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lu 1996LS lietjloristisch meetnet voordeoevers
van lietIJsselmeergebied, de randmeren, Rijn,
Maas en het benedenrivierengebied .gaaujunctioneren.Van dewildejlora in dezegebieden
worden sindsdien alle^egevensverzameld. Doel
isde kwaliteit te bepalen van de belangrijke
ecosystemen langs dezoete rijkswateren, zoals
buitendijkse.graslanden, moerassen en ooibossen. Daarnaast wordt uitde^je^evens de
milieukwaliteit bepaald op depunten vermesting, verzoeting ojverziltiiy, inrichting en
beheerenverandering van het klimaat.
De resultaten van het IJsselmeergebied
geven aan dat vooral het beheer van de oevers
en het ontbreken van buitendijks gebied tussen waterlijn en dijk een betere ontwikkeling
van de flora in de weg staat. Met name de
intensieve vormen van beheer zoals meermaals maaien en begrazen, soms in combinatie met herbicidengebruik, hebben negatieve
gevolgen voor devegetatie. Deeerste resultaten geven verder aan dat het voedselrijkdomen zoutgetal nemen in de volgorde Maas,
randmeren en IJsselmeergebied toenemen. In
de natuurgebieden langs het IJsselmeergebied
en de randmeren isde voedselrijkdom duidelijk lager dan in de overige voornamelijk agrarische gebieden. Dezeresultaten zullen worden opgenomen in de binnenkort te verschijnen watersysteemrapportages Maas en IJsselmeergebied, waarbij de floristische informatie
geïntegreerd wordt met andere ecologische
informatie uit de oeverzone.
Voor het volgen van de kwaliteit van de
vijfzoete rijkswateren het IJsselmeergebied, de
randmeren, Rijn, Maas en het benedenrivierengebied onderhoudt het Rijksinstituut voor
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)een aantal meetnetten waarin abiotischeen biotische kenmerken worden
onderzocht. Meetnetten spelen een cruciale rol
in de informatievoorziening in het integrale
waterbeheer (Timmerman en Hendnksma,
15197).Hiermee issturing en evaluatie van het
waterbeleid op regionaal en landelijk niveau

mogelijk. In het kader van de Biologische
Monitoring Zoete Rijkswateren werden door
het RIZAin 1996reeds systematisch gegevens
verzameld van waterplanten, fyto- en zoöplankton, aquatische macrofauna, vissen,
watervogels, ecotopen en van ecotoxicologischc parameters. Sinds de invoering van het
integraal waterbeleid bestaat ook behoefte aan
ecologische informatie van oevers en uiterwaarden. Oevers vormen een bijzonder overgangsmilieu van nat naar droogen bevatten
vaakgrote natuurwaarden, die met name
gevoelig zijn voor vermesting ofeen te intensiefbeheer (Derde en Vierde nota waterhuishouding, Natuurbeleidsplan, Nationale
milieubeleidsplannen e.d.).
Vanwege degoede mogelijkheden om met
planten een indicatie te krijgen van de kwaliteit van deoevers heeft RIZAdestichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) verzocht een floristisch meetnet op tezetten voor
de oevers van de zoete rijkswateren, een meetnet dus voor deoeverplanten. Deze floristische
informatie isook een belangrijke aanvulling
op de ecotopenkartering op basis van het
Rijkswateren Ecotopen-Stclsel (Wolfert, 1996).
FLORON iseen particuliere organisatie dieAo-

Tabel 1

risten op vrijwillige basis aan het werk zet om
een landelijk beeld te krijgen van de verspreiding en ontwikkeling van de wilde flora.

Opzet van het meetnet
Bij het ontwerp van een meetnet moet een
groot aantal, met elkaar samenhangende keuzen worden gemaakt: wat moet waar worden
gemeten, hoe vaak en op hoeveel plekken, hoe
kan de analyse van gegevens en rapportage
over de resultaten plaatsvinden en welke organisaties zijn bij deopzet en uitvoering van het
meetnet betrokken (Vosa al, 1990aen b)?
Defuncties van het meetnet zijn het signaleren van langjarige ontwikkelingen in de
floristische kwaliteit en deevaluatie van het
nationale waterbeleid door periodieke toetsing
aan ecologische doelstellingen en streefbeelden (bijvoorbeeld Postma etal, 1996). Het
meetnet is er dus opgericht om aanwezigheid
en trends in de oeverflora te koppelen aan vermesting, inrichting en beheer en dergelijke.
Het meetnet geeft in deeerste plaats informatie over de floristische kwaliteit van twaalf
oever-ecosysteemtypen. Voor elk ecosysteemtype iseen kenmerkende plantensoort als
ambassadeur uitgekozen (tabel 1). Op de tweede plaats wordt het floristisch meetnet
gebruikt voor het volgen van beleidsontwikkeling ten aanzien van vermesting, inrichting en
beheer, verzoeting en verzilting en verandering van het klimaat op basis van de indicatiewaarden van de oeverplanten (tabel2).
Het meetnet iszodanig opgezet dat in de
eerste plaats betrouwbare kwantitatieve uitspraken gedaan kunnen worden over de zoete
rijkswateren zelf Binnen deze rijkswateren
heeft eenverdere stratificatie plaatsgevonden
naar deelsystemen (bijvoorbeeld Grensmaas en
Gestuwde Maas) en naar grondgebruik, namelijk natuurgebieden en niet-natuurgebieden
(voornamelijk agrarische gronden). Stedelijke
gebieden blijven buiten beschouwing. De

Ecosysteemtypenwaarvangegevenswordenverzameldinherfloristisch meetneten hunambassadeurs;
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Ecosysteemtype
Strang, plas en sloot
Slikkige oever
Zand- en grindstrand
Buitendijks grasland
Stroomdalgrasland
Rivierduingrasland
Brak grasland
Getijderuigte
Dynamische ruigte
Oeverruigte/Moeras
Zachthoutooibos
Hardhoutooibos

Ambassadeur

Pijlkruid
Moerasandijvic
Oeverstekelnoot
Rode ogentroost
Kattcdoorn
Cypreswolfsmclk
Melkkruid
Spindotter
Poelruit
Grote watereppe
Zwarte populier
Rode kornoelje
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inventarisatie vindt plaats op basis van vaste,
grote procfvlakken, dezogeheten kilometerhokken. In deze km-hokken worden alle voorkomende hogere plantensoorten aangestreept.
Vaneen reeks indicatorsoorten (plantensoorten
dieinformatie overeen milieuthema geven) en
Rode-Lijstsoorten (bedreigde of kwetsbare
soorten) wordt extra informatie over plaats en
aantal verzameld.Alleen de plantensoorten
tussen zomerbed en winterkruin, inclusief
kleine wateren (sloten),worden geïnventariseerd.Opbasis van dezegegevens worden indicesberekend voor de floristische kwaliteit en
de milieukwaliteit. Devijfzoete rijkswateren
worden in een cyclus van vierjaar geïnventariseerd.Totaal worden in een cyclus ongeveer 420
km-hokken onderzocht.

De eerste resultaten
In 1596zijn 84km-hokken in het IJssclmeergebied geïnventariseerd en 30 km-hokken
langs deMaas.Vorigjaar zijn de resterende 88
km-hokken langs de Maas en 52 km-hokken
langs de randmeren geïnventariseerd. De
inventarisatie van 1996is nu geheel uitgewerkt, zodat een volledigbeeld van het IJsselmeergebied isontstaan. Ook zijn de eerste
resultaten met betrekking tot de milieu-indicaties bekend van de Maas en de randmeren.
Aangezien dit voordezesystemen de eerste
meting is,kunnen noggeen vergelijkingen
worden gemaakt. Welzijn alconclusies mogelijk op basis van vergelijkingen binnen en tussen deze rijkswateren.

milieuthema

milieu-index

wijze van berekening

Vernesting

Voedelrijkdomgetal

Beheer/Inrichting

Oevergetal

Aandeel van plantensoorten die op
voedselrijke standplaatsen zouden
kunnen vootkomen
Som van de natuurwaarden van alle
oeversoorten

Verzoeting/Verzilting

Zoutgetal

Klimaatverandering

Tabel2

Termperatuurgetal

HzO

Aandeel van plantensoorten die
potentieel opbrakke ofzoute standplaatsen zouden kunnen voorkomen
Aandeel van plantensoorten die in
warme tot extreem warme gebieden
zouden kunnen voorkomen

Milieu-indecesvoordeoeversvandezoeteRijkswateren dieberekendwordenaande handvandesamenstellingenmatevanvoorkomenvanplantensoortenopde meetpunten.

Het IJsselmeergebied isonderverdeeld111
het Markermeer en het IJsselmecr. Langs het
Ijsselmeer en Markermeer overheersen soortenarme oevers.Veleoevers omvatten namelijk
alleen dedijk en dijkvoet. De inrichting en het
beheer van oevers blijken een betere ontwikkeling van de flora in de weg te staan. In totaal
zijn in het IJsselmeergebied 496 plantensoor26

EenkenmerkendeplantensoortvandemoerassenvanhetIJsselmeergebiedisdeRietorchis. (Foto:C. Creutz)
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ten gevonden, waarvan er 22op de Rode Lijst
staan. Lokaal wordt een hoge floristische rijkdom aangetroffen in de buitendijkse moerassen (onder andere Moeraskartelblad en Rietorchis) en vochtigegraslanden en dijken (onder
andere Blauw walstro en Knopigdoornzaad),
met name in de natuur(ontwikkclings)gebieden langs de Friese kust.

Opmerkelijk isvoorts dat 65jaar na het
sluiten van deZuiderzee nog steeds hier en
daar relicten van brakke plantengemeenschappen (Melkkruid) langs de IJsselmccrkust worden aangetroffen. In afbeelding 1 isde floristische kwaliteit vooreen aantal voor het IJsselmeergebied belangrijke ecosysteemtypen
weergegeven.
Vanuit beleidsoogpunt zijn met name de
effecten van het vermestingsbeleid interessant.
De verschillen in voedselrijkdom tussen de
zoete rijkswateren zijn niet groot, vanwege de
toeleverende rol van de Maas en deRijn. In
afbeelding 2zijn de voedsclrijkdomgetallen
voor de natte oevervegetaties weergegeven
voor de natuur- en de agrarische gebieden. We
zien een toenemend voedselrijkdomgetal voor
de oevers in de volgorde Maas,randmeren en
IJsselmeergebied. Langs het IJsselmeergebied
en de randmeren zijn, in tegenstelling tot de
Maas,de meetpunten in natuurgebieden minder voedselrijk zijn dan in niet-natuurgebieden. Dit wordt veroorzaakt door het voorkomen van mesotrofe plantensoorten, bijvoorbeeld in geïsoleerde slootjes. Langs de Maas
spelen de geregelde winteroverstromingen
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buitendijkse natuurontwikkelingsprojecten
langs dezoete en zoute rijkswateren. Uitbreiding van de oevermeetnetten naar fauna, in
het bijzonder broedvogels en herpetofauna
(kikkers en slangen] in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring isin onderzoek.
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blijkbaar een dominante rol in de vocdselnjkdom van deoevers.
Een eventueel herstel van de natuurlijke
peilfluctuaties langs het IJsselmeergebied en
de Randmeren zal leiden tot betere kiem- en
groci-omstandighcden van veel oeversoorten
en daarmee tot een verrijking van het gebied.
Hierbij zou met deomstandigheid rekening
moeten worden gehouden dat periodieke overstromingen in de winter met (te] voedselrijk
water een bedreiging kunnen vormen van de
geïsoleerde mesotrofc vegetaties in de buitendijkse gebieden. Opvallend in de buitendijkse
gebieden langs het IJsselmeergebied is,zoals
gezegd, het hier en daar voorkomen van soorten die verwijzen naar het verrezilte verleden
van dit watersysteem. Dit is terug te vinden in
het zoutgetal. In afbeelding 3iseen toenemend zoutgetal van de Maas,viade randmeren naar het IJsselmeergebied te zien.

werkwijze en goed interpreteerbare resultaten
voor het waterbeleid. De methodiek lijkt ook
geschikt voor toepassing binnen meetnetten
in andere landschappen, bijvoorbeeld in het

Lelystad.
Tamis, W.L.M,en Groen, C.L.G., 1996,Een floristisch meetnet
voor deoevers van dezoete rijkswateren, FLORON-rapporrnr. l/RIZA-nota 96.010.

kader van het Landelijk Meetnet voor de Flora
van het Netwerk Ecologische Monitoring
(Tamis etal., 1997)en voor monitoring van
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Deopzet van het floristisch meetnet voor
deoevers van dezoete rijkswateren lijkt na
enkele kleine aanpassingen te voldoen aan de
verwachtingen, namelijk een goed uitvoerbare
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van natte oevervegetaties in natuurgebieden en met-natuurgebieden langs Maas,

randmeren en IJsselmeergebied.

Zoutgetal van oevervegetaties in verschillende deelgebieden van Ijssef meergebied, randmeren en Maas.
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