobenthos van 

belang voor de primaire productie. In de Eems-Dollard een positief korte termijn effect op de 

groei van microfytobenthos in de bovenste sedimentlaag door een combinatie van directe en 

indirecte effecten van temperatuurtoename. De effecten van opwarming op zeewieren en 

zeegras zijn slecht onderzocht. Wel is in het Deense Waddengebied afname (sterfte) van 

zeegras waargenomen in warme zomers.  

Zoöplankton en andere ongewervelden: Aanwijzingen voor vervroeging van de 

zoöplanktonbloei in het voorjaar. In de Waddenzee zijn ook bij ongewervelden 

verschuivingen gevonden in de timing van trek of voortplanting, waarbij in de onderlinge 

relaties mismatching kan ontstaan. In warme periodes kan sterfte optreden (kokkels) of 

verminderde recrutering (nonnetje), maar aan de andere kant kan de winteroverleving 

toenemen. Opnieuw zijn de mechanismen complex omdat ze mede door andere factoren 

worden gestuurd, of indirect door opwarming (bijv. via voedselbeschikbaarheid). Dieren die 

(in een bepaalde levensfase) hoger in het intergetijdegebied leven zijn kwetsbaarder voor 

opwarming. Door de geringe diepte en blootstelling bij laag water is de gemeenschap in de 

Waddenzee gevoeliger dan die in de Noordzee.  

Vis: Afname van de groei van vis is in de Waddenzee vastgesteld bij onder meer haring, 

schol en bot, resulterend in afname van biomassa. In de Noordzee zijn noordwaartse 

verschuivingen in verspreidingsgebieden bij diverse soorten vastgesteld. In het Marsdiep is 

afname vastgesteld bij de puitaal, die bij ons aan de zuidgrens van zijn verspreidingsgebied 

komt. Andere (benthische) soorten komen steeds dieper voor. Ook zijn (noordwaartse) 

migraties waargenomen in zowel de Noordzee en de Waddenzee, bijvoorbeeld van haring en 

kabeljauw. 

Vogels: De vogels in de Waddenzee zijn grotendeels trekvogels die in noordelijker streken 

broeden. Aantallen in de Waddenzee kunnen veranderen door wijzigingen in het trekgedrag 

of door veranderingen in voedselbeschikbaarheid in de Waddenzee of elders. Zo zijn 

Eidereenden in de Waddenzee afgenomen in samenhang met klimaat gerelateerde afname 

van mosselen en heeft er een meer algemene verschuiving plaatsgevonden van schelpdier 

etende vogels naar wormeneters. Een afname bij Kanoetstrandlopers werd gelinkt aan een 

eveneens klimaat gerelateerde afname van de voedselbeschikbaarheid in het broedgebied. 

Noordwaartse verschuivingen in verspreidingsgebieden zijn in de Waddenzee merkbaar in de 

vorm van een toename van broedvogelsoorten als zwartkopmeeuwen en zilverreigers. 

7.5.2 Zuidwestelijke delta 

Watertemperatuur: Toename van de watertemperatuur in het zomerhalfjaar van orde grootte 

1 - 1,5°C sinds 1970, mogelijk versterkt door de compartimentering als gevolg van de 

deltawerken (Oosterschelde, Volkerak). 

Primaire productie: Aanwijzingen voor vervroeging van de fytoplanktonbloei in het voorjaar in 

de Westerschelde en een toename van bloeien van de plaagalg Phaeocystis. Veranderingen 

in de abundantie van hogere planten (afname van zeegras in de Oosterschelde, dominantie 

van macroalgen zoals zeesla) lijken vooral gekoppeld aan de deltawerken en veranderingen 

in waterkwaliteit. Verschuivingen in fenologie kunnen met de bestaande 

monitoringsprogramma’s niet worden vastgesteld. 

Zoöplankton en andere ongewervelden: Bij zoöplankton zijn geen klimaatgerelateerde 

verschuivingen in de delta bekend.   
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In andere delta’s (Gironde) zijn wel effecten vastgesteld op het gedrag van 

zoöplanktonsoorten die ook in onze delta belangrijk zijn, nl. op de verticale migratie van het 

roeipootkreeftje Eurytemora affinis. De toename van zachte winters kan hebben bijgedragen 

aan de afname van kokkels in de delta, en de opmars van exoten zoals de Japanse oester 

kan door opwarming zijn gefaciliteerd. 

Vis: Er zijn geen concrete, klimaatgebonden verschuivingen gevonden, wel zijn er 

vermoedens van verschuivingen in het seizoen door opwarming in fenologie (fint, rivierprik, 

glasaal) en van een rol van opwarming bij een verslechtering van de kinderkamerfunctie van 

de Westerschelde. 

Vogels: De effecten van opwarming op vogels in de delta zijn waarschijnlijk vergelijkbaar met 

die in de Waddenzee, maar veranderingen zijn minder makkelijk te interpreteren door de 

diversiteit van de verschillende waterlichamen en van de veranderingen in inrichting en 

waterkwaliteit die via het voedselweb eveneens effecten hebben gehad. Wel zijn enkele van 

oorspronkelijk zuidelijke broedvogelsoorten die zich naar het noorden hebben uitgebreid, 

zoals kleine zilverreiger, zwartkopmeeuw en graszanger hun opmars binnen Nederland in 

deze regio begonnen, en zijn hier nog altijd relatief talrijk. 

7.5.3 Rivierengebied 

Watertemperatuur: Toename van wel 3°C van de jaargemiddelde watertemperatuur door 

combinatie van klimaatverandering en koelwaterlozingen. Recent afvlakking in de Rijn en 

afname in de Maas i.v.m. afname van deze lozingen. Relatief sterke opwarming in april, net 

als bij de luchttemperaturen, dus tevens vervroeging van het groeiseizoen. 

Primaire productie: Zwakke indicaties voor vervroeging van de fytoplanktonbloei in het 

voorjaar. Veranderingen door klimaatverandering zijn vooral in de Rijn sterk verweven met 

effecten van andere drukfactoren zoals afnemende voedselrijkdom en de terugkeer van 

filterfeeders (mosselen) na verbetering van de chemische waterkwaliteit (sterke afname van 

chlorofyl in de zomer). Bij hogere planten zijn behalve vervroeging van het seizoen ook 

effecten te verwachten van indirecte gevolgen van opwarming in de vorm van verlaging van 

de waterstanden en toename van de kans op uitdroging van wateren in het winterbed van de 

rivieren. 

Zoöplankton en andere ongewervelden: Verschuivingen in de abundantie van zoöplankton 

worden door zoveel voedselwebrelaties beïnvloed dat effecten van opwarming waarschijnlijk 

slecht zijn aan te wijzen. Bovendien komt zoöplankton nauwelijks in de 

monitoringsprogramma’s voor, zodat ook fenologische verschuivingen niet bekend zijn. Dit 

geldt ook voor grotere ongewervelden. Ook hier geldt dat de opwarming de opmars van 

exoten, vaak afkomstig uit het warmere stroomgebied van de Donau, kan hebben 

gefaciliteerd. 

Vis: Er zijn nog geen concrete aanwijzingen voor klimaat-gerelateerde verschuivingen. Te 

verwachten zijn verschuivingen in fenologie, effecten van hoge temperaturen in de zomer op 

activiteit en mismatches en prooi-predator relaties, bijvoorbeeld doordat trekvis te maken kan 

krijgen met verschillen in veranderingen van de watertemperaturen in de rivier ten opzichte 

van het kustwater. 

Vogels: In het rivierengebied gelden de algemene trends bij vogels, zoals de noordwaartse 

verschuiving van gemeenschappen van broedvogels (Community Temperature Index). De 

cetti’s zanger, een zuidelijke broedvogel die zich noordwaarts uitbreidt en recent Nederland 

koloniseert, heeft dat bij uitstek via het benedenrivierengebied (Biesbosch) en de delta 

gedaan.   
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7.5.4 IJsselmeergebied 

Watertemperatuur: Toename van de watertemperatuur in het zomerhalfjaar van grootte 1 - 

1,5°C sinds 1970. In de ondiepe randmeren aanzienlijk meer in het voorjaar (3 - 5°C in april) 

door een relatief sterk effect van de toegenomen instraling. Daardoor relatief sterke 

vervroeging van het groeiseizoen. 

Primaire productie: Geen aanwijzing voor vervroeging op basis van chlorofyl concentraties op 

basis van de (laagfrequente) MWTL-metingen, wel laat de chlorofyl/P-ratio in de 

wintermaanden (december – april) de grootste toename of kleinste afname zien. In de Friese 

meren is zowel een vervroeging van de voorjaarsbloei als een verlenging van de zomerbloei 

vastgesteld. De grootschalige toenames van waterplanten die zich de laatste decennia overal 

in het IJsselmeergebied hebben voorgedaan, zijn in de eerste plaats toe te schrijven aan 

toenames van het doorzicht (betere waterkwaliteit en meer filterende mosselen) en afname 

van bodem-woelende vis (brasem). Opwarming kan daaraan hebben bijgedragen. Gezien de 

relatief sterke opwarming van het voorjaar is vervroeging van het groeiseizoen te 

verwachten, maar de bestaande monitoringsprogramma’s brengen dat niet in beeld. 

Zoöplankton en andere ongewervelden: Zoöplankton is lange tijd niet opgenomen geweest in 

de monitoringsprogramma’s in het IJsselmeergebied. Indirecte aanwijzingen, zoals het 

voorkomen van heldere water fase, zijn vooral gekoppeld aan veranderingen in 

waterkwaliteit. De belangrijkste recente veranderingen bij de grotere ongewervelden zijn de 

opmars van exoten als de Kaspische slijkgarnaal, de reuzenvlokreeft en quaggamossel. Dit 

zijn soorten met een zuidelijker herkomst, zodat hun opmars door opwarming kan zijn 

gefaciliteerd. Bij de driehoeksmossel is in het IJsselmeergebied aangetoond dat 

temperatuurfluctuaties (dag-nacht ritmiek) op ondiepe locaties een negatief kan hebben op 

de voortplanting. 

Vis: Er zijn aanwijzingen voor een vervroeging van de paai van spiering in het IJsselmeer. 

Ook wordt soms tijdens of na hittegolven massale sterfte vastgesteld, vaak ook bij spiering, 

die de zuidelijke grens van het verspreidingsgebied nadert. In het referentiegebied Peipsi in 

Estland zijn soms langdurige veranderingen in de samenstelling van de visgemeenschap 

opgetreden na een hittegolf. Andere veranderingen van de visgemeenschap zijn in de eerste 

plaats gekoppeld aan veranderingen in de voedselrijkdom en in visserijdruk, en aan de 

opmars van exoten zoals de zwartbekgrondel. 

Vogels: In het IJsselmeergebied hebben zich sinds de jaren 1980 grootschalige 

veranderingen in verschuivingen van vogelpopulaties voorgedaan, die zijn gekoppeld aan 

veranderingen in waterkwaliteit en productie. De afname van de visetende eenden grote 

zaagbek en nonnetje zijn echter ook ten dele aan opwarming toe te schrijven; deze 

noordelijke soorten blijven meer in het Oostzeegebied overwinteren nu de ijsbedekking daar 

afneemt. 
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8 Kennisleemtes: beperkingen van de meetnetten 
en aanbevelingen 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de gevolgen van klimaatverandering in alle 

hoofdwatersystemen aanwijsbaar zijn. De gegevens die hiervoor beschikbaar zijn, zijn echter 

vaak nogal anekdotisch, hebben betrekking op specifieke situaties en soorten en/of zijn 

statistisch slecht onderbouwd. Dit heeft vaak te maken met beperkingen van de reguliere 

monitoringsprogramma’s. 

8.1 Voortgang van opwarming in relatie tot andere drukfactoren 

Naar het zich laat aanzien zal de opwarming op wereldschaal zich de komende decennia 

voortzetten. Naast de voorspellingen van de verdere opwarming volgens de vier 2014 

klimaatscenario’s geeft het KNMI inmiddels ook voorspellingen voor diverse aspecten van 

verandering voor vier regio’s in het midden Nederland, waaronder voorspellingen voor de 

watertemperaturen en de lengte van het groeiseizoen in de regio Flevoland. 

 

Zo wordt volgens de modellen het huidige groeiseizoen, dat in deze regio 205 dagen lang is, 

verlengd tot 229-257 dagen in 2050 en 243-284 dagen in 2085. Het aantal 

achtereenvolgende dagen in de randmeren en de plassen in de omgeving met een 

watertemperatuur van meer dan 20°C neemt naar verwachting toe van 20-30 dagen nu tot 40 

dagen in 2050 (https://www.erikzeegers.nl/regio-flevoland/klimaatverandering/). 

 

Terwijl deze ontwikkeling zich dus voortzet, zijn andere drukfactoren al aan het afzwakken. 

Dat geldt voor de twee processen die verantwoordelijk zijn voor de extra opwarming in NW 

Europa, de cyclische veranderingen in de luchtstromingen boven de Atlantische Oceaan in 

de winter, en de toename van de instraling in de zomer door afname van de 

luchtverontreiniging (zie figuur 5.9). Maar het geldt ook voor het andere gevolg van de betere 

luchtkwaliteit, de afname van de verzuring in de rivieren, en voor de afname van de 

voedselrijkdom, althans voor de afname van fosfaat in de grote wateren. Dat zou kunnen 

betekenen dat de effecten van de wereldwijde opwarming steeds minder gemaskeerd (of 

versterkt) zullen worden door deze processen en zich steeds sterker in de wateren zullen 

manifesteren. 

 

Dat maakt het des te belangrijker om deze veranderingen goed te registreren, ten behoeve 

van de kennisontwikkeling die nodig is om de grotere wateren veerkrachtiger te maken en 

beter bestand tegen de negatieve gevolgen van opwarming. In de volgende twee paragrafen 

worden de beperkingen van de huidige meetnetten aangegeven ten aanzien van die 

registratie en worden aanbevelingen gedaan voor aanvullingen ter verbetering. 

8.2 Beperkingen van de meetnetten 

De monitoring van de grote Rijkswateren (en de maatlatten en instandhoudingsdoelen, zie 

par. 6.1 en 6.2) is geschikt voor het volgen van effecten van waterkwaliteit en ecologische 

diversiteit, maar is niet bij voorbaat ingericht op het meten van effecten van 

klimaatverandering. Zo zijn sommige groepen ondervertegenwoordigd (zoöplankton), 

ontbreken compartimenten zoals het hypolimnion (onderste waterlaag bij het optreden van 

stratificatie en zuurstoftekorten) of bepaalde habitats (metingen in de vaargeul / hoofdgeul, 

niet op ondieptes of in zijwateren). 

 

 

https://www.erikzeegers.nl/regio-flevoland/klimaatverandering/
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Meetfrequentie 

Bijzonder lastig is het in beeld brengen van verschuivingen in het seizoen met behulp van 

MWTL-data. Vervroeging van het seizoen is bij meeste soorten uit de hogere trofische 

niveaus niet vast te stellen omdat waterplanten, macrofauna en vis per seizoen eenmalig 

worden gemonitord. Maar ook bij de vaak vier-wekelijkse metingen van waterkwaliteit en 

fytoplankton is de tijd tussen twee metingen groter dan de verschuivingen die tot nu toe zijn 

opgetreden. Daardoor kunnen veranderingen pas na een groter aantal jaren worden 

vastgesteld door middel van analyse van trends per maand of seizoen en het vergelijken van 

gemiddelde seizoens-patronen over perioden van meerdere jaren. 

 

 

Figuur 8.1. Gemiddelden over de periode december – maart op basis van daggemiddelde luchttemperaturen 

in De Bilt (KNMI) en dagelijkse metingen van de watertemperatuur in de Waddenzee en in het IJsselmeer bij 

Breezanddijk en in het Zwarte Meer bij de Ramspolbrug (gegevens RWS). 

 

Deze analyses worden echter verder bemoeilijkt door veranderingen in de meetfrequenties 

over de jaren. Er zijn slechts enkele lange tijdreeksen van watertemperaturen met dagelijks 

metingen. In het Zwarte Meer bij de Ramspolbrug en in het IJsselmeer bij Breezanddijk zijn 

zulke reeksen in 1993 gestopt (figuur 8.1). Deze reeksen laten zien dat de toename van de 

luchttemperatuur in het water grotendeels is gevolgd. 

 

 

Figuur 8.2. Dagnummer in april van metingen van de watertemperatuur in het midden van het Veluwemeer. 
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Op de meeste MWTL-stations is over een lange reeks van jaren de watertemperatuur 

gemeten tijdens de rondes voor monitoring van de waterkwaliteit. De frequentie van deze 

metingen is echter in de loop van de tijd enkele keren gewijzigd. Zo is de frequentie in de 

randmeren in 2004 gehalveerd van tweewekelijks naar vierwekelijks. Omdat die frequentie 

niet maandelijks maar vierwekelijks is, verschuift de opnamedatum over een periode van 

ongeveer 15 jaar systematisch van het eind van de maand naar het begin, om dan abrupt 

weer naar het eind te verspringen (figuur 8.2). De maandgemiddelde temperatuur vertoont 

dan overeenkomstige veranderingen die dus vooral de verschuivingen van de meetdatum 

vertegenwoordigen (figuur 8.3). Dit geldt ook voor de versterkte toename van de temperatuur 

in de randmeren in het voorjaar die in pararaaf 3.2 naar voren kwam (figuur 3.5), ondanks de 

(schijnbare) overeenkomst met het seizoenspatroon van de toename in instraling. Voor een 

goede interpretatie moet dus eerst worden gecorrigeerd voor de opnamedatum. Bij 

parameters met een complexer seizoensverloop, zoals chlorofyl, is dit nog lastiger. 

 

 

Figuur 8.3. Gemiddelde watertemperatuur in april in het Veluwemeer en het Eemmeer en de gemiddelde 

opnamedatum in het Veluwemeer (meestal gelijk aan die van het Eemmeer). 

 

Hoogfrequente metingen van watertemperatuur zijn er voor de meeste wateren pas recent 

gekomen. Hierdoor komen zowel de temperatuurverandering door de jaren als een belangrijk 

deel van de veranderingen die het duidelijkst aan opwarming zijn te koppelen minder goed in 

beeld. De veranderingen die zijn vastgesteld zijn vaak statistisch slecht onderbouwd door de 

daarvoor te beperkte meetfrequenties. Toch zijn er genoeg voorbeelden om aan te geven dat 

die veranderingen wel degelijk gaande zijn in de grote wateren, en dat opwarming zich als 

drukfactor kan meten met de veranderingen in waterkwaliteit en in inrichting en gebruik. 

Daarbij zijn bij waterkwaliteit de grootste veranderingen inmiddels achter de rug, waardoor de 

rol van opwarming (met andere aspecten van klimaatverandering) verder zal toenemen. 

8.3 Aanbevelingen onderzoek en monitoring 

8.3.1 Voedselwebstudies 

Omdat de effecten van klimaatverandering complex zijn en interfereren met veranderingen 

van andere drukfactoren, zijn voedselweb-studies nodig om de kennis op te doen die nodig is 

om deze effecten zo nodig efficiënt te kunnen bijsturen. Daarom is het nodig om de 

monitoringsprogramma’s breder in te richten dan voor KRW en Natura 2000 strikt 

noodzakelijk is.  
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8.3.2 Parameters 

Dit betekent dat het wenselijk is om ontbrekende soortgroepen zoals zoöplankton in de 

programma’s op te nemen, exoten goed te volgen en ontbrekende of 

ondervertegenwoordigde compartimenten zoals het hypolimnion en de bodem op te nemen. 

8.3.3 Meetfrequentie en locaties 

Zoals uit dit rapport blijkt is de verlenging van het seizoen een belangrijk aspect van de 

effecten van opwarming. Dit aspect komt met de huidige monitoring slecht in beeld voor de 

waterkwaliteitsparameters, en nagenoeg niet voor de ecologie. Voor de ecologische 

parameters is dit nauwelijks in de reguliere programma’s op te lossen. Uitzondering is 

chlorofyl. Samen met waterkwaliteitsparameters als temperatuur, zuurstof, troebelheid en 

zuurgraad wordt deze parameter op een aantal locaties continu gemeten, soms ook op 

meerdere dieptes. De toepassing van dit soort meetsystemen is echter vaak gericht op 

specifieke projecten of lokale doelen. 

 

Een integrale visie op het toepassen van permanente meetsystemen is wenselijk om het 

volgen van de effecten van klimaatverandering te verbeteren. Daarbij is ook de locatiekeuze 

in relatie tot de diepte van belang. Enerzijds zijn op diepere locaties de metingen vaak 

beperkt tot de bovenste waterlaag, zodat de vorming van stratificatie niet kan worden 

gevolgd.  Anderzijds zijn ondieptes, waar de effecten van opwarming waarschijnlijk het 

grootst zijn, slecht vertegenwoordigd in het meetnet vanwege de bereikbaarheid. Voorbeeld 

is het Zwarte Meer, dat zeer ondiep is, maar waar het meetpunt in de veel diepere vaargeul 

ligt en dus het waterlichaam slecht vertegenwoordigt. 

 

Voor de voortzetting van de reguliere veldmetingen van de waterkwaliteit is de aanbeveling 

om vier-wekelijkse metingen te vervangen door maandelijkse, die per waterlichaam jaarlijks 

rond dezelfde datum worden uitgevoerd en niet systematisch over de maand verschuiven. Bij 

de monitoring van waterplanten is een dergelijk systeem eerder met succes ingevoerd, nadat 

bleek dat de resultaten sterk gecorreleerd waren met de opnamedatum. Dit is in voor- en 

najaar natuurlijk ook sterk het geval met de watertemperatuur en de daaraan gerelateerde 

parameters (chlorofyl, zuurstof).  

8.3.4 Extreme events 

Ook het bestuderen van de gevolgen van extreme klimaatgebeurtenissen zoals hittegolven 

vraagt continue monitoring. Voor temperatuur, waterkwaliteitsparameters en chlorofyl wordt 

dat gedekt met meetpalen. Kennis over reacties van organismen hoger in het voedselweb 

komen niet standaard in beeld. Structurele effecten komen natuurlijk in de volgende 

monitoringsrondes in beeld, maar een registratiesysteem voor losse informatie over 

bijvoorbeeld massale vissterfte zou meerwaarde kunnen hebben. 

8.3.5 Analyse 

Vooralsnog is het gebruik van monitoringsdata voor kennisontwikkeling over de effecten van 

opwarming afhankelijk van de tijdreeksen uit de reguliere meetprogramma’s. Om hier 

optimaal gebruik van te kunnen maken is in elk geval correctie voor opnamedata 

noodzakelijk. Vanuit de constatering in dit rapport dat opwarming in alle hoofdwatersystemen 

in de beperkte dataset van watertemperatuur duidelijk zichtbaar is, lijkt het de moeite waard 

deze dataset aan een degelijker statistische analyse te onderwerpen, in relatie tot de 

meetdatum en de KNMI data. Op die manier komen zowel het patroon van toename door de 

jaren als de seizoensaspecten van de veranderingen in het water veel beter in beeld. 
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