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alsindicatorvoorecologischekwaliteit,nogin
dekinderschoenen.Opkortetermijn moeten
belangrijkekeuzenwordengemaaktoverdein
tezetten hydromorfologische maatlatten.In
2006moetimmers hetmonitoringsprogrammavandeNederlandsewaterbeheerders zijn
afgestemd opdeKaderrichtlijn Water.
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ttydromorfologischefactoren zoalsmeandering,stromingenhetaldannietaanwezigztjnvaneen
natuurlijke beddingztjn indehuidigesituatieinveelNederlandse beeksystemendebelangrijkste
sturende/actoren voordeecologischekwaliteit.Hetztjn tevensdebelangrijkstedragersvoordelandschaps-ecolcujischekwaliteitenherkenbaarheidvanbeekdalsystemen.Bovendienisookonderinvloed
vandenationalediscussieoverhersulvanveerkrachtigewatersystemendeaandachtvoorhydromorjolo^ischeaspectenvanwaterlopensterktoegenomen.Hetisdanooknietverwonderlijk dat inhet
monitorin^sprogrammavanwaterbeheerdersintoenemendemateaandachtwordtbesteedaan
patronenenprocessendiesamenhangenmetdeinrichting,vormgevingendimensionerin^van beken.
Hetbelangvanhydromorfologische aspectenvanwaterlopen wordtookonderkend in
nationaleeninternationale rapportageverplichtingenzoalsdeRegionaleWatersysteem
RapportageendeEuropese Kaderrichtlijn
Water.MetnameindeKaderrichtlijn Water

wordteengrootbelangtoegekendaanhydromorfologische parametersalsbasisvoorhet
beoordelenvanwaterlopenophun natuurlijkheidendemonitoringervan.Vreemdgenoeg
staat inNederlanddeontwikkelingenhet
gebruikvanhydromorfologische parameters,

De uitkomsten van de GWSGK in Twente
Inhetkadervandeverdereontwikkelingvaneenaantalactueelenpotentieel waardevolle
beeksystemen indeplanperiodetot2018,istussendecember2001enoktober2002eenopname
vandenulsituatiemetGWSGKuitgevoerdaan 19beeksystemenverspreid inTwente(zie
afbeelding 1).Dezewaardevollebeeksystemenzijn inbeleidsnota'saangeduidalsde"Twentse
stromende waterparels"').
Intotaalis145kmwaterloop,verdeeldovervijfclusters,volgensdehierbovenbeschreven
methodegekarteerd.Hethiervoorbenodigdeveldwerk,verrichtdooréénwaarnemer,konin
viermaanden uitgevoerd worden.Afhankelijk vandemorfologische variatieindewaterloop
konperwerkdag anderhalvetotdriekilometergekarteerdworden.Devergaardegegevenszijn
opkaart(ruimtelijk) enindevormvangrafieken weergegeven.Eenvoorbeeld isinafbeelding3
tezien.Eenvoorbeeld vaneensamenvattendegrafiek wordtgetoond inafbeelding 2. Eenpresentatiewijze zoalsindezelaatsteafbeeldinggeeft snelinformatieophoofdlijnen: dewaterlopenincluster3 zijn redelijk natuurlijk. Vande49,6km waterloopisdebeddingstructuurvoor
bijna 70procentvandelengtematig beïnvloed(klasse3)ofmeernatuurlijk tenoemen.Voor
deoeverstructuur ligtditpercentagerond50procententenaanzienvandeomgevingsstructuur tussen 30en40procent.
Hetpresenterenopkaartzoalsinafbeelding 3geeft informatieoverhoebepaaldetrajecten in
morfologische opzichtscoren.Tezieniswatinzijnalgemeenheid voorallebekenwerdgevonden:debeddingstructuur scoorthethoogst,gevolgddoordeoeverstructuuren,meestopenige
afstand,deomgevingsstructuur. Ditleidttotdeconclusiedatveelbekenoverlangere trajecten
overteweinigruimtebeschikkenomzichgoedzelfstandig verdertekunnen ontwikkelen.

Inditartikelwordtverslaggedaanover
recenteervaringen methetDuitsesysteem
voordebeschrijvingenbeoordelingvande
hydromorfologische toestand vanstromende
wateren.Ditsysteem,dezogehetenGewässerstrukturgütekartierung, isrecenttoegepastop
145 kilometeraanbeeklopeninTwente6).De
methodewerdreedseerderinNederlandtoegepastenwelinallewatergangen inhet
beheergebiedvanhetWaterschapRoeren
Overmaas2 s>eninGlanerbeek' enindeDinkelinTwente10i.
In vogelvlucht
Gewässerstrukturgütekartierung,kortwegGWSGK,iseengestandaardiseerdeopnamemethodewaarin43 vormaspecten vaneen
waterloopwordengedocumenteerdADeze
vormaspecten hebbenbetrekkingopeen30-tal
parameters,dieophunbeurtgegroepeerd zijn
in 14functionele eenheden.De functionele
eenheden hebbenbetrekkingopdezeshoofdparameters(loopontwikkeling, lengteprofiel,
beddingstructuur,dwarsprofiel, oeverstructuurenbeekomgeving),waarmee uiteindelijk
de(morfologische) compartimenten bedding,
oeverenomgevingkunnen wordenbeoordeeld. Eenoverzichtvandewijzewaaropde
methodeisopgebouwdistevindenintabel1.
Debeoordelingvindtplaatsintweestappen.Enerzijds berekenthetbegeleidendecomputerprogramma uitdeingevoerdegegevens
overdeindividuelefactoren per hoofdparametereenbeoordelingsklasse.Intweedeinstantie
wordtookvandewaarnemergevraagdeen
beoordelingsklassevoorelke hoofdparameter
tegeven.Wanneerdebeidebeoordelingen
meerdanéénklassevanelkaarverschillen,
dienttewordengemotiveerdwaaromdewaarnemereenpositieverdanweleennegatiever
beeldheeft danuitdeingevoerdegegevens

blijkt.
Voordeproductievankaarteniseenapart
programma beschikbaar,waarmeevanuiteen
GIS-toepassingstructuurkwaliteitskaarten
kunnen wordengegenereerd.Demorfologischekwaliteitvandebedding,oeversen
omgeving,wordtdaarbij ineenvijftal 'banden'metkleurcodesoverofnaastdewaterloop
opeentopografische ondergrond weergegeven
(zieafbeelding3).
Debeoordelinggeschiedtaandehandvan
zevenkwaliteitsklassen,elkmeteenkleurcode
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(zie tabel 2).Deberekening van de kwaliteitsklassen per hoofdparameter gebeurt binnen
het programma door optelling van de 'scores'
voor deonderliggende individuele factoren,
waarna een rekenkundiggemiddelde wordt
berekend. Dezegemiddelde waarde is inge-

Tabel1:

deeld ingroepen, waaraan de kwaliteitsklassen
voor betreffende hoofdparameter zijn gekoppeld.De beoordeling vandecompartimenten

waterloop te kunnen presenteren blijken soms
een tweetal extra stappen nodig.Deeerste is
hetdigitaliseren vande-niet opde legger

geschiedt opeen vergelijkbare manier.

staande - bovenlopen van dete karteren water-

Alvorens deresultaten vandeGWSGKper

lopen.Daarnaast dienen allete onderzoeken
watergangen in unieke 100 meter-trajecten

Overzichtvandeverdelingvanparametersovercompartimenten,hoo/dparametersenJunaioneleeenheden(bron:LandesumweltamtNordrheinWestfalen).

Compartiment

Hoofdparameter

Functionele eenheid

Bedding

1 Loopontwikkeling

Kromming

Parameter

Te beoordelen

1.1 Loopkromming

1mate van bochtigheid

1.3Zand/grindbanken in
de lengterichting
1.4Bijzondere loopstructuren

2 Lengteprofiel

2aantal banken
3aantal structuren
4sterkte van bochterosie
Zieonder Hoofdparameter 4)
Zieonder Hoofdparameter 5)

Beweeglijkheid

1.2 Bochterosie
4.2 Profieldiepte
5.2Vastlegging oever

Natuurlijkheid
lengteprofiel

2.4Banken in dwarsrichting

5aantal dwarsbanken

2.01 Stromingsbeeld
2.5 Stromingsdiversiteit

6beeld wateroppervlak
7hoeveelheid stromingsvariatie

z.6Variatie in diepte
2.1Kunstwerken (stuwen e.a.
overlaatconstructies)

9 soort kunstwerk
10staat van onderhoud

Antropogene
migrariebarrières

8hoeveelheid dieptevariarie

2.2 Duikers

11lengte duiker
12met/zonder sediment

2.3 Opstuwing

13mate van opstuwing
14onderbreking oeverja/nee
15loopversmallingja/nee

4.5 Bruggen/Overkluizingen

16bedding met/zonder sediment
3 Beddingstructuur

Soortsubstraat en
substraatverdeling

3.1Type (hoofd)substraat

17type substraat
18natuurlijkheid substraat

3.3 Substraatdiversiteit

19hoeveelheid variatie
20aantal bijz. structuren

3.4 Bijzondere beddingstructuren
3.01Macrofyten (facultatief)
3.02Bijzondere vormen van
storing (bedding)
Vastlegging bedding

3.1Type (hoofd)substraat
3.2 Beddingvastlegging

21type watervegetatie
22globale bedekking per type
23soort verstoring
Zie boven
24soort vastlegging bedding
25lengte bedding vastgelegd

Oever (links en
rechts apart)

4 Dwarsprofiel

Profielvorm

4.1Type profiel

Profieldiepte

4.2 Profieldiepte
4.3Breedte erosie

Ontwikkeling in de
5 Oeverstructuur

breedte
Natuurlijkheid oeverbegroeiing
Vastlegging oever

4.4Variatie inde breedre
5.1Oeverbegroeiing (bomen
en kruiden)
5.2Vastlegging oever

26staat van onderhoud
27 profieltype
28diepte profiel
29sterkte van erosie
30hoeveelheid breedtevariarie
31 soort oevervegetatie
32soort oevervastlegging
33oeverlengte vastgelegd

Omgeving (links en

6 Beekomgeving

Natuurlijkheid
oeverontwikkeling

5.3 Bijzondere oeverstructuren
5.01Bijzondere vormen van
storing (oever)

Beekdal/uiterwaard

6.1 Type grondgebruik

rechts apart)
6.3 Schadelijke omgevingsstructuren
6.01Bijzondere omgevingsstructuren
Bufferstroken
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6.xBufferstroken

34staat van onderhoud
35aantal bijz. structuren
36soort verstoring
37type grondgebruik
38oeverlengte per type
39type schadelijke structuren
40afstand tot schad. structuur
41type bijz. structuren
42type/breedte bufferstrook
43oeverlengte bufferstroken
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Cluster 3 alle w a t e r e n

• nagenoegnatuurijk • betrekke|knaluurljk • matigbefivloeö
merkbaar aangetast

Afb.i;

verdeeld te worden. Daarbij geldt als beginpunt vande trajectindeling het punt waar een
watergang samenvloeit met een grotere
watergang. Na uitvoering van het veldwerk en
de invoering van allegegevens iseen exportbestand aan te maken. Dit databestand iste kop-

Ajb. y.

pelen aan het waterlopenbestand met als
gemeenschappelijke coderingde unieke waterloopnummering. Vervolgens zijn dan de uiteindelijke structuurkwaliteitskaarten tegene-

& Tau w

Afgebeeldebanden:
-Omgeving links
-Oever links
- Bedding
- Oever rechts
-Omgeving rechts

EcoQuest

0.5 Km
lengtetrajecten: 100m

• duidelptbenvloed

• overmatigaangetast

Samenvattendoverzichtvanie.beoordelingvande waterlopeninéénvande
clusters.

MorfologischekwaliteitvandeLuttennolenbeek.

Beoordeling
• | rnagenoegnatuurtijk
1betrekkelijk natuurlijk
i matigbeïnvloed
j duidelijk beïnvloed
] merkbaaraangetast
1:sterkaangetast
J overmatigaangetast

Tabeli:

A/b. 2:

OverzichtvandekggingvandeTwentsebeken.

sterkaangetast

]""

|Ü||
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Overzichtvannummenmj,omschrijvingen kleurcoderingvandekwaliteitsklasseninGewässerstrukturgüte-

Ervaringen
Regionaal: relatie met concrete beekherstelprojecten
Debelangrijkste toepassing van de met
GWSGKverzamelde gegevens moet worden
gezocht in het onderbouwen van plannen voot
beekherstel. Hiervoor biedt de systematisch
verzamelde gegevensbank tal van aanknopingspunten. Op basis vangegevens van de
loopontwikkeling (mate van meandering),
profielvorm (mate van normalisatie/regulatie),
profieldiepte en breedtevariatie, ishet zeer
goed mogelijk een plan temaken voor herinrichting waatin ingegaan wordt opde aanleg
van nieuwe ofhet aankoppelen van bestaande
meanders en het stimuleren van spontane
meandering.
Regionaal: dagelijks beheer en onderhoud
Ookvoorhet ondetbouwen van aanpassingen in het beheer- en onderhoudregime, bij
Reggeen Dinkel vastgelegd in onderhoudbeheersplannen, kunnen degegevens waardevol
zijn. Deaanwezigheid van een overwegend
grazige oevervegetatie kan wotden aangewend
alsargument om ófhet maairegime te extensiveren om een meer kruidig aspect te ontwikkelen,ófom de loop tebeplanten en het
beheer en onderhoud optermijn afte bouwen
tot eenjaarlijkse schouw, waarbij bijvoorbeeld
alleen obstakels worden verwijderd.

kartenng.
Nationaal: regionale watersystemen rappor-

kwaliteitsklasse

omschrijving

kleurcode

tage

i

nagenoeg natuurlijk
betrekkelijk natuurlijk
matigbeïnvloed
duidelijk beïnvloed
merkbaar aangetast
sterkaangetast
overmatigaangetast

donkerblauw
lichtblauw
donkergroen
lichtgroen
geel
oranje
rood

Een aantal patametets uit deGWSGK kunnen gebruikt worden om indicatoren uit de
regionale watetsystemen rapportage8iin te
vullen. Dit isin tabel 3 aangegeven.Zoals uit
dezetabel blijkt, zijn gegevens niet zondet
meer compatibel en zal een procedure moeten
worden ontwikkeld voorde manier waarop
extrapolaties plaats moeten vinden. Ook speelt
hierbij dat deindeling in kwaliteitsklassen

2

3
4
5
6
7
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vanbeidesystemen nietovereenstemmen:de
regionalewatersystemen rapportagekentdrie
ofvijfklassenwaarbij klasse1 voorslecht
staat.DeGewässerstrukturgütekartierung
kentzevenklassen,waarbijeen1voorgoed
staat.Voordewijzewaaropéénenandermoet
worden'geconverteerd',zaldanookeen(standaard)proceduremoetenwordenontwikkeld.
Internationaal:Kaderrichtlijn Water
Ooktenaanzien vanhetopstellenvan
stroomgebiedbeheerplannen voordeEuropese
Kaderrichtlijn Waterzijn mogelijkgegevens
uitGWSGKtegebruiken.Ditbetreft metname
deinvullingvandeindicatoren metbetrekkingtothetoppervlaktewater: categotisering
entypering,bepalingvande referentieomstandigheden,vaststellingvandegevolgen
vanmenselijke activiteitenenhetopstellen
van monitoringsprogramma's.
Inpilotstudies inhetkadervanonderzoek
naardemogelijkheden omvanuit bestaande
gegevensbestandenaanderapportageverplichtingen voordekaderrichtlijn tekunnen
voldoenkomtnaarvorendatophetvlakvan
hydromorfologie nogeenaantalbelangrijke
kennislacunes bestaan ').Inde kaderrichtlijn
zelf4)wordtnietexactuitgewerkt welkegegevensvandemorfologische toestandvanwaterlopenvoorhetopstellenvaneenstroomgebiedbeheerplan ofinhetkadervan
monitoringzoudenmoeten wordenverzameld.Ookisnietgeheelduidelijk totopwelk
schaalniveauverslaglegginggewenstwordt.

Tabely.

Welkanuitdetekstvanderichtlijn worden
opgemaaktdatdeGWSGK-methodegoede
mogelijkheden biedtomtoteeninvullingte
kunnen komen.

Europese Commissie (2000). Richtlijn 2000/60/EG van het
Europees Parlement ende Raad van 2] oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid. Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen 22.12.2000.

Samenvattend
DeGWSGK-methodekanopeenaantal
fronten eenbelangrijkebijdrage leverenaande
ontwikkelingvanbekeninNederland.De
methodesluitechternietaltijd evengoedaan
opdesituatieindeNederlandsebekenenook
nietopandetegangbarebeschrijvings-en
beoordelingsinstrumenten. Het bovenstaande
doetdevraagrijzen ofditgegeven,samenmet
de constateringdatdemethodevoornationale
eninternationale rapportageverplichtingen
vangrotewaardekanzijn,nietdewegvrijmaaktvoordeontwikkelingvaneenNederlandsevariantvandeGWSGK-methode,waarindegeconstateerdemanco'sworden
ondervangen, f

EcoQuest (ip^pj. Gewässerstrukturgütekartierung in de
Glanerbeck en de Flörbach. Een proejproject ten behoeve
van de RWSR-mdtcatoren 'inrichting en morfologie' m
stromende wateren.
EcoQjiest/Tauw (2002). Morfologische kwaliteit van de
Twentse stromende waterparels: toestandsbeschrijving met
behulp van Gewdsserstruktutgütckartering (uitgangssituatie 2002). In opdracht van Waterschap Regge en Dinkel.
Landesumweltamt Nordrhein-Westfalcn (15108).Merkblätter Nr. 14Gewdsserstruktufgüte in Nordrhem-Wcstfalen Kartieranleitung. Landesumweltamt Nordrhein-Westjalen.
Projectgroep Implementatie Regionale WatersysteemRapportage / IPO (2000). RWSR-handleiding 2000. Deel 1:
Proccsbeschrijving en bijlagen. Deel 2: Beschrijving indicatoren.
Provincie Overijssel (2000). Waterhuishoudingsplan
2000+.
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IndicatorenvolgensdeRWSR-systemanekendaarvoor.geschikteparametersuitdeGWSGK.

aspect
inrichtingen
morfologie

indicator

parameters)

water

faunapassages

aantalenpasseetbaarheid kunstwerken in
waterloop(teextrapoleren)
lengtetussenvootvisonpasseerbare kunstwerken(teextrapoleren)
typebodembekleding
typeoeverbekleding
typeprofiel
typeoeverbegroeiing
type profielbekleding
typeoeverbekleding
lengtewaterlooptussen onpasseerbare
kunstwerken (teextrapoleren)
extrapoleren uit loopkromming(nietgetalsmatig)
passeetbaatheidoeverbijbruggenenduikers
aanwezigheid/ breedtebufferstroken / natuurgebiedinomgeving
typeprofiel
typeoeverbegroeiing
typeoeverbekleding

BAS-24
BAS-25

oever

water

oever
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GWSGK

RWSR
compartiment
nr.

migratiemogelijkheden voor vis

BAS-28

milieuvriendelijkheid materialen
profielverdediging
typeoeveralgemeen

NAT-23

passeerbaarheid inwaterloop

NAT-29

meanderinginstromendewateren

NAT-28

passeerbaarheid langswatetloop

NAT-30

vormvanhetprofiel vansttomende
wateren

BAS-27

