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Ten geleide
De wens om aquatische levensgemeenschappen te beschermen heeft geleid tot de uitwerking van ecologische doelstellingen in het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985-1989. Voor 16 van de 23
daarin omschreven hydromorfologische typen is door de CUWVO-Werkgroep V in globale termen
een aantal fysische, chemische, hydrologische en biologische kwaliteitseisen geformuleerd.
Het toetsingskader voor deze CUWVO-typen ontbreekt nog. Dit zal dienen te bestaan uit een omschrijving van de gewenste aquatische levensgemeenschappen en van omgevingsvariabelendie voor
het optreden en voortbestaan van deze levensgemeenschappen verantwoordelijk zijn. Deze "stuurvariabelen" moeten nog geïdentificeerd worden, terwijl ook methoden om het "ecologisch niveau" van
een bepaald water te kunnen bepalen, moeten worden ontwikkeld.
Eind 1985 werd in opdracht van het algemeen bestuur van de STORA, op voorstel van de Onderzoekadviescommissie (OAC*), een samenhangend meerjarenprogramma opgesteld met als doel ecologische beoordelings- en beheersmethoden te ontwikkelen voor de vijf belangrijkste CUWVOwatertypen: stromende wateren, ondiepe meren en plassen, sloten, kanalen en zand-, grind- en Meigaten.
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Het voorliggende ecologisch beoordelingssysteem voor stromend water op basis van macrofauna is
bruikbaar in de beken in alle Nederlandse regio's en biedt een valide vergelijkingsmaat voor de
toetsing van de ecologische normdoelstellingen.
Het systeem stelt de beheerder in staat gemotiveerde maatregelen te nemen om gewenste verbeteringen
te bewerkstellieen. waarvan het effect weer met het svsteem kan worden beoordeeld. Ou deze wiize
heeft de watergeheerder een "diagnostisch" instrume~in handen, waarmee op navolgba;e en relahef
eenvoudige wijze inzicht wordt verkregen in de toestand van het aquatisch ecosysteem.
Het onderzoek werd in 1989 door de STORA opgedragen aan de Vakgroep Natuurbeheer van de
Landbouwuniversiteit te Wageningen. De wetenschappelijke projectleiding bemstte bij drs. J.J.P.
Gardeniers en ir. E.T.H.M. Peeters.
De in het project bewerkte gegevens werden geleverd door de waterbeheerders van het pleistoceen.
Deze gegevens werden voor het project verzameld door Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs,
met drs. C. Roos als projectleider. Het project werd begeleid door een commissie bestaande uit dr.ir.
H.H. Tolkamp (voorzitter), ir. M. van Gijsen (opgevolgd door ir. R. Torenbeek), ir. P. Latour
(opgevolged door ir. G. Waaijen), ir. W.C.P.M. Bots (opgevolgd door ir. G. Schmidt), ir. F. Leus
(opgevolgd door H. Elemans) en drs. W. Oosterloo.
Dank is de STOWA verschuldigd aan haar deelnemers en andere instanties die door het beschikbaar
stellen van gegevens en temgkoppeling van resultaten dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt.
Den Haag, juli 1992

De directeur van de STOWA
drs. J.F. Noorthoom van der Kmijff

*De Onderzoekadviescommissie,die tot dit project adviseerde, bestond uit:
prof.ir. A C J . Kooi (voorzitter), drs. J.F. Noorthoorn van der Kmijff (secretaris) en ir. J. Boschloo. ir. R. den
Engelse, prof.dr. P.C. Fohr, ir. A.E. van Giffen, ir. J.J. de Craeff, Qr.ir.PJ. Huiswaard, ir. R. Karper, drs. S.P.
Klapwijk, protir. J.H. Kop, ir. Tj. Meijer, ir. L.P. Savelkoul, wijlen ir. H.MJ. Scheltinga, dr.ir. D.W.Scholte
Ubing en ir. M. Tiessens (leden).

SAMENVATTING

Door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA voorheen STORA) is
in het midden van de jaren tachtig het initiatief genomen de ecologische normdoelstelhgen, zoals geformuleerd in de verschillende IMP's water, nader uit te werken
voor de vijf belangrijkste CUWVO watertypen. De opzet van het STOWA initiatief is
te komen tot in de praktijk hanteerbare beoordelingssystemen waarmee het ecologisch
niveau van een water kan worden bepaald.
De uitwerking van de ecologische normdoelstellingen voor de Nederlandse stromende
wateren heeft geresulteerd in een diagnostisch beoordelingssysteem waarmee op basis
van de samenstelling van de macrofauna de ecologische normdoelstelling op het niveau
van beektrajecten getoetst kan worden. De uitkomst van de beoordeling geeft inzicht
in de werking van de factoren die bepalend zijn voor de samenstelling van de aquatische macrofaunalevensgemeenschap. Herstelmaatregelen kunnen afgeleid worden uit
het resultaat van de beoordeling.
Het beoordelingssysteem bestaat uit een maatlat en toetsingskaarten. De maatlat is
opgebouwd uit tien onderdelen, die ieder een bepaalde karakteristiek van de macrofaunalevensgemeenschap beschrijven. Met behulp van de maatlat wordt de afstand
tussen een te beoordelen water en de gewenste toestand bepaald. Op de toetsingskaarten is ieder onderdeel verdeeld in vijf ecologische kwaliteitsniveaus. In het
beoordelingssysteem worden zes hoofdtypen stromende wateren onderscheiden, waarvoor aparte toetsingskaarten zijn gemaakt.
De uitwerking van de normdoelstellingen voor de stromende wateren in Nederland is
uitgevoerd met gegevens uit de periode 1980-1990. In het onderzoek zijn macrofaunagegevens betrokken van meer dan 4000 monsters afkomstig van ruim 1480 locaties.
Aan de hand van de macrofauna kan in stromende wateren een goede indruk over de
kwaliteit van het ecosysteem verkregen worden. Naast de macrofaunagegevens zijn
diverse fysische en chemische gegevens gebruikt, alsmede gegevens over de omgeving
en het gevoerde beheer.
Alvorens ecologische normdoelstellingen voor het stromende water toetsbaar gemaakt
kunnen worden, moet vastgesteld worden of er principieel verschillende vormen van
stromende wateren zijn. Daartoe zijn de gegevens verwerkt met multivariate analysetechnieken. Op basis van overeenkomsten in de samenstelling van de macrofaunalevensgemeenschap zijn de monsters in groepen ingedeeld. Deze groepen van monsters
zijn met de beschikbare gegevens over het abiotische milieu geïnterpreteerd. Het bleek
dat diverse typologische varianten onderscheiden kunnen worden. De verschillen
tussen deze varianten worden in hoofdzaak verklaard door het complex van factoren
dat samenhangt met de factor stroming en in mindere mate door factoren die samenhangen met saprobie.
Op basis van een geografische rangschikking, die gedeeltelijk parallel loopt aan het
complex van factoren samenhangend met de factor stroming, kunnen de stromende
wateren in twee series ingedeeld
worden. De ene serie (heuveliandserie) bestaat uit
wateren gelegen in geaccidenteerd terrein die over het algemeen gekenmerkt worden
door een hoge stroomsnelheid. De andere serie (laaglandserie) bestaat uit wateren

gelegen in zwak glooiende gebieden met over het algemeen lagere stroomsnelheden.
Per serie zijn op basis van de positie in het lengteprofiel drie typologische varianten
onderscheiden: bovenloop, middenloop en benedenloop. De Nederlandse stromende
wateren worden daarmee binnen het beoordelingssysteem ingedeeld in zes hoofdtypen.
De uitwerking van de ecologische normdoelstellingen tot een reeks toetsbare normen is
uitgevoerd voor deze zes hoofdtypen.
Veranderingen
in milieufactoren komen tot uiting in een veranderde samenstelling- van
de levensgemeenschap. Uit de samenstelling van de levensgemeenschap kan daardoor
een indicatie verkregen worden van de intensiteit waarmee milieufactoren de levensgemeenschap (positief of negatief) beïnvloeden of beïnvloed hebben.
Binnen een levensgemeenschap kunnen verschillende groepen van soorten onderscheiden worden, die ieder verwijzen naar de invloed van vooral één of enkele milieufactoren. Iedere soort met een verwijzing naar een bepaalde factor wordt als indicator
aangeduid. De mate waarin een groep van indicatoren in de levensgemeenschap
vertegenwoordigd is, verwijst naar de mate waarin de levensgemeenschap beïnvloed
wordt door een bepaalde factor. De mate waarin een groep van indicatoren in de
levensgemeenschap aanwezig is, wordt opgevat als een karakteristiek van die levensgemeenschap. Een karakteristiek beschrijft dus niet een bepaalde milieufactor, maar
geeft een beschrijving van het effect van die factor op de levensgemeenschap. Om de
toestand van een water met behulp van de karakteristieken te beschrijven wordt in het
beoordelingssysteem als maatstaf de relatieve abundantie van de indicatoren gehanteerd.
In het beoordelingssysteem zijn karakteristieken opgenomen die verwijzen naar de
belangrijkste factoren en karakteristieken die verwijzen naar de functionele opbouw
van de levensgemeenschap. De karakteristieken die verwijzen naar milieufactoren zijn:
stroming (verwijzend naar de factor stroming), blad, zand, plant en slib (alle verwijzend naar een bepaald type substraat), saprobie (verwijzend naar organische
belasting) en rrojìe (verwijzend naar mineralenrijkdom). De karakteristieken voor de
functionele opbouw van de levensgemeenschap zijn knipper, vergaarder en grazer.
De maatlat bestaat uit tien karakteristieken die op een grafische manier gepresenteerd
worden. Voor elk van de zes hoofdtypen is een toetsingskaart gemaakt die qua vorm
gelijk is aan de maatlat en waarop het bereik van de karakteristieken verdeeld is in de
niveaus van de ecologische normdoelstellingen. Op basis van de relatieve abundantie
van de indicatoren in een monster worden voor dat monster scores voor de karaktenstieken berekend, die op de maatlat ingevuld worden. Door de toetsingskaart op de
ingevulde maatlat te leggen kan voor iedere karakteristiek het ecologisch kwaliteitsniveau afgelezen worden. In het resulterende ecologisch profiel worden de ecologische
kwaliteitsniveaus samengevat weergegeven.
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INLEIDING

1.1

Ontwikkelingen in het waterkwaliteitsbeleid
Het waterkwaliteitsbeheer wordt primair geregeld in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (1970) en is uitgewerkt in de drie, op deze wet gebaseerde, Indicatieve
meejarenprogramma's water (Min. V&W 1976, 1981, 1986). In de loop der jaren is
het accent meer en meer op een ecosysteembenadering komen te liggen (Min. V&W,
1985). In toenemende mate drong het besef door dat het aquatisch ecosysteem meer is
dan het water alleen; het wordt evenzeer bepaald door zijn waterbodem, oevers en
omgeving, alsook door de interactie tussen die componenten. Het integrale waterbeheer gaat uit van een visie die gebaseerd is op het aquatische ecosysteem in al zijn
componenten en interacties (Min. V&W, 1989).
In het eerste IMP-water, IMP 1975-1979, (Min. V&W, 1976) lag het hoofdaccent van
het beheer en het beleid nog sterk op de sanering van oppe~laktewaterenten behoeve
van de mens. Er wordt gesteld dat een water zal moeten voldoen aan eisen ten
behoeve van de "algemene ecologische functie" van het oppervlaktewater en aan
"aanvullend te steilen eisen", gebaseerd op de gebruiksdoeleinden die het water voor
de mens heeft.
De algemene ecologische functie is niet nader uitgewerkt. Wel wordt een aantal
normen gegeven voor een "minimum kwaliteit" in de vorm van voorlopige grenswaarden voor de korte termijn en streefwaarden voor de lange
- termijn.
Verder wordt een beoordelingssysteem op basis van zuurstofgehalte, biochemisch
zuurstofverbruik (BZV) en ammoniumstikstofgehalte uitgewerkt, dat uitmondt in de
zogenaamde IMp-index en een daarop afgeitelde i n d e k g in vijf waterkwaliteitsklassen.
In het tweede IMP-water, IMP 1980-1984 (Min. V&W, 1981) wordt het begrip basiskwaliteit geïntroduceerd. Deze basiskwaliteit, in pretentie vergelijkbaar met de voorlopige grenswaarden van het IMP 1975-1979, beoogt een minimaal aanvaardbare
waterkwaliteit aan te geven. Dit minimum geldt in beginsel voor alle zoete oppervlaktewateren in Nederland en het zou op korte termijn, genoemd wordt 5 jaar, bereikt
moeten worden.
Met de basiskwaliteit wordt een zekere bescherming van zowel menselijke gebmiksfuncties als van aquatische levensgemeenschappen nagestreefd.
In het tweede IMP-water wordt meer nadruk gelegd op "het verschaffen van gunstige
omstandigheden voor het instandhouden of verkrijgen van een zo natuurlijk mogeiijke
verscheidenheid van soorten organismen en aquatische ecosystemen". Naast de functiegerichte normdoelstellingen uit het IMP 1975-1979 worden in het tweede IMP-water
dan ook ecologische normdoelsteilingen onderscheiden. Deze zijn gericht op de
bescherming en ontplooiing van ecologische belangen. Voor deze ecologische
normdoelstellingen is het essentieel dat aquatische ecosystemen worden beschreven "in
termen van soortensamenstelling van levensgemeenschap en in termen van dynamiek
van het ecosysteem" (Min. V&W, 1981).

Het tweede IMP-water geeft geen uitgewerkte, in de praktijk hanteerbare, normdoelstellingen, maar schetst wel een kader voor het formuleren ervan. Dit kader
bestaat uit een stelsel van drie ecologische niveaus, te weten laagste niveau (= basiskwaliteit), middelste niveau en hoogste niveau. De basiskwaliteit wordt in het IMP
1980-1984 omschreven als "Een zodanige kwaliteit van het oppervlaktewater dat het
geen overlast (met name stank) voor de omgeving veroorzaakt, er niet vervuild uitziet
(drijvend vuil, verkleuring), goede levenskansen biedt voor een aquatische levensgemeenschap, waarvan ook hogere organismen zoals diverse vissoorten deel uit
kunnen maken en dat tevens ecologische belangen buiten het water @.v. vogels en
zoogdieren die waterdieren consumeren) worden beschermd." De omschrijving van het
hoogste ecologische niveau luidt "Een oppervlaktewater, waarin het ecosysteem in de
'natuurlijke' staat moet blijven of worden teruggebracht, mag in het geheel niet
verontreinigd worden, dat wil zeggen, er mag geen inworp van stoffen als gevolg van
menselijk handelen plaatsvinden. Uiteraard behoort hiernaast ook op andere gebieden
terughoudendheid te worden betracht om te voorkomen dat andere vormen van
beïnvloeding, zoals bijvoorbeeld morfologische ingrepen of bepaalde cultuur-technische maatregelen plaatsvinden. Onder de 'natuurlijke' toestand kan worden verstaan
een situatie zonder of vrijwel zonder menselijke beïnvloeding, waarbij in de eerste
plaats wordt gedacht aan verontreiniging." (Min. V&W, 1981). In het tweede IMPwater wordt aangegeven dat de beschrijving van de 'natuurlijke' situatie eigenlijk voor
elk afzonderlijk oppervlaktewater zou moeten geschieden. Het middelste niveau wordt
ingevuld als een situatie waarbij "een bepaalde mate van beïnvloeding en verandering
van het ecosysteem ten opzichte van de natuurlijke situatie wordt geaccepteerd of zelfs
doelbewust wordt nagestreefd".
In het derde IMP-water, IMP 1985-1989 (Min. V&W, 1986) wordt het algemene doel
van het waterkwaliteitsbeleid omschreven als "Het zo goed mogelijk tot hun recht
laten komen van de functies die het water kan vervullen. Het gaat hierbij niet aileen
om direct op de mens gerichte belangen, zoals drink- en industriewatervoorziening en
recreatie, maar ook en in toenemende mate om de bescherming van aquatische
levensgemeenschappen. De aandacht richt zich steeds meer op het functioneren van
oppervlaktewater als onderdeel van het aquatische ecosysteem; een samenhangend
geheel van water, bodem en oever en het bijbehorende planten- en dierenleven,
alsmede op beïnvloeding van milieucompartimenten".
In het derde IMP-water wordt, op basis van een vooronderzoek door de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren Werkgroep V-l
(CUWVO, 1988), een eerste aanzet gegeven tot de invulling van de ecologische normdoelstellingen. De CUWVO-werkgroep V-l heeft voor een 15-tal watertypen normdoelstellingen geformuleerd. Enigszins in afwijking van de eerdere omschrijving van
de drie niveaus uit het IMP 1980-1984 is door de CUWVO-werkgroep getracht per
watertype een hoogste, een middelste en een laagste niveau aan te geven. Dit houdt in
dat een uniforme basiskwaliteit niet als axioma is gehanteerd en dat per watertype, en
niet per afzonderlijk water, een hoogste niveau is beschreven. De feitelijke formulering, hantering en toekenning van ecologische doelstellingen (voor het hoogste en
middelste niveau) wordt nadmkkelijk overgelaten aan de provincies en regionale

waterbeheerders. Een eerste aanzet daartoe is gemaakt door Claassen (1987) voor
Friesland, door Verdonschot (1990a) voor Overijssel en door Torenbeek & van Gijsen
(1990) voor Drenthe.

In de derde Nota waterhuishouding (Min. V&W, 1989) wordt het in de drie IMP's
geformuleerde beleid nader uitgewerkt. De integrale benadering staat centraal, evenals
het begrip duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling wordt gedefinieerd als "de
ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee
voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun
behoefte te voorzien". Concretisering van het begrip duurzame ontwikkeling vindt in
de derde Nota waterhuishouding plaats met behulp van streefbeelden. Het bereiken
van een streefbeeld betekent dat "er aanvaardbare garanties zijn voor een duurzame
ecologische ontwikkeling van waterhuishoudkundige systemen en dat er aanvaardbare
garanties zijn voor een duurzaam gebmik ervan door de mens".
Voor bronnen en beken wordt het streefbeeld als volgt omschreven. "Bronnen en
beken hebben als belangrijkste functie de ont- en afwatering van hun stroomgebied.
Zij worden permanent dan wel periodiek gevoed door grond- en regenwater van goede
kwaliteit. Vanaf de bron tot de monding zijn er natuurlijke gradiënten van voedselarm
naar voedselrijker, van hogere naar lagere stroomsnelheden, van ondiep en smal naar
dieper en breder. Grondwaterstanden zijn hoog genoeg om een permanente of
periodieke stroming in de beek in stand te houden. De beek kan vrij meanderen.
Oeverbescherming geschiedt door een natuurlijke begroeiing. In boven-, midden- en
benedenloop is een karakteristieke flora en fauna aanwezig."
In de derde Nota waterhuishouding wordt het begnp basiskwaliteit vervangen en
uitgebreid door het begrip algemene milieukwaliteit ~ a l i t e i t s d o e l s t e l h g2000). De
gedachten achter de basiskwaliteit zijn daarbij nog steeds geldig, terwijl het volgende
wordt toegevoegd. "Op het niveau van de algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000) dienen de verschiilende ecosysteemcomponenten @reducenten,
consumenten, afbrekers) aanwezig te zijn met een zekere soortendiversiteit. Systeemvreemde invloeden dienen geen sterfte te veroorzaken en de voortplanting en groei van
organismen van verschillende trofische niveaus niet te hinderen. Waar dit voor het
handhaven van de populatie van een organisme noodzakelijk is, dienen migratiemogelijkheden aanwezig te zijn.
Passend in de algemene milieukwaliteit is het zoveel mogelijk aanwezig zijn van
systeemeigen kenmerken van watertypen. Deze kenmerken kunnen betrekking hebben
op factoren als stroming, peilvariaties, morfologie en oeveropbouw. Daar waar deze
kenmerken essentieel zijn voor het watertype en de daarmee verbonden levensgemeenschap, dient aantasting achterwege te blijven (bijvoorbeeld de watervoering bij
bronnen, beken, peilvanaties bij getijdewateren)."
In de derde Nota waterhuishouding wordt ook gesteld dat de differentiatie en de
invulling van normdoelstellingen naar watertype grotendeels door de waterbeheerders
zelf zal moeten worden vemcht. De normdoelstellingen krijgen tevens het karakter
van inspanningsverpliclitingen.
Recent is het begnp algemene milieukwaliteit vervangen door het begrip grenswaarde
(Min. VROM, 1992).

1.2

Doelstellinz en kader
Het toetsingskader voor de ecologische normdoelstellingen ontbrak tot voor kort nog
grotendeels. Het zal onder meer dienen te bestaan uit een omschrijving per watertype
van gewenste of kenmerkende aquatische levensgemeenschappen en van belangrijke
voorwaardenscheppende omgevingsvariabelen. E r dienen ook methoden ontwikkeld te
worden om te beoordelen op welk ecologisch niveau een bepaald water zich bevindt,
hoe deze toestand zich verhoudt tot een gewenste toestand en via welke maatregelen
de relevante stuurvariabeien kunnen worden beïnvloed zodat de toestand kan worden
veranderd in een gewenste richting (Gardeniers e.a., 1991). Daarom is door de
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA voorheen STORA) het initiatief
genomen de ecologische normdoelstellingen nader uit te werken voor de vijf belangrijkste CUWVO-typen (STORA, 1986). Deze uitwerking zal bestaan uit "het ontwikkelen van een in de praktijk toepasbaar toetsingskader, ofwel ecologische beoordelingssystemen, teneinde aan te kunnen geven op welk 'ecologisch niveau' een water
zich bevindt" (STORA, 1986). Dit houdt in dat rekening gehouden moet worden met
de drie, in het derde IMP-water geformuleerde ecologische, niveaus: laagste
(ecologische) niveau, middelste (ecologische) niveau en hoogste (ecologische) niveau
en met de aanwezige, en gewenste, ecologische differentiatie in watertypen.
Het beoordelen van een water houdt in dat een normatieve uitspraak gedaan wordt
over de toestand waarin een water zich bevindt. Het proces van beoordelen kan
beschreven worden aan de hand van een drietal activiteiten die aangeduid worden als
(1) waarnemen en meten, (2) normen stellen en (3) beoordelen (Kroes, 1987). In veel
gevallen worden deze activiteiten aangevuld met (4) een samenvatting van de deeloordelen. Hieronder wordt van iedere activiteit een korte beschrijving gegeven waarbij
tevens wordt aangegeven hoe de activiteit vertaald wordt naar bouwstenen van het
beoordelingssysteem.
Het doel van waarnemen en meten is het verkrijgen van een beschrijving van de
feitelijke toestand van een water, op basis waarvan deze feitelijke toestand afgezet kan
worden tegen een gewenste toestand. Voor de beschrijving van de feitelijke toestand
van een water is het essentieel kwantitatief meetbare grootheden te gebmiken die
betrekking hebben op karakteristieken van zowel de structuur van het ecosysteem als
van de processen binnen het ecosysteem (Gezondheidsraad, 1988). De kern van de
ecologische normdoelstellingen wordt gevormd door biologische normen (Min. V&W,
1981; CUWVO, 1988) en daarom is ervoor gekozen de toestand van een water te
beschrijven met biotische grootheden. Voor de beschrijving van de toestand van
stromende wateren biedt de macrofauna goede mogelijkheden (Hawkes, 1975;
Hellawell, 1978).
Voor een ecologische beschrijving van de toestand kan niet volstaan worden met het in
ogenschouw nemen van slechts één enkele (beïnv1oedings)factor. Het gaat er juist om
zoveel mogelijk relevante (beïnv1oedings)factoren in rekening te brengen (Gardeniers
& Peeters, 1990). Belangrijk daarbij is dat ook aandacht besteed wordt aan de samenhang tussen verschillende, meestal gelijktijdig werkende, invloeden en factoren.
Uitspraken over de kwaliteit van het aquatisch ecosysteem zijn schaalgebonden

(Gezondheidsraad, 1989, 1990). Bij stromende wateren worden de volgende schaalniveaus onderscheiden: (micro)habitat, locatie, traject, beek en beekdal. Het
ontwikkelde ecologisch beoordelu~gssysteem richt zich op het schaalniveau van
beektrajecten.
Met behulp van de kwantitatief meetbare grootheden wordt de toestand van een water
op een modelmatige wijze beschreven. Het ontwikkelde systeem zal daarom ook geen
directe afspiegeling van de geanalyseerde basisgegevens zijn.
Voor het bepalen van de afstand tussen de feiteiijke toestand van een water en de
gewenste toestand is een meetinstrument onontbeerlijk. Dit meetinstrument zal gebruik
moeten maken van dezelfde kwantitatief meetbare grootheden als waarmee de feitelijke
toestand van een water beschreven wordt. In het beoordelingssysteem wordt het
meetinstrument gevormd door de maatlat. De uiteinden van de maatlat komen overeen
met de uiteinden van de ontwikkelingsreeks die een water kan doorlopen. Het ene
uiteinde van de ontwikkelingsreeks wordt gevormd door dood water het andere door
de climaxsituatie (Gardeniers, 1976; Verdonschot, 1983).
Normen stellen komt neer op het vertalen van algemene beleidsdoelen in toetsbare
regels (Kroes, 1987). Binnen het waterkwaliteitsbeleid vormen de ecologische
normdoelstellingen het algemene beleidsdoel om te komen tot de beoogde bescherming
van aquatische ecosystemen. De vertaling van dit algemene beleidsdoel naar normen
zal dan ook betrekking moeten hebben op het, voor de ecologische normdoelstelhgen,
geformuleerde kader met drie ecologische niveaus.
De normen moeten betrekking hebben op de kwantitatief meetbare grootheden
waarmee de toestand van een water wordt beschreven en waarop de maatlat is
gebaseerd. In feite komt het formuleren van de normen neer op het, per kwantitatief
meetbare grootheid, indelen van de maatlat in de niveaus van de ecologische normdoelstellingen. De niveaus worden daarbij zo gekozen dat ze parallel lopen met
opeenvolgende stadia van aantasting van het aquatisch ecosysteem. Dit betekent dat de
gehele ontwikkelingsreeks die een water kan doorlopen genormeerd moet worden. De
uitgewerkte normen vormen het feitelijke toetsingskader.
Bij het opsteilen van de normenreeks moet rekening gehouden worden met een differentiatie naar watertype. Daartoe moet het beoorde&ssysteem een typologisch raamwerk bevatten waarbinnen de beoordeling plaatsvindt. Daar het beoordelingssysteem in
beperkt te
de praktijk hanteerbaar moet zijn is ;*oor
gekozen het aantal
houden. Gestreefd wordt naar een relatief eenvoudige indeling van de stromende
wateren die geldig is op basis van ecologische wetmatigheden en waarmee aile
Nederlandse stromende wateren ingedeeld kunnen worden.

pen

Beoordelen komt neer op het normeren van de afstand tussen de feitelijke toestand en
de gewenste toestand, waarbij deze afstand wordt voorzien van een kwalificatie. Door
het vaststellen van een aantal formele regels die bindend zijn voor de wijze waarop de
beoordeling uitgevoerd moet worden, wordt bereikt dat de beoordeling objectief is.
Om deze objectiviteit te garanderen zijn in het beoordelingssysteem dergelijke formele
regels opgenomen.
Het resultaat van de beoordeling van de verschillende grootheden zal inzicht moeten
geven in de factoren die verantwoordeiijk zijn voor de afwijking van de aangetroffen

toestand van de gewenste toestand
Om de resultaten van de beoordeling voor een groter publiek toegankelijk te maken is
in het beoordelingssysteem een presentatie wijze opgenomen, waarmee een samenvattend overzicht van de beoordeling wordt verkregen. Het samenvattend overzicht van
de b e o o r d e h g wordt aangeduid als ecologisch profiel.
In tabel 3 wordt een schematisch overzicht gegeven van de hiervoor beschreven
activiteiten van het beoordelingsproces en van de bouwstenen van het beoordelingssysteem. In de tabel is eveneens opgenomen in welke paragrafen de diverse onderdelen nader uitgewerkt zijn.
Tabel 3: Samenvattend overzicht van de activiteiten van het beoordelin~s~roces
en de
bouwstenen van het beoordelingssvsteem.
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2.5

Aard van het eeeevensbestand
Van het Nederlandse stromende water zijn reeds veel hydrobiologische en ecologische
gegevens verzameld. Daarom is dit onderdeel van het STOWA-onderzoek gebaseerd
op reeds bestaande gegevens uit de periode 1980-1990 (Roos e.a., 1991). Tot de
stromende wateren worden zowel bronnen als beken gerekend; weteringen en grote
rivieren vallen buiten het te ontwikkelen systeem.
Uit de inventarisatie van beschikbare biologische gegevens over het stromend water
bleek dat alleen van de macrofauna voldoende aanwezig was (STORA, 1986). Daarnaast zijn diverse fysische en chemische gegevens beschikbaar evenals gegevens over
de omgeving en over het gevoerde beheer. De intensiteit van de metingen en de aard
van de gemeten variabelen verschillen van monsterpunt tot monsterpunt. De abiotische
gegevens zijn daardoor verre van compleet. In het onderzoek zijn circa 75
milieuvariabelen betrokken; slechts een beperkt aantal variabelen is echter redelijk
frequent in alle regio's bepaald.
Gezien de aard van het onderzoek en gezien de grote hoeveelheden gegevens zijn
multivariate analyses uitermate geschikt als bewerkingensmethodiek (Gauch, 1982;

Whitîaker, 1967; ter Braak, 1986). Voor de multivanate bewerkingen dient het
materiaal in principe zo compleet mogelijk te zijn (ter Braak, 1987). Vanwege de
incompleetheid van de abiotische gegevens zijn daarom bij de multivariate bewerkingen de biotische gegevens (macrofauna) altijd als basis genomen. De resultaten van
de bewerkingen zijn achteraf met de minder complete abiotische gegevens geïnterpreteerd.
Het ecologische beoordelingssysteem voor het stromend water is dan ook in eerste
instantie gebaseerd op de beschikbare biotische component (i.c. macrofauna). Het sluit
daarmee tevens aan bij de in het tweede IMP-water geformuleerde wens om de ecologische doelstellingen te beschrijven in termen van soortensamenstelling van de levensgemeenschap.
Van 11 van de 26 regionale waterbeheerders zijn de stromende wateren in het
onderzoek betrokken. Het gaat daarbij om stromende wateren van de hogere, meestal
pleistocene gronden uit het oosten en zuiden van Nederland en uit de duinstreek. In
tabel 1 wordt per regionale beheerder een overzicht gegeven van de bij het onderzoek
betrokken aantallen monsters en monsterlocaties. In figuur 1 wordt de geografische
ligging van de monsterlocaties weergegeven.
Tabel l: Overzicht van de aantallen macrofaunamonsters en bemonstenngslocaties
betrokken bii het onderzoek.
Beheerder
ZS Rivierenland
ZS West-Overijssel

PR Utrecht
ZS Oostelijk Gelderland

ZS Drenthe
HH West-Brabant
ZS Veluwe
WS Regge en Dinkel
GTD Oost-Brabant
WZ Limburg
PW Noord-Holland
Totaal

Aantal
monsters
16
25
45
45
309
318
468
530
727
1563
32

-+

4053

Aantal
locaties
15
7
17
37
93
65
227
76
269
667
13

-+

1486

Figuur 1: L i c c i n ~van de in het onderzoek betrokken bemonstenneslocaties.
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Per regio was het niveau van determinatie verschillend. Daarom zijn de macrofaunagegevens tot een landelijk vergelijkbaar taxonomisch niveau gestandaardiseerd.
Na standaardisatie van de macrofaunagegevens resteren 3455 monsters met in totaal
454 taxa. In tabel 2 wordt per taxonomische groep een aanduiding van het gehanteerde
determinatieniveau na standaardisatie gegeven.
Tabel 2: Aanduidinc van het deteminatieniveau na standaardisatie.
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BOUWSTENEN VAN HET ECOLOGISCH BEOORDELINGSSYSTEEM

Tv~olopischraamwerk
Wateren kunnen op grond van verschillende criteria in typen ingedeeld worden
(CUWVO, 1988). De in het beoordelingssysteem gehanteerde typologische indeling is
tot stand gekomen op basis van de samenstelling van de in de Nederlandse stromende
wateren aangetroffen macrofaunalevensgemeenschappen.
Uit de analyses van het STOWA-materiaal blijkt dat op basis van de macrofauna een
groot aantal qpologische varianten onderscheiden kan worden. De verschillen tussen
deze varianten worden in hoofdzaak verklaard door het complex van factoren dat
samenhangt met stroming en saprobie (Peeters & Gardeniers, 1992). Ten behoeve van
het beoordelingssysteem zijn deze varianten, mede op basis van een geografische rangschikking, in twee series ingedeeld. De ene serie (heuveliandsene) bestaat uit wateren
gelegen in geaccidenteerd terrein over het algemeen gekenmerkt door een hoge
stroomsnelheid. De andere serie (laaglandsene) bestaat uit wateren gelegen in zwak
glooiende gebieden, met over het algemeen lagere stroomsnelheden. Per serie zijn op
basis van de positie in het lengteprofiel drie typologische varianten onderscheiden:
bovenioo~.middenloo~en benedenloo~.De Nederlandse stromende wateren worden
daarmee binnen het beoordelingssysteem ingedeeld in zes hoofdtypen. In figuur 2
wordt deze typologische hoofdstructuur schematisch weergegeven.
A
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stromende wateren in Nederland
heuvellandserie
laadandserie
bovenloop

bovenloop

middenloop

middenloop

benedenloop

benedenloop

Figuur 2: Schematische weergave van de typolo~ische hoofdstructuur
stromende wateren in Nederland.

van de

De zes hoofdtypen worden hierna kort beschreven in hun gemiddelde ideale situatie.
Aan bod komen een landschappelijke duiding, een beschrijving van de kenmerken van
de levensgemeenschap en een overzicht van kenmerkende soorten voor het type. De
kenmerkende soorten zijn in twee groepen verdeeld. De ene groep bestaat uit
algemene soorten die nagenoeg altijd in het type aangetroffen worden over de van
nature in dat type aanwezige spreidingsbreedte van fysische en chemische rnilieufactoren. Deze soorten komen ook nog voor in situaties waarbij sprake is van enige
menselijke beïnvloeding. De andere groep omvat specifieke soorten die in het type
aangetroffen worden afhankelijk van specifieke omstandigheden. Bij enige mate van
menselijke beïnvloeding verdwijnen deze soorten. In tabel 4 wordt per hoofdtype een
overzicht gegeven van de algemene en de specifieke soorten. De gepresenteerde lijsten
met soorten zijn niet uitputtend. Ten behoeve van de leesbaarheid is gekozen voor het
begrip 'soort', ook wanneer andere taxonomische eenheden aangeduid worden.

heuvellandserie bovenlopen
Tot dit hoofdtype behoren zowel bronnen als beekjes uit geaccidenteerd terrein met
een breedte kleiner dan 2.0 m. Het verval is groot en varieert tussen 1.0 en 2.5 % .
Het water stroomt met een snelheid tussen 45 en 70 cmls. De bodem bestaat uit grof
materiaal met als belangrijkste componenten grind, stenen, blad, takken en in mindere
mate zand. Slib en fijn detritus ontbreken nagenoeg. De beekjes zijn gelegen in bos,
waardoor sterke beschaduwing van het wateroppe~lakplaatsvindt. Macrofyten komen
niet of nauwelijks voor. De beekjes zijn nutriëntenarm, maar k ~ ~ soms
e n hoge cdciumgehalten hebben en daarmee samenhangend een hoge Ph. De macrofaunalevensgemeenschap bestaat nagenoeg geheel uit rheofiele soorten van permanente wateren.
Soorten die in en tussen bladpakketten leven vormen een groot bestanddeel van de
levensgemeenschap. Zandminnende soorten komen slechts sporadisch voor, maar
soorten die harde substraten prefereren (grind en stenen) zijn rijkelijk aanwezig.
Soorten met voorkeur voor slibbodems ontbreken, evenals soorten met voorkeur voor
saprobe of eutrofe omstandigheden. De functionele opbouw van de levensgemeenschap
wordt gedomineerd door knippers, maar ook vergaarders zijn aanwezig. Grazers
komen slechts in kleine aantallen voor.

heuvellandserie middenlopen
Tot de middenlopen van de heuvellandserie behoren de meanderende beken uit
geaccidenteerd terrein die tussen 2 en 8 m breed zijn. Het verval is kleiner dan in de
bovenlopen en varieert tussen 0.3 en 1.0 % . De stroomsnelheid ligt in de regel tussen
50 en 100 cmls. De bodem bestaat uit grind, stenen, takken, blad en zand. Op
plaatsen waar het water minder snel stroomt, komen ook slib en detritus voor. Hoewel
de beken door houtige gewassen omzoomd zijn, is de hoeveelheid licht die op het
water valt groter dan bij de bovenlopen.
De soorten die in de macrofaunagemeenschap worden aangetroffen, zijn in hoofdzaak
rheofiel. Bladminnende soorten vormen een minder belangrijk onderdeel van de

levensgemeenschap dan in de bovenlopen. Veel soorten hebben een voorkeur voor
harde substraten. Zandminnende soorten zijn nagenoeg afwezig, terwijl slibminnende
soorten slechts in kleine aantallen voorkomen. Ook soorten die aan saprobe of eutrofe
omstandigheden de voorkeur geven, worden slechts in kleine aantallen aangetroffen.
De vergaarders vormen de belangrijkste functionele groep, gevolgd door de knippers.
Grazers zijn slechts met kleine aantallen vertegenwoordigd.

heuvellandserie benedenlopen
Tot de benedenlopen van de heuvellandsene behoren meanderende beken uit geaccidenteerd terrein die in de regel breder dan 8 m zijn. De stroomsnelheid in deze beken
varieert tussen 50 en 125 cmls. De bodem bestaat uit een mozaïekpatroon van grind
en zand met in mindere mate stenen, slib en detritus.
In de macrofaunalevensgemeenschap domineren de rheofiele organismen maar ook
soorten die minder aangepast zijn aan stroming komen voor. Bladmimende soorten
kunnen in meer of mindere mate aanwezig zijn, afhankelijk van lokale omstandigheden. De meeste soorten prefereren echter harde substraten. Zandminnende soorten
ontbreken grotendeels. Slibminnende soorten k ~ ~ aanwezig
e n
zijn, maar dan in
kleine aantallen. Dit laatste geldt eveneens voor soorten die saprobe of eutrofe omstandigheden prefereren.
De levensgemeenschap wordt gedomineerd door de soorten van de functionele groep
vergaarder. Knippers vormen een beduidend minder groot aandeel, terwijl grazers
slechts in kleine aantallen aanwezig zijn.

laaglandserie bovenlopen
Tot de bovenlopen van de laaglandsene behoren wateren uit zwak glooiende gebieden
met in de regel een breedte van minder dan 3 m. De beken uit de laaglandsene zijn
over het algemeen voor de watervoenng sterk afhankelijk van de regenval en in
mindere mate van kwel. In de bovenlopen kan de watervoenng dan ook semi-permanent zijn. Door het kleine verval is de stroomsnelheid betrekkelijk laag, gemiddeld
20 tot 40 cmls. De bodem bestaat in de bovenlopen overwegend uit zand en blad met
hier en daar slib, takjes en kiezels. De beschaduwing is meestal sterk.
De macrofaunagemeenschap bestaat voor het overgrote deel uit (sub)rheofiele soorten.
Ook soorten die in en tussen bladpakketten leven hebben een groot aandeel in de
levensgemeenschap. Soorten die in zand leven of op grind en stenen komen in kleine
aantallen voor. Slibminnende soorten komen slechts in beperkte mate voor. Soorten
die aan saprobe of eutrofe omstandigheden de voorkeur geven worden slechts in kleine
aantallen aangetroffen.
Knippers vormen de grootste functionele groep gevolgd door de vergaarders. Grazers
komen slechts sporadisch voor.

Tabel 4: Overzicht van aleernene en s~ecifiekesoorten Der hoofdtv~e.
LAAGLANDSERIE

HEWELLANDSERE
specifieks soonsn

algemene swnen
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Brillia longifurca
Brillia modesta
EuIUcffs"slla
Gammanis fossanim
Gammanis pulex
Hydropsyche
Masmpelopia
Micropseetra g r praecox
Prdiameos olivaeea
Simuliidae

o
o

1

Baetir
Brillia moderia
Eubeffe+lla
Gammanis forranim
Gammanis pulex
Hydroprychesngustipcnnis
Hydropsyche pelluiidula

Prodiameos olivacsa

Eukiefferiella

D
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1

Hydmprycheeontubemlis
Hydmpsyihe psllueiduls
Microprectra g r praecox

AgapcNs fuscipes
Chaciocladius pigsr agg
Chaetoptsryx
. . villom
Cninossia imrata
Dieranota bimacukta
Dim maculaia
Dmms annulams
Elodes larven
Ephemerella ignita
Goeridac
Halesus
Micmptema wquax
Nemoura
Plectrocnemia conspcna
Polypedilum laetum agg
Polypedilum pedestre agg
Potamophylax
Ptychoptsridas
Rhyaiophila
Rilhmgena
Serieostomaiidas

Agapetur fuxiper
Ancylus fluviatilis
Calopuryx virgo
Chaetopieryx villo&1
Dicranoia bimasulata
Elmis acna (adult+lawe)
Ephcmera danica
Ephemerella igniia
Gosridac
Hydropsyche raxonica
Hydroptiia
Lariocephala basalis
Limnius volelunari
LYPC
Potamophylax
Polypcdilum gr bicrcnatum
Polypedilum laenim sgg
Rhagianidae
Rilhrogenia
Sc~costomatidas
Ancylus fluviatilis
Ephemerclla ignita
Ephemera danica
Halesus
Hydropsyche
angunipennis
Pollhartia longimanus

I

Rhcotanprsus
Simuliidae

..

eiis
i l l i longihims
illia modcsta
mshapelopia melanops
cranota bimasulau
ibeffcriella
immanir pulex
(dropsychs angustipennis
mnephilus
acropelopia
:moura
odiamesa olivacea
:]ia eaprai
muliidae

Bereodes minuuis
Calopt. splendens + virgo
Chaetoptsryx villoos
Dixidas
Enoioyla pusilla
Ephemsra
Glyphotaelius pellueidus
Gasridas
Halenia
Hetsrouinyuirsus apicalis
Hctsmtrirrocladius
Lcpmphlcbii marginata
huctra n i p
Lypc
Microptem q u a x
Nemurclla picteti
Odonmmesa fulva
Platambus maculamr
Plectmnemia conspem
Polyeelis felina
Polyp. brcviantemnim
Potamophylax
Rheocricotopus
Sericostomatidae
Sienophylax
Tinodes arsimilis

ielis
xxhapelopia meianopr
ikiefferiella
rmmanii pulcx
ydmpsyche mgunipennis
acropelopia
.odiamesa olivacea
reotanprpur

Ancylus fluviatilis
Alhripdodes cinereus
Brillia longifurca
Brilli moderia
Caloptsryx splsndens
Caioptsryx virgo
Centropiilum luteolum
Dicranoia bimaculata
Elmis aem
Ephcmera
Goeridac
Halenis
Hydropryohe pellucidula
L w
Odontomeos fulva
Plstambus maeulanir
Polyccntropidae
Rheocricotopus
Stictochimnomus
Velia caprai

ietis
kiefferiella
ammanis pulex

Ephemcra daniea
Neursclcpsia bimaeulata
Parnuinpms

icmpwiira gr praecox
iratsndipes g r slbimanus

laaglandserie middenlopen
Tot de middenlopen van de laaglandserie worden gerekend meanderende wateren uit
zwak glooiende gebied waarvan de breedte ligt tussen 3 en 10 m. De stroomsnelheid
is variabel en ligt in de orde van grootte van 25 tot 60 cmls. De bodem is gevarieerd
en bestaat in hoofdzaak uit een mozaïekpatroon van zand vermengd met grind, stenen,
blad en slib. Hoewel de beken door bomen en struiken omzoomd zijn, is de beschaduwing van het wateroppervlak minder dan bij de bovenlopen.
De soorten die in de levensgemeenschap van de middenlopen worden aangetroffen,
zijn veelal (sub)rheofiele organismen. Bladminnende soorten komen in redelijke
aantallen voor. Slibminnende soorten kunnen voorkomen, maar over het algemeen
slechts in kleine aantallen. Ook soorten met voorkeur voor saprobe of eutrofe omstandigheden komen slechts in kleine aantallen voor.
De levensgemeenschap bestaat voor het grootste deel uit vergaarders. De knippers
vormen een kleiner deel. Grazers ontbreken nagenoeg en komen in ieder geval in
kleine aantallen voor.
laaglandserie benedenlopen
Tot de benedenlopen van de laaglandserie behoren meanderende wateren uit zwak
glooiende gebieden waarvan de breedte groter is dan 10 m. De stroomsneiheid ligt in
de regel tussen 10 en 60 cmls. De bodem bestaat voornamelijk uit zand en slib,
vermengd met weinig grind en stenen.
De levensgemeenschap bestaat deels uit (sub)rheofiele soorten, maar ook soorten die
geen voorkeur voor stroming hebben, kunnen rijkelijk aanwezig zijn. Slibmimende
soorten komen voor, maar steeds in niet al te grote aantallen. Dit laatste geldt ook
voor soorten met een voorkeur voor saprobe of eutrofe omstandigheden.
De levensgemeenschap bestaat in hoofdzaak uit vergaarders. Knippers komen in
redelijk kleine aantallen voor. Grazers worden slechts sporadisch aangetroffen.

2.2

Karakteristieken van de levensgemeenschar,
Uit de analyses van het STOWA-materiaal blijkt dat vooral bepaalde (beïnvloedings)factoren verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de macrofaunalevensgemeenschap (Peeters & Gardeniers, 1992). De als belangrijkste naar voren komende
factoren zijn: stroming, organische belasting, m i n e r d e ~ j k d o m en aard van het
substraat. In de literatuur (o.a. Einsele, 1960; Erman & Erman, 1984; vander Borght
& Ska, 1989; Kolkwitz & Marsson, 1909; Lernly, 1982; Molier Pillot, 1971;
Verdonschot, 1990a,1990b; Tolkamp, 1980) worden dezelfde factoren genoemd.
Veranderingen in milieufactoren komen tot uiting in een veranderde samenstelling van
de levensgemeenschap. Uit de samensteuing van de levensgemeenschap kan daardoor
een indicatie verkregen worden van de intensiteit waarmee deze milieufactoren de
levensgemeenschap (positief of negatief) beïnvloeden of beïnvloed hebben.
Binnen een levensgemeenschap kunnen verschillende groepen van soorten onderscheiden worden, die ieder verwijzen naar de invloed van vooral één of enkele milieufactoren. Iedere soort met een verwijzing naar een bepaalde factor wordt als indicator

aangeduid. Gegevens omtrent de verwijzing van soorten naar milieufactoren zijn niet
uit het STOWA-materiaal gehaald maar uit de literatuur. De mate waarin een groep
van indicatoren in de levensgemeenschap vertegenwoordigd is, verwijst naar de mate
waarin de levensgemeenschap beïnvloed wordt door een bepaalde factor. De mate
waarin een groep van indicatoren in de levensgemeenschap aanwezig is, wordt opgevat
als een karakteristiek van die levensgemeenschap. Een karakteristiek beschrijft dus niet
de bepaalde milieufactor, maar geeft een beschrijving van het effect van die factor op
de levensgemeenschap. Om de toestand van een water met behulp van de karakteristieken te beschrijven wordt in het beoordelingssysteem als maatstaf de (relatieve)
abundantie van de indicatoren gehanteerd.

In het beoordelingssysteem zijn karakteristieken opgenomen die verwijzen naar de
belangrijkste factoren en karakteristieken die verwijzen naar de functionele opbouw
van de levensgemeenschap. De onderscheiden karakteristieken zijn in drie kategorieën
ondergebracht: fysisch habitat, belasting en voedselstrategie. Tot de kategorie fysisch
habitat behoren de karakteristiek stroming (verwijzend naar de factor stroming) en de
karakteristieken die verwijzen naar een bepaald type substraat (blad, zand, plant en
slib). Tot de kategorie belasting worden de karakteristieken saprobie (verwijzend naar
organische belasting) en trofie (verwijzend naar mineralenrijkdom) gerekend. De
kategorie voedselstrategie is gelieerd aan de functionele opbouw van de levensgemeenschap en geeft additionele informatie over het functioneren van de levensgemeenschap.
Tot deze kategorie behoren de karakteristieken knipper, vergaarder en grazer. Tabel 5
geeft een overzicht van de drie kategorieën met de daarbijbehorende karaktenstieken
en gerelateerde (beïnv1oedings)factoren.
Ook zijn de karaktenstieken droog en zuur onderzocht, die respectievelijk verwijzen
naar de (beïnv1oedings)factoren verdroging en verzuring. Het aantal indicatoren voor
deze karakteristieken was klein, waardoor de karaktenstieken niet onderscheidend
genoeg waren om in het beoordelingssysteem opgenomen te worden. Ook is onderzocht of de voedingsgroep predator en de maatstaf soortenrijkdom bruikbaar zijn voor
het beoordelingssysteem. Dit was echter niet het geval.
Tabel 5 : Overzicht van relaties tussen kateporieën. factoren en karakteristieken.
kategorie

karakteristiek

factor

srroming

stroming

blad
zand
plant
slib

substraat

saprobie
trofie

organische belasting
mineralen rijkdom

belasting

knipper
vergaarder
grazer

functionele opbouw
van de macrofaunalevensgemeenschap

voedselstrategie

fysisch habitat

Maatlat
De maatlat is opgebouwd uit de tien in de voorgaande paragraaf genoemde karakteristieken en wordt op een grafische manier gepresenteerd (figuur 3)
Als maatstaf voor een karakteristiek wordt gebruikt de abundantie van de voor die
karakteristiek kenmerkende indicatoren betrokken op de totale abundantie van de
indicatoren voor aiie karakteristieken samen. Deze relatieve abundantie wordt
uitgedxukt in procenten en heeft dus een waarde tussen O en 100.
De maatlat is zodanig opgezet dat voor alie karakteristieken het verloop van links naar
rechts overeenkomt met de ontwikkelingsreeks van dood water naar climaxsituatie. Dit
betekent dat in de maatlat voor sommige karakteristieken de waarde 100 iinks is
weergegeven en voor enkele andere rechts.
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Figuur 3 : De maatlat.
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2.4

Ecolo~ischeniveaus
In het beoordelingssysteem worden vijf kwaliteitsniveaus gehanteerd. In tabel 10
worden deze kwaliteitsniveaus weergegeven in relatie tot de ecologische normdoelstellingen van de IMP's water. Met elk kwaliteitsniveau correspondeert een bepaalde
kleurcode.
Tabel 10: Ecoloeische kwaliteitsniveaus, normdoelstellinpen en kleurcodes.

1

ecologisch Inormdoelstellingl
kwaliteitsniveau
hoogste
hoogste
1 bijna hoogste I
1
middelste
middelste
laagste
laagste
beneden laagste

I

kleurcode
blauw
groen
geel
rood
zwart

De basiskwaliteit valt samen met de ecologische normdoelstelling van het laagste
niveau overeenkomend met het laagste ecoloeische kwaliteitsniveau. Ten o~zichtevan
de basiskwaliteit stelt de algemene-milieukwkteit (kwaliteitsdoelstelling 2 b l ) uit de
derde Nota waterhuishouding strengere eisen, die gaan in de richting van het middelste
ecologische kwaliteitsniveau.

In de ontwikkeling van dood water naar climaxsituatie (van beneden laagste tot
hoogste kwaliteitsniveau) treden veranderingen in de levensgemeenschap op zowel in
de soortensamenstelling als in de abundantie van de afzonderlijke soorten. Deze
veranderingen kunnen als volgt omschreven worden.
In eerste instantie zal een afname in het aantal individuen van de meest kritische
soorten plaatsvinden, gevolgd door het verdwijnen van deze soorten. Verder van de
referentie afgaand neemt het aantal individuen van de iets minder kritische soorten af
en er verschijnen algemene soorten, echter nog met weinig individuen. Vervolgens
verdwijnen de minder kntische soorten en de levensgemeenschap bestaat alleen nog
maar uit algemene en resistente soorten. Dicht bij dood water zijn zelfs de algemene
soorten verdwenen en de levensgemeenschap wordt gedomineerd door slechts enkele
zeer tolerante soorten, soms in zeer grote aantallen.
Voor het definiëren van de vijf kwaliteitsniveaus is gebmik gemaakt van de algemene
en de specifieke soorten (tabel 4 in 5 3.1) en van soorten die verwijzen naar menselijke beïnvloeding. Voor het afgrenzen van de vijf kwaliteitsniveaus worden de volgende
criteria gebrnikt.
Het hoogste kwaliteitsniveau is het niveau waar zowel de algemene soorten als de
specifieke soorten van een type aanwezig zijn. Het bijna hoogste kwaliteitsniveau
vormt een overgang tussen het hoogste en middelste niveau. Het wordt gedefinieerd
als het niveau waar de algemene soorten aanwezig zijn, maar waar slechts een beperkt
deel van de specifieke soorten aanwezig is. Het middelste kwaliteitsniveau is een
situatie waarbij de algemene soorten nog (grotendeels) aanwezig zijn, maar waarbij de

specifieke soorten verdwenen zijn. Het laagste kwaliteitsniveau is een niveau waarbij
de algemene soorten (grotendeels) verdwenen zijn. Het beneden laagste kwaliteitsniveau is het niveau dat gekenmerkt wordt door dominantie van enkele zeer tolerante
soorten.
Voor de karakteristieken binnen de kategorieën fysisch habitat en belasting zijn vijf
kwaliteitsniveaus en voor die binnen de kategorie voedselstrategie drie kwaliteitsniveaus onderscheiden.
Voor elk van de zes hoofdtypen stromend water is een toetsingskaart gemaakt, qua
vorm gelijk aan de maatlat, waarop het bereik van de karakteristieken verdeeld is in
de kwaliteitsniveaus. De toetsingskaarten worden weergegeven in de figuren 4 tot en
met 9 en op de bijgevoegde transparanten. In bijlage 1 zijn de getalswaarden die ten
grondslag liggen aan de afgrenzing van de ecologische kwaliteitsniveaus weergegeven.
De samenstelling van iedere levensgemeenschap kent van nature een bepaalde mate
van variatie als gevolg van bijvoorbeeld seizoensinvloeden en plaatselijke factoren.
Deze variatie is verwerkt in de spreidingsbreedte van de verschillende ecologische
kwaliteitsniveaus.
Voor enkele hoofdtypen kunnen (regionale) varianten onderscheiden worden (Peeters
& Gardeniers, 1992). De verschillen in de samenstelling van de levensgemeenschap
van deze varianten zijn in het beoordelingssysteem in rekening gebracht door de
spreidingsbreedte van, met name, het hoogste ecologische kwaliteitsniveau.
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Figuur 5 : Toetsingskaart voor de hcuvellandscric middenlopen.

Stroming

Blad

Zand

Plant

Saprohie

Knipper

Vergaardei

: hcncdcn laagste kwaliteitsniveau
: l a a p t c kwalitcistsniveau
: iniddclste kwalitcitwivenu

Legenda:

I

: hi,jna hoogste kwalitcit\nivcau

: hoogste kwalitcitviivcau

Slib

Knipper

Stroming

Saprcihic

l.cgetx1a

I

: hcneden l u a p kwulitcitsiiiveari
~
: la;~g\tckunlitcistsriiucnu
: niiddcl\ic kweliteitsiiiuciiu
: hiiiia lioogsic kwnliteitsnivcnu
: hoopsk kwaliicitsniveau

2.5

Het ecoloeisch urofiel

Op basis van de ecologische kwaliteitsniveaus van de karakteristieken wordt het
ecologisch profiel geconstrueerd. Het ecologisch profiel bestaat uit de karakteristieken
siroming, suprohie en iroJie en de kategorieën .suh.struut en voedrel.strutr,qie.
In de manier waarop het ecologisch profiel gepresenteerd wordt, is rekening gehouden
met de ecologische hiërarchie die bestaat tussen de karakteristieken. In het ecologisch
profiel zijn de belangrijkste karakteristieken onderaan weergegeven en de minder
belangrijke bovenaan. Het ecologisch profiel wordt in figuur 10 weergegeven.

Figuur 10: Ecologisch profiel
Om te benadnikken dat de basis van het ecologisch profiel gevorrnd wordt door de
karakteristieken .strominfi en .iaprohie hebben deze een groter oppervlak.
In het ecologisch profiel worden voor de karakteristieken .strotnitig, scrprohie en tr(fir
de van de toetsingskaart afgelezen ecologische kwaliteitsiiivcaiis ingevuld, voor de
kategorieën ~uh.s/ruut en ~oocl.sol.r~rut~~gi~~
wordt het laagst genieten kwaliteitsniveau
van de afzonderlijke karakteristieken ingevuld.

3

HET ECOLOGISCH BEOORDELINGSSYSTEEM

3.1

Bemonsterine en determinatie
De te bemonsteren (micro)habitats moeten representatief zijn voor het te beoordelen
beektraject. Daartoe dienen alle (micro)habitats bemonsterd te worden. Het monster
wordt in principe genomen met een standaardmacrofaunanet (IAWM, 1984) over een
lengte van totaal 5 meter. In sommige gevallen, met name in kleine bronnetjes, is het
niet mogelijk om deze wijze van bemonstering toe te passen; daar kan een andere
bemonste~gswijzegebruikt worden. In het veld moeten minimaal de breedte van de
waterloop, de geografische ligging en een indicatie van de stroomsnelheid genoteerd
worden.
Voor het toepassen van het beoordelingssysteem kan volstaan worden met het
deteminatieniveau zoals weergegeven in tabel 11
11: Determinatieniveau

.

taxonomische groep
. .
H . PLATHELMINTES

:L.

TURBELLARIA

SO. TRICIADIDA

suborde

Zrenobia alpina
Polycelis felina
Dugesia gonocephala

H . ANNELIDA

:L. OLIGOCHAETA
CL. HIRUDIMA

klasse
familie

Helobdella stagnalis

H. MOLLUSCA
CL. GASTROPODA
CL. BIVALVLA

familie
familie

H. ARTHROPODA
CL. ARACKNIDA

familie

ZL. MALACOSTRACA
O. AMPHIPODA
O. ISOPODA
O. DECAWDA

familie
familie
familie

CL. MSECTA

O. COLEOPTERA

familie
familie
familie
familie
familie
familie
familie

O. TRICHOPTERA

familie

O. LWIDOPTERA

orde
familie

O. WHEMEROPTERA
O. ODONATA
O. PLECOPTERA
O. HETEROPTERA
O. NEUROPTERA
O. MEGALOPTERA

O. D I r n

Baetidae: genus

Conxidae: genus

Haliplidae: genus
G y ~ i d a e genus
:
Hydroptilidae in:
Hydroptila overig
Polycentropidae: genus
Limnephiiidae: genus
Lepidostomatidae: genus
Leptocendae: genus
Molannidae: genus

+

Chironomidae: genus
Brillia: soort
Polypedilum: soort

3.2

Berekenine van de waarden voor de karakteristieken

In bijlage 2 wordt aangegeven voor welke karakteristieken de diverse taxa als
indicatoren beschouwd worden. Met behulp van de gegevens uit bijlage 2 en de
abundanties van de taxa in een monster wordt voor dat monster de waarde voor iedere
karakteristiek berekend, volgens onderstaande formule:
TOTAAL AANTAL INDIVIDUEN VAN INDICATOREN VOOR KARAKTERISTIEK I
K, =

x 100

TOTAAL AANTAL INDIVIDUEN VAN ALLE INDICATOREN

Voor iedere karakteristiek wordt het totaal aantal individuen van de indicatoren voor
de desbetreffende karakteristiek gedeeld door het totaal aantal individuen van alle in
het monster aanwezige indicatoren. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen
moeten van de indicatoren samen minimaal 150 individuen gevangen worden.
Om de waarden voor de karakteristieken op een eenvoudige manier te
berekenen, is een standaardformulier ontworpen (bijlage 3). Na determinatie van een
monster kan dit formulier gebruikt worden om de gevonden aantallen van de indicatoren in te vuiien in de kolom "##" en in de kolommen voor de desbetreffende
karakteristieken. Per bladzijde worden de aantallen per kolom opgeteld. Op de laatste
bladzijde van het standaardformulier zijn de formules voor de berekening van de
karakteristieken weergegeven, waarin de gesommeerde aantallen ingevuld kunnen
worden.

In tabel 12 wordt een voorbeeld voor de berekening van de waarden voor de karakteristieken gegeven. De gegevens zijn aîkomstig van een bemonstering van het Drentse
Smalbroeker loopje in september 1984.

Tabel 12: Berekenine van de waarden voor de karakteristieken van een monster uit het
smalbroeker l o o ~ i e(september 1984).
indicatoren
Erpobdellidae
Sphaeriidae
Gammaridae
Baetis
Nemouridae
Veliidae
Hydrophilidae
Colymbetinae
Hydroptilidae
Limnephilus
Beraeidae
Simuliidae
Dicranota
Macropelopia
Brillia modesta
Cricotopus
Odontomesa
Prodiamesa

slib
-

-ppG

Totaal
Score

trof

knip

verg graz

6
4

4

4

14

36
8

2
12
1

2

12

7
14

2

1

159

1

1

1

1
16

lt
29
71
45

145

91

29

In figuur 11 zijn de uitkomsten van de berekeningen voor het Smalbroeker loopje op
de maatlat ingevuld.
3.3

Criteria voor de keuze van de toetsingskaart
Twee criteria maken het mogelijk aile Nederlandse stromende wateren in het typologisch raamwerk te plaatsen en de juiste toetsingskaart te kiezen. Het zijn de geografische ligging en de breedte van de waterloop (tabel 13).
Tabel 13: Criteria voor de ~laatsingvan de monsters in het twoloeisch raamwerk.
heuvellandserie
* ten zuiden van Susteren
* de Swalm (Limburg)
* de Roer (Limburg)
* middenlopen van snelstromende
boven

midden

laaglandserie

11 * overige

beneden
<3m

3-lom

> lom
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Figuur 11: Uitkomsten voor het Smalbroeker l o o ~ i e .ingevuld

OD

de maatlat.

Wateren die bij de indeling een grensgeval vormen, moeten beoordeeld worden met de
toetsingskaarten van beide mogelijke hoofdtypen. Zo wordt bijvoorbeeld een water uit
de laaglandserie met een breedte van 10 m, beoordeeld met de toetsingskaarten voor
zowel de midden- als de benedenloop. Het ecologisch profiel dat het slechtste resultaat
tot gevolg heeft (de laagste kwaliteitsniveaus), wordt uiteindelijk gebrnikt.

3.4

Bepaling van het ecologisch profiel
In tabel 14 wordt weergegeven welke karakteristieken voor de diverse hoofdtypen van
belang zijn.
Tabel 14: Overzicht van de te beoordelen karakteristieken per hoofdtype.
bo = bovenloop, mi = middenloop en ben = benedenloop
karakteristiek

heuvellandserie
bo mi hen

laaglandserie
ho mi hen

stroming
blad
zand
plant
slib
saprobie
trojïe
knipper
vrrguurdrr
yruzer

De ecologische kwaliteitsniveaus worden afgelezen door de toetsingskaart te leggen op
de ingevulde maatlat. De zes toetsingskaarten zijn als transparanten in het rapport
opgenomen.
Het monster van het Smalbroeker loopje wordt ingedeeld in de laaglandserie bovenlopen. Door de transparant voor de laaglandserie bovenlopen te leggen op de ingevulde maatlat voor het monster van het Smalbroeker loopje (figuur 11) kunnen de
ecologische kwaliteitsniveaus voor de afzonderlijke karakteristieken afgelezen worden.
In tabel 15 wordt het resultaat van de toetsing voor het Smalbroeker loopje gegeven.
In de tabel worden tevens de kwaliteitsniveaus en de daarbij behorende kleuren voor
het ecologisch profiel gegeven. Het ecologisch profiel voor het Smalbroeker loopje
wordt in figuur 12 weergegeven.

Tabel 15: E c o l o e i s c h e kwaliteitsniveaiis v o o r de karakteristieken v a n h e t S m a l b r o e k e r

ecologisch
niveau

kleurcode
per karakteristiek

srroming
hlui
zand
plant
slib

hoog
midden
n.v.t.
midden
midden

blauw
geel

knipper

midden

karakteristiek

-

I

stroming: hoog

blauw

suhstraur: midden

geel

geel
geel

geel
hlauw

rrazer

1

samenvattend ecologisch kleurcode
niveau

voedselstrategie: midden

l

F i g u u r 12: E c o l o g i s c h profiel v a n h e t S m a l b r o e k e r l o o p i e , s e p t e m b e r 1984.

4

INTERPRETATIE ECOLOGISCH PROFIEL MET ENKELE VOORBEELDEN

4.1

Het belane van de ecoloeische hiërarchie voor te nemen maatregelen
In het ecologisch profiel komt de ecologische hiërarchie tot uiting in de volgorde en de
grootte van het oppervlak van de karakteristieken en kategorieën. Bij de afweging van
te nemen maatregelen ter verbetering van de ecologische kwaliteit is deze hiërarchie
eveneens van groot belang.
Aan de hand van een drietal beïnvloedingsreeksen wordt het belang van de hiërarchie
voor te nemen maatregelen toegelicht. Uitgangspunt bij de beschrijvingen is steeds dat
één factor gevarieerd wordt terwijl de andere factoren ideaal zijn. De beïnvloedingsreeks bestaat steeds uit vijf profielen, overeenkomend met de vijf kwaliteitsniveaus. In
de ecologische profielen wordt de karakteristiek die verwijst naar de factor die
gevarieerd wordt met dubbele omlijning aangegeven. De kwaliteitsniveaus van de
karakteristieken die verwijzen naar de factoren die niet veranderd zijn, zijn een gevolg
van de verandering van één factor.

Beïnvloedingsreeks stroming
Voor de macrofaunalevensgemeenschap in beken is de factor stroming van het
allergrootste belang. Aantasting van deze factor door bijvoorbeeld stuwing,
normalisatie en verdroging leidt tot aantasting van het (sub)rheofiele karakter van de
levensgemeenschap. In figuur 13 is de beïnvloedingsreeks voor de factor stroming
weergegeven.

Figuur 13: Hcïnvloedinmrcck\ al\ gevole van verandcrin~van de lictor \troming.

Bij een laag kwaliteitsniveau voor de karakteristiek stroming (profiel A en B) hebben
de andere elementen van het ecologisch profiel ook een laag kwaliteitsniveau. Een
verminderde stroming leidt ertoe dat het mozaïekpatroon van het bodemsubstraat
verdwijnt. Veelal vormt zich een laag slib. Deze veranderingen in het bodemsubstraat
vindt zijn weerslag in de karakteristieken van de kategorie .suhrrraat. Het aantal
slibindicatoren neemt toe ten koste van vooral de bladindicatoren. Samenhangend met
de veranderingen in het bodemsubstraat zal het saprobe aspect van de levensgemeenschap sterker naar voren treden, tot uiting komend in een lager kwaliteitsniveau voor
suprohie. Door het rneer stagnante karakter kan een rijkere watervegetatie tot
ontwikkeling komen, wat zijn weerslag vindt in een lager kwaliteitsniveau voor de
karakteristiek troJie.
Bij het middelste kwaliteitsniveau voor srrotnin~(profiel C) zijn de kwaliteitsniveaus
voor de andere karakteristieken en kategorieën afhankelijk van lokale omstandigheden.
Zo zal het trofie aspect van de levensgeineenschap in het voorjaar minder tot uiting
komen dan in het najaar. Het weergegeven profiel (profiel C) lijkt het maximaal
haalbare voor genormaliseerde beken maar in veel gevallen zullen deze slechter
scoren.
Eeïrivloedingsreeks organische I>elasting
In de beïnvloedingsreeks van figuur 14 wordt de belasting met organisch materiaal,
afkomstig van bijvoorbeeld effluentlozingen en lozingen van huishoudelijk afvalwater,
beschreven.

Bij een laag kwaliteitsniveau voor de karakteristiek saprobie zijn de andere elementen
van het ecologisch profiel veelal ook van een laag kwaliteitsniveau (profielen A en B).
Door d e sterke invloed van de organische belasting verdwijnen de zuurstofminnende,
(sub)rheofiele soorten waardoor voor de karakteristiek stroming een laag kwaliteits-

niveau wordt verkregen. De levensgemeenschap wordt gedomineerd door soorten die
verwijzen naar organische belasting en er zijn nauwelijks meer soorten die verwijzen
naar mineralenrijkdom. De karakteristiek troJe scoort hier dan een hoog kwaliteitsniveau. Om in het profiel aan te geven dat dat hoge kwaliteitsniveau voor troje het
gevolg is van de uitermate slechte saprobe condities, wordt in het profiel het verkregen kwaliteitsniveau voor trofie gearceerd. Het arceren wordt alleen uitgevoerd als
saprobie van het beneden laagste kwaliteitsniveau is.
Organische belasting leidt ook tot de vorming van een sliblaag waardoor het mozaïekpatroon van het bodemsubstraat wordt genivelleerd. Het aandeel slibindicatoren neemt
toe ten koste van vooral de bladindicatoren. De levensgemeenschap wordt in hoge
mate gedomineerd door soorten die behoren tot de functionele groep van de
vergaarders.
Bij het middelste kwaliteitsniveau voor saprobie (profiel C) komen secundaire effecten
nog steeds tot uiting, onder andere in de kategorieën substraat en voedselstrategie.
Afiankelijk van lokale omstandigheden kan dan voor de karakteristiek stroming het
hoogste dan wel het middelste kwaliteitsniveau bereikt worden.
Beïnvoedingsreeks mineralenrijkdom
Het trofie aspect van de macrofaunalevensgemeenschap is gerelateerd aan de hoeveelheid waterplanten. Of het trofie aspect van de levensgemeenschap in de desbetreffende
karakteristiek tot uiting komt hangt af van de mate waarin de beek stroomt en de mate
waarin de beek beschaduwd is. In figuur 15 wordt de beïnvloedingsreeks voor
mineralenrijkdom weergegeven.

l u u r l :

Bcïnvlocdincsrccks
.
al$ g d c van vcrandcring van de factor
mineralenrijktlom

Bij een laag kwaliteitsniveau voor trojìe (profielen A en B) hebben de kategorieën
suhstruut en v r ~ e d s e l s t r t e ieveneens een laag kwaliteitsniveau. De levensgemeenschap bij dit kwaliteitsniveau heeft veel grazen die planten als substraat prefereren.
Daar een groot deel van deze soorten niet verwijst naar stroming zal voor de karakteristiek stroming het hoogste kwaliteitsniveau niet bereikt worden.
Bij een middelste kwaliteitsniveau voor trc?fie (profiel C) kan voor de karakteristieken
.stroming en suprohie een hoog kwaliteitsniveau bereikt worden maar voor de
kategorieën .suh.struut en v o ~ s l s r u e zal
i dat niet het geval zijn.

4.2

Voorsvellende waarde van de beoordeling
Voor de berekening van de scores voor de verschillende karakteristieken wordt een
beperkte lijst van indicatoren gebruikt. Deze lijst bevat hoofdzakelijk goed kwantificeerbare en (relatief) eenvoudig te determineren soorten en in mindere mate zeldzame soorten. De gekozen indicatoren verwijzen naar achterliggende processen en
structuren. Een hogere score op de maatlat betekent dat de omstandigheden verbeterd
zijn. Deze verbetering van de omstandigheden komt tot uiting in de aanwezigheid van
meer zeldzame c.q. kritische soorten, naast de indicatoren. De voorspellende waarde
van de, op basis van alleen de indicatoren, berekende score voor de te verwachten
zeldzame soorten blijkt uit figuur 16. Uit de figuur blijkt dat bij een hogere samengestelde score meer zeldzarne soorten kunnen voorkomen. Of de zeldzame soorten
daadwerkelijk in een monster worden aangetroffen is onder meer afhankelijk 'het
seizoen en de juiste bemonsteringswijze.
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Figuur 16: Aantal zeldzme soorten ~ i i t ~ e xteren
t
de sainentiestelde score van de
karakteristieken voor laa~landseriebovenloven.
De samengestelde score is een gemiddelde score gebaseerd op de
karakteristieken stroming, .ruprohir, trofie, hlud, p l i n t en slih.

5

NABESCHOUWING
Het ontwikkelde beoordelingssysteem is een diagnostisch systeem waarmee op basis
van de samenstelling van de macrofauna de ecologische normdoelstelling op het niveau
van beektrajecten getoetst kan worden. De uitkomst van de beoordeling geeft inzicht
in de werking van de factoren die bepalend zijn voor de samenstelling van de
aquatische macrofaunalevensgemeenschap. Herstelmaatregelen k U ~ e nafgeleid worden
uit het resultaat van de beoordeling.
Het ontwikkelde ecologische beoordelingssysteem beoogt niet andere systemen, veelal
gericht op het beoordelen van een specifieke factor, te. vervangen.
Ten opzichte van de meeste. andere beoordelingssystemen onderscheidt het nieuwe
systeem zich onder andere doordat in het systeem normen zijn opgenomen.
Het systeem is geen directe spiegel van de werkelijkheid. Zowel de typologische
indeling in zes hoofdtypen als het beoordelingssysteem zijn modelmatige beschrijvingen van ecologische wetmatigheden. Daarmee wordt tevens bereikt dat geabstraheerd
wordt van lokaal optredende, kleine variaties in de levensgemeenschap. Dit betekent
dan ook dat alle van nature stromende wateren van Nederland met het systeem
beoordeeld kunnen worden.
In het beoordelingssysteem is rekening gehouden met de ecologische hiërarchie van
factoren. Stroming en organische belasting zijn de belangrijkste factoren die de
samenstelling van de levensgemeenschap bepalen. Mineralenrijkdom en de aard van
het aanwezige substraat bepalen de samenstelling van de levensgemeenschap in
mindere mate.

In het bijzonder voor het hoofdtype laaglandserie bovenlopen zijn regionale varianten
aanwezig. Voor deze varianten zijn geen aparte. toetsingskaarten gemaakt. De
regionale varianten zijn verwerkt in de bandbreedte van de ecologische kwaliteitsniveaus voor de verschillende karakteristieken.
Voor de uitvoering van de beoordeling kan volstaan worden met een relatief eenvoudig determinatieniveau.
De soorten waarmee in het systeem gewerkt wordt hebben binnen het systeem
coderingen gekregen voor factoren waarnaar ze verwijzen. De codering van de soorten
heeft buiten het systeem geen betekenis.
Voor de berekening van de scores voor de verschillende karakteristieken wordt een
beperkte lijst van indicatoren gebruikt. Deze lijst bevat hoofdzakelijk goed kwantificeerbare en (relatief) eenvoudig te determineren soorten en in mindere mate zeldzame soorten. De gekozen indicatoren verwijzen naar achterliggende processen en
structuren. Een hogere score op de maatlat betekent dat de omstandigheden verbeterd

zijn. Deze verbetering van de omstandigheden komt tot uiting in de aanwezigheid van
meer zeldzame c.q. kritische soorten, naast de indicatoren.
Indien de levensgemeenschap sterk beïnvloed wordt door organische belasting, zal het
aspect mineralenrijkdom niet tot uiting komen in de levensgemeenschap. Om in het
profiel aan te geven dat dat hoge kwaliteitsniveau voor trofe het gevolg is van de
uitermate slechte saprobe condities, wordt in het profiel het verkregen kwaliteitsniveau
voor trofie gearceerd. Het arceren wordt alleen uitgevoerd als saprobie van het
beneden laagste kwaliteitsniveau is.
Zowel de bruikbaarheid van het nieuwe systeem als de benodigde b e m o n s t e ~ g s frekwentie hangen sterk af van de doelstellingen die ten grondslag liggen aan het
onderzoek. Voor onderzoeken die gericht zijn op routinematige kwaliteitscontrole kan
volstaan worden met een éénmalige bemonstering in het voor- of najaar. Voor locaties
waar geen verbetering van de ecologische kwaliteit te verwachten valt omdat er toch
geen maatregelen genomen zijn, is het niet noodzakelijk elk jaar te bemonsteren. Een
bemonsteringsfrekwentie van eens in de twee à drie jaar lijkt in dergelijke situaties
voldoende.
Voor locaties waar wel maatregelen ter verbetering zijn genomen is de b e m o n s t e ~ g s frekwentie afhankelijk van de termijn waarop effecten van die maatregelen te verwachten zijn.
Verschuivingen op de maatlat op de schaal van de kwaliteitsniveaus hebben een
significante betekenis. In hoeverre een verschuiving binnen één kwaliteitsniveau
betekenis heeft, zal in de toekomst duidelijk moeten worden. Dit kan met name
relevant zijn voor het verder afbakenen van de in de derde Nota waterhuishouding
geformuleerde algemene milieukwaliteit (lcwaliteitsdoelstelling 2000). In het nieuwe
systeem komt de basiskwaliteit overeen met het laagste kwaliteitsniveau. Ten opzichte
van de basiskwaliteit stelt de algemene milieukwaliteit (=grenswaarde) strengere eisen
aan het aquatisch ecosysteem, die gaan in de richting van het middelste ecologische
kwaliteitsniveau. Mochten verschuivingen binnen één kwaliteitsniveau inderdaad een
significante betekenis hebben, dan is het in de toekomst wellicht mogelijk het middelste kwaliteitsniveau op te splitsen in een niveau dat overeenkomt met de algemene
milieukwaliteit en een niveau dat verder gaat dan de algemene milieukwaliteit.

VERKLARENDE WOORDENLIJST
abundantie:

Het aantal individuen van een soort in een monster

algemene soorten:

Soorten die nagenoeg altijd in het type aangetroffen worden over de
van nature in dat type aanwezige spreidingsbreedte van fysische en
chemische milieufactoren. Deze soorten komen daarnaast ook nog
voor in situaties waarbij sprake is van enige menselijke beïnvloeding.

ecologisch kwaliteitsniveau: Het hoogste kwaliteitsniveau is het niveau waar zowel de algemene
soorten als de specifiek soorten aanwezig zijn. Het bijna hoogste
kwaliteitsniveau vormt een overgang tussen het hoogste en middelste
niveau. Het wordt gedefinieerd
als het niveau waar de algemene
soorten aanwezig zijn, maar waar slechts een beperkt deel van de
specifieke soorten aanwezig is. Het middelste kwaliteiîsniveau is een
situatie waarbij de algemene soorten van een type nog (grotendeels)
aanwezig zijn, maar waarbij de specifieke soorten verdwenen zijn.
Het laagste kwaliteitsniveau is een niveau waarbij de algemene soorten (grotendeels) verdwenen zijn. Het beneden laagste kwaliteitsniveau is het niveau dat gekenmerkt wordt door dominantie van
soorten die verwijzen naar menselijke beïnvloeding.
ecologisch profiel:

Het samenvattend overzicht van de beoordeling, die op een grafische
wijze wordt gepresenteerd.

indicator:

Een indicator is een soort die verwijst naar een bepaalde factor.

karakteristiek:

Een karakteristiek beschrijft de mate waarin een levensgemeenschap
(positief of negatief) beïnvloed wordt door een bepaalde factor. De
factor zelf wordt dus niet door de karakteristiek beschreven. Als
maatstaf voor een karakteristiek wordt gehmik gemaakt van de
(relatieve) abundantie van de indicatoren.

maatlat:

Een instrument om de ecologische afstand van een water tot de
gewenste situatie te meten.

referentie:

De referentie is een hypothetisch water met ideale eigenschappen. Het
betreft een abstractie van de werkelijke situatie die aangeeft in welke
richting een water zich kan ontwikkelen onder ideale
omstandigheden.

specifieke soorten:

Soorten die in het type aangetroffen worden afhankelijk van specifieke omstandigheden. Bij enige mate van menselijke beïnvloeding
verdwijnen deze soorten.

typologisch raamwerk:

Indeling van stromende wateren in typen ten behoeve van de beoordeling.
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