LANDSCHAPSECOLOGISCHE RELATIES
VIA HET OPPERVLAKTEWATER OP
NATIONAAL EN REGIONAAL NIVEAU

J.M.J.Farjon

rapport nr. 316

Rijksinstituutvoor onderzoek
inde bos-en landschapsbouw
DE DORSCHKAMP
Wageningen
1982

VOORWOORD
In toenemende mate wordt de vraag naar wederzijdse beïnvloeding van gebieden voor de ruimtelijke planning vanbelang. De invloed van het ene gebied op het andere kan over
grote afstanden spelen, men denke aan de Rijn-problematiek,
maar ook over zeer kleine, zoals bij de invloed van bemesting (kunstmest, drijfmest) na uitspoeiing en oppervlakte
afstroming opaangrenzend openwater.
Indeze relatieproblematiek speelt inNederland hetoppervlaktewater eenbelangrijke rol.Inhet voorliggende rapport blijkt dit tenvolle.
Het onderzoek werd mogelijk door een opdracht van de
Rijksplanologische Dienst enmaakt deel uit van een meeromvattend onderzoek,waarin onder meer ook grondwaterrelaties,
ornithologische relaties e.d. aan de orde komen. De inbreng
van de verzamelde kennis en inzichten in de ruimtelijke
planning vraagt om eenbrede verspreiding van de resultaten
en om de bereidheid van het brede veld van planners en toepassers er mee te werken. We hopen dat dit laatste zal
gebeuren.
Drs.W. Vos
projectcoördinator
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SAMENVATTING
In het kader van het onderzoek naar landschapsecologische relaties, dat in opdracht van de Rijksplanologische
Dienst is uitgevoerd, zijn oppervlaktewaterbewegingen en de
daarinmeegevoerde materie en energie op nationaal enregionaal niveau beschreven. Hierbij is vooral aandacht besteed
aan de betekenis van deze relaties voor de semi-terrestrische en aquatische levensgemeenschappen.
De classificatie en beschrijving van de verschillende
relatietypen wordt vooraf gegaan door een overzicht van de
bestaande kennis over:
- het voorkomen van levensgemeenschappen, die afhankelijk
zijn van oppervlaktewater, enhunbetekenis voor de mens;
de milieufactoren, die het voorkomen van deze levensgemeenschappen bepalen;
- de wijze waarop ruimtelijke uitwisselingen van water,
stoffen en energie de hoedanigheid van de verschillende
milieufactorenbepalen;
de processen, die deze ruimtelijke uitwisselingen tot
stand brengen.
uit dit overzicht is af te leiden dat de kennis van
aquatische levensgemeenschappen vrijwel beperkt is gebleven
tot die van de autecoiogie van soorten, inzicht in de optimalemilieuomstandighedenvan en systematische betekenistoekenning aan aquatische levensgemeenschappen, een aggregratieniveau dat in de ruimtelijke planning hanteerbaar is,
ontbreken dan ook grotendeels.
wel is het mogelijk om een groot aantal relevante milieufactoren van aquatische levensgemeenschappen aan te geven,deze worden op complexe wijze beïnvloed door deruimtelijke uitwisselingen van materie en energie, de aan- en afvoer van water beïnvloeden direct een aantal fysische randvoorwaarden (zoals afmetingen en stroomsnelheid) en de waterhuishouding vàn levensgemeenschappen, de aan- en afvoer
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van stoffen en energie bepalen direct en indirect die milieufactoren die de fysiologische processen van de organismenbeïnvloeden, zoalsde nutriëntenhuishouding, de temperatuur enhet zuurstofgehalte.
De processen, die de ruimtelijke uitwisselingen tot
stand brengen, zijn opgevat als cascading systems. Getracht
is de input,de factoren die de transformatie van input naar
output bepalen en de output van het systeem te beschrijven.
Voor de processen, die de waterbeweging bepalen, geldt dat
redelijk goed inzicht bestaat in de input en de transformatiefactoren van het systeem. Een landelijk overzicht van de
output, gebaseerd op metingen, ontbreekt echter. Het systeem, dat het verloop van de concentratie van meegevoerde
stoffen en energie beschrijft, is minder goed bekend. Wel
bestaat er een redelijk goed overzicht van de output, dat
zich echter beperkt tot jaar-of seizoensgemiddelden.
De classificatie van relaties via oppervlaktewaterbewegingen is gebaseerd op een indeling van invloedsgebieden
en agentia. De invloedsgebieden worden onderverdeeld naar
ruimtelijke hiërarchie en functie als in-enherkomstgebied.
De agentia worden onderverdeeld naar de drijvende kracht en
de aard van de menselijke regulatie. Op grond hiervan zijn
een twintigtal relatietypen onderscheiden. De relatietypen
worden voor geheel Nederland opkaart aangegeven.
De classificatie van de door oppervlaktewaterbewegingen
meegevoerde stoffen en energie is beperkt gebleven tot een
indeling naar eerste graads dynamiek. Er isvolstaan met een
globale beschrijving van de chemische samenstelling van het
Nederlandse oppervlaktewater.
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SUMMARY
As part ofthe project on landscape ecological interactions commissioned by theNational Physical Planning Agency,
the flow of surface water and its chemical and energy loads
are described nationally and regionally.Special attention is
paid to the significance of these interactions for aquatic
and semi-terrestrial biotic communities.
The classicication and description of the interaction
types ispreceded by areview of existing knowledge on:
- The occurence of biotic communities that are dependent on
surface water and itsphysical/chemical quality, and their
significance toman.
- The environmental factors that determine the occurrence of
these biotic communities.
- The way the quality of the various environmental factors
is determined by spatial exchanges of water, matter and
energy.
- The processes that cause these spatial exchanges.
From this review it is concluded that knowledge about
aquatic biotic communities is practically limited to autecology. The aggregation of species intobiotic communities,
a aggregation level that is easy tohandle inphysical planning, is lacking. The significance of these communities has
notbeen systematically assed.
Many environmental factors relevant to aquatic biotic
communities can be recognized. These are influenced in a
complex manner by the spatial exchanges of matter and energy. The supply and discharge ofwater directly influence a
number ofphysical conditions (e.g. stream velocity) and the
water management of the biotic communities. The supply and
discharge of substances and energy directly and indirectly
determine these factors,which isturn influence physiologic
processes ofthe organisms such asnutrient management,temperature and oxygen content.
The processes that establish the spatial interaction
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canbe conceived of as as "cascading systems".An attempt is
made to describe the inputs and outputs to the system and
the factors that determine the transformation of input to
output.
Our knowledge about the input and transformation factors that determine the flow of water is reasonably good.
However, we lack a national review on the output, based on
actualmeasurements. The system describing the concentration
of the load of matter and energy is less well understood,
but a reasonably good review on the output is available,although limited to average annual and seasonal values.
Interactions by surface water flowhavebeen classified
in terms of a division according to influence areas and
agencies. The influence areas were subdivided according to
spatial hierarchy and whether they function as collecting or
dispersing areas. The agencies were subdivided according to
the force that causes them, and the type of human regulation. As a result, 20 types of interactions were distinguished: they are shown on amap of TheNetherlands.
The classification of the matter and energy that are
carried by surface water flows has been limited to a subdivision according to its mean annual concentration. The
chemical quality ofthe surface waters inThe Netherlands is
briefly described.
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1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING
Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek
naar iandschapsecoiogische relaties,onderhouden door oppervlaktewaterbewegingen en de daarin meegevoerde materie en
energie. Het onderzoek vormt een onderdeel van een bredere
studie, die in opdracht van de Rijksplanologische Dienst
(RPD)is uitgevoerd door Rijksinstituut voor onderzoek inde
bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" teWageningen. Deresultaten hiervan zijn of worden in een aantal rapporten gepubliceerd. Inhet samenvattende rapport (Vos,Stortelder en
Harms (red), 1982) wordt onder meer uitvoerig ingegaan op
het planologisch kader ende theoretische en methodologische
achtergronden. Voor een beschouwing hierover verwijzen we
naar dat rapport en volstaan met een korte samenvatting van
deprobleemstelling ende onderzoeksdoelen, alsmede eenaanduiding van de plaats van oppervlaktewaterbewegingen binnen
het grotere geheel van de relatie-problematiek.
Centraal staat in dit vooronderzoek de vraag die bij
vele problemen in de ruimtelijke ordening ter discussie
staat, namelijk: Hoe beïnvloeden verschillende gebieden elkaar? Deze vraag speelt zowel op het niveau van planologische principes, zoals milieudifferentiatie, milieucompartimentering, scheiding en verweving van functies, als op het
niveau van uitwerking daarvan door het creëren van bufferzones, natuurgebieden enRelatienotagebieden. Bij uitstek is
het echter in discussie bij de allocatie van bestemmingen
met belangrijke emissies en van bestemmingen of ingrepen,
die anderszins hun omgeving sterk beïnvloeden, zoals drinkwateronttrekking, inpoldering, het plaatsen van stuwen en
dammen ende aanleg van reservoirs enkanalen.Voldoende inzicht in iandschapsecoiogische relaties ishiervoor gewenst.
Tot op heden is dit echter slechts inbeperkte mate het geval. Inoverleg met de opdrachtgever zijn daarom de volgende
onderzoeksvragen geformuleerd:
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* Met betrekking tot het ontwikkelen van theorie en methoden:
- Op welke wijze kunnen landschapsecologische relaties
(i.e. relaties tussen verschillende gebieden)wordenbeschreven?
- Op welke wijze kan de betekenis van deze relaties voor
de levensgemeenschappen van de gebieden, die erdoor beïnvloed worden,worden vastgesteld?
- Opwelke wijze kunnen landschapsecologische relaties en
hun betekenis voor de levensgemeenschappen op een voor
de toepassing in de nationale ruimtelijke planning
bruikbare wijze worden gepresenteerd?
* Met betrekking tot deoperationalisering van demethoden:
-Welke relaties zijn van belang voor de nationale ruimtelijke planning?
- Wat is de betekenis van deze relaties voor de levensgemeenschappen van de gebieden, die erdoor beïnvloed worden?
- Inhoeverre zijn de bestaande landschapsecologische kennis en de op een of andere wijze opgeslagen gegevens
bruikbaar voor een meeromvattend voortgezet onderzoek
naar landschapsecologische relaties voorheel Nederland?
Dit onderzoek spitst zich toe op de relaties via oppervlaktewaterbewegingen ende daarinmeegevoerde materie en
energie. De plaats van deze relaties binnen het ruimtelijk
relatiestelsel kanhet beste zichtbaar gemaakt worden aan de
hand vanhet vereenvoudigde model in figuur 1.Aan dit stelselkunnen de volgende onderdelen onderscheiden worden:
- Eén of meer agentia, opgevat als datgene dat door een beweging van het ene gebied naar het andere een ruimtelijke
uitwisseling van materie, energie en/of organismen tot
stand brengt: de materiële drager van een ruimtelijke relatie. Daarmee ishet agens één van de milieufactoren van
de betreffende ecosystemen. Er kunnen abiotische, biotische en anthropische agentia onderscheiden worden, zoals
respectievelijk grondwater, vogels enwegverkeer.
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- Eén ofmeer media, opgevat als datgene waarlangs,waardoor
ofwaarin één ofmeer agentia zich bewegen.Hierbij ishet
mogelijk dat een agens tevens medium is voor een ander
agens, zoals inhet geval van bewegende lucht, waarin vogels bewegen of stromend water,waarin vissen bewegen.
- Degebieden waartussen relaties worden onderhouden.Afhankelijk van de richting van de uitwisseling van materie,
energie en/of organismen kunnen we hier spreken van een
inkomst-, dan wel een herkomstgebied. Zo zijn een infiltratie- en een kwelgebied respectievelijk het her- en inkomstgebied van een relatie,onderhouden door een bepaalde
grondwaterstroom en zijn broed- en fourageergebieden dat
voor een relatie, onderhouden door een bepaalde vogelsoort.
Als het gaat om een abiotisch agens, noemen we de betrok-
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ken gebieden invloedsgebieden. Ze worden gekenmerkt door
een passieve afhankelijkheid van de af-/aanvoer, die tot
uitdrukking kan komen in de vegetatie en de betreffende
fauna.
- De invloed van de mens. Het menselijke handelen bepaalt op
verschillende manieren dewerking vanhet ruimtelijk relatiestelsel. Zo kan hij door de verschillende vormen van
ruimtegebruik mede de eigenschappen van invloedsgebieden
bepalen, als agens optreden en de overige agentia reguleren.
De bestudering van landschapsecologische relaties beperkt zich indit onderzoek tot:
- Het agens oppervlaktewater als deel van de hydrosfeer en
depassief hierdoormeegevoerde materie enenergie.
- De invloedsgebieden van het oppervlaktewater en de daarin
meegevoerde materie enenergie.
- De invloed van de mens op de hoeveelheid en de chemische
en fysische samenstelling van het oppervlaktewater door
gebruik, emissies en de regulatie van debewegingen.
De plaats van het agens oppervlaktewater binnen de hydrologische cyclus is aangegeven in figuur 2. Tevens maakt
dit figuur duidelijk hoe dit agens zich verhoudt tot de
agentia lucht,zeewater engrondwater en toonthet deverticale verbanden binnen invloedsgebieden van oppervlaktewaterbewegingen. Het onderscheid met de relaties door zeewaterbewegingen is een ruimtelijke. Zowel oppervlaktewater als zeewater komen aan het aardoppervlak voor. Ze onderscheiden
zich van eikaar in het chioridegehalte. Er is gekozen voor
de hydrobiologisch relevante grenswaarde van 17.000 mg/l.
Volgens de hydrobiologische indeling van Redeke (1948) is
water met een chloridegehalte beneden deze grenswaarde zoet
ofbrak en erboven zout. Het ruimtelijke onderscheid tussen
oppervlaktewater en zout zeewater is weergegeven in figuur
3. Hierbij dient te worden aangetekend dat het zoutgehalte
van deNieuwe Waterweg en een deel van deNieuwe Maas strikt
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Figuur3.Hetvoorkomenvanzoetenbrakoppervlaktewaterin
Nederland.
genomen zo hoog is dat het als zeewater dient te worden opgevat.
Het onderscheid met de relaties door lucht-en grondwaterbewegingen is er een tussen deverschillende sferenwaarbinnen de agentia werkzaam zijn. Inéén gebied kunnen grondwaterbewegingen, oppervlaktewaterbewegingen en luchtbewegingen boven elkaar voorkomen en eikaars hoedanigheden mede
bepalen.
De indeling van dit rapport is de volgende. In hoofdstuk 2wordt nader omschreven welke functionele verbanden er
tussen onderdelen vanhet relatiestelsel bestaan enwelke in
het kader van de probleemstelling in aanmerking komen voor
nadere bestudering en beschrijving. Hierbij wordt met name
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ingegaan op de betekenis, die deze verbanden hebben voor de
ruimtelijke planning. Tot slotwordt indithoofdstuk de uit
deze probleemanalyse voortkomende werkwijze beschreven.
In hoofdstuk 3wordt een globaal overzicht gegeven van
de momenteel in Nederland voorkomende organismen en levensgemeenschappen, die op een of andere wijze afhankelijk zijn
vanhet oppervlaktewater. Daarnaast wordt ingegaan op denatuurwetenschappelijke informatieve betekenis,die deze organismen en levensgemeenschappen hebben voor de samenleving.
In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke milieufactoren
van een ecosysteem de hoedanigheden van de in hoofdstuk 3
beschreven levensgemeenschappen bepalen en hoe deze milieufactoren beïnvloed worden door oppervlaktewaterbewegingen en
de daarin meegevoerde materie enenergie.
Inhoofdstuk 5worden deprocessen beschreven, dieverantwoordelijk zijn voor de waterbeweging en de concentratie
van de daarinmeegevoerde materie enenergie.
Inhoofdstuk 6worden de inzichten in het functioneren
vanhet ruimtelijk relatiestelsel, zoals die zijn beschreven
in hoofdstukken 4 en 5,samengevat in een classificatiesysteem, dat relevant isvoor de inhoofdstuk 3beschreven levensgemeenschappen.
Tot slot worden inhoofdstuk 7 de relaties door oppervlaktewaterbewegingen op nationaal en regionaal niveau in
kaart gebracht. De verschillende legendaeenheden, voortkomend uithet inhoofdstuk 6beschreven classificatiesysteem,
worden kort toegelicht.
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2. PROBLEEMANALYSE ENWERKWIJZE
Overeenkomstig de in de inleiding verwoorde onderzoeksvragen richt dit onderzoek zichop:
"Het analyseren en beschrijven van landschapsecologische
relaties door oppervlaktewaterbewegingen endedaarinmeegevoerde materie en energie ten behoeve van de ruimtelijke
planning op nationaal niveau aan de hand van bestaande inzichten engegevens.Vanbelang ishierbijmet name debetekenis van de relaties voor de levensgemeenschappen". Deze
omschrijving geeft aan dat het verband tussen de relaties,
de levensgemeenschappen en de ruimtelijke planning voorop
staat. Dit verband kan worden verduidelijkt aan de hand van
het vereenvoudigde model van het ruimtelijk relatiestelsel
(figuur 1 ) .
Relaties beïnvloeden door de uitwisseling van water,
stoffen en energie direct én indirect de water-, lucht-,
nutriënten- en energiehuishouding en de fysisch/chemische
randvoorwaarden van de ecosystemen in de invloedsgebieden.
De hoedanigheden van deze milieufactoren bepalen mede welke
levensgemeenschappen erbinnen het ecosysteem voorkomen.
Het landschap en de daarbinnen voorkomende ecosystemen
zijn slechts relevant voor de ruimtelijke planning voorzover
het betekenis heeft voor de mens. Beschrijving van landschapsecologische relaties is daarom in dit verband slechts
mogelijk nanadere analyse van:
1.debetekenis van de levensgemeenschappen, die afhankelijk
zijn van opperviaktewaterbewegingen en de daarin meegevoerde materie en energie,voor de mens;
2. de wijze waarop de hoedanigheden van de milieufactoren
het voorkomen van levensgemeenschappen bepalen;
3. de wijze waarop milieufactoren beïnvloed worden door de
ruimtelijk uitwisseling vanwater,materie enenergie;
4. dewijze waarop processen de ruimtelijke uitwisseling van
water,materie en energie tot stand brengen.
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ad 1. Debetekenis van levensgemeenschappen voor de mens is
inhetkader van ditonderzoekbepaald aandehand van
de functies,die het landschap vervult voor de samenleving, zoals deze zijngeformuleerd doorVan derMaarel en Dauvellier (samenstellers, 1978). De betekenis
is in het kader van de voorliggende studie met name
gerelateerd aande natuurwetenschappelijke informatiefunctie.Terrestrische en sommige aquatische ecosystemen zijn geïnventariseerd en gekarteerd in de Landelijke Miiieukartering (Kalkhoven, Stumpel en StumpelRienks, 1976). Hierbij istevens op systematische wijze betekenis aan de verschillende typen van ecosystemen toegekend aandehand van demate van natuurwetenschappelijke informatievoorziening. Vele aquatische
ecosystemen zijn echter niet als zodanig geïnventariseerd en gewaardeerd.
In hoofdstuk 3wordt daarom achtereenvolgens een globaal overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot inventarisatie, typologie, kartering en
betekenistoekenning van levensgemeenschappen, die afhankelijk zijn van oppervlaktewater en de daarin meegevoerde stoffen enenergie.
ad 2. Het verband tussen levensgemeenschappen en abiotische
milieufactoren wordt verduidelijkt in figuur 4. Het
ecosysteem ishier opgevat als een voedselrelatienetwerk tussen de verschillende biotische componenten
(producenten, consumenten en afbrekers) en de abiotische milieufactoren (water-, lucht-, nutriënten- en
energiehuishouding en fysisch/chemische randvoorwaarden).Elk van de biotische componenten is op een andere wijze afhankelijk van demilieufactoren. Deenergie-, nutriënten- en iuchthuishouding bepalen direct
de fysiologische processen van de organismen. De aanwezigheid van water en bepaalde fysische en chemische
factoren kunnen op een zeer specifieke wijze een randvoorwaarde vormen voor het verloop van de fysiologische processen.
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Figuur4.Eenecosysteemopgevatalsfunctioneleverbanden
tussenorganismen entussenorganismenenhun
milieufactoren.
Het verband tussen de toestand van de milieufactoren
en die van de levensgemeenschappen kan worden opgevat
als een zgn.morphological system (Chorley en Kennedy,
1971). De voigende formele, mathematische beschrijvingswijzen zijn mogelijk om het verband binnen een
morphological system uit te drukken: correlaties tussen twee ofmeerdere variabelen, (multiple)regressie,
factoranalyse etc. Aan de hand van literatuur en gesprekken isnagegaan opwelke wijze dezeverbanden tot
opheden veelal zijnbeschreven.
ad 3. De ruimtelijke uitwisseling van water, stoffen en/of
energie beïnvloedt de hoedanigheid van de milieufactoren inhet invloedsgebied van een bepaalde relatie.
Ook de mate waarin ruimtelijke uitwisseling optreedt
kan als een variabele binnen het morphological system
worden opgevat. Bij de beschrijving van de afhankelijkheidsrelaties tussen devariabelen kunnen dezelfde
beschrijvingswijzen, alshierboven,gehanteerd worden.
ad 4. Deprocessen die verantwoordelijk zijn voor deruimtelijke uitwisseling van water, stoffen en energie kun-
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nenopgevat worden als zgn. cascading systems (Choriey
en Kennedy, 1971). Choriey en Kennedy definiëren een
cascading system als een systeem dat bestaat uit een
schakel van subsystemen,die met elkaar verbonden zijn
door de stroming van massa of energie. Een vereenvoudigd model van een cascading system wordt gegeven in
figuur 5. Belangrijke componenten hierin zijn regulatoren en reservoirs.Regulatoren beïnvloeden deverde-

Figuur5.EenmodelvaneencascadingsystemvolgensChoriey
enKennedy(1972).
ling van de stromen. Het optreden van reservoirs kan
eenbelangrijke vertraging inde stroming geven.
De regulator kan zowel een natuurlijk kenmerk zijn als
het handelen van de mens. In deze studie wordt deze
laatste als regulatoren opgevat en de natuurlijke
kenmerken transformatiefactoren genoemd. De output van
het cascading system is datgene wat de ruimtelijke
uitwisseling tot stand brengt en de milieufactoren in
de invloedsgebieden beïnvloedt: de hoeveelheid water,
stoffen en/of energie per tijdseenheid.
De bestudering van cascading systems kan zich richten
op de beschrijving van de afhankelijkheidsrelaties
tussen in-enoutput aan dehand van langdurige meting
van de toestand van beide variabelen. Hierbij wordt
het optreden van regulatoren, transformatiefactoren en
reservoirs buiten beschouwing gelaten: het systeem
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wordt als een black box opgevat. Is het niet mogelijk
om de afhankelijkheidsrelatie tussen in-en output van
het systeem op bevredigende wijze te beschrijven of
ontbreken meetgegevens, dan kan de bestudering van de
wijze waarop regulatoren, transformatiefactoren enreservoirs de input beïnvloeden tot betrouwbare voor-

her-/inkomstgebied
i

in-/herkomstI gebied I

her-/inkomstgebied
media
agentia

ai
•
D•
*

lokale invloed vandemens
invloedvandemensop
agentia (m.b.v. regulatoren)

1.analysevandebetekenisvanlevensgemeenschappen,die
afhankelijkzijnvanoppervlaktewater,voordesamenleving.
2.analysevandewijzewaaropdehoedanighedenvande
milieufactorenhetvoorkomenvandelevensgemeenschappen
bepalen.
3.analysevandewijzewaaropmilieufactorenwordenbeïnvloeddoorderuimtelijkeuitwisselingvanwater,materie
enenergie.
4.analysevandeprocessen,diederuimtelijkeuitwisseling
vanwater,materieenenergietotstandbrengen.

Figuur6.Hetverbandtussendeverschillendeonderzoeksfasenenelementenvanhetruimtelijkrelatiestelsel.
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spellingen van de output van het systeem leiden. De
inzichten in het functioneren van het systeem zijn
echter veelal beperkt: het systeem kan worden opgevat
als een greybox.
Aan de hand van literatuur en gesprekken met terzake
deskundigen isuitvoerig nagegaanwelke in-enoutputgegevens voorhanden zijn over de Nederlandse waterhuishouding en inhoeverre de afhankelijkheidsrelaties
op bevredigende wijze zijn beschreven. Daarnaast is
getracht meer inzicht te verwerven in de regulatoren
en transformatiefactoren vanhet systeem.
In figuur 6 zijn de verschillende onderzoeksfasen, zoals die hierboven onderscheiden zijn, weergegeven. Fase 1
wordt beschreven in hoofdstuk 3. De fasen 2 en 3 in hoofdstuk 4 (resp. 4.1. en4.2.)en de processen worden beschreven inhoofdstuk 5.
De inzichten in het functioneren van het ruimtelijke
relatiestelsel zijn beter toepasbaar in de planning door de
betreffende fenomenen te classificeren. Door een systematische indeling in categorieën volgens bepaalde criteria is
het mogelijk om informatie over het functioneren van een systeem vereenvoudigd weer tegeven. Dekeuze van criteriabepaalt opwelke wijze de informatie vereenvoudigd engesystematiseerd wordt. Deze keuze is zowel gebaseerd op de mate
van inzicht in de hoedanigheid en het functioneren van het
te classificeren object als op het doel van de classificatie.
De classificatie vormt de basis voor de kartering van
relaties. Bij de kartering is gebruik gemaakt van bestaande
waterhuishoudkundige karteringen, zoals de Waterstaatskaart
1:50.000, de Waterkaart Rijkswaterstaat schaal 1:400.000
(1979), de bijbehorende beschrijvingen, de beschrijving van
de verschillende waterdistributiemodellen ten behoeve van
Policy Analysis Watermanagement Netherlands (PAWN) en het
Indicatief Meerjaren Programma Water (IMP) (1980).
Het classificatiesysteem is beschreven in hoofdstuk 6,
dekartering inhoofdstuk 7.
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3.NEDERLANDSE LEVENSGEMEENSCHAPPEN, DIE
AFHANKELIJK ZIJN VAN OPPERVLAKTEWATER
EN HUN BETEKENIS
Een belangrijk deel van de Nederlandse levensgemeenschappen is direct of indirect afhankelijk van de aanwezigheid van water.Water is een eerste levensvoorwaarde en kan
conditionerend werken op de lucht-, energie- en/of nutriëntenhuishouding van een organisme. Deze organismen vinden we
zowel op het land (terrestrische ecosystemen), als in het
water (aquatische ecosystemen). We dienen hierbij te bedenken dat de overgang tussen land en water niet scherp is.
Terrestrische ecosystemen kunnen tijdelijk onderwater staan
(moeras), sommige aquatische ecosystemen kunnen periodiek
droogvallen (intermitterende beek,ven, slik).
De terrestrische ecosystemen zijn, in vergelijking met
de aquatische ecosystemen, uitvoerig bestudeerd, met name
waar het gaat om de componenten waterhuishouding, bodemgesteldheid envegetatie. Devegetatie kan als gemeenschappen
van op eenkenmerkende wijze samen voorkomende plantesoorten
beschreven worden. Dit samen voorkomen kan redelijk goed
verklaard worden door een beperkt aantal abiotische milieufactoren en de aard van het ruimtegebruik. Aquatische ecosystemen zijn echter zowel ruimtelijk als temporeel gevarieerder dan terrestische. De uitwisselingssnelheid van materie en energie tussen het organisme en zijn omgeving (milieu) en binnen het milieu is veel groter dan in terrestische ecosystemen. De hoedanigheden van het milieu, en daarmee van de organismen, kunnen daardoor in de tijd wisselen.
Tevens wordt in aquatische milieus veelal een zeer grote
verscheidenheid aan levensvormen gevonden, waarvan met name
bij de lagere vormen (microfyten en bacteriën) de soorten
moeilijk te onderscheiden zijn. Daarnaast kunnen in het water verschillende levensgemeenschappen boven elkaar voorkomen.

Mede door dit alles is het hydrobiologisch onderzoek
tot voor kort voornamelijk beperkt gebleven tot de beschrijving van de soorten en is relatief weinig bekend over demilieufactoren, die het voorkomen bepalen. Het is dan ook
(nog) niet mogelijk gebleken om gemeenschappen van op kenmerkende wijze samen voorkomende soorten te onderscheiden.
Een overzicht van de Nederlandse aquatische levensgemeenschappen ontbreekt daardoor. Ruimtelijke eenheden in hydrobiologische beschrijvingen zijn daarom vooral onderscheiden
op fysiografische of fysiognomische criteria. Voorbeelden
hiervan zijn de hydrobiologische districten (figuur 7) en
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Figuur7.IndelingvanNederlandinhydrobiologischedistrictenvolgensDeLangeenDeRuiter(red.,
1977).
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veei gehanteerde begrippen als bergbeek, sloot, poel,
vaart, etc.Voor een goed overzicht van dehuidige stand van
zaken inhet Nederlandse hydrobiologisch onderzoek kan worden verwezen naar De Lange en De Ruiter (red. 1977) en Levensgemeenschappen (1979.)
Bij de betekenistoekenning aan levensgemeenschappen
wordt tot op heden een veelheid van criteria gehanteerd om
de informatieve waarde van levensgemeenschappen te bepalen
(zie o.a. Burggraaff e.a.,1979). Wat echter voor de beschrijving van de Nederlandse levensgemeenschappen geldt,
geldt ook voor de betekenistoekenning. In de hydrobiologie
isdeze minder ontwikkeld dan inbijvoorbeeld het vegetatiekundig of ornithologisch onderzoek. De Lange en De Ruiter
(red. 1977) achten vooral de criteria vervangbaarheid en
uniciteit (zeldzaamheid van de kenmerkende combinatie van
levensgemeenschappen van een gebied) van belang, doch geven
aan datmet name dit laatste criterium bijdehuidige kennis
nog niet operationeel is. Een systematische kwantitatieve
betekenistoekenning aan aquatische levensgemeenschappen, zoals die voor (semi)terrestische ecosystemen in de vorm van
de Landelijke Miiieukartering beschikbaar is, ontbreekt op
dit moment grotendeels.DeLandelijke Miiieukartering onderscheidt slechts vlakvormige wateren van enige omvang. Ze
worden hier weergegeven in figuur 8.
Wel zijn er twee globale overzichten van Nederlandse
aquatische ecosystemen met een grote betekenis: de Bolwerkkartering (Natuurwaarden en Cultuurwaarden, 1979) en een
lijst van internationaal belangrijke wateren, samengesteld
door de International Union for the Conservation of Nature
(ProjectAqua, 1971). Inde Boiwerkkartering wordt aanwateren dekwalificatie "natuurgebied" toegekend aan dehand van
de criteria zeldzaamheid, de mate van biologische samenhang
tussen hetwater endeoever endemate waarin het water als
fourageer- en pleisterplaats fungeert. Bij de keuze van de
internationaal belangrijke wateren is in de eerste plaats
gelet op de mate van isolatie, die als voorwaarde voor het
behoud wordt beschouwd.
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grote delen natuurlijke elementen van nationale betekenis

O opvele plaatsen natuurlijke elementen vannationale betekenis

Figuur 8. De betekenis van enige aquatische ecosystemen
volgens de Landelijke Milieukartering (Kalkhoven,
Stumpel en Stumpel-Rienks, 1976).
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Hieronder wordt een globaal overzicht gegeven van de
ecosystemen, die afhankelijk zijn van de aanwezigheid van
oppervlaktewater, de belangrijkste kenmerken van hun milieu
enhun karakteristieke levensgemeenschappen enwordt, indien
mogelijk, ingegaan op de informatieve betekenis van dezegemeenschappen•

3.1. Terrestrische ecosystemen
Londo (1975) geeft een indeling van de Nederlandse hogere plantesoorten naar de mate waarin ze afhankelijk zijn
van water. Twee groepen zijn voor dit onderzoek relevant,
nl. categorie W en categorie H (hydrofyten)• Zesprocent van
deNederlande plantesoorten behoort tot deze categorieën (De
Moolenaar, 1980). De hydrofyten behoren tot de aquatische
ecosystemen. De categorie Wbestaat uit soorten, die voor de
ontwikkeling en voltooiing vanhun levenscyclus vereisen dat
water gedurende een deel van het jaar, min of meer permanent, boven het maaiveld staat in een normaal hydrologisch
jaar. Ditkan geschieden doorhet stijgen van de grondwaterspiegel als gevolg vankwel of langdurige neerslag,maar ook
door stroming over het landoppervlakte. In de Nederlandse
situatie kan dit laatste slechts over grotere afstanden geschieden bij overstromingen van oppervlaktewateren. Het gaat
hier om de volgende ecosystemen:
Uiterwaarden. Dit zijn gebieden gelegen tussen een rivier en zijn winterdijk. Ze worden gekenmerkt door min of
meer regelmatige overstromingen door rivierwater. De overstromingsfrequentie is afhankelijk van de hoogteligging van
de uiterwaard en de zomerdijk ten opzichte van de rivier.
Het terrestische milieu wordt vanwege de grote voedselrijkdom en grote fluctuaties in de waterhuishouding gekenmerkt
door een hoge mate van milieudynamiek. Dit type ecosysteem
komt voor langs de grote rivieren de Maas, de Waal, de Rijn
en deIJssel.
Belangrijke actuele vegetatietypen, die afhankelijk
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legenda

biologisch of geomorfologisch
waardevolle beken
biologisch en geomorfologisch
waardevolle beken

Figuur9.Deliggingvandeuiterwaardenenbekenmeteen
grotenatuurwetenschappelijkebetekenis,volgens
hetStructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud
(1981).
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zijn van oppervlaktewater zijn in dit gebied het Caricion
davaiianae enhetNanocyperrion fiavescentis.
De grote informatieve betekenis van de vegetatie in de
uiterwaarden wordt aangegeven door de Soet (red. 1976)ende
Landelijke Milieukartering (1976). Figuur 9geeft de ligging
van debelangrijkste uiterwaarden aan.
Overstromende beekdalen. Laaggelegen delen van beekdalen kunnen periodiek overstroomd worden. Inhet verleden was
dit vrij algemeen in het gehele pleistocene zandgebied. De
invoering vankunstmest heeft overstromingen voor de aanvoer
van nutriënten echter minder noodzakelijk gemaakt. Bij de
huidige intensieve en gemechaniseerde landbouw wordt ze
zelfs ongewenst geacht. Door profielvergroting, rechttrekking enbedijking van debeek worden overstromingen tegengegaan. Slechts op enkele plekken, zoals langs de Beerze,Dinkel enReest vinden nu nog overstromingen plaats.Evenals in
de uiterwaarden is er sprake van een hoog dynamisch milieu
(voedseirijk, grondwaterfluctuaties). Debelangrijkste, specifieke vegetatietypen zijn het Caricion davaiianae en het
Nanocyperiion fiavescentis.
In figuur 9wordt aangegeven welke beken,vanuitbiologisch en/of geomorfologisch oogpunt waardevol zijn. Een belangrijk deel van deze beken overstroomt waarschijnlijk nog
min ofmeer regelmatig.
Vloeivelden. Dit zijn heidegebieden, die via een complex stelsel van sloten en greppels bemest worden met afgeleid eutroof beekwater. In het verleden functioneerde dit
systeem in Zuidoost-Brabant. Onder deze specifieke milieuomstandigheden hebben zich bijzondere vegetatietypen kunnen
ontwikkelen.
Een overzicht van potentieel natuurlijke vegetatietypen, die mede afhankelijk zijn van inundaties door oppervlaktewater wordt gegeven door Beukeboom e.a. (1982). Infiguur 10worden deze gebieden aangegeven.
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pnvafhankelijkvan regelmatige overstroming

pnvafhankelijkvan inundaties enondiepe
grondwaterstanden

Figuur10.Betvoorkomenvanpotentieelnatuurlijkevegetatietypen,diemedeafhankelijkzijnvaninundatiesdooroppervlaktewater.
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3.2. Zoete aquatische ecosystemen
Een beschrijving van de verschillende soorten aquatische organismen, wordt gegeven door Londo (1975) (hogere
planten, behorende tot de categorie hydrofyten), Redeke
(1948) (microfyten,macrofyten enmacrofauna) en DeLange en
De Ruiter (red., 1977) (microfyten, macrofyten en macrofauna). Zoals in de inleiding is aangegeven,is het slechts
mogelijk om soortenlijsten en verspreidingskaarten van de
verschillende soorten te geven. Voorbeelden hiervan zijn de
soortenlijst vanNederlandse zoetwatervissen (tabel 1)ende
verspreidingskaartjes van enige organismen in figuur 11.
Tabel1.Overzichtvanvissen,dieindeNederlandsewateren
worden (werden)aangetroffen (Dumont,1982).

VISSEN-VRIJALGEMEEN
ZOETWATERFint
Amerikaansehondsvis
Barbeel
Sneep
Vetje
Winde
Serpeling
Elrits
Bittervoorn
Grotemodderkruiper
Bruineamerik.dwergmeerval
Kwabaal
Zonnebaars

BRAKWATER-VISSEN-ALGEMEEN
Ansjovis
Regenboogfore1
Kleinekoornaarvis
Diklippigeharder
Zwartegrondel
Brakwatergronde1

ZOETWATERBeekprik
Zeeprik
Kbpvoorn
Meerval

VISSEN-SCHAARS

ZOETWATERZeeforel

VISSEN-ZELDZAAM

ZOETWATER-VISSEN-ALGEMEEN
Rivierprik
Paling
Regenboogforel
Spiering
Snoek
Brasum
Al
ver
Blei
Kroeskarper
Karper
Grondel
Blankvoorn
Rietvoorn
Zeelt
Kleinemodderkruiper
Bermpje

VISSEN-ZEERZELDZAAM
ZOETWATERGrotemaraene
Zalm
Zwarteamerik.dwergmeerval
VISSEN-UITGESTORVEN
ZOETWATERElft
Steur
Houting
Beekforel
Vlagzalm
Gestippelde al
ver

Bot
Paling
Spiering
Driedoornigestekelbaars
Blankvoorn

Gup
Driedoornige stekelbaars
Rivierdonderpad
Tiendoornigestekelbaars
Baars
Snoekbaars
Bot
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Figuur 11. De verspreiding van enige organismen, d i e
afhankelijk z i j n van oppervlaktewater.

37

Wei ishet mogelijk een fysiografische indeling van de
Nederlandse oppervlaktewateren tegevenmet eenglobale aanduiding van dekarakteristieke waterorganismen. Uitgangspunt
hierbij isde indeling indehydrobiologische districtengeweest (figuur 7 ) .Deze zijn door De Lange en De Ruiter
(red., 1977)onderscheiden opgrond vangeologische,geomorfologische enhydrologische criteria. Daarnaast kan nagegaan
worden in hoeverre ecotooptypen en ecotoopcomplexen, zoals
onderscheiden in de Landelijke Milieukartering ten behoeve
van de betekenistoekenning aan de actuele vegetatie, beschouwd kunnen worden ais aquatische ecosystemen en in hoeverre hun voorkomen gebonden is aan één of meerdere hydrobiologische districten. Dit leidt tot tabel2.
We zien dat eengroot aantal ecotopen uitsluitend voorkomt in één hydrobiologisch district. Hun morfologie is natuurlijk of onder invloed van specifieke vormen van menselijkhandelen gevormd.Andere ecotopen komen vrijwel in alle
districten voor. Deze zijn inhet algemeen door minder specifieke, dat wil zeggen aan de plaats gebonden, menselijke
ingrepen gevormd.
In het navolgende worden de verschillende ecotooptypen
van de eerste groep per hydrobiologisch district beschreven
naar milieu, geografisch voorkomen, karakteristieke soorten
en hun informatieve betekenis. Ecotooptypen, die algemener
voorkomen, worden niet per hydrobiologisch district behandeld.
De beschrijvingen zijn grotendeels gebaseerd opDe Ruiter en De Lange (red. 1977) enLevensgemeenschappen (1979).
- Ecosystemen vanhet duingebied
Duinmeren zijn ontstaan door afsnoering van de zee of
door uitstuiving. De diepte van deze wateren isnooit groter
dan drie meter. De waterstand kan sterk wisselen in samenhang met perioden van neerslag endroogte. Sommige duinmeren
vallen periodiek droog. Het water is meestal zeer helder,
zoet ofoligohalien en inprincipe mesotroof.
Er isvaak sprake van een rijke ontwikkeling van onder-
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Tabel2.Hetvoorkomenvanverschillendeecotopenofecotoopcomplexenindeverschillendehydrobiologische
districtenenhunnationalebotanischebetekenis
volgensdeLandelijkeMilieukartering.
8:hogebetekenis

1:lagebetekenis
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t
I
01

2

t

w

s

s

•H

5

o

a

H

2

1
o

0*

Ecotopenofecotoopccmplexen:

Duinmeer

X

Duinrel

X

7

Wiel

X

6

Strangofouderivierloop

X

7

Rivier

X

7

Meer,plas

X

X

X

Vaart

X

X

X

4

2

Inlaag

X

6

Kreek

X

8

Ven

X

8

Laaglandbeek

X

7

Hoogveenplas

X

Veenbeek

X

7

Veenwijk
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gedoken enhalfondergedoken waterplanten en draadalgen.Kenmerkende soorten microfyten zijn: Pediastrum integrum, Botryococcus braunii, Cosmarium spp., Merismopedia elegans en
Peridium spp. (De Lange en De Ruiter (red.), 1977). Van de
hogere planten zijnOngedoornd hoornblad, Stijvewaterranonkel en Dichtbladig fonteinkruid karakteristiek. De weelderige plantengroei leidt tot een rijkdom aan waterinsekten,
zoals libellen, haften, watertorren en waterwantsen. Van de
vissen worden regelmatig Tiendoornige stekelbaars, Zeelt,
Paling en Voorn aangetroffen. Roofvissen zijn zeldzaam of
ontbreken. Het aantal vissen dat in duinmeren voorkomt is
beperkt (Levensgemeenschappen, 1979).
Volgens De Lange en De Ruiter (red. 1977), Levensgemeenschappen (1979) en de Landelijke Milieukartering (1976)
is de nationale en internationale betekenis van duinmeren
groot. Het Kwakjeswater en het Bredewater op Oostvoorne
staan opde lijst van internationaal belangrijke wateren van
het IUCN (ProjectAqua, 1971).
Duinrellen zijnkorte snelstromende beekjes,die vanuit
deduinen naar de polders stromen.Vroeger kwamen dezebeekjes langs de gehele duinstrook voor. Door grondwaterstandsdaling zijn ze echter vrijwel overal verdwenen. In vergraven
vorm vinden we ze nog bij Bergen en Schoorl, als snelstromende sloten. Botanisch worden zegekenmerkt door de Klimopwaterranonkel, die nergens in Nederland zo uitbundig bloeit
alshier (Levensgemeenschappen, 1979).
- Ecosystemen van de grote rivieren enhun directe omgeving
Wielen zijnkleine,min ofmeer ronde,8tot 15m diepe
kolken, ontstaan bijdijkdoorbraken. Door de grote diepte en
het ontbreken van stroming ontstaat in eenwiel een laagsgewijze opbouw, die met het seizoen wisselt. Deze stratificatie geeft aanleiding tothet gelaagde voorkomen vanorganismen, zoals aangegeven in figuur 12. Dit verschijnsel is,
naast andere structuurkenmerken, zoals de smalle litorale
zone, de grote helderheid van het water en het verhoudingsgewijs beperkte voorkomen van bodemvissen, kenmerkend. Er is
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Figuur 12. Verticale verdeling van een aantal planktonsoorten in een wiel b i j Vuren (boven) en Wijk b i j
Duurstede (onder) (Levensgemeenschappen, 1979).
Getallen: aantal organismen per 25 l i t e r water
Afkortingen: C = Ceratium h i r u n d i n e l l a
R = Rotatoria Co = Copepoda Cl = Claocera
P = Peridineae Mal = Mallomonas caudata
BI = Blauwwieren t = temperatuur
C>2= zuurstofgehalte

e c h t e r g e e n s p r a k e van k a r a k t e r i s t i e k e m a c r o f y t e n s o o r t e n .
M i c r o f y t e n , d i e v e e l i n w i e l e n voorkomen, z i j n C e r a t i u m h i r u n d i n e l l a , A s t e r i o n e l l a g r a c i l l i m a , Staunastrum paradoxum,
S t a u r a s t r u m g r a c i l e , C e n t r o n e l i a r e i c h e l t i en D i n o b r y o n
s e r t u l a r i a (De Lange en De R u i t e r ( r e d . ) , 1 9 7 7 ) .
H y d r o b i o l o g i s c h z i j n de w i e l e n zowel n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l van b e t e k e n i s vanwege h e t o p t r e d e n van d e g e l a a g d h e i d , d i e i n de m e e s t N e d e r l a n d s e w a t e r e n vanwege hun
g e r i n g e d i e p t e n i e t o n t s t a a t . De L a n d e l i j k e M i l i e u k a r t e r i n g
( 1 9 7 6 ) g e e f t a a n d a t w i e l e n een v r i j g r o t e n a t i o n a l e b o t a n i s c h e b e t e k e n i s kunnen h e b b e n . De w i e l e n b i j H a a l d e r e n aan d e
Waal komen v o o r op de l i j s t van b e l a n g r i j k e i n t e r n a t i o n a l e
w a t e r e n van h e t ICUN ( P r o j e c t Aqua, 1 9 7 1 ) .
S t r ä n g e n o f o u d e r i v i e r l o p e n z i j n w a t e r e n van m e e s t a l
l a n g g e r e k t e vorm, o n t s t a a n d o o r n a t u u r l i j k e of

kunstmatige
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afsnijding van een rivierbocht, die geen deel meer uitmaakt
van de hoofdstroom. Zij zijn meestal niet dieper dan 6 meter. Door de geringe diepte en de grote voedselrijkdom
treedt er veelal sterke verlanding op. Het litoraal beslaat
in de regel "hetgehele oppervlak enheeft een rijke aquatische fauna.
Langs de randen vinden we gordels van Riet, Lisdodde,
Bies of Rietgras en in de diepere delen met open water gordels van waterlelies, Gele plomp, Watergentiaan en Veenwortel. Als ondergedoken waterplanten groeien hier fonteinkruiden, Waterpest, Vederkruid en Hoornblad. Vaak is er ook
Krabbescheer, terwijl Kranswier minder algemeen is. In het
plankton zijn verschillende soorten raderdierjes, zweepdiertjes en kiezelwieren goed vertegenwoordigd. Draad- of
bandvormige kiezelwieren, zoals Fragilaria crotonensis,Diatoma elongatum en Melosira spp. evenals draadvormige groenwieren, zijn karakteristiek. Als paaiplaats voor vis zijn
deze wateren zeer geschikt, zodat men er de meeste soorten
van de Nederlandse zoetwatervissen als jonge vis kan aantreffen (Levensgemeenschappen, 1979).
Hydrobiologisch hebben ze betekenis als milieu waar de
oorspronkelijke fauna en flora van de Rijn en de Maas relatief goed zijn bewaard (Levensgemeenschappen, 1979). DeLandelijke Milieukartering (1976) geeft aan dat de nationale
botanische betekenis groot kan zijn (tabel 2 ) .De strängen
bepalen voor een deel de grote betekenis van de uiterwaarden.
Rivieren worden in Nederland vooral gekenmerkt door
sterke beïnvloedingdoordemens. Ondanks de enorme chemische
belasting ishet mogelijk omMaas-en Rijnwater van elkaar te
onderscheiden op grond van het voorkomen van microfyten (De
Lange enDe Ruiter (red.), 1977).
De informatieve betekenis van de levensgemeenschappen
in deze wateren kan echter gering worden geacht.
- Ecosystemen vanhet zoete boezem- en poldergebied
Meren en plassen zijn grote wateren met een diepte tot
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ongeveer 4meter,waarin sprake kan zijn van een sterke ontwikkeling van ondergedoken enhalf ondergedoken planten.Aan
de oevers vindt verlanding plaats,maar onder invloed van de
wind is er ook blijvend open water. De geringe diepte bepaalt de relatief grote invloed van de bodem op de circulatie van minerale en organische stoffen. De belangrijkste en
grootste meren zijn oligohalien, zoals de Nieuwkoopse Plassen, de Botshol, de Friese meren en het Schildmeer. De overige zijn zoet.Alle plassen zijn eutroof enkunnen inprincipe oligosaproob zijn.
Door de aanwezigheid van relatief veel organisch materiaal vinden we inhet plankton en onder de vissen soorten,
die in een saproobmilieu kunnen leven. Inhet planktonvinden we soorten die hun energie zowel van zonlicht als van
opgeloste organische stof kunnen verkrijgen (mixotrofe soorten). In de vegetatie van plassen kan een aantal gordels
onderscheiden worden. Langs de oever een gordel van Riet en
biezen, in iets dieper water komen o.a. Krabbescheer, Drijvend fonteinkruid en Kikkerbeet voor. In nog dieper water
vindtmen Waterlelie,Gele plomp,Watergentiaan, Veenwortel,
ondergedoken fonteinkruidsoorten en Bronmos.Waar het water
te diep is,isdebodem vaak bedekt metkranswieren.Kenmerkende vissen zijn o.a. karperachtigen, Baars, Snoek en Paling. In het plankton treft men kreeftjes, raderdieren en
kiezelwieren aan. Veel soorten uit deze groep leven op de
bodem. Algemeen in de bodemfauna zijn weekdieren en rode
muggelarven (Levensgemeenschappen, 1979).
Veel meren worden in de Landelijke Milieukartering
(1976) gewaardeerd als open water met in grote delen of op
vele plaatsen natuurlijke elementen van nationale betekenis
(figuur8 ) .
Het IJsselmeer en de randmeren nemen binnen dit hydrobiologisch district een speciale plaats invanwege het grote
wateroppervlak (ca. 200.000 h a ) . Het is een van de grootste
zoetwater meren van West-Europa. Degemiddelde diepte isgering. De bodemsamenstelling vertoont een geleidelijke overgang van grof zand in het noorden naar klei en zware zavel
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inhet zuiden.Hetwater bevat veei slib,omdat dewind door
de geringe diepte invloed uitoefent op de bodem. De chemische samenstelling wordt voornamelijk bepaald door die van
het Rijnwater. Het water is van nature voedselrijk, onder
andere door de genoemde opwoeiing van slib, terwijl door de
aanvoer van fosfaten enongezuiverd huishoudelijk afvalwater
nog extra nutriënten worden toegevoerd.
Het aantal soorten aquatische organismen isnietgroot,
maar debiologische produktie is als gevolg van de nutriëntenrijkdom zeer aanzienlijk. De belangrijkste soorten zijn
dewormachtigen, larven van dansmuggen envlokreeften.Daarnaast is de Driehoeksmossel van belang. Algenbloei is een
normaal verschijnsel. Door de geringe lichtintensiteit in
het water is de macroflora betrekkelijk arm. De visstand is
met name in het zuidelijke gedeelte tamelijk groot. Veel
voorkomende soorten zijn: Paling, Baars, Snoekbaars, Pos en
Spiering (Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud,
1981). In de Landelijke Miiieukartering (1976) worden het
IJsselmeer en de randmeren geclassificeerd als open water
met ingrote delen natuurlijke elementen van nationalebetekenis.
Over de levensgemeenschappen van vaarten isvrijweinig
bekend. De Bolwerkkartering (Natuurwaarden en Cultuurwaarden, 1979) geeft aan dat met name het onderzoek van vaarten
inNoord- en Zuid-Holland gestimuleerd dient teworden. Vele
vaarten inFriesland enGroningen worden door deze kartering
aangeduid als natuurgebied. De Lange en De Ruiter (red.
1977) geven aan dat in deze eutrofe wateren, indien ze niet
vervuild zijn, zeer karakteristieke microfytenvoorkomen.
- Ecosystemen vanhetbrakke boezem- en poldergebied
Meren en plassen in dit gebied verschillen alleen wezenlijk door het hogere zoutgehalte van die van het zoete
boezem- en poldergebied. Het water is tenminste mesohalien.
De structuur isinhogemate vergelijkbaar.
Ook de soorten zijn grotendeels vergelijkbaar. Van de
hogere planten is het ontbreken van Gele plomp en Dotter-
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Aquatischeecosystemenvanhetpleistocenedekzandgebied;deKraanvennenopdeGrooteHeidebijEindhoven.

Ecosystemenvanhetgroterivierengebied;deWaalmetuiterwaardenbij
Herwijnen.

45

bloem enhet voorkomen van Schedefonteinkruid en Zànniehella
kenmerkend. Andere kenmerkende organismen zijn de Aasgarnaal, de raderdiertjes van het geslacht Brachionus en de
kiezelwieren van het geslacht Coscinodiscus (Levensgemeenschappen, 1979).
Veel meren worden in de Landelijke Milieukartering
(1976) gewaardeerd als open water met in grote delen of op
vele plaatsen natuurlijke elementen van nationale betekenis
(figuur 8 ) .
Kreken zijn van oorsprong wateren, waar getijdewerking
optrad. Ze zijn gelegen in het lage deel van Nederland en
door afdamming aan de getijdenwerking onttrokken. Ze bevatten over het algemeen zout ofbrak water. Dediepte van kreken ismeestal minder dan 10meter. Typisch voor het brakke
milieu ishethoge natuurlijke orthofosfaatgehalte (rond 0,5
mgr/l) enhet snel optreden van sulfaatreductie. Dit laatste
kan verklaard worden door het relatief lage zuurstofgehalte
van zout water.
Langs de oevers vindt men vaak een brede gordel van
Riet, Zeebies of Ruwe bies. Van de hogere planten treft men
in het brakke milieu alleen Ruppia en Zannichella aan. Er
kunnen zich ook veel draadalgen ontwikkelen. Naarmate het
milieu zouter wordt, neemt het aantal blauw- en groenwieren
en watervlooien af en het aantal roeipootkreeftjes en kiezeiwieren toe. Jukwieren zijn altijd schaars. Kenmerkende
vissen zijn Brakwatergrondel en Driedoornige stekelbaars
(Levensgemeenschappen, 1979).
DeKreek bij Rammenkenshoekkomt voor opde internationale lijst van belangrijke wateren van het IUCN (Project
Aqua, 1971).
Inlagen zijn geïsoleerde wateren tussen twee dijken.
Het kunnen zowel binnengedijkte wielen als kreken zijn. Te
verwachten valt dat de levensgemeenschappen in deze wateren
daarmee zullen overeenstemmen.
- Ecosystemen vanhet pleistocene gebied
De in tabel 2 onderscheiden ecotooptypen, die voor dit
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hydrobiologisch district kenmerkend zijn, kunnen globaal in
drie groepenworden verdeeld:
- vennen en laaglandbeken; ze zijn karakteristiek voor de
dekzandgebieden.
- hoogveenplassen, veenbeken en wijken; ze worden vooral
aangetroffen indeveenontginningsgebieden langs de randen
vanhet Drents Plateau enopde Peel;
- bronnen, sprengenbeken en bergbeken; ze komen voor op de
stuwwallen van de Veluwe, het Rijk van Nijmegen en Overijssel;
Vennen zijn van oorsprong voedselarme, ondiepe plassen,
gelegen op voedselarme zandgronden. Hun waterhuishouding is
veelal voor een belangrijk deel afhankelijk van neerslag en
verdamping, omdat de bodem in vele gevallen ondoorlatend is
door de aanwezigheid van een oerbank of leemlaag. De waterstanden kunnen hierdoor sterk fluctueren. Sommige vennen
kunnen zelfs voor kortere of langere tijd droogvallen. Vennen, die direct in verbinding staan met grondwater kennen
veelal eengeringere peilfluctuatie. Chemisch wordt het venwater gekenmerkt door een laag gehalte aan opgeloste stoffen, eenpHkleiner dan 7en een goede inwendige buffering.
Door demineralogische armoede isde groei van microfyten gering en de bacteriële omzetting van dode organische
stof geremd. Kenmerkend voor vennen is de sterke ontwikkeling van veenmossen. Bij een geringe ontwikkeling van veenmossen treft men onder meer Knolrus,Snavelzegge,Veenpluis,
Veelstengelige waterbies of Oeverkruid aan. Draadalgen zijn
algemeen. In het fytoplankton zijn juk- en zweepwieren karakteristiek. Daarnaast komen kiezelwieren voor, vooral Eunotia- en Pinnulariasoorten. Kenmerkende zoöplanktonsoorten
zijn: de raderdieren Keratella errulata, Polyartha trigla
var. minor, Lecane Ligona, de watervlooien Acantholeberis
curvirostris, Bosmina obtusoristis, de roeipootkreeftjes
Cyclops Languidis, Canthocamptus gracilis en Moraria brevipes, de worm Vejdovskyella comata, het oerdiertje Rhipidodendron huxleyi en de watervlooien Allonella excisa en
Chydorus sphaericus. Kenmerkend voor de macrofauna is het
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ontbreken van slakken, schelpdieren, hogere kreeften en
vissen. Karakteristiek zijn waterwantsen, waterkevers,
libellen,haften enmijten (Levensgemeenschappen 1979).
Het is mogelijk op grond van verschillen in voedselrijkdom en waterhuishouding een vijftal typen vennen te
onderscheiden (Levensgemeenschappen, 1979):
- voedelarme vennen met zandige bodem (Littorellia vennen);
- voedselarme vennenmet bruin water (dystrofe vennen);
- hoogveenvennen;
- matig voedselrijke vennen (mesotrofe vennen);
- metatrofe vennen.
De Landelijke Milieukartering (1976) geeft aan dat de
nationale botanische betekenis van vennen groot kan zijn.
Laaglandbeken zijn stromende wateren, die gedurende een
groot deel van het jaar water voeren en waarin de stroomsnelheid meestal kleiner dan 30tot 50 cm/sec. is.Afvoer en
stroomsnelheid kunnen sterk variëren. Soms staat het water
stil. De bodem bestaat uit zand en modder, plaatselijk bedekt door bladeren endetritus.De stroomsnelheid beïnvloedt
onder meer de temperatuur enhet zuurstofgehalte vanhetwater. Door vervuiling enkanalisatie gaathet oorspronkelijke
beekkarakter steedsmeer verloren (Tolkamp, 1980).
De vegetatie van laaglandbeken is soortenrijk en veelal
weelderig ontwikkeld. Ze herbergen veel diersoorten van
stilstaand water. Kenmerkend zijn onder meer beekjuffers,
Rivierkreeft,haften vanhet geslacht Heptagenia, steenvliegen vanhet geslacht Nemoura en dekokerjuffer Ironoquia dubia. Kenmerkende vissoorten zijn de Rivierprik, de Kopvoorn,
deWinde endeGrondel (Levensgemeenschappen, 1979).
Een belangrijk subtype vindtmen indeAchterhoek. Deze
laaglandbeken vallen gedurende de zomer geheel of gedeeltelijk droog, hetgeen aanleiding geeft tot een specifieke macrofauna (Tolkamp enGardeniers, 1977).
Debetekenis van laaglandbeken, een beektype dat inEuropees verband uniek is, wordt mede bepaald door de sterke
menselijke beïnvloeding. Op het ogenblik is er in Nederland nog slechts een vijftiental hydrobiologisch interessan-
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te laaglandbeken (Levensgemeenschappen, 1979).
Hoogveenplassen en Veenbeken onderscheiden zich oorspronkelijk van vennen en laaglandbeken door onder meer het
dystrofekarakter vanhet water.Ophet ogenblik worden deze
wateren niet meer in deze staat aangetroffen. De Moolenaar
(1980) noemt de Reest en de Nodbeek twee subfossiele veenbeken.
Veenwijken zijn kanalen en sloten, die bij de ontginning van het hoogveengebied zijn gegraven. Ze dienen als
transportweg en ontwateringsmiddel.

bergbeek
sprengbeek

Figuur13.Deliggingvanberg-ensprengenbekenopde
Veluwe (IJzerman,1979).
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Devegetatie bestaat meestal uithoogopschietende kruiden en grassen. Soms wordt er Blaasjeskruid, Drijvend fontijnkruid en Veenwortel aangetroffen. De macrofauna bestaat
uit algemene soorten met als bijzonderheid de waterwants
Hesperocarixa sahlbergi en de slijkvlieg Sialis (Wijnhoven,
Reynen enSmittenberg, samenstellers, 1979).
Bronnen zijnplekken waar grondwater geconcentreerd aan
het oppervlak verschijnt. Het uittredende water heeft een
constante temperatuur (ongeveer 7-12 graden) en een laag
zuutstofgehalte.
Kenmerkend voor dit ecotooptype zijn onder meer goudveilsoorten, Reuzenpaardenstaart, Bronkruid, kreeftjes van
het geslacht Niphargus, het slakje Bythinella dunkeri, de
platworm Crenobia alpina, de vlokreeft Gammarus fossarum en
het kiezelwier Meridon circulare (Levensgemeenschappen,
1979).
Sprengen zijn wateren waar, mede door graafwerkzaamheden van de mens, grondwater aan het oppervlak verschijnt.
Een spreng wordt gekenmerkt door eenmaximale stroomsnelheid
van 30à 40 cm/sec.We vinden ze aande oostelijke enzuidelijke rand van deVeluwe (figuur 13).Gezien de geringe waterverontreiniging valt het te verwachten dat de macrofauna
nog inredelijke toestand aanwezig is (Systeembenadering Waterhuishouding, 1980). Een overzicht van de hydrobiologische
toestand van de sprengenbeken isinvoorbereiding (Popma, in
voorbereiding).
Bergbeken zijn stromende wateren, die tenminste gedurende een groot deel van het jaarwater voeren enwaarvan de
stroomsnelheid groter is dan 30-50 cm/sec. Ze onderscheiden
zich van de bergbeken van het Krijtdistrict door de zuurte
van het water. Kenmerkende microfyten zijn Diatoma hiemale
enAchnanthes montana (DeLange en De Ruiter (red.), 1977).
Dit type bergbeek wordt aangetroffen aan de zuidelijke Veiuwezoom en inhet Rijk van Nijmegen.
- Ecosystemen van kwelgebieden op de overgang van hoog naar
laag Nederland
In deze gebieden komt opkwellend diep grondwater, af-
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komstig uithethoger gelegen pleistocene zandgebied inaanraking met het voedselrijke oppervlaktewater. We vinden dit
watertype, buiten de in figuur 7 aangegeven gebieden, ook
plaatselijk in West-Brabant en bij Veenendaal. De wateren
zijn meestal zoet (een uitzondering is het Naardermeer). De
kwel van ijzerrijk water is verantwoordelijk voor de specifieke chemische samenstelling van het water. Door complexvorming vanhet ijzermet fosfaten ishet orthofosfaatgehalte laag, wat aanleiding geeft tot specifieke levensgemeenschappen. Specifieke soorten zijn Nimfkruid en verschillende
microfyten (DeLange enDe Ruiter (red.), 1977).
Bovengenoemde specifieke kenmerken van de meren en
vaarten van dit district zijn echter alleen te herkennen in
geïsoleerde, niet vervuilde wateren. De overige wateren
vertonen een grote overeenkomst met die van het zoete polder- en boezemgebied.
- Ecosystemen vanhet Krijtgebied
De bergbeken van dit district onderscheiden zich van
die van het pleistocene district door een basische watersamenstelling. Door de aard van het onderliggende gesteente
ishet water kalkrijk. Door de sterke stroming is de temperatuur laag enhet zuurstofgehalte hoog. De bodem wordt gevormd door zand,grint en stenen.
Door de sterke stroming groeien er weinig soorten
hogere planten;deVlottende waterranonkel iserkarakteristiek. Stenen zijnvaakmet Bronmosbegroeid. Kenmerkendemicrofyten zijnhet diatomee Meridon circularia en vastzittende draadalgen. Kenmerkende dieren zijn de slakjes Ancylus
fiuviatilis enTheodoxus fluviatilis,bepaalde kokerjuffers,
waaronder Rhyacophila spp., bepaalde haften, zoals Ecdyonurus spp.enbijna alle soorten steenvliegen,behalve Nemoura
spp., en de vissen Forel, Bermpje, Beekprik en Elrits (Levensgemeenschappen, 1979).
De meeste levensgemeenschappen inbergbeken wordenbedreigd door vervuiling en zijn daardoor zeldzaam. Het bergbeekkarakter is uitsluitend nog waarneembaar in de bovenlo-
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DUITSLAND

Figuur14.DeliggingvanbergbekeninLimburg(Smissaert,
1959).
(Levensgemeenschappen, 1979).
Een overzicht van de Limburgse bergbeken wordt gegeven
in figuur14.
- Overige ecosystemen
De overige ecotooptypen zijn vrij algemeen en komen in
meerdere hydrobiologische districten voor. De verschillen
binnen een type kunnen daardoor wellicht nog vrij groot
zijn. We zullen daarom volstaan met een globale aanduiding
van die kenmerken, diehen onderscheiden.
Drinkpoelen zijn kleine komvormige watervoerende de-
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pressies, die dienst doen voor de drenking van vee. In de
afgelopen jaren zijn de meeste gedempt en vervangen door
drinkbakken of sterk vervuild. Daan (1962) en Duyghuisen
e.a. (1976) brengen de achteruitgang van de Vuurbuik- en
Vroedmeesterpad hiermee in verband.
Sloten zijn waterlopen, gegraven door de mens ten behoeve van de aan- en afvoer vanwater, als perceelsscheiding
en voor de drenking van vee. Sloten komen zeer algemeen in
Nederland voor. Hun totale lengte wordt geschat op 3 400.000 km. In vele gevallen worden levensgemeenschappen
aangetroffen, die kenmerkend zijn voor ondiep, voedselrijk
water. Het is echter niet mogelijk te spreken van kenmerkende levensgemeenschappen van "de" sloot (Levensgemeenschappen, 1979). Het hydrologisch onderzoek van sloten is
relatief beperkt geweest (Meerjarenvisie RIN 1982-1986).
Petgaten zijn watervoerende putten, ontstaan door de
winning van veen beneden de grondwaterspiegel. Ze zijn door
hun geringe diepte vaak voorhet grootste deel weer verland.
Karakeristieke vegetatietypen zijn die van veenmossen, de
ruigtevegetaties,de rietvegetaties enmoerasbos.
Tichelgaten zijnondiepe watervoerende putten, ontstaan
door de winning van klei. Door de geringe diepte is verlanding door de groei van waterplanten mogelijk. De levensgemeenschappen zullen overeenkomst vertonen met die van de
Strang enhetpetgat.
Zandwin- engrintgaten zijndiepe watervoerende putten,
ontstaan door zand- en grintwinning in gebieden met een ondiepe grondwaterstand. Kenmerkend ishun grote diepte enhet
steile oevertalud. Ze behoren met de wielen tot de diepste
wateren, die in Nederland voorkomen. Door de grote diepte
diepte treedt eenmet de seizoenen wisselende gelaagdheid op
(zie wielen). Door de grote diepte en het steile oevertalud
zijn devestigingsmogelijkheden voorwaterplanten beperkt en
isdebenthos onbereikbaar voor fouragerende vogels.
Gekanaliseerde beken zijn watergangen,afgeleid van een
natuurlijke beek. Door verbreding, verdieping, rechttrekking, bedijking, aanleg van stuwen en de verharding van de
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bodem met beton en/of kunststoffen zijn het stromingsregime
en debodem zeer sterk gewijzigd.

3.3. Brakke aquatische ecosystemen
Op de overgang vanhet zoete rivierwater naarhet zoute
zeewater ontstaat door vermenging een zeer grote milieugradiënt die vaak samengaat met een gradiënt in temperatuur,
zuurstofgehalte en organische stofgehalte. In deze situatie
hebben zich specifieke levensgemeenschappen kunnen ontwikkelen. Deze overgang kwam inhet verleden voor indie estuaria, die een belangrijke aanvoer van zoet rivierwater kennen, namelijk de Eems-Dollard monding, het IJsselmeer, de
Nieuwe Waterweg, het Hollandse Diep-Haringvliet en de Westerschelde.
In de estuaria van de Eems-Dollard en de Westerschelde
wordt de kenmerkende structuur bepaald door de stroming van
getijden en rivierafvoer door een geulenstelsel, dat permanent onder water staat. De maximale stroomsnelheid in de
geulen bedraagt 1 - 2m/sec. Daarnaast komen platen, die bij
elke getijdecyclus droogvallen en weer onderlopen en kwelders/schorren/slikken voor, die uitsluitend bij springtij
onder water lopen. De stroomsnelheden zijn hier veel geringer. De kwelders beslaan in een estuarium 1 - 10% van het
oppervlak, platen 40 -80% (Levensgemeenschappen, 1979). Het
zoutgehalte van de estuaria vertoont een sterke verandering
naar plaats en tijd, afhankelijk van het getij en de hoeveelheid aangevoerd zoet water. Door de getijdebeweging is
er voortdurend transport van fijn zwevend materiaal, waaronder veel organische stof, dat plaatselijk snel gemineraliseerd wordt. Het zuurstofgehalte is,mede door de massale
sterfte van plankton op de overgang van zout naar zoet ende
lozing van ongezuiverd afvalwater, iaag.
Kenmerkend voor de levensgemeenschappen in de brakke
delen van de estuaria isoverhet algemeen het ontbreken van
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een aantal specifieke zoute soorten.Voor het plankton geldt
dat dit, in tegenstelling tot het plankton inhet zoute gedeelte, minder overeenkomst met het Noordzee-plankton vertoont. De benthos van de polyhaliene zone wordt gekenmerkt
doorhet ontbreken van de euhaline soorten, zoals zeerupsen,
oubliehoorntjes en zeesterren. In debenthos vande meso- en
oligohaliene zone is het voorkomen van de zeeduizendpoot
Nereis diversicolor, het slakje Assiminae grayana, de aasgarnaal Neomysis integer endeplanten Heemst enEcht lepelblad karakteristiek (Levensgemeenschappen, 1979). De grens
tussen het mariene en brakke district ligt in de Westerschelde terhoogte vanTerneuzen.
Inhet estuarium van deNieuweWaterweg ende eropaansluitende benedenrivieren vindt door de geringere aanvoer
van zoutwater en degeringe breedte slechts inbeperktemate vermenging van zout en zoetwater plaats.Het zoute water
dringt bij kleine rivierafvoeren ongeveer door tot Krimpen
a/d IJssel. Het zoete water in de benedenrivieren staat tot
ongeveer Schoonhoven en Werkendam onder invloed van de getijden. Hierdoor valt een aanzienlijk slikkengebied tijdens
elke getijdecyclus droog en wordt vervolgens weer overstroomd. Karakteristieke plantesoorten voor deze milieuomstandigheden zijn het Zomerklokje en de Driekantige bies.
Het uitzonderlijke karakter van de flora wordt echter niet
bepaald doorhet voorkomen van specifieke soorten,maar door
de specifieke aanpassing van de soorten aanhet milieu (o.a.
grootte) en door de combinaties van soorten, die elders
nooit of nauwelijks samen worden aangetroffen (Westhoff
e.a., 1971).
Door de afdamming vanhet IJsselmeer enhet Haringvliet
is de getijdebeweging geheel of voor het grootste deel (Haringvliet) verdwenen en het water snel verzoet. Als gevolg
hiervan zijn vele levensgemeenschappen onderwater verdwenen
of veranderd. Langshet IJsselmeer worden nog slechts lokaal
enige zoutindicatoren gevonden. In het Haringvlietgebied
worden deze nog wel aangetroffen maar vindt een sterke verruiging van devegetatie plaats.De aquatische levensgemeen-
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schappen worden reeds gekarakteriseerd door de soorten van
voedselrijk binnenwater (Structuurschema natuur- en landschapsbehoud, 1981).
In de levensgemeenschappen van het zoetwatergetijdengebied, dat door afdamming van de Haringvliet vanhet grootste deel van zijn getijdenbeweging is beroofd, zijn ook ingrijpende wijzigingen zichtbaar (Biesbosch).

3.4. Conclusie
De studie van de aquatische levensgemeenschappen istot
op heden, in vergelijking met die van terrestrische, nog
slechts beperkt ontwikkeld. De bestudering vindt voornamelijk plaats op soortsniveau. Het is nauwelijks mogelijk gebleken om soorten te aggregeren tot gemeenschappen. Een
landelijk overzicht van de aquatische levensgemeenschappen
is daarom moeilijk te geven (De Lange en de Ruiter (red.),
1977). Over de betekenis van aquatische ecosystemen is
weinig systematisch bekend. Veel gebruikte criteria zijn
zeldzaamheid endemate vanbedreiging.
Dit allesheeft consequenties voor de classificatie van
relaties. Met name de keuze, in hoeverre weinig algemene
reiatietypen,meestal op lokaal niveau,beschreven dienen te
worden, isniet eenduidig temaken.
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4.MILIEUFACTOREN, DIE HETVOORKOMEN VAN
OPPERVLAKTEWATER AFHANKELIJKE LEVENSGEMEENSCHAPPEN BEPALEN
Om te kunnen begrijpen op welke wijze aquatische ecosystemen functioneren, is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de milieufactoren, die de hoedanigheden van de
verschillende levensgemeenschappen bepalen. Een en ander
hierover is reeds vermeld in de beschrijving van de verschillende ecotooptypen, die afhankelijk zijn van oppervlaktewater. Hieruit blijkt dat vele verschillende milieufactoren een rol kunnen spelen, vaak in een complex geheel,
en dat het verband slechts zeer globaal beschreven kan
worden. In dit hoofdstuk is systematisch nagegaan welke en
hoe verschillende milieufactoren het voorkomen van de levensgemeenschappen kunnen bepalen en welke soorten of gemeenschappen kenmerkend zijn voor bepaalde milieucondities.
Aan de hand van deze lijst is het wellicht mogelijk een
aantal sleutelfactoren te kiezen, die voor dit onderzoek
relevant zijn.
De literatuur geeft echter aan dat men met dit laatste
zeer voorzichtig moet zijn. Het blijkt slechts in beperkte
mate mogelijk om aan dehand van dewaarde van verschillende
milieufactoren een voorspelling te doen over de te verwachten levensgemeenschappen. Van Ierssel (1977)heeft getracht
een verband te leggen tussen dewaarden van 21 milieufactoren enbiologische kwaliteitsklassen, die door Moller Pillot
zijn opgesteld voor de macrofauna van laaglandbeken (1971).
Het blijkt mogelijk om de vuilste en schoonste biologisch en
fysisch-chemische klassen aan elkaar te koppelen. Voor het
brede tussengebied is de correlatie veel minder duidelijk.
Bots en Gijssen (1978)komen aan dehand van onderzoek naar
een beperkter aantal fysisch-chemische milieufactoren en
biologische waterbeoordelingsklassen in het Noorden des
lands tot vrijwel dezelfde conclusie. De Graaf (1977) geeft
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aan dat dit ten dele te verklaren isdoor de grote spreiding
van gehanteerde indicatorsoorten over de biologische waterbeoordelingsklassen, die met name in dit brede tussengebied
speelt. Belangrijker is echter de constatering van de Werkgroep Water van Milieudefensie (1979) en De Lange en De
Ruiter (red., 1977) dat de meting van milieufactoren over
het algemeen zowel in ruimtelijke als temporele zin zeer
beperkt mogelijk is in vergelijking met de ruimtelijke en
temporele variatie van die factoren. Metingen geven daarom
een onvolledig beeld van dewerkelijkheid.
Verder wordt in dit hoofdstuk systematisch nagegaan in
hoeverre dehoedanigheid van deverschillende milieufactoren
door de aanvoer van water en de daarin meegvoerde stoffen
en energie worden beïnvloed.

4.1. Milieufactoren
Een overzicht van milieufactoren vanaquatischelevensgemeenschappen vindt men in tabel 3. Ze zijn gerangschikt
naar de verschillende huishoudingen van stoffen en energie,
die van belang zijn voor de fysiologische processen in de
organismen, ende fysische en chemische randvoorwaarden voor
het verloop van deze processen (zie ook figuur 4.).We zullen de verschillende milieufactoren achtereenvolgens kort
beschrijven.
4.1.1. Waterhuishouding
Het is evident dat de aanwezigheid van water zeer belangrijk is voor het verloop van de fysiologische processen
in alle organismen van een aquatisch ecosysteem. Deorganismenhebben echter inmeer ofmindere mate demogelijkheid om
een periode van droogvallen te overleven. Hoe langer de periode van droogvallen, des te meer soorten met een (semi)
terrestisch karakter zullen verschijnen.
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Tabel3.Milieufactorenvanaquatischelevensgemeenschappen
endewijzewaaropdezedoorelkaarendoorderuimtelijkeuitwisselingvanwater,stoffenenenergie
wordenbeinvloed.
enkelvoudigebeinvloeding
tweevoudigebeinvloeding

Pynamiekkenmerken van h e t a g e n s :
Hoeveelheid w a t e r p e r t i j d s e e n h e i d -

M i l i e u f a c t o r e n van levensgemeenschappen:

Wisselwerkingen:

••Lengte p e r i o d e van d r o o g v a l l e n

WATERHUISHOUDING

•.Afmetingen ( d i e p t e , b r e e d t e ) ^ 5 |

\ FYSISCHE RANDVOORWAARDEN

TH

Bodenikenmerken m
Expositie
Lichtsterkte.Warmtedichtheid_

».T e m p e r a t u u r d e

C o n c e n t r a t i e van o p g e l o s t e s t o f f e n «

»Zuurstofgehalte-I

ENERGIEHUISHOUDUG

LUCHTHUISH0UDIN3

C o n c e n t r a t i e van gesuspendeerde s t o f f e n —
—^.Eutrofiërende s t o f f e n

Ht^^z

NOTRIEOTENHUISHOUDING

« ^ . Z u u r s t o f b i n d e n d e stoffen.^«*».
».Stoffen met hoge m i l i e u g e v a a r l i j k h e i d . *

CHEMISCHE RRNDVOOFWAARDEN

».Radioactieve s t o f f e n
».Chloriden
».Zuurgraad
».Gesuspendeerde atnffpn — —•• •

—

Een voorbeeld van het belang van de lengte van de periode van droogvallen als milieufactor, is de samenstelling
van de macrofauna in laaglandbeken. De bovenlopen van de
Achterhoekse laaglandbeken vallen gedurende de zomermaanden
droog. Onderzoek van voor de Systeembenadering voor de Waterhuishouding van Gelderland (1980) geeft aan dat dit aanleiding geeft tot een karakteristieke macrofauna,waarin afhankelijk van de lengte van deze periode meer oever- en
landorganismen verschijnen. Het gaat hierbij met name om
verschillende soorten steenvliegen.
4.1.2. Luchthuishouding
Zuurstof is voor de afbrekers en de consumenten in een
ecosysteem van belang in alle fysiologische processen. De
organismen hebben echter in meer of mindere mate de mogelijkheid om bij lagere zuurstofgehalten te kunnen functio-
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neren. Voor zoetwatervissen zijn deze waarden enigszins bekend. Ze zijn aangegeven intabel 4.
Het zuurstofgehalte wordt vooral bepaald door de mate
van zuurstofconsumptie door afbrekers van organisch materiaal, maar ook door de stroomsnelheid (turbulentie) en de
temperatuur.
Tabel 4.Demilieueisen met betrekking totde factor
zuurstof voordevoortplanting vanverschillende zoetwatervissen (Wunder,1936).
soort:

zuurstofgehalte (inmg.O^/l.)

Forel, Rivierdonderpad,
Beekprik, Elrits

10-16
letale dosis:minder dan7

Rivierprik,Winde,Grondel,
Kopvoorn, Serpeling

7-10

Barbeel, Sneep

groter dan 5,7

Brasem, Zeelt, Blankvoorn

ongeveer0,7

4.1.3. Energiehuishouding
Energie isde drijvende kracht van alle belangrijke levenprocessen, met name bij de primaire producenten in een
ecosysteem. De energie kan zowel direct, door zonlicht, als
indirect door de toevoer van warmte vanuit grondwater of
koelwater,worden aangevoerd.
De lichtsterkte bepaalt of primaire producenten kunnen
bestaan. Demate van expositie vanhetwater aan zonlicht en
de troebelheid bepalen de hoeveelheid zonlicht, die in het
water komt entothoe diephet lichtkan doordringen.Duidelijke invloed van de lichtsterkte blijkt bijvoorbeeld uitde
gelaagde opbouw inwielen (figuur11).
Temperatuur. Verreweg de meeste organismen kunnen
slechts leven inhet traject van 0tot 35 Celsius.De snelheid van alleprocessen wordt erdoor beïnvloed (IMP, 1980).
De optimale omgevingstemperatuur voor verschillende zoetwa-
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tervissen wordt gegeven in tabel 5.
Tabel 5.De optimale omgevingstemperatuur van verschillende
zoetwatervissen (Schindler, 1959).

soort:

temperatuur (ingraden Celsius):

Forel
Vlagzalm
Kopvoorn
Brazem

10 _ 14
12
12 - 15
17

Blankvoorn
Zeelt

15 - 16
20 - 22

4.1.4. Nutriëntenhuishouding
Het gaat om stoffen, die functioneren als voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor enorganische stof.
Stoffen met een eutrofiërende werking. Deze stoffen
functioneren als voedingsstoffen voor de primaire producenten. Het gaat met name om fosfor- en stikstofverbindingen.
Verhoogde toevoer van deze stoffen kan leiden tot een toename van de primaire produktie, gepaard gaande met hogere
dichtheden van algen en/ofhogere planten. Door eutrofiëring
kunnen ook veel algensoorten, zoals sierwieren, verdwijnen
(IMP, 1980).
De mate van primaire produktie in een aquatisch ecosysteem kan aan de hand van de biologische samenstelling worden uitgedrukt in de trofiegraad. De indeling is gebaseerd
op planktonquotiënten, en nog niet op het voorkomen van karakteristieke soorten (De Lange en De Ruiter, red., 1977).
Het is echter mogelijk gebleken om deze trofiegraad te correleren met het orthofosfaatgehalte. De onderscheiden trofiegraden en bijbehorende orthofosfaatgehalten worden weergegeven in tabel 6. Het gaathier echter om een globaal verband. Voor een juist begrip is het noodzakelijk ook de ge-
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Tabel 6. Trofiegraad enorthofosfaatgehalte
(Levensgemeenschappen, 1979).
trofiegraad

orthofosfaatgehalte:

oligotroof

kleiner dan 0,01 mg/l.

mesotroof

0,01 - 0,05mg/l.

eutroof

0,05 - 0,1mg/l.

hypertroof

groter dan0,1 mg/l.

halten vanminder direct opneembare fosforverbindingen ende
opslag van fosforverbindingen inorganismen en slib erbijte
betrekken (DeLange enDe Ruiter, red. 1977). Wellicht isop
sommige plaatsen ookhet stikstofgehalte van belang.
Vele soorten zijn gebonden aan een bepaalde trofiegraad. Zokomen jukwieren vooral in oligo- enmesostroofwater voor. In eutroof water vinden we vooral blauw- en groenwieren (Levensgemeenschappen, 1979).
Zuurstofbindende stoffen. Deze stoffen functioneren als
voedingsstoffen voor de afbrekers in een ecosysteem (bacteriën).Het gaat om organische stof en ammoniak. De oxidatie
van deze stoffen door afbrekers gebruikt zuurstof. Als zodanig kunnen deze stoffen indirect de zuurstofhuishouding in
hoge mate bepalen.
Het verband tussen de concentratie van deze stoffen en
het voorkomen van aquatische levensvormen is uitvoerig bestudeerd envastgelegd inhet saprobiesysteem, dat reeds aan
het begin van deze eeuw is ontwikkeld door Kolkwitz en
Marsson (1908, 1909) en sindsdien niet meer wezenlijk is
veranderd. Voor een overzicht wordt verwezen naar Sladecek
(1973). De verschillende saprobieklassen, de kenmerkende
soorten, de ermee samenhangende gehalten van H~S en stikstofverbindingen en het biologisch zuurstofverbruik worden
gegeven in tabel 7. Het biologische zuurstofverbruik is de
meest algemeen gehanteerde parameter om het gehalte aan
zuurstofbindende stoffen tebepalen.
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Uit het bovenstaande zal d u i d e l i j k
wisselwerking

bestaat

tussen het

gehalte

z i j n dat er

een

zuurstofbindende

s t o f f e n e n e r z i j d s en z u u r s t o f g e h a l t e ( c o n s u m p t i e d o o r a f b r e kers),

temperatuur

( s n e l h e i d van h e t p r o c e s ) ,

eutrofierende stoffen

gehalte

( p r o d u k t i e door a f b r e k e r s )

aan

en g e h a l t e

a a n t o x i s c h e s t o f f e n ( p r o d u k t i e van z w a v e l w a t e r s t o f d o o r afbrekers bij zuurstofgebrek)

anderzijds.

4 . 1 . 5 . Chemische r a n d v o o r w a a r d e n
S t o f f e n met een h o g e m a t e van m i l i e u q e v a a r l i j k h e i d . Deze b r e d e g r o e p van s t o f f e n , d i e d o o r een of m e e r d e r e e i g e n s c h a p p e n een z e e r g r o t e b e d r e i g i n g kunnen vormen van h e t
v o o r t b e s t a a n van s o o r t e n of g e h e l e l e v e n s g e m e e n s c h a p p e n , b e s t a a t u i t (Canton en S l o o f , 1 9 7 9 ) :
- Van n a t u r e voorkomende s t o f f e n , d i e t o x i s c h z i j n e n / o f
b i o a c c u m u l e r e n , maar een g e r i n g e b e w e e g l i j k h e i d e n / o f p e r s i s t e n t i e h e b b e n , z o a l s c y a n i d e , n i t r i e t , ammoniak en d i verse natuurlijke toxinen.
- Van n a t u r e voorkomende s t o f f e n , d i e t o x i s c h z i j n e n / o f
b i o a c c u m u l e r e n en d i e b o v e n d i e n zowel p e r s i s t e n t a l s b e w e e g l i j k z i j n , z o a l s zware m e t a l e n , m i n e r a l e o l i e en p o lycyclische aromatische koolwaterstoffen.
- M i l i e u v r e e m d e s t o f f e n met g e r i n g e p e r s i s t e n t i e e n / o f b e w e e g l i j k h e i d , z o a l s sommige b i o c i d e n en p l a s t i c s i n v a s t e

Tabel 7. Saprobiegraad en de daarbij voorkomende kenmerkende
levensgemeenschappen (Levensgemeenschappen, 1979 en
De Lange en De Ruiter (red), 1977).
Mate van b e l a s t i n g
met zuurstofbindende
stoffen:

bacterieën

Aard
stikstofverbindingen

Kenmerkende
1evensgsneenschappen

Zuurstofba1ans

BZV 5 (20)

geen of weinig
0- aanwezig

20 mg/l.

10 6

aanwezig e i w i t t e n , Polyin modder peptiden, aminoFeS
zuren, zeer veel
annoiium

b a c t e r i e ë n , schimmels, w i m p e r d i e r t j e s , k l e u r l o z e
z w e e p h a a r d i e r t j e s , geen slakken, v i s s e n of k r e e f t e n ,
weinig s o o r t e n , d i e een g r o t e H S en NH r e s i s t e n t i e
b e z i t t e n , f a c u l t a t i e f of o b l i g a a t anaëroob.

i* -mesosaproob

s t e r k schommelend
0 - g e h a l t e , ' s nachts
onderverzadigd, o v e r dags oververzadigd

ca. 10 mg/l

io5

aanwezig aminozuren, veel
in mcdder amnoniuti, n i t r a a l
Fe(0H) 3

P -mesosaproob

a l t i j d v e e l 0 , aanwez i g , d u i d e l i j k dag/
nacht ritme

ca.

5 mg/l

io5

afwezig

blauwwieren, w i m p e r d i e r t j e s , o o g d i e r t j e s , enkele
k i e z e l w i e r e n , t u b i f e x , rode muggelarven.
meer s o o r t e n dan in polysaprobe zone, doch nog in
g r o t e m a s s a ' s ; r e s i s t e n t i e voor NH,, aangepast aan
g r o t e f l u c t u a t i e s in pH en z u u r s t o f g e h a l t e ,
v e e l s o o r t e n k i e z e l w i e r e n , groene jukwieren, d i v e r s e
v i s s o o r t e n , i n s e k t e n l a r v e n , slakken en mosselen,
r i j k e g r o e i van hogere p l a n t e n .
geen massale g r o e i , gevoelig voor NH.,, H_S en schommelingen in zuurgraad en z u u r s t o f g e h a l t e .

a l t i j d veel O aan-

ca.

2 mg/l

10

afwezig

polysaproob

oligosaproob

H

2S

sporen ammonium,
nitraat

h e l d e r water met weinig soorten wieren, k l e i n e a a n t a l len van een s o o r t , veel i n s e k t e n l a r v e n , d i v e r s e
zeer gevoelig voor NH,, H,S en schorunelingen in
en 0 2 .

PH
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vorm.
- Milieuvreemde stoffen met een grote mate van persistentie
enbeweeglijkheid, zoals DDT en PCB's.
Met name de combinatie van persistentie enbioaccumulatie kan aanleiding geven tot bedreiging van de gehele voedselketen, met name voor de organismen aan het einde van de
keten (consumenten).
Het gehalte aan zware metalen in het water wordt mede
bepaald door de concentratie van gesuspendeerde stoffen.Deze metalen adsorberen namelijk aan slibdeeltjes.
Radioactieve stoffen. Radioactieve stoffen kunnen op
tweeërlei wijze de samenstelling van levensgemeenschappen
beïnvloeden. Enerzijds door hun chemische eigenschappen
(toxische isotopen), anderzijds door de straling, die ze
uitzenden. Subletale effecten kunnen tot uitdunning van populaties leiden. Mogelijk kan ook een verhoogde mutatiefrequentie optreden met populatie-genetische gevolgen (IMP,
1980).
Chloriden. Het zoutgehalte van water maakt een ingrijpende aanpassing van organismen noodzakelijk. Redeke (1948)
heeft een indeling gemaakt van wateren naar zoutgehalte en
dekenmerkende organismen. De indeling enbeschrijving wordt
weergegeven in tabel8.
Tabel8.Indelingvanwaterennaarchloridegehaltevolgens
Redeke(1948).
Type

Chloridegehalte (inmg/l):

Kenmerkendesoorten:

zoet

kleinerdan100

jukwieren,Krabbescheer,Driehoeksmossel,
Voorn

zwakbrak

(oligohalien)

100- 1.000

Aasgarnaal,Driehoeksmossel

matigbrak

(mesohalien)

1.000-10.000

Brakwatergarnaal,Brakwaterpoliep,
Brakwatergrondel,Darmwier

brak

(polyhalien)

10.000-17.000

Vorksprietgarnaal,Brakwatergarnaal,Bot

zout

(euhalien)

meerdan17.000

Zuurgraad. Over de aanpassing van organismen aan de
zuurgraad van hun milieu is vrij weinig bekend. Wel is bekend dat door verzuring ingrijpende veranderingen in de Ie-
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vensgemeenschappen kunnen optreden. Van Dam en Kooiman-Van
Blokland (1977)beschrijven degevolgen van verzuring van de
vennen in Brabant.
In Scandinavië worden de levensgemeenschappen vanongeveer 12.000van demeer dan 16.000meren aangetast doorverzuring. In vijfduizend meren zijn alle levensgemeenschappen
verdwenen, in een veel groter aantal planten vissen zich
niet meer voort (Natuur enMilieu,mei 1981).
Gesuspendeerde stoffen beïnvloeden waarschijnlijk niet
direct de levensgemeenschappen en soorten. Indirect beïnvloedt het gehalte de mate waarin licht in het water kan
dringen ende concentratie aan zware metalen en fosfaten.
Het gehalte van gesuspendeerde stoffenwordt onder meer
bepaald door de stroomsnelheid.
4.1.6. Fysische randvoorwaarden
Deze groep van factoren onderscheidt zich hierin dat
het geen stoffen betreffen, die omgezet worden bij fysiologische processen in organismen. Ze werken echter direct of
indirect op de levensgemeenschappen in. Direct omdat de
organismen een zekere mate van aanpassing moeten hebben om
te kunnen wortelen, zich te hechten, of zich door het water
te kunnen verplaatsen. Indirect door de invloed die deze
factoren kunnen hebben opde verschillende huishoudingen.
De afmetingen van het water bepalen in hoge mate de
structuur van het ecosysteem. De diepte bepaalt in belangrijkemate de lichtintensiteit endemogelijkheid totbeworteling. Het voorkomen van fytoplankton is beperkt door het
voorkomen van licht.Beneden dediepte waar licht doordringt
worden alleenheterotrofe organismen aangetroffen.Wortelende waterplanten komen uitsluitend in ondiep water voor. In
Nederland is inde regel demaximale diepte totwelkewaterplanten nog kunnen wortelen ongeveer 6 meter (Levensgemeenschappen, 1979).
De breedte en lengte van het water bepalen onder meer
inhoeverre wind vat kan krijgen op het water en aanleiding
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kan vormen tot stroming.
Stroomsnelheid. Organismen hebben een zekere mate van
aanpassing nodig om zich in snelstromend water te kunnen
vestigen (wortelen, hechten of bewegen). In stromend water
ontbreken over het algemeen de macrofyten. Bij vissen zal
met name de maximale kruissnelheid, die ze kunnen ontwikkelen, bepalen in hoeverre ze bewegingsvrijheid hebben in
stromend water. In tabel 9worden demaximale kruissnelheden
van enkele belangrijke Nederlandse zoetwatervissen gegeven.
Tabel 9. Demaximale kruissnelheid van enige
Nederlandse zoetwatervissoorten
(Kreitmann, 1932).

Soort:

Maximale kruissnelheid (in m / s e c . ) :

Forel

4,4

Kopvoorn

2,7

Barbeel

2,4

Brazem

0,6

Zeelt

0,45

Indirect beïnvloedt de stroomsnelheid de luchthuishouding (door de turbulentie), de bodemkenmerken en de concentratie van gesuspendeerde stoffen. Daarnaast bestaat er een
verband tussen enerzijds de hoeveelheid water per tijdseenheid die wordt afgevoerd en anderzijds de afmetingen en de
stroomsnelheid. Bij een toename van de afvoer zijn er verschillende manieren waarop eenwaterloop zichkan aanpassen.
Door erosie van de bodem (toename van gesuspendeerde stoffen) en de oevers zullen diepte en breedte toenemen zonder
dat de stroomsnelheid sterk hoeft toe te nemen. Zijn de mogelijkheden van erosie echter beperkt, dan zal vooral de
stroomsnelheid toenemen. Dit verband wordt toegelicht in
figuur15.
Bodemkenmerken. Het belang van de bodemsamenstelling
voor bodembewonende macrofaunaorganismen (benthos) in laag-
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snelheid in
voet/sec.
afvoer in kubieke v o e t / s e c .
100

1000

10,000

100.000

Figuur15.Hetempirischvastgesteldeverbandtussenbreedte,diepteenstroomsnelheidenerzijdsendeafvoeranderzijdsvoordePowderRivier,Verenigde
Staten(MaddockenLeopold,1953).
landbeken is uitvoerig beschreven door Tolkamp (1980). De
meeste soorten zijn min of meer gebonden aan bepaalde substraattypen. Er kunnen drie hoofdgroepen onderscheiden worden: grof mineraal substraat (grint), fijn mineraal substraat (zand)enorganisch substraat (blad of detritus). Ook
de kleinschalige ruimtelijke variatie in substraattypen in
één laaglandbeek speelt een belangrijke rol, omdat diverse
soortenmeerdere substraten gelijktijdig of insuccessie nodig hebben om zich tekunnen handhaven.
De bodemkenmerken worden mede bepaald door de stroomsnelheid en de toevoer van blad (aanwezigheid van loofbomen
en struiken langs de beek).
De expositie ismede bepalend voor dematewaarin licht
enwind de energiehuishouding ende stroomsnelheid beïnvloeden.
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4.2. De afhankelijkheid vanoppervlaktewaterbewegingen endemeegevoerde stoffen en
energie
De meeste milieufactoren worden direct beïnvloed door
de aanvoer van water, stoffen en/of energie, zoals blijkt
uit tabel 3. De hoeveelheid aangevoerd water beïnvloedt direct de waterhuishouding, de afmetingen en de stroomsnelheid. De hoeveelheid meegevoerde opgeloste stoffen bepaalt
inhoge mate de nutriëntenhuishouding en de chemische randvoorwaarden,maar ook de temperatuur enhet zuurstofgehalte.
De hoeveelheid meegevoerde energie bepaalt met name de temperatuur.
Van alle milieufactoren wordt de expositie in het geheel nietbeïnvloed door oppervlaktewaterbewegingen, terwijl
de bodemkenmerken en de lichtsterkte slechts indirect beïnvloed worden door de stroomsnelheid, de afmetingen en het
gehalte aan gesuspendeerde stoffen.
De afhankelijkheidsbetrekkingen tussen demate van aanvoer van water, stoffen en energie enerzijds endeverschillendemilieufactoren anderzijds,kunnen slechts tendelegegeven worden.Dit wordtmede veroorzaakt door de wederzijdse
beïnvloeding van demilieufactoren. Enkele formele,mathematische beschrijvingen van de afhankelijkheidsbetrekkingen
zijn echter welbekend. Vanuit het onderzoek inde Verenigde
Staten naar demorfometrie en stroming in rivieren zijn empirische verbanden vastgesteld tussen afvoer, stroomsnelheid, diepte enbreedte (fig. 15),tussen helling, afvoer en
stroomsnelheid, tussen helling,breedte,diepte enbodemkenmerken en tussen stroomsnelheid, diepte, breedte en concentratie van het materiaal in suspensie (zie onder meer Leopold, Woiman en Miller, 1964). Deze informatie is echter
niet directbruikbaar voor de Nederlandse situatie.
Het verband tussen de afvoer,de diepte,de stroomsnelheid,het 0_-gehalte,het gehalte aan zuurstofbindende stoffen en het fosfaatgehalte is o.a. bestudeerd en vastgelegd
in het zgn. GELQAM model (Systeembenadering Waterhuishouding, 1980).
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In een studie naar debiomassaproduktie door fytoplankton in Lake Eire, Verenigde Staten, is een groot aantal
variabelen,waaronder de temperatuur en chemische samenstelling van aangevoerd water ende temperatuur enhet 0_-gehalte van het meerwater met elkaar in verband gebracht en op
een zodanige wijze beschreven datbetrouwbare voorspellingen
mogelijk zijn (DiToro e.a., 1975).
Over het algemeen kan gesteld worden dat deze studies
slechts eenbeperkt deel van de afhankelijkheidsrelatiesbeschrijven op een wijze die slechts geldt voor delen van ecosystemen engeen algemene geldigheid bezitten.

4.3. Conclusie
Op welke wijze milieufactoren het voorkomen en de samenstelling van de levensgemeenschappen bepalen en de rol
die de aanvoer van water, stoffen en energie hierin spelen
is door het grote aantal factoren en de complexe wisselwerkingen moeilijk in een model weer te geven. Het onderzoek
heeft zich tot voor kort vrijwel beperkt tothet beschrijven
van het verband tussen één factor enéén soortorganisme.
Wel is het mogelijk om een aantal milieufactoren te
noemen, die het voorkomen van bepaalde organismen mede beïnvloeden. Een samenvatting hiervan isgegeven intabel 3.
Voor dit onderzoek betekent het voorgaande dat het mogelijk is om landschapsecologische relaties te classificeren
aan de hand van de criteria: aangevoerde hoeveelheid water,
aangevoerde hoeveelheid opgeloste en gesuspendeerde stoffen
en aangevoerde hoeveelheid energie.Aangezien niet duidelijk
is welke waarde van een bepaalde milieufactor het voorkomen
van een organisme bepaalt, is het niet mogelijk de begrenzing van de klassen te onderbouwen. Het is dus slechts mogelijk arbitraire klassegrenzen tegeven.
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5.PROCESSEN INDE NEDERLANDSE OPPER
VLAKTEWATERHUISHOUDING
Indithoofdstuk wordt ingegaan opdeprocessen,die de
waterbeweging en de mate waarin stoffen en energie in het
water wordt meegevoerd, bepalen. Bij de processen, die de
waterbeweging bepalen, wordt een nadere onderverdeling gemaakt naar de drijvende kracht van de processen. Onderscheiden worden de invloed van de zwaartekracht, de invloed van
de getijdewerking ophet oppervlaktewater en de invloed van
dewindwerking ophet oppervlaktewater.

5.1. Waterbeweging
5.1.1. Waterbeweging onder invloed van de zwaartekracht
Deherkomst vanhetwater (input)
De processen, diehet grootste deel van de oppervlaktewaterbewegingen in Nederland bepalen, vinden hun oorsprong
in de klimatologische omstandigheden. Voor de Nederlandse
situatie gaathetmet name omhet feit dat slechts tweederde
van de jaarlijkse neerslag verdampt. Dehydrologische kringloop wordt in stand gehouden door de afvoer van dit neerslagoverschot via de oppervlakte of de ondergrond naar zee,
het belangrijksteverdampende deel van deaarde.
De plaats van oppervlaktewaterbewegingen binnen de hydrologische kringloop en de rol van neerslag en verdamping
daarin worden verduidelijkt in figuur 16.Voor Nederland kan
de gemiddelde jaarlijkse neerslag op ongeveer 750 mm worden
gesteld, waarvan globaal 500mm verdampt.
Voorhet goede begrip van dehydrologische processen is
het mede vanbelang zich te realiseren dat zowel dehoeveelheid neerslag als verdamping inruimtelijk als temporeel opzicht sterk kunnen variëren. In figuur 17 wordt het patroon
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damptransport 30

R.105
^

iand oppervlak

R.320
E.350

zeeoppervlak
R = neerslag
E = verdamping

rivierafvoer 30

Figuur16.Dehydrologischecyclusopwereldschaal.
Decijfersgevenhetjaarlijksetransportin1012m3
(Vuilwaterboek,1980).
van het jaarlijks nettoneerslag voor Nederland weergegeven.
De geringste nettoneerslag vinden we langs dekust,waarhogere windsnelheden verantwoordelijk zijn voor een arntprp
verdamping en Zuidoost Noord-Brabant, waar relatief weinig
neerslag valt. Over het algemeen is de betekenis van deze
regionale verschillen gering (Van Driel, 1976).
Van groter belang is de temporele variatie in neerslag
enverdamping. Dezewordt weergegeven in figuur 18.Met name
de verdamping varieert zeer sterk. In het winterhalfjaar
wordt slechts een gering deel van de neerslag verdampt en
wordt veel water via oppervlakte en ondergrond afgevoerd.
Als 'szomers de verdamping sterk toeneemt kan er in potentie zelfs meer verdampen dan er neerslag valt, ondanks het
feit dat de neerslag in de zomermaanden groter is dan in de
overige maanden van het jaar. Dit is mogelijk doordat water
in de poriën van de bodem wordt vastgehouden. De afvoer via
het oppervlak en de ondergrond is in het zomerhalfjaar dan
ook veel geringer.
Transformatie
Hoe de hierboven beschreven ruimtelijke en temporele
variatie in neerslag en verdamping doorwerkt in de opper-
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Figuur17.Deruimtelijkevariatievandenettoneerslagper
jaarinNederland (DeVries,1974).
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potentiëleverdampinggedurendehetjaarin
Nederland (vanderBerg,1958).
vlaktewaterhuishouding die niet of nauwelijks door de mens
is gereguleerd, wordt uitvoerig inhet eerste deel van deze
paragraaf beschreven. Door de mens is echter reeds lang ingegrepen in de oppervlaktewaterhuishouding. Tot in de
twaalfde eeuw ging het om incidentele ingrepen in de hydrologische kringloop enwas het ruimtegebruik aangepast aan de
ruimtelijke en temporele variatie. De occupatie bleef toen
beperkt tot dehoogste plekken, die slechts gedurende korte
tijd onder invloed van het water staan, zoals hoge dekzandruggen, duinen, stuwwallen, oeverwallen, opgeslibde kreekruggen en strandwallen.
Inde twaalfde eeuwvond echter ook occupatie plaats op
plekken, die veelal langdurig onder water stonden. Hier was
het noodzakelijk omhet jaarlijks neerslagoverschot voor een
deel kunstmatig af te voeren. Later werden zelfs gebieden,
die permanent onder water stonden, bedijkt en drooggemalen.
Indeze gebieden moet naast het neerslagoverschot ook kwelwater worden afgevoerd.
In het oosten en zuiden van het land is pas gedurende
de laatste honderd jaar de afvoer van het neerslagoverschot
vergroot, om een intensiever gebruik mogelijk te maken. De
laatste jaren is inNederland dekunstmatige aanvoer vanwater gedurende de zomermaanden, de periode met een neerslagtekort, steeds belangrijker geworden. De gevolgen, die deze
ingrepen hebben gehad voor de oppervlaktewaterhuishouding

75

Regulatievanoppervlaktewaterbewegingendoorstuwen.

Regulatievanoppervlaktewaterbewegingendoorbemaling;Waterland.
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worden beschreven inhet tweede deel van deze paragraaf.
- Natuurlijke transformatie
Dewijze waaropwater,dat als neerslag of door toedoen
van de mens op het aardoppervlakte terechtkomt, zich verspreidt,wordt in eerste instantie bepaald door de configuatie vanhet reliëf ende aard van de ondergrond. Afstroming
vindt slechts plaats alshetwater niet volledig in de bodem
infiltreert en zal dan onder invloed van de zwaartekracht
altijd inde richting van de laagste plek gaan.Voor deverklaring van de temporele variatie in de waterafvoer op een
bepaald waarnemingspunt is de analyse van de kenmerken van
het gehele gebied, dat topografisch gezien bovenhetwaarnemingspunt ligt, noodzakelijk. Alle neerslag, die in dit zogenaamde afwateringsgebied valt en niet verdampt of het gebied via diepe grondwaterstroming ondergronds verlaat, passeert het waarnemingspunt. De afbakening van het afwateringsgebied, dat door waterscheidingen gescheiden wordt van
aangrenzende afwateringsgebieden, is bij de bechrijving van
oppervlaktewaterbewegingen van primair belang. Omdat de
keuze van het waarnemingspunt de grootte van het afwateringsgebied bepaalt, zullen bij een indeling van Nederland
in afwateringsgebieden het doel en de schaal van de indeling
de grootte van de onderscheiden gebieden bepalen. Voor dit
onderzoek, dat zich richt op de toepassing inde ruimtelijke
planning op nationaal niveau,wordt overhet algemeen deindeling van Rijkswaterstaat gehanteerd. De indeling is aangegeven opde verschillende waterstaatskaarten. Enkele voorbeelden van afwateringsgebieden, die opdezemanier zijnonderscheiden enhet patroon van dedaarbinnen voorkomendewaterlopen,worden gegeven in figuur19.
In figuur 20wordt een voorbeeld gegeven van de temporele variatie in de oppervlaktewaterafvoer van het afwateringsgebied van de Beerze gedurende het jaar 1975. Het patroon is ophet eerste gezicht onregelmatig, doch is teverklaren door de temporele variatie in de neerslag en verdam-
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Figuur20.HetverloopvandeafvoervandeBeerzebij
Boxtel.
Hetmeetintervalbedraagt:1dag
Meetperiode:1975
(metingenverrichtdoorWaterschapDeDommel,
Boxtel)
ping (figuur 18) en uit het feit dat de nettoneersiag langs
verschillende wegen het waarnemingspunt bereikt. De invloed
van dit laatste wordt vooral duidelijk aan de hand van het
in figuur 21weergegeven model van de hydrologische processen in een afwateringsgebied. Neerslag komt niet alleen direct inhet oppervlaktewater terecht,maar ook viahet landoppervlakte,de onverzadigde zone enhet grondwater. Nu zijn
er aanzienlijke verschillen in de tijd die het water nodig
heeft om deze wegen af te leggen, voordat het waarnemingspunt isbereikt. Het snelstbereikt de neerslag op dewaterlopen het waarnemingspunt, het langzaamst de neerslag, die
via het grondwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Deze verschillen zijn terug te vinden in de temporele
variatie van de afvoer.De jaarlijkse variatie innettoneerslag blijkt het duidelijkst uit het globale verloop van de
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Figuur21.Eenmodelvandehydrologischeprocessenineen
afwateringsgebied.
minimumafvoer, diehet grootst is indemaand januari en dan
tot demaanden augustus-september steeds meer afneemt,om in
de herfst weer geleidelijk toe te nemen. De pieken, die op
dit globale verloop zijn gesuperponeerd, komen overeen met
de individuele regenbuien. Het zeer geleidelijke verloop van
de minimumafvoer gedurende het jaar kan verklaard worden
door de langzame, doch constante, afvoer van neerslag via
het grondwater, terwijl het grillige verloop van de pieken
bepaald wordt door de snelle afvoer van neerslag via hetoppervlak en de onverzadigde zone. Uit vergelijking van de
temporele variatie van de nettoneerslag en de afvoer blijkt
dat de reactietijden viahet grondwater in de orde van dagen
totweken liggen endie via het oppervlak en de onverzadigde
zone in de orde van uren. Zo is juni de maand met de kleinste nettoneerslag en zijn voor de Beerze augustus en september de maanden met de kleinste maandelijkse afvoer. De component van de afvoer met lange reactietijdenwordt doorgaans
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de basisafvoer genoemd, die met korte reactietijden de
snelle afvoer.
De verhouding tussen de hoeveelheden neerslag, die via
deverschillende wegen wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater, worden bepaald door de eigenschappen van de ondergrond endediepte van degrondwaterspiegel. Ook de reactietijden van de afvoer via de verschillende wegen wordt mede
bepaald door de aard van de ondergrond. Zo zal in een afwateringsgebied met slecht doorlatende ondergrond en ondiepe
grondwaterstanden het aandeel van de snelle afvoer groter
zijn dan in een gebied met een permeabele ondergrond en diepe grondwaterstanden. De diepte van de grondwaterstand zal
ook een zekere invloed op de hoeveelheid nettoneerslag hebben. Zo zal de verdamping groter zijn uit eenbodem met een
ondiepe zomergrondwaterstand.
Hoe gebiedskenmerken het verloop van de oppervlaktewaterafvoer kunnenbepalen,kan naderworden toegelicht aan de
hand van Nederlands onderzoek. Dit is beperkt geweest, met
dien verstande dat het vooral gericht is op de voorspelling
van piekafvoeren.Veelminder aandacht isbesteed aandetotale afvoer enkleine afvoeren (Tweede Interimrapport,1970;
Colenbrander, 1970 en Faber, 1972).
Empirisch onderzoek door de waterschappen, de Landin-

Tabel10.Degehanteerdemaatgevendeafvoervoordeverschillendelandschapstypenengrondwatertrappen (Tönen
Lourens,1978).
Maatgevende afvoer (inl/sec.ha)

:Landschapstypologie:

Grondwatertrap:

0,3- 0,5

hogezandgronden,stuifzand,bas,
woestegrond

VII

0,5- 0,8

middelhogezandgronden;hoogmet
weinigsloten

VI

0,8- 1,2

lagegronden;middelhoogmetveel
sloten,middelhoogmetkeileem

V

1,2- 1,5

beekdalen,madelanden,lageveengronden

V ,III,II,I

1,2- 1,5

polders

It/mVII

meerdan1,5

Xwelgebieden

II,I

b<

n I

a

b

a.

richtingsdienst en het ICW hebben geleid tot een globaal
verband tussen gebiedskenmerken en grondwaterstanden enerzijds en de gemiddeld eens per jaar optredende piekafvoer
anderzijds (Ton en Lourens, 1978). Deze inzichten, zoals
weergegeven intabel 10, zijn gebruikt bij de dimensionering
van sloten en beken bij cultuurtechnische werken. De gemiddeld eens per jaar optredende piekafvoer wordt hierbij als
ontwerpcriterium gebruikt.Men spreekt daarom vanmaatgevende afvoer.
Naar de omzetting van een individuele regenbui in afvoer is onderzoek gedaan door onder anderen De Jager (1965)
en De Zeeuw (1966). De door hen ontwikkelde modellen zijn
gebaseerd op de transformatie van het neerslagverloop met
behulp van negatieve exponentiële wiskundige functies, die
het uitputtingsverloop van verschillende reservoirs beschrijven. Een belangrijke parameter in deze beschrijving
vanhet uitputtingsverloop is de reactiefactor, die duidt op
het tijdsverloop tussen het tijdstip van maximale neerslag
en maximale afvoer via dat reservoir. De verschillende reservoirs, met hun specifieke reactiefactoren, representeren
de verschillende wegen waarlangs neerslag tot afvoer komt,
zoals die hiervoor zijn aangegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het model en de werkelijkheid kunnen nu een
(De Jager) of meerdere reservoirs (De Zeeuw) worden onderscheiden. Van groot belang is het om het percentage van de
neerslag dat aan de verschillende reservoirs toekomt, goed
te bepalen. Dit laatste is, evenals de reactiefactoren van
de verschillende reservoirs,vast te stellen aan dehand van
enkele afvoercurven. Deze blijken echter ook redelijk goed
te schatten aan dehand van gebiedskenmerken. DeJager geeft
een tabel met de waarden van de reactiefactor j van het
snelle reservoir voor de verschillende gebieden. Deze is
weergegeven in tabel 11. Het aandeel van de neerslag, dat
maximaal deelneemt aan de snelle afvoer blijkt goed overeen
te stemmen met het percentage gronden met grondwatertrap I
t/m Vb inhet afwateringsgebied (Kusse enWessels, 1969).
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Tabel11.Dewaardevandereactiefactor jvoorverschillende
landschapstypen (VanderMolen,1976).

j (in

etmalen)

Landschapstypologie:

0,0014 -0,002

2
afvoervan1000-4000m verhardoppervlak

0,005

- 0,01

oppervlakteafvoer vansterkhellendterrein

0,1

- 1,0

oppervlakteafvoerafvoervangrondenmetzeerondiepgelegendoorlatendelagen

1,5

- 3,0

gedraineerdegoedontwaterde landbouwgrond

15

- 30

slechtontwaterdgraslandmetdichtgegroeide sloten

300

-2000

afvoervankwelwateruithoge,zeerdoorlatendeterreinen (Veluwe,Zuid-Limburg)

De Zeeuwhanteert drie typen reservoirs met hun karakteristieke reactiefactoren, namelijk:
- Oppervlakteafvoer met reactiefactor. Dit reservoir wordt
gevoed met neerslag, die niet indegrond dringt. Dewaarde van
wordt voornamelijk bepaald door de lengte, de
wijdte en het verhang van het leidingenstelsel in het afwateringsgebied.
- Kwelafvoer met reactiefactor. Dit reservoir beschrijft de
grondwaterstroming via het diepere grondwater. Het reservoir wordt gevuld door verticaal inzijgend grondwater,
welke een lange weg naar de grondwaterspiegel heeft af te
leggen. Dewaarde van wordt dan ook voornamelijk bepaald
door de lengte van de grondwaterstroming.
- Kavelafvoer met de reactiefactoren , en .Dit reservoir
beschrijft de grondwaterstroming via het ondiepe grondwater, zoals deze voorkomt in gebieden met hoge grondwaterstanden. Zowel de lengte van de af te leggen weg en de
doorlatendheid van de bodem, als de aard van het leidingensteisel, bepalen de waarde van de reactiefactor. Deze
neemt dan ook een tussenpositie in tussen de beide vorige
reservoirs.Afhankelijk van de transportcapaciteit van het
leidingenstelsel is er sprake van moerasafvoer met reactiefactor
(kleine afvoercapaciteit en ondiepe grondwaterstanden),geremde kavelafvoer met reactiefactor
(matige afvoercapaciteit) of volledige kavelafvoer met reactiefactor (optimaleafvoercapaciteit).
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Benaderde grenswaarde van
de reactiefaktoren in etm-^
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Figuur 22. Schematisch overzicht van de wijze waarop de gebiedskenmerken de door de Zeeuw onderscheiden r e actiefactoren bepalen (De Zeeuw, 1966)
De lengte van de weg, d i e het water a f l e g t en de
weerstand, d i e het h i e r b i j ondervindt, worden
aangegeven met r e s p e c t i e v e l i j k de lengte en de
d i k t e van de p i j l e n . Lange p i j l e n duiden op
r e l a t i e f lange wegen, dikke p i j l e n op een grote
weerstand. Het dominerende gebiedskenmerk i s aangeduid met een v i e r k a n t .
I n f i g u u r 22 i s s a m e n g e v a t h o e

infiltratiecapaciteit,

d o o r l a t e n d h e i d van de o n d e r g r o n d , a a r d van h e t

leidingen-

s t e i s e l en de d i e p t e van de g r o n d w a t e r s t a n d e n , de w a a r d e
van de r e a c t i e f a c t o r b e p a l e n . In t a b e l 12 worden de w a a r den van de r e a c t i e f a c t o r e n van e n k e l e N e d e r l a n d s e b e k e n en
s l o t e n gegeven.
F a b e r (1972) h e e f t o n d e r z o c h t h o e de g e m i d d e l d e j a a r l i j k s e a f v o e r en h e t v e r l o o p van de g e m i d d e l d e m a a n d e l i j k s e
a f v o e r d o o r h e t j a a r t e v e r k l a r e n z i j n d o o r de g e b i e d s k e n merken van een a f w a t e r i n g s g e b i e d . Het o n d e r z o e k h e e f t z i c h
b e p e r k t t o t k l e i n e r e r i v i e r e n i n h e t h o g e d e e l van N e d e r l a n d . De g e m i d d e l d e j a a r l i j k s e a f v o e r w o r d t n a t u u r l i j k i n
b e l a n g r i j k e mate b e p a a l d d o o r de g r o o t t e van h e t a f w a t e r i n g s g e b i e d . De g e m i d d e l d e j a a r l i j k s e a f v o e r p e r o p p e r v l a k -
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Tabel 12.Dewaardevandereactiefactoren a,ß,y, 0.en to
voorverschillende typen afvoer (DeZeeuw, 1966).
Reactiefaktor
in mm.etnv 1

waarde

= 192
= 100 à200

interpretatie en herkomst

Oppervlakte-afvoer van 0,42ha te Hays, Kansas,
fig. 3.7.1
Oppervlakte-afvoer van Geuldalflank te Epen,
beschrijving HEIMANS, 6.5

= 5
- 2à3
- 2
=
=
-

1,4
0,8
0,7
0,67

Leeglopen van door zeer snelle afvoer gevulde
Geleenbeek, 6.6
Hellend terrein met ondiepe keileem langs het
Oude Diep, DE JAGER
Oppervlakte-afvoer Koekanger Made met niet
verbeterde sloten, DE JAGER
Oppervlakte-afvoer in de Geul, 6.5
Oppervlakte-afvoer indeDelaware River,fig.3.7.2
Kavelafvoer in de Rottegatspolder, 6.3
Koekanger Made (sloten verbeterd), Oldenhave
enz., DE JAGER

•--- 0,63
= 0,60
= 0,36
= 0,3
== 0,25
= 0,07
- 0,05
= 0,03 à 0,05
= 0,03

ß=

0,015
0,00312

ß=
ß=
ß-

0,003
0,003
0,002à0,003

ßß=

0,0015
0,0005

Kavelafvoer van de drainage te Eist, 4.5
Kavelafvoer in de Kleine Dommel, 6.4
Gebiedsdeel met ruime slootafstand langs
Lunterse beek, 6.6
3.7.2
Oppervlakte-afvoer in de Skunk River, fig.
Dennebos met weinig sloten te Grollo, 6.6
Moerasafvoer in de Kleine Dommel, 6.4.
Moerasafvoer in de Geul, 6.5
Moerasafvoer Koekanger Made met niet verbeterde sloten, DE JAGER
Waarschijnlijk moerasafvoer uit Ederveen naar
Lunterse beek, 6.6
Moerasafvoer van vennen te Grollo, 6.6
Kwelafvoer uit Veluwe in bron Fonteinallee,
Doorwerth, 6.6
Kwelafvoer in de Lunterse beek, 6.6
Kwelafvoer in de Kleine Dommel, 6.4
Schommeling diepe grondwaterstanden te Baarn,
5.5
Kwelafvoer in de Geleenbeek, 6.6
Kwelafvoer in de Geul, 6.5

te-eenheid (specifieke afvoer) blijkt echterooktecorrelerenmetdegrootte vanhetafwateringsgebied endebodemgesteldheid endegrondwaterstanden aldaar. De specifiekeafvoer iskleiner naarmatedeoppervlaktevanhetafwateringsgebied groter is.Hetverband metdebodemgesteldheid ende
grondwaterstanden isweergegeven intabel13,waaruit blijkt
dat eenafwateringsgebied metpermeable ondergrond endiepe
grondwaterstanden de kleinste specifieke jaarlijkse afvoer
geven en afwateringsgebieden met impermeable ondergrond en
steile hellingen de grootste specifieke jaarlijkse afvoer.
Ook veengebieden worden gekenmerkt door eenhoge specifieke
jaarlijkse afvoer.
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Tabel 13. Degemiddelde waarden vande j a a r l i j k s e specifieke
afvoer (Q.) , de specifieke afvoer vanh e t zomer
h a l f j a a r \Q ) en de specifieke afvoer vanh e t winter
h a l f j a a r {Ó ) van enkele kleinere Nederlandse
stroomgebieden volgens Faber (1972).
Typologievanhetstrocmgebied

ton2):

Q.{inm/sec.

% vande

jaarlijkse neerslag:

Q:
z

Q:
w

doorlatende gronden

5,6

26

2,9

8,3

ondcorlatendegronden
endoorlatende gronden

7,3

33

4,6

10,3

9,5

44

6,5

12,6

14,9

61

16,7

13,0

60

7,4

19,1

ondcorlatende gronden

stuwwalnetondcorlatendegronden
veengronden

13,2

De v a r i a t i e v a n de s p e c i f i e k e g e m i d d e l d e

maandelijkse

a f v o e r d o o r h e t j a a r k a n a a n z i e n l i j k v e r s c h i l l e n p e r afwateringsgebied.

Faber o n d e r s c h e i d t

twee t y p e n ,

zoals

weer-

g e g e v e n i n f i g u u r 2 3 . Type 1 w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n
g r o t e r e w i n t e r - dan z o m e r a f v o e r en e e n z e e r c o n t i n u v e r l o o p
van de a f v o e r i n de maanden a p r i l t o t s e p t e m b e r . Het v e r l o o p
v e r t o o n t g r o t e o v e r e e n k o m s t e n met h e t v e r l o o p v a n de n e t t o -

-12.2

^ 7 . 7
Mark

Weerijs

•14.8

•14.9

20.4

dec

Weerijs

^ L

Drentse A

jan

Hegge

dec

5.0

Aa
Regime Type 1

Figuur23.DeregimesvanenigeNederlandsebekenvolgens
Faber (1972).

Regime Type

2
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neerslag (figuur 18).Dit type wordt aangetroffen in afwateringsgebieden met een grote oppervlakteberging (weinig
verhang) en veel infiltratie naar het diepere grondwater. In
deze gebieden wordt gedurende de zomermaanden de neerslag
verdampt. Type 2 wordt gekenmerkt door een grotere zomerdan winterafvoer. Het verloop vertoont een grote overeenkomst met die van de neerslag. In afwateringsgebieden met
een slecht doorlatende ondergrond en een steil verhang, zoals in de Twentse stuwwallen met ondoorlatende Tertiaire
klei in de ondergrond, wordt slechts een gering deel van de
neerslag verdampt. Faber heeft daarnaast nog een aantal
subtypen van type 1 onderscheiden op grond van het verloop
van de gemiddelde maandelijkse afvoer gedurende de zomermaanden,waarbij een steeds groter deel van de neerslag niet
verdampt wordt,maar wordt afgevoerd als basisafvoer. Faber
heeft ook getracht beide kenmerken van het regime van de
rivieren te combineren. Dit bleek aan de hand van het beperkte aantal bestudeerde beken niet mogelijk.
Samenvattend kunnen we stellen dat de hoeveelheid afvoer en de temporele variatie daarin op een punt voorspeld
kunnen worden aan dehand van de volgende transformatiefactoren:
- de grootte vanhet afwateringsgebied,
- de grondwaterstanden inhet afwateringsgebied,
- de doorlatendheid van de ondergrond van het afwateringsgebied,
- het verhang, de doorsnede en de dichtheid van het leidingenstelsel inhet afwateringsgebied.
Tot slot zullen we nog kort ingaan op het verloop van
een afvoergolf stroomafwaarts. Hierin is een aantal algemeenheden teonderkennen. In figuur 24 is aangegeven hoe een
afvoergolf als gevolg van een korte heftige bui in een beperkt gebied zich stroomafwaarts beweegt. Door de stroming
onder invloed van de zwaartekracht, treedt dispersie van de
watermassa op. Het gevolg hiervan is dat de gepiektheid van
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Figuur 24. Het stroomafwaartse verloop van een afvoerpiek
b i j neerslag op een beperkt deel van een
afwateringsgebied (Leopold en Maddock, 1954).

Figuur 25. Het stroomafwaartse verloop van een piekafvoer
b i j neerslag op een groot deel van een afwateringsgebied (Strahler, 1965).
de a f v o e r g o l f s t r o o m a f w a a r t s a f n e e m t . Deze s i t u a t i e i s w a a r s c h i j n l i j k r e p r e s e n t a t i e f voor zeer g r o t e afvoeren, d i e
s l e c h t s e n k e l e malen p e r j a a r o p t r e d e n . Zeer g r o t e a f v o e r e n
worden n a m e l i j k v e r o o r z a a k t d o o r l o k a l e s t o r t b u i e n .
De s i t u a t i e w o r d t g e c o m p l i c e e r d e r a l s een g r o t e r g e b i e d
g e d u r e n d e l a n g e r e t i j d n e e r s l a g o n t v a n g t . Een v o o r b e e l d
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hiervan treft men in figuur 25.Afgebeeld zijn zowel de afvoer als de specifieke afvoer.Hetverloop van de specifieke
afvoer vertoont een gelijk beeld als bij een korte intensieve bui op een klein deel van het stroomgebied: door dispersie vlakt depiek stroomafwaarts af.De piekwaarde van de
afvoer neemt echter toe, omdat in stroomafwaartse richting
een steeds groter deel vanhet stroomgebied water levert.
Samenvattend kunnen we stellen dat in stroomafwaartse
richting:
- de hoeveelheid water, die per jaar wordt afgevoerd, toeneemt,
- de piekafvoeren, die enkele malen per jaar optreden,
afnemen,
- de verhouding tussen de afvoer in de maand met de meeste
en demaand met deminste afvoer zal veranderen, omdat de
afgevoerde hoeveelheid in de maand met de meeste afvoer
kleiner en de afgevoerde hoeveelheid in de maand met de
minste afvoer groter wordt.
- Menselijke regulatie
Voor een beschrijving van de ontwikkeling van het menselijke ingrijpen indewaterhuishouding endegevolgen,die
dit heeft gehad voor de oppervlaktewaterbewegingen, zullen
we ons eerst richten op het lagere deel van Nederland. Het
gaat hierbij om dat deel dat globaal onder het Normaal Amsterdams Peil isgelegen, zoalswordt weergegeven in figuur
26. Indit gebied grijpt demens het sterkst en reeds gedurende enige eeuwen in de waterhuishouding in. In het hogere
deel van Nederland dateren debelangrijkste ingrepen uitdeze eeuw.
Laag Nederland
Het lagere deel van Nederland heeft tot in de twaalfde
eeuw sterk onder invloed gestaan van overstromingen doorrivieren en getijdebewegingen. In die tijd was de menselijke
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Figuur26.DeinditrapportgehanteerdeindelingvanNe
derlandinhoogenlaag.
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occupatie hieraan aaangepast door de bewoning te beperken
tot dehoogste plekken ofaangelegde hoge plekken (terpen en
dergelijke). Bedijkingen vonden pas plaats in de tweede
helft van de twaalfde eeuw.HetUtrechts-Hollands veengebied
werd pas ontgonnen rond 1100 na Chr., waarbij de nederzettingen werden aangelegd op de oeverwallen van kreken en
veenrivieren. In de kreken en rivieren stroomde het oppervlaktewater natuurlijk af en stond onder invloed van de getijdebewegingen. Het toenhoger gelegen veengebied werd ontwaterd door sloten,die natuurlijk afvoerden opdekreken en
rivieren. Door de ontwatering is het veen en de klei in dit
gebied echter ingeklonken, waardoor op een gegeven moment
afvoer naar de kreken en rivieren niet meer mogelijk was.
Bedijking van dekreken en rivieren werd noodzakelijk enhet
neerslagoverschot diende met hoosschoppen, tonmolens en na
de 14e eeuw ook met windmolens van de sloten naar de kreken
gebracht te worden. Aangezien de verdergaande ontwatering
een steeds verdere daling van het oppervlak tot gevolg had,
moest een steeds groter hoogteverschil worden overbrugd.
Om eenbetere peilbeheersing mogelijk temaken,zijn in
de mondingen van de kreken en rivieren dammen gelegd. Door
deze dammen wordt bij hoog water en bij stormvloeden het
zeewater buitengehouden, terwijl bij laag water het water
via sluizen naar zeekan afstromen.Voorbeelden hiervan zijn
de dammen in de Oude Rijn bij Katwijk, de Vecht bij Muiden
endeAmstel bijAmsterdam. Ook de aanleg van de Afsluitdijk
en de Haringvlietdam zijn voorbeelden hiervan. Door deze
ingrepen zijn twee typen oppervlaktewater ontstaan, namelijk
boezemwater enpolderwater. Dekreken en rivieren hebben hun
oorspronkelijke hoogteligging behouden en wateren via sluizen af op zee;ze vormen de boezemwateren. Ze onderscheiden
zich van polderwateren, die slechts door bemaling kunnen
afwateren, doordat door klink het oorspronkelijke oppervlak
is gedaald.
In een later stadium is ook boezembemaling toegepast.
In neerslagrijke periodes moest namelijk de afvoer uit polders geborgen worden in de boezemwateren tot het moment dat
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lozing via sluizen mogelijk was. Hiervoor zijn aanzienlijke
oppervlakten nodig,wil er geen wateroverlast inhetboezemgebied optreden. Door boezembemaling kan op elk gewenst moment op zee worden geloosd en is minder berging noodzakelijk. Een deel van de boezemwateren (meren en piassen) is
later kunstmatig drooggelegd.
Sinds de twaalfde eeuw zijn ook de kwelders van het
zeekleigebied van Noord- en Zuidwest-Nederland ingedijkt.
Door hun hoge ligging en de geringe klink van de zavel en
zavelige klei washet overhet algemeenmogelijk omuitsluitend middels sluizen op zee te lozen. Pas in de laatste
tientallen jaren zijn,alsgevolg van dehogere eisen die de
landbouw aan ontwatering stelt, gemalen aangelegd. Op het
ogenblik worden nog slechts enkele kleine polders in Zeeland, Groningen enopdeWaddeneilanden nietbemalen.
De bedijking van het rivierengebied van Gelderland,
Utrecht en Zuid-Holland iswaarschijnlijk reedskort na 1100
begonnen door plaatselijke ophogingen vandeoeverwal-len. In
de 13e eeuw is hier de georganiseerde waterstaatzorg ontstaan. Rond 1400 was de gehele bedijking gesloten. Afwatering van het bedijkte gebied vond plaats door natuurlijke
afstroming via de kom naar een sluis in het benedenstroomse
deel van depolder. Op het ogenblik wordt ook het rivierengebied bemalen.
Vanaf de 17e eeuwwordt in de poldergebieden ook water
ingelaten. Hierbijwordt gebruik gemaakt vanhet natuurlijke
verval: door het openen van sluizen stroomt water uit de
boezem naar de lager gelegen polder. Aanvankelijk werd dit
water voornamelijk gebruikt voor de doorspoeling van vervuild water. In deze eeuw is echter door toenemende ontwatering gedurende de winter, een toenemende belasting met
chemische stoffen en de toegenomen zoute kwel, de behoefte
aan watertoevoer gedurende de zomer toegenomen. Het water
wordt gebruikt voor de bestrijding van vervuiling, verzilting enverdroging. Voor relatief schoonwater ismen steeds
meer aangewezen opwater uitde grote rivieren.
Op het ogenblik wordt in de meeste afwateringsgebieden
in Laag Nederland gedurende de zomer water van buiten aan-
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gevoerd. Uit figuur 27 blijkt dat slechts delen van Groningen enhet grootste deel van Zeeland geen wateraanvoermogelijkheden hebben. Er bestaan echter plannen om ook dit ook
in de toekomst mogelijk te maken Inventarisatie Watervoorziening, 1981).
In het droge jaar 1976 is er gedurende het zomerhalfjaar in totaal 1188 x 10 m water aangevoerd voor peilbeheersing en nog eens 602 x 10 m voor de doorspoeling van
water met een te slechte kwaliteit (Van Boheemen en De Wil-
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ELguur27.Gebiedenmetwateraanvoerindedrogezomervan
1976,ingedeeldnaarherkomstvanhetwater
(VanBoheemenenDeWilde,1979).
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de, 1979). Het water is voor het grootste deel aangevoerd
vanuit de Rijn of is onttrokken aan de berging op het IJsselmeer. Dit laatste water is ook afkomstig van de Rijn.
Daarnaast is de aanvoer van Maaswater en water van kleinere
grensoverschrijdende rivieren slechts van regionaal belang.
In figuur 28 wordt ook aangegeven uit welke bron de verschillende afwateringsgebieden zijnbevoorraad. In figuur 28
wordt aangegeven via welkewegen hetwater wordt aangevoerd.
De sturing van dit hoofdaanvoersysteem wordt voornamelijk

hoofdaarwoer
systeem
secundaire
aanvoerwegen

1

C^

50km

Figuur28.Deliggingvandebelangrijkstewateraanvoerwegen
(VanBoheemenenDeWilde,1979).
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bepaald door de stuwen in de Nederrijn (reguleert de hoeveelheid Rijnwater, die via de IJssel naar het IJsselmeer
wordt aangevoerd), de sluizen in de Afsluitdijk en het
Noordzeekanaal (reguleert de berging op het IJsselmeer), de
sluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal (reguleert de aanvoer
van Waalwater naar Lek en IJsselmeer en omgekeerd) en de
sluizen in het Haringvliet (reguleert de hoeveelheid Waalwater, die via de Nieuwe Waterweg naar zee wordt afgevoerd,
terbestrijding van zoutindringing).Voor de toekomst worden
nog belangrijke veranderingen in dit hoofdaanvoersysteem
overwogen, zoals de aanleg van een kanaal tussen Maarsen en
Bodegraven (voor de aanvoer van IJsselmeerwater naar Midden
West-Nederland) en de verzoeting van het Grevelingen bekken
(voor berging en aanvoer van Waalwater naar de Zeeuwse eilanden).
Naasthet discontinue verloopvan de afvoer van polders
naar boezems en van boezems naar zee door het gebruik van
gemalen en sluizen, wijkt de afvoer in de laaggelegen polders ook af van het in de vorige paragraaf beschreven afvoerproces doorhet optreden van kwel endoor de aanvoer van
water vanbuiten depolder. Bijdebestudering van dewaterhuishouding vanLaag Nederland zijn de inputs kwel en inlaat
inhet afvoermodelvan figuur 21dan ook vanbelang. Kwel is
er voor verantwoordelijk datdeminimumafvoeren in vergelijking groter zijn. De inlaat van water zorgt voor een geheel
ander verloop van de afvoer gedurende de zomermaanden.
Rijkswaterstaat (Globale Methode,1976)heeft insamenwerking methet ICW eenwaterbalansmethode ontwikkeld,waaruit af te leiden valt welke hoeveelheden water per tijdseenheid in- of uitgelaten moeten worden in een poldergebied,
indien men een constant peil ten behoeve van de landbouw
wenst te handhaven. Hierbij wordt binnen de afwateringseenheid een aantal subgebieden onderscheiden waarvoor deelwaterbalansen worden opgesteld. Men onderscheidt open water,
stedelijk gebied en cultuurgrond. Het laatste gebiedstype
wordt verder onderverdeeld naar de textuur van debodem. In-
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puts inhet model zijn de neerslag en de kwel. Deze laatste
is bekend uit diverse regionale geohydroiogische studies,
zoals globaal samengevat in tabel 14. Aangenomen wordt dat
75% van de kwel direct in het open water terecht komt en de
rest in cultuurgrond. De deelwaterbalansen worden dan als
volgt opgesteld. Voor open water wordtde actuele verdamping
gelijk gesteld aan de uit klimaatgegevens te berekenen potentiële verdamping. Inhet stedelijke gebied wordt deactueleverdamping op nul gesteld, omdat de afvoer door asfaltering, bebouwing en riolering zeer snel plaatsvindt en dus
niet kan verdampen. Deberekening van dedeelwaterbalans van
de cultuurgrond is gecompliceerder. Reductie van de potentiële verdamping met eengewasfactor en aanvulling door zijdelingse toestroming, afhankelijk van de textuur van de bodem met een toestromingsfactor, maken een berekening van de
verandering in de vochtvoorraad in de bodem mogelijk, die
betrouwbaar is.
Tabel14.Globaleramingvandetotalehoeveelhedenkwel
inverschillendegebiedenvolgensdeBeschrijving
WAMAMO-netwerk(1976).
o

Totale kwel

Gebied:

(in m / s e c . ) :

Noordwest-Overij sse 1

1,4

Noordoostpolder

7,8
17,0

Flevoland
Schermerboezem

1,7

Wieringermeer

2,8

Amstelland

1,3

Delfland

1,8

Rijnland

2,6

Schieland

1,3

Zuidhollandse Ei landen

4,6

Zeeland, exclusief

polders

lozend op Westerse?] telde

5,0

Linge

1,5

Totaal

48,8
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In het kader van de PAWN-studie z i j n door Rijkswaters t a a t voor verschillende afwateringsgebieden van deze balans
berekeningen opgesteld, gebaseerd op klimatologische gegevens over een periode van v e e r t i g j a a r . Een voorbeeld van de
peilbeheersingsberekening voor het afwateringsgebied Rijnland zien we in figuur 29.
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Figuur 29. Het verloop van de aan- en afvoer van het afwateringsgebied Rijnland, indien een constant p e i l wordt
gehandhaafd.
Meetinterval: 10 dagen
Meetperiode: 1930 t/m 1970
(Subsysteem Midden-Vfest-Nederland, 1975).
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Hoog Nederland
Het hogere deel van Nederland heeft relatief gezien
veel minder onder invloed gestaan van overstromingen door
riviertjes enbeken.De overstromingen blevenbeperkt totde
smalle beekdalen, waar geen bewoning plaats heeft gevonden.
Pas aan het einde van de vorige eeuw zijn ten behoeve van
het veranderd agrarisch gebruik belangrijke wijzigingen aangebracht in de waterhuishouding. Door ontginning van natte
heide- en broekgebieden kwam er meer neerslag snel tot afvoer, waardoor de afvoercapaciteit van de hoofdbeken vaker
werd overschreden ende overstromingen uitgebreider en langduriger werden. Het intensievere agrarische gebruik van de
beekdalenmaakte deze overstromingen,mede door de invoering
van kunstmest ongewenst. Door het verbreden, verdiepen en
rechttrekken van de beken is de transportcapaciteit vergroot. Vooral in het kader van tewerkstelling gedurende de
dertiger jaren en in het kader van ruilverkavelingen,na de
Tweede Wereldoorlog zijn veel van deze ingrepen uitgevoerd,
zodat er op dit ogenblik naar schatting een fractie van de
Nederlandse beken noghunmin ofmeer natuurlijke vorm bezit
(Tolkamp, 1980).
In de zestiger jaren van deze eeuw werden waterconservering en wateraanvoer in Hoog Nederland, mede als gevolg
van de vergrote ontwatering, steeds belangrijker voor de
landbouw. Om afvoer inperiodenmetweinig neerslag tegen te
gaan zijn er in vele waterlopen beweegbare stuwen gebouwd.
Deze staan open in neerslagrijke perioden. De mogelijkheden
van wateraanvoer zijn beperkt door de hoogteverschillen en
er isbemaling noodzakelijk om het water van buiten het afwateringsgebied aan tevoeren.
Indedroge zomer van 1976 is er intotaal 176 x10 m
water in dit deel van Nederland aangevoerd (Van Boheemen en
De Wilde, 1979). De afwateringsgebieden in Hoog Nederland
met wateraanvoer zijn aangegeven in figuur 27. De kaartoppervlakken in dit figuur geven slechts een grove aanduiding
van het gebied dat werkelijk water ontvangt. Veelal betreft
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zandrug

ondooriatende basis

Figuur30.Deinvloedvanwater
aanvoerindebeekdalenvan
hethogergelegendeelvanNederland
(VanBoheemenenDeWilde,1979).
het uitsluitend de hoofdwatergangen in het aangeduide gebied. Door dehoogteverschillen heeft dit water slechts een
beperkte invloed op de omgeving (figuur 30).Ook de invloed
van stuwen indebelangrijkstebeken isdoor de configuratie
vanhet reliëfbeperkt totdedirecte omgeving van deze stuwen.
Het effect van de verschillende ingrepen in de waterhuishouding op het natuurlijke waterafvoerproces is slechts
in beperkte mate bekend. Empirisch onderzoek naar het afvoerverloop van de Sleenerstroom voor en na vergroting van
de ontwatering door De Jager (1965) en Schoolkate (1976)
duidt op veranderingen in de reactiefactoren en verkleining
van het percentage neerslag dat deelneemt aan de snelle afvoer. De Jager (1965) geeft aan dat door verbetering de
piekafvoeren kunnen toenemen door vermindering van berging
bij inundaties en door vergroting van het gebied dat deelneemt aan de snelle afvoer. De reactiesnelheid kan bij een
vergrote ontwatering echter afnemen, doordat de berging in
de onverzadigde zone toeneemt. Een algemene maat is echter
niet tegeven.
Waterconservering en wateraanvoer hebben een grote invloed ophetbeekregime gedurende de zomer. Door stuwing zal
er gedurende de zomermaanden geen afvoer meer plaatsvinden
en stroomt het water in de gestuwde beekpanden niet meer.
Daarnaast kunnen bepaalde beekpanden, die vroeger gedurende
de zomer droogvielen nu het gehele jaar water bevatten.
Vindt er tevens wateraanvoer plaats, dan treedt er een pe-
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riodieke omkering van de stroomrichting op, doordat het water door hetzelfde bekenstelsel wordt aangevoerd als waardoor het is afgevoerd.
Samenvattend kunnen we stellen, dat de volgende factoren van belang zijn bij de menselijke regulatie van de
temporele en ruimtelijke variatie van de hoeveelheid afvoer
in een afwateringsgebied:
- De hoeveelheid kwel per tijdseenheid.
- Dehoeveelheid aangevoerd water per tijdseenheid.
- De wijze vanmanipulatie metbehulp van sluizen, stuwen en
gemalen.
Overzicht van dewaterbeweging inNederland (output)
Een systematisch overzicht van de hoeveelheden water
die per tijdseenheid een bepaald waarnemingspunt passeren is
niet eenvoudig te geven. Sinds 1942 wordt er op een groot
aantal punten inNederland min of meer regelmatig de waterstand geregistreerd. De ligging en de aard van deze punten
worden aangegeven op deoverlays "Hydrologische waarnemingspunten" behorende bij deWaterstaatskaart, schaal 1:50.000.
De bruikbaarheid van deze registratie is echter voor dit
onderzoek beperkt, omdat veel waarnemingen slechts zeer
onregelmatig (bij voorkeur in perioden met grote afvoeren)
of met een lage frequentie worden verricht. Betrouwbare
voorspellingen van gemiddelde en extreme waarden zijn daarom
niet eenvoudig te doen. Daarnaast zijn de metingen moeilijk
te operationaliseren, omdat de meeste waarnemingen worden
verricht door regionale of lokale overheden enniet centraal
zijn opgeslagen. Tevens zijn de registraties van waterstanden niet bewerkt tot afvoerhoeveelheden en niet omgewerkt
tot jaar- of maandgemiddelden. Verzameling en verwerking is
op deze wijze een zeer tijdrovend karwei. Een uitzondering
hierop vormen dewaarnemingen, die door Rijkswaterstaatworden verricht aan waterstanden op de wateren, die door het
rijk beheerd worden. Jaarlijks worden de, meestal dagelijks
verrichte, waarnemingen gepubliceerd in het Jaarboek van
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Waterstanden, uitgegeven door Rijkswaterstaat Directie Waterhuishouding en Waterbeweging. Sinds enige jaren worden
deze gegevens ook in een computer opgeslagen. In deze vorm
worden ze o.a. ingevoerd in het Water Management Model
(WAMAMO), datdoor Rijkswaterstaat isontwikkeld tenbehoeve
van de PAWN-studie (BeschrijvingWAMAMO-Netwerk ,1967).
5.1.2.Waterbeweging onder invloed van de getijdenwerking
Alle hemellichamen oefenen een aantrekkingskracht uit
op de aarde. De grootte van deze kracht is afhankelijk van
de afstand vanhethemellichaam totde aarde endemassa van
het hemellichaam. Door de onderlinge stand ten opzichte van
elkaar kunnen deze aantrekkingskrachten elkaar versterken of
tegenwerken. Het duidelijkst waarneembaar is deze invloed
van de hemellichamen op de aarde in de aantrekking die de
zon endemaan uitoefenen opdegrote watermassa's van zeeën
en oceanen; resulterend in de getijdebewegingen. De werking
van de getijdebeweging onder invloed van de maan is weergegeven in figuur 31. Op de plaatsen, die het dichtsbij, res-

Figuur31.Hetontstaanvangetijdenopdeaardeonderinvloedvandeaantrekkingskrachtvandemaanende
centrifugaalkracht(naar:Darwin,1898)
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Figuur32.DegetijdenstrcminginhetestuariumvandeWesterschelde(Stroanatlas,1976).
pectievelijk het verst van demaan af zijngelegenwordt het
zeewater aangetrokken entreedthoogwater ofvloed op.Op de
plaatsen, die halverwege deze beide punten zijn gelegen,
wordt het zeewater het sterkst weggetrokken en treedt laagwater of eb op. Aangezien de aarde in 24 uur om zijn as
draait,wisselthet getijopéénplaats globaal elke zesuur
van richting. De invloed van de zon isminder sterk en ver-
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Figuur33.Degetijdenstrcminginhet
estuariumvandeNieuws
Waterwegendeaansluitende
benedenrivieren (Strocmatlas,1977)

103

toont een cyclus van 28 dagen. De aantrekking van de maan
wordt gedurende deze cyclus tweemaal versterkt (springtij)
en tweemaal tegengewerkt (doodtij).
De eb- en vloedbewegingen in de riviermonden en estuaria worden medebepaald doordebewegingen inde Atlantische
Oceaan en de Noordzee. De uitwisseling van water tussen de
Noordzee endeAtlantische Oceaan vindt vooral aan de noordzijde plaats. De getijdegolf in de Noordzee verloopt vanaf
Schotland tegen de klok in naar Denemarken en passeert de
Nederlandse kust vanaf Zeeland in noordelijke richting naar
de Eems. Door de trechtervorm van de zuidelijke Noordzee is
het hoogteverschil tussen hoog- en laagwater het grootste in
de Westerschelde en het geringste bij Delfzijl. De hoogte
van de getijdegolf in estuaria en op benedenrivieren wordt
mede bepaald door de diepte en debreedte van het water. Zo
bedraagt het hoogteverschil op de Westerschelde 4 à4,5meter en op de Nieuwe Waterweg slechts 1,5 meter. De waterhoogten voor verschillende plaatsen in Nederland worden
jaarlijks voorspeld engepubliceerd inde getijdetafels.
Door de getijdebewegingen treden er grote waterverplaatsingen op,die elke zes uurvan richting veranderen. De
ebstroom isover het algemeen sterker dan devloedstroom.De
maximale snelheid van de ebstroom kan variëren van 4 tot 6
km/uur. De afwisseling van eb- en vloedstroom treedt ook op
in de benedenlopen van de rivieren. Op de Hollandse IJssel
totongeveer Gouda,opdeLek tot ongeveer Schoonhoven enop
de Merwede tot ongeveer Sliedrecht. Daarnaast wordt het rivierwater stroomopwaarts hiervan gestuwd: op de Waal ongeveer totopdehoogte van Tiel. De stroomrichting en stroomsnelheden bij normaal en springtij per uur worden per uur
weergegeven inde stroomatlassenvan de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine. De situatie tijdens de maximale eb-envloedstroom inde estuaria vandeWesterschelde,
De Nieuwe Waterweg en de Eems/Dollard is weergegeven in de
figuren 32,33 en34.

104
3 uur na H W Delfzijl

——•—•*•
*
22.30
©

Stroomrichting
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3,0lm/uur en groter
2,2 zm/uur bij gem.tij
. plaats van meting
3.0 zm/uur bij gem. ipringtlj
Kentering (Stil water)

Figuur 34. De getijdenstxcming i n h e t Dollard-Eons estuarium
(Stroamatlas, 1978).
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5.1.3. Waterbeweging onder invloed van dewindwerking
Door de wind kan er een kracht worden uitgeoefend op
het oppervlaktewater. De waterdeeltjes gaan daarbij in de
richting van dewind meebewegen,waarbij golven ontstaan. De
wijze waarop de kracht van de wind wordt omgezet in een
golfbeweging inhetwater is samengevat in figuur 35.Factoren, die de mate van golfbeweging bepalen zijn,naast de
windsterkte, de lengte van het open water in de windrichting, de diepte vanhetwater ende tijdsduur gedurende welke de wind langs het water strijkt. Hierdoor is de invloed

Wind
>
drukkracht

^

trekkracht

totale kracht

3-

drukkracht

trekkracht

Figuur35.Hetontstaanvangolvenonderinvloedvande
windwerking (StrahlerenStrahler,1974).
van de wind op het oppervlaktewater vooral van belang in
grote oppervlaktewateren, zoals meren, estuaria en zeeën en
onder specifieke omstandigheden ook in langgerekte smalle
wateren. In het algemeen geldt echter dat de windwerking
alleen bij stormen een belangrijke tijdelijke rol vervult.
Een voorbeeld hiervan is de stuwing van het Noordzeewater
door de noordwestelijke wind in de estuaria van ZuidwestNederland. De zware noordwesterstorm, in combinatie met
springtij, vormde in februari 1953 de aanleiding tot de
grote overstromingen in Zeeland.
Inde ondiepe Hollandse en Friese plassen zorgt dewind
voor vrijwel constante opwoeling van detritus van de bodem.
De troebeling van het water en de geringe lichtdoordringing
zijn karakteristieke kenmerken van dit type ecosysteen. Tevens verhindert de stroming van water onder invloed van de
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wind dat de plassen geheel verlanden. Een deel van de meren
en plassen ismede door afslag uitgebreid. Onder de huidige
klimatologische omstandigheden is de afslag vooral merkbaar
aan de noordoost- en oostzijde. In Friesland worden op het
ogenblik velekilometers meeroever verstevigd, omdat door de
waterrecreatie de rietkragen, die een natuurlijke bescherming tegen deze windafslag vormen, beschadigd of vernietigd
zijn.
Lokaal kan wind stromingen in wateren veroorzaken, die
van belang kunnen zijn voor levensgemeenschappen. Gedurende
perioden met temperaturen onder het vriespunt kan wind de
bevriezing van water tegengaan en wakken open houden, die
van belang zijn voor het fourageren van watervogels en de
zuurstofvoorziening vanvissen.

5.2.Meegevoerde stoffen en energie
Niet alleen de waterhuishouding is gewijzigd door de
mens, ook de chemische samenstelling van het oppervlaktewater is ingrijpend veranderd. Door de ontwikkeling van de
industrie, de invoering van kunstmest in de landbouw en het
veranderende consumptiepatroon van de sterk groeiende bevolking ènhet feit dat afval in steedsmindere matewordthergebruikt, is de uitstoot van chemische stoffen in aantal en
hoeveelheid sterk toegenomen. Een belangrijk deelhiervan is
inhet oppervlaktewater terecht gekomen.Een illustratie van
de gevolgen voor de chemische samenstelling van het oppervlaktewater wordt gegeven in tabel 15waar de chemische samenstelling van het Rijnwater in 1875 vergeleken wordt met
die van1970.
Om een inzicht te geven indewijze waarop de chemische
samenstelling van het Nederlandse oppervlaktewater mede
wordt bepaald door oppervlaktewaterbewegingen, zal eerst een
overzicht worden gegeven van deherkomst van de verschillende chemische stoffen, die in hoofdstuk 4 relevant zijn geacht voor de levensgemeenschappen. Tevens wordt aangegeven
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Tabel 15. De samenstelling van het Rijnwater in 1970/72 en omstreeks 1875 (Rijnnota, 1973).
/

(Lobith 1970/72)

(omstreeks 1875)

Cl

mg/l

233

20

0 -verzadiging

%

40

100

BZV

mg/l

10,4

KMnO,-verbruik

mg/l

53

10

K o C r o 0 -verbruik

mg/l
8

3

hardheid

°D

16

NO

mg/l

10,9

mg/l

0,8

MH4

mg/l

3,2

0,1

P

°4

mg/l

1.3

< 0,2

SO,
4
HC03

mg/l

96

35

mg/l

150

175

Fluoride

mg/l

Na

mg/l

K

mg/l

3
N02

0,4
120
8,5

1,5
0

9

5
5

Ca

mg/l

Mg

mg/l

10,5

10,5

Fe-totaal

mg/l

1,9

0,2

Pb in oplossing
Pb-totaal
Cu in oplossing
Cu-totaal
Z n in oplossing
Zn-totaal
Cr in oplossing
Cr-totaal
Co in oplossing
Co-totaal
Hg in oplossing
Hg-totaal
As in oplossing
As-totaal
Ni in oplossing
Ni-totaal
Cd in oplossing
Cd-totaal
olie
fenolen
basen
aromaten
gechloreerde koolwaterstoffen
nitro-verbindingen

100

3
mg/m
3
mg/m
,3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
mg/l
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m

10

mg/m
detergenten

9

14

4o
i4o

9

300

9

15

9

54

9

mg/m

9

3,5
4

9

0,6

9

1,8

0,1

9

9

9

10

O

11

o

17

9

3,9
1

9
9

< 0,01

48

0

11

0

18

0

15

0

1-10

0

1,7
3

?*

?

3

cholinesterase-remmers

50

50

2,4

300

'

0
0
J
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hoe demens deze reguleert.
Vervolgens wordt beschreven opwelke wijze deverschillende chemische stoffen zich in het oppervlaktewater verplaatsen en welke manieren van regulatie de mens hierbij
hanteert. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de chemische samenstelling vanhetNederlandse oppervlaktewater.
5.2.1. Herkomst van stoffen en energie (input)
Een nationaal overzicht van de herkomst van de verschillende relevant geachte stoffen wordt gegeven door het
Indicatief Meerjaren Programma Water van de rijksoverheid
voor deperiode 1980 - 1984 (I.M.P., 1980). Hier volstaan we
met een samenvatting, aangevuld met gegevens uit andere
bronnen. Deze aanvullingen betreffen veelal de herkomst van
verschillende chemische stoffen door verspreide lozingen,
zoals door de landbouw en natuurlijke uitspoeling, die in
vergelijking met de puntlozingen door industrie en rioolwaterzuiveringsinstallaties moeilijker tekwantificeren zijn.
- chemische stoffen met een eutroflerende werking
Intabel 16wordt een overzicht gegeven van de herkomst
van stikstofverbindingen en fosfaten.
Tabel16.Debelangrijkstebronnenvaneutrofiërendestoffeninhet
Nederlandseoppervlaktewater (IndicatiefMeerjarenProgramma,1980enWaterverontreiniging,1972).
fosfaten

stikstof
verbindingen

(ton/jaar)

(ton/jaar)

grensoverschrijdende rivieren

57.000

200.000 -

industrie
huishoudens

11.000
17.000

11.500
50.000

landbouw

1.700 -2

700

natuurlijke uitspoeling
neerslag

500 -1

500

250.000

20.000 -

25.000

45.000 -

50.000
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Stikstof- en fosforverbindingen worden voor het grootste deel aangevoerd door grensoverschrijdende rivieren. Deze
bijdrage ismaximaal twee keer zogroot al die van deoverige bronnen.
Fosforverbindingen zijn binnen Nederland voor een belangrijk deel afkomstig uit de huishoudens (wasmiddelen en
faeces). Daarnaast zijn lozingen door dekunstmest- en aardappelmeelindustrie van belang. De bijdrage van de landbouw
werd tot voor kort beperkt geacht, omdat het fosfaatbindend
vermogen van de bodem vrijwel onbeperkt zou zijn. De Moolenaar (1980)geeft echter aan dathet fosfaatbindend vermogen
vandebodem voor organische fosforverbindingen uit dierlijke mest veel geringer is dan voor anorganische fosforverbindingen. Ook zouhet fosfaatbindendevermogen van debodem
veelal reeds overschreden zijn of in de nabije toekomst
overschreden kunnenworden.
In het kader van de PAWN-studie is een globale schatting van de belasting van het oppervlaktewater van 77 deelgebieden met fosfaten door diffuse bronnen gemaakt. Een
overzicht hiervan wordt gegeven in figuur 36.Hieruit blijkt
dat de belasting met name groot is in de IJsselmeerpolders
en indelen van Holland en Zeeland. Ook de belasting van het
oppervlaktewater door verschillende categorieën puntbronnen
zijn inhet kader van de PAWN studie inde computer opgeslagen (Wegner, 1981).
Stikstofverbindingen zijn binnen Nederland voornamelijk
afkomstig vanhuishoudelijke afvalwater en "natuurlijke uitspoeling". Daarnaast zijn de chemische industrie, de kunstmestindustrie en de landbouw belangrijke bronnen van herkomst. Indirect is de landbouw waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de grote natuurlijke uitspoeling. Door de
aanvoer van veel organisch materiaal en de bevordering van
demineralisatie van de organische stof door grondbewerking
en ontwatering, is deze veel groter dan onder natuurlijke
omstandigheden (DeMoolenaar, 1980).
De geschatte belasting van het oppervlaktewater van 77
deelgebieden met stikstof door diffusebronnen is aangegeven
in figuur 37. Over het algemeen is de stikstofbelasting
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Figuur36.Degeschattebelastingmetfosfaten(P-totaal)
doorlandbouw,natuurlijkeuitspoeling enkwel
(Wegner,1981).
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Figuur37.Degeschattebelastingmetstikstof(N-Kehjdal)
doorlandbouw,natuurlijkeuitspoelingenkwel
(Wegner,1981).
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groot in die deelgebieden, die ook een grote fosfaatbelasting kennen. Daarnaast is de belasting groot in Noord-Limburg ende Peel. Informatie over de omvang en ligging van de
verschillende puntbronnen van stikstof,die inhet kader van
de PAWN studie is verzameld, is bij Rijkswaterstaat in de
computer opgeslagen.
De lozing van fosfaten en nitraten door de industrie
wordt gereguleerd door lozingsvergunningen. In de toekomst
zal wellicht de defosfatering van huishoudelijk afvalwater
worden ingevoerd en het gebruik van fosfaten in wasmiddelen
worden gereglementeerd. De lozing van eutrofierende stoffen
door de landbouw isniet gereguleerd.
- zuurstofbindende stoffen
In tabel 17wordt een overzicht gegeven van deherkomst
van zuurstofbindende stoffen. De bijdrage van de grensoverschrijdende rivieren isbelangrijk. In 1975was dezebijdraTabel 17.Debelangrijkstebronnenvan zuurstofbindende
stoffen inhetNederlandse oppervlaktewater
(IMP,1980).

zuurstofbindende stoffen
(10 inwoners equivalenten/jaar)
grensoverschrijdende

rivieren

24.000 - 27.000 1

industrie
huishoudens

24.500 2
2.500

landbouw

. Volgens IMP, 1975.Deze waarde ligt volgens IMP (1980)nu te
hoog als gevolg van saneringsmaatregelen inhet buitenland
Na waterzuivering. Vóór waterzuivering
Industrie

:14.300 ton/jaar

Huishoudens :13.800ton/jaar
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ge ongeveer even groot als die van de binnenlandse bronnen.
Door saneringsmaatregelen is deze verhouding sindsdien wellicht veranderd. Binnen Nederland is de helft van de zuurstofbindende stoffen afkomstig van dehuishoudens.Verder is
het aandeel van de voedingsmiddelenindustrie, de papier- en
kartonindustrie en de chemische industrie van belang. Het
aandeel van de landbouw is in absolute zin gering. Huishoudelijke en industriële lozingen van zuurstofbindende stoffen
worden gereguleerd doorbiologische aerobewaterzuivering in
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Landbouwlozingen zijn niet
gereguleerd.
- chemische stoffen met eenhoge mate van milieugevaarlijkheid
Ondanks internationale verdragen worden nog steeds, zij
het in afnemende mate, stoffen geloosd, waarvan de lozing
geheel (zwarte lijst) of in belangrijke mate (grijze lijst)
dient teworden voorkomen, vanwege hunhoge mate vanmilieugevaarlijkheid. De herkomst van de verschillende stoffen en
de hoeveelheden, die in het oppervlaktewater terecht komen,
worden aangegeven in tabellen 18 en 19.Absoluut gezienworden veruit de grootste hoeveelheden aangevoerd door de
grensoverschrijdende rivieren. Deze bijdrage aan de totale
hoeveelheid, die inhetNederlandse oppervlaktewater terecht
komt, is voor de meeste stoffen 10 tot 20maal zo groot als
die van binnenlandse bronnen. Binnen Nederland zijn het
vooral de chemische endemetaalindustrie en,inminderemate de landbouw die eenbelangrijke bijdrage leveren. De bijdrage van dehuishoudens is zeer beperkt.De lozing van deze
stoffen wordt gereguleerd door lozingsvergunningen, gebruiksvergunningen, verboden (DDT) en zuivering van afvalwater.
- radioactieve stoffen.
Door toepassing van kernsplitsing in de oorlogsindus-
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Tabel 18.Belasting van het Nederlandse oppervlaktewater van
stoffen met eenhoge mate vanmilieugevaarlijkheid,
zoals deze voorkomen op zwarte en grijze lijsten
(IMP, 1980).
stof:

industrie
(ton/jaar)

landbouw en
huishoudens
(ton/jaar)

Rijn en
Maas
(ton/jaar)

zwarte lij st
organische halog senverbind ingen
kwik enkwikverb Lndi ngen
cadmium en cadmiumve rbindi ngen

980
0, 9
15

0
1

20
200

grijze lij st
fenolen

2000

460
10000

2000

23000

660

440

10000

nikkel

38

12

1000

koper

68

102

1300

chroom

140

10

2600

lood
arsenicum

170

100

1800

minerale o liën
zink

tin
vanadium
zilver
titaan
mobyldeen
cobalt
Cyaniden
fluoriden

10

700

10
250
1, 9
1300
1, 5
8, 2
260
29000

trie ende elektriciteitsvoorziening komen in toenemendemate radioactieve stoffen in het oppervlaktewater. Met name
tritium kan inde toekomst vanuit kerncentrales intoenemendemate inhet oppervlaktewater verschijnen,omdat deze stof
gemakkelijk door beton en ionenuitwisselaars diffundeert.
Het Vuilwaterboek (1980) geeft aan dat op het ogenblik 500
pCurie per liter Rijnwater afkomstig is van atmosferische
atoomproeven in de vijftiger en zestiger jaren, 10 tot 30
pCurie per liter Rijnwater van natuurlijke processen in de
atmosfeer endat de achtkerncentrales,die inhet stroomgebied van de Rijn functioneren met een totaal vermogen van
2700 MW ongeveer 50 pCurie per liter bijdragen. Als
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Tabel19.Debelangrijkstebronnenvanstoffenmeteen
hogematevanmilieugevaarlijkheid inhetNederlandseoppervlaktewater (IMP,1980).
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echter debestaande bouwplannen voor een totaal vermogen van
34000MW worden gerealiseerd, zal dit een gemiddelde belasting van 690 pCurie/liter opleveren. Bij lage afvoeren kan
dit wellicht tijdelijk toenemen tot 1000 pCurie/liter. Lozingen van radioactieve stoffen zijn geregeld door veleverbodsbepalingen en gebruiksvoorschriften.
- overige chemische stoffen
In tabel 20wordt een overzicht gegeven van de herkomst
en de hoeveelheden chloride, die in het Nederlandse oppervlaktewater terechtkomen.Hieruit blijkt dat de belangrijkste bron wordt gevormd door de afvoer van afvalzout van onder meer de Elzasser kalimijnen via de Rijn. In het lagere
deel van Nederland zijn de kwel van zout grondwater en
schutwater van zeesluizen belangrijke bronnen. Zout schutwater probeert men te reguleren door het terugpompen van het
water en het gebruik van bellenschermen. De herkomst en de
hoeveelheden van chemische stoffen, die direct de zuurgraad
van het oppervlaktewater beïnvloeden, zijn nauwelijks bekend. In het IMP wordt ervan uitgegaan dat het bufferende
vermogen vanhet oppervlaktewater zodanig groot is datpuntTabel 20.Debelangrijkste bronnen van chloriden inhetNederlandse oppervlaktewater (DeVries, 1976).

chloriden
(ton/jaar)
grensoverschrijdende rivieren

15.000.000

industrie

100.000

huishoudens

170.000

landbouw
natuurlijke uitspoeling

220.000

neerslag

200.000

kwel
gladheidsbestrijding
sluizen

2.300.000
300.000
6.500.000
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lozingen slechts geringe invloed zoudenhebben.Lozingen van
zuren en basen worden vooral gepleegd door de chemische industrie. De bijdrage van de neerslag, die in de afgelopen
decennia verzuurd is door het vrijkomen van zwavel bij de
verbranding van fossiele brandstoffen, is nog niet bekend.
- gesuspendeerde stoffen
Het slib dat door de grote rivieren getransporteerd
wordt (een gehalte van 30 - 70 mgr/l) is geheel afkomstig
van buiten Nederland. Jaarlijks wordt door de Rijn en de
Maas circa 3 miljoen ton slib aangevoerd. Door het geringe
verval en de aanwezigheid van kribben vindt in Nederland
uitsluitend netto-sedimentatie plaats (Voorlopig milieueffectrapport 1978).
Tabel 21.De aan-en afvoer en sedimentatie van gesuspendeerde
stoffen door de Rijn en deMaas (Grontmij, 1978).
gesuspendeerde
stoffen
(106 ton/jaar)
ca.3,0

Aanvoer
tot aande lijnVreeswijkGorinchem-Keizersveer
(inclusief Ketelmeer)

ca. 0,50

Hollands Diep-Haringvliet

ca. 1,0

Nieuwe Maas-Havens

ca.1,25

Sedimentatie

Afvoer naarz<

se

ca. 0,25

warmte
Naast de natuurlijke warmtebronnen, zoals de zon enhet
grondwater, zijn de lozingen vankoelwater door industrie en
elektriciteitscentrales steeds belangrijker geworden.Ophet
ogenblik lozen in Nederland elektriciteitscentrales met een
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totaal vermogen van 16.300MW. Ze zijn verantwoordelijk voor
75% van de totale hoeveelheid koelwater. Het koelwater is
over het algemeen 6 tot 9 graden warmer dan het ontvangende
water (Schoonwaterboek, 1979). De lozing vankoelwater wordt
ten dele gereguleerd door deaanleg vankoeltorens.

5.2.2. Transformatie
Bij het transport van energie en stoffen in het water
treden transformaties op, die kunnen leiden tot veranderingen in concentraties.Elke stofkan inprincipe verschillend reageren, omdat zijverschillende fysische en chemische
eigenschappen bezit. We zullen hieronder enige van deze
transformaties beschrijven om de principes duidelijk te maken. Hierbij worden enige voorbeelden van stoffen genoemd,
waarop deze transformaties inwerken.
- Dispersie. Alle opgeloste en gesuspendeerde stoffen en
energie proberen zich zogelijkmatig mogelijk overhet medi-

relatieve
concentratie

tl

t2

afstandtotlozingspunt

Figuur38.Deconcentratievaneenopgelostestofinstilstaandwateropverschillendetijdstippennaeen
kortelozingvandiestofopeenbepaaldpunt.
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afvoer =.228m3/sec.
gemiddelde snelheid =.320m/sec

10
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t i j d sinds puntlozing (minuten)

Figuur39.DeconcentratievanNaClinstrcmendwatercp
verschillendetijdstippennaeenkortelozingvan
diestofopeenbepaaldpunt(Day,1975).
um te verdelen. In de uiteindelijke situatie zal de concentratie van de stof in het gehele medium gelijk zijn. De
snelheid waarmee stoffen diffunderen hangt afvan de concentratie, de grootte van de deeltjes en de temperatuur (Rich,
1973).
Dit proces werkt echter zeer langzaam, maar wordt in
sterke mate bevorderd door turbulentie onder invloed van
stroming. Men spreekt dan van dispersie (Day, 1975). Het
principe van het proces isafgebeeld in figuur36.
- Stroming. Door de stroming worden alle opgeloste engesuspendeerde stoffen stroomafwaarts meegevoerd. De snelheid,
waarmee deeltjes verplaatst worden, is afhankelijk van de
stroomsnelheid van het water. Het verloop van het proces is
afgebeeld in figuur 37. De hoogste concentratie van een
stof, dat door puntlozing in het water terecht is gekomen
vinden we na beëindiging van de lozing stroomafwaarts van
het lozingspunt. Door dispersie neemt de gepiektheid echter
af.
-Adsorptie. Sommige stoffen (bijvoorbeeld fosfaten en zware
metalen)hechten zich aanhet oppervlak van colloïden, zoals
organische detritus en slibdeeltjes. Door adsorptie aan dit
gesuspendeerde materiaal zalde concentratie vandeopgeloste vorm van deze stofmet de tijd afnemen.
Het omgekeerde proces is ook bekend in de Nederlandse
wateren. Fosfaten en zuurstofbindende stoffen worden opge-
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lost vanuit de sedimenten op de bodem. Wegener (1981) geeft
voor debelangrijkste Nederlandse wateren gedurende 1976 de
volgende waarden:voor fosfaten 0,035g/m2/dag envoor zuurstofbindende stoffen0,0tot 1,85 g/m2/dag.
- Oxidatie. Vele stoffen worden, al of niet onder invloed
van bacteriën en schimmels,geoxideerd en omgezet in andere
stoffen. Demeest algemene stoffen, waarvan de concentratie
bepaald wordt door oxidatie, zijn afbreekbare organische
verbindingen en ammoniak. Doorbacteriën worden deze stoffen
omgezet in enkelvoudige chemische verbindingen en nitraten.
De concentraties van organische stof en ammoniak nemen bij
puntlozing in stromend water daardoor stroomafwaarts af,
terwijl die van fosfaten ennitraten toenemen. Doordit proces van biologische zelfreiniging wordt ook het zuurstofgehalte beïnvloed. Stroomafwaarts van een lozingspunt in een
stromende rivier zijn daardoor in principe achtereenvolgens
polysaproob,
aen ß
mesosaproob en oligosaproob water
te vinden.
- Complexvorming. Sommige stoffen gaan onder bepaalde omstandigheden verbindingen aan met andere stoffen, waardoor
hun fysische en chemische eigenschappen veranderen. Een
bekend voorbeeld hiervan is de vorming van fosforijzerverbindingen in eutrofe wateren, die gevoed worden door ijzerrijk kwelwater. De opgeloste fosfaten, die gemakkelijk opneembaar zijn voor producenten en als zodanig de primaire
produktie van een ecosysteem beïnvloeden, worden hierdoor
omgezet ineen voor producenten niet opneembare vorm.
- Buffering. Zuren en basen kunnen geneutraliseerd worden
door het voorkomen van zwakbasische en zwak zure zouten.De
zuurgraad wordt in dit geval niet beïnvloed door lozing van
zuren enbasen.
- Vergassing. Stoffen, zoals NH~, H 2 S, O, en stikstofoxiden
kunnen vervliegen.
In het kader van de PAWN—studie is getracht omhet gedrag van een aantal stoffen als resultante van bovengenoemde
processen langs een traject middels modellen te beschrijven.
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De modellen gaan er vanuit dat de concentratie van een stof
tussen twee punten exponentieel afneemt. Het gedrag kan dan
beschreven worden door de volgende functie:
(-k V/Q)
Cl =C2.e
waarin:
Cl: de concentratie van de stof inhetbovenstroomse punt
C2: de concentratie vande stof inhet benedenstroomse
punt
k: de afbraakcoëffici'éntvan de stof
V: de hoeveelheid water in de waterloop tussen beide
punten (dezewordt constant verondersteld)
Q: de stroomsnelheid
De keuze van de juiste afbraakcoëfficiënten is op dit
ogenblik nogmoeilijk. Dewaarde isnamelijk afhankelijk van
een groot aantal factoren,zoals temperatuur, afmetingen van
de waterloop, windsnelheid en -richting en de tijd. In het
waterdistributiemodel van de PAWN-studie worden voor chloriden, fosfaten, stikstof en chroom resp. de waarden van 1,
0.1, 0.2 en 0.05 per dag gebruikt (Wegner, 1981).
Ook inregionale studies zijnmodellen ter voorspelling
van het verloop van de concentratie van stoffen gemaakt.
Voorbeelden hiervan zijn het GELQAM model voor de Gelderse
beken (Systeembenadering Waterhuishouding, 1980) en een model voor de Rijn (Waterkwaliteitsmodel Rijn, 1977).

De regulatie van meegevoerde stoffen in bewegend oppervlaktewater vindt overhet algemeen plaats door regulatie bijde
bron van herkomst. In de vorige paragraaf hebben we gezien
dat dit gebeurt door verbodsbepalingen en lozingsvergunningen (zwarte en grijze lijst, gebruiksverbod DDT), zuivering (terugwinnen van zwaremetalen,biologische zuivering
van rioolwater en defosfatering van rioolwater). Slechts
sporadisch wordt tijdens transport door demens gereguleerd.
Voorbeelden hiervan zijn de verschillende methoden om olie-

122

films vanhetwateroppervlak teverwijderen,het neutraliseren van zuur oppervlaktewater door toevoeging van kalk
(Scandinavische meren),het terugpompen vanhet zoute schutwater in zeesluizen en het voorkomen van de penetratie van
zout water doormiddel van bellenschermen.
5.2.3. De chemische samenstelling vanhet Nederlandse oppervlaktewater (output)
Gegevens over de chemische samenstelling vanhetNederlandse oppervlaktewater worden verzameld door de regionale
waterbeheerders (zuiveringschappen en waterschappen) en de
rijksoverheid. Een overzicht van allemeetpunten wordtgegeven in de Catalogus Waterkwaliteit van Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding enWaterbeweging (zonder jaartal).
In tegenstelling tot de outputgegevens van de Waterbeweging heeft,voor demeegevoerde stoffenwel landelijkebewerking en verzameling plaatsgevonden. In het Indicatief
Meerjaren Programma Water (1980) wordt op kaart een overzicht gegevens van de belangrijkste parameters. Deze overzichten hebben duidelijke beperkingen. Voor een ecologische
interpretatie geldt met name dat er te veel van gemiddelde
waarden en teweinig vanhetoptreden van extreme waarden is
uitgegaan endat dekeuze van deparameters niet optimaal is
geweest.
Inhet onderstaande wordt een korte beschrijving gegeven van het inhet IMP geschetste beeld. Voor de kaartoverzichten verwijzen we naarhetbetreffende rapport.
- chemische stoffen met eutrofierende werking
Inhet grootste deel vanhetNederlandse oppervlaktewater komt gedurende de zomermaanden een hoog totaal-fosfaatgehalte voor. Slechts de bovenlopen van kleinere beken en
enkele geïsoleerd liggende plassen kennen lagere fosfaatgehalten.
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Een aanduiding van het stikstofgehalte van het oppervlaktewater is slechts mogelijk voor het ammonium-stikstofgehalte en blijft aldus beperkt tot één van de stikstofverbindingen die als voedingsstof voor de primaire producenten
fungeren kan. UIT het IMP blijkt dat in het grootste deel
van de Nederlandse wateren het ammonium-stikstofgehalte lager is dan 0,75 mg/liter. Hogere waarden komen onder meer
voor in Zuidoost-Groningen, het stroomgebied van de Regge,
de Gelderse Vallei, Rijnland en delen van Brabant en Limburg.

- zuurstofbindende stoffen
Als aanduiding vande concentratie van zuurstofbindende
stoffen in het Nederlandse oppervlaktewater, is in het IMP
gekozen voor de combinatie van zuurstofverzadigingspercentage, ammoniumgehalte enbiochemisch zuurstofverbruik. Aandeze gecombineerde weergave kleven een aantal beperkingen. Het
IMP geeft daarom deze parameters ook apart weer. Bezien we
de weergave van de combinatie, dan blijkt dat vrij veel wateren een zodanige belasting met zuurstofbindende stoffen
kennen, dat deze door het IMP ongewenst wordt geacht. Het
betreft hier met name benedenlopen van beken en polder- en
boezemwateren. De hoogste waarden worden aangetroffen in
Zuidoost-Groningen, West-Brabant en Limburg. De belasting
van de grotere wateren en de grensoverschrijdende rivieren
wordt relatief gunstig beoordeeld.
- chemische stoffen met een hoge mate van milieugevaarlijkheid
De metingen van de concentraties van een zestal zware
metalen zijn beperkt gebleven tot een beperkt aantal wateren. Hieruit blijkt dat op bijna de helft van het aantal
meetpunten de concentratie van één of meer zware metalen
hoger is dan de in het IMP gehanteerde basiskwaliteit. Met
name de concentraties van kwik en cadmium, maar ook die van
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lood en zink worden in vele gevallen door het IMP te groot
geacht. De concentraties vankoper enchroomworden door het
IMPgunstiger beoordeeld. Hoge concentraties worden met name
gevonden in de grote grensoverschrijdende rivieren, doch
treden ook op inkleinere waterlopen.Met nadruk dient er op
gewezen te worden dat de gegeven concentraties uitsluitend
betrekking hebben op die van het water. Dat grote hoeveelheiden zware metalen aan het slib geabsorbeerd kunnen zijn,
ishierin nietbetrokken.
De metingen van zeer milieugevaarlijke organische verbindingen zijn zeer beperkt geweest. Hieruit blijkt dat op
alle meetpunten de concentraties van één of meer organische
verbindingen door het IMP te groot wordt geacht. Alleen de
concentraties van anionogene oppervlakte-actieve stoffen
worden op het grootste deel van de meetpunten door het IMP
gunstig beoordeeld.

- overige chemische stoffen
In figuur 40 wordt het chloridegehalte van het Nederlandse oppervlaktewater weergegeven. Hieruit blijkt dat de
hoogste chloridegehalten voorkomen in de laaggelegen jonge
zeekleigebieden en in Noord-Holland. Duidelijk zichtbaar is
de invloed, die de zeesluizen hebben op de in de nabijheid
gelegenwateren.
- gesuspendeerde stoffen
In tabel 21 wordt een balans van de gesuspendeerde
stoffen inhet Nederlandse oppervlaktewater gegeven. Hieruit
blijkt dat er in het gehele rivierengebied sedimentatie
plaatsvindt, maar vooral in de mondingen, nl. de Maashaven
in Rotterdam, het Hollands Diep/Haringvliet en het Ketelmeer.
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1 <300 mg Cl/l

l ^ ^ l 300-500 Y///A 500-1000••

Figuur40.DeconcentratievanchlorideninhetNederlandse
oppervlaktewater (Biemond,OudshoornenVan
Soest,1975).

5.3. Conclusie
Hetblijkt mogelijk om zowel deprocessen van dewaterbeweging als van de meegevoerde stoffen en energie globaal
te beschrijven in termen van een cascading system. In tabel
22wordt systematisch samengevat welke input,transformatieen regulatiefactoren en output van belang kunnen worden
geacht.
Voor het agens oppervlaktewater geldt dat de drijvende
krachten worden gevormd door de zwaartekracht, de getijdewerking endewindwerking. De input (herkomst) vanhetwater
wordt gevormd door de nettoneerslag van ongeveer 250 mm per
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Internationale,enkelvoudigerelatiesdoornatuurlijkeafstroming;
grensoverschrijdendelaaglandbeekdeDommelbijValkenswaard.
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Tabel22.Overzichtvandeinput,transformatie-enoutputfactorenvandeprocessenindewaterhuishouding.

INPUT

TRANSFORMATIEFACTOR™

OUTPUT

Herkanstvanwater/stoffen/energie

Dynamiekkenmerkenvanhetagens

Nettoneerslag per tijdseenheid

Reactiefactoren:-grondwaterstanden

KWelper tijdseenheid
Aangevoerdwaterper tijdseenheid

-doorlatendheid vandeondergrond
- transportcapaciteit vanhet
leidingstelse1
Regulatiefactoren:-stuwen
- sluizen
- pompen

-^PUitspoeling uitdebodem
lozingdoordemens
Erosie

*

•

-dispersie

*

- absorptie

*

Hoeveelheidwaterpertijdseenheid

Warmtedichtheid
Concentratievanopgeloste stoffen
Concentratievangesuspendeerde stoffen

-complexvormiiig
-buffering
- vergassing

jaar, de aanvoer van water door de mens en kwel vanuit het
grondwater. De transformaties worden onder natuurlijke omstandigheden bepaald door gebiedskenmerken als grondwaterstand, doorlatendheid van de ondergrond en transportcapaciteit van het leidingenstelsel. De mens reguleert echter de
transformaties niet alleen door verandering van deze gebiedskenmerken, maar ook door de aanleg van stuwen, sluizen
engemalen. Het inzicht indewijze waarop de gebiedskenmerken en de regulatie van de mens de transformatie van de input bepalen, is vrij groot. Directe en systematische meting
van deoutput isinNederland echter in tebeperkte mate opgeslagen en verwerkt en om een globaal overzicht van deze
variabele tekunnen geven.Voor stoffen en energie,die meegevoerd worden door het oppervlaktewater fungeert de waterbeweging als belangrijkste drijvende kracht. De input van
stoffen en energie wordt tegenwoordig voornamelijk bepaald
door lozingen. Demenselijke regulatie geschiedt vooral door
verboden, vergunningen en zuiveringen van de input. De
transformaties van de meegevoerde stoffen en energie zijn
over het algemeen zeer complex, omdat een groot aantal mechanismen werkzaam is. Naast stroming en dispersie, betreft
het allerlei chemische en biologische omzettingen van stoffen. Er zijn enige modellen ontwikkeld om de transformaties
te beschrijven (o.a. ten behoeve van het waterdistributiemodel van de PAWN-studie). Daarnaast is de output van mee-
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gevoerde stoffen en energie op vele punten gemeten en op
nationaalniveauopgeslagenenverwerkt.
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6 . CLASSIFICATIE
6 . 1 . Uitgangspunten
De toepasbaarheid van inzichten in landschapsecologische relaties in de planning wordt bevorderd door classificatie. Door een systematische indeling in categorieën aan
de hand van criteria is het mogelijk om informatie over het
functioneren van een systeem vereenvoudigd weer te geven.
Een classificatiesysteem is dan ook eenmodel van de werkelijkheid,dat als zodanig slechts eendeel van dewerkelijkheid weergeeft. Debeperking wordtbepaald door dekeuze van
de criteria. Daarom is voor de gebruiker inzicht in de gehanteerde criteria een vereiste om het classificatiesysteem
op zijn (gebruiks-)waarde te schatten. In deze paragraaf
wordt danook ingegaan opde achtergronden vande criteria.
De selectie van de te hanteren criteria komt enexzijds
voort uit het doel van het classificatiesysteem en anderzijds uithet inzicht indehoedanigheid enhet functioneren
vanhet te classificeren object. Hetdoelvande classificatie is: "Het beschrijven van landschapsecologische relaties
via oppervlaktewaterbewegingen en de daarin meegevoerde
stoffen en materie ten behoeve van de ruimtelijke planning
op nationaal niveau aan de hand van bestaande inzichten en
gegevens. Hierbij wordt het belang voor de ruimtelijke
planning afgemeten aan debetekenis die deze relaties hebben
voor de informatieve waarde van ecosystemen". Hieruit zijn
de volgende selectienormen voor de te hanteren criteria af
te leiden:
-Het classificatiesysteem dient zicht tebeperken, casu quo
uit te breiden, tot die relaties, die van betekenis zijn
voor de levensgemeenschappen. De criteria dienen daarom
zodanig gekozen te worden dat ze op het functionele verband tussen de relaties ende levensgemeenschap duiden.De
klassegrenzen duiden dan op de grenswaarde van de milieufactoren, waarbinnen een levensgemeenschap optimaal kan
bestaan.
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- Het classificatiesysteem dient zich te beperken, casu quo
uit te breiden, tot die relaties, die van betekenis zijn
voor de ruimtelijke planning op nationaal niveau. Hier
gaat het om relaties op een boven-regionaal niveau, om
zeer algemene relaties, die op elk niveau kunnen spelen
en/of om relaties, die bijdragen aan het in stand houden
van levensgemeenschappen van grote informatieve betekenis
op een lager niveau.
- Het classificatiesysteem dient te operationaliseren te
zijnmetbehulp vanbestaande gegevenbestanden.
Indevoorgaande hoofdstukken isuitgebreid ingegaan op
dehuidige inzichten inde hoedanigheid en het functioneren
van het te classificeren object. Hieruit kunnen de volgende
beperkingen van het te hanteren classificatiesysteem afgeleid worden:
- Het functionele verband tussen relaties en de levensgemeenschappen is inprincipe duidelijk, zoalsblijkt uit de
tabellen 3 en 22. De hoeveelheid aangevoerd water per
tijdseenheid, de concentratie van de daarin meegevoerde
energie, opgeloste en gesuspendeerde stoffen en de variatie daarin bepalen direct en indirect, op een complexe
wijze, een groot aantal milieufactoren van de levensgemeenschappen. Empirisch en experimenteel onderzoek naar
deze verbanden is tot op heden echter beperkt geweest,
evenals het onderzoek naar het verband tussen de milieufactoren en de levensgemeenschappen. Voorzover dit onderzoek is verricht, is het veelal beperkt gebleven tot het
soortsniveau. Voor het classificatiesysteem betekent dit
dat indelingscriteria wel tegeven zijn,doch dat de klassegrenzen vooralsnog arbitrair zijn.
- De hoedanigheid van de levensgemeenschappen, die afhankelijk zijn van oppervlaktewater en de daarin meegevoerde
materie en energie, is tot op heden nog vrij beperkt bekend. Debeschrijving beperkt zichmeestal totde soorten.
Het samenvoegen van specifiek naast elkaar voorkomende
soorten tot levensgemeenschappen, een aggregatieniveau dat
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bij de betekenistoekenning en in de ruimtelijke planning
te hanteren valt, is vooralsnog niet mogelijk gebleken.
Betekenistoekenning aan de levensgemeenschappen in operationele vorm,heeft totopheden dan ook niet-systematisch
en slechts kwalitatief plaatsgevonden. Dit betekent dat de
keuze van de al dan niet te classificeren locale relaties
op dezelfde wijze tot stand is gekomen.
De operationaliteit van het classificatiesysteem wordt
beperkt door de aard en de frequentie van de metingen aan
de hoeveelheid aangevoerd water per tijdseenheid en de
concentratie van de daarin meegevoerde stoffen en energie.
Met name voor afvoergegevens en energie zijn de huidige
gegevenbestanden onvoldoende verwerkt enopgeslagen, zoals
blijkt uit deparagrafen 5.1.3. en 5.2.3. Dit betekent dat
de classificatie van relaties door oppervlaktewaterbeweging en de meegevoerde energie niet direct operationeel
zijn. Voor oppervlaktewaterbewegingen isdaarom eenoperationeel systeem ontwikkeld, dat gebaseerd is op input- en
regulatievariabelen.

6.2. Classificatie van relaties viaoppervlaktewaterbewegingen
In hoofdstuk 5 is gebleken dat de input van water, de
transformatiefactoren en de regulatoren bepalen hoeveel water per tijdseenheid wordt aangevoerd. Gebiedskenmerken,
zoals de hoeveelheid neerslag, kwel en door de mens aangevoerd water, doorlatendheid van de ondergrond, grondwaterstand en capaciteit van het leidingenstelsel bepalen de
kenmerken vanhet agens,die vanbelang zijn voor de levensgemeenschappen.
In een classificatiesysteem van relaties zullen daarom
de gebiedskenmerken op eenhoger niveau differentiërendwerken, terwijl de kenmerken van het agens dit op een lager
classificatieniveau doen. Het niveau tot waarop binnen het
classificatiesysteem verschillende categorieën van relatie-
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t y p e n o n d e r s c h e i d e n kunnen w o r d e n , kan om d e z e l f d e r e d e n b e p a a l d worden d o o r de g r o o t t e van de g e b i e d e n , d i e men m i n i maal w e n s t t e o n d e r s c h e i d e n .
6 . 2 . 1 . C l a s s i f i c a t i e van i n v l o e d s g e b i e d e n
De c l a s s i f i c a t i e van g e b i e d e n g e s c h i e d t aan de h a n d van
de p l a a t s , d i e d e z e g e b i e d e n h e b b e n b i n n e n h e t g r o t e r e g e h e e l , het ruimtelijke r e l a t i e s t e l s e l , zoals dat i s weergeg e v e n i n f i g u u r 1 . We g a a n h i e r b i j u i t van h e t m e e s t comp l e x e r e l a t i e s t e l s e l , w a a r o p d e z e s t u d i e z i c h r i c h t , de Ned e r l a n d s e w a t e r h u i s h o u d i n g . H i e r b i n n e n h e b b e n sommige g e b i e d e n een s l e u t e l p o s i t i e , omdat ze met e e n g r o t e omgeving
i n r e l a t i e s t a a n . Andere g e b i e d e n b e ï n v l o e d e n een b e p e r k t e
o m g e v i n g . De g e b i e d e n m e t e e n g r o t e o m g e v i n g v o r m e n d e

Tabel 23. De c l a s s i f i c a t i e van invloedsgebieden van h e t oppervlaktewater
Criterium voor c l a s s i f i c a t i e op h e t e e r s t e niveau: de ruimtelijke
hiërarchie
- gebieden met een nationale functie binnen de waterhuishouding
- gebieden met een regionale functie binnen de waterhuishouding
- gebieden met een lokale functie binnen de waterhuishouding
Criterium voor c l a s s i f i c a t i e op h e t tweede niveau: functie a l s
herkcmstgebied
- gebieden zonder oppervlaktewaterafvoer naar omliggende gebieden
- gebieden met oppervlaktewaterafvoer naar omliggende gebieden
Criterium voor c l a s s i f i c a t i e op h e t derde niveau: functie a l s
inkomstgebied
- gebieden zonder aanvoer van oppervlaktewater
- met aanvoer van neerslag
- met aanvoer van neerslag en kwel
- gebieden met aanvoer van oppervlaktewater via grensoverschrijdende
beken en aanvoer van neerslag
- gebieden met aanvoer van oppervlaktewater via h e t nationale
waterdistributiesysteem
- met aanvoer van neerslag
- met aanvoer van neerslag en kwel
- gebieden met aanvoer van oppervlaktewater via getijden en aanvoer
van neerslag
- gebieden met aanvoer van oppervlaktewater via overstromingen en
aanvoer van neerslag en kwel
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Figuur41.Waterenmeteennationalefunctiebinnende
Nederlandsewaterhuishoudingendegebieden,die
doordezewaterenviarelatiesbeïnvloedworden.
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knooppunten inhet relatiestelsel en worden beïnvloed door,
casu quo beïnvloeden, vele waterbewegingen. Hiermee gaat
samen dat de hoeveelheid water, die per tijdseenheid met de
omgeving wordt uitgewisseld, groot is en dat de omgeving
over grote afstand wordtbeïnvloed. Gebiedenmet eenbeperkte omgeving beïnvloeden over kleinere afstanden en wisselen
kleinere hoeveelheden water per tijdseenheid met hun omgeving uit.
Een onderscheid naar de plaats van het gebied binnen
het relatiestelsel in ruimtelijk opzicht, wordt daarom op
het hoogste niveau gemaakt. De onderscheiden klassen zijn
weergegeven in tabel 23.De verschillende klassen zijn niet
ten opzichte van elkaar gedefinieerd op een ordinale schaal,
bijvoorbeeld in termen van grootte van het oppervlak. We
volstaan hier met de omschrijving van het centrale concept
van deklassen.
De gebieden met een nationale functie binnen de Nederlandse oppervlaktewaterhuishouding omvatten die wateren die
door Rijkswaterstaat in de verschillende waterdistributieberekeningsmodellen tenbehoeve van de PAWN als hoofdnetwerk
worden gehanteerd. Het beheer van deze wateren valt direct
onder de rijksoverheid (de zogenaamde rijkswateren). In figuur 41 zijn ze, alsmede het gebied binnen Nederland dat ze
beïnvloeden, casu quo waar ze door beïnvloed worden, aangegeven. In figuur 42 is het gebied buiten Nederland aangegevendat alsherkomstgebied voor dezewateren functioneert.
De gebieden met een regionale functie binnen de Nederlandse oppervlaktewaterhuishouding zijn de afwateringseenheden, die direct water ontvangen uit of afvoeren naar de
wateren met een nationale functie of naar zeewater (EemsDollard, Waddenzee, Noordzee, Volkerak, Oosterschelde,
Westerschelde). Deze gebieden zijn op enige uitzonderingen
na onder beheer van waterschappen. Degrootte van de gebie2
2
den varieert van ongeveer 25 km tot 2500 km (Frieslands
2
Boezem), maar ligt meestal tussen 200 en 600km .Men dient
zich goed te realiseren dat afwateringsgebieden bestaan uit
wateren endaarop afwaterende gronden. Erkunnenbinnen deze
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eenheden wateren voorkomen, die geheel geïsoleerd ten opzichte van de overige oppervlaktewateren liggen.
Gebieden met een locale functie binnen de Nederlandse
oppervlaktewaterhuishouding zijnkleinere eenheden binnen de
afwateringsgebieden.
In figuur 43 is schematisch weergegeven hoe de drie
ruimtelijke hiërarchische niveaus zich tot elkaar verhouden.
Op de lagere niveaus vanhet classificatiesysteem wordt
uitgegaan vande richting waarinhet gebied water uitwisselt
met de andere delen van het relatiestelsel. In figuur 21 is
aangegeven op welke wijze een gebied water kan uitwisselen
met zijn omgeving. Water komt het gebied in door neerslag
(uitde atmosfeer),kwel (uithet grondwater) endooropper-

Invloedsgebieden:
Nederland
metnationalefunctie

Relaties:
^H

internationaal
Q

intranationaal/interregionaal

metregionalefunctie

•^ ^ intraregionaal/interlokaal

metlokalefunctie

<] ï> intralokaal

Figuur43.Eenschematischeweergavevandeonderlinge
samenhangtussendedrieruimtelijke
hiërarchischeniveau's.
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vlaktewateraanvoer uit andere gebieden. Water verlaat het
gebied door verdamping (naar de atmosfeer), inzijging (naar
het grondwater) en afvoer naar andere gebieden (al dan niet
gereguleerd door de mens). Door classificatie naar het al
dan niet optreden van de verschillende in- en/of outputs in
een gebied ontstaat inzicht in de wijze waarop gebieden met
eikaar samenhangen enhoe de samenhang methet grondwater en
de atmosfeer verloopt. Voor de hoedanigheid van de waterhuishouding binnen het gebied is deze classificatie van
belang, omdat op deze wijze duidelijk wordt welke posten op
de waterbalans van het gebied te onderscheiden zijn. De
hoeveelheid water die per tijdseenheid met de omliggende
gebieden uitgewisseld wordt, zal hierdoor grotendeels verklaard worden.
Op het tweede niveau zijn de gebieden onderscheiden
naar hun functie als herkomstgebied voor hun omgeving. Over
het algemeen zullen gebieden het inkomende water door oppervlaktewaterafvoer, verdamping en inzijging van grondwater
naar hun omgeving laten verdwijnen. Oppervlaktewaterafvoer
is in Nederland zeer algemeen en op deze wijze zullen de
meeste gebieden als herkomstgebied van oppervlaktewater
functioneren. Slechts die gebieden, waar wegzijging en/of
verdamping geheel zorgdraagt voor het verdwijnen van het
inkomende water, functioneren niet direct als herkomstgebieden van oppervlaktewater. Een voorbeeld van het eerste
vindt men in de duinen, waar de gehele nettoneerslag naar
het grondwater verdwijnt, het tweede is het geval in die
vennen, waar alle neerslag verdampt. De onderscheiden klassenworden weergegeven in tabel23.
Ophet derde niveau zijndegebieden onderscheiden naar
hun functie als inkomstgebied van oppervlaktewater en de
aard van de verschillende inputs neerslag, kwel, wateraanvoer, getijden en overstroming. Neerslag vindt plaats in
geheel Nederland. Kwel treedtmet name op inhet laaggelegen
deel van Nederland. Inhet hooggelegen deel kunnen plaatselijk kwelsituaties voorkomen binnen de onderscheiden gebieden. Aangezien het in het algemeen om vrij beperkte opper-
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vlakteaandelen en hoeveelheden gaat, zijn deze buiten beschouwing gelaten. Ook inhet laaggelegen deel van Nederland
verschillen de hoeveelheden kwelwater per tijdseenheid aanzienlijk, doch treedt in principe in het grootste deel van
deze gebieden wel op. Voor een verdere nuancering naar optreden enmate vankwel kanworden verwezen naarhet rapport
"Landschapsecologische relaties door grondwaterbewegingen"
(Beukeboom e.a., 1982).
Bij de wateraanvoer is in de classificatie een onderscheidt gemaakt in wateraanvoer door grensoverschrijdende
rivieren endoorhet nationale wateraanvoersysteem. Door dit
onderscheidt wordt duidelijk welke gebieden direct en welke
indirect afhankelijk zijn vanwateraanvoer van buitenNederland.
Tweeminder algemene vormen van input zijn die doorgetijdenstromingen en overstromingen.
6.2.2. Classificatievanhet agens
Het agens is de materiële drager van een relatie. Door
de uitwisseling van stoffen en/of energie worden de milieufactoren in een gebied beïnvloed. Inhoofdstuk 4is samengevat opwelke wijze dehoeveelheid water, die in een ecosysteem per tijdseenheid aangevoerd wordt, op complexe wijze
direct en indirect een groot aantalmilieufactorenbeïnvloedt. De hoeveelheid aangevoerd water per tijdseenheid is
zo tevens ook eenmilieufactor,waarvan deminimum- enmaximumwaarde het voorkomen van een organisme of een levensgemeenschap mede bepalen. Deze variatie in de milieufactor
laat zich op eenduidige wijze beschrijven in verschillende
graden van dynamiek, zoals onderscheiden in Vos, Stortelder
enHarms (red, 1982).
De dynamiek van de eerste graad betreft de constantie
inde aangevoerde hoeveelheid water,die van de tweede graad
de regelmatige verandering en die van de derde graad de onregelmatige verandering ervan.
Bij de operationalisering van de classificatie van het
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agens opervlaktewater in termen van dynamiek doen zich
echter twee problemen voor:
- welke hoeveelheid per tijdseenheid komt overeen met een
minimaal of maximaal aanvaardbare waarde voor een organisme of een levensgemeenschap? In hoofdstuk 4 is aangegeven dat hierover nog weinig bekend is en indien er wel
iets bekend is, vaak nog uitsluitend op soortsniveau.
Algemene waarden zijn daarommoeilijk tegeven.
- Metingen van de dynamiek van het oppervlaktewater zijn
slechts inbeperktemate verricht (paragraaf 5.1.3.).
Het eerste probleem is te ondervangen door een keuze
van min of meer arbitraire criteria, het tweede maakt dat
een classificatie naar dynamiek van het agens uitsluitend
betrekking heeft op de huidige wetenschappelijke inzichten
in het functioneren van ruimtelijke relaties via oppervlaktewaterbewegingen. Hiermeewordt duidelijk dat concrete toepassing door het ontbreken vanmeetgegevens invele gevallen
vooralsnog nietmogelijk is.
Daarom wordt naast een gewenste classificatie naar dynamiek ook eenoperationeel classificatiesysteembesproken.

- Classificatie naar dynamiek
De dynamiek van de eerste graad is opgevat als de hoeveelheid water,die gemiddeld overhet jaar per tijdseenheid
wordt afgevoerd (liters per seconde). Tabel 24 geeft een
klassenindeling van Nederlandse wateren naar dynamiek van de
eerste graad. Deklassegrenzen zijn arbitrair gekozen engebaseerd op zowel een classificatie van waterlopen naar hun
doorsnede volgens Ernst (1978) als een vergelijking van de
gemeten waarden van de gemiddelde jaarlijkse afvoer van enkele Nederlandse waterlopen (tabel25).
De dynamiek van de tweede graad is opgevat als de verhouding tussen de grootste gemiddeld maandelijks afgevoerde
hoeveelheid water endekleinste gemiddeld maandelijks afgevoerde hoeveelheid. Hierbij dient te worden aangegeven in
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Tabel24.Declassificatievanhetagensoppervlaktewaternaar
dynamiek.
r
Klasse

1
2

3
4
5
6
7

Gemiddelde jaarlijkse
afvoer (l/sec)
< 500
< 500
< 500„
2
3
5x10 -5xlo£
5xlof -5x10
5xio -5xio;?
> 5xio 5

Breedte
waterloop (m)

Oppervlak
afwateringseenheid (ha)
< 200
200- 2000
> 2000
> 2000
> 2000
> 2000
> 2000

<2
>2
>2
>2
>2
>2
>2

Dynamiek

\

laag

• "

hoog

.

\
Klassenindeling vande dynamiek van de eerste graad vanwaterlopen.

Klasse

Hoogste/laagste gemiddelde maandafvoer (QMmax/QMmin)

Dynamiek

1- 2

laag

2- 5
5-25
25- 100
> 100

hoog

Klassenindeling van de dynamiek van de tweede graad vanwaterlopen.

Klasse

Specifieke Ql*(l/sec.ha)
0,3 - 0,5

0,5 - 0,8

0,8 - 1,2

1,2 - 1,5

> 1,5

Gebiedskenmerken
hoge zandgronden
winterg.w.s.beneden l40cm:
GTVII
middelhoge zandgronden
winterg.w.s. 70- l4ocm:
GTVI
laaggelegen zandgronden
winterg.w.s.40 -70cm:
GTVb enIllb
laaggelegen gronden (beekdalen,
madeland, lageveengrond, polders e.d.)
winterg.w.s.binnen 40cm:
GTVa, lila, II,I
polders: GT I-VII
kwelgebied, uitgestrekte verharde oppervlakken e.d.

* Ql: gemiddeld éénmaal per jaar optredende maximale afvoer (=afvloeiingsfactor)
Klassenindeling van de dynamiek van de derde graad vanwaterlopen (naarTon enLourens,
1978)

welke maand het minimum en maximum optreedt. Uit het werk
van Faber (1972) is af te leiden dat het minimum over het
algemeen in de zomermaanden zal optreden, op enkele uitzonderingen na, waar van een winterminimum sprake is (figuur
23). Erkan daarom volstaan worden met de aanduiding vanhet
regimetype. Tabel 24 toont de klassenindelling naar de dynamiek van de tweede graad. Ook hier zijn de klassegrenzen
arbitrair en gebaseerd op een vergelijking van de in enkele

Dynamiek
laag

hoog
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Tabel25.DegemiddeldejaarlijkseafvoervanenigeNederlandseoppervlaktewaterenendeoppervlaktevanhetbijbehorendeafwateringsgebied.

naam

gem.jaarlijkse
afvoer

oppervlakafw.gebied

BovenloopAa(N-Br.)

280 l/sec

21 km2

StrijbeekseBeek

300 l/sec

37 km

BovenloopDrentseAa

400l/sec

43 km

BovenloopOerlerbeek

490 l/sec

76 km

Beerzebij

Boxtel

1800 l/sec

EsscheStroombij
Oisterwijk
Mark

2600 l/sec
4800 l/sec

Aa (N-Br.)

5300 l/sec

240

T

km
360 -.2
km
402 km
717 km
2
1732 w ,

Denmei

10000 l/sec

Regge

10800 l/sec

Schelde

70000 l/sec

km
19500km

260000 l/sec

33000km 2

Maas
Rijn

2200000l/sec

2

968

km
i 2

224000 km

Tabel26.Deverhoudingtussendegemiddeldeafvoerindemaandmetde
grootsteendiemetdekleinsteafvoervanenigeNederlandse
oppervlaktewateren.

naam

0J4nax/QMmin

regime-type
volgensFaber(1972)

Aa(N-Br.)

1,7
2,9

2
1

Regge

3,4

BeerzebijBoxtel

3,4
7,3

1
1
1

Leigraaf

10,6

1

EsscheStroombij
Oisterwijk
Rijn

12,7

1

20

1

250

1

BornseBeek

PeelseLoop

Maas
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Nederlandse waterlopen gemeten afvoeren, zoals deze in tabel
26zijn samengevat.
Dedynamiek vandederde graad isopgevat alsde gemiddeld eenmaal per jaar maximaal afgevoerde hoeveelheid water
(in liters per seconde per hectare). Men dient zich hierbij
te realiseren datdewaarde van piekafvoeren,die eens inde
vijftig of honderd jaar optreden in vaste verhouding staan
tot die van piekafvoeren, die eens per jaar optreden. Blok
(1970) geeft aan dat in de Achterhoek de waarden van de
maximale afvoer,die eens indehonderd jaarvoorkomt,ongeveer twee keer zo groot zijn als de waarden, die eens per
jaar optreden. Tabel 24geeft de klassenindeling van de dynamiek van de derde graad. De klassegrenzen zijn arbitrair
en gebaseerd op een indeling van maatgevende afvoeren zoals
deze te verklaren zijn aan de hand van enkele gebiedskenmerken, volgens Tön enLourens (1978, zieook tabel10).
De toepassing van de classificatie vandedynamiek van
de eerste graad is redelijkerwijs mogelijk, voor de tweede
graad geldt dat er te weinig meetgegevens voorhanden zijn.
Voor de derde graads dynamiek geldt dat de voor dit onderzoek onderscheiden invloedsgebieden te heterogeen zijn om
deze op simpele wijze uitgebiedskenmerken af te leiden.
- Classificatie naar transformatiekenmerken
De criteria en de onderscheiden klassen van het operationele, dus niet op de dynamiekindeling gebaseerde, classificatiesysteem zijn weergegeven in tabel 27.Op het hoogste niveau wordt een onderscheid gemaakt aan de hand van de
drijvende kracht van het agens. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussenwaterbewegingen onder invloed van dewindwerking,degetijdenwerking ende zwaartekracht. Inhoofdstuk 5
is uitgebreid ingegaan opdeverschillen inhun werking.
Op het tweede niveau wordt de aard van de menselijke
regulatie als differentiërend criterium gehanteerd. In
hoofdstuk 5 is gebleken dat de dynamiek van het agens be-
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Tabel 27. De c l a s s i f i c a t i e van h e t agens oppervlaktewater naar
drijvende kracht en r e g u l a t i e f a c t o r e n .
Criterium voor c l a s s i f i c a t i e cp het e e r s t e niveau: drijvende kracht
- waterbeweging onder invloed van getijdenwerking
- waterbeweging onder invloed van de zwaartekracht
- waterbeweging onder invloed van de windwerking
Criterium voor c l a s s i f i c a t i e cp h e t tweede niveau: de aard van
menselijke r e g u l a t i e
-

waterbeweging, n i e t of nauwelijks gereguleerd door de mens
waterbeweging gereguleerd door stuwen
waterbeweging gereguleerd door sluizen
waterbeweging gereguleerd door bemaling

p a a l d w o r d t d o o r de i n p u t , e n i g e
transformatiefactoren
( g r o n d w a t e r s t a n d e n , d o o r l a t e n d h e i d van de o n d e r g r o n d en de
t r a n s p o r t c a p a c i t e i t van h e t l e i d i n g e n s t e l s e l ) en de m a n i e r
w a a r o p de mens r e g u l e r e n d w e r k t . De t r a n s f o r m a t i e f a c t o r e n
z i j n m o e i l i j k op een e e n d u i d i g e w i j z e t e o p e r a t i o n a l i s e r e n
en z i j n t e n d e l e een u i t d r u k k i n g van de mate van m e n s e l i j k e
r e g u l a t i e . De t r a n s p o r t c a p a c i t e i t van h e t l e i d i n g e n s t e l s e l
w o r d t b e ï n v l o e d d o o r b e e k v e r b e t e r i n g e n , de g r o n d w a t e r s t a n d
d o o r de v e r b e t e r i n g van de o n t w a t e r i n g . Door de a a n d u i d i n g
van de vorm van r e g u l a t i e , w o r d t dan ook mede i n z i c h t i n d e
t r a n s f o r m a t i e f a c t o r e n en de w i j z e w a a r o p i n p u t w o r d t o m g e z e t
i n o u t p u t g e g e v e n . De r o l van de d o o r l a t e n d h e i d i n d e t r a n s f o r m a t i e kan m o e i l i j k worden g e o p e r a t i o n a l i s e e r d , omdat d e z e
z e e r v e r s c h i l l e n d kan z i j n b i n n e n een g e b i e d . Voor d e g e b i e den d i e n i e t d o o r de mens g e r e g u l e e r d z i j n , kan een n a d e r
o n d e r s c h e i d naar t r a n s f o r m a t i e f a c t o r e n gewenst z i j n .
W a t e r b e w e g i n g e n , d i e n i e t d o o r de mens g e r e g u l e e r d w o r d e n , worden i n N e d e r l a n d nog maar w e i n i g a a n g e t r o f f e n . De
dynamiek w o r d t h i e r u i t s l u i t e n d b e p a a l d d o o r de a a n v o e r v i a
n e e r s l a g en d e t r a n s f o r m a t i e f a c t o r e n : d e d i e p t e v a n d e
g r o n d w a t e r s t a n d , d e d o o r l a t e n d h e i d van de o n d e r g r o n d en d e
t r a n s p o r t c a p a c i t e i t van de l e i d i n g e n . R e g u l a t i e d o o r s t u w e n
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is zeer algemeen inhethooggelegen deel vanNederland. Door
stuwing ishet mogelijk de transportcapaciteit van het leidingenstelsel in de loop vanhet jaar te veranderen. De dynamiek van de tweede graad wordthierdoor gewijzigd. Deaanleg van stuwen staat echter niet op zichzelf. In gebieden
met stuwen is meestal ook de dimensie van de leidingen en,
door verandering in de ontwatering, de diepte van de grondspiegel vergroot. Dit beïnvloedt zowel de tweede- als derde
graads dynamiek.
Regulatie door sluizen en gemalen wordt in Nederland
vooral aangetroffen in het laaggelegen deel. Regulatie door
sluizen is slechts mogelijk in gebieden, die een natuurlijk
verhang kennen. De sluizen dienen omwater vast tehouden in
periodes van laagwater en om water buiten te houden in periodes vanhoogwater (vloed). Dedynamiek vande natuurlijke
afstroming kan hier dus nog, zijhet in sterkveranderdemate,worden teruggevonden. Metname dedynamiek vande tweede
enderde graad zullen verschillen. Doorwaterconservering en
aanvoer, wat ook zeer algemeen is in deze gebieden, zal de
dynamiek van de tweede graad wijzigen.Doorhetbuitenhouden
vanwater zaldederde graads dynamiek wijzigen.
Regulatie door gemalen vindt men in die gebieden, die
of te laag ten opzichte van hun omgeving zijn gelegen om
periodiek onder natuurlijk verhang af te wateren of in die
gebieden waar dit wel mogelijk is,doch de periodes in verhouding tot debergings-en transportcapaciteit van dewateren te kort zijn om voldoende afvoer te garanderen. In veel
gebieden, waar inhet verleden de afwatering gereguleerd is
geweest door sluizen,worden ophet ogenblik steedsmeergemalen ingeschakeld. Met name de derde graads dynamiek wordt
door deomschakeling van sluizen naar gemalen beïnvloed.
6.2.3. Classificatie van relatietypen
Nu we beschikken over classificaties van invloedsgebieden enhet agens, ishet op eenvoudige wijze mogelijk om
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een classificatie te geven van relatietypen. Daarnaast is
het mogelijk de verschillende relatietypen te beschrijven
naar kenmerken, die met name in de ruimtelijke planning relevant geacht kunnen worden, zoals het schaalniveau waarop
de relaties werkzaam zijn en het type van verbinding dat
door de relatie tussen een gebied en zijn omgeving wordt
onderhouden.
In tabel 28worden de verschillendeklassen vanschaalniveaus beschreven.Onderscheiden worden relaties oplokaal,
regionaal, nationaal en internationaal schaalniveau. Voor
elk niveau geldt echter dat er zowel sprake is van relaties
binnen de eenheden van dat niveau (intrarelaties), als van
relaties tussen deze eenheden (interrelaties). Het verband
tussen de verschillende typen in-enherkomstgebieden enhet
schaalniveau van de relatietypen isaangeduid in figuur43.
Tabel28.Indelingvanrelatiesnaarschaalniveauenkaartschaal
( relaties

schaalniveau

^

kaartschaal

intralokale relaties

lokaal

interlokale relaties
intraregionale relaties

regionaal

1:250.000-

1 25.000

interregionale relaties
intranationale relaties

nationaal

1:500.000-

1 250.000

internationale relaties

internationaal

>

<

1 25.000

1 500.000

In afhankelijkheid van het type verbinding van een
gebied met zijn omgeving kunnen drie groepen relatietypen
onderscheiden worden:
1. Isolatie, wanneer er in het geheel geen uitwisseling is
tussen het gebied en zijn omgeving. In de classificatie
van invloedsgebieden betreft het die gebieden, die niet
functioneren als herkomstgebied en die slechts water
ontvangen van neerslag enkwel uithet grondwater.
2. Enkelvoudige relaties, wanneer er sprake is van een beweging van water van een gebied naar zijn omgeving of
omgekeerd van zijn omgeving naar een gebied. In de classificatie van invloedsgebieden zijnhet die gebieden, die
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naast watervanneerslagenkwelookwatervangrensoverschrijdende rivieren kunnen ontvangen. Deze gebieden
functioneren allenalsherkomstgebied voor andere gebieden.
3. Tweevoudige relaties,wanneer erzowel sprake isvan een
bewegingvaneengebied naar zijn omgevingalsomgekeerd,
vandeomgeving naareengebied. Indeclassificatievan
invloedsgebieden gaathet
omgebieden,dietegelijkertijd
als her- eninkomstgebied vangetijden enhetnationale
wateraanvoersysteem functioneren.
De nadere beschrijving vande verschillende relatietypen
wordtinhetvolgende hoofdstuk gegeven.

6.3. Classificatie van relaties naar aanleiding
' van de meegevoerde stoffen en energie
Ook hier geldt datdeclassificatie vanrelatietypen
wordt gedragen door eenclassificatievanzowel in-enherkomstgebiedenalsdynamiek vandeverschillende meegevoerde
stoffen.Allereerst moet worden gesteld datbijdeclassificatievandeze relaties altijd eenonderscheid gemaakt moet
worden naar deverschillende stoffen enenergie. Voor elke
stof zijndeherkomstgebieden, verspreidingsprocessen eneffecten opdemilieufactoren verschillend. Voor allein
hoofdstuk 5 onderscheiden groepen vanstoffen en energie
zijndus classificatiesystemen noodzakelijk.
In tegenstelling totdeclassificatievanoppervlaktewaterbewegingen, wordtdeuitwerkingvandeze classificaties
nietbeperkt doorhetontbrekenvandirecte meetgegevensvan
de dynamiek, zij
hetdandatdeze zich vooral beperkentot
die vande eerste graad, namelijk de gemiddeld jaarlijks
aanwezige hoeveelheid vandebetreffende stof.Debeperking
ligt veel meer inhetgebrekkige inzicht indelocatievan
deverschillende bronnenvanstoffenenenergie.Van
deverspreide bronnen isdelocatie slechts zeer globaal aan
te
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duiden,van depuntlozingen bestaat geen systematisch landelijk overzicht. Door de zeer complexe wisselwerking tussen
de verschillende processen, die de verplaatsing van stoffen
en energie in het water bepalen, zijn ook geen eenduidige
afgrenzingen van in-enherkomstgebieden tegeven.
We volstaam daarom in deze paragraaf met de classificatie van de eerste graads dynamiek van de eutrofiërende
stoffen, zuurstofbindende stoffen, stoffenmet eenhoge mate
vanmilieugevaarlijkheid en chloriden.
6.3.1. Classificatie van eutrofiërende stoffen
De classificatie van eutrofiërende stoffen is gebaseerd
op het gemiddelde orthofosfaatgehalte van het oppervlaktewater gedurende de zomermaanden. Dit,omdat inde Nederlandse situatie vooral fosfor, en slechtsbijuitzondering stikstof, de factor is die de groei van de producenten bepaald.
Voor de gemiddelde waarde over de zomerperiode is gekozen,
omdat gedurende de winter de groei van producenten niet mogelijk iswegens degeringe lichtintensiteit.
De klassegrenzen zijn gekozen conform de in tabel 6
gegeven waarden, die relevant geacht kunnen worden voor de
hoedanigheid van de levensgemeenschappen. In tabel 29 zijn
deverschillende dynamiekklassen aangeduid.
Tabel29.Declassificatievaneutrofiërendestoffen.

Dynamiekvandeeerstegraad:
dynamiek: gemiddeldeorhtofosfaatgéhalte
gedurendezcmerhalf
jaar(mg/l)

type:

laag

kleinerdan0,01
0,01-0,05

oligotroof
mesotroof

if
hoog

0,05-0,1
groterdan0,1

eutroof
hypertroof
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6.3.2. Classificatie van zuurstofbindende stoffen
De classificatie van zuurstofbindende stoffen is gebaseerd op het gemiddelde biochemisch zuurstofverbruik
(BZV5(20)) over het gehele jaar.
De klassegrenzen zijn gekozen conform de waarden van
het BZV van de eerder beschreven saprobieklassen (tabel7 ) .
In tabel 30 zijn de onderscheiden dynamiekklassen samengevat.
Tabel30.Declassificatievanzuurstofbindendestoffen
Dynamiekvandeeerstegraad:
dynamiek: gemiddeldebiochemisch
zuurstofverbruik(BZV5(20))
overeenjaar:
laag

ca. 2mg/l

t

ca. 5mg/l
ca.10mg/l
20mg/l

hoog

type

oligosaproob
a -mesosaproob
ß -mesosaproob
polysaproob

6.3.3. Classificatie van stoffen met een hoge mate van
milieugevaarlijkheid
Voor stoffen met eenhoge mate vanmilieugevaarlijkheid
geldt dat ze reeds bij zeer lage concentraties inhetoppervlaktewater een bedreiging kunnen zijn voorhet voortbestaan
van soorten of gehele levensgemeenschappen. De maximale
waarde, waarbij een organisme of een levensgemeenschap kan
voortbestaan ligt dus zeer laag. Bij de classificatie zijn
daarom slechts twee klassen onderscheiden, namelijk hoog en
laag. De dynamiek wordt tehoog verondersteld als deconcentratie van één van de stoffen van deze groep gedurende korte
tijd hoger is dan de normwaarde van de zogenaamde basiskwaliteit vanhet IMP (1980). Debasiskwaliteit is namelijk gedefinieerd als een zodanige kwaliteit vanhet oppervlaktewater dat het geen overlast voor de omgeving veroorzaakt, er
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Tabel 3 1 . De c l a s s i f i c a t i e van s t o f f e n met een hoge mate van
milieugevaarlijkheid.
Dynamiek van e e r s t e g r a a d :
dynamiek l a a g - ^ t -

-dynamiek hoog

••concentratie gedurende

stof

korte tijd
vrijeammoniak

20

fenolen

10
yg/l.
2,5 yg/i»

cadmium

yg/i-

koper

0,5 yg/i50
yg/l.

lood

50

yg/l.

zink

200

yg/i-

chroom

50

yg/l.

nikkel

50
50

yg/l.
yg/l.

200

yg/l.

kwik

arseen
minerale olie
p o l y c y c l i s c h e aromaten

0,2 y g / l .

organochloor p e s t i c i d e n - | 0 , 1 0 y g / l . ( t o t a a l )
0,05 y g / 1 . ( i n d i v i d u e e l )
PCB's en PCI"s

0,01 y g / l .

tritium
overige r a d i o activiteit

5.000

pCi/1.

10

pCi/1.

100

p C i / l . ( b i j afwezigheid
Ra 226 en Ra 228)

niet

vervuild

uitziet,

goede

aquatische levensgemeenschap,

levenskansen

biedt

w a a r v a n ook h o g e r e

voor

organismen

z o a l s d i v e r s e v i s s o o r t e n d e e l u i t k u n n e n maken en d a t
ecologische

belangen buiten het water

(bijvoorbeeld

en z o o g d i e r e n d i e w a t e r d i e r e n consumeren) worden

een

tevens
vogels

beschermd.

H e t IMP t e k e n t d a a r b i j a a n d a t d e n o r m w a a r d e n v o o r d e b a s i s kwaliteit

vooral

al.s v o o r l o p i g e s t r e e f w a a r d e n

voor h e t

wa-

t e r k w a l i t e i t s b e ' i e i r ] op k o r t e r e t e r m i j n d i e n e n t e worden o p -
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gevat. Een verscherping van deze normwaarden in de toekomst
isdaarom gewenst.
De normwaarden voor debasiskwaliteit endedaaraangekoppelde classificatie van chemische stoffen met een hoge
mate vanmilieugevaarlijkheid zijn aangegeven intabel31.

6.3.4. De classificatie van chloriden
De classificatie van chloriden is gebaseerd op het
gemiddelde chloridegehalte gedurende het jaar. De klassegrenzen zijn gekozen conform de chloridewaarden van de in
tabel 8 onderscheiden halobieklassen. In tabel 32 zijn de
onderscheiden dynamiekklassen samengevat.
Tabel32.Declassificatievanchloriden.
Dynamiek vandeeerstegraad:
dynamiek

gemiddeldjaarlijkse
chloridegehalte(in
mg/l):

typevolgensRedeke(1948):

laag

kleinerdan100
100-1.000

zoet

1.000-10.000

V

hoog

10.000-17.000
meerdan17.000

oligohalien
mesohalien
polyhalien
euhalien
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7.OVERZICHTVANRELATIESVIAOPPERVLAKTEWATERBEWEGINGEN INNEDERLAND
Het overzicht vande relatietypen wordt slechts gegeven
voor relaties via oppervlaktewaterbewegingen. In het vorige
hoofdstuk is al aangegeven dat de classificatie van stoffen
en energie,die passief door oppervlaktewaterbewegingen worden meegevoerd, slechts ten dele is te geven. We volstaan
met de verwijzing naarhet classificatiesysteem voor deeerste orde dynamiek van de agentia stoffen met een hoge milieugevaarlijkheid, eutrofiërende stoffen, zuurstofbindende
stoffen en chloriden, zoals beschreven in paragraaf 6.3. en
de overzichten van de chemische samenstelling van oppervlaktewater inparagraaf 5.2.2.
Het classificatiesysteem voor relaties door oppervlaktewaterbewegingen vormt de basis voor de kartering. Uitgangspunt is de gebiedsindeling in afwateringsgebieden, die
door Rijkswaterstaatwordt gehanteerd opde Waterstaatskaart
schaal 1:400.000 en in de verschillende waterdistributiemodellen teijbehoeve vande PAWN. Er isop systematische wijze
nagegaan welke ruimtelijke hiërarchische positie een bepaald
afwateringsgebied inneemt, in hoeverre het functioneert als
her- en inkomstgebied en op welke wijze in- en uitgaand water door demens wordt gereguleerd. Komen hierin binnen het
onderscheiden gebied grote verschillen voor dan is een verdere onderverdeling gemaakt op basis van de gebiedsindeling
van deWaterstaatskaart 1:50.000.
Voor de input geldt dat neerslag niet ruimtelijk differentiërend werkt. Kwel, wateraanvoer door grensoverschrijdende rivieren en het nationale wateraanvoersysteem daarentegen beïnvloeden slechts beperkte delen van Nederland.
Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt het gehele
areaal van de afwateringsgebieden, zoals die onderscheiden
zijn op de Waterstaatskaart 1:400.000, door deze vormen van
input beïnvloed. In de overige gevallen is een verdere onderverdeling gemaakt. Bij de aanduiding van de kwel is er
van uitgegaan dat invrijwel het gehele laaggelegen deel van
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Nederland kwel optreedt. Inhet hooggelegen deel van Nederland worden slechts in sommige gevallen omvangrijke gebieden
door kwelwater beïnvloed. In het afwateringsgebied van de
Eem wordt in de Gelderse Vallei een belangrijke hoeveelheid
water indevorm vankwel aangevoerd. Deze localekwelgebieden zijn echter niet onderscheiden. De gebieden, die door
wateraanvoer van buiten het gebied beïnvloed worden, zijn
wel systematisch aangegeven, doch worden slechts als differentiërend criterium gebruikt indien belangrijke delen van
een gebied worden beïnvloed.
Voor de regulatie van de waterbewegingen door de mens
geldt dat dit in één gebied vaak op verschillende wijze
geschiedt. Bij de indeling volgens het classificatiesysteem
is altijd uitgegaan van demeest ingrijpende vorm van regulatiebinnen de reeks:
natuurlijke afstroming <stuwen <sluizen <bemaling;
met dien verstande dat de belangrijkste wateren van het
gebied door deze meest dominante vorm beïnvloed dienen te
worden.
Het resultaat van de kartering zien we inkaart 1, die
los is bijgevoegd. Tabel 33 geeft aan op welke wijze de
classificatie leidt tot de onderscheiden kaarteenheden. We
bespreken nu achtereenvolgens de verschillende kaarteenheden. Bij dezebeschrijving wordt systematisch ingegaan op:
- deherkomst vanhet aangevoerde water;
- dewijze van regulatie;
- het geografische voorkomen;
Daarnaast wordt incidenteel een globale aanduiding gegeven
van:
- de dynamiek van het agens en/of de reactiesnelheid van de
afstroming, zoals deze af te leiden is uit de transformatiefactoren vanhet afwateringsgebied;
-milieufactoren, die direct door het agensbeïnvloed kunnen
worden, zoals stroomsnelheid,water-, lucht- ennutriëntenhuishouding en chemische factoren;
- milieufactoren, die indirect door agens beïnvloed kunnen
worden, zoals dimensie, lichtsterkte, bodemkenmerken en
expositie;
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Tabel 33. Overzicht van landschapseœlogische r e l a t i e s door oppervlaktewaterbewegingen i nNederland .
ruimtelijke herkanst- inkansthierarchie

gebied

-landelijk
— water—

gebied

-neerslag,grensoverschrijdendestèren-

natuurlijkeafstroming-

l

((semi)natuurlijkeafstroming(stuw/ L—semi-natuurlijkeafstroming-stuw L2
sluis))

l—semi-natuurlijkeafstrcming-sluis—L3

— neerslag,getijden-

natuurlijkegetijdenbeweging-

x:

({semi)natuurlijkegetijdenbeweging,»—semi-natuurlijkegetijdenbeweging
(semi)natuurlijkeafstroming)
regionaal--—geen.

L5

stuw

•neerslag-

L—water

neerslag-

natuurlijkeafstrcming^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ _ Rl

V

»—neerslag,kwel_

-neerslag,grensoverschrijdendewateren_

r

natuurlijkeafstrcming

((semi)natuurlijkeafstrcming)

-neerslag,nationaleaanvoersysteem-

semi-natuurlijkeafstrcming-s t u w — R 2
semi-natuurlijkeafstrcming-sluis—R3

P''

,semi-natuurlijkeafstrcming-stuw-^—R6

.semi-natuurlijkeafstrcming-sluis-.—natuurlijkeafstrcming.

T.semi-natuurlijkeafstroming-stuw

_R7
R8

s e m i - n a t u u r l i j k e a f s t r c m i n g - stuw

,R9

— n e e r s l a g , kwel, n a t i o n a a l a a n v o e r s y s t e e n w s e m i - n a t u u r l i j k e a f s t r o m i n g - s l u i s - y —
s e ms<i - n a t u u r l i j k e a f s t r c m i n g - s l u i s — R I O
s—l—
.bemali n g _ — - ^ ^ ^ — ^ _ _ ^ _ _ ^ ^ ^ Rl1
I ix

.—neerslag, kwelt—neerslag, kwel, periodiek overstroming —overstrcmirqneerslag ^ _ _ _ _ _ ^ ^ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ ^ _ - _ _ ^ _ _ ^ ^ _

L

leerslag, kwel_

-natuurlijke afstrcming. bemaling . .

expositie;
- de s p e c i f i e k e levensgemeenschappen, d i ebinnen de k a a r t e e n h e i d kunnen v o o r k o m e n .

7.1. Internationale relaties
7 . 1 . 1 . Enkelvoudige r e l a t i e s
L, G e b i e d e n m e t w a t e r e n , d i e e e n n a t i o n a l e f u n c t i e

hebben

b i n n e n d e w a t e r h u i s h o u d i n g en w a t e r o n t v a n g e n v a n u i t d e
a t m o s f e e r ( n e e r s l a g ) , h e tg r o n d w a t e r ( k w e l ) e n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e r i v i e r e n , maar ook v a n u i t v e l e a f w a t e r i n g s g e b i e d e n b i n n e n N e d e r l a n d . Dea f v o e r van w a t e r v i n d t v o o r a l
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plaats naar andere wateren met een nationale functiebinnen de waterhuishouding en verloopt via natuurlijke afstroming. Het gaat om de Boven-Rijn, de IJssel en de
Waal.
De eerste graads dynamiek is de grootste, die we binnen
Nederland aantreffen. De stroomsnelheden zijn voor Nederlandse begrippen vrij groot en de wateren vallen niet
droog. De concentratie vandemeegevoerde stoffen isdoor
het voorkomen van grotebevolkingsdichtheden enindustrieën langs de bovenloop zeer groot, met name voor wat
betreft de stoffen met een hoge milieugevaarlijkheid,
eutrofiërende stoffen en chloriden. De chemische samenstelling vanhetwater iserdebelangrijkste oorzaak van
datvande oorspronkelijke, specifieke levensgemeenschappen nauwelijks meer iets terug tevinden is.
L~ Gebieden metwateren,die een nationale functie binnen de
waterhuishouding hebben en water ontvangen vanuit de atmosfeer,het grondwater, grensoverschrijdende rivieren en
vele afwateringsgebieden inNederland. De afvoer naarandere wateren met een nationale functie is gereguleerd
door stuwen. Door dit laatste verschillen ze van kaarteenheid L,.
Tot dezekaarteenheid behoren deNeder-Rijn,de Lek ende
Maas.
IndeNeder-Rijn endeLek zijn stuwen geplaatst om water
ten behoeve van de (drink)watervoorziening via de IJssel
naar het IJsselmeerreservoir af te kunnen voeren, zonder
dat debevaarbaarheid van de rivier gevaar loopt en verzilting vandebenedenloop kanoptreden. De Maasregulatie
is uitgevoerd om debevaarbaarheid en de voorziening van
drinkwater gedurende de zomer tekunnen garanderen.
De eerste graads dynamiek zal niet veel verschillen met
die van kaarteenheid L,,de tweede en derde graads dynamiek wel, omdat de afvoer gedurende de zomerperiode langer wordt gegarandeerd. Overigens is het verschil in de
tweede graads dynamiek tussen de Rijn en de Maas zeer

155

aanzienlijk. De Rijn wordt ten dele door gletsjers gevoed, in tegenstelling tot de Maas, die uitsluitend door
neerslag en grondwater wordt gevoed. De gletsjers zorgen
voor een aanzienlijke basisafvoer gedurende de zomer. De
tweede graads dynamiek isdaardoor kleiner dandie van de
Maas. De stroomsnelheden zijn in beide rivieren 'swinters vrijgroot, 'szomers kanhetwater inde Maaspraktisch stilstaan,terwijl de Rijn voortdurend afvoert.
De concentratie van door de Maas vanuit het buitenland
meegevoerde eutrofiërende stoffen en stoffen met eenhoge
milieugevaarlijkheid isgroot.

LJ0 Gebieden metwateren,die een nationale functie binnen de
3
waterhuishouding hebben en water ontvangen vanuit de
neerslag, grensoverschrijdende rivieren en vele afwateringsgebieden binnen Nederland. De belangrijkste afvoer
is gereguleerd door sluizen. Tot deze kaarteenheid beho-ren het Kleine IJsselmeer, het Markermeer, het Ketelmeer
ende Randmeren. Deafvoer vindt door sluizen plaats naar
de Waddenzee en wateraanvoergebieden in Noord-Holland,
Friesland, Groningen enDrente.
De stroomsnelheden in deze omvangrijke, vrij ondiepe meren is zeer gering, behalve in de nabijheid van sluizen
en gemalen. Het hoge slibgehalte van het water en de
slibbedekking van debodem worden verklaard door de grote
aanvoer van slib vanuit de IJssel,degeringe stroomsnelheid van het water en de invloed van de wind op de bodem
vanhet ondiepe water. Sinds de regulatie van dewaterbeweging ophet IJsselmeer door de aanleg van een dijk met
sluizen tussen Lelystad en Enkhuizen is het slibgehalte
van het Kleine IJsselmeer afgenomen. Het optreden van
blauwwierbloei, mede als gevolg van de hoge fosfaatconcentratie, is door de betere lichtdoordringing bevorderd
(Structuurschema Natuur- enLandschapsbehoud, 1981).
Het water is zoet tot oligohalien. Door de aanvoer van
stoffen uit kleine aangrenzende afwateringsgebieden zon-
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der voldoende rioolwaterzuivering en uit de Rijn is de
concentratie van met name fosfaten (eutrofiërende stoffen) zeer groot, vooral in de Randmeren. De aangevoerde
zware metalen zijn voornamelijk aan het slib gebonden.
Dit komt onder meer tot uiting in de relatief hoge concentratie van zware metalen in vis (Structuurschema Natuur- enLandschapsbehoud, 1981).
Voor een beschrijving van de specifieke levensgemeenschappen van het IJsselmeer verwijzen we naar hoofdstuk
3.

R 5 Gebieden metwateren,die een regionale functie binnen de
waterhuishouding hebben en water ontvangen vanuit de atmosfeer en grensoverschrijdende beekjes. De afvoer verloopt vrijwel geheel natuurlijk. Tot deze kaarteenheid
behoren de stroomgebieden van de Dinkel, de Mark,
Scheidsgraaf, de Echeltse Beek, de Niers, de Swalm, de
Boschbeek,de Roode Beek,de Roer,deWorm, de Geul ende
Gulp.
Het is te verwachten, dat de dynamiek grote overeenkomsten zalvertonenmet dievankaarteenheid R,.Deafstroming inde Geul enGulpheeft een relatief lange reactietijd vanwege de diepe grondwaterstanden in hun afwateringsgebieden. De stroomsnelheden in de Geul en de Gulp
zijn veel groter dan in de overige beken. De bodem bestaat in deze beken uit grover materiaal, grint en kiezels. De dynamiek van de afstroming in de overige beken
wordt gekenmerkt door vrij snelle reactietijden en een
gemiddelde stroomsnelheid van maximaal 0,3 m/sec. De oevers van dewateren zijnmeestal begroeid met struiken en
bomen.
Door de grensoverschrijdende rivieren worden inhet zoete
water vaak hoge concentraties eutrofiërende stoffen en
zware metalen aangevoerd. Het hoge zinkgehalte van de
Geul wordt echter bepaald door het voorkomen van deze
stof inhet gesteente inhet bovenstroomse gebied enver-
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oorzaakt dekenmerkende zinkvegetatie.
De specifieke levensgemeenschappen zijn die van de laaglandbeek, de bergbeek (Geul en Gulp) en de incidenteel
overstromende beekdalen.
R6 Gebieden metwateren,die een regionale functie binnen de
waterhuishouding hebben en water ontvangen vanuit de atmosfeer engrensoverschrijdende beekjes. Deafvoer isgereguleerd middels stuwen. Tot de kaarteenheid behoren de
afwateringsgebieden van de Vecht, de Buurserbeek, de
Berkel, de Aaltense Slinge, de Dommel en de Rosenbergse
Vliet.
De dynamiek en de transformatiefactoren stemmen overeen
met die van kaarteenheid R2- Ze worden gekarakteriseerd
door een relatief grote berging in de bodem (relatief
diepe grondwaterstanden) en in de leidingen. De stroomsnelheden in deze beken en riviertjes zijn nooit groter
dan 0,3 m/sec. en op de bodem komt vooral zand voor. Het
droogvallen van beeklopen treedt waarschijnlijk niet op
door stuwing gedurende de zomer. Door de aanleg van
schouwpaden worden de wateren sterk blootgesteld aan
zonlicht.
De grensoverschrijdende rivieren voeren in hoge concentraties fosfaten en,voor zoverbekend, ook zware metalen
aan. Daarnaast is de concentratie van zuurstofbindende
stoffen inde Rosenbergse Vliet zeergroot.
De specifieke levensgemeenschappen zijn die van de gekanaliseerdebeek.

7.1.2.Tweezijdige relaties
L>.Gebieden metwateren, die een nationale functie binnen de
waterhuishouding hebben en water ontvangen van de neerslag, grensoverschrijdende rivieren, meerdere afwateringsgebieden binnen Nederland en uit de zee.Het belangrijkste stromingstype is de natuurlijke getijdestroming.
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Deze kaarteenheid omvat de benedenloop van de Hollandse
IJssel, de benedenloop van de Lek, de Nieuwe Maas, de
Oude Maas, de Noord, het Spui, de Beneden Merwede, de
Dordtse Kil en de estuaria van de Westerschelde en de
Eems/Dollard.
Indezewateren komen wisselende stromingen voor die zeer
grote snelheden kunnen bereiken (4 à 6 km/u) en vallen
periodiek gronden droog (slikken en platen).
Het gehalte aan zuurstofbindende en eutrofiërende stoffen
is groot. Het chloridegehalte vertoont een geleidelijke
overgang vanuit zee landinwaarts, die met het getij verschuift.Veel slib,dat door de grote rivierenwordt aangevoerd, komt juist hier tot bezinking (ca. 1,25 miljoen
ton/jaar = + 45% van de totale aanvoer door Maas en
Rijn). De estuaria onderscheiden zich van de getijderivieren doorhun grotere omvang enhogere chloridegehalte.
De specifieke levensgemeenschappen van dit relatietype
zijn die van de zoetwatergetijdenrivier, zoals die in
natuurgebieden langsdeOude Maas en inhet CRM-natuurgebied Lekdijk-Zuid nog aangetroffen worden, en die van de
brakke estuaria.
Lr Gebieden metwateren,die een nationale functiebinnen de
waterhuishouding hebben en water ontvangen van de neerslag, grensoverschrijdende rivieren, meerdere afwateringsgebieden binnen Nederland en ten dele uit zee. Naast
de semi-natuurlijke afstroming,gereguleerd door sluizen,
is er in beperkte mate nog een getijdestroming waar te
nemen. Het betreft gebieden, die tot voor kort behoorden
tot kaarteenheid L..Door de afsluiting van het Haringvliet vindt op het Haringvliet, het Hollands Diep, de
Nieuwe Merwede, de Amer, Bergse Maas en in de Biesbos
slechts een geringe getijdebeweging van ongeveer 20 cm
plaats onder invloed van aanvoer via het Spui en de
Dordtse Kil. Afhankelijk van variaties in de afvoer van
de grensoverschrijdende rivieren en de regulatie van de
Haringvlietsluizen, treden grotere peilfluctuaties op,
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waardoor een schijngetij met een amplitudo van ongeveer
80 cm optreedt.
De chemische samenstelling van het zoete water wordt gekenmerkt door een hoge concentratie van zware metalen,
niet-afbreekbare organische verbindingen en fosfaten. De
stroomsnelheden zullen door de grote breedte en diepte
van de wateren altijd klein zijn. Hierdoor worden in dit
gebied grote hoeveelheden slib, vervuild met milieugevaarlijke stoffen, afgezet (ca. 1miljoen ton/jaar = 30%
vande totale aanvoer door Rijn en Maas).
De karakteristieke levensgemeenschappen zijn nog in ontwikkeling, doordat de afsluiting van het Haringvliet
slechts enige jaren geleden heeft plaatsgevonden. Op het
ogenblik wordt de situatie gekenmerkt door een sterke
verruiging van devegetatie en een afname van zoutminnende organismen.

7.2. Interregionale relaties
7.2.1. Isolatie
R Q Grote aaneengesloten gebieden met wateren, die uitsluitend gevoed worden door neerslag en eventueel plaatselijk
door kwel en waarin geen water over het oppervlak afgevoerd wordt. Deze situatie treffen we aan in de Nederlandse kustduinen en op de waterscheidingen van de grote
stuwwallen (Utrechtse Heuvelrug enVeluwe). Voor een deel
van deze gebieden geldt dat oppervlakteafvoer inhetverledenwelheeft plaatsgevonden,maar dat dit tegenwoordig
onder meer door grondwateronttrekking nietmeer het geval
is. Het droogvallen van sommige sprengenbeken opdeVeluwe en van duinrellen in de Hollandse duinen zou hier ten
dele door kunnen worden verklaard.
De dynamiek van dewateren wordt gekenmerkt door de incidentele stroming onder invloed van dewind enhet fluctueren van dewaterspiegel. Afhankelijk van het al of niet
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optreden vanperiodieke aanvoer van grondwater,kunnen de
wateren al dan niet tijdelijk droogvallen.
De specifieke levensgemeenschappen van dit relatietype
zijn die van duinmeren envennen.
7.2.2. Enkelvoudige relaties
R, Gebieden met wateren, die uitsluitend gevoed worden door
de neerslag en lokale kwel enhet water afvoeren doornatuurlijke afstroming. Tot deze kaarteenheid behoren de
afwateringsgebieden van de Drentse A, de Schutterbeek, de
Hierdense Beek,de sprengen enbergbeken langs deVeluwezoom, de Rode Beek bij Brunssum, deLei ende bergbeekjes
inhet Rijk van Nijmegen.
De dynamiek van het agens zal binnen deze kaarteenheid
nogal uiteen kunnen lopen,doordat de reactiesnelheid van
de verschillende afwateringseenheden verschilt. Indeafwateringsgebieden van de Drentse A, Lei en Schutterbeek
worden ondiepe grondwaterstanden en een gering verhang
aangetroffen en isde reactiesnelheid groot.Opde Veluwe
en in het Rijk van Nijmegen en Zuid-Limburg komen zeer
diepe grondwaterstanden voor,wat resulteert ineen trage
reactie. Doorhet grotere verhang inde laatste groep,is
de stroomsnelheid van het water in de beken groter. De
wateren kunnen periodiek droogvallen en zijn meestal beschaduwd door deopgaande oeverbegroeiing.
De chemische samenstelling van de wateren in deze groep
kan sterk verschillen. Hoge concentraties van fosfaten en
zuurstofbindende stoffen inhet zoete water zijn nietongebruikelijk. Uit eenbeperkt aantalmetingen vanmilieugevaarlijke stoffen ontstaat de indruk dat er sprake is
van verhoogde concentraties van zwaremetalen.
Dekenmerkende levensgemeenschappen vandeze kaarteenheid
zijn die van de laaglandbeek en zure bergbeek.
Ry Gebieden metwateren, die uitsluitend water ontvangen uit
de atmosfeer en lokale kwel en het water afvoeren door
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afstroming gereguleerd door stuwen.
Tot deze kaarteenheid behoren de afwateringsgebieden van
de Tjonger, de Wold A, de Regge,de Baakse Beek, de duinrellen in Noord-Holland, enkele wateren op de Westflank
van de Utrechtse Heuvelrug, de Eem, de Graafse Raam ende
Geleenbeek. Het relatietype isverwant met dat van kaarteenheid R,. De plaatsing van stuwen impliceert over het
algemeen ook dat de beken vergroot en gekanaliseerd zijn
en dat door vergroting van de ontwatering de grondwaterstanden verlaagd zijn. Binnen deze gebieden komen niet
gereguleerde beektrajecten voor, die als kaarteenheid P.
daarbinnen zijn onderscheiden. Door de regulatie verschilt met name de tweede en derde graads dynamiek met
die van kaarteenheid R,. Ook binnen deze kaarteenheid
komen aanzienlijke dynamiekverschillen voor. De snelste
reactie vinden we in de bovenloop van de Regge, waar een
slecht doorlatende ondergrond en een steil verhang samengaan. De vlakke dekzandgebieden met vrij veel ondiepe
grondwaterstanden hebben een langzamere reactiesnelheid.
De afwateringsgebieden in de duinen, op de stuwwallen en
in Zuid-Limburg hebben de langste reactietijden, die er
in Nederland voorkomen. De stroomsnelheden zijn het
grootst indebeken van Zuid-Limburg.
De chemische samenstelling van de wateren verschilt
sterk, doch over het algemeen iser sprake van zoet water
met zeer hoge fosfaatgehalten.
De specifieke levensgemeenschappen zijn die van de gekanaliseerde beek.
R,Gebieden metwateren,die een regionale functie binnen de
waterhuishouding hebben en slechts water ontvangen uit de
atmosfeer (neerslag) enhet grondwater (kwel) en het water door afstroming, gereguleerd door sluizen, bij laagwater afvoeren naar de zee. Inhet verleden is dit relatietype veel algemener geweest in het laaggelegen deel
vanNederland, maar door ingrijpen van demens ishet omgezet inde relatietypen R.enR 1 2 ' H e t r e l a t i e t y P e wordt
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nog aangetroffen in de polders van de kleinere Waddeneilanden, de meest recente polders in Noordoost-Groningen
en kleinere polders op Walcheren, Beveland en in ZeeuwsVlaanderen.
De eerste graads dynamiek van het oppervlaktewater is in
deze gebieden meestal laag,vanwegehet kleine oppervlak.
De reactiesnelheid van de afstroming zal vooral worden
bepaald door de transportcapaciteit van het leidingenstelsel. De stroomsnelheden in de wateren zal over het
algemeen zeer gering zijn, of het water zal stilstaan.
Slechts bijopening van de sluizen kunnen grotere stroomsnelheden optreden.
De chemische samenstelling vanhetwaterwordt gekenmerkt
door een hoge concentratie van eutrofiërende stoffen en
een matig hoge concentratie van zuurstofbindende stoffen. Het water is mesohalien (meestal meer dan 2000 mgr
Cl/liter), onder meer door de lekkage van zeewater door
sluizen endoor schutwater.
De specifieke levensgemeenschappen zijn die van het hydrobiologische district van het brakke boezem- en poldergebied, met name die van vaarten, sloten enkreken. In
tegenstelling tot de andere kaarteenheden,waarin nog levensgemeenschappen van het brakke district voorkomen,
worden deze levensgemeenschappen niet bedreigd door verzoeting.
R4 Gebieden metwateren,die een regionale functie binnen de
waterhuishouding hebben en slechts water ontvangen uit de
atmosfeer en het grondwater en het water door bemaling
afvoeren naar de zee. Het betreft de bemalen vorm van
kaarteenheid R_. De kaarteenheid wordt aangetroffen op
Texel, in de Dollardpolders en in grote delen van Zeeland.
De dynamiek zal met name voor wat betreft de derde graad
verschillen van de wateren van kaarteenheid R 3. Bij de
invoering van debemaling zal overhet algemeen detransportcapaciteit van het leidingenstelsel zijn vergroot,
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waardoor de reactiesnelheid van de afstroming is vergroot. De stroomsnelheid zal gering zijn ofhetwater zal
niet stromen. Periodiek kunnen bij bemaling grotere
stroomsnelheden optreden.
De concentratie van eutrofiërende zuurstofbindende stoffen is over het algemeen kleiner dan die in kaarteenheid
Ro, zij het nog vrij aanzienlijk. Het water is mesohalien, op enige delen vanWalcheren (duinrand),het midden
van Zuid-Beveland en delen van Zeeuws-Vlaanderen na.
De specifieke levensgemeenschappen van deze kaarteenheid
zijn die van het hydrobiologisch district van het brakke
boezem- en poldergebied. Door de vervanging van sluizen
door gemalen kan in de toekomst verzoeting van dit water
plaatsvinden.
Ry Gebieden metwateren, die een regionale functie binnen de
waterhuishouding hebben en die water ontvangen via de
neerslag en aanvoer viahet nationale aanvoersysteem,gereguleerd door sluizen. De afvoer van water vindt plaats
door min of meer natuurlijke afvoer. Dit ishet geval in
het riviertje de Reest en het afwateringsgebied van de
Lollebeek.
De dynamiek zal slechts in geringe mate verschillen met
die van relatietype R,,met dien verstande dat door waterinlaat aan debovenloop deminimumafvoeren inde zomer
groter zullen zijn,wat vooral detweede graads dynamiek
beïnvloedt. De stroomsnelheden zijn niet groter dan 0,3
m/sec.
De concentratie van eutrofiërende en zuurstofbindende
stoffen inhet zoetewater is relatief laag.
Dekenmerkende levensgemeenschappen zijn die van de laaglandbeek.
Ro Gebieden metwateren,die een regionale functie binnen de
waterhuishouding hebben en water ontvangen via neerslag
en aanvoer vanuit het nationale aanvoersysteem, gereguleerd door sluizen. De afstroming is gereguleerd door
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stuwen. Het relatietype wordt aangetroffen in vele afwateringsgebieden inDrente (Peizerdiep, Eelderdiep, Steenwijker Aa, Beilerstroom, Loodiep, Droster Diep, Westerwoldse Aa), langs de IJssel (Grote Wetering, Sallandse
Weteringen, Schipbeek) enopde Peel (Molenbeek,A a ) .
De transportcapaciteit van het leidingenstelsel en de
diepte van de grondwaterspiegel is meestal vergroot. Gedurende de winter, lente en herfst wordt het neerslagoverschot afgevoerd doorwatergangen met een grotetransportcapaciteit envertoont dedynamiek overeenkomsten met
die van relatietype R 2 . Gedurende de zomer zal de minimumafvoer groter zijn,doordat erwater wordt aangevoerd.
De eerste graads dynamiek wordthierdoor groter,detweede graads dynamiek kleiner. De stroomsnelheden in de gekanaliseerde beken en sloten zijnmeestal nietgroter dan
0,3 m/sec. Op de bodem komt vrij weinig grof materiaal
voor. Debeken vallen vrijwel nooit droog.
De chemische samenstelling van het zoete water wordt gekarakteriseerd door een matig kleine concentratie van
zuurstofbindende stoffen (metuitzondering van deWesterwoldse Aa, die belast wordt met afvalwater van de aardappelmeel/strokarton industrie) en eenmatig grotebelasting met eutrofiërende stoffen. Uit incidentele metingen
aan stoffen met een hoge milieugevaarlijkheid blijkt dat
deze stoffen ook in deze wateren in grote hoeveelheden
kunnen voorkomen.
De specifieke levensgemeenschappen zijn die van de gekanaliseerde beek van het pleistocene hydrobiologische
district.
R,n Gebieden met wateren, die een regionale functie binnen
de waterhuishouding hebben en water ontvangen via neerslag, kwel enhet nationale wateraanvoersysteem. De waterafvoer vindt plaats door semi-natuurlijke afstroming,
gereguleerd door sluizen.Het betreft deboezemwateren in
het laaggelegen deel vanNederland, die doorhet aanwezi-
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ge natuurlijke verhang bij laagwater op zee ofop eenlager gelegen boezemgebied kunnen lozen. De polderwateren,
die binnen deze kaarteenheid voorkomen, hebben een afvoer, gereguleerd door gemalen, op de boezemwateren. Tot
deze kaarteenheid behoren delen van Oost-Groningen, de
Purmer, Amstelland, het polder- en boezemgebied van
Utrecht, de Betuwe, en delen van de afwateringsgebieden
vande SteenbergseVliet ende Dintel.
De stroomsnelheden in de vaarten en sloten is over het
algemeen gering, de lichtsterkte is door de troebelheid
vanhetwater gering endebodem isbedekt met eendetritusrijke sliblaag. Het gehalte aan eutrofiërende stoffen
is over het algemeen groot. Het water is over het algemeen zoet en soms oligo- of mesohalien (Purmer, Groningen, West-Brabant).
Kenmerkende levensgemeenschappen zijn die van vaarten,
meren en sloten van het zoete boezem- en poldergebied,
het brakke polder- en boezemgebied en de kwelgebieden op
de overgang Holoceen/Pleistoceen (Utrechtse plassengebied).
7.2.3. Tweevoudige relaties
Rg Gebieden metwateren,die een regionale functie binnen de
waterhuishouding hebben en water ontvangen van de neerslag en uit het nationale wateraanvoersysteem, gereguleerd door gemalen. De waterafvoer vindt plaats door afstroming, gereguleerd door stuwen. Het betreft over het
algemeen kanalen of beken, die functioneren voor de wateraanvoer naar kaarteenheid Rg vanuit wateren met een
nationale functie. Om het hoogteverschil te overbruggen
zijn de wateren middels sluizen in vele panden verdeeld.
Door gemalen worden deze panden vanuit de grote rivieren
en wateren van water voorzien. Gedurende de herfst,winter en lente functioneren de kanalen en gekanaliseerde
beken voor de afvoer van het neerslagoverschot. De stromingsrichting vanhetwater wisselt zodoendemet de jaargetijden. Dit relatietype vinden we in het Oranjekanaal,
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de Drentse Hoofdvaart, de Hoogeveense Vaart, de Opsterlandse Compagnies Vaart, het Stieltjes Kanaal, het Overijssels Kanaal, het Twente Kanaal, de Zuid-Willemsvaart,
deNoordervaart en deHelenavaart.
De stroomsnelheden zijn overhet algemeen gering. De chemische samenstelling vanhet zoetewater wordt gekenmerkt
door eenhoge concentratie van eutrofiërende stoffen.
Karakteristieke levensgemeenschappen zijn die van kanalen
en veenwijken.
R ,-,Gebieden met wateren, die een regionale functie binnen
de waterhuishouding hebben en water ontvangen door kwel,
neerslag en wateraanvoer via het nationale wateraanvoersysteem, gereguleerd door stuwen of sluizen. De waterafvoer vindt plaats door bemaling. Het betreft poldergebieden, die te laag ten opzichte van hun omgeving liggen
om door stroming onder invloed van de zwaartekracht het
neerslagoverschot af te voeren of boezemgebieden, die in
het verleden uitsluitend via semi-natuurlijke afstroming,
gereguleerd door sluizen, afwaterden, maar waar door bemaling volstaan kan worden met een geringere berging,omdat de afwatering sneller en op elk gewenst tijdstip kan
plaatsvinden. In de zomer vindt wateraanvoer plaats vanuit het nationale waterdistributiestelsel, welke gereguleerd wordt door sluizen. Tot dit relatietype behoren
grote delen van laaggelegen Nederland, zoals de afwateringsgebieden Electra, Frieslands Boezem, Land van Vollenhove, Noordwest Overijssel, IJsselmeerpolders, grote
delen van Noord-Holland, Rijnland, Schieland en de ZuidHollandse eilanden.
De stroomsnelheden inde sloten,vaarten enmeren isover
het algemeen gering of het water staat stil. De lichtsterkte isdoor detroebelheid vanhetwater gering ende
bodem isbedekt met een detritusrijke sliblaag.
Het gehalte aan eutrofiërende stoffen is over het algemeen hoog. Het water is zowel zoet als oligohalien
(Delftland, Noord-Holland) en mesohalien (Zuid-Hollandse
eilanden, kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen).
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Internationaleenkelvoudigerelatiesdoorsemi-natuurlijkeafstroming
gereguleerddoorstuwen;deLekbijHagestein.

Regionale,tweezijdigerelatiesdoorbemaling;hetgemaalvan
polderdistrictLekenLingebijLeerdam.

het
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De aanvoer vanuit het nationale wateraanvoersysteem
draagt in belangrijke mate bij aan de chemische samenstelling van het oppervlaktewater in deze kaarteenheid.
Steenvoorden en Toussaint (1974) hebben aangetoond dat
deze in enkele poldergebieden in Delftland en Schieland
een kwart tot een derde bijdraagt aan de fosfaatbelasting, bijna de helft aan de stikstofbelasting en voor 20
tot 80% aan de zoutbelasting. Dat dit voor stoffen met
een hoge milieugevaarlijkheid ook geldt, ligt voor de
hand.
De specifieke levensgemeenschappen zijn die van vaarten,
sloten en meren van het zoete en brakke boezem- en poldergebied en de kwelgebieden op de overgang Holoceen/
Pleistoceen (Noordwest-Overijssel).

7.3. Interlokale relaties
Binnen dekaarteenheden op regionaal niveau kunnen enige lokale relaties worden aangeduid. Dit is niet systematisch gebeurd, maar naar aanleiding van het voorkomen van
ecosystemen, die een grote actuele betekenis hebben of die
inpotentie kunnen hebben.Hetbetreft in allegevallen isolatie of enkelvoudige relaties.
7.3.1. Isolatie
PQ Wateren, die uitsluitend gevoed worden door de neerslag
en geen oppervlakte-afvoer hebben naar hun omgeving. Het
gaat hier om depressies met een ondoorlatende laag in de
ondergrond (bijvoorbeeld een verkitte podzol B horizont),
waardoor de neerslag nietkan infiltreren. Ook de aanvoer
van grondwater is belemmerd door de ondoorlatende laag.
Voorbeelden van dit relatietype zijn de vennen in het
hooggelegen deel van Nederland, zoals sommige vennen van
de Kampina. Door het onbreken van grondwateraanvoer zullen deze vennen 'szomers regelmatig droogvallen.
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De oorsponkelijke chemische samenstelling van het water
wordt gekenmerkt door een laag gehalte aan opgeloste
stoffen, eenpH lager dan 7en een goede inwendigebuffering. Door verzuring van de neerslag en eutrofiëring door
recreatie, meeuwenkolonies en andere invloeden, is deze
situatie overhet algemeen sterk gewijzigd. De specifieke
levensgemeenschappen zijn die vanhet ven.
P, Wateren, die uitsluitend gevoed worden door de neerslag
en grondwaterkwel en geen oppervlakteafvoer naar hun
omgeving hebben. Het betreft hier vennen, duinmeren en
andere geïsoleerd liggende wateren, die in verbinding
staan met het grondwater. Voor de vennen van de Kampina
geldtbijvoorbeeld,dathet grootste deel voor kortere of
langere perioden van het jaar gevoed wordt door het
grondwater. Het waterpeil van deze wateren zal minder
sterk fluctueren en minder frequent droogvallen (Roelofs
enVos, 1979).
De specifieke levensgemeenschappen zijn die van het ven,
het duinmeer,hetwiel ende drinkpoel.
7.3.2. Enkelvoudige relaties
P„ Gebieden,die incidenteel ofperiodiek overstroomd worden
door beek—of rivierwater en in de overige perioden
slechts wateraanvoer kennen via neerslag en kwel. Het
betreft uiterwaarden langs de grote rivieren die afhankelijk van de ligging tenopzichte van de zomerkade,regelmatig (buiten de zomerkade) of incidenteel overstromen.
Sommige zomerdijken zijn zo hoog dat de uiterwaarden
slechts eens indepaar jaar overstromen. Het relatietype
wordt verder nog aangetroffen langs debeken vanmet name
kaarteenheden R,,R,-,R^ enP 3.In de perioden met grote
afvoeren overstroomt een deel vanhet beekdal. Aangenomen
kan worden dat in afwateringsgebieden, die sterk gereguleerd zijn door profielvergroting, rechttrekking en bedijking, deze situatie niet meer optreedt. Het is zelfs

171

de vraag hoe algemeen overstroming van beekdalen nog
voorkomt, als boven- enbenedenstroomse delen vanhet afwateringsgebied zijngereguleerd. Inventarisaties hiervan
ontbreken.
In hoeverre overstroming van beekdalen voor de instandhouding van vegetatietypen met een grote informatievebetekenis van belang is,istrouwens de vraag. Tegenover de
positieve bijdrage aan dewatervoorziening van delevensgemeenschappen, staat de sterke belasting met eutrofiërende en milieugevaarlijke stoffen, zoals onder andere
is vastgesteld door Smeets en Tevonderen (1979) voor het
gebied de Smalbroeken in Brabant, dat regelmatig wordt
overstroomd metwater van de Beerze, endiverse onderzoeken naar de accumulatie van zwaremetalen indieren inde
uiterwaarden (onder andere Ven e.a., 1977).
De specifieke levensgemeenschappen zijn dievanhetoverstromende beekdal,de uiterwaard ende sträng.
Po Wateren, die water ontvangen uit de neerslag en aanvoer
vanuit een bovenstroomse waterloop, die gereguleerd is
door stuwen.Dewaterafvoer verloopthier min ofmeer natuurlijk. Het betreft kleine delen van een afwateringsgebied, waar de beken niet gekanaliseerd en vergroot
zijn. Inhet overige deel vanhet afwateringsgebied isde
waterhuishouding ingrijpend gewijzigd. Meestal zijn er
omleidingskanalen aangelegd, die de piekafvoeren om het
niet gewijzigde beektraject heen leiden. Daarnaast betreft het bovenlopen van beken, die niet gereguleerd
zijn. Tot deze kaarteenheid behoren de bovenloop van de
Vledder Aa,debovenloop van de Ruiter Aa, enige zijbeekjesvan de Regge,deWinterwijkse beken, debovenloop van
de Reusel en de Dommel, delen van de Beerze, de Rosep,
delen van deNeerbeek endelen van deVlootbeek.
De specifieke levensgemeenschappen zijn die van de laaglandbeek.
V.Gebieden met wateren,diewater ontvangen via de neerslag
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en kwel en waarvan het water door bemaling wordt afgevoerd. Het betreft delen van kaarteenheden R,~ en R,,,
waar geen wateraanvoer vanuit het landelijke wateraanvoersysteem plaatsvindt. Dit laatste betekent datop deze
plaatsen geen extra belasting met stikstof, fosfaat en
chloriden optreedt. Het gaat om situaties waar, uit oogpunt van het natuurbehoud, wateraanvoer ongewenst wordt
geacht (o.a. Naardermeer en Kortenhoefse Plassen), waar
door de constante aanvoer vankwelwater geen wateraanvoer
noodzakelijk is (bijvoorbeeld Horstermeerpolder), ofwaar
wateraanvoermogelijkheden nog niet zijn gerealiseerd
(delen van Zuid-Holland en Friesland).
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8.NABESCHOUWING
In dit hoofdstuk is nagegaan inhoeverre de in het samenvattende rapport (Vos, Harms en Stortelder (red.), 1982)
beschreven methode voor de beschrijving van en de betekenistoekenning aan landschapsecologische relaties, gebruikt
kan worden om de relaties via het oppervlaktewater te beschrijven op een voor deopdrachtgever relevante wijze.Er
wordt achtereenvolgens ingegaan op de methode voor de beschrijving van relaties via oppervlaktewaterbeweging, op de
methode voor de beschrijving van de in het oppervlaktewater
meegevoerde stoffen en energie en op demethode voor de betekenistoekenning aan de relaties.Hierbij komt aan de orde
in hoeverre de toepasbaarheid beperkt wordt door op het
ogenblik beschikbare kennis en gegevensbestanden.
De beschrijving van landschapsecologische relaties
vindt plaats door debeschrijving van agentia en invloedsgebieden. Hierbij ishet mogelijk gebleken om voor het oppervlaktewater een uitgewerkte beschrijving van typen agentia
en invloedsgebieden te geven. Het kennisniveau en de wijze
waarop gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen zijn,bepalen vrijwel direct totopwelk niveau de classificatie kan
worden ingevuld.
De agentia zijn indit rapport opvrij eenvoudige wijze
geclassificeerd naar drijvende kracht van het agens en de
aard van demenselijke regulatie.Een verdere onderverdeling
naar temporele kenmerken, de dynamiek van het agens, is in
theorie wel aan te geven,maar stelthoge eisen aan dewijze
van verzameling, verwerking enopslag van debenodigdegegevens. Metingen zullen met name indekleinere wateren regelmatiger enmet grotere frequentie dienen teworden verricht.
De opslag bij één beheerder en de bewerking tot jaar- en
maandgemiddelden en piekafvoeren, vereisen een systeem van
elektronische gegevensverwerking.

174

Opdit ogenblik lijkt vooral de zojuist afgeronde, doch
nog niet volledig gepubliceerde PAWN studie van Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, aanknopingspunten tebieden. De ontwikkelde waterdistributiemodellen en de daartoe middels computer verzamelde en bewerkte
gegevens kunnen de beschrijving van de temporele kenmerken
van agentia mogelijk maken.
De invloedsgebieden zijn in dit rapport slechts systematisch geclassificeerd tot op het schaalniveau van afwateringsgebieden. Binnen deze ruimtelijke eenheden kunnen echter eenverscheidenheid aan ecosystemen voorkomen,die ieder
op geheel eigen wijze afhankelijk zijn van het oppervlaktewater.
Een verdere onderverdeling van de afwateringsgebieden
tot ophet niveau van levensgemeenschappen of ecotopen, zoals die in de Landelijke Milieukartering als kleinste ruimtelijke eenheid gehanteerd zijn, isophet ogenblik nietmogelijk. Het ontbreken van een landelijk overzicht van levensgemeenschappen, die afhankelijk zijn van oppervlaktewater, ishiervan debelangrijkste oorzaak. De grootste groep,
de aquatische ecosystemen, zijn bijvoorbeeld in de Landelijke milieukartering nauwelijks bestudeerd. In eerste instantie zal nader onderzoek vereist zijn om de organismen van
deze ecosystemen te kunnen beschrijven op het aggregatieniveau van gemeenschappen.
De classificatie van meegevoerde stoffen en energie is
in dit rapport nog vrij onderontwikkeld. Slechts de eerste
graads dynamiek van de verschillende op zichzelf staande
stoffen is beschreven. De tweede en derde graads dynamiek
kunnen vooralsnog niet worden ingevuld, omdat de wijze van
verzameling en verwerking van de gegevens te beperkt is.
Over het algemeen is de meetfrequentie te laag en ontbreekt
de bewerking tot gemiddelden over kortere perioden en frequenties van piekwaarden.
Bij verdere uitwerking zal ook ruime aandacht besteed
moeten worden aan dewerking van de processen, die het ver-
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loop van de concentratie van een meegevoerde stof langs een
traject bepalen. Slechts daar zal het mogelijk zijn om het
functionele verband tussen dewaterbeweging ende concentratie van de meegevoerde stoffen en energie te beschrijven.
Naar gelang het gedrag van de verschillende stoffen, kunnen
wellicht groepen van meegevoerde stoffen met eenzelfde gedrag onderscheiden worden.
Ook op dit gebied worden indePAWN studie aanknopingspunten geboden. In het kader van deze studie zijn namelijk
een aantal waterkwaliteitsmodellen ontwikkeld, waartoe tevens een nationaal gegevensbestand in de computer is opgeslagen.
De bepaling van de beteke'nis van landschapsecologische
relaties via oppervlaktewaterbewegingen is niet op systematische enkwantitatieve wijze mogelijk gebleken. Slechts incidenteel is eenkwalificatie van debetekenis gegeven. Voor
en systematische enkwantitatieve betekenistoekenning isnamelijk in de eerste plaats een systematische betekenistoekenning aan levensgemeenschappen, die afhankelijk zijn van
oppervlaktewater, nodig. Voor de grootste groep, de aquatische levensgemeenschappen, ontbreekt deze echter. Zoals
reeds bij de bespreking van de classificatie van de invloedsgebieden is aangegeven, is nader onderzoek hiertoe
noodzakelijk.
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