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Hydromorfblogie:
nieuw in Nederland?
VolkertsdeKaderrichtlijnWaterdienennaast
biologischeenchemischeookdehydromorfologischekwaliteitselementen vanwaterltchamen
gemonitordteworden. Determhydromorjölogischemonitoring klinktvee!waterbeheerdersin
Nederlandnieuwindeoren. Omindecemberte
kunnen beginnenmetdezevormvanmonitoring,isopinitiatiefvanRijkswaterstaateen
pilotuitgevoerd.Hieruit blijktdat nog welwat
hobbelsmoetenwordengenomen, maaralveel
vandebenodigdedata beschikbaarzijn.
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ontwikkelenomdezebrongegevens om te
zetten naar KRW-bestendigeresultaten.In
totaalhebben 16waterbeheerders (achtvan
rijkswaterenenachtvanregionale wateren)
met 17KRW-waterlichamen deelgenomen
(zieafbeelding 1).Dezewaterlichamen vormeneengoededoorsnedevandevoorkomendewatertypenin Nederland.

Overzichtvandewaterlichamenuitdepilot.

Hydromorfologische monitoring ondersteunt deinterpretatie vanhetecologisch
functioneren van het watersysteem. Het
gaatomdekarakteriseringvandewaterbewegingen,fysieke barrières voor organismen
ensediment (bereikbaarheid en passeerbaarheid)enomhetmateriaal,devormenstructuur vanoeversenbodem.Inde Richtlijnen
Monitoring EuropeseKaderrichtlijn Water
zijn kwaliteitskenmerken en parametergroepenuitgewerkt totmeetbare parameters
voorrivieren(zietabel 1),meren enkust- en
overgangswateren.

Pilot
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Omervaringoptedoenmet hydromorfologische monitoring,voerde ingenieursbureauBCCvan februari totjunijongstleden
eenpilotuitonderregievan Rijkswaterstaat.
Hetdoelhiervan wasdebeschikbaarheid van
brongegevens tebeoordelenenmethoden te

Tabel1.

UitwerkingKRW-parametersnaarmeetbareparameters(rivieren).

kwaliteitselement

parametergroep

parameter

hydrologisch regime

kwantiteitendynamiek
vandewaterstroming
vetbindingmet grondwaterlichaam
riviercontinuïteit
variatiesinrivierdiepteen-breedte
structuurensubstraat van
derivierbedding
structuur vandeoeverzone

waterstand,afvoer,stroomsnelheid,matevanvrijeafstroming, matevan
natuurlijk afvoerpatroon, getijdenkarakteristiek(bij getijdenrivieren)
grondwaterstand
aantal,liggingenpasseerbaarheid barrières,bereikbaarheid
rivierloop,dwarsprofiel enmatevan natuurlijkheid
aanwezigheid kunstmatigebedding,matevannatuurlijkheid substraatsamenstellingbedding, erosie-/sedimentatiestructuren
aanwezigheidoeververdediging,landgebruikoevers,landgebruik uiterwaard/beekdal,mogelijkheid totgeheelnatuurlijke inundatie, mogelijkheid
totnatuurlijke meandering

riviercontinuïteit
morfologie
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In tegenstelling totdechemischeenbiologischemonitoring zijn deparameters voor
dehydromorfologie veelalnietdirect meetbaar,maar wel(indirect)afteleiden uit
andereinformatie. BCCheeft onderzocht
welkeinformatie nodigisenofdezevoldoendebeschikbaar isbijde waterbeheerders.Allebetrokken waterbeheerders zijn
persoonlijk bezocht waardoor snel inzicht
kwam indebeschikbarebrondata. Het leverdeeenenorme hoeveelheid en verscheidenheid aangegevensop.
Om toteen landelijk toepasbare methodetekomen,zijn perparameter afleidingsmethoden ontwikkeld. Hierbij isvanwegede
uniformiteit zoveelmogelijk gebruik
gemaakt vanlandelijke gegevens,zoals neerslag-enverdampingsgegevens van het
KNMI,waterstands-enafvoerinformatie uit
hetMWTL-programmavan Rijkswaterstaat,
topografische kaarten,delandelijke kwelkaart,bodemkaart ende ecotopenkartering.
Bijhetafleiden wordtdaarnaast veelgebruik
gemaakt van'expertjudgement'. Door het
daadwerkelijk toepassen vandeze afleidingsmethoden voorde 17waterlichamen iservaringopgedaan met het invullen vandeparameters.

Voorbeeld parameten rivierloop
Deparameter 'rivierloop'beschrijft de
matevanmeandering vanderivier invergelijking metdereferentiesituatie. Derelatie
tussendezeparameter endeecologische
kwaliteit isduidelijk. Het normaliseren van
derivierloopleidt immers tot eenzijdige
levensgemeenschappen vanwegehetverlies
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vanhabitatdiversiteit. Herstelvan meanderingzorgtjuist voorkarakterisrieke levensgemeenschappen. Bijhetbepalenvande
hydromorfologische kwaliteit vandezeparameter iseenindelinginvijfklassen gehanteerd.Elkeklassegeeft aanhoeveel procent
vandelengtevaneenwaterlichaam eenveranderd rivierpatroon laatzien(ziedelegendavanafbeelding 2).
Om tebepalen inwelkeklasseeen
waterlichaam valt,isgebruikgemaakt van
historisch topografisch kaartmateriaal(18301850)waaropdeafzonderlijke meandersen
nevengeulengoedherkenbaar zijn.Ditis
overigensnogweleenaandachtspunt, aangeziendereferentie enhet tegebruiken historischejaartal niet isvastgesteld.Vervolgenszijn dehuidigeen hisrorische ligging
vanderivierloopbepaald,iseenvisuelevergelijking uitgevoerd endeklassebepaaldop
basisvan'expertjudgement'. Opdeze wijze
zijn dewaterlichamen intedelen inéénvan
devijfklassen.Deresultaten voordeparameter 'rivierloop'zijn weergegeven in
afbeelding 2.Degroterivieren laten eengrotewijziging zien,doordatzeveelalrechtgetrokken enbedijkt zijn. Debeken scoren
hoger,omdat deaangeleverde waterlichamen inhetverleden niet sterkzijn aangetast.

Waterbalans
Uitdepilot blijkt dat het verzamelen
vanbrondata,geschikt voorde hydromorfologischemonitoring voordeKRW, in Nederland ophoofdlijnen reedsgoeden voldoende
wordt uitgevoerd.Ongeveer85procent van

Voorbeeldvandeparameterrivierloop.
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allebenodigdegegevens isdirect bijde
waterbeheerders beschikbaar.Degrootste
kennishiaten doenzichvooralvoorbijde
waterbalansparameters.Mogelijk kanvoor
dezeparameters,zoalsaan-enafvoer, meer
gebruikgemaakt worden vanmodellen.Verder isweleenaantal kanttekeningen te
maken.Zoisdekwaliteit enactualiteit van
GIS-datavaakonduidelijk, historisch materiaalonvolledigenderesolutievan brondata
somstegrof.Ookisdemeetdichtheid en
inwinfrequentie somstelaagenis'expert
judgement' veelaldoorslaggevend.
Daarnaast kandetoegankelijkheid van
sommigebrondata nogverbeterd worden.
Omdebeschikbaarheid vandebenodigde
basisgegevens voordeKRW-doelstellingte
borgen iseenzogeheten inwinplan opgesteld.Perparameter isaandacht besteed aan
bestaande brondata waarvoorde inwinning
moet wordengecontinueerd énaan nieuwe
ofsamengestelde brondata indiende
bestaandebrondata ontoereikend blijken te
zijn.Opbasishiervanmoet bijdevolgende
monitoringsronde hetafleiden vandeparametersuitgevoerd kunnen worden.In het
inwinplan wordteenvoorstelgedaanvoor
deoptimale invullingvandeparameters.
Het bevatookeen kosteninschatting.

Hoe nu verder?
In2007moetenalle KRW-monitoringsprogramma's,dusookdievan hydromorfologie,operationeelzijn.Zoweloporganisatorischalsoptechnisch-inhoudelijk gebied
moet noghetéénenandergebeuren.Ophet
gebiedvandatabeheer bijvoorbeeld isnog
verdereafstemming vereist.Opdit vlakzijn
namelijk verschillen geconstateerd tussen
Rijkswaterstaat endewaterschappen. Het
automatiseren vande afleidingsmethoden
enhet eenduidig beschrijven van het hele
monitoringsproces kanhiereen positieve
bijdrage aan leveren ende uniformiteit
waarborgen.
Ondanksdezehobbelsisheteen geruststellendegedachtedathetovergrotedeelvan
degegevensdiedeKRWeist,al beschikbaar
is.Dewaterbeheerders kunnen zichinde
komende perioderichten ophet omzetten
vandezegegevensnaar hetKRW-systeemen
hetopstellenvaneenplan voorde
toekomst, f

Legenda:Rivierloopklasse
| 1:0-5% gewijzigde rivierloop
| 2: 5-15% gewijzigde rivierloop
j | 3: 15-35% gewijzigde rivierloop
| 4: 35-75% gewijzigde rivierloop
| 5: >75%gewijzigde rivierloop
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