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Binnenhettevernattengebiedmeetinprincipedeterreinbeheerder defreatischegrondwaterstand,erbuiten wordtditgemetendoor
hetwaterschap.DeProvincieFlevolandisverantwoordelijk voorhetbemeten vandegrondwaterstand inheteerstewatervoerendepakket.
Maatregelen o f klimaat?
Omdegevolgenvandemaatregelen te
kunnenscheidenvandegevolgenvandeklimaatsveranderingen en-schommelingen,
heeft hetdevoorkeurdriejaar voorhetnemen
vandemaatregelen tebeginnen metmeten
(zolangditgeenvertragingvanhetanti-verdrogingsprojecttengevolgheeft).Indehandleidingisgeenvoorkeurgegevenvooreen
methodeomdegevolgenvanbeideprocessen
tebepalen.Welwordtaangegevenwelke
methode(bijvoorbeeld tijdreeksanalyse ofnietstationairegrondwatermodellering) voor
bepaaldesituatiesgeschikt isenwatdaarvoor
dannodigis.
Hoe n u verder?
Nudehandleidingerligt,zullen nieuwe
vragennaarvorengaankomen.Geziendeontstaansgeschiedenis vanFlevolandisaande
hand vaneentoekomstgerichte referentie
bepaaldofgebiedenverdroogd waren.Hetzal
daarominteressantzijnomtezienofhet
bereikenvanhethydrologisch streefbeeld leidt
tothetbereikenvanhetecologisch streefbeeld.
Dewijzevaninterpretatieendeevaluatie
vandeverzameldegegevensisnietopgenomen
indehandleiding.Ditvielbuitendedoelstellingenvanhetproject.Daarnaast isindeliteratuuroveranti-verdrogingsaanpak nogweinigaandachtbesteedaandeinterpretatievan
ecologischemonitoring.Hetheeft vooralsnog
prioriteitdehandleidinginpraktijk brengen
entezienofdehandleidingaanhetdoel
beantwoordt:datdebetrokken instantieszich
ergezamenlijk voorinzetten daterookdaadwerkelijk eneenduidiggemetengaat
worden.I

NOTEN

Controlerende monitoring is een monitoring gericht
op her verkrijgen van een globaal inzicht in de effecten van herstelmaatregelen (wel of niet bereiken van
doelstelling). Dit in tegenstelling tot signalerende
moniroring waarbij het begtijpen van oorzakelijke
verbanden russen processen een belangrijke rol
speelt.
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Inhetsterkafnemende areaal van de brakke binnenwateren langsdeNederlandse kustkomen
levensgemeenschappenvoordiebinnenEuropasteedszeldzamerworden.Een beoordelingsysteem
voorhetecologischfunctioneren van dezewateren ontbraktot nu toe.Daarom heeftSTOWA
opdrachtgegeven eendergelijksysteem teontwikkelen. Doorliteratuur- enmeetgegevensteanalyseren,komendespecifekekenmerkenvanbrakwatersystemen duidelijk naarvoren.Hieruit blijktdat
zowelhetzoutgehaltealsdedynamiekervan debelangrijkste difjemitterende/actorenzijntussen
brakwatersystemen. Morfologie envoedselnjkdomspeleneenondergeschikte rol.Uitgaandevaneen
streefbeeld zijn karakteristieken eninaatstaveugeformuleerd waarmeehetecologischniveaukan
wordenvastgesteld.
Brakkebinnenwateren zijnwaterenmet
eenchloridegehaltevanmeerdan300mg/l.Zij
zijnvooraltevindenlangsdeNederlandse
kust,waarhetzoutezeewaterzijn invloedlaat
geldenviaporeuzedijken,lekkendesluizenen
duikers.Zeewaterkomtmetnamebinnenvia
ondergrondse kwelstromenwaardoorook
verderlandinwaarts brakkewateren kunnen
voorkomen(afbeelding 1). Brakke binnendijkse
waterenhebbengeenopenverbinding metde
zee.AlvanafdeMiddeleeuwen leidenmenselijkeactiviteiten tothetontstaanvanbrakke
binnenwateren,zoalssloten,kanalen,karrevelden,inlagen,welenenoudekreken.Brakke
waterenwarentotinhetbeginvandevorige
eeuwwijdverspreid.Populairzijnzenooit
geweest.Alvanoudsher beschouwen mensen
brakkewaterenalsonwenselijke bronnenvan
muggenenmalaria.Voordelandbouw isbrak
watereenprobleemvanwegedehogezoutgehaltenvangrond-enoppervlaktewater.Het
zoutverlaagtdeproductieenbeperktde
gewaskeuze.Veellandbouwgebieden dieonder
invloedstaanvanzoutekwelwotdendaarom
alsindsdeaanlegvandeAfsluitdijk endeDeltawerkendoorgespoeldmetzoetwater.Vooral
rondomdevoormaligeZuiderzeeishetareaal
brakwaterdaardoorsterkafgenomen. Inde
overigedelenvanNederlandzijnveelbrakke

binnenwateren verdwenendoor dijkversterking,waardoordedijken veelminderdoorlaatbaarzijngeworden.
Levensgemeenschap
Doorverkleiningvanhet brakwaterareaal
zijn ookdebrakke levensgemeenschappen
sterkachteruitgegaan. Hetvoortbestaanvan
velekenmerkendenatuurwaarden vandeze
gemeenschappen komthierdoor ingevaar.
Daardoorstaat hetbeleidvoorherstelen
behoudvandezebrakkewaterendelaatste
jarensteedsmeerindebelangstelling.Menis
zichersteedssterkervanbewustdatNederlandverantwoordelijk isvoorhet instandhoudenvaneenketenbrakkegebiedenlangsde
kust,waardooruitwisselingvanindividuen
tussenpopulatiesmogelijk blijft. Brakkebinnenwaterenzijnnamelijk nietalleenbinnen
Nederland zeldzaam,maarinheelEuropa1).
Hetbrakkewateriseenextreemmilieuvoor
organismen.Slechtsweinigsoortenhogere
planten (ruppia's,zannichellia's)enwaterdieren(brakwatersteurgarnaal en-kokkel)zijn
aangepastaandegroteschommelingenvan
hetzoutgehalte indeloopvanhetjaar.Het
aantalkarakteristiekesoortenalgen,zoalsde
diatomeeën,isvrijgroot.Desoortensamenstellingvandelevensgemeenschapissterk
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afhankelijk van het zoutgehalte.De meeste
karakteristieke brakwaterorganismen komen
voor bij chlondegchalten tussen 3.000en 10.000
mg/l.Veelvan dezesoorten zijn zeldzaam en
komen buiten het brakke water nergens
anders voor.

Nieuw beoordelingssysteem
Sinds 1988zijn in opdracht vanSTOWA
ecologischebeoordelingssystemen ontwikkeld
waarmee voor verschillende morfologische
watertypen het ecologisch kwaliteitsniveau
kan worden vastgesteld. Dit isonder andere
gebeurd voor stromende wateren, meren en
plassen, kanalen, sloten en ontgrondingsplassen.Dezesystemen zijn gebaseerd op beïnvloedingsfactoren zoalseutrofiëring, saprobiéring,
verzilting, kwantiteitsbeheer en inrichting. De
beoordelingssystemen werken met karakteristieken diede toestand van verschillende aspecten beschrijven. Descorevan iedere karakteristiek,op een schaal vangoede naar slechte
toestand, wordt bepaald met behulp van maatstaven.Dezemaatstaven beschrijven deelaspecten van iedere karakteristiek. Doorvoor
iedere maatstafeenscorerebepalen, en die te
combineren, wordt descorevooreen karakteristiek bepaald.Binnen de bestaande beoordelingssystemen ishet meestal wel mogelijk te
kiezen voor een brakke variant. De ervaring
van degebruikers leert echter dat dezesystemen niet vollediggenoeg zijn om brakke wateren goed mee te beoordelen, omdar:

stowto
'Ajb. 1:

Huidigeverspreiding[gearceerd!vanbrakke binnenwaterenoverNederland1'

dewaarderingen van de karakteristieken
over het algemeen algauw hoog uitvallen
alsslechts een paar brakwatersoorten aanwezig zijn,

devariatie van het chloridegehalte in de
tijd niet tot uiting komt.

ergeen differentiatie plaatsvindt op grond
van deandere maatstaven indien er een
aantal brakke soorren aanwezig isen

Door de toenemende druk op binnendijkse
brakke wateren bestaat meer behoefte aan een

WeversinlaagopSchouwen[foto:AnneFortuin).

ecologisch beoordelingssysreem voor brakke
wateren.Daarom heeft STOWAeen consortium vanAquaSense,RoyalHaskoning en
Wageningen Universiteit opdracht gegeven
een systeem teontwikkelen dat moest aansluiten opde reeds bestaande systemen.Verder
moest het consortium gebruikmaken van de
nieuwe gegevensdie indelaatstejaren m
brakke wateren zijn verzameld. Het gaat hierbij om een reeks van hydromorfologische
watertypen, evenals in het pas ontwikkelde
systeem voor stedelijke wateren2).Het nieuwe
systeem richt zichop her in beeld brengen van
deecologische kwaliteit in combinatie met de
fysische en chemische eigenschappen vande
brakke binnenwateren. Met behulp van dit
systeem kunnen waterkwaliteitsbeheerders de
kwaliteit van debrakke wateren vaststellen en
krijgen bestuurders handreikingen voor
beheer en beleid.Bijdeontwikkeling van het
systeemzijn devolgende randvoorwaarden in
acht genomen:
•
•
•

Deresulrarenzijn goed communiceerbaar
naar beheer enbeleid;
Deuiteindelijke beoordeling isgericht op
aangrijpingspunten voor maatregelen;
Deinformatie die nodig isvoor een beoordeling isgemakkelijk te verkrijgen;
H20
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Ecologischprofiel vaneenwaterbijKruiningen (gemaalGlerum).

Het systeem isvoor alle binnendijkse
brakke watersystemen toepasbaar, behalve
enkelegrotere meren;
Debeoordelingvindt plaats losvan een
eventueel officieel toegekende functie van
het water;
Deopzet van het systeem volgt zoveel
mogelijk destructuur van de bestaande
STOWA-beoordelingssystemen, waarbij
rekening isgehouden met de systematiek
van denatuurdoeltypen'l Daarnaast sluit
het systeem ookaan opdevereisten vande
Europese Kaderrichtlijn Water en kan het
worden gebruikt bij deRegionale Watersysteem Rapportages(RWSR).

Ecologisch functioneren
Derelevante karakteristieken voor het ecologisch functioneren van brakwatersystemen
zijn geanalyseerd op basisvan literatuuronderzoeken degegevens dieop384locaties bij
waterschappen langs de kust zijn verzameld.
Naast gegevens over chemie en morfometric
van de wateren gaat het om de soortensamenstelling van macrofyten (hogere planten,
mossen,grote algensoorten),macrofauna, zoöplankton, fytoplankton en benthische diatomeeën.
In verhouding tot zoetwatersystemen iser
weinigecosysteemkennis beschikbaar. Het is
nog niet goed mogelijk om het optreden van
soorten en structuren tekoppelen aandeprocessen in het ecosysteem.Zois nauwelijks iets

bekend over de interacties tussen visstand,
zoöplankton, fytoplankton, helderheid en
waterplanten.
Verrewegde meeste brakke wateren zijn
'van nature'eutroofdoor brakke kwel.Concentraties van totaalfosfaat vaneen milligram per
liter ofmeer zijn heel normaal.Delage stikstof/fosfaatverhoudingen (minder dan 6)geven
aan dat stikstofbeperkend isvoorde primaire
productie.Dezuurstofhuishouding (inclusief
het biochemisch zuurstofverbruik) wijkt niet
afvan die in het zoete water. Brakke wateren
zijn vaakondiep.Dewind zorgt ervoor dat de
fijne kleideeltjes opwervelen, waardoor het
water vaaktroebel is.Dit fenomeen onderdrukt degroei van fytoplankton en waterplanten.Door desteileoeversvan veel watergangen
isweinig structuurvariatie mogelijk voorde
waterfauna. Water- en oeverplanten zijn dan
debelangrijkste structuurvormende elementen. Het peilvanbrakkewateren wisselt in de
loopvan hetjaar, maar demeeste brakke wateren vallen niet droog.Langdurige droogvalis
niet gunstig voor bijvoorbeeld kleineschelpdieren en het mosdiertje palingbrood(Electra
crustulcnta).
In brak water komen maar weinig soorten
waterplanten voor.Alshet water helder genoeg

Tabel2:

Subtypenbrakkebinnenwateren
(ondiep< 1,5m <diep).

subtype
Tabel1:

Hoofdtypenbrakkebinnenwateren.

hoofdtype

chloride (mg/l)

zeer licht tot brak
licht brak
matig brak
sterk brak

300-1.000
1.000- 3.000
3.000-10.000
meerdan 10.000
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voorbeelden

klein,ondiep

sloten

groot,ondiep

inlagen, karrevelden,
kreekrestanten

groot,diep

doorbraakkreken,jonge
diepe kreken, diepe
inlagen, kanalen, vaarten

is,zijn dezeldzame ruppia's en zannichellia's
tevinden.Verder zijn vooralsoorten aanwezig
dievanuit uit hetzoetewaterverhet brakke
water ingaan, zoals schedefonteinkruid. De
oevervegetatie issoortenrijker, met vooral veel
rieten ruigtekruiden. Het zoöplankton kent
weinigspecifieke brakwatersoorten: er zijn
relatiefveelciliaten en copepoden en weinig
filterfeeders te vinden in brak water.Wel
komen de larven van predatoren alsaas-en
brakwatersteurgarnaal veel voor.
Vooral in matig brakke wateren isde
macrofauna soortenarm. Sommige soorten
zijn echter zeer karakteristiek. In licht brakke
wateren komen meer insecten en slakken voor,
insterk brakke wateren vooral kreeftachtigen.
Debiomassa vandemacrofauna neemt toe
met devoedsclrijkdom, waar vooral vogels van
profiteren. Het fytoplankton bereikt soms
hogedichtheden: concentraties van chlorofyl-a
van meer dan 0,5mg/Izijn geen uitzondering.
Erzijn slechts weinigechte brakwatersoorten.
Net alsbij de hogere planten zijn erveel'zoete'
soorten met een hogezouttolerantie aanwezig.
In dewinter zijn vooraldiatomeeen en flagellaten aanwezig,in dezomer naast diatomeeen
meer groenwieren en cyanobacterien.In zeer
brak water zitten in dezomer meestal minder
cyanobacterien.Debenthische diatomeeen
vertonen een sterke relatie met het zoutgehalte.Daarvan zijn veleechte brakwatersoorten.
Vandegrotere algenzijn vooralVaucheria,
Enteromorpha (darmwier)en Clodophora karakteristiek. Aanwijzingen bestaan dat debiomassa van dezealgen afhankelijk isvan de
nutriëntenconcentratie. Bijeutrofiëring kunnen zehogere planten verdringen.
Streefbeeld
Met behulp van deliteratuurgegevens en
de kenmerken van dedataset iseen streefbeeld
geformuleerd. Devolgende aandachtspunten
zijn daarbij van belang:
het zoutgehalte
Hetzomermaximum mag niet meer dan
driemaal zohoog liggen als her winterminimum. Indezomer moet het hoogzijn en in de
winter laag.Desamenstelling van flora en
fauna moet eengoedeafspiegeling zijn van het
zoutgehalte.
voedingsstoffen
Alsondergedoken waterplanten zoals ruppia's tot doelworden gesteld, moet het water
helder zijn en moet hetP-totaal onder de één
milligram per liter blijven. Wateren die troebel
mogen zijn, kunnen eenhoge biomassa
macrofauna (voervoor vogels!)bevatten bij
veel hogereconcentraties voedingsstoffen. Op
deoevers komt dan mogelijk nogeen zilte flora
voor,met bijvoorbeeld melkkruid, zilterus,en
zeekraal.
zuurstofhuishouding
Verzadigingspercentage tussen 70en120
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procent,biochemisch zuurstofverbruik minderdan 6mg/l, ammoniumstikstof minder
dan ï mg/l.
inrichting en beheer
Zomogelijk natuurvriendelijke oevers met
begroeiing van oeverplanten en een doorzicht
van meer dan 70cmom deontwikkeling van
waterplanten te stimuleren.
waterhuishouding
Natuurlijke peilfluctuaties engeen droogval langer dan een paar dagen perjaar.
natuurwaarden
Eenzogroot mogelijk aantal kenmerkende
soorten macrofauna, macrofyten, fytoplankton
en kiezelwieren, oeverbegroeiing van opgaande
planten, overgaand naar ziltgrasland. In
gebieden waar wordt ingezet op vissen en
vogelseenzo hoog mogelijke productiviteit
van het bodemleven.

Beoordelingssysteem
Uit statistische analyses van de verzamelde
gegevens isgebleken dat het zoutgehalte de
belangrijkste differentiërende factor isvoor de
levensgemeenschappen inde brakke binnenwateren.Daarom ishetgemiddelde chloridegehalte over hetjaar gebruikt alsbasis voorde
indeling in vier hoofdtypen (tabel 1).Deze
indeling isvooralgebaseerd op discontinuïteiten inde verdelingvande macrofauna langs de
chloridegradiè'nt en blijkt ook voor de overige
organismen goed bruikbaar.

GemaalGlemmbijKiwxmgen(foto:WaterschapZeeuwseEilanden).

Demorfometrie speelt slechts een ondergeschikte rol.Daarom zijn de morfologische
rypen slechts alssubtypen beschouwd (tabel2).
Debeïnvloedingsfactoren en karakteristieken van het systeem zijn zouthuishouding,
trofie, saprobie,structuur, troebelheid en kenmerkendheid (tabel 3).Hierdoorsluit hetsysteem goed aan op het ecologisch functioneren
en destreefbeelden. Dekenmerkendheid geeft
aan in hoeverreerspecifieke brakwatersoorten
met eenhoge natuurwaarde voorkomen. Het is
absoluut noodzakelijk dat allemaatstaven die
in detabel staan,worden gebruikt!Alleen het

gebruik van de soortensamenstelling van fytoplankton wordt,gezien de hoge kosten en de
relatiefgeringe meerwaarde, slechts aanbevolen voor specialeprojecten (bijvoorbeeld restauratie van grotere,open wateren).Dat isook
dereden dat hetzoöplankton als indicatorgroepgeheel is uitgevallen.

Het systeem isnu oppapier gereed.Binnenkort zal deofficiële uitgave alsSTOWA-rapport beschikbaar komen-»)(met wetenschappelijke verantwoordingop cd-rom).Dit voorjaar
zalook eengeautomatiseerde versievan het
beoordelingssysteem in EBEOSYSbeschikbaar
komen.*"

Voorelkvandemaatstaven iseen maatlat
ontwikkeld. Dehoogte van descores opde
maatlatten bepaalt het ecologisch niveau voor
debetreffende karakteristiek. Eenzelfde score
kan inelkvandehoofd- en subtypen uit de
tabellen 1 en 2echtet leiden tot een verschillend ecologisch niveau. Door middel van kleuren kan het ecologisch niveau worden weergegeven in een ecologisch profiel (afbeelding
2),waaruit kan worden afgelezen met betrekkingrotwelkeaspecten het betreffen water
voldoet aan deeisen ofjuist verbetering
behoeft.

Voormeerinformatie overdezerapportages:
Haveman,jul/illmeiitBV(078)6193332.
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beïnvloedingsfactoren

karakteristieken

maatstaven

zoutgehalte

zouthuishouding

eutrofiëring
saprobie

trofie
saprobie

diatomeeën,(fytoplankton), oeverplanten,
macrofauna,verloopchloride
nutriëntenhuishouding, chlorofyl-a
zuurstofhuishouding

inrichting en
beheer

structuur
rroebelheid
kenmerkendheid

aantal soorten en hoeveelheid oeverplanten,
drijfblad- en ondergedoken planten
doorzicht,zwevend stof chlorofyl-a
macrofauna, macrofyten, diatomeeën,
(fytoplankton).
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