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tenenparametereenheden.Verderisde
macrofauna taxonomisch afgestemd ende
aantallengetransformeerd. Demilieuvariabelenzijngecontroleerd opuitschieters (extreme
waarden)enontbrekende milieugegevens zijn
aangevuld.
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HerWaterschap Vallet& Eemenhet Waterschap Veluwehebben,vanwegedebehoefte aaninzicht
indesturingsmechanismen vanecologische(natuur)waarden ut hetwater, utsamenwerking met
Alterrn denctwerkbenadermg toegepast opstromende wateren. Ineenspecifiek hiertoegeselecteerdedatasetzijn ij ecologischegroepen(combinatiesvansoorten en milieuvariabelen) onderscheiden. Dezezijn mtermen vansturende variabelen aanelkaargekoppeld.Vervolgenszijn in
het netwerk vijjontwikkelingsreeksengeduid, variërend vansterk naai' weinig beïnvloed. Methet
netwerk,desturende variabelen endeontwikkelingsreeksen kunnen nieuwe monsters worden
beschreven.Deplaats in het netwerk enopdeontwikkelingsreeksgee/taanwat dekansen zijnen
welke milieuvariabelen daarbijsturend zijn.Zulke inzichten kunnen wordeiigebriukrvoor
verschillende waterbeheersdoelen, zoalsmonitoring, evaluatie, herinrichting, beheer, kwaliteitsverbetering en -beoordeling. Om het netwerkefficient tekiinueugcbriiiken isdetoepassing geautomatiseerd.
Destromendewaterenin midden-Nederlandzijn sindsdejaren zeventigachtereenvolgensopecologischekwaliteit beoordeeld met
behulp vandeK-index,'DeMeetlat'GelderlandenEBEOSWA.Voorhet waterbeheer
leverdendezebeoordelingen echteronvoldoendeinzicht opindefactoren of
omstandigheden dieverantwoordelijkof
sturendzijn voordeaangetroffen e'nvoorde
gewenste kwaliteit.
Denetwerkbenaderinggaatuitvaneenop
deecologiegebaseerdetypologieenwordt
sinds 1990toegepast.Hetlevertdebasisvoor
inzicht insturende factoren voor inrichting
enbeheer,envoorhetopstellen vanstreefbeelden.Ookhet toekennen vanhogereecologischeniveausenhettoetsenvandehuidige
toestand kunnen nu plaatsvinden aandehand
vanhetnetwerkenopgestelde streefbeelden.
Dezebenaderingisgekozenomnietalleeneen
cijfermatig oordeeleneenindicatievande
oorzaakteverkrijgen, maarvooralomper
regionaalwatertypeovereen sturingsinstrument tebeschikken.
Hiermee ishetecologisch instrumentariumvoordestromendewateren inmiddenNederland aanzienlijk verbreed.
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Werkwijze en resultaten
Hettraject vangegevensverzameling tot
eennetwerk,inclusiefeengeautomatiseerde
toepassingeneenvergelijking ervanmet
bestaandesystemen,isuitgevoerd inzeven
stappen:
Stap1: Hetbouwenvaneengegevensbestand.
Hierbij zijn demonsters afkomstig uit
stromendewaterenenbetreffen macrofaunaenmilieugegevens.Zezijn ruimtelijk
verspreidoverhetgehelegebied,vormeneen
representatieve steekproefvandeaanwezige
toestandenenkomenuit deperiode1979-1996,
gespreidovervoor-en najaar.
Hetgegevensbestand iszorgvuldigen
selectiefopgebouwd uitdegrote hoeveelheid
beschikbarebasisgegevens.Hetvootdeeerste
bewerkingengeselecteerdegegevensbestand
bestaatuit304monsters,440soortenen46
milieuvariabelen.
Stap2: Hetvoorbewerken vandemacrofauna- enmilieugegevens.
Hiervoorzijn monster-,milieu-ensoortcodesgestandaardiseerd, evenals monsterleng-

Stap3:Hetbeschrijven vanecologische
groepenmetbehulp vanmultivariateanalysetechnieken.
Deecologisch-typologische bewerking
heeft totdoelgehadordeningaantebrengen
inecologischegegevensdoormonsters tegroeperen.Hierbij zijn metbehulpvanmultivariateanalysetechnieken monsters gegroepeerd
opbasisvaneensterkeovereenkomstinsoortensamenstelling en milieuomstandigheden.
Dehoofdlijnen indevariatieinhet materiaal
endeaardensamenhang tussengroepenvan
monsterszijn zichtbaargemaakt.
Naclusteringenvierordinatie-runs zijn
13 ecologischegroepenonderscheiden. Inhet
kaderstaateenvootbeeld vande hoofdonderdelenvaneendergelijke beschrijving.Tabel 1
geeft eenoverzicht vande monstergroepen.
Stap4:Hetbeschrijven vandeverbanden
tussendeecologischegroepengeplaatst ineen
netwerk.
Deverbanden tussendeecologischegroepenzijn beschrevenintermen vanmilieuvariabelen.Debelangrijkste werkendeenvaak
stuurbare variabelenzijn inhet netwerk
benoemd.Afbeelding 3 geeft hetnetwerk ende
werkendemilieuvariabelen weer.
Stap5: Hetduiden van ontwikkelingsreeksen,referenties enhet waarderen.
Debelangrijke gradiënten leidentoteen
indelingvangroepenmonsters invijf hoofdgroepen.Dehoofdfactoren bijsplitsingvande
hoofdgroepen inditnetwerkzijndimensies,
stroomsnelheid eneenbelastingmetonder
anderefosfaten enionen.Deecologischegroepenzijn bijéénofmeerdere hoofdgroepen
ingedeeldengerangschikt vansterkbeïnvloed
naaronbeïnvloed.Binnen iedere hoofdgroep
ontstaanopdezewijzeenkelvoudigeof
vertakteontwikkelingsreeksen (afbeelding 1).
Vertaktereeksenontstaan,omdatvanuiteen
bepaaldetoestand somsfactoren totverschillendebeteretoestanden kunnen leiden.
Volledigonbeïnvloedeecologischegroepen
zijn nietaanweziginhetnetwerk.Opvoorhandzijn devijfhoofdgroepen echtervoorzien
vannegenvandergelijkehypothetischereferentiegroepen,dienauitvoeringvaneen
studienognaderbeschrevenzullen worden.
Hetwaarderen vandeecologischegroepenin
deontwikkelingsreeksgeschiedtdoorhet
daadwerkelijk schalenvandereekstussende
meestbeïnvloedegroepende referentiegroep.
Hiermeewordthetmogelijk deafstand tussen
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de aangetroffen toestand en de referentietoestand te kwantificeren.
Stap6: Het ontwikkelen van het
programma EKO-V.
Het netwerk zoals hiervoor beschreven,is
opgenomen in het programma EKO-V(Ecologische Karakterisering van Oppervlaktewateren in het beheersgebied Veluwe &Vallei).Met
behulp van dit programma kunnen nieuwe

Tabel 1:

monsters worden toegedeeld aan één van de
ecologischegroepen en vervolgensgeplaatst op
één van deontwikkelingsreeksen. Daarnaast
berekent het programma waarden voor diverse
factoren, zoals stromingsindicatie, saprobiteit,
habitatindicatoren en trofie. De resultaten
worden vergeleken met degemiddelde waarde
van debetreffende bijbehorende ecologische
groep. Ook worden diversiteit en zeldzaamheid
berekend ten behoeve van een natuurwaarde.

Stap7:Het vergelijken van het netwerk
met bestaande beoordelingssystemen en indices.
De monsters,gegroepeerd in de ecologischegroepen,zijn beoordeeld met behulp van
DeMeetlat Gelderland en het STOWA-beoordelingssysteem EBEOSWA.
Tussen de positie van een aantal monsters
in het netwerk en de score volgens De Meetlat
bestaat een duidelijk verband. Dit geldt vooral
voor de monsters die bovenlopen en meer
natuurlijke beken betreffen. Voor de genormaliseerde middenlopen en voor de benedenlopen blijkt DeMeetlat veelminder geschikt.
DeMeetlat lijkt vooralgeldigtezijn voor één
reeks, namelijk dievan schoon en helder stromend (kwel)water naar sterk belast stromend
water van beperkte afmetingen en minder
voor langzaam stromende wateren en wateren
met een stagnant karakter.
Daarnaast isonderzocht ofeen relatie
aanwezig is tussen de plaatsing van een
monster in een monstergroep en in een

Overzichtvandemomtergroepen.

watertype

monster- karakter
groep

sprengekoppen
en bronnen
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slecht stromend kwelwater
Nemoura cinerea type
schoon en stromend kwelwater, Heterotrissocladius type
oost-Veluwe
Gammarus fossarum
schoon en snelstromend
kwelwater, zuid-Veluwe
matig stromend zuurstofrijk

sprenge- en
bronbeken

snel stromend
matig stromend, vaakijzerrijk
bovenlopen

genormaliseerd, matig belast
M

halfnatuurlijk, geëutrofieerd
matig tot snelstromend

middenlopen en
regenwaterbovenlopen

midden- en
benedenlopen

0^

N

typerende
soortencombinatie

Gammarus pulexEphemera type
Goera pilosa type
Rheocricotopus type
Asellus - Gammarus
pulex type
Dicranota Macropelopia type
Rheocricotopus type

voorbeeldbeek

referentie
0+
0+

Horsthoeker beken
Eerbeekse beek
Seelbeek

s+

Loenense beek

A+/P+

Hattumse Molenbeek
Oude beek

P+
0+/S+

Tongerense beek (opgeleid traject)

A+/P+

Hierdense beek

A+

Oude beek

A+

genormaliseerd, belast en
periodiek stagnant of
droogvallend
matig stromend en
onbeschaduwd

Planorbis plan.Valvara type

Fliert

B+/Q+

Gammarus pulexValvata type

Varelse beek

B+

genormaliseerd, belast
en fluctuerende
stroming kanaalbeek,
stagnant en begroeid

Cloeon dipterum Sigara falleni type
Cloeon dipterumBithynia type

Barneveldsebeek

N++

Woudenbergse grift

U++

Allehierboven genoemde watertypen, met uitzondering van de benedenlopen, kunnen bij sterke verontreiniging overgaan in monstergroepL.
sterk beïnvloede
wateren

belaste wateren

Chironomus type

O+/A+/I+/
B+/Q+/U+
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ontwikkelingsreeks enerzijds endeecologischeprofielen volgensEBEOSWAanderzijds.
Hetbleekdaterregelmatigeengrotespreidingvoorkomtindescoresvooréénbepaalde
EBEOSWA-karakteristiek binnen éénzelfde
ecologischegroep.Alsvoorbeeld isdevergelijkingvoordekaraktetistiekstromingweergegeveninafbeelding 2. Eengrotespreiding
indewaardenvooreenkarakteristiek binnen
demonsters vaneenmonstetgroepgeeft aan
datdezeEBEOSWA-karakteristiek nietrelevantisvoordesamenstellingvandezegroep.
Somsbestaateenverschiltussende
EBEOSWA-informatie endeecologischegroepen-informatie ensomsisookeengroteovereenkomst tezien,zoalsinafbeelding 2voorde
monstergroepenA, P,Q^S enU.Somsbleekde
EBEOSWA-informatie fout alsgevolgvan
dezelfde ooizaakalsbijDeMeetlat.Beide
systemenzijn testerkbepaalddoorslechtséén
ofeenbeperkt aantal hoofdfactoren. Ditgeeft
eengebrekaantypologischevariatie oftewel
eengebrekaandifferentiatie van hoofdfactorendiedesamenstellingvandegemeenschap
bepalen.Erblijkt meerinformatie nodigte
zijn omeenlocatiegoedtebeoordelenen
vooralooktebehetendanhetSTOWA-beoordelingssysteem kanleveren.Hetisnuttigom
incombinatiemetdenetwerkbenaderingde
EBEOSWA-beoordeling tegebruiken.
Uitgaandevanhetgebtuikvanhet netwerk
kunnenscoresuitditsysteemalsbeoordelingsscores indeontwikkelingsreeksen
wordengebruikt, mitsdeinformatie inde
contextvandegroepenvoorafisgeëvalueerd.

Beschrijving monstergroepA
naam: monstergroepA, bovenlopen/bovenloopjes metconstantdebiet
algemenebeschrijving:geomorfologie, hydrologie,desrructuren inlengteeneen dwatsptofiel
endewaterkwaliteit vanhetbeektypeenindicatoren voordeze factoren
karakterisering: detailsvandeabiotiekvanhetbeektype klassificeren
geografische ligging: deliggingvande monsterpunten
bemonstering: aantalbiologischemonstets,jarenenseizoenenvanmonsternameenaantal
locaties
voorbeeld: naam voorbeeldbeek
biotische kenmerken:macrofauna: dominante soorten,hoog,matig,laagtyperendeen
zeldzametaxa
planten:watet-enoevetvegetaties
vissen
milieugegevens:bteedte(m),diepte(m),EGV(mS/m),NHt+(mgN/l),NO?-(mgN/l),O2'
min.(mg/l),pH,tot.P(mgP/l),gemiddelde,maximaleenminimalestroomsnelheid(cm/sec),
bed.draadwier (%),bed.drijflaag [%), bed.emers(%),bed.submers(%),gr.gebruiknatuurgr.
gebr.bebouwd,gr.gebr.weiland,gt.gebr.bouwland,kwelaanwezig,nat.lengteprofiel, nat.
dwarsprofiel, permanent,substraat zand,substraat slib,substraat klei/leem,substr.gtove
detritus,substr.fijnedetritus,substr.gtind,steen,hout,beschaduwing minderdan 10,tussen
10en90enmeetdan90ptocent
karakteristieken: aantalsoortenenorganismen,waardeenklassevolgensMeetlatGelderland,EBEOSWA-scoresenhetgemiddeldecologischprofiel vandemonstergroep
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Toepassing
Methetnetwetkwordenverschillende
waterbeheersdoelen zoalsmoniroring,evaluatie,herinrichting, beheer, kwaliteitsverbeteringen-beoordeling,vaninstrumenten voorzien.Eenaantalontwikkelingen inhet waterbeheervanmorgenvragenomeenregionaal
gedifferentieerde benaderingvanoppervlaktewateren.Vootbeeldenhiervanzijn gedifferentieerdenormstelling, functietoekenning,
regionalewatersysteemrapportage enregionalewatersysteemverkenningen. Methet
gepresenteerde netwerkendeverbindende
stuurvariabelen iseenbasisgelegddiein
belangrijke matekanbijdragen aandeze
nieuwedoeleninhetwatetbeheer vanVeluwe
enVallei&Eem.Denetwetkenomvatten niet
alleenbasisniveaus opeenmaatlatper
beek(traject) maarooktussentoestanden,die
tezamenmetdelaagsteenhoogstetoestanden
gebruikt wordenominhoud tegevenaan
doelstellingen voorfuncties ofvoor differentiatieinnormstelling.Differentiatie dieniet
alleenvootdetoestanden opdemaatlatvan
slechtnaargoedgeldt,maardieookgeldtvoor
desturendefactoten.Pertypeishet belangrijk
dievariabelen tenormeren die daadwerkelijk
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Groep

DematewaanndemonsterspermonstertjroepeenstromendkarakterhebbenopgrondvandeEBEOSWAkarakteristiekstroming.

vanbelangzijn voorhet betreffende
ecosysteem.Zokanbijvoorbeeld ineensprengebeekdestroomsnelheid endekweldrukvan
veelgrotetbelangzijn dan hetnittaatgehalte.
Discussie en vervolg
Vande13 ecologischegtoepenvanhet
netwetkvoordestromende waterenin
midden-Nedetlandzijndegemeenschappen
vansprengekoppen enbronnen uniekvoor
Nederland;deoverigekomenookeldersinons
landvoorinhellende totvlakkezandgebieden.
Deecologischegroepenomvattenzowelvooralsnajaarsmonsters. Seizoensgebonden
gemeenschappen komennietvoor.Opeen
aantallocatieskomenvoor-en najaarsmonstersnietindezelfdegroepterecht.Vaakisde
gemeenschapvanhetnajaar indicatiefvoor
eenslechteremilieu-omstandigheid.
Hetnetwerk isgebaseerd opdeselectie
vangegevensvanbeidewatetbeheerdets.
Indien bepaaldetypen oppervlaktewateren

onvoldoendeaanwezigwarenofontbtaken,
zijnzeooknietopgenomen inhet netwerk.
Bemonstering vanbijzondere milieuskanin
detoekomst leiden tot uitbreidingvanhet
netwerk.
Vaakishethoogsteecologischeniveauvan
eenontwikkelingsreeks nietinhetgegevensbestand aanweziggeweest.Vansommige
'beste'ecologischegtoepen isde fysischchemische waterkwaliteit slechrsmatig.Dit
betekentdatbijverdergaande kwaliteitsvetbeteringbiologischetoestanden kunnen
ontstaan,diekwalitatiefbeterzijndanwat
voordat typenu aanwezigis.Vergelijkend,
referentie- enhistorischonderzoekzullenin
dekomendejaren moetenleidentoteen
beschrijving vanstreefbeelden voordeinhet
netwerkonderscheiden watertypen.Ondet
streefbeeld wotdtdietoestand verstaan,die
onderdegegeven randvoorwaarden,zoals
bebouwingenagrarischgrondgebruikvoor
benedenlopen vanlaaglandbeken, alsdemaxi-
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bovenlopen

bovenloopjes, bronnenen
sprengen

Hetnetwerk.

maalhaalbaregezien kanworden.Het referentieniveau,hetmaximale niveaubij natuurlijke
omstandigheden, isopditmoment onbereikbaarenblijft indit project buiten beschouwing.

gereedkomingvandestreefbeelden dit beoordelingssysteemoptestellen.Het programma
EKO-Vkanindetoekomst worden uitgebreid
metde(referentie) streeftoestanden enaande
stuurvariabelen kunnen maatregelenpakkettenwordengekoppeld.Inhet
programmaEKO-0voordeprovincieOverijsselzijn dezemodules inmiddels gerealiseerd.
Hetnetwerkleverttevenszowelecologische
alsfysisch-chemische enandereabiotische
rangesdie,nawaardering vaniedertype
bijvoorbeeld volgensdegepresenteerde
ontwikkelingsreeksen,gebruikt kunnen
wordentenbehoevevaneengebiedsgerichte
gedifferentieerde normstelling.Zowelwateren
metgebruiksfuncties, typenalssturende
factoren kunnen nuvannormenworden
voorzien.

Waarderingvandetoestanden indemet
destreefniveau's uitgebreideontwikkelingsreeksenuithetopgesteldenetwerkleidttotde
mogelijkheid vaneenwaardering tenopzichte
vanhetstreefniveau. Hetvoornemen isomna

advertentie

Is groundwater
importanti
Het meten van de g r o n d w a t e r s t a n d en
g r o n d w a t e r t e m p e r a t u u r was nog nooit
zo eenvoudig en betrouwbaar.
Maak kennis met de kleinste grondwater
datalogger ter w e r e l d .
De Diver: de kleinste in a f m e t i n g e n ,
de grootste in prestaties.

DIVER
b y V a n Essen I n s t r u m e n t s
Van Essen Instruments bv
Postbus 553 2600 AN Delft
Tel. (015) 275 5000
Fax (015) 275 5055
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