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beelden(lijst vantyperendesoorten)voorde
stromendewaterenvanVeluweenVallei
omgezetwordeninechte 'referentiemonsters'.
Dithieldin:aanvullingvandelijst typerende
soortenmetmeeralgemenesoorten(maaruitdrukkelijk geenstoringsindicatoren)enbovendieneentoekenningvanabundantiesaan
iederesoort.Geleiddoordeontwikkelingsreeksenbinnenhetmaatwebzijnvoorallestreefbeeldenreferentiemonsters opgesteld. De
abundanties werdenverkregenuitwerkelijke
monstersuithetbeheersgebiedenindiendat
nietmogelijk was uitde datasetvoordelandelijkebeektypologie.
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Altena heeftinhetverledensamenmetwaterschap Veluween waterschapVallei &Eemecutypologie
voorstromendewaterenenbijbehorendestree/beeldengemaaktop basisvande maaofaunagemeenschap.Debeektypenzijngeplaatst inhetmaarwebvancenorypencngekoppeldaanstuurvariabelen.
Ditnetwerkisgeautomatiseerd inhetprogrammapakket EKOV[EcologischeKarakterisering
Oppervlaktewateren VeluwecaVallei).Inmiddelszijn ookdestreefbeelden opgenomen inditpakket
enishetmogelijkom deafstand van een(nieuw]macrojaunamonster tenopzichtevanhetgekozen
streefbeeld reberekenen entewaarderen ineenscoreop deEKOV-maatlat. Hoewel de streefbeelden
enonderliggende kwaliteitsklassen voorVeluweenVallei nog getoetst moetenworden aan de
omschrijvingvandereferentie endedaarvanafgeleide ecologischetoestanden uitde Kaderrichtlijn
Water, isdemaatlatmethodischalKRW-bestendig.
Hetmaatwebvandetypenstromende
waterenvanVeluweenVallei3'(afbeelding i)
vormdehetuitgangspunt voordeontwikkelingvaneenmaatlatinhetEKOV-programma.
Binnenhetmaatweb komenontwikkelingsreeksenvoordieleidennaar streefbeelden4'.
Dezevormendebasisvoorde ontwikkeling

Afli. 1:

vandemaatlat.Eenvoorbeeld vaneendergelijkeontwikkelingsreeks isdievoor 'natuurlijke
bovenlopen'(afbeelding 2).
Van streefbeeld naar referentie
Omeenrobuusteafstandsmaat tekunnen
ontwikkelen,moestendekwalitatievestreef-

Schema van het maatweb van inonsteigroepenvanstromendewateren van Veluwe& Vallei.
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Maatlat
Deafstandsmaat isgetestop zijn functionaliteitmetnieuwegegevens,dienietten
grondslaghebbengelegenaandetypologie,
maarvanrecenterdatumzijn.Dejuistheid
vandereferentiemonsters (hetijkpunt vande
maatlat)isgetoetst.Gemiddeld 65procentvan
denieuwemonsters(n= 100 monstersVallei&
Eemen201 monstersVeluwe)vertoondeop
basisvandeafstandsmaat ookde meesteovereenkomstmethetgekwantificeerde referentiemonstervoorhetbijbehorende streefbeeld.
Waarditniethetgevalwas,waren afwijkingen
inmetnamedimensiesaandeorde;een
monstervertoondebijvoorbeeld meerovereenkomstmeteenbovenloop-streefbeeld terwijl
hetuiteenbronkwam.Beïnvloedingvan
waterenkanhetonderscheidintypenvertroebelen.Beïnvloedetypenlijken meerop elkaar
dannatuutlijker,niet-beïnvloedetypen.
Bovendienwaseentrendwaarneembaardat
nieuwemonstersvaneencenotypebeterscoordenendusdichterbijhetstreefbeeld lagen
danouderemonstersvanhetzelfde cenotype
uithetmaatweb.De situatievanlocatieskan
dusbeterzijngeworden,maarwellicht isook
nauwkeurigergemonsterd ofgedetermineerd
danvoorheen.
OpdeEKOV-maatlatfungeert hetstreefbeelddusalsijkpunt. Omeenmaatlatte
maken,isderangevandeafstand-scoresvan
deheleontwikkelingsreeks vaniederstreefbeeldmvoorlopigeklasseningedeeld,gestandaardiseerdnaareenschaaltusseno(slechte
toestand)en1 (ondergrensvanbesteklasse:
zeergoedetoestand)(afbeelding 3.) Tussen
dezevijfklassenopdeEKOV-maatlatendevijf
klassenvandeKRW-maatlatbestaatnoggeen
1op1 relatie.Denuvoorgesteldeklassengrenzenmoetenzichnogindepraktijk bewijzen
engetoetstwordenaandecriteriavande
KaderrichtlijnWater.Bepaaldmoetwordenof
de getalsmatigegrenzeninecologischebetekenisovereenkomenmetdewoordelijke
omschrijvingvan de ecologischetoestanden
(metals belangrijkste deGET/GEPenreferentie/MEP)uitderichtlijn (ziekader).
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Defunctionaliteittests van de afstandsmaat op basis van nieuwe data leverde hoopvolleresultaten op,maar ookeen aantal onzekerheden waardoor nog behoefte bestaat aan
een naderegevoeligheidsanalyse.Verder moet
dekwaliteit van dedata (nauwkeurigheid
bemonstering en deteminatieniveau) worden
vastgesteld en ook opsoortniveau zou naat het
verloop in kwaliteitsniveau (scoreopde maatlat) kunnen worden gekeken.Welke invloed
hebben bepaalde soorten en hun abundantie
opdeberekendeafstand? Dealgemene conclusiemag echter zijn dat nu een relatief robuuste
maatlat isontwikkeld, waarmee voor nieuwe
macrofaunamonsters deafstand kan worden
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Deinwerkingtreding vande Kaderrichtlijn
Watergeeft het Europese waterbeleid nieuweimpulsen.Veellidstaten grijpen de kans
om hun doelstellingen op het gebiedvan de
watetkwaliteit nu opeen gestructureerde
manier in te vullen.DeEuropese Kaderrichtlijn Waterschrijft voordat medio dit
jaar de voorlopige status van waterlichamen moet zijn vastgelegd.Daarbij bestaat
dekeuzeuit natuurlijk, kunstmatig of
sterk veranderd.Daartoe iseerst voor de
Nederlandse oppervlaktewateren een voorlopigeKRW-watertypologieopgesteld (zie
H 2 0 nr. 20van 10oktober 2003)2'.Deze
typologie vormt het vertrekpunt voor de
invulling van debij destatus van waterlichamen behorende kwaliteitsdoelstelling.
Dit isdezeergoedeengoedeecologisch toestand voor natuurlijke wateren en het
maximaal engoed ecologisch potentieel
voor sterkveranderde en kunstmatige
waterlichamen. Dezeergoede ecologische
toestand van natuurlijke waterlichamen
wordt ookde referentie genoemd (demin of
meer onverstoorde staat).Voorieder waterlichaam moet één van de bovengenoemde
kwaliteitsdoelstellingen worden bepaald,
en dezemoet in 2015,behoudens uitzonderingen,gerealiseerd zijn. Ookvoorde ontwikkeling van maatlatten om de afstand
tot dereferentie meetebepalen isdeKRWwatertypologie het uitgangspunt. Definitiestudies hieromtrent zijn inmiddels uitgevoerd*5'.Voorlopigemaatlatten worden
door landelijke expertteams per organismegroep opgesteld.Deregionale waterbeheerders hebben detaak om destatus van alle
waterlichamen in hun beheersgebied vast
teleggen.Dit isdekern van de karakterisering van ieder stroomgebied.
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Voorlopigeklassenindelingafstandsmaat voorstreefbeeld Bona(natuurlijke bovenlopen)enmaatlat.

berekend ten opzichte van het bijbehorende
streefbeeld dat dewaterbeheerder daarvoor ten
doelstelt.Met de maatlat kan worden bepaald
hoevet een bepaald watet zich reeds in de richting vanhet beoogdestreefbeeld heeft ontwikkeld.Hiermee kunnen effecten van beheersmaatregelen getoetst worden.Demaatlat is in
feite een instrument om temonitoren. De
meerwaarde van deze maatlat voor EKOVligt
in het feit dat binnen de toedelingaan een
cenotype uit de typologie van stromende wateren voorVeluweenVallei&Eem(het maatweb)ernu eengedetailleerder verloop zichtbaar isvandeecologische kwaliteit van een
monsterlocatie.In afbeelding 4bijvoorbeeld is
tezien dat een locatiedoordejaren heen tel-

kens hetzelfde cenotype (C)heeft toegekend
gekregen, maar dat met name rond 15195de
ecologische toestand zodanigbeter was,dat op
dat moment veelmeergelijkenis met het
streefbeeld Bbzz (zwakzure sprengen en bronnen)bestond.Bijdein dezeafbeelding voorgestelde klassenindeling opde maatlat zou dit
verloop in afstand tot het streefbeeld één tot
zelfs tweekwaliteitsklassen in beoordeling
schelen.Voordir soortgevallenzou natuurlijk
eerstnaar het betreffende monsterpunt moeten worden gekeken om tebezien welke oorzakenvoordirverloopaanwijsbaar zijn. Daarnaast isde klassenindeling nogvoorlopig en
zal,indien de fluctuatie in kwaliteitsklasse te
groot isin verhouding tot de werkelijke
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ecologische verandering, deze nog aangepast
moeten worden. Afbeelding 4isechter illustratiefvoot het detailniveau waarop nu inzicht

mogelijk is in het verloop vande ontwikkeling
vandeecologische situatie opeen monsterlocatie.
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Nederland Waterland,dusIP-68
ind-alone dataloggers
• Dataloggen van met n a m e flow
e n / o f druk
• Beschermingsfactor Standalone: IP-68
• 'Schokbestendig' ontwerp
• 1, 2 of 4 analoge/digitale
ingangen
• Externe- of interne druk
transducer
• Loggen: cyclisch, start-stop
of start-vol

• Loginterval 1seconde tot 24 ui
• Geheugen 128 kB, uitbreidbaar
tot 1 MB
• Lithium batterij, levensduur > 5 j a a r
• PrimeWare werkt met Windows
95, 98 en 2000/XP of NT
• Datalink: PC, Psion Workabout
of lap-top
• Telemetrie via telefoon, GSM,
RAM data, enz.
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