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VOORWOORD
Inhetnajaarvan1989werddoorhetBureauOppervlaktewaterkwaliteit een
begingemaaktmeteenevaluatievanhethydrobiologischonderzoek.Tendele
betrofditeeninhaalmanoevre:nadereverwerkingeninterpretatievandein
dejaren1984-1988verzameldegegevens.Eenonderdeelhiervanwasdatde
overganggemaaktmoestwordennaarautomatischeverwerkingvandegegevens.
Verderwashetvanbelangdevigerendemethodevoordebiologischebeoordelingvandewaterkwaliteitkritischtebekijkeneneventueelteverbeteren.
HoeweldeoverigewerkzaamhedenvanhetBureaunormaaldoorgangmoesten
vinden,koninjuli1990eenuitgebreidrapportvandebevindingenworden
afgerond.Hetvoorliggenderapportiseensamenvattinghiervan.Devoorgesteldewijzigingenindewijzevanbeoordeling zulleninhetnajaarvan
1990moetenwordenuitgetest.Daarnakanbeslotenwordendezewijzigingen
definitief intevoeren.
Aandewerkzaamhedenendesamenstellingvanditrapportwerddeelgenomen
doordemedewerkersP.Latour,M.Pach,T.Ruigrok,M.StamhuisenM.van
Wieringen.AlsexternadviseurfungeerdeH.MollerPillot,dieookmede
verantwoordelijk isvoordeeindredactie.

SAMENVATTING
EVALUATIEVANHETHUIDIGEONDERZOEK (hoofdstuk 2 - 5 )
2.1. Bijhethuidigebiologischonderzoekwordtdoormiddelvanbemonstering
vandemacrofaunaeenbeoordelinggegevenvandeorganischeverontreiniging (saprobie)indebelangrijkste stromendewaterlopen.Metbehulpvaneenindex (deK-index)wordteenindelinggemaaktin5klassen.
2.2. Debeoordelingsmethodebleekonvoldoendeaangepasttezijnaanderegionaleomstandigheden.Bovendienvereisendelandelijkeeisenenontwikkelingen,dateenbasisgelegdwordtomecologischebeoordelingmogelijk
temaken,datwilzeggeneenbeoordeling,dienietuitsluitendgericht
isopsaprobie,maarweergeeft,inhoeverredeterplaatse thuishorende
floraenfaunaindewatergangenkanfunctioneren.Omdezeredenenwerd
inhetnajaarvan1989eenevaluatiegestartmetalsdoelstellingen;
-hetverkrijgenvaninzichtindetekortkomingenvandevigerendebeoordelingsmethode;
-dooranalysevandeverzameldebiologische enabiotischegegevens
debasisteleggenvooreenuitgebreideenaanhetwatertypeaangepastebiologischebeoordeling;
-aanvullen,verbetereneneventueelwijzigenvandebeoordelingsmethode.
2.3. Hieropaansluitend zalinprovinciaalverbandeenecologischenormstellingmoetenwordenontwikkeld.
3. Doorgeografischeenhistorischeoorzakenhebbendewaterlopenophet
PleistoceenhiereenanderkarakterdaninOost-Brabanteneldersin
hetoostenvanhetland.Hetvervalisnamelijkinhetalgemeengering
enineendeelvanhetgebied lageertijdseendikveenpakket.Bijhet
afgravenvanhetveenwerdenturfvaartenaangelegd,dieslechtsten
deledenatuurlijke stroomgebiedenvolgden.Ditkomtnogaltijdtot
uitingindehydrologieendesamenstellingvanhetwater.
4.1. Dehuidigeklasse-indeling opgrondvandeK-index iseenweergavevan
deinvloedvanorganischeverontreinigingvanwaterenbodemopde
macrofaunaineenperiodevanenkelemaanden.
4.2. Degebruikte indicatorenlijstisechternietaangepastaandeWestBrabantse situatieendeK-index geeftinvelegevallennietgoed
weer,watdeaanwezigeindicatorenbeduiden.
5.1. Hetongewijzigd toepassenvanandereindicesleiddeniettotbetere
resultaten.
5.2. Metmultivariate techniekenwerdeentypologievandeWest-Brabantse
waterenopgesteld.Verderleverdendezecomputertechniekendiverse
bouwstenenvooreennieuwebeoordeling.Hetuitgangsmateriaalbleek
echternietgeschiktomeenverontreinigingsgradiënt aanhetlicht
tebrengen,diealsbasisvooreensaprobie-systeem zoukunnendienen.
VERNIEUWINGVANDEBEOORDELINGSMETHODE (hoofdstuk 6-7)
6.

Opgrondvandeuitdeevaluatiegetrokkenconclusieswerdbesloten:
-desaprobie-beoordeling teverbeterendoordeafzonderlijke
tekortenvandemethodeopteheffen;
-naastdealgemene saprobie-beoordeling (A-beoordeling)een
saprobie-beoordelingvandebodem (B-beoordeling)eneen
ecologischebeoordeling (E-beoordeling)toetevoegen.

7.1. Voordesaprobie-beoordelingwordteenindelingvandewateren
gemaaktnaarstroomsnelheid.Dezeindelinggebeurtopgrondvan
deaanwezigefaunametbehulpvaneenstromingsindex.Voorde
ecologischebeoordelingwordenookdezurelopenafzonderlijk
onderscheiden.
7.2. Dealgemenesaprobie-beoordeling geeftaan,inwelkemateinwater
enbodemdecompositieplaatsvindt.Hiertoeisdelijstvanmacrofauna-indicatorengewijzigd enaangevuld.Deklasse-indelingberust
opdeberekeningvandesaprobie-index S.Dezegelijktsterkopde
K-index,maarbiedtmeermogelijkheden totnuancering.
7.3. Debodembeoordelinggeeftdematevandecompositieaanvoorde
bovenstebodemlaag.Debetekenisvandezeafzonderlijkeclassificatieis,datduidelijkgemaaktkanworden,welkeroldeafzetting
vanorganischmateriaalopdebodemspeelt.Vooralinlangzaam
stromendwaterheeftmenvaaktemakenmeteenredelijkekwaliteit
vanhetwater,maareenverontreinigdebodem.
7.4. Deecologischebeoordeling isgerichtophetevaluerenvande
effectenvaniederevormvan (menselijke)beïnvloeding opdelevensgemeenschapinhetwater.Perwatertypeenperniveauzijneenaantal
eisenvastgesteld,waaraandemacrofauna-samenstelling vandatniveau
moetvoldoen.
TOEKOMSTIGEONTWIKKELINGEN (hoofdstuk8)
8.

Indenabijetoekomstzalvooraldeecologischebeoordelingverder
moetenwordenuitgebouwd.Hiervoorisprovinciaaloverlegnodig.
Devoorgesteldemethodezalenigetijdwinstkunnenopleveren.Meer
tijdwinstzalkunnenonstaan,wanneerdewatergangeneenoftwee
keergoedbeoordeeld zijnendefrequentievanhetroutinematig
biologischonderzoekbeperktkanworden.
Voorstilstaandewaterenmoeteenaangepastebeoordelingsmethode
wordenuitgewerkt.
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INLEIDING.
Bijhethydrobiologisch onderzoekbinnenhetHoogheemraadschapWestBrabantheeftdenadruktotophedengelegeninhetverzamelenvan
gegevensenhetclassificerenvandewatergangennaardematevan
organischeverontreiniging.Inmiddelswerdsteedsmeerdewenselijkheidervarenvanbetereenverdergaande interpretatievandegegevens
enhetbeantwoordenvanmeerspecifiekevragen.Daarnaastdwingtde
landelijkeontwikkeling,totuitingkomendonderandereindeDerde
NotaWaterhuishouding,toteengeleidelijke ontwikkelingentoepassing
vanecologischenormstellingen.
Eenenanderleiddeertoe,datinhetnajaarvan1989gestartwerd
meteenevaluatievanhetbiologischonderzoek.Dezeevaluatieheeft
intweefasenplaatsgevonden:
-bestuderingvandein1984t/m 1988verzameldegegevens;
-aanvullenenverbeterenvandebeoordelingsmethoden.
Beideonderdelenhebbenvooralbetrekkingophetroutinematigonderzoek.
Inhetonderhavigerapportwordendeevaluatieresultatenalsvolgt
samengevat:
Inhoofdstuk2wordtdewerkwijzevanhetbiologischlaboratoriumkort
beschreven.Vervolgenswordendemotievenvoorwijzigingaangegeven.
Hoofstuk3gaatinopdespecifiekesituatieinWest-Brabant.
Inhoofdstuk4wordtdegebruiktebeoordelingsmethode (K-index)kritisch
beschouwd.
Hoofdstuk5isgewijdaanmogelijkeandereverwerkingsmethodenengaat
inopderesultatenvanhettoepassenvanmodernecomputertechnieken.
Inhoofdstuk6wordenuitgangspuntengeformuleerdvoordetoekomstige
werkwijze.
Hoofdstuk7beschrijftdenieuwebeoordelingsmethoden.
Inhoofdstuk8komenmogelijkeverdereontwikkelingenaandeorde.
Ditsamenvattend rapportisgebaseerdopeenuitvoerigerwerkrapport,
datgelijktijdigverschijntenbedoeldisomdeonderbouwingvanalle
conclusiesenbeslissingenvastteleggenengedetailleerd aante
geven,opwelkewijzederoutinematigebiologischewaterbeoordeling
dekomendejarenzalmoetengeschieden.
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2.

HETHUIDIGEBIOLOGISCHEONDERZOEKENDEMOTIEVENVOOREVALUATIE.

2.1. Ogzetendoelvanhethuidige_onderzoek.
Vanaf 1984wordtdoorhetHoogheemraadschaphydrobiologischonderzoek
uitgevoerd.Ditbiologischonderzoekisineersteinstantieopgestart
omnaastdefysisch-chemischebeoordeling eenmeergeïntegreerdbeeld
overeenlangeretermijntegevenmetbetrekking totdewaterkwaliteit.
Denadruklaghierbijopdeorganischeverontreiniging (saprobie).
Erwerdenechtermeergegevensverzamelddanvoorloutersaprobiebeoordelingnoodzakelijkwas.Ditomineenlaterstadiumeenvollediger
beoordelingvandeonderzochtewaterenmogelijktemaken.
Voorbeoordelingvandesaprobieinstromendewaterenwerdgekozenvoor
macrofauna-onderzoek.HiertoewordttotnutoedezogenaamdeK-index
gehanteerd,waardooreenindelinginbiologischeklassengerealiseerd
wordt.
Biologischonderzoekisopgenomeninhetroutinematigewaterkwaliteitsonderzoek.Hetbiologischmeetnetbestaatvanafhetbeginvanhet
onderzoekuiteenpermanentmeetnetvan40bemonsteringspunten,die
representatiefgeachtmogenwordenvoordegrotereWest-Brabantse
oppervlaktewateren.Zijzijnhoofdzakelijkgelegeninhetzuidelijk
deelvanhetbeheersgebied:hetgebiedvandelaaglandbeken.Het
vigerendebeoordelingssysteem isnamelijkalleenhiervoorhanteerbaar.
Metingangvan1986ishiernaasteenroulerendmeetnetingesteld
van30meetpunten,dieeensindedriejaarwordenonderzocht.Naast
hetroutinematigeonderzoekmaaktebiologischonderzoekindeloopder
jarendeeluitvanspecifiekeprojectentenbehoevevandiversevraagstellingen.
2.2. Wenselijkheidvanaanvullingenenverbeteringen.
Internemotieven.
Debemonstering,verwerkingendeterminatievandemacrofaunamonsters
zijnmeeruitgebreiduitgevoerddanvoordetoepassingvandeK-index
noodzakelijkis.Hiermeewerdbeoogdomnaasthetdoenvaneenkwaliteits-uitspraak tevensinventariserend entoekomstgerichtbezigte
zijn.DewoordelijkeomschrijvingvandeIMPbasiskwaliteit ("... biedt
goedekansenvooreenaquatischelevensgemeenschap")geeftimmersaan,
datbiologischonderzoekmeermoetopleverendaneenuitspraakover
desaprobie-toestand.
Ditleidtooktotdenoodzaakvanregionaledifferentiatieenhetontwikkelenvanbeoordelingsmethodenperwatertype.
Degehanteerde indicator-soortenlijstenhettoepassenvandeK-index
blekendiscutabeltezijn.Verderisdezebeoordelingsmethode slechts
vooreenbeperktaantalwatereninWest-Brabanttoepasbaar.
Tenslottewasertotophedeneengrotematevanonevenwichtigheid
tussenonderzoeksinspanning endeuiteindelijkerapportage.
Externemotieven.
OokeldersinenbuitenNederlandwasmenniettevredenmetdebestaandesaprobie-systemen:
- InDuitsland isreedseengeheelnieuwelijstvanindicatorsoorten
opgesteldenwordtdebasisgelegdvooreenmeerecologischebeoordeling (G.Friedrich,mondel.meded.).
-HetSTORA-onderzoekgenormaliseerdebekenheeftgeleid toteen
geheelnieuwsysteem (Peterse.a.,1988).

-3-InOost-BrabantheeftdeGemeenschappelijkeTechnologischeDienst
eenvereenvoudigdebeoordelingsmethode ontwikkeld,medeomde
energie,diegestokenmoetwordeninderoutinematigebeoordeling,
tebeperken.
Debelangrijksteredenisechterdenoodzaakvanontwikkelen
vaneenecologischebeoordeling.InhetIMP-water1980-1984werdhet
begripbasiskwaliteit ingevoerd.Bijdezeminimaalaanvaardbarewaterkwaliteitwordtervanuitgegaan,datallewaterengoedelevenskansen
dienentebiedenaaneenaquatischelevensgemeenschap (algemeneecologische functie).Hetgaatdusnietalleenomsaprobie,maaromalle
factoren,diehetfunctionerenvanhetecosysteembeïnvloeden.Inde
DerdeNotaWaterhuishoudingwordtgesprokenoverde"directe,voorhet
functionerenvanhetbetreffendewaterrelevanteomgevingendeflora
enfaunadieerbijhoren".DeRaadvoorhetMilieu-enNatuuronderzoek
zou"graagziendatonderzoekinspanningenversterktzoudenwordenvoor:
-deontwikkelingvaneensysteemvanindicatorsoorten enandere
indicatievekenmerken (procesvariabelen)voorkarakteriseringen
beoordelingvanwatersystemen;
-deontwikkelingvaneeneenduidigeenhanteerbaremethodevoorhet
beoordelenvandenatuurwaardevanaquatischeecosystementenopzichtevaneentedefiniërenreferentiesituatie perwatertype;
-onderzoeknaarbeheersingrepenwaarmee,gedifferentieerdnaarwatertype,ecologischeontwikkelingkanwordengestuurd inderichting
vanoptimalenatuurwaarde".
Deconsequentieshiervanzijnniet,datelkzuiveringsschapafzonderlijkaldezenieuwesystemenenmethodenmoetgaanontwikkelen.Inde
loopderjarenwerdechtereenevaluatievandebruikbaarheidvan
eldersontwikkeldemethodenvoordeWestbrabantse situatiesteeds
urgenter.Tevenswerdduidelijk,datindetoekomstdebiologische
gegevensvandewatergangenzodanigdienentewordenverzameldengeordend,dateenindrukkanwordenverkregen,welkewatertypenhier
voorkomeneninhoeverredezeafwijkenvandeverschillendemogelijke
referentiesituaties.
Deonderhavigeevaluatievanhethydrobiologischonderzoekzoudus
eenaanzetmoetenzijnominWest-Brabant tekomentotformulering
vaneenbiologischebasiskwaliteit entotformuleringvanecologische
doelstellingenopgrondvanbiologischeparameters.Daarnaastdiende
hettotophedengehanteerdesaprobie-beoordelingssysteem teworden
verbeterd,waarbijovergangnaareenandersysteemnietbijvoorbaat
konwordenuitgesloten.
2.3. Samenwerkinginlandelijkenprovinciaalverband.
Zoalsreedswerdopgemerktindevorigeparagraaf,ishetnietnodig
enzelfsnietgewenst,dathetHoogheemraadschap afzonderlijkeecologischebeoordelingsmethoden gaatontwikkelen.Belangrijkiswel,dat
eenbasisgelegdwordt,opgrondwaarvanaansluitinggezochtkanworden
bijlandelijkeenprovincialeontwikkelingen.Daaromisbijdeevaluatie

1 DeRMNOiseenSectorraad,onderdeelvanVROM,dietottaakheeftdeoverheidgevraagdenongevraagd teadviseren.DeRMNOishetbelangrijkste
adviesorgaanvanderegeringindeprogrammeringvanhetmilieu-onderzoek.
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veelaandachtbesteedaanhetontwikkelenvaneentypologievanwatergangen.Opbasisvandeanalysesvandegegevenswerdgeprobeerdeen
maatlatteontwikkelen,dieinzichtmoetgevenindemate,waarinde
verschillendewatergangenmomenteelalsvertegenwoordigervaneenbepaaldecosysteemfunctioneren.Deervaringen,dieopdezewijzekunnen
wordenopgedaanmoetenhetmogelijkmakeninprovinciaalverbandte
komentoteenmeeruitgewerkte ecologischebeoordelingsmethode.

-53.

HETONDERZOEKGEBIEDENDEONDERZOCHTELOKATIES.
WatdegrondsoortbetreftzijnerinWest-Brabant tweegroteeenhedente
onderscheiden:hetPleistocenezandgebiedenhetzeekleigebied.Vrijwel
alleonderzochtelokatiesvanhetbiologischonderzoekwarentotdusverre
gelegeninhetzandgebiedenhetdaaropaansluitendeovergangsgebied,
waareengrootdeelvanhetjaarstromendewaterlopenvoorkomen.Deafwateringgebeurthieropnatuurlijkewijze,viaeenstelselvanhoofdenzijbeken.
Dehoofdbekenvoerennagenoeghetgehelejaarwateraf,dekleinerebeken
hebben 'szomersinhetalgemeeneenbeperkteofinhetgeheelgeenafvoer.
Veelbekenzijnindeafgelopendecenniagenormaliseerd;rechtgetrokken,
verruimdenvoorzienvanstuwen.Groterebekenmetminofmeersnelle
stromingontbrekeninhetgehelegebied.
VoorvergelijkingmetOost-BrabantenanderegebiedeninZuidoost-Nederland
isvanbelang,datWest-Brabantvoorhetgrootstedeelrelatiefvlakis
endathiertotnadeMiddeleeuwendikkeveenlagenvoorkwamen (Buiks&
Geerts,1981,Leenders,1989).InhetgebiedvandehuidigeTurfvaarten
Bijlooplagenwellicht tot1700zoveelafvoerlozekommenmetveengroei,
datpraktischalleovertolligeneerslag tijdelijkkonwordenopgeslagen
omlaterdoorverdampingenlangzameinfiltratieweerteverdwijnen
(Buiks&Geerts). Inmiddelsishetveendoorafgravingindedertiende
totnegentiendeeeuwgeheelverdwenen.Deturfvaartenvoerenplaatselijk
ooknunogeenbelangrijkdeelvanhetgrondwateraf.Zijdoorsnijden
echterzowelkwel-alsinfiltratiegebiedenenverliezensomszelfsmeer
wateraandeondergronddanzijterplaatseontvangen (bijvoorbeeld
deZoom).Dewaterhuishoudingwijktdussterkafvanwatelderswordt
aangetroffen.Bovendienheefthetwaterindevoormaligeveengebieden
eenanderesamenstellingenzullendiersoortendienogalwatkalken
eenniettelagepHnodighebben (bijvoorbeelddevlokreeftGammarus
pulex)omhistorischeenandereredenennietoveralkunnenvoorkomen.
Doorontginningenindenegentiendeentwintigsteeeuwisdewaterafvoervaneendeelvandehogeregrondenversneld.Deafvoerpiekenwerden
hierdoorverhoogd endezandverplaatsing indebekennamtoe.Inde
genormaliseerdebekenwerdditprobleemverminderddoorverruimingvan
hetprofielenhetplaatsenvanstuwen.Indenatuurlijkebekenkunnen
deafvoerpiekenproblemenvoordebeekfaunaveroorzaken.Plaatselijk
(Chaamsebeken)iseengeringerbergendvermogendoordeaanwezigheid
vaneenondiepeleemlaagalvanoudsheroorzaakvanhogeafvoerpieken
(Latoure.a.,1988).
HetMerkske,deStrijbeekenenkelekleinerewaterlopen inhetwestelijkdeelvanhetbeheersgebiedvertonenvrijveelovereenkomstenmet
bekeninOost-Brabant.
Deveertiglokatiesvanhetpermanentemeetnetliggenvoornamelijkin
dehoofdwatergangen.Dedertiglokatiesvanhetroulerendmeetnetzijn
vooralgelegeninkleinerewaterlopen.Desmalledroogvallendebovenloopjeszijn (afgezienvanspecialeprojecten)nietbiologischonderzochtenblijvenbijdeevaluatiedusbuitenbeschouwing.
Voorafgaandaandegegevensverwerking zijnallewatereningedeeldinde
zogenaamdeCUWVO-watertypenindeling.Dezeindelingisgebaseerd opgeomorfologischeenhydrologischekriteria.Zoalsinpar.5.2.tersprake
komtishettevensmogelijkeentypologische indelingtemakenopbasis
vannumeriekeverwerkingvanbiologischegegevens.Eendergelijkeindeling
ismeerdynamischenvraagtterdegekennisvanzaken,maarsluitintegenstellingtotdeCUWVO-indelingvolledigaanbijeentevormenbiologisch
oordeelovereenbepaald (water)type.
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4.

DEBIOLOGISCHEBEOORDELINGVANDEWATERKWALITEITTOTOPHEDEN.

4.1. Hetindicatorens^steemendeverwerkingsmethode (K-index).
Voordebiologischebeoordelingvandewaterkwaliteitwordtbinnenhet
Hoogheemraadschap gebruikgemaaktvanindicatororganismen,behorendtot
demacrofauna (methetoogwaarneembareongewerveldewaterdieren).Een
indicatorensysteemhiervoor isontwikkeld inOost-Brabant (MollerPillot,
1971).Gardeniers&Tolkamp (1976)vertaaldenditsysteemineenwaterkwaliteitsindex,deK-index.Bijberekeninghiervanverkrijgtmeneen
getaldatkanvariërentussen100en500.Dezereeksisinvijfgelijke
trajectenverdeeld.InWest-Brabant ishetgebruikelijkdeongunstigste
situatieaanteduidenalsklasse5,degunstigstealsklasse1.
Opgemerktmoetworden,dateendergelijkewerkwijzegeenbeoordeling
(waarde-oordeel)is:degewenstetoestand isimmersnognietvastgesteld.
DoordeK-index endeklassificatieisweleenmaatlatverkregen.Opgrond
hiervankunnennormengesteldworden:ditiseenmaatschappelijkekeuze
(Kroes,1987).
DeK-index iseenmaatvoordeorganischeverontreinigingvanhetwater
(saprobie).Deaanwezigemacrofaunaisbeïnvloed doordewater-en
bodemkwaliteit gedurendeenkelemaandenvoorafgaandaandebemonstering.
Eenvandebelangrijkste argumentenvoordezebiologischemethodeisdan
ook,datzijeenaanvullingmoetzijnophetchemischonderzoek,datmeer
eenmomentopnamegeeft.
4.2. Bezwarentegenhetindicatorens^steemendeK-index.
Zoalselderszalwordenuiteengezet,moetbiologischewaterbeoordeling
momenteelmeerinhoudendanuitsluitendvaststellenvandesaprobietoestand.Indezeparagraafzalechterwordenuitgewerkt,inhoeverre
hethuidige systeemendeindexverbeteringbehoevenomdeorganische
verontreiniging indewaterlopen inWest-Brabantgoedvasttekunnen
stellen.
Degebruikteindicatorenlijstisopgesteld inOost-BrabantenlateraangevuldopgrondvangegevensonderandereuitLimburg.Geblekenis,dat
destroomsnelheid (onderanderewegensdebetere zuurstofvoorziening)
groteinvloedheeftophetvoorkomenvandemeestediersoorten.Ookdoor
andereoorzakenontbrekeninWest-Brabantveelsoorten,dieinOostBrabantenLimburgalgemeenvoorkomen.Aanvullingenenwijzigingenvan
deindicatorenlijstzijndusnoodzakelijk.Hierbijmoetrekeningworden
gehoudenmethettypewatergang.
Degebruikteverwerkingsmethode (K-index)wordtinNederlandvrijalgemeentoegepast,maar,zoalsookindejaarverslagenvanhetHoogheemraadschapregelmatig isgesignaleerd,klevenerdiversenadelenaan:
1.Deindexschommeltmetdeseizoenenonderinvloedvandelevenscyclusvanbepaaldesoorten.OmdatinWest-Brabantdeindicatorenlijsttochalbeperktvanomvangis,leidtditvooraltotongunstiger
beoordelingvandevoorjaarsmonsters.
2.GroteaantallenvanéénsoortkunnendeK-index sterkverhogenof
verlagen.Ditisongewenst,omdatgeenenkelesoortalleenvande
saprobieafhankelijkis.

- 73.Debetrouwbaarheidvandeindexdaaltsterkbijmonstersmetweinig
indicatoren.
4.Hetblijftonduidelijk,inhoeverredewaterkwaliteit eninhoeverre
debodemtoestand deindexvaneenbepaaldmonsterbepaaldhebben.
5.InhetalgemeenwordtdezogenaamdeK135-indexbepaald.Hierbij
wordendekensoortenvanklasse2samengevoegdmetdievanklasse1
endievanklasse4metdievanklasse5.Ditheeftonderanderetot
gevolg,dateendeelvandemonstersmetdeoorspronkelijkeklasse4
tenonrechteinklasse5 (zeerslecht)terechtkomt.
6.Inhetsysteemwordtaanalleindicatorsoortenevenveelwaardetoegekend.Daardoorhebbenmindergoedeindicatorenevenveelinvloed opde
indexalsdebetereindicatoren.
4.3. Conclusie.
Indithoofdstukwerdvastgesteld,datdehuidigebeoordelingsmethodeop
allerleipuntenverbeteringbehoeft.Ditbetekentzekerniet,datdeze
methodeverworpenzoumoetenworden.Dooruitsluitend integaanopde
negatievezijdenkangemakkelijkeenalteongunstigbeeldontstaan.Bij
hetbeginvandeevaluatiewerdvolledigopengelatenofhetindicatorensysteemendeK-indexalleenaangevuldenaangepastzoudenwordenofdat
gekozenzouwordenvooreengeheelanderemethode.Hoofdzaakwaseen
grondigeanalysevandegebrekenenhetbekijkenvanalternatievemogelijkheden.Inhetvolgendehoofdstukwordthieropnaderingegaan.
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5.

ANALYSEVANDEGEGEVENS.

5.1. Vergelijkingvanbeoordelingssystemen.
OmmeerinzichttekrijgenindeK-indexenanderemethodenomdebiologischegegevensteverwerkentotwaterkwaliteitsklassen,zijnverschillende
indicesmetelkaarvergeleken.Detoegepasteindiceszijn:
1.deK-index,volgenshetdoorMollerPillot (1971)ontwikkeldeendoor
Gardeniers&Tolkamp (1976)gemodificeerdebeoordelingssysteem (zie
par.4.1);
2.deS-index,eendoorPantle&Buck (1955)ontwikkeldesaprobie-index,
waarinachtereenvolgensdoorZelinka&Marvan (1961),Slädecek (1973),
Mauch (1976)endeLWA-NW (1981)wijzigingenen/ofaanvullingenzijn
aangebracht;
3.deBiotische index,geïntroduceerdvoorengelsewaterlopendoor
Woodiwiss (1964)enuiteindelijkaangepastvoorbelgischewaterlopen
doorLafontainee.a. (1979);
4.BINORMA,eenbiologischewaterkwaliteitsbeoordeling vangenormaliseerdebekenmetbehulpvanmacrofauna,ontwikkeld inopdrachtvan
deSTORAdoorPeterse.a. (1988);
5.deShannon-index,eendiversiteitsindex,ontwikkelddoorShannon;
6.DeIMP-index,volgenshetIndicatiefMeerjarenProgramma-water
(1975-1979),eenpuntenwaarderingssysteemvoordezuurstofhuishouding;
7.Een"organischeverontreinigingsgradatie",opbasisvanhetIMPpuntengemiddelde enresultatenvantoetsingaanbasiskwaliteitsnormen;
8.deBeekregulatie-index,gebaseerdopgeomorfologische enhydrologische
kenmerken,geïntroduceerd inhetdoctoraalverslagvanv.d.Mark&de
Vries (1982).
Deeerstevijfindiceszijngebaseerd opbiologischegegevens;deeerste
vierhoudenrekeningmetdeindicatiewaardevandediversesoorten,bij
devijfdehebbendesoortengeenspecifiekeindicatiewaarde.Delaatste
drieindiceszijnnietbiologisch.
Deindex-waardenvandediversemethodenzijningedeeldineenzelfde
klasse-verdeling,teneindeeenvergelijkingmogelijktemaken.Alleen
degegevensvanstromendewateren (CUWVO-typen 10en15)van1987zijn
hiervoorinbeschouwinggenomen.Eristweemaalbiologischbemonsterd,
eenmaalinhetvoorjaareneenmaalinhetnajaar.Dechemischegegevens
zijnafkomstigvanmaandelijksebemonsteringenvanhethalfjaarvoorafgaandaandebiologischebemonstering.
Infiguur1iszichtbaar,hoedeverschillende indiceszichtenopzichte
vanelkaarverhouden.
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Figuur 1.Procentuele verdeling van debemonsteringspunten per index
over klasseschalen voor het voorjaar (vj)ennajaar (nj)
van 1987voor in totaal 41 punten inmin ofmeer stromende
watergangen (klasse I» slecht, klasse V- goed).
Debiologische indices komen veelal in een slechtere klasse uit dan de
fysisch-chemische.De belangrijkste reden is,dat debiologische methoden
een beeld geven op grond van het gehele oecosysteem: niet alleen op
basis van de chemische samenstelling van het water,maar onder andere
ookvan debodemtoestand. De Biotische index en de Shannon-index vallen
veelal gunstiger uit. In deze indices spelen soorten, dieniet afhankelijk zijnvan debodem, een grotere rol.Deze methoden zijn echter in
onzewaterlopen minder gevoelig voor de waterkwaliteit.
Een ongunstiger beoordeling van devoorjaarsmonsters, zoals genoemd
als lénvan debezwaren tegen deK-index (§4.2),treedt tevensop
bij alle andere beschouwde biologische systemen.
Directe vergelijking van systemen geeft overhet algemeenweinig (lineair)
verband te zien, omdat alle een "eigen"aspect van de waterkwaliteit
weergeven.DeK-index ende S-index,min ofmeer vergelijkbare saprobiesystemen,vertonen nog demeest directe relatie.
Ook tonen debiologische indicesweinig tot geen responsbij rangschikking
van demonsterpunten van "schoon"naar "vuil"op grond van de "organische
verontreinigingsgradatie".
Mede gezien de opbouwvan debeschreven bestaande systemenvoldoet geen
der systemen zondermeer aan devoorWest-Brabant te stellen voorwaarden.
Aanpassingen en/of aanvullingen blijven noodzakelijk om de afzonderlijke
inpar.4.2.besproken bezwaren tegen het vigerende systeem op te heffen.
5.2. Numerieke verwerking van de gegevens.
1.De gebruikte computertechnieken (multivariate technieken).
Om tot een invulling van een regionaal gedifferentieerde kwaliteitsbeoordeling tekomen isnumerieke verwerking van de gegevens toege-
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pastindevormvancluster-enordinatietechnieken.Deze"multivariatetechnieken"wordengebruiktomverbandentezoekentussen
hetvoorkomenvanmacrofaunaeneensetvanmilieuvariabelen.De
verwerkingenmetDECORANA (eenordinatieprogramma),CANOCO(een
canonischcomputermodel)enhetclusterprogrammaTWINSPANvullen
elkaaraan.Omdenumeriekeverwerkingvangegevensmogelijkte
makenzijndemacrofaunagegevensvan1984t/m 1988ingevoerdmet
hetprogrammaECODATA.DitprogrammaisdoorE.Peeters (LUWageningen)ontworpeninopdrachtvanhetHoogheemraadschap.
Opbasisvanderesulatenvandenumeriekeverwerking iseentypologische indelinggemaaktvoordestromendewateren (zieonder2.).
Tevensisgeprobeerd dehoofdfactorenteherleiden,diedemacrofaunagemeenschappenindemonstersbepalen (zieonder 3.)
Dewatertypologie.
BijdeclassificatiemetbehulpvanTWINSPANwordtopdeeerste
plaatsonderscheidgemaakttussenstromendeennietofweinig
stromendewateren.
OokvolgensCANOCOwordtdesamenstellingvandefaunaindemonsters
inbelangrijkematebepaald doordefactorstroming.Innatuurlijke
laaglandbekenkanjuistindebenedenloop eenhogestroomsnelheid
optreden,doordatdewrijvingdoorbodemenoeverseengeringere
rolspeelt.Opmerkelijkisdaarom,datdestroomsnelheidnegatief
gecorreleerdblijkt tezijnmetbreedteendiepte.Ditisminofmeer
typischvoorWest-Brabant:doornormalisatieenstuwingstromende
bredereendieperewaterenhierinhetalgemeenmindersnel.
Degenormaliseerdebeken (CUWVO-type 15)hebbeneenbreedspectrum
envertonensomsveelovereenkomstmetdenatuurlijkebeken(CUWVOtype10).Vooreenanderdeellijkenzeechtermeeropdeweteringen
(CUWVO-type 42). Inenkelegevallenwisseltditmethetseizoen.
Zoweldemacrofaunasamenstellingvandemonstersalsdevoorde
macrofaunarelevanteabiotischefactorengevenaanleidingtoteen
enigszinsvandeCUWVO-indelingafwijkendetypologie.Binnende
stromendewaterenlijkthetverantwoorddenatuurlijkebekenmet
eenkleindeelvandegenormaliseerdebekentotééntypeterekenen.
VerderkentCANOCOaandefactorpHeenhogewaardetoe;ookde
acidofiele (zuurminnende)soortenwordenduidelijkbijeengeplaatst
(ziefig. 2).
Binnendeoverigestromendewaterenishetmogelijkeenscheiding
aantebrengenopgrondvanbreedteendiepte.Ookdesterkverontreinigdewaterenvormenminofmeereenapartegroep:hierkomen
detypologische factorenniettotuitingindemacrofauna,doordat
devoordetypenkenmerkende soortenontbreken.
Hetbovenstaandeheeftgeleid toteenvoordepraktijkhanteerbare
indelingin:
- sterkerstromendebeken;
-minderstromendebeken;
-zurewaterlopen.
Dezeindelingkomtaandeordeinpar.7.1.
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Figuur 2.Eenvoorbeeld van een ordinatiediagramvolgens CANOCO
voor de gevensvan 1984 t/m 1988.
Hierin staan de achtletterige codevan organismen en
een aantalmilieuvariabelen alsvectoren aangegeven.
3.De hoofdfactoren.
Geprobeerd is omnaast de factoren die samenhangen met het type
water ook andere hoofdfactoren, zoalsmogelijk organische verontreiniging, boven water tehalen (zievoorbeeld: figuur 2 ) .Dit
zou kunnen leiden tot eennaarwatertype gedifferentieerde beoordeling van dewaterkwaliteit. Een probleem hierbij was,dat de
indeling overschaduwd werd door onder andere het optreden van een
seizoenseffect. Door deverschillen in samenstelling van de macrofauna komen devoor-ennajaarsmonsters gescheiden te liggen. Een
ander probleem is,dat een aantalvoor demacrofauna relevante
factoren niet is gemeten (enwellicht ookniet of nauwelijks
meetbaaris).
Deverontreinigingsfactoren BZV, orthofosfaat en ammoniumstikstof
waren bij CANOCO steeds sterk gecorreleerd, maar blijken niet zó
bepalend, dat hieruit een indicatorensysteem afgeleid kanworden.
De verontreinigingsgradiënt bleek zelfsnauwelijks waarneembaar
te zijn bij de clustering met TWINSPAN en de ordinatie met DECORANA.
Desondanks hebben de inzichten, die door deze bewerkingen verkregen
zijn, debasis gevormd vanwaaruit eennieuwe beoordelingsmethode
is ontstaan.
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UITGANGSPUNTENVOOREENNIEUWEBEOORDELINGSMETHODE.
Deinhoofdstuk2genoemdemotievenvoorevaluatieendetijdensde
evaluatienaarvorengekomenfeitenenconclusieshebbengeleid totde
volgendeuitgangspuntenvoordeopzetvanhettoekomstigonderzoek:
1.Debeoordelingmoetnietbeperktblijventotsaprobie,maarer
moetookeenaanzetgegevenwordentotecologischebeoordeling
(hoofdstuk2).
2.Ermoetduidelijkerwordenaangegeven,wathetaandeelvande
bodemisbijdebiologische classificatie (hoofdstuk4).
3.Debeoordelingmoetwordenafgestemdopdeomstandigheden inWestBrabant (hoofdstukken2, 4).
4.Debeoordelingmoetrekeninghoudenmethetwatertype (hoofdstukken4, 5 ) .
5.Nietzondermeeroverschakelenopeeneldersontwikkeldemethode,
maarongeachtdetekiezenmethodedegeblekentekortkomingenzo
goedmogelijkopheffen (hoofdstuk5).
6.Beperkenvandeinvloedvanhogeaantallenvanééndiersoort
(hoofdstukken4, 5).
7.Onderscheidmakentussenvrijspecifiekeindicatorenensoorten
methogeretolerantie (hoofdstuk4 ) .
Inonderlingoverlegwerdennaastdebovenstaandeookdevolgende
uitgangspuntenvastgelegd: _
8.DeAMOEBE-presentatievorm ,zoalsgekozenvoordeNoordzeeende
groterivierenindeDerdeNotaWaterhuishouding,komtvoorde
Westbrabantsewatergangennietinaanmerking;deenigszinsaansprekendedier-enplantesoortenzijnhiernamelijkslechte
indicatorenvoorkwaliteitsverbetering enookvoordebetere
indicatorenisinhetalgemeengeenkwantitatievenormteformuleren.
9.Demethodedientzodanigtewordenuitgewerkt,datdetijdsinvesteringomtoteenbeoordeling tekomentotdeminimaalnoodzakelijkewordtbeperkt;naastderoutinematigebeoordelingmoet
ruimtebeschikbaarzijnvoorverdereuitbouwvandeecologische
beoordelingenvoorprojectmatigonderzoek.
10.Eenreproduceerbare indelinginklassenzalonderdeelblijven
uitmakenvandebiologischebeoordeling;daarnaastblijfteen
toelichting inwoordenbelangrijk.
11.Inhetnajaarvan1990moetdenieuwemethodegetoetstworden.
Opgronddaarvankanhetindicatorensysteemofdewijzevanberekenenvandeklassennogbijgesteldworden.Demaatlatisdan
geheelgereedendebiologischenormdoelstellingen kunnenworden
ingevuld.
12.Wanneerdemethodevoorstromendewaterengoedblijkttefunctioneren,moeteenopzetwordengemaaktvoordebeoordelingvan
stilstaandewateren.

2
AMOEBE:Algemenemethodevooroecosysteembeschrijvingenbeoordeling.
Eenamoebe-achtigefiguur,diederelatietussendeactueleengewenstetoestandvaneenecosysteemzichtbaarmaakt.Vaneenaantaldier-enplantesoorten,diehetpubliekaanspreken,wordendeaanwezigeaantallengetekend
inverhouding toteenreferentie-aantal.
3
Hetvastleggenvannormdoelstellingen iseenvertalingvanbeleidsdoelen
naarspecifieke (meestalgetalsmatige)normen.Opdezewijzewordtdusinvullinggegevenaandetermbiologischgezondwater.Vastgelegdkanworden,wat
onderbiologischebasiskwaliteit enhogereniveau'smoetwordenverstaan.
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7.

DENIEUWEBEOORDELINGSMETHODE.

7.0. Inleiding^
Indithoofdstukwordtuiteengezet,hoedestromendewaterenbinnenhet
Hoogheemraadschapvanafhedenkunnenwordenbeoordeeld.Deinhoofdstuk6geformuleerdeuitgangspuntenhebbenineersteinstantiegeleid
tothetontwikkelenvan:
1.Eentypologische indelingvanwatergangen.Zoalsinhoofdstuk5werd
aangegeven,kunnenopbasisvandesoortensamenstelling eenaantal
watertypenwordenonderscheiden.Omdatdedierenenplantenniet
alleenopmorfologisch/hydrologische factorenreageren,komendeze
typenslechtstendeleovereenmetdeCUWVO-typen.Voorelktype
zaldebeoordelingsmethodemeerofmindermoetenwordenaangepast.
2.Eenalgemenesaprobie-beoordeling (A-beoordeling).Dezevervangt
detotophedentoegepastebiologischebeoordeling.
3.Eenbodembeoordeling (B-beoordeling).Dezegeeftdekwaliteitaan
vandebovenstebodemlaag.Doorvergelijkingmoetookduidelijk
worden,inhoeverreeenongunstigeA-beoordelingveroorzaaktwordt
dooreenslechtebodemtoestand.
4.Eenecologischebeoordeling (E-beoordeling).Dezegeeftaan,in
hoeverredelevensgemeenschapbeantwoordtaandeeisen,dieaan
hetbetreffende typegesteldmogenworden.Hierbijkanblijken,
datnaastorganischeverontreinigingnogandereanthropogene
storingendewatergangbeïnvloeden.
Dehiertoeontworpenmethodenzullenachtereenvolgenswordenbesproken.
Hoewelhetnietnodiglijktenzonderjarenlangonderzoekooknietmogelijkiseenvolledignieuwemethode teontwerpen,waseenaanpassing
aandesituatieinWest-Brabanteenvandemeestcentralepunten (hoofdstuk6,punt 3).Medeomdatdeeigengegevensonvoldoendebasisvormden
voorhetopstellenvanindicatorensystemen,zijndeindicatorenlijsten
ineersteinstantiegebaseerd opdebestaandesystemen,aangevuldmet
nieuwereliteratuur.DemultivariateanalysemetTWINSPAN,DECORANAen
CANOCOmaaktehetechtermogelijk,correctiesenaanvullingenaante
brengenopgrondvanhetWestbrabantseonderzoek.Ookmoestrekening
gehoudenwordenmetdegekozenformuleringenvoorsaprobie,stroming,
zuurkarakterenz.
IneenaantalgevallenkwamenuitdeComputerresultatennogandere
soortennaarvoren,dienacontroleindeliteratuur,alsindicator
bruikbaarbleken.Medeomdatookaandeverwerkingsmethode flinkgesleuteldis,isdustocheeninveleopzichtennieuwebeoordelingsmethodeontstaan.Natoetsingispublicatiehiervandanookwenselijk.
7.1. Deindelinginwatertypen.
Hetinpar.5.2.2.besprokenonderzoeknaardemacrofaunagemeenschappen
heeftgeleid toteenindelingvandehoofdwatergangen indevolgende
typen:
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alle hoofdwatergangen

stilstaande wateren
(niet verder ingedeeld)

stromende wateren

sterker stromend
niet zuur

zuur

minder stromend
niet zuur

groot

kleiner

Deze indeling vormt debasis voor het ontwerp van deA-, B- enEbeoordeling. Of eenwatergang voor de saprobie-beoordeling tot de
sterker stromende ofminder stromende wateren moet worden gerekend
wordt bepaald door devoorkomende macrofauna. Dit omdat de incidenteel gemeten stroomsnelheden teweinig indicatie gevenvoor de ontwikkelingskansen van eenbepaalde levensgemeenschap. De stroomsnelheden gedurende het gehele jaar plus de dimensies van de watergang
zijn hiervoor van belang.Van de stromingsindicerende faunawordt
een eenvoudige index berekend en dewateren waarvoor deze index 3,0
ofmeer bedraagt,blijken volgens de clustering met TWINSPAN ende
CANOCO-ordening het best bij de sterker stromende wateren te kunnen
worden ingedeeld.Deze indeling is strikt regionaal,want zelfs in
Oost-Brabant isdit criterium niet ongewijzigd bruikbaar, omdat het
vervalvan dewaterlopen er in de regelveel hoger is.
De zure lopen hoeven niet strikt gescheiden teworden van deniet zure,
omdat de saprobie-beoordeling bijbeide gelijk is.Voor een ecologische beoordeling isde zuurgraad wélvanbelang.Men kan een alof
niet zure referentie kiezen (ziepar. 7.4.).
7.2. De algemene sagrobie-beoordeling(A-beoordeling).
Uitgangspunt is,dat deze beoordeling beoogt aan tegeven, inwelke
mate afbraakprocessen inhet ecosysteem plaatsvinden. Evenalsbij het
IMPworden 5klassen onderscheiden. De slechtste klasse,klasse 5
kanworden omschreven alshet milieu,waar:

De stromingsindex wordt berekend volgens de formule I(h.w), waarin
h*abundantieklasse enw eenweegfactor die per soort isvastgesteld.
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1.voornamelijkofuitsluitenddecompositieplaatsvindt;
2.tenminste 'snachtsofindebodemanaërobe situatiesvoorkomen.
Klasse 1ishetmilieu,waar:
1.zeerintensieveopbouw-enafbraakprocessenontbreken;
2.dientengevolgeookhetzuurstofgehaltevrijstabielis;
3.debiomassavandeproducentendusbeperktmoetzijn.
Defeitelijkeklasse-indelingberustgrotendeelsoponderzoekvande
macrofauna.Hierondervindtmenvoldoendeindicatoren,diedebovenomschrevenclassificatiemogelijkmaken.Debeoordelingbetrefthet
totalesysteem:zoweldewaterlaagalsdebovenstebodemlaag.Onder
andereomdezeredengeldenvrijstrakkerichtlijnenvoordebemonstering:bijvoorbeeld isvanbelang,welkdeelvanhetmonsterindebodem
wordtgenomen.
VoorwaardevoortoepassingvandeA-beoordeling is,datinhetmonster
voldoende indicatorenvoordetoestandindewaterlaagendebodemlaag
aanwezigzijn.Omdezeredenzalinhetalgemeeninhetvoorjaaralleen
eenbodembeoordeling (B-beoordeling)mogelijkzijn.Debeterezuurstofvoorziening inhetvoorjaarkwamtotophedenvrijwelnietindebiologischebeoordeling totuiting,omdatdevoorjaarsmonstersopveelplaatsen
vrijweluitsluitend indicatorenvoordebodemsituatiebevatten.
Inpar.5.1.isreedsnaarvorengekomen,datoverschakelenopeengeheelanderbeoordelingssysteem devastgestelde tekortkomingenzeker
nietoplost.OmpractischeredeneniservoorgekozendeS-index (Pantle&
Buck,1955;Slädecek,1973)alsuitgangspunt tenemenenuittewerken
voordeWestbrabantse situatie.Inprincipebestaangeenverschillen
metdeK-index.Desaprobie-indexSwordtberekendmetdeformule:
S=

Ih.g.g
Sh.g

Hierinish=abundantieperaangetroffenperaangetroffenindicatorsoort (taxon)
g=indicatiegewicht ($voorzwakkeindicatoren,anders1)
s=saprobie-indicatiewaarde (1-5,overeenkomstigdeklassen).
Deindexgeeftdusdegemiddeldeindicatiewaardevandeindicatorenweer.
DeindexSendeformuledaarvoorzijninternationaal.Dewaardenvoor
h,genszijnvoorhetHoogheemraadschap afzonderlijkvastgesteld,omdat
dedoorSlâdecekenanderenopgegevenwaardennietoponsgebiedtoepastbaarzijn.
Onderanderedoorhetinvoerenvanabundantieklassen inplaatsvan
absoluteaantallenenhettoekennenvaneenindicatiegewichtaanmeer
tolerante soortenwordtaanenkeleinpar.4.2.genoemdebezwarenvande
vroegeremethode tegemoetgekomen.
Wanneerbepaaldeindicatorenaanwezigzijn,magmenstellen,dathet
systeemopeenbepaaldewijzefunctioneert.Inverschillendewatertypenzijnerechtertochverschillen.Bijsnellerestromingissprake
vaneenvergelijkbaarfunctioneren,wanneerdeorganischebelasting
hogerisdanineenlangzaamstromendwater (erisdaarnamelijkook
meerzuurstofbeschikbaar.

- 16Soorten,diedusenigszinsafwijkend reageren (bijvoorbeelddoordat
vrijwelalleenhetzuurstofgehaltedoorslaggevend is)moetendaarom
perwatertypeeenandereindicatiewaardekrijgenensomsookeen
anderindicatiegewicht.Tussenverwantewatertypenzijndeverschillen
meestalmaarklein.VoordeA-beoordeling instromendewaterenkon
wordenvolstaanmettweeindicatorenlijsten.
Degemiddeldeindicatiewaarde Skanvariërenvan1tot5.Deklassegrenzenzijnalsvolgtvastgesteld:
S1,0-2,2=klasse1
s 2,3 - 2,7 =klasse 2
s 2,8 - 3,2 • klasse 3
s 3,3 -3,7 =klasse 4
s 3,8 -5,0 =klasse 5
Deproducenten (algen,waterplanten)wordengebruiktvoorcorrectieen
aanvulling.Perklassezijngrenzengesteldaandemate,waarinfytoplankton,draadalgenof (bepaalde)waterplantenaanwezigmogenzijn.
Hetmacrofauna-onderzoek levertdusslechtseenvoorlopigeclassificatie;
deeindclassificatieberustopmacrofaunaenproducentensamen.
7.3. Debeoordelingvandebodemtoestand(B-beoordeling).
Debeoordelingvandebodemtoestandbeoogtinprincipehetzelfdealsde
beoordelingvanhetwater.Datwilzeggen,datdeklasse-indelingvooral
betrekkingheeftopdemate,waarinafbraakprocessenindebovenste
bodemlaag (5-10cm)plaatsvinden.Klasse5betreftdetoestand,waarin
vrijweldegehelebovenlaaganaëroobis.DeindicatorenvanhetB-systeem
geveninformatieoverdemate,waarinindebodemrottingoptreedt.Zij
zijnookalleinhetA-systeemgeplaatst,omdatditlaatstedebodemtoestandmedeomvat.
DeberekeningvandeS-indexendeklasse-indelingverlooptopdezelfde
wijzealsbijdeA-beoordeling.Deaanwezigheidvanproducentenwordt
nietbijdebodembeoordelingbetrokken.
Bijderapportagemoetdeverhoudingtussenbeideperwatergangworden
toegelicht.Hierinligtookdebelangrijkstebetekenisvaneenafzonderlijkebodembeoordeling.Bijalleanderesystemenwordtonvoldoendeduidelijk,inhoeverreeeneventueleslechteontwikkelingvandelevensgemeenschapdooreenvervuildebodemwordtveroorzaakt.
Overdevraag,welkefactorenineenverontreinigdebodemhetmeestopde
macrofaunavaninvloedzijn,bestaatnoggeengoedbeeld.Hetzuurstofgehalteiszekerbelangrijk,maareeninactievehumeuzesublaagwerkt
uiteraardnietzonegatiefalseensterkrottendebodem.Sulfideenzware
metalenkunneneenrolspelen,maardeB-beoordeling kanzekergeenmaat
zijnvoordebelastingmetmetalenofanderespecifiekeverontreinigende
stoffen.Hetblijftprimaireenbeoordelingvandebelastingmetafbreekbaarorganischmateriaal.
7.4. Deecologischebeoordeling(E-beoordeling).
Deecologischebeoordelingisgerichtophetevaluerenvandeeffecten
vaniederevormvan(menselijke)beïnvloeding opdelevensgemeenschap
inhetwater.Veelsterkerdandesaprobie-beoordeling isdeecologische
beoordelingafhankelijkvanhetwatertype.EenverhogingvandepHtot
ongeveerneutraalwaterisineenzurewaterloopeensterkeverstoring;
ineenanderewaterloopiseenpH7wellichtnormaaleniserzekergeen
sprakevanontregeling.Ermoetdusperwatertypeenpermilieufactoreen
apartemaatlatzijn.

- 17Zoweldetypologiealsdenormstelling zullenindetoekomstinbreder
kaderontwikkeldmoetenworden.Omaandelandelijkeeisentekunnen
voldoen (algemeneecologische functievanwateren)eneenbasiste
leggenvooropbouwvaneenbeoordelingsmethode indeprovincieNoordBrabantzalinhetHoogheemraadschap eenalgemeneecologischebeoordelingwordengegeven.OvereenkomstigdeA-enB-beoordeling betrefthet
eenindelinginvijfniveau's.Hierinzijnmaatlattenvoordemeest
relevanteverstoringenverwerkt.Deklasse-indelinggeeftaan,inhoeverrehetecosysteemverstoord is.Indetoelichtingzalmoetenworden
aangegeven,inwelkopzichtvanverstoring sprakeis(bijvoorbeeld
saprobie,waterhuishouding,zuurgraad).
Doortoepassingvanditsysteemwordteenoverzichtverkregenvande
algemeneecologische toestandvandeWestbrabantsewatergangen.
Eenprobleemis,datvoordemeestewatertypennoggeengoedereferentie
beschikbaar is:vrijwelallewaterenzijnimmersmeerofmindergestoord.
Bovendienzijnvoordemeesteverstoringsinvloedennoggeenmaatlatten
ontwikkeld.Daaromisnognietteformuleren,welkeeisengesteldmoeten
wordenaaneenvrijwelongestoordewatergang (niveau1)envaakooknog
nietvoorniveau2.Tenminstevoorniveau 1zaleenopsplitsingvande
waterlopen insubtypennoodzakelijkzijn.Dehiergepresenteerdeclassificatiegeeftechterinvoldoendematedegewensterichtingaan.
Voordestromendewaterenmoeteneisengesteldwordenbetreffende:
-dealgemenesaprobie-toestand(A-beoordeling);
-desaprobie-toestandvandebodem(B-beoordeling);
-deaanwezigheidvaneenminimum-aantalstromingsindicatoren (deze
gevenaan,datweechtmeteenstromend-water-ecosysteem tedoenhebben);
-hetaantaldiersoorten (bijstoringenvanallerleiaardwordthet
aantaldiersoorten lager);
-aanwezigheidvandiersoorten,dieaangeven,datpermanentwateraanwezigis(permanentie-indicatoren);
- soorten,dieindicatiesgevenomtrentde (wisselingenin)zuurgraad
(ditgeldtalleenvoorzurewaterlopen).
Inaldezegevallenmoetgebruikgemaaktwordenvanbiologischeindicatoren,onderandereomdatnietbekendis,welkewijzigingeninbepaalde
abiotischefactoreneenbelangrijkewijziging (storing)inhetoecosysteemveroorzaken;ookkanmennietallefactorenpermanentmeten.
Deeisenvoordeverschillendeniveau'szijnperwatertypegeconcretiseerd.
Eensamenvattinghiervangeeftonderstaande tabel.Voorniveau5(de
ongunstigste situatie)hoeftgeenenkeleeistewordengesteld.Een
watergang,dienietaandeeisenvoorniveau2voldoet,valtautomatisch
inniveau3,enz.
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niveau 4

niveau 3

niveau 2

tekiezenreferentie

a

b'

c

a

b

c

a

b

c

A-klasse é

4

4

4

4

4

4

3
3

2

4

3
4

3

B-klasse£

4
4

3

3

3
20

1

6
25

3

6

-

3
25

15

-

1
20

30

-

Aantalpermanentie-indic.è

-

-

-

-

-

-

3

-

35
3

Aantalzuurminnende taxaà

-

1

-

-

2

-

-

Aantalzuurmijdendetaxa é

-

4

—

_

2

_

_

5
1

Stromingsindex £
Aantaltaxa à

4
2

Tabel1.Beknoptoverzichtvandeeisenvoorhetvaststellenvandeverschillendeniveau'svandeecologischebeoordeling,perwatertype.
Deonderbouwingvandeindetabelgegevenwaardenistevindeninhet
werkrapport.Omdatvoorpermanentieenzuurgraad inwaterlopengeenindicatorensystemenbestonden,zijndezeopgebouwduitliteratuurgegevensen
voorwatWest-Brabantbetreftuitderesultatenvandenumeriekeverwerking
enhetrapportvanDudokvanHeel (1989).
Voordeecologischebeoordeling isbepalingvanhetwatertypenietopexacte
wijzemogelijk.Hetismeereenpolitiekekeuze,metwelkereferentiemen
eenwaterloopwilvergelijken.Alsmenbijvoorbeeldvooreengenormaliseerde
loop,dienietzuuris,alsreferentieeennatuurlijkebeekofeenzure
loopkiest,wijktdebiologische samenstellinguiteraard sterkafvandie
vanhetgekozenstreefbeeld.Bijdeecologischebeoordelingzaldezeloop
daninniveau4of5vallen.
7.5.

Y£ElÊÜiMïïi_£H22£2_Ë£_Yilï££2É£ £2_É e toekomstige s a g r o b i e - b e o o r d e l i n g .
Hetkannuttigzijndesaprobie-beoordelingvaneenwatergangvolgensde
nieuwemethodetevergelijkenmetdievandevoorafgaandejaren,bijvoorbeeldalsmeneenlangjarigetrendzichtbaarwilmaken.Globaalgezienis
ditmogelijkdoorvooroudemonstersdeS-indexteberekenen.Ineenenkel
gevalkaneenafwijkingoptreden,omdathetbemonsteringsvoorschriftenigszinsmoetwordengewijzigd.
Menzouwellichtverwachten,datdevigerendeindelinginsaprobieklassen
(metbehulpvandeK-index)hetmeestovereenkomstmetdeA-beoordeling.
Figuur3laatechterzien,datditlangnietaltijdhetgevalzalzijn.

alsreferentiemoetgekozenwordenvooreenecologischgoedontwikkelde
waterloopvaneenvandezedriekategorieën (ziepar.7.1.):
a.sterkerstromendewateren
b.zurewaterlopen
c.minderstromendewateren

6

Dezeindexgeeftdeabundantievandestromingsindicatorenaan,ziepar.7.L

7 taxon (meervoudtaxa)»soortofgroepvanverwantesoorten.

_
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thodevaak in de slechtste kwalielveroorzaakt te zijn door een
voorbeeld van een geval,waarbij
grote invloed op deK-index
milieufactoren kan hierdoor
chuiven (vanklasse 5naar
ling gevenhier ongetwijfeld

Het feit,dat de Schorsleij met de oudeme
teitsklassevalt,blijkt voor een groot de
verontreinigde bodem. De figuur isook een
grote populaties van één diersoort een te
hebben.Onder invloed vanweinig relevante
de oude beoordeling soms twee klassen vers
klasse 3of omgekeerd).DeA- en B-beoorde
een juister beeld.
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Figuur 3.Vergelijking vanverschillende klassificaties van monsters
van de Schorsleij van 1984 t/m 1988.
oudebeoordeling (met K-index)
o
A-beoordeling (met S-index)
•
B-beoordeling (met S-index)

1988
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8.

MOGELIJKEVERDEREONTWIKKELINGEN

8.1. Ecologischewaterbeoordeling indeprovincieNoord-Brabant.
Zoalsreedsmeermalenwerdopgemerkt,zulleneenvolledigsysteemvoor
ecologischebeoordelingeneenecologischenormstellinguitgewerktmoeten
wordeningroterverband.Ineersteinstantiemoetmenhierbijdenkenaan
deprovincieNoord-Brabant.Eenoverzichtvandealgemeneecologische
toestandvanzoveelmogelijkWestbrabantsewatergangen,zoalsverkregen
kanwordenmetdeontworpenecologischebeoordelingen,isdaarbijvan
grootbelang.Hetlijktechternuttigominprovinciaaloverlegvastte
stellen,inhoeverrehethiergepresenteerde systeemverdervoorWestBrabantalleenuitgebouwdmoetworden.
8.2. Debeoordelingvanstilstaandewateren.
Deholocenewatergangen (polderwatergangen,deMarkenz.)enookde
vennen,plassen,wielenenkrekenkunnennietmetdeinditrapportbesprokensystemenwordenbeoordeeld.Vooreensaprobie-beoordeling lijkt
hetwenselijk,eenmethodeteontwikkelen,dieingrotelijnenperklasse
hetzelfdebetekentalsbijdestromendewateren.Hetisechterdevraag,
ofeensaprobie-beoordelingvooraldezewatertypennodigis.Voorverschillende typenwaterzalmisschienalleenvraagzijnnaareenecologischebeoordeling (bijvoorbeeldvoorvennen).Ookvoorspecifiekevragen
hoeftmengeensystementeontwikkelen,maarkanmenmeergerichtonderzoekdoen,waarbijookvollediganderegegevensnodigkunnenzijn.Daarom
zalhiervoorookbinnenhetHoogheemraadschapenindeprovinciegepeild
moetenworden,watdebelangrijkste inbrengvanhethydrobiologischlaboratoriumindezekanzijn.
8.3. Begerkingvanhetroutinematigonderzoek.
Devoorgesteldemethodelevertextrawerkopdoordatmetdeverzamelde
gegevensmeermoetwordengedaan.Daartegenover staatechtereenaanzienlijketijdsbesparing,doordateenaantalorganismennietmeergedetermineerdhoefttewordenensommigegroepenooknietinallemonstershoeven
tewordenverzameld.Intotaalzaldoorditalleseenkleinetijdwinst
mogenwordenverwacht.Wanneerechtereengoedbeeldvandekwaliteiten
vandehoofdmonsterpunten isverkregen,lijkthetnietnodigom(afgezienvanspecialeomstandigheden)allepuntennogtweemaalperjaarte
bemonsteren.Vooraldevoorjaarsbemonstering iszekernietaltijdnodig
(eenalgemenesaprobie-beoordeling isopveelpunteninhetvoorjaar
nieteensmogelijk).Waarschijnlijkverdientbepaaldprojectmatigonderzoekendeprovincialeuitbouwvandeecologischebeoordeling invele
gevallenprioriteitbovenherhalingvanelkdeelvanhetroutine-onderzoek.
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