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VOORWOORD.
Inhetnajaarvan1989werddoorhetBureauOppervlaktewaterkwaliteit eenbegin
gemaaktmeteenevaluatievanhethydrobiologischonderzoek.Tendelebetrof
diteeninhaalmanoevre:nadereverwerkingeninterpretatievandeindejaren
1984-1988verzameldegegevens.Eenonderdeelhiervanwasdatdeoverganggemaakt
moestwordennaarautomatischeverwerkingvandegegevens.Verderwashetvan
belangdevigerendemethodevoordebiologischebeoordelingvandewaterkwaliteitkritischtebekijkeneneventueelteverbeteren.
HoeweldeoverigewerkzaamhedenvanhetBureaunormaaldoorgangmoestenvinden,
koninaugustus1990ditvoorliggendeuitgebreiderapportvandebevindingen
wordenafgerond.
Devoorgesteldewijzigingenindewijzevanbeoordelingzulleninhetnajaar
van1990moetenwordenuitgetest.Daarnakanbeslotenwordendezewijzigingen
definitiefintevoeren.
Aandewerkzaamhedenendesamenstellingvanditrapportwerddeelgenomendoor
demedewerkersP.Latour,M.Pach,T.Ruigrok,M.StamhuisenM.vanWieringen.
AlsexternadviseurfungeerdeH.MollerPillot,dieookmedeverantwoordelijk
isvoordeeindredactie.Vooradviseringbijnumeriekegegevensverwerkingis
E.Peetersingeschakeldalsexterndeskundige.

SAMENVATTINGENCONCLUSIES.

EVALUATIEVANHETHUIDIGEONDERZOEK (hoofdstuk2 - 6 ) .
2.Bijhethuidigebiologischonderzoekwordtdoormiddelvanbemonstering
vandemacrofaunaeenbeoordelinggegevenvandeorganischeverontreiniging (saprobie)indebelangrijkste stromendewaterlopen.Metbehulpvan
eenindex (deK-index)wordteenindelinggemaakt in5klassen.
Debeoordelingsmethodebleekonvoldoendeaangepasttezijnaanderegionaleomstandigheden.Bovendienvereisendelandelijkeeisenenontwikkelingen,dateenbasisgelegdwordtomecologischebeoordelingmogelijk
temaken.Datwilzeggeneenbeoordeling,dienietuitsluitendgericht
isopsaprobie,maarweergeeft,inhoeverredeterplaatsethuishorende
floraenfaunaindewatergangenkanfunctioneren.Omdezeredenenwerd
inhetnajaarvan1989eenevaluatiegestartmetalsdoelstellingen:
-hetverkrijgenvaninzichtindetekortkomingenvandevigerendebeoordelingsmethode;
-dooranalysevandeverzameldebiologischeenabiotischegegevens
debasisteleggenvooreenuitgebreideenaanhetwatertypeaangepastebiologischebeoordeling;
-aanvullen,verbetereneneventueelwijzigenvandebeoordelingsmethode.
Hieropaansluitend zalinprovinciaalverbandeenecologischenormstelling
moetenwordenontwikkeld.
3.Doorgeografischeenhistorischeoorzakenhebbendewaterlopenophet
PleistoceenhiereenanderkarakterdaninOost-Brabanteneldersin
hetoostenvanhetland.Hetvervalisnamelijkinhetalgemeengering
enineendeelvanhetgebied lageertijdseendikveenpakket.Bijhet
afgravenvanhetveenwerden turfvaartenaangelegd,dieslechtstendele
denatuurlijke stroomgebiedenvolgden.Ditkomtnogaltijd totuiting
indehydrologieendesamenstellingvanhetwater.
4.Dehuidigeklasse-indeling opgrondvandeK-index iseenweergavevan
deinvloedvanorganischeverontreinigingvanwaterenbodemopdemacrofaunaineenperiodevanenkelemaanden.
DegebruikteindicatorenlijstisechternietaangepastaandeWestbrabantse
situatieendeK-indexgeeftinvelegevallennietgoedweer,watdeaanwezigeindicatorenbeduiden.
5.Hetongewijzigd toepassenvanandereindicesleiddeniettotbetereresultaten.
6.Metmultivariate techniekenwerdeentypologievandeWestbrabantsewateren
opgesteld.Verderleverdendezecomputertechniekendiversebouwstenenvoor
eennieuwebeoordeling.Hetuitgangsmateriaalbleekechternietgeschiktom
eenverontreinigingsgradiënt aanhetlichttebrengen,diealsbasisvoor
eensaprobie-systeem zoukunnendienen.
VERNIEUWINGVANDEBEOORDELINGSMETHODE (hoofdstuk7-10).
7.Opgrondvandeuitdeevaluatiegetrokkenconclusieswerdbesloten:
-desaprobie-beoordeling teverbeterendoordeafzonderlijketekorten
vandemethodeopteheffen;
-naastdealgemenesaprobie-beoordeling (A-beoordeling)eensaprobiebeoordelingvandebodem (B-beoordeling)eneenecologischebeoordeling
(E-beoordeling)toetevoegen.

8.Voordesaprobie-beoordelingwordteenindelingvandewaterengemaaktnaar
stroomsnelheid.Dezeindelinggebeurtopgrondvandeaanwezigefaunamet
behulpvaneenstromingsindex.Voordeecologischebeoordelingwordentevens
zureenniet-zurewaterlopenonderscheiden.
9.Dealgemenesaprobie-beoordeling geeftaan,inwelkemateinwaterenbodem
decompositieplaatsvindt.Hiertoeisdelijstvanmacrofauna-indicatoren
gewijzigd enaangevuld.Deklasse-indelingberustopdeberekeningvande
saprobie-index.DezegelijktsterkopdeK-index,maarbiedtmeermogelijkhedentotnuancering.
Debodembeoordeling geeftdematevandecompositie aanvoordebovenste
bodemlaag.Debetekenisvandezeafzonderlijkeklassificatie is,datduidelijkgemaaktkanworden,welkeroldeafzettingvanorganischmateriaal
opdebodemspeelt.Vooralinlangzaamstromendwaterheeftmenvaakte
makenmeteenredelijkekwaliteitvanhetwater,maareenverontreinigde
bodem.
10.Deecologischebeoordeling isgerichtophetevaluerenvandeeffecten
vaniederevormvan (menselijke)beïnvloedingopdelevensgemeenschapin
hetwater.Perwatertypeenperniveauiseenaantaleisenvastgesteld,
waaraandemacrofauna-samenstellingvandatniveaumoetvoldoen.
AANBEVELINGEN (hoofdstuk11).
11.Tijdensdetestfase (najaar1990)kandenieuwemethodegecontroleerd
enbijgesteldworden.
Demeeruitgebreidebeoordeling zalaanleidingkunnenzijntotoverweging
vanmaatregelenomzowelverontreinigingvanwaterenbodemalsandere
storingenvanhetecosysteemvaneenwaterloopopteheffenoftebeperken.
Vooraldeecologischebeoordelingzalverdermoetenwordenuitgebouwd.
Hiervoorisprovinciaaloverlegnodig.
Voorstilstaandewaterenmoeteenaangepastebeoordelingsmethodeworden
uitgewerkt.
Devoorgesteldemethodezalenigetijdwinstkunnenopleveren.Meertijdwinstzalkunnenontstaan,wanneerdewatergangeneenoftweekeerbeoordeeldzijnendefrequentievanhetroutinematigbiologischonderzoek
beperktkanworden.

- 11.INLEIDING.
Vanaf1984ishetHoogheemraadschapgestartmetroutinematighydrobiologischonderzoekalsonderdeelvanhetwaterkwaliteitsonderzoek.
Hetdoelhiervanwastweeledig:
a)biologischewaterkwaliteitsbeoordeling;
b)ontwikkelingvanecologischenormdoelstellingen,invullingvanregionaletypologie,invullinggevenaan (dewoordelijkeomschrijvingvan)
debasiskwaliteit.
Ad.a)Debiologischewaterkwaliteitsbeoordeling vindtplaatsmiddelshet
doorMollerPillot (1971)ontwikkeldeendoorGardeniersenTolkamp
(1976)gemodificeerdebeoordelingssysteemvoorlaaglandbeken(indelinginzogenaamdesaprobie-klassenmetbehulpvandeK-index).
Hetresultaathiervanwordtindejaarverslagengepresenteerd.
Ad.b)DewoordelijkeomschrijvingvandeIMPbasiskwaliteit("... biedt
goedekansenvooreenaquatische levensgemeenschap")geeftaan
datbiologischonderzoekeenwezenlijkebijdragelevertaandevaststellingofaandedoelstellingwordtvoldaan.
Biologischonderzoekdientaantesluitenophetfysisch-chemische
onderzoek.Waterbeheerdersdienennormdoelstellingenvoorwateren
vaneenbepaald typezelfteconcretiseren (regionaledifferentiatie,
zoalsonderanderebepleitinCUWVOrapport"EcologischenormstellingenvoorNederlandseoppervlaktewateren").
Toepassingvanfysisch-chemischenbiologischonderzoeknaastelkaar
leidttoteenevenwichtigerbeschrijvingvandetoestandvanoppervlaktewateren.Eendergelijkebeschrijvingvormtonderanderede
basisvoorregionaledifferentiatie zoalshierbovenaangegeven.
Indeloopderjarenzijnbijdeuitvoeringvanhethydrobiologischonderzoekenigemanco'sgesignaleerd.
Denadruktotophedenheeftgelegenophetverzamelenvangegevensenhet
biologischclassificerenvanwatergangenmetbehulpvandezogenaamdeKindex.Reedslangeretijdbestonddebehoeftedezeindexkritischtebezien
(ziejaaroverzichtenkwaliteitoppervlaktewatervan1986,1987en1988),
tenaanzienvandetoepasbaarheid indeWestbrabantse situatieenbinnen
diversewatertypen.Bovendienwerddewenselijkheid ervarenvaneenverdergaandeinterpretatiedanalleenopbasisvandezeindexmogelijkis.
Aandedoelstellingalsomschrevenonderb)ishoofdzakelijkalsgevolg
vantijdgebrek,gééninvullinggegeven.
Eenenanderheeftertoegeleiddatinhetnajaar 1989,ondergoedkeuring
vanhetD.B. (zienotanr.44019),gestartismetdeevaluatievanhet
biologischonderzoekvan1984tot1988.
Dezeevaluatieheeftintweefasenplaatsgevonden:
1.bestuderingvandein1984t/m 1988verzameldegegevens;
2.aanvullenenverbeterenvandebeoordelingsmethoden.
Inhetonderhavigewerkrapportwordendevolgendeonderdelenperhoofdstuk
behandeld:

-2leFASE:
hoofdstuk 2
hoofdstuk 3
hoofdstuk 4
hoofdstuk 5
hoofdstuk 6

dewerkwijzevanhetbiologischlaboratoriumendemotieven
voorwijziging;
despecifiekesituatieinWest-Brabant;
eenkritischebeschouwingvandegebruiktebeoordelingsmethode (K-index);
mogelijkeanderebestaandebeoordelingsmethoden;
eenanalysevangegevensdoortoepassenvanmodernecomputertechnieken;

2eFASE:
hoofdstuk 7
hoofdstuk 8-10
hoofdstuk 11
./•

formuleringvanuitgangspuntenvoordetoekomstigewerkwijze;
beschrijvingvandenieuwebeoordelingsmethode,
aanbevelingen.

Vooreenschematischoverzichtwordtverwezennaarbijlage1.1.
Debijlagenzijngescheidenvanditwerkrapportgebundeld.
Ditwerkrapportheeftdestatusvaneen"internrapport"enisinbeperkte
oplagevoorhanden.
Eensamenvattendrapport,gebaseerdopdituitvoerigerwerkrapport,dient
indeexternebehoeftegrotendeelstevoorzien.Voordiepgaandgeïnteresseerdeexternecollegaeiseenexemplaarvanhetwerkrapportopvraagbaar.
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2.HETHUIDIGEBIOLOGISCHONDERZOEKENDEMOTIEVENVOOREVALUATIE.
2.1.Ogzetendoelvanhethuidigeonderzoek.
BinnenhetBureauOppervlaktewaterkwaliteitvanhetHoogheemraadschap
West-Brabantwordtmethetwaterkwaliteitsonderzoekbeoogdaandevolgende
doelstellingentevoldoen:
a.verkrijgenvaninzichtindehuidigewaterkwaliteitenveranderingen
daarinnaartijd (trends)enplaats;
b.toetsenaandewaterkwaliteitsdoelstelling basiskwaliteit,mensgerichtedoelstellingen (functiezwemwaterenviswater)endespecifiekecologischewaterkwaliteitsdoelstelling;
c.achterhalenvanoorzakeningevalvanoverschrijdingvannormenen
aangevenvantenemenmaatregelen;
d.bijstellenenonderbouwenvandenormstellingen (insamenwerkingmet
deprovincie).
Hiertoewordtvanaf 1973fysisch-chemischonderzoekverrichtensinds
juli1984biologischwaterkwaliteitsonderzoekuitgevoerd.
Hetbiologische onderzoekisineersteinstantieopgestartomnaastde
fysisch-chemischebeoordeling eenmeergeïntegreerdbeeldovereen
langeretermijntegevenmetbetrekkingtotdewaterkwaliteit.
Voorbeoordelingvandesaprobieinstromendewaterenwerdgekozenvoor
macrofauna-onderzoek.HiertoewordttotnutoedezogenaamdeK-indexgehanteerd,waardooreenindelinginvijfbiologischeklassengerealiseerd
wordt.
Biologischonderzoekisopgenomeninhetroutinematigwaterkwaliteitsonderzoek.
Hetbiologischmeetnetbestaatvanafhetbeginvanhetonderzoekuitcirca
40bemonsteringspunten,diequaliggingengeziendewaterstaatkundige
situatierepresentatiefgeachtwordenvoordegrotereWestbrabantse
oppervlaktewateren.
Inherentaanhetbiologischebeoordelingssysteem liggendezebemonsteringspuntenhoofdzakelijkinhetzuidelijkdeelvanhetbeheersgebied:inhet
gebiedvandelaaglandbeken,waarvoorhetvigerendebeoordelingssysteem
hanteerbaarzouzijn.Deze40puntenuithetzogenaamdepermanentemeetnetzijnbemonsterdmeteenfrequentievan2maalperjaar:éénmaalin
hetvoorjaar (april-mei)eneenmaalinhetnajaar(september-oktober).
Metingangvan1986isnaasthetvoorgenoemdepermanentemeetneteen
roulerendmeetnetingesteldvan30meetpunten,dieeensinde3jaar
onderzochtwordenmeteenfrequentievan2maalperjaar.Debemonsteringspuntenzijnveelalmeervanlocaalbelang,waarbijzicheventueel
specifieke (milieu-)omstandighedenvoordoen.
Naasthetroutinematigonderzoekzijnindeloopderjarentenbehoeve
vandiversevraagstellingenverschillende specifiekeprojektenopgezet,
waarvanbiologischonderzoekdeeluitmaakte.
2.2.Probleemstelling enwenselijkheid totaanvullingenenverbeteringen.
DebepalingvandeK-indexvormtdeleidraadbijhetonderzoek,datnog
ophetniveauvan"volgenvandeeffectenvansanering,c.q.beoordelen
vanorganischebelasting"stond.
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Debemonstering,verwerkingendeterminatievandemacrofauna-monsters
zijndesalnietteminmeeruitgebreiduitgevoerddanvoordetoepassing
vandeK-indexnoodzakelijkis.
Hiermeewerdbeoogdomnaastde"eenvoudige"biologischekwaliteitsuitspraaktevensinventariserend entoekomstgerichtbezigtezijn.
DewoordelijkeomschrijvingvandeIMPbasiskwaliteit ("... biedtgoede
kansenvooreenaquatischelevensgemeenschap")geeftimmersaan,dat
biologischonderzoekmeermoetopleverendaneenuitspraakoverde
saprobie-toestand.
Ditleidtooktotdenoodzaakvanregionaledifferentiatieenhetontwikkelenvanbeoordelingsmethodenperwatertype.
Degehanteerdeindicator-soortenlijstenhettoepassenvandeK-index
blekendiscutabeltezijn.Verderisdezebeoordelingsmethode slechts
vooreenbeperktaantalwatereninWest-Brabanttoepasbaar.
Tenslottewasertotophedeneengrotematevanonevenwichtigheid tussen
onderzoeksinspanning endeuiteindelijkerapportage.
Externemotieven
OokeldersinenbuitenNederlandwasmenniettevredenmetdebestaande
saprobie-systemen:
- InDuitsland isreedseengeheelnieuwlijstvanindicatorsoortenopgesteldenwordtdebasisgelegdvooreenmeerecologischebeoordeling
(G.Friedrich,mondel.meded.).
-HetSTORA-onderzoekgenormaliseerdebekenheeftgeleidtoteengeheel
nieuwsysteem (Peterse.a.,1988).
- InOost-BrabantheeftdeGemeenschappelijkeTechnologischeDiensteen
vereenvoudigdebeoordelingsmethode ontwikkeld,medeomdeenergie,die
gestokenmoetwordeninderoutinematigebeoordeling,tebeperken.
Debelangrijksteontwikkelingisechterdenoodzaakvanontwikkelenvan
eenecologischebeoordeling.InhetIMP-water1980-1984werdhetbegrip
basiskwaliteit ingevoerd.Bijdezeminimaalaanvaardbarewaterkwaliteit
wordtervanuitgegaan,datallewaterengoedelevenskansendienente
biedenaaneenaquatischelevensgemeenschap (algemeneecologische functie).
Hetgaatdusnietalleenomsaprobie,maaromallefactoren,diehet
functionerenvanhetecosysteembeïnvloeden.IndeDerdeNotaWaterhuishoudingwordtgesprokenoverde"directe,voorhetfunctionerenvanhet
betreffendewaterrelevanteomgevingendefloraenfaunadieerbijhoren".
DeRaadvoorhetMilieu-enNatuuronderzoek1 zou"graagziendatonderzoeksinspanningenversterktzoudenwordenvoor:
-deontwikkelingvaneensysteemvanindicatorsoortenenandereindicatievekenmerken (procesvariabelen)voorkarakterisering enbeoordeling
vanwatersystemen;
-deontwikkelingvaneeneenduidigeenhanteerbaremethodevoorhetbeoordelenvandenatuurwaardevanaquatischeecosystementenopzichte
vaneentedefiniërenreferentiesituatieperwatertype;
-onderzoeknaarbeheersingrepenwaarmee,gedifferentieerdnaarwatertype,ecologischeontwikkelingkanwordengestuurd inderichtingvan
optimalenatuurwaarde.
Deconsequentieshiervanzijnniet,datelkzuiveringsschapafzonderlijk
aldezenieuwesystemenenmethodenmoetgaanontwikkelen.Indeloop
derjarenwerdechtereenevaluatievandebruikbaarheidvaneldersontwikkeldemethodenvoordeWestbrabantse situatiesteedsurgenter.
1

DeRMNOiseenSectorraad,onderdeelvanVROM,dietottaakheeftdeoverheidgevraagdenongevraagd teadviseren.DeRMNOishetbelangrijkste
adviesorgaanvanderegering indeprogrammeringvanhetmilieu-onderzoek.
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Tevenswerdduidelijk,datindetoekomstdebiologischegegevensvande
watergangenzodanigdienentewordenverzameldengeordend,dateenindruk
kanwordenverkregen,welkewatertypenhiervoorkomeneninhoeverredeze
afwijkenvandeverschillendemogelijkereferentiesituaties.
Deonderhavigeevaluatievanhethydrobiologischonderzoekzouduseen
aanzetmoetenzijnominWest-Brabanttekomentotformuleringvaneen
biologischebasiskwaliteitentotformuleringvanecologischedoelstellingen
opgrondvanbiologischeparameters.Daarnaastdiendehettotophedengehanteerdesaprobie-beoordelingssysteem tewordenverbeterd,waarbijovergang
naareenandersysteemnietbijvoorbaatkonwordenuitgesloten.
2.3.Afbakeningvandeevaluatie.
Degegevensdiegebruiktwordenvoorhetevaluatie-onderzoek zijnalsvolgt
afgebakend.
1.Deevaluatieheeftbetrekkingopmacrofauna-onderzoek.
2.Debasissetvangegevenswaarmeegeëvalueerdwordtvormthetroutinematigenprojectmatigonderzoekvan '84t/m '88.Deveertiglocaties
vanhetpermanentemeetnetliggenvoornamelijk indehoofdwatergangen.
Dedertiglocatiesvanhetroulerendmeetnetzijnvooralgelegenin
kleinerewaterlopen.Degegevensvan1988zijnslechtsbeperktbruikbaaraangeziendeterminatie inveelgevallenbeperktistottaxonomische
niveau'snodigvoorberekeningvandeK-index.
3.DeevaluatiebetreftnietallewatertypendieinWest-Brabantaangetroffenkunnenworden.Dezeheeftslechtsbetrekkingopdewatertypen
welkeopgenomenzijninhetroutinematigenprojectmatigonderzoek.
Ditzijnlijnvormigeafwaterendewatergangen,grotendeelsgelegenop
depleistocenezandgebieden.Destromendenatuurlijkeengenormaliseerde
bekenwordenvoornamelijk indebeneden-enmiddenloopbemonsterd.
Desmalledroogvallendebovenloopjeszijn (afgezienvanspecialeprojecten)nietbiologischonderzochtenblijvenbijdeevaluatiedus
buitenbeschouwing.
2.4.Samenwerking inlandelijken_£rovinciaalverband.
Zoalsreedswerdopgemerktindevorigeparagraaf,ishetnietnodigen
zelfsnietgewenst,dathetHoogheemraadschap afzonderlijkeecologische
beoordelingsmethoden gaatontwikkelen.Belangrijkiswel,dateenbasis
gelegdwordt,opgrondwaarvanaansluitinggezochtkanwordenbijlandelijkeenprovincialeontwikkelingen.Daaromisbijdeevaluatieveelaandachtbesteedaanhetontwikkelenvaneentypologievanwatergangen.Op
basisvandeanalysesvandegegevenswerdgeprobeerdeenmaatlatteontwikkelen,dieinzichtmoetgevenindemate,waarindeverschillendewatergangenmomenteelalsvertegenwoordigervaneenbepaaldecosysteemfunctioneren.Deervaringen,dieopdezewijzekunnenwordenopgedaanmoetenhet
mogelijkmakeninprovinciaalverband tekomentoteenmeeruitgewerkte
ecologischebeoordelingsmethode.
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West-Brabantwerdvanoudshergekenmerktdooreengrotediversiteitaan
watertypen.Deoorzaakhiervanwasgelegenindegeologischeverschillen
(3.2.1.)endedaarmeesamenhangendevariatieindewaterhuishoudingvan
delopen (3.2.2.).Doormenselijkeinvloed isvooralindetwintigsteeeuw
veelvandezedifferentiatieverdwenen (nivellering: 3.2.3.).
S^^Geologie^hvdrologie^n^ivelleringinWestelijkNoord-Brabant.
3.2.1.Geologie.
WatdegrondsoortbetreftisWest-Brabant intweegroteeenhedenteonderscheidentewetendezandgrondenendezeekleigronden.
a.Pleistocene (=zand)gebied.
Dezandgrondenbedekkenhetzuidenenhetoostenvanhetgebiedenbeslaan
115.000ha.Inhetzandgebiedkomenhoogtesvoorvancirca30mN.A.P.
(Baarle-NassauenPutte)aflopendinnoord-westelijke richtingnaarcirca
2m+N.A.P.Hetvervalvandewaterlopenvarieertvanbijna1m/kmtot
minderdan10cm/km.
b.Holocene (=klei)gebied.
Dekleigrondenbevindenzichinhetnoordenenhetwestenvanhetgebied
enbeslaanzo'n50.000ha.Inditgebiedkomenmaargeringehoogteverschillenvoor (van1m+N.A.P.tot1m-N.A.P.)
DeinditrapporttebehandelenwaterlopenliggenalleinhetPleistocene
gebiedofindeovergangvanPleistoceennaarHoloceen.
3.2.2.Hydrologie.
HetWestbrabantselandschapheeftdoordeeeuwenheeneenaanzienlijke
veranderingondergaan.Doordeturfwinning,hetontginnenvanwoestegronden
endoorruilverkavelingenishetdrassigegebiedontwaterd totzijnhuidige
karakter.
Dooreenhogegrondwaterspiegeleneenweinigdoorlatendeondergrondzijn
er (vooraltijdenshetholoceen)veelveenmoerassenontstaan.Dezeveenmoerassenzorgdenvooreengroteopslagcapaciteitvanhetwater(sponswerking),waardoordewaterafvoergeringenregelmatigwas.Reedsinde
13eeeuwbegoninWest-Brabantdeturfwinningendezeduurdevoorttothet
eindvande19eeeuw.
TenbehoevevandeturfwinningzijnereengrootaantalturfvaartengegravenzoalsdeZoom,deTurfvaart,deMoersloot,deElderseturfvaarten
deBijloop.Dezedoormensenhandenontstanewaterenhebbeninmiddelseen
minofmeernatuurlijkkaraktergekregen.Eentopografischekaartvan1850
laatziendaterindietijdinhetstroomgebiedvandeAaofWeerijsende
Marknogopvallendveelvennetjesenmeertjestevindenzijn.(Buiks&
Geerts,1981).InWest-Brabant istegenwoordigletterlijk"geenmoermeer
tevinden".DeMaatjesbijAchtmaaliseenrestantvaneendrassigmoeras
(Giele,1990).
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Aanheteindvandenegentiende enhetbeginvandetwintigsteeeuwzijn
woestegrondenopgroteschaalontgonnen.Moerassen,heidegebiedenen
bossenwerdengeschiktgemaaktvoordelandbouw.
Recenteaktiviteiten (na1950)zijnderuilverkavelingen.Doorhetgraven
vannieuweafwateringssloten,hetnormaliserenvanbekenenhetleggen
vandrainage-buizen zijngrotedelenvanhetlandontwaterd tenbehoeve
vandelandbouw.
Indeperiodeapriltotenmetaugustusiseroverhetalgemeensprake
vaneentekortaanneerslag tenopzichtevandeverdamping.
Doorhetverdwijnenvanhetveen,demoerassen,vennenenmeertjeswordt
erweinigwatermeervastgehouden.Metbehulpvanstuwenwordt indeze
periodegeprobeerdhetwatervasttehouden.
Intoenemendematewordtberegening toegepastomhetgewasoptimaalte
latengroeien.Ookdewinningvandrinkwaterveroorzaakt eendalingvan
degrondwaterstand.Overhetalgemeenkangesteldwordendaterinde
zomerteweinigwateris.Nietalleenisereentekortaanwatervoor
delandbouw;ooknatuurgebiedendreigenteverdrogen (Reynene.a., 1981).
RecentelijkisuiteenlandelijkonderzoekgeblekendatinNoord-Brabant
circa70natuurgebieden inmeerofminderematezijnverdroogd.Bijongewijzigdbeleidzalindeperiode tot2000hetgrondwatergebruiknogmet
20% toenemen (WaterhuishoudingsplanProvincieNoord-Brabant,ontwerp
12april 1990).
IndeloopvandeeeuwenisdehydrologievanWest-Brabantsterkgewijzigd.
,/*

,/"

Inbijlage 3.1.isdewaterafvoervaneenaantalwateren inhetstroomgebiedvandeAaofWeerijsendeBovenmarkgrafischweergegevenvoorde
jaren 1985,1986en1987.
Uitdegrafiekenblijkt inhetvoorjaarvan 1986veelregengevallente
zijn,terwijldezomerperiode relatief droogis.
Hetjaar 1987isindemaandenmei,junienjuliergnatgeweest.
Bovengenoemdewordtbevestigddoormetingenvanneerslaghoeveelhedendoor
hetK.N.M.I.
DeBovenmarkendeAaofWeerijshebbennaregenvaleenverhoogdeafvoer.
Destroomsnelheid kandanookbehoorlijkzijn.Overhetalgemeenisde
stroming constant (<10cm/s)doordevelestuwen.Destuwenendelanggerektevormzorgenvooreen"vlakker"afvoerpatrooninvergelijkingmet
deChaamsebeek.(Vergelijkfiguur 1en3vanbijlage3.1.,metnamevoor
hetnattenajaarvan 1987).
DezijbekenvandeMarkstromenvanzuid-oostnaarnoord-west.
IndeChaamsebeekvind eensnellewaterafvoerplaatsalsgevolgvaneen
geringbergendvermogenvandebodemdoordeliggingvankleien/ofleemlagenopgeringediepte.Ookderondevormvanhetstroomgebied enmenselijke
ingrepenzijnoorzakenvandeextremepiekafvoeren (Latouretal.,1988).
Deinvloedvandevormvaneenbeekstelselopdeafvoerisschematisch
weergegeven infiguur3.1.

Figuur3.1.Heteffektvandevormvaneenbeekstelselopdeafvoercurve.
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Naeenregenbuiiseenstroomsnelheidvan70cm/sindeChaamsebeekgeen
uitzondering.EendergelijkestroomsnelheidveroorzaaktindeChaamsebeek
erosie,waarbijbodemmateriaalenmacrofauna-organismenwordenafgevoerd.
Eenaltesterkedynamiekinstroomsnelheid isnietgunstigvoordeontwikkelingvaneendiversemacrofaunalevensgemeenschap.
Laaglandbekenwordenvooralgevoeddoorregenwaterwaardoordestroomsnelheidindezomermeestalsterkafneemt.Indrogeperiodenvalleneenaantalbovenlopendroog.Demiddenlopenenbenedenlopenhoudenechter (stromend)
water.
Indrogeperiodenkander.w.z.i.vanChaamvoormeerdaneenkwartbijdragenaandeafvoervandebeekbijUlvenhout.
HetMerkskeendeStrijbeeksebeekhebbeneennogrelatiefmaagdelijkkarakter
omdatzeinhetgrensgebiedmetBelgiëzijngelegen,waarmindermenselijk
ingrijpenheeftplaatsgevonden.
DeStrijbeeksebeekwordtnaastregenwaterookmetdieperkwelwatergevoed
(v.d.Sande,1987).Debovenloopvandezebeekisrecentelijkinhetkader
vanhetruilverkavelingsplanAlphenenRielvergravenenerzijntweestuwen
geplaatst.Hetdebietvanbeidebekenkangedurendehetjaaraanzienlijk
schommelen.
ExtremepiekafvoerenzoalsindeChaamsebeekdoenzichechternietvoor.
HetMerkskeisin1966uitgedieptenin1976iserbij"DeStenenbrug"een
stuwtjegeplaatst.Dezestuwhadeenvervlakkingvandefluktuatieinafvoer
gedurendeeengrootdeelvanhetjaartotgevolg.(BuskesenBijlmakers,1985).
DeBavelseLeijheeftzichminderdiepinhetlandschapingesletendanbovengenoemdebeken.Hetiseenrelatiefkleinebeekdievoornamelijkdooreen
bosgebied stroomtendeelsgenormaliseerd is.Omdezeredenenzullende
afvoerpiekenweinigextreemzijn.
DeoverigebekeninhetstroomgebiedvandeBovenmarkzoalsDeGaldersebeek,
deGilzewouwerbeekendeMolenleijzijngenormaliseerd.Destromingisin
drogeperiodesvrijwelnihil.
Indezebekenkunnenveelwaterplantengevondenworden.

./*

./*

DezijbekenvandeAaofWeerijszijnallengestuwd,enstromenvanwest
naaroost.Hetbetreftgegraventurfvaartenofgenormaliseerdebeken.
DeTurfvaartheefteenvastestuwenvoertweinigwateraf.
Indrogeperiodeszoalsdezomervan1986valthetwaterstil. (Ziefiguur4
inbijlage3.1.).
BenedenstroomskunnengedeeltenvandeTurfvaartdroogvallenomdatdaarwegzijgingvanhetwaterplaatsvindt.
Deturfvaartenwordengekenmerktdoordegeringewaterafvoer,somsstilval
ofplaatselijkdroogval.InWest-Brabant zijnzevaakbeplant (nietvan
nature).Doordebeschaduwingwordenerweinigwaterplantenaangetroffen.
Indienbeschaduwingontbreektkunnenwaterplantenmassaalaangetroffenworden,
zoalsindeBijloop.
VandeKleineBeekisbekenddathetwaterindezomervaakstilstaatof
nauwelijksstroomt.Indeafvoergrafiek (figuur5vanbijlage3.1.)iste
zien,datvaakmetdestuwgemanipuleerdwordt.
Metnamebijhetmaaienvandebeekwordtdestuw,naenigetijdomhoogte
hebbengestaan,vrijlaaggezet,zodathetmaaiselsnelafgevoerdwordt.
DeturfvaartenindeomgevingRoosendaal/BergenopZoomhebbenhetzelfde
hydrologischekarakteralsomschrevenbijdeTurfvaartvandeAaofWeerijs.
Langzaamstromend,indrogeperiodesstilvallend (metnameKibbelvaart
enElderseturfvaart)ensomsdroogvallend (Zoom)doorwegzijging.
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DoordatdeMolenbeekgenormaliseerd (sterkverbreed)is,enereffluent
geloosdwordt,isdestromingvrijkonstant.
Deoverige"beken"rondRoosendaalstaanvrijwelstil,zoalsdeRucphense
vaart,RissebeekendeEngebeek.HetwatervandeMolenbeekwordtvia
kleppenofdoorRoosendaal,ofdoordeEngebeek (viaeenomleiding)naar
hetMark-Vlietkanaalgeleid.
OpdeBrabantsewalbevindenzicheenaantalbovenloopjesdiezichvooral
metkwelvoeden.DeAfwateringPrinsKarelPolderiseenvandewatergangen
diehetwatervandezewaldoorhetlagergelegenpoldergebiedafvoeren.
TenNoordenvandelijnRoosendaal-Bredazijnkwelgebieden tevindenopde
overgangvandepleistocenenaarholocenegronden.
Vanoudsherwarenookhierveelveengrondentevinden.
Dewatergangeninditgebied zijnvaakniet-ofzeerlangzaam-stromend.
Zezijngestuwd,endeontwateringofwaterinlaatwordtvaakgeregeld
metgemaaltjes.
DebeekjesdieafwaterenopDeDongezijnallengenormaliseerd enhebben
eenrelatieflagestroomsnelheid,wordengestuwdenzijnmeestalnietbeschaduwd.DeDongezelfheefteenredelijke stroomsnelheid.
DeOudeLeij,deoorspronkelijkeboven-enmiddenloopvandeDonge,is
afgekoppeldenmondtnuuitinhetWilhelminakanaal.
EenaantalbeeksystemeninWest-Brabantblijkenduidelijkhydrologischte
verschillen.
3.2.3.Nivellering.
Voor1950hebbenveellandbouwaktiviteitenbijgedragentotdeontwikkeling
vaneendiverslandschapeneenrijkelevensgemeenschap.Denkbijvoorbeeld
aanhetontstaanvandeheidegebieden,houtwallenendergelijke.Na1950
werddelandbouwsteedsintensieverbedrevenenhetmilieuingrijpendbeïnvloed.
Doorontwateringwerdennattegebiedendrogerendoorbemestingwerden
voedselarmegebiedenvoedselrijker.Veelbekenzijngenormaliseerdwaardoor
specifiekebiotopen,diesamenhangenmetruimtelijkeverschilleninstroming
enbodemsubstraat,zijnverdwenen (BMF,1989).
Normalisatieveroorzaakteenafnamevanvariatieinderuimte;hetmilieu
wordteenvormigerendiversebiotopenverdwijnen.
Deversneldeafwateringdaarentegengeefteengroterevariatieindetijd
(dynamiek;afvoerpiekennaregenvalenafnamestromingindezomer).Door
eenlagerestroomsnelheid ontstaatereenvermodderingvandebodeminde
zomer,waardoorsubstraatvariatieverdwijntendekwaliteitvandewaterbodemverslechterd.
Naasthetfeitdatdestromendewatereneenvormigergewordenzijniser
ookeennivelleringopgetredenindewaterkwaliteit.
Dewaterkwaliteit isverbeterddoordesaneringvanongezuiverdelozingen.
Infiguur3.2.isditzichtbaardoordatslechteenzeerslechtewaterkwaliteitsklassenopbasisvandezuurstofhuishouding (IMP-klassen)van1973
totenmet 1983inWest-Brabant sterkafgenomenzijn.Hetovergrotedeel
vandewatergangenkansindsdieningedeeldwordeninIMP-klasse2(goed).
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Figuur3.2.Verdeling inprocentenvandemonsterpuntenoverde5
IMP-waterkwaliteitsklassenvan1973totenmet1988.
Klasse 1isnietverontreinigd.
Klasse5issterkverontreinigd.
Ondanksdesaneringvanpuntbronnen isereenalgeheleverslechtering
opgetredenvandewaterkwaliteit doordiffuselozingen,zoalsuitspoeling
vanmeststoffen,gebruikvanbestrijdingsmiddelen enneerslagvanluchtverontreiniging.
Ditisnietzichtbaar ineenafnamevandegoedewaterkwaliteitsklassen
infiguur3.2.Echterhetfeitdatin198854%vanallemeetpuntenvoldoet
aandeNBBK-normenslechts34%voldoetaandeIMP-basiskwaliteitsnonn
betekentdatdewaterkwaliteit opveelmeetpuntennietgoedis.
Bovengenoemdeaspektenvanwaterkwaliteit,waterkwantiteit enbiotoopvariatiezijndelaatstetientallenjarenzodaniggewijzigd,datermeer
enmeereenuniformeaquatischelevensgemeenschap isontstaan.Met
nivelleringwordthierbedoelddathetmilieueenvormigergewordenisen
datverstoringalom (diffuus)aanwezigis,waarbijextremen (nietverstoord
enzeersterkeverstoring)mindervoorkomen.
Deuniformiteitkomtondermeertotuitingindeplaatsingvandemonsters
bijnumeriekeverwerkingvandemacrofaunametCANOCO.
Demonstersgelijkenzodanigopelkaardaternauwelijksverschillende
clustersteonderscheidenzijn.
Denivelleringwordthieronderverderverduidelijktaandehandvande
indicatorlijstenvandeK-index enBinormaenmetdekokerjufferfauna.
Inhetbiologischebeoordelingssysteemvoorlaaglandbeken,deK-index,
staandeschonereen(sub)rheofielesoortenindeGammarus-enCalopteryxgroep.VandeGammarus-groepzijn13taxa (30%vanindicatorenGammarusgroep)nietinWest-Brabantaangetroffen.
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Slechts3soortenuitdeCalopteryx-groepzijngevonden,teweten:
Oulimniustuberculatus,StictotarsusduodecimpustulatusenCalopteryx
splendens.VandetaxauitdeCalopteryx-groep is80%nietaangetroffen.
Vondstenvanspecifiekemacrofaunasoortenvoorlaaglandbekenzijnin
West-Brabantrelatiefzeldzaam.Dezeorganismenvereiseneenvoortdurende
stromingenvaakeengoedewaterkwaliteit.Invergelijkingmetandere
gebiedenishetbeektype inWest-Brabantminderstromend.Debeeksoorten
zijndaardoorkwetsbaardervooranthropogene invloeden.Tevenszalmigratie
vanmacrofaunanietsnelverlopenomdatdebekenvrijgeïsoleerdliggen,
metnametenopzichtevanOost-Brabant.
OrganismenuitdeEristalis-groepwordenzeldenmeergevonden.
VondstenbetreffenvoornamelijkdeCulicidae.Delarvevandezweefvlieg
Eristalis (inWest-BrabantookweleensZwarteriddergenoemd)isrelatief
zeldzaamgeworden.DesterkeafnamevansoortenuitdeEristalis-groep
iseendirectgevolgvandesaneringvanongezuiverde lozingenindeafgelopenjaren.
DeindicatorlijstvanBinorma,hetrecentelijkontwikkeldebeoordelingssysteemvoorgenormaliseerde laaglandbeken,omvatmaarliefst150soorten.
Veelvandegenoemdesoorten (117)wordeninWest-Brabantaangetroffen.
Denietgevondensoortenbetreffensoortenmeteenindicatievooreengoede
totzeergoedewaterkwaliteit enbehorentotdemeerstromingsminnende
soorten.
Uithetbovenstaandeblijkenmetnamedeschonereenstromingsminnende
soorteninWest-Brabantvaakteontbreken.
Illustratief isdeachteruitgangvandefaunavankokerjuffersinWestBrabant.HistorischonderzoekheeftinWest-Brabantslechtsinzeerbeperktemateplaatsgevonden.DesondanksblijkenereenzeventigtalkokerjuffersoorteninWest-Brabant tezijngevonden (mond.med.Highler,RIN).
Hetbetreftvondstenvanvoorenna1950.Ookdeimago'szijnhierinmeegeteld.Invijfjaarintensiefonderzoek (incl.bemonsteringeninkanalen
enbovenlopenendergelijke,dienietbijdezeevaluatiemeegenomenworden)
zijnertotophedenslechts28soortenteruggevonden.Demeestevandeze
soortenwordengevondenindestabielevegetatierijke stilstaandewateren
ofinbovenlopen.
Indenatuurlijke laaglandbekenvanWest-Brabantwordthooguiteenenkele
keerAthripsodesaterrimusgevondenofeenjuveniele,vaakvanbovenstrooms
aangevoerde,Limnephilus.Kokerjufferswordenvooralaangetroffenin
stabieleenschonerewaterenenhetontbrekenvandezegroepmaggezien
wordenalseenmaatvoornivellering/verstoring.
3.3.Waterty_genindeling.
Voorwaterkwaliteitsbeoordeling iseentypologischebenaderingonontbeerlijk.Eentypologische indelingkanbijvoorbeeld plaatsvindenopgrondvan
(geo-)morfologische enhydrologische criteriazoalsdeCUWVO-lndeling,of
opbasisvandelevensgemeenschap.Eenindelinginwatertypen isarbitrair,
omdaterinfeitealtijd sprake isvaneengeleidelijkeovergangvanhet
enetypeinhetandere.Hetbiedtechtereenbruikbaarhandvatvoorhet
indelenvanwaterenmetgelijkekenmerken.
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VoordeindelinginwatertypenkandezogenaamdeCUWVO-indelinggehanteerd
worden;ziebijlage3.2.vooreenoverzichtvanwatertypen,enbijlage3.3.
vooreenoverzichtvandebemonsteringspuntenvanhetroutinematigmeetnet
enhettoegekendewatertypeperpunt.Bijdezeindelingismenervanuit
gegaandatdeindeling:
a)redelijkstabielmoetzijntenopzichtevanmaatregeleninhetwaterkwaliteitsbeheer;
b)rekeninghoudtmetdevannatureaanwezigeverschillentussenoppervlaktewatereneninveelminderematemetdeverschillen ingebruik
doordemens;
c)zominmogelijkgebruikmaaktvanbiologischeparametersalsindelingscriteria,omcirkelredeneringentevoorkomen.
Decriteriadiealsgrondslagvoordeindelinggebruiktzijn,komenvooral
uitdegroepvan(geo-)morfologischeenhydrologischecriteria.
Dezeindelingisvooralnuttigomvoorafgaandaaneenonderzoekteplegen,
inverbandmetonderzoeksmethode endergelijke.TevenszijnfysischchemlschenormdoelstellingenmogelijkgedifferentieerdnaardezeCUWVOtypenindeling.Dezeindelingisstatischenvraagtweiniginterpretatie
vangegevens.
b.Watertypologieopbasisvandelevensgemeenschap.
Eendergelijkeindelingvraagtterdegekennisvanzaken.Zoalsdezetypologischeindelingindezerapportageisbedoeld,komtzijvoortuitnumeriekemacrofaunagegevensverwerking (zie§6.7.).
Hiermeewordtbeoogdeenverantwoordonderscheidinwatertypenaante
brengenopbasisvanhetdifferentiërendvermogenvandiversemacrofaunasoorten.Deindelingisspecifiekbiologisch,enismeergebaseerd
opdevoordemacrofaunarelevantefactoren.Omdezeredenkaneentypologischeindelingopgrondvandelevensgemeenschaphetbestalsbasis
dienenvoorhetuitwerkenvandebiologischebeoordeling.
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4. DEBIOLOGISCHEBEOORDELINGVANDEWATERKWALITEITTOTOPHEDEN.
4.1.Hetindicatorensy_steemendeverwerkingsmethode (K-index).
VoordebiologischebeoordelingvandewaterkwaliteitwordtbijhetHoogheemraadschapgebruikgemaaktvanindicatororganismen,behorend totde
macrofauna(methetoogwaarneembareongewerveldewaterdieren).Eenindicatorsysteemhiervoorisontwikkeld inOost-Brabant (MollerPillot,1971).
Gardeniers&Tolkamp (1976)vertaaldenditsysteemineenwaterkwaliteitsindex,deK-index.
DezeindexisinfeiteeengetalsmatigeomzettingvanhetsysteemvanMoller
Pillotmethetdoelhetkwaliteitsoordeeleenvoudigereninzichtelijkerte
kunnenpresenteren.Bijberekeningvandezeindexverkrijgtmeneengetal
datkanvariërentussen100en500.
Dezereeksisinvijfgelijketrajectenverdeeld.InWest-Brabant ishet
gebruikelijkdeongunstigste situatieaanteduidenalsklasse5,de
gunstigstealsklasse1.
Opgemerktmoetworden,dateendergelijkewerkwijzegeenbeoordeling
(waarde-oordeel)is:degewenstetoestandisimmersnognietvastgesteld.
DoordeK-indexendeclassificatieiswéleenmaatlatverkregen.Opgrond
hiervankunnennormengesteldworden:ditiseenmaatschappelijkekeuze
(Kroes,1987).
DeK-index iseenmaatvoordeorganischeverontreinigingvanhetwater
(saprobie).Deaanwezigemacrofaunaisbeïnvloeddoordewater-enbodemkwaliteitgedurendeenkelemaandenvoorafgaand aandebemonstering.Een
vandebelangrijksteargumentenvoordezebiologischemethodeisdanook,
datzijeenaanvullingmoetzijnophetchemischonderzoek,datmeereen
momentopnamegeeft.
Indithoofdstukwordtuitgewerkt inhoeverrehethuidigesysteemende
indexeenverbeteringbehoevenomdeorganischeverontreiniging inde
waterlopen inWest-Brabantgoedvasttekunnenstellen.
4.2.Bezwarentegenhetindicatorensy_steemendeK-index.
4.2.1.Algemeneopmerkingen.

./*

Degebruikteindicatorlijstisopgesteld inOost-Brabant (stroomgebiedde
Dommel)enlateraangevuldopgrondvangegevensonderandereuitLimburg.
De inWest-Brabant toegepasteindicatorlijstisenigszinsgewijzigdovergenomen;eenaantaltaxazijngeschraptnaaradviesvandeontwerper(zie
bijlage 4.1.).
Geblekenis,datdestroomsnelheid (onderanderewegensdebeterezuurstofvoorziening)groteinvloedheeftophetvoorkomenvandemeestediersoorten.
OokdoorandereoorzakenontbrekeninWest-Brabantveelsoorten,diein
Oost-BrabantenLimburgalgemeenvoorkomen (zie§3.1.).Aanvullingenen
wijzigingenvandeindicatorenlijstzijndusnoodzakelijk.
Deindicatorlijst (ontworpenvoornatuurlijke laaglandbeken)wordtooktoegepastvoorhetbeoordelenvandewaterkwaliteitvangenormaliseerdebeken,
weteringen/vaarten enkanalenomdatergeenalternatiefvoorhandenis.Ook
anderewaterschappenwerkenmetdezelfdelijstinverschillendewatertypen
ensignalerendatdezelijstnietgoedvoldoet.Metnameontbreekthetaan
eengoedesoorteninvullingvandehoogstebeoordelingsgroepenvoorgebruik
inlangzaamstromendewateren (G.T.D.,1990).Hetisvanbelangomrekening
tehoudenmethettypevandewatergang.
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Debetrouwbaarheidvandebeoordelingdaaltsterkbijmonsterswaarweinig
indicatorengevondenworden.Oorzakenvanhetaantreffenvanweinigindicatorenkunnenzijnerosie,microverontreiniging,verzuringendergelijke
ofhettoepassenvanhetsysteeminanderewatertypendanwaarvoordeze
ontworpenis.InWest-Brabantisgestelddaterminimaal100indicatororganismenaanwezigdienentezijnomeenbetrouwbaaroordeelvandewaterkwaliteittekunnengeven.
DeverwerkingsmethodedieinWest-BrabantwordttoegepastisdeK135variant.
DeK135wordtinNederlandhetmeestalgemeentoegepast.Demethodeisbeschreveninbijlage4.2.
DeK12345variantheeftinrealiteiteenbereiktussende200en400.DitbereikisvergrootdoordeEristalis-enChironomus-groep samentenemenmeteen
waarderingsgetal 1endeGammarus-enCalopteryxgroepmeteenwaarderingsgetal5.Hierdoorwordtrekenkundigeengroteredifferentiatie indebeoordelingbereikt;echternietdoordathetsysteemeengevoeligersaprobieindicatiegeeft.Ditheeftonderanderetotgevolgdateenmonstermeteen
duidelijkoptimumindeChironomus-groepmetdeallerslechtstekwaliteitsklassebeoordeeldwordt.
Gedurendede5jaardatdeK-index inWest-Brabant istoegepastishetinzicht
ontstaandatdemethodeeenaantaleigenschappeninzichdraagtwaardoorde
index,ongeachtdesaprobie,kanfluktueren.Ditisregelmatig injaarverslagenvanhetHoogheemraadschap gesignaleerd.Inonderstaandeparagrafen
wordtuitgewerktwatdebelangrijksteoorzakenhiervanzijn.
4.2.2.Seizoenseffect.

,/'

MollerPillotheeftbijhetontwerpenvanzijnbeoordelingssysteemgetrachtrekeningtehoudenmetdeseizoenendoorhetsysteemevenwichtigop
tebouwenmetonderanderevoor-ennajaarssoorten.Inzijnproefschrift
(1971)merktMollerPillotechteropdathetdoorhemontwikkeldebeoordelingssysteemweinigstabielisbijvergelijkingvandeverschillende seizoenen.DitisookgeblekenbijdeberekeningvandeK-indexvoordeWestBrabantsewateren.
Inhetnajaarwordtdewaterkwaliteitbeoordeeldalszijndeschonerten
opzichtevanhetvoorjaar.Ditisgrafischweergegeveninfiguur4.1.Inhet
najaarisereentoenamezichtbaarinhetrelatieveaandeelvandeHirudineaenGammarus-groeptenopzichtevandeChironomus-groep.
TubificidaewordeninWest-Brabant ingrotehoeveelhedengevonden,zowel
inhetvoor-alsnajaar.Dezebodembewonerenindicatorvoorsterke
organischevervuilingbepaalthierdoorinbelangrijkematehetbiologisch
waarde-oordeelvandewateren.
Inhetvoorjaarkomendezewormendominantvoortenopzichtevanandere
indicatoren.
InhetnajaarneemtderelatieveabundantievanTubificidae (hetaantal
Tubificidae tenopzichtevandetotalehoeveelheid indicatoren)af.De
absoluteabundantievanTubificidaeneemtinhetnajaarechterveelal
zelfstoe.Nietdeaanwezigheidvandezeslingerwormisdusoorzaakvan
hetseizoenseffect,maardeafwezigheidvanindicatorenvooreenbetere
waterkwaliteit inhetvoorjaarleidttotditeffect.
Deverspreiding enabundantievanTubificidae iszichtbaargemaaktin
bijlage4.3.
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Figuur4.1.Deverdelingvandeindicatorgroepenvoorallebemonsteringspuntenuithetpermanentmeetnet;weergegevenperseizoen.
Inbijlage6.10.ishetresultaatvandeTWINSPANclusteringvoorhetwatertypenatuurlijke laaglandbekentevinden.DeIesplitsingvandezeclassificatiegebeurtopgrondvanhetseizoenseffekt.
Linksindetabelstaandenajaarsmonsters.Hetisopvallend datmeerdan
dehelftvandesoortenalleenindenajaarsmonsterswordtaangetroffen.
Slechtseenkwartvandesoortenblijkt zowelinhetvoorjaaralsinhet
najaargevonden tezijn,terwijlrelatiefweinig soortenalleenindevoorjaarsmonstersvoorkomen.
IndicatorenvaneenbeterewaterkwaliteitvolgensdeK-index,diein
najaarsmonstersvandelaaglandbeken sterktoenemenzijnCorixidae-larven,
Cloeondipterum,Baetisspec,ensoortenvanHydracarinaenOdonata.Factorendiehierbijeenrolspelenzijndelevenscycli,deafnamevande
stroomsnelheid inhetnajaargekoppeldaaneentoenamevandevermoddering
vandebodemendeontwikkelingvandevegetatie.Hoedezefaktoreneenrol
spelentenaanzienvanhetseizoenseffektwordtvooreenpaartaxauitde
clusteringverduidelijkt:
Corixidae-larven.
DetoenamevanCorixidae-larven inhetnajaariszichtbaarinhetverspreidingsbeeldvandelarveninWest-Brabant (ziebijlage 4.3.).
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DemeesteeierenwordenlaatinhetvoorjaarafgezetwaardoorCorixidaelarventijdensdevoorjaarsbemonsteringvaaknietgevondenworden.Een
andereverklaringistevindenindeafnamevandestroomsnelheid inhet
najaar.HetisbekenddatCorixidae-larveneenaltesterkestromingniet
verdragen.
Cloeondipterum.
Detoenamevandelarvenvandezeeendagsvlieg inhetnajaaristezien
indeverspreidingskaartjes (bijlage4.3.).
EvenalsbijdeCorixidae-larven isdeafnamevandestromingeenbelangrijkefaktorvoordetoenamevandezesoortinhetnajaar.
MollerPillot (MollerPillot,1971)verklaartdeseizoensfluctuatiemetde
volgendetheorie:"Deoverwinterdegeneratieinlaaglandbekenwordtbij
verhoogdeafvoerenmeegesleurd.Migratieindezomervanuitlangzaam
stromendeenstilstaandewaterenveroorzaaktdaterinhetnajaarveel
meerexemplarengevondenworden".
Uithetverspreidingskaartje (bijlage4.3.)voorWest-Brabantblijktdat
inhetvoorjaarookindestilstaande/langzaam stromendewaterenweinig
Cloeondipterumgevondenwordt;dezetheorieisdusnietcompleet.Een
veronderstelling isdatdeCloeondipterumpopulatiealgroeiendnaar
volwassenheidwordtuitgedunddooreenverhoogdestroomsnelheid (nat.
laaglandbeken)endoorpredatie,voedingssituatieendergelijke.HetvoorkomenvanC.dipterum isvaakgekoppeldaanwaterplanten.Juvenielelarven
wordenveelalgevondeninhetnajaaringroteaantallen,terwijlinhet
voorjaarenkelevolgroeidelarvengevondenworden.
Watermijten.
Watermijtenwordenweiniginhetvoorjaargevondenomdatdemeestesoorten
geenstromingkunnenverdragen.Watermijtenzijnpredatorenendusafhankelijkvanhetvoorkomenvandegastheer.Eenaantalvandezegastheren
(bijvoorbeeldCorixidae)zulleninhetvoorjaarnietofweinigindebeken
voorkomenenditheeftconsequentiesvoordevoedingssituatievandewatermijten.
Muggelarven.
Inhetnajaarneemtoverhetalgemeendestroomsnelheid afwaardooreen
vermodderingvandebodemkanoptreden.Tevensiserminderverdunning
doorregenvalendetemperatuurishoger.Dezeaspectenzijnerdeoorzaakvandatdewaterkwaliteitinhetnajaarsomsverslechtert.Inhet
najaarisdanookeentoenamevanhetaantalPsectrotanypusvariusen
Chironomusspeczichtbaar.
Deseizoensinvloed isookduidelijkzichtbaarbijmacrofauna-organismen
diegeenrolspelenalsindicatorbijdeK-index.Destroomsnelheiden
voedingssituatie inhetnajaarzijnookvoorProcladiusspecdeoorzaak
vanhetfeitdatzemeerinhetnajaargevondenworden.
DelarvenvankeverszoalsAgabus,Ilybius,Rhantus,LaccophilusenHydroporinaelarvenwordenuitsluitend inhetnajaargevonden.
Enerzijdszaldittemakenhebbenmetlevenscycli,daarnaasthebbende
meestesoortenhunoptimuminstilstaand/langzaamstromendwater.
Cricotopusgr.sylvestriswordtmeergevondeninnajaarsmonsters,mogelijk
doordatdewaterkwaliteitverslechterd.Echterdooreenvroegebemonstering
kanhetvoorkomendatalleendeIegeneratie (wintergeneratie)gevangen
wordt,terwijldepopulatievooraltoeneemtindezomerdoorbijkomstvan
de2egeneratie.Cricotopusgr.sylvestrisisoverigenssterkafhankelijk
vanwaterplanten.
Soortendiegeziendelevenscyclusalleeninhetvoorjaargevondenworden
zijnNemouracinerea,DiplocladiuscultrigerensoortenvanLimnephilidae.

- 17InhetStora-rapport"Waterkwaliteitsbeoordeling vangenormaliseerdebeken
metbehulpvanmacrofauna"(Peterse.a.,1988)wordtgestelddateen
seizoenseffectmeerkwantitatiefdankwalitatief totuitingkomt.InWestBrabantblijkthetseizoenseffect indenatuurlijkebekeneensterkkwalitatiefkaraktertehebben.
Geziendeextremeverschillentussenvoor-ennajaarishetdevraagof
hetmogelijkzalzijnomhetbeoordelingssysteemzodanigtewijzigen,dat
hetseizoenseffectnietmeertotuitingkomt.Hetkwantitatieveaspektvan
deseizoensinvloedkanbeperktwordendoortoepassingvanabundantieklassen.
Daarnaastkanhetopnemenvanmeerdereindicatorenhetseizoenseffectgedeeltelijkuitschakelen.Hetfeitdatdeseizoensinvloed samenhangtmetdestroomsnelheidkanmogelijkondervangenwordendooraandestroomsnelheid inde
saprobiebeoordelingeenmeerprominenteroltoetekennen.
4.2.3.Populatiegrootte.
Depopulatiegroottevanmacrofaunasoortenkanzeerverschillendzijn.
Ineenmonsterkunnenenkeletottientallenexemplarenvaneensoort
(metnameOdonataenLimnephilidae)aangetroffenwordennaasthonderdtallen (onderandereAsellusenHydracarina)ofzelfsduizendtallen
(Cloeon,Chironomus,Tubificidae,Corixidae-L)vananderesoorten.
Algemeenvoorkomende indicatorsoortendieonderbepaaldeomstandigheden
eengrotepopulatiedichtheid kunnenopbouwenzoalsCloeon,Tubificidae,
ChironomusenCorixidae-Lkunnen,terechtofonterecht,sterkbepalend
zijnvoordekwaliteitsindex.Inverschillendejaarverslagenvanwaterschappen (onderandereWZL,1981)wordtalsnadeelvandeK-indexgenoemddathetvoorkomenvanbepaaldeindicatorsoorten (vooralkwantitatief)medebepaaldwordtdoorwaterkwaliteits-onafhankelijke faktoren.
Faktorendiedepopulatiedichtheidmedebepalenzijndeaanwezigheidvan
eengeschiktebiotoopendevoortplantingsstrategie (hetaantalnakomelingendateensoortkanproduceren;predatorenwordenoverhetalgemeen
ingeringereaantallengevonden).
InonderstaandvoorbeeldmetdenajaarsmonstersvandeSchorsleij(punt
SCH2)isuitgewerkt inwelkematehetmassaalvoorkomenvanbepaalde
soortendebiologischebeoordelingbepalen.
Seizoen KBiol.
index klasse

nj '84 204
nj '85 129
nj '86 292
nj '87 126

4
5
3
5

Procentueelaandeelvandeindicatoren
Chiro- Tubifi- Corixi- Cloeon
nomus
cidae
daenymf dipterum

42%
85%
4%
1%

32%
6%
47%
92%

17%
6%
11%
4%

9%
1%
28%
1%

Figuur4.2.DeK-index,debiologischeklasseenhet%aandeelvan
de4indicatoren,diedeindexvandeSchorsleijhet
meestbepalen (nj=najaar).

- 18N.B.DeSchorsleijwordtongeveer 1kilometerbenedenstroomsvande
effluentlozingvander.w.z.i.Rijenbemonsterd.Dechemische
analyseresultatenwijzenopeenwaterkwaliteitdiegedurende
dejarenconstant is.Dezuurstofhuishouding (IMP)isredelijk,
eenaantalparameters (metnamenitrietentotaalfosfaat)
wordeninhogeconcentratiesgevondenalsgevolgvandeeffluentlozing.
Inaugustus1985heefteensterkeslibuitspoelingvander.w.z.i.
Rijenplaatsgevonden.
EensterketoenamevanCloeondipterum inhetnajaarvan1986iser
deoorzaakvandatdeK-index tenopzichtevan1985mettweeklassen
isverbeterd.Cloeondipterumkanongeachteenorganischeverontreinigingeengroteabundantiehebbenindienervegetatieaanwezigisende
stroomsnelheid geringis.
DesterketoenamevanTubificidae inhetnajaarvan1987(ziefiguur 4.2.)
kanleidentoteenonderwaarderingvandebiologischekwaliteit.
HetaantalTubificidaeinhetmonsterwordtsterkbepaalddoordeaard
vanhetbodemsubstraat.Erzijnplekkeninstromendewaterenwaar
Tubificidaemassaalvoorkomenterwijlevenverderopdezeslingerworm
veelmindergevondenwordt.DeabundantievandeTubificidae inhet
monsterisdanooksterkafhankelijkvandemonstername.
MollerPlllotisbijhetopstellenvanzijnsaprobiesysteem (Moller
Pillot,1971)uitgegaanvanrelatiefgeringeaantallenTubificidae.
Zijnuitzoekmethodewasnietzodanigdatslingerwormengoedkwantitatiefonderzochtzijn (mond.med.MollerPillot).DeabundantievanChironomusspecblijktookenormteverschillen (ziefiguur4.2.).Dezelarve
vandevedermugiseensterkeindicatorvoororganischeverontreiniging
enneemtsterktoeinhetnajaarvan '85.
Deoorzaakhiervanisgelegenineenslibuitspoelingbijdezuivering
indemaandaugustus.Hetzwevend stofgehaltevanheteffluentwas
vertienvoudigd enhetgemetenBZVwas47mg0_/l.
Losvandeecologischewetmatigheid dateenverstoringleidttotminder
soortenmetvaakgrotereaantallen,ishetnietterechtdatdeabundantie
bijdebeoordelingeendusdanigerolspeeltalsinhetgenoemdevoorbeeld
vandeSchorsleijhetgevalis.
Eenomzettingvanaantallennaarnatuurlijkelogaritmenrelativeerthet
gewichtvandeaantallen.IndienweeenK-indexberekenenmeteentransformatienaarn-logabundantievoorhetvoorbeeld infiguur4.2.dankrijgen
wehetvolgenderesultaat:
Seizoen
nj»84
nj'85
nj'86
nj'87

K'-index

Biol .klasse

272
273
311
291

3
3
3
3

Figuur4.3.K-indexenBiologischeklasseberekendvoordeSchorsleij
(puntSCH2)meteentransformatievanabundantienaar
natuurlijke logaritme (nj=najaar).
DefluktuatievanK-index isverdwenenmaartevensisdeverslechtering
inhetnajaarsmonstervan1985nietmeerzichtbaar.
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Infiguur4.4.zijndeaantallenvandemacrofaunavanhetpermanent
meetnet 1987omgezetnaarnatuurlijke logaritmen.Devoor-ennajaarmonstersvanhetpermanentmeetnetvan1987zijnapartweergegevenin
eenverdelingoverbiologischeklassen.

AANTAL
BEMOPUNTEN 50

VJ.B7

AANTAL
BEMOPUNTEN 50

ABSOLUTE
AANTALLEN

VJ*87 NLOQ
ABUNDANTIE

40
30
20
10
BIOLOGISCHE
KLASSE

BIOLOGISCHE
KLASSE

AANTAL
BEMOPUNTEN

S0

NJ '87 ABSOLUTE
AANTALLEN

AANTAL
BEMOPUNTEN

NJ '87
50

40

W

30

30

20

20

10

10

1

BIOLOGISCHE
KL4SSC

N LOG
ABUNDANTIE

1

1

BIOLOGISCHE
KLASSE

Figuur4.4.Deverdelingoverbiologischeklassenvanvoorjaars-en
najaarsmonstersmetenzondern-logtransformatie.
Doordetransformatienaarnatuurlijke logaritmenverschuiftdebeoordelingnaarhetmiddengebied.Hierdoorzaldebiologischekwaliteitookmeer
dewerkelijkheidbenaderen.
Desaprobiebeoordeling kanverderverbeterdwordendoordeinvoeringvan
eengewichtsfaktor.
Soortendieminderindicatiefzijnvoorsaprobie (eenbredeamplitude)
ensoortendiemedesterkgerelateerd zijnvanwaterkwaliteits-onafhankelijke factorenkunnenminder zwaargewogenwordenmeteengewichtsfactor.Daarentegenkunnensoortenmeteensmalleamplitude,oftewelsterk
indicerende soorten,zwaardergewogenworden.DeSaprobie-indexvan
Slädecekendegemodificeerdevormenzoalsdezewordentoegepast inWestDuitslandeninLimburghoudenrekeningmethetsaprobie-spectrumvan
iedereindividueleindicator.
Enerzijdsisindezeparagraafduidelijknaarvorengekomendatdeabundantievandepopulatiesminderzwaargewogendientteworden.Anderzijdsishetmogelijkommiddelsgewichtsfactorendesaprobiebeoordeling
teverbeteren.

-204.2.4.Water-enbodemkwaliteit.
Dezeparagraafbeschrijftdeinvloedvanbodemenwateropdebeoordeling.
Detotophedengevolgdemethodevanbemonsterenmaaktgeenonderscheid
inwater-ofbodemfase.Meestalwordtereentotaal-monstergenomen,waarbij
deverschillende substratennaarverhoudingvanvoorkomenwordenbemonsterd1.
Aldusisdeverhoudinginbemonsteringvanwaterfaseenbodemwisselend.
InhetStora-rapport (Peterse.a.,1988,p.30)wordtvastgestelddatmonsters,
genomenindevegetatie,steedsleidentoteengunstigeroordeeldanmonsters
vandebodem.Gedeeltelijkberustditophetfeitdatverschillende
plantenbewonersoponjuistewijzeindesaprobie-systemengeplaatstzijn.
Belangrijkerisechter,datdebodembewonersookrelatiefmeeropdetoestandvandebodemreageren.Deplantenbewonerszijnhiervanvaaknietof
nauwelijksafhankelijk.Openindewaterbodemisdezuurstofvoorziening
vaakslechterdanindewaterfasezodatdeverhoudingwaarindebodemten
opzichtevandewaterfasebemonsterdwordtmedeeenrolspeeltindehoogte
vandeindex.Ditfenomeen,ookwelsubstraateffectgenoemd,wordtuitgewerktaandehandvaneenvoorbeeld.
Inhetvoorjaar 1989zijndebodemendevegetatieapartbemonsterdvoor
degenormaliseerdebeekdeGroteLeij.IndiendeK-indexberekendwordt
voorverschillendeverhoudingeninbemonsteringvandebodemenvegetatie,
danisdeK-indexhogernaarmateermeervegetatiebemonsterdwordt.
DeK-indexenbiologischeklasseberekendvoorverschillende
bemonsterings-verhoudingenvanbodemenvegetatievandeGroote
Leij:
Verhoudingbodem :water
3 :1
1 :1
1 :3

K-index

Klasse

135
165
198

5
5
4

Naarmatedediscrepantie tussendebodem-enwater(fase)kwaliteitgroter
is,zaldeuiteindelijke indexmeerafhankelijkzijnvandeverhouding
waarinbodemenwaterfasebemonsterdworden.
Eenconsequentievandezeondoorzichtigemengingvanwaterenbodemis
tevensdateenwaterkwaliteitsverbetering,welkezichnormalitereerst
indewaterfasemanifesteertenlaterpasindebodemkwaliteit,vaak
nietgeconstateerdwordt.Ditzalmedeoorzaakzijnvandegeringerelatie
tussendebiologischeendechemischebeoordeling.
Eenanderaspektdatinhetjaaroverzicht 1988vanhetHoogheemraadschap
West-Brabantnaarvorenwordtgebrachtis,datindevoorjaarsmonsters
vaakvoornamelijkbodembewonersvoorkomen.
Inhetvoorjaarontbrekenvaakwaterplantenwaardoordebeoordelingmeer
betrekkingheeftopdebodem.
Inhetnajaarzijngewoonlijk (nietaltijd)voldoendebewonersvan
structurenindewaterlaag (planten)aanwezig.Hierdoorisdebiologische
kwaliteitsbeoordeling inhetvoorjaarvaakongunstigerdaninhetnajaar
(seizoenseffect).
1

Voorlaboratoriumvoorschriftvanbemonstering,verwerkingendeterminatie
,/" vanmacrofauna,ziebijlage4,2.
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Gesteldmagwordendatbijdetotophedengevolgdemethodedeclassificatieinwisselendematedekwaliteitvanbodemenwateraangeeft.
Verschillendeonderzoekershebbeneenverschillenddoelbijhunbeoordelingvandewaterkwaliteit.BijvoorbeeldbijLiebmann (1951),MollerPillot
(1971)enSlädecek (1973)wordtnadrukgelegdophetwaterzelf:aanwezigheidvanniet-afgebrokenorganischestoffen (BZV)ofhelder,zuurstofrijk
waterwordenalskarakteristiekekenmerkennaarvorengehaald.Onderandere
SlädecekgebruiktorganismenalsepifytischeDiatomeeën;dezegevenuiteraard
meereenindikatievandetoestandinhetwaterdanvandetoestandopde
bodem.
Bijdediskussieoverwaterbeoordeling inNederlandwordtvaakgepleitvoor
beoordelingvanhettotalesyteem;hierbijwordtbijbekenvooralgedoeld
opwaterénbodem.DitkwamonderanderenaarvoreninApeldoorn(overleggroepstromendewateren)bijdebesprekingvandevoorstellenvanhet
HoogheemraadschapnaaraanleidingvanhetonderzoekinhetLangeWater
enindebegeleidingscommissievanhetSTORA-onderzoek38e (datleidde
totBINORMA).Inbeidediskussieswerdhetgebruikvankunstmatigsubstraat
(KS)dooreenaantalbiologenverworpen,omdatdaarmeeniethettotale
systeemkonwordenbeoordeeld (ondankshetfeit,datdebeoordelingvan
waterdanexacterzoukunnengeschieden).
Eenenanderwordtduidelijkverwoord inhetSTORA-rapport (Peterse.a.,
1988:bijlage5,p.3): "Beoordelingvandemeestverontreinigdepunten
aandehandvanplantenmonstersenKS-monstersleidtdoorgaanstoteen
hogerewaarderingdaneenbeoordelingopbasisvanslibmonsters.PlantenmonstersenKS-monstersleverenresultatenopdiedichterindebuurt
komenvanwateenfysisch-chemischeanalyseteziengeeft.Menvangt
soortendieindicatiefzijnvooreenbepaaldekwaliteitsklassevanuitsluitendhetwater.KS-monstersgevenevenalsplantenmonstersonvoldoende
informatieoverdesublaag".
Bijhetverzamelenvanexactegegevens,diedewetenschappelijkebasis
moetenleverenvoorhetopzettenvansaprobie-systemen,ligtdenadruk
sterkopmetingenindewaterlaag.ZowelbijMollerPillot (1971,p.25-26)
alsbijhetStora-projectgenormaliseerdebeken (Peterse.a.,onderandere
p.35-36)blijkendeniet-biologischecriteria,diewordengehanteerdom
deverontreinigingstoestand inteschatten,inhoofdzaakontleend teworden
aandesamenstellingvanhetwater.
DeverdienstevanhetgenoemdeStora-onderzoek is,datdebetekenisvande
bodemconditiesvoordemacrofaunaisopgemerkt.Evenminalsbijandere
saprobie-systemenishieruitechterdeconsequentiegetrokken,dathet
duidelijkmoetzijn,inhoeverredebeoordelingnubetrekkingheeftopde
water-ofopdebodemkwaliteit.
BijhetHoogheemraadschapWest-Brabant isnudewensuitgesproken,dat
biologischebeoordeling informatiezoumoetenverschaffenoverwateren
bodem.Maardanwelopdoorzichtigewijze.
4.3.SamenvattingenconclusiestenaanzienvandeK-index.
Degebruikteverwerkingsmethode (K-index)wordtinNederlandvrijalgemeen
toegepast,maar,zoalsookindejaarverslagenvanhetHoogheemraadschap
regelmatigisgesignaleerd,klevenerdiversenadelenaan:
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1.Deindexschommeltmetdeseizoenenonderinvloedvandelevenscyclusvanbepaaldesoorten.OmdatinWest-Brabantdeindicatorenlijst
tochalbeperktvanomvangis,leidtditvooraltotongunstigerbeoordelingvandevoorjaarsmonsters (§4.2.2.)«
2.GroteaantallenvanéénsoortkunnendeK-indexsterkverhogenofverlagen.Ditisongewenst,omdatgeenenkelesoortalleenvandesaprobie
afhankelijk is (§4.2.3.).
3.Debetrouwbaarheidvandeindexdaaltsterkbijmonstersmetweinig
indicatoren (§4.2.3.).
4.Hetblijftonduidelijk,inhoeverredewaterkwaliteit eninhoeverre
debodemtoestanddeindexvaneenbepaaldmonsterbepaaldhebben
(§4.2.4.).
5.InhetalgemeenwordtdezogenaamdeK135-indexbepaald.Hierbijworden
dekensoortenvanklasse2samengevoegdmetdievanklasse1endie
vanklasse4metdievanklasse5.Ditheeftonderanderetotgevolg,
dateendeelvandemonstersmetdeoorspronkelijkeklasse4tenonrechte
inklasse5 (zeerslecht)terechtkomt (§4.2.1.).
6.Inhetsysteemwordtaanalleindicatorsoorteneventueelwaardetoegekend.Daardoorhebbenmindergoedeindicatorenevenveelinvloedopde
indexalsdebetereindicatoren (§4.2.3.).
Indithoofdstukwerdvastgesteld,datdehuidigebeoordelingsmethodeop
allerleipuntenverbeteringbehoeft.Ditbetekentzekerniet,datdeze
methodeverworpenzoumoetenworden.Dooruitsluitend integaanopde
negatievezijdenkangemakkelijkeenalteongunstigbeeldontstaan.Bij
hetbeginvandeevaluatiewerdvolledigopengelatenofhetindicatorensysteemendeK-indexalleenaangevuldenaangepastzoudenwordenofdat
gekozenzouwordenvooreengeheelanderemethode.Hoofdzaakwaseen
grondigeanalysevandegebrekenenhetbekijkenvanalternatievemogelijkheden.Inhetvolgendehoofdstukwordthieropnaderingegaan.
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5. ANALYSEVANGEGEVENSDOORVERGELIJKINGVANBESTAANDEBEOORDELINGSSYSTEMEN.
5.1.Debeoordelingssystemenenhunkarakteristieken.

./*

./"

OmmeerinzichttekrijgenindeK-indexenanderemethodenomdebiologischegegevensteverwerkentotwaterkwaliteitsklassen zijnverschillende
biologische (1t/m5)enniet-biologische (6t/m8)indicesmetelkaarvergeleken.
Detoegepasteindiceszijn:
1.DeK-indexvolgenshetdoorMollerPillot (1971)ontwikkeldeendoor
GardeniersenTolkamp (1976)gemodificeerdebeoordelingssysteem (zie
§4.1.);
2.DeS-index,eenoorspronkelijkdoorPantle&Buck (1955)ontwikkelde
saprobie-index,waarinachtereenvolgensdoorZelinka&Marvan (1961),
Slädecek (1973),Mauch (1976)endeLWA-NW (1981)wijzigingenen/ofaanpassingenzijnaangebracht;
3.DeB-index,geïntroduceerdvoorengelsewaterlopendoorWoodiwiss
(1964,1978)alsdezogenaamdeTrentBiotic-Index,gewijzigd inde
franseBiotic-index (FBI)voorfransebekendoorTuffery&Verneaux
(1968),entenslotteindeBiotischeindex (BI)doorLafontaineetal.
(1979)voorbelgischewaterlopen;
4.BINORMA,eenbiologischewaterkwaliteitsbeoordeling vangenormaliseerde
bekenmetbehulpvanmacrofauna,ontwikkeld inopdrachtvandeSTORA
doorPeterse.a. (1988);
5.DeShannon-index,eendiversiteitsindexontwikkelddoorShannon (1949);
6.DeIMP-indexvolgenshetIndicatiefMeerjarenProgramma-water (IMP
1975-1979);eenpuntenwaarderingssysteemvoordezuurstofhuishouding;
7.Een"organischeverontreinigingsgradatie",opbasisvaneencombinatie
vanhetIMP-puntengemiddeldeenresultatenvantoetsingaanbasiskwaliteitsnormen;
8.DeBeekregulatie-index terbepalingvanderegulatiegraadopbasisvan
geomorfologischeenhydrologischekenmerken,geïntroduceerd inhet
doctoraal-verslagvanv.d.Mark&deVries (1982).
Voordegehanteerdeberekeningsmethodevandediverseindiceswordtverwezennaarbijlage5.1.
Deeerstevijfindiceszijngebaseerdopbiologischegegevens;deeerste
vierhoudenrekeningmetdeindicatiewaardevandeindividuelesoorten;
bijdevijfdehebbendesoortengeenspecifiekeindicatiewaarde.
Delaatstedrieindiceszijnniet-biologisch.
Eenoverzichtvankarakteristiekenvandetoegepastebeoordelingssystemen
istevindeninbijlage5.2.
5.2.Vergelijkingvanbeoordelingssystemen.
Voordebiologische indicesgeldtdatdebemonsteringsmethode enmonsterverwerking,zoalstoegepastbijhetHoogheemraadschap,gerichtzijnopdeKindex.MetnametenbehoevevanBINORMAwordenandereeisengesteldaande
bemonstering (bemonsteringvanalleen"bodemfauna").
Ookkunnenverschillendeeisentenaanzienvanhetdeterminatie-niveautot
enigszinsafwijkendewaardengeleidhebben;veelalisvoldoendeveruitgedetermineerd.
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Toepasbaarheid opWestbrabantsewaterlopenkandiscutabelzijn,omdatmet
namedeS-enB-indexenBINORMAontwikkeldzijnvoorbekenmet,invergelijkingmetWestbrabantsebeken,vrijsterkestroming.Ditheefttotgevolg
datbinnenhetindicatorensysteemdeindicatiewaardenvoordezeregioniet
juistzijnofdatüberhauptslechtsweinigindicatorenvoorkomen.
Deniet-biologischeindicesdienendeelsalsreferentieendeelsomhet
inzichtindeK-index tevergroten.Voorditdoelisdebeekregulatieindexberekend,teneindeeenmogelijkverbandtussenderegulatiegraadvan
debeekendehoogtevandeK-indexvasttekunnenstellen.
Dezeindiceszijntevensgebruiktalsmilieuvariabelenbijnumeriekeverwerking (ziehoofdstuk6 ) .
Deindexwaardenvandediversemethodenzijningedeeldin10klassen,teneindeeenvergelijkingenigszinsmogelijktemaken.Aandebestewaterkwaliteitishethoogsteklassenummer (10)toegekendenaandeslechtste
kwaliteithetlaagste (1).Ziefiguur5.1.

"Kwaliteit" Kwali- K-index
teitsklasse

S-index

B-index

zeerslecht

3.7-4.0
3.4-3.6
3.1 -3.3
2.8-3.0
2.5-2.7
2.2-2.4
1.9-2.1
1.6-1.8
1.3-1.5
1.0-1.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

zeergoed

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100-140
141-180
181-220
221-260
261-300
301-340
341-380
381-420
421-460
461-500

BINORMA

Shannon- Veront.
index
graad

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Figuur5.1.Indelingvandescoresvandiversebiologischebeoordelingssystemennaareenuniforme 10-deligeschaal.
Opm.*BijBINORMAwordtklasse6nietgehaaldbinnendesetgegevens;deze
isbijdeindelingkomentevervallen.
*HetbereikvandeShannon-indexlooptbinnendesetgegevensvan0,58
naarmaximaal5,06;voordeklasse-indeling isafgerondnaarhelegetallen,welkeoverdegehele10-deligeschaalverdeeldzijn.

./*

Dediverseindiceszijngrafischmetelkaarvergelekenmetbehulpvanhet
computerprogrammaLOTUS.VoordeK-endeS-indexzijnnaastabsoluteaantallenooklogaritmischeaantallenbewerkt.
Voordezevergelijking zijnalleendegegevensvan1987inbeschouwinggenomen.
Indezeperiodeistweemaalbemonsterdopmacrofauna;eenmaalinhetvoorjaareneenmaalinhetnajaar.
Alleendelocatiesinstagnantewaterenzijnvoordezevergelijkingbuiten
beschouwinggelaten;deoverigebiologischonderzochtemonsterpunten (41)
zijngelegeninstromendegenormaliseerdeennatuurlijkelaaglandbeken
(CUWVO-type 10en15;ziebijlage 3.3.).
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VoordeIMP-indexende"vervuilingsgraad"zijndemaandelijksechemische
analyseresultatenvanhethalfjaarvoorafgaandaandebiologischebemonsteringbewerkttotéénbeoordelingpermonsterpunt.

./'

Eenoverzichtvanderesultatenperbeoordelingsmethodewordtgegevenin
bijlage5.3.
Omeenglobaaloverzichttekrijgenhoedeverschillende indiceszichten
opzichtevanelkaarverhoudeniseenverdelingvandebemonsteringspunten
overde10kwaliteitsklassenweergegevenintabel5.2.
Eenenanderisgevisualiseerd indestaafdiagrammenvanfiguur5.3.
K-index (abs)
"Klasse"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(n)

K-index (log)

VJ
17
10*
5
1
5
1
1
1

NJ
7
6
2
7*
4
8
3
4

VJ
3
3
10
10*
10
4

(41)

(41)

B--index BINORMA
VJ NJ VJ NJ VJ

S-index(abs)

VJ
13
12*
6
5
3
2

1

NJ
1
3
3
5
11*
13
4
1

(41)

(41)

(41)

-

SHANNON
NJ VJ

S-index(log)

NJ
4
7
6
7*
9
7
1

—

VJ
3
4
13
18*
3

—

—

(41)

(41)

IMP--index Verontr. -graad
NJ
NJ VJ

1
2
8 10
2
2
3
1
1
3
4
2
19*
11*
3
3
8
4
4
4
5
1
5
5
9
7
6
5
12*
5
9*
6
18*
16*
15*
13
7
11
18*
9
11
15
10
5
8
3
5
1
9
1
13
4
10
(n) (41)(40)(33)(41)(41)(41)(40) (40)(40)

16

16

16*

22*

NJ
-

4
3
15*
14
5
—

(41)

Beekreg.
VJ
NJ
4
3
8
7
13*
9
7
10*
3
7
4
4
1
1
1

8
(40) (41) (41)

Tabel5.2.Verdelingderbemonsterlngspunten inhetvoorjaar (VJ)ennajaar(NJ)
van1987overde10kwaliteitsklassenvoordetoegepasteindexen,
(n)•aantalonderzochtelocaties.
(*) «•mediaanwaarde.
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100.
90.

IV
III

IV

IV

III

HI

IY

II
IY

III
III

60.
mediaan

III

III

III

80.
70.

IY

IV

II

50.

II

40.

II
II

III
II

30.
20.

m

II
II

10.

I
vj
nj
k-index (abs)

100
90

vj
nj
k-index (log)

I
vj
nj
s-index (log)

vj
nj
s-index (abs)

T

ii

vj
nj
b-index

IV

TV

III

V

V

V

V

IV

V

IV

III

V

III

80

IV

70

III
IV

III

60

IV

III
II

II
mediaan

50

II

IV

£0

II

III

30
20
10

I
I

I

vj
nj
Binorma

Figuur 5 . 3 .

II

III

III

I

II

II

vj
nj
Shannon

I

III

vj
nj
IMP-index

I
II
vj
nj
org.verontr.

vj
nj
Beekreg.

Procentuele verdeling derbemonsteringspunten per index over
5 klasseschalen voor hetvoorjaar (vj)en najaar (nj)van1987;
waarbij de klassen vande 10-delige klasse-indeling 2aan2
zijn samengevoegd (klasse I* slecht; klasse V « g o e d ) , voor
in totaal 41 punten inminofmeer stromende watergangen.

I
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Debiologischemethodeskomenoverwegend toteenslechterewaterkwaliteitsuitspraakdandefyslsch-chemische.
Dezerealiteitkanalsvolgtwordenuitgelegd:defysisch-chemischemethoden
zijngebaseerdop (gemiddeldevan)momentopnamen.Debiologischemethoden
geveneenbeeldovereenlangeretermijn,enbovendiennietalleenopbasis
vandechemischesamenstellingvanhetwater,maaropgrondvanhetgehele
oecosysteem (onderandereookvandebodemtoestand).
Eenongunstigerbeoordelingvandevoorjaarsmonsters,zoalsgenoemdalséén
vandebezwarentegendeKindex (§4.2.2.),treedttevensopbijalleandere
beschouwdebiologischesystemen.
DeBiotische-indexenShannon-indexvallenopdoorhunhogemedianewaarden:
dezeliggeninklasse6en7,respectievelijk6en8.Indezeindicesspelen
soorten,dienietafhankelijkzijnvandebodem,eengrotererol.Deze
methodenzijnechterinonzewaterlopenmindergevoeligvoordewaterkwaliteit.
Deoverigebiologische indiceshebbenhunmediaanwaardenoverwegendin
klasse4liggen.Eenlogaritmischetransformatievanhetabsoluteaantal
individuenpertaxaheeftbijdeK-indexenS-indexeenverschuivingnaar
hetmiddenklasse-gebied totgevolg;ditbetekenteenverbetering tenopzichte
vanabsoluteaantals-verwerking.
Detoegepastebeoordelingssystemengevenalleeen"eigen"aspectvande
waterkwaliteitweer.
Directevergelijking geeftdanookoverhetalgemeenweinig (lineair)verbandtezien.DeK-indexendeS-index,minofmeervergelijkbaresaprobiesystemen,vertonennogdemeesterelatie,zowelbijabsoluteverwerking
vanaantallen,alsbijlogaritmische transformatie (ziefiguur5.4.a+b ) .
Deoverigelineaireverbandenzijnweinigbetrouwbaarenvertoneneengrote
afwijkingtenopzichtevanberekendelijn(ziefiguur5.4.ct/mf).
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Ook tonen debiologische indicesweinig tot geen respons bij rangschikking
van demonsterpunten van "schoon"naar "vuil"op grond van de "organische
verontreinigingsgradatie".
Demate van beekregulatie zoalsvastgelegd inde beekregulatie-index is
niet terelateren aan dehoogte van het biologisch oordeel.
Wel isde Beekregulatie-index zelf gemiddeld hoger (5,4)in natuurlijke
laaglandbeken (CUWVO-type 10), dan in genormaliseerde laaglandbeken (3,1
in CUWVO-type 15).De Beekregulatie-index geeft alleen aanvullende
informatie over het hydrologisch/morfologisch karakter van de beek.
De "slechtste"kwaliteitszone leidt bij enkele indices vaker tot een lage
index ("slechter"oordeel)dan inde "goede"en "matige"zone;de spreiding
van de indicesbinnen de drie zSnes is echter in alle gevallen zo groot
dat van significante verschillen en statistische waarde geen sprake is.
Alsvoorbeeld is figuur 5.5.voor de Biotische-index en BINORMA voor het
voorjaar 1987 tussengevoegd.
Zelfs deze grove driedeling vanmonsterpunten geeft geen handvat ter
beoordeling van de realiteitswaarde van de diverse systemen.

INDICES STROMENDE WATEREN VOORJAAR 1987
GEORDEND NAAR "ORG. VERONTR.GRAAD"
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Figuur 5.5.De Biotische-index en BINORMA bij rangschikking van de
monsterpunten in 3kwaliteitszones volgens "organische
verontreinigingsgraad" voor het voorjaar van 1987voor
min ofmeer stromende wateren.
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monsterpuntennaar"organischeverontreinigingsgradatie"staanvoorde
volledigheid inbijlage5.4.
Eenprobleembijdebeoordelingvanaldezeindices (metuitzonderingvan
debeekregulatie-index)is,dathetnietduidelijkisofdeorganische
verontreinigingsgradatie degradiëntvansterkorganischverontreinigd
naar"schoon"welgoedweergeeft.Waarschijnlijkzittenertekortkomingen
inzoweldeorganischeverontreinigingsgradatie alsindeindices.
DesetvangegevensvandeWestbrabantsewatertypenbiedteigenlijkgeen
goedebasisomdeindicesteijken.Hiervoorisimmersnodig,datvoldoendemonstersaanwezigzijnvanpunten,waarvandeverontreinigingsgraadinderelevanteperiodestabielwasenexactisweertegeven.
5.3.Conclusiestenaanzienvandetoege£astebestaandebeoordelingssystemen.
Medegeziendeopbouwvandebeschrevenbestaande systemen (zie§5.1)
voldoetgeendersystemenzondermeeraandevoorWest-Brabant testellen
voorwaarden;aanpassingenen/ofaanvullingenblijvennoodzakelijkomde
afzonderlijk inhoofdstuk4besprokenbezwarentegenhetvigerendesysteem
opteheffen.
DeS-enK-indexbiedenwellichtgoedeuitgangspunten.Omdathettebestuderenmateriaalnietgeschikt isalsbasisomindicesteijken,zullenook
externegegevensnodigzijnomdebiologischebeoordelingsmethode teverbeteren.
OmdeWestbrabantsegegevenszonuttigmogelijkbijdezeverbeteringte
betrekkenbiedtvooraldeanalysedoormiddelvannumeriekeverwerking
perspectieven (hoofdstuk6).
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6. ANALYSEVANGEGEVENSDOORNUMERIEKEVERWERKING.
6.1.Inleiding.
Indithoofdstukwordtingegaanopdenumeriekeverwerkingvandegegevens
vanhetroutinematigonderzoek1984t/m 1988metbehulpvancluster-en
ordinatietechnieken.
Hetdoelhiervanisomtoteeninvullingtekomenvaneenregionaalgedifferentieerdewaterkwaliteitsbeoordeling.
Hiertoeisgeprobeerddehoofdfactorenteherleiden,diedemacrofaunagemeenschapindeonderzochtemonstersbepalen.
Tevensisvoordestromendewatereneentypologischeindelinggemaaktop
basisvanderesultatenvandenumeriekeverwerking.
Deze"multivariate technieken"wordengebruiktomverbandenoptesporen
tussenhetvoorkomenvanorganismenenmilieufaktoren.(Gauch (1982),
terBraak (1988),Jongmane.a. (1987)).
Devoordelenvandecomputerprogramma's zijnhetverschaffenvaninzicht
ingrotehoeveelhedengegevens,detoetsbaarheid endereproduceerbaarheidvanderesultaten.Eennadeelisdathetvereenvoudigdemodellen
blijven,waarbijderesultatenkritischbekekenmoetenworden,omdatde
setvangegevensendegekozenoptiesvanbewerkingenhetuiteindelijke
resultaatsterkbepalen.
Degebruikervandergelijkeprogrammatuurdientgoedopdehoogtetezijn
vandemogelijkhedenenbeperkingenhiervan.OmdezeredenisbijdetotstandkomingvandenumeriekeverwerkingadviesingewonnenbijE.Peeters
alsexterndeskundige.
6.2.Gebruiktecomputertechniekenenwerkwijze.

,/*

VoordeevaluatieisgebruikgemaaktvanhetordinatieprogrammaDECORANA
(Hill),CANOCO (eencanonischcomputermodel)(terBraak)enhetclusterprogrammaTWINSPAN (Hill).Dezeprogramma'svullenelkaaraan.Dekarakteristiekenvandezeprogramma'sstaanvermeld inbijlage6.1.
Alvorensdezeprogrammatuur tekunnentoepassenwashetnodigeenaantal
voorbewerkingenteverrichten.
Allereerstzijndemacrofaunagegevensvan1984t/m 1988ingevoerdmethet
programmaECODATA (Peeters,1989).DitprogrammaisdoordeLUWageningen
ontworpeninopdrachtvanhetH.W.B.
Deingevoerdemacrofauna-gegevens zijnomgezettottaxonomischuniforme
bestanden.Dezestandaardisatievannomenclatuur (int.not.HWB,1990)
bevateenlijst,waarindemacrofaunastaatvermelddiegebruiktisbijde
evaluatie.
Tevenszijndeabundantiesvandemacrofaunagestandaardiseerdnaar5meter
monsterlengte.Deelmonstersvanstenen,vegetatieendergelijkezijnbuiten
beschouwinggelaten.
Dechemische,fysischeenenkeleveldgegevenszijnzodaniggeschiktgemaaktrespectievelijkingevoerddatzemetCANOCOaandemacrofaunagegevensgekoppeldkunnenworden.
Voorafgaandeaandeclusteringendeordinatievandemacrofauna-gegevens
isdehypothesegestelddateenduidelijkeindelinginwatertypengestoordwordtdooreensluiervanorganischeverontreiniging.
Omdebetreffendesluierwegtenemen,zodattypologischefactorenbeter
totuitingzullenkomenisopvoorhandgestelddatergeclusterdengeordineerdkanwordenmeteenselectievanschonerewateren.Anderzijdsis
gestelddathetnodigisomanderehoofdfactorenbovenwatertekrijgen,
doorperwatertypedegegevensteclusterenenteordineren.
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Ominzichttekrijgenhoedefysische,chemischeen(eenbeperktaantal)
veldgegevenszichtenopzichtevanelkaarverhoudenisineersteinstantie
gestandaardiseerdeprincipalecomponentenanalyse (PCA)toegepastopde
milieugegevens (§6.3.1.).Opbasisvanderesultatenwordtuiteindelijk
eentypologische indelinggemaakt (§6.7.).
DoorhettoepassenvanTWINSPAN (enDECORANA)opdetotalesetvanmonsterpunten (alleCUWVO-typen)washetmogelijkomdebelangrijkste typologische
factorenbijdemacrofaunateontdekken (§6.3.3.).Dezeblekeningrote
lijnenovereentekomenmetdewatertypen-indelingvolgensdeCUWVO.
Middelsordinatieenclusteringvandemacrofaunagegevenszijnvanuitde
bijbehorendemilieuvariabelenookanderehoofdfactorenherleiddiede
macrofaunagemeenschapindeonderzochtemonstersbepalen.Voorditdoel
zijnTWINSPAN,DECORANAenCANOCOopdetotalesetvanmonsterpunten (alle
CUWVO-typen)toegepast (§6.3.2.en§6.3.3.),enzijnCANOCOenTWINSPAN
gebruiktvoorstromendewateren (§6.4.1.en§6.4.2.).
Nadezebewerkingenzijndemacrofauna-gegevensvervolgensperwatertype
bekeken,omeventueleonderliggende factorenoptesporen (§6.5.).Hiertoe
isTWINSPANuitgevoerdvoordeCÜWVO-watertypennatuurlijkeengenormaliseerdelaaglandbeken (respectievelijkCUWVOtype10en 15),enwaarbijvoor
DECORANAdestroomsnelheid endimensiesalscovariabelen1 gebruiktzijn.
Inaldezeresultatenblijkthetseizoenseffect,zoalsdatin§4.4.staat
beschreven,eenstorendefactortevormen,welkeherhaaldelijkterugkeert
indebewerkingen.
Dehierbovenbeschrevenwerkwijzewordtschematischweergegeveninfiguur
6.1."Overzichtmultivariateanalyse".Degekozenoptiesvoordeverschillendebewerkingenzijntevindeninbijlage6.2.
Voordeinterpretatievandeordinatiesenclusteringenzijnliteratuurgegevensgebruikt.
BEWERKING
PCA,versie1
PCA,versie2
PCA,versie3

GEGEVENS

84T/M '88
;alle

milieu ( {watertypen

BESCHRIJVING
par.6.3.1.
par.6.3.1.
par.6.3.1.

DCCA,-covar.
DCCA,+covar.

tot.set. ;alle
'watertypen

par.6.3.2.
par.6.3.2.

TWINSPAN
DCCA

fauna i [allewatertypen
tot.set. [stromende
'wateren
fauna (
fauna i
;nat.laaglandbeken
'en
'genorm.laaglandbeken
fauna

par.6.3.3.
par.6.4.1.

TWINSPAN
DCA (DECORANA)

TWINSPAN

par6.6.
par.6.5.1.

par.6.5.2.

Figuur6.1.Overzichtmultivariateanalyse.

Noot1:Optiecovariabelen:Dezeoptiewordtgebruiktwanneermeneenbekend
effektvaneenvariabelewil"uitfiltreren".Doordezevariabelealscovariabele
optevoerenwordtheteffectuitgeschakeld enwordenmogelijkonderliggende
factorenzichtbaar.
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613i_Bewerkingen_alle_ge|evens_(1984_t/m_1988^i
6.3.1.Milieuvariabelen (PCA).

./*

./*

./*

MetgestandaardiseerdePCAzijndegegevensvan '84t/m '88bewerktomna
tegaanhoedediversegemetenvariabelenzichtotelkaarverhouden.Tevens
kanuitderesultateneentypologische indelingafgeleidwordennaar
fysische,chemischeenveldfactoren.
DeresultatenvandeeerstePCA-versiezijntevindeninbijlage6.3a.
Deorganischeverontreinigingsvariabelen (BZV,NH4-N,ORTHO-P,TOT-Pen
KJ-N)wijzenhoofdzakelijkindezelfderichting,watbetekentdatdeze
sterkmetelkaargecorreleerdzijn.
OokdevectorenvanIMP-klasseenIMP-puntwijzenduidelijkindezelfde
richting.Ditzijnechtersamengesteldeparameters,dienietveelextra
informatieverschaffen,zodatdezebijlaterebewerkingenwordenweggelaten.
DeEGVblijktpositiefgerelateerd tezijnmetdepH;ditverband ismogelijkteverklarendoordatdeEGVinkalkrijkewaterenvannaturehoogis.
IndezeversiezijnpHenEGVooknauwgecorreleerdmetdebreedteenhet
chloridegehalte,ietswatveroorzaaktwordtdoordeaanwezigheidvaneen
aantalafgeslotenkrekenindetotaleset.
Indefiguuristeziendatdestroomsnelheid sterknegatiefgecorreleerd
ismetdedimensies (breedteendiepte).DitiskenmerkendvoordeWestbrabantsesituatie,omdatdoorantropogenebeïnvloeding (normalisatie
enstuwing)debredereendieperewaterenhierinhetalgemeenminder
snelstromen.InOost-Brabant zijnwaterentevindendiegroteredimensieshebbenmeteenrelatiefhogestroomsnelheid (ondermeerDeDommel
enDeBeerze).Inbijlage6.3b komenopgrondvanfysisch/chemischegegevensdesmalle,stromendewaterenrechtsonderteliggenendegrote,
stilstaandelinksbovenin.Rechtsliggendemonsterpuntenmetsterkeverontreiniging.
Demonstersindezefiguurvormenechtergeenduidelijkegroepen,omdat
ertenopzichtevandeextremepuntenbinnendetotalesetvangegevens
teweinigvariatieis.Degrotehoeveelheidmonstersvertoneneengeleidelijkeoverganginstroomsnelheid,dimensiesenpH.
Bijdeplotvandemonsterpunten (bijl.6.3b)blijkeneenaantalmonsterpunten,zoalsDeBarend (kreekrestant)enDeBremer (effluentsloot)nogal
aftewijkenvandeoverigewateren.
Omvandezeextrememonstersgeeninvloedteondervindenbijeenvolgende
bewerking zijndezeweggelaten,evenalseenaantalvariabelen,omdatdeze
tebeperktbepaaldzijn(KJ-N,TOT-P,S04,BR-index).
IndetweedebewerkingmetgestandaardiseerdePCA (versie2)blijvende
meestegeconstateerdecorrelatiesbestaan.Indezebewerking lijktook
N03sterkverband tehebbenmetdeIMP-index.
Ookalzijndevariabelenuitdefigurenrelatievematen,tochkunnenop
grondvandezeresultatenenkeleconclusiesgetrokkenworden.
Deconclusieuitdezebewerkingenmoetzijndatstroming,dimensiesen
organischeverontreiniging dehoofdfactorenzijndiedefysisch/chemische
resultatenbepalen.
DezeconclusieswordenbevestigdwanneerernogmaalseenPCA-bewerking
wordtuitgevoerd, (PCA,versie3)natransformatievandegegevensnaar
een10-logschaal (bijl.6.4a).Dezetransformatie,metuitzonderingvan
depH (depHiseenlogarithmische schaal),dientomdevariatiebinnen
derestvandemilieuvariabelentereduceren.
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Bijdezeversieblijkendeverontreinigingsvariabelen (BZV,ORTHO-P,NH4-N
enN02-N)opnieuwsterkmetelkaartecorreleren.
Diepteentemperatuurzijnhiersterkgekoppeld,watteverklarenisdoordathetwatervandegrotewaterendoorstagnatiealisopgewarmd,terwijl
uittredendwaterindekleinewaterennognietlangaandeluchtisblootgesteld.
Defactorstroomsnelheid lijktindefiguursterkbepalend,watwordtveroorzaaktdooreenrelatiefgrotespreidingvangegevens (bijl.6.4a).
Tevensblijktuitdefiguurdeinvloedvandezuurgraadopderangschikking.
Inbijl.6.4b zijndestilstaande,brede,diepeeninverhoudingnietzure
waterenrechtsboveningerangschikt.Destromende,smallereenwatzuurdere
waterenstaanlinksonderindeplotgerangschikt.Rechtsonderliggende
sterkorganischbelastemonsters.
6.3.2.Macrofaunaenmilieuvariabelen (DCCA).

./*

./*

./"

MetDCCAishetmogelijkhetbelangrijkstepatrooninderelatiestussen
soorten,bemonsteringspuntenenmilieuvariabelenteontdekken.Hetmodel
zoektvoornamelijkovereenkomstenenverschillentussendemacrofaunagegevensvandediversemonstersenprobeertdeingevoerdemilieuvariabelendaarzogoedmogelijkintepassen.
Doordeoptiecovariabelentegebruikenbestaatdemogelijkheid omhet
effectvaneenbekendefactoruitteschakelen.Dezebekendefactorenzijn
hierstroomsnelheidenwatertype.
Omdeinvloedvandeverschilleninwatertypeendeonderliggendefactoren
(zoalsmogelijkorganischeverontreiniging)waartekunnennemen,hebben
wezodoendedegeheleset ('84 t/m '88)gedraaidmetenzonderhetCUWVOwatertypealscovariabele,waardoorheteffectvandeverschillendetypes
eruitgefilterdwordt.
Bijdeseriezondercovariabelenzienweinbijlage6.5adatdesoorten
vanstromendewaterenrechtsindefiguurstaanendesoortenmetvoorkeurvoorlangzaamstromendofstilstaandwaterlinksstaan.Tevens
liggendeacidofielesoortenduidelijkrechtsbovenindeplot.
Inbijlage6.5bwordtzichtbaardateenbelangrijkeoorzaakvoordeindeling
hetseizoenseffect is.Weziendemeestenajaarsmonsterslinksinde
bovenstehelftliggen,terwijlrechtsonderinduidelijkdevoorjaarsmonstersliggen.Incombinatiemetbijlage6.5cblijktdatertegelijk
meerfactorenmeespelen.Zichtbaarisdatdeorganischeverontreinigingsparameters (BZV-5,ORTHO-PenNH4-N)dezelfderichtingopwijzenalshet
voorjaar.UitgaandevandeT-waardenvanderegressiecoëfficiënten2
zijndezevariabelenechternietzovanbetekenisalsdevariabelen
stroomsnelheid,dimensiesenpH.VolgensdeT-waardendragendestroomsnelheid,dediepteendepHhetmeestebijtotverklaringvandeordeninglangsdeIeas,enbijde2easzijndatdetemperatuur,depHen
debreedte.

Noot2:DeT-waardenvanderegressiecoëfficiënt zeggenietsoverhetbelang
vaneenvariabele.Dezevariabeledraagtalleensignificantbijtotdeverklaringvanderangschikking langsdeCANOCO-as,wanneerdeT-waarde eenbepaaldewaardeheeftbereikt.
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Detemperatuurisechtersterkafhankelijkvandetijdenhetseizoen,
zodatwedezefactorbuitenbeschouwinglaten.
Uitdeplotvanmonsterpunten (bijl.6.5bwordtduidelijkdatrechtsbovendewatzuurdere,kleinere,snellerstromendewaterenzijngeplaatst
uithetnajaarendaartegenover (linksonder)dewatgrotere,bijnastilstaandeennietzurewaterenuithetnajaar.Rechtsonderzienwedevoorjaarsmonstersvansnellerstromendwater,meestalbehoorlijkorganisch
verontreinigd,terwijllinksonderdegrotere,meerstilstaandenietzure
waterenliggen.Deorganischeverontreiniging isindezeseriezonder
covariabelennauwelijkseendifferentiërende factor.Derangschikkingwordt,
voorzoveronsbekend,hoofdzakelijkbepaalddoorhetseizoenseffecten
defactorenstroomsnelheid,dimensieseninminderematedepH.
Bijdeseriemetwatertypealscovariabelen (bijl.6.6a)vindenwemin
ofmeerdezelfdeverdelingvandesoortenindefiguuralsbijbijlage
6.5a,enblijftdescheidingstromend/stilstaand zichtbaarindeautoecologievandesoorten.Ookhierissprakevaneengroep"acidofiele"
organismen,rechtsonderindefiguur.Indezefiguurzijndeverontreinigingsindicatoren ietsduidelijkerteonderscheiden.Ditgeldtmetname
voorCulicidaeenEristalis.
Hetseizoenseffectblijftduidelijkzichtbaarindeplotvandemonster
scores(bijl.6.7b),waarindenajaarsmonstersbijnastriktgescheiden
komenteliggenvandevoorjaarsmonsters.Uitbijl.6.6c isafteleiden
datopnieuwdeverontreinigingsvariabelennietdebelangrijkstezijn
voorhetverklarenvandezeordinatie.
Hierbijmoetgezegdwordendatdekeuzevanmonsterpunteninhetverledendanooknietgerichtwasophetverkrijgenvaneenzogrootmogelijkedifferentiatievanwaterkwaliteit.Welblijktdusdatdemonsters
inhetvoorjaarslechtervankwaliteitzijnensamenvallenmeteen
hoogBZVenhogereORTHO-PenNH4-Ngehalten.Hierbijhoeftgeencausaal
verbandaanwezigtezijn,maarkandecorelatievoorkomenuithetinpar.
4.4.beschrevenseizoenseffekt.Eenandereverklaringhiervoorzoukunnen
zijndaterinhetvoorjaaropwervelingvanbodemslibplaatsvindten
volgensgegevensuithetconcept-verslag "ProjectonderzoeknaarplantengroeiinAaofWeerijs"(Hoogenboom,1990)indewintereninhetvroege
voorjaarverhoogdeconcentratiesgemetenworden (N03,KJ-N,NH3-N,CZV,
ORTHO-PenTOT-P)vanstoffendieuitspoelennaarhetoppervlaktewater
(bijlage6.12).
Debelangrijkstefactorenvoorhetverklarenvandeassenzijnvoor
respectievelijkdeIeende2eas:diepte,pH,ORTHO-P,BZV,entemperatuurpHenstroomsnelheid.
Inbijlage6.6b liggenrechtsbovendemonstersvandevuilerepunten
metredelijkstromendwaterenlinksonderdemonstersvanstilstaande,
grotereenschonerewateren.Rechtsonderliggenzowelvoor-alsnajaarmonstersvanwaterenmeteenzuurkarakter.Ookbijdezeseriemet
watertypealscovariabelespelendestroomsnelheid endedimensies
tegenverwachting ineenduidelijkerol.Ditisteverklarendoorhet
feitdatdezefactorenbinnendeverschillendewatertypendoorwerken
en,metnamebinnenhettypegenormaliseerde laaglandbeken,eengrote
variatiehebben (bijlage 10.2,grafiek c).Ditkankomendooreente
geringedifferentiatie inwatertype.Tochwordenindezeserieeenaantal
onderliggendefactorenduidelijker,zoalsdeinvloedvandepHendeorganischeverontreiniging.Ookishetmogelijktotbetereinzichtenin
hetecologischefunctionerentekomentenbehoevevandetypologische
karakteriseringvanwateren.

-366.3.3.Clusteringvanmacrofauna (TWINSPAN).
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Ineersteinstantieisdetotalesetgegevens (alleCUWVO-typen)geclusterd
metTWINSPAN.Eenglobalebeschouwingvandeclusteringvandemonsterpunten
geefthetvolgendebeeld:
Demonsterpuntenindelinkerhelftvandedendrogram (bijlage6.7)worden
gekenmerktdoorsoortenvanstilstaandoflangzaamstromendwaterensoorten
kenmerkendvoordeaanwezigheidvanvegetatie.
Cluster1isopgrondvandemacrofaunatetyperenalsbrede,stilstaande,
vegetatierijkewaterenmeteenredelijkewaterkwaliteit envaakdetritus/
slibopdebodem.
Linksvanhetmiddenindedendrogramstaandestilstaandoflangzaam
stromendewaterenmetvegetatie.Dezewaterenhebbeneenminderdiverse
levensgemeenschapvoorstilstaandwater,somskomenstromingsminnende
soortenvoort
Inderechterhelftvandedendrogramwordendestromendewaterengerangschikt (cluster3)endesterkorganischeverontreinigdewateren (cluster4 ) .
Indicatiefzijnvooralstromingsindicatoren,alontbrekendezeopeenaantal
sterkverontreinigdepunten.
IndedendrogramwordtdeverdelingvandeCUWVO-watertypenweergegeven.
Uitdezeverdelingblijktcluster4 (sterkeorganischeverontreiniging)
uitmonstersvanalleCUWVO-typentebestaan.Eensterkeorganischeverontreinigingbepaaltdemacrofaunasamenstellingzodanigdatergeenspecifiekeorganismentyperendvoordeverschillendewatertypenkunnenvoorkomen.Belangrijkisdatdooreensterkeorganischeverontreinigingdetypologischefactorenniettotuitingkomenindemacrofauna.
Dewatertypenvanstilstaandwater,kanalen,weteringen/vaartenen
slotenwordenlinksindedendrogramgeplaatst,verhoudingsgewijshetmeest
incluster1.Denatuurlijkelaaglandbekenstaanincluster3.Degenormaliseerdebekenwordengevondeninbeideuitersten,degoedontwikkelde
stilstaandewaterenendestromendewateren,maarhetmeestincluster2.
AlsconclusiegeldtdatdeCUWVO-indelinginzekeremateweerspiegeld
wordtindeclustering.Degenormaliseerdebekenhebbenbiologischeen
breedspectrum,waarbijzoweleenstilstaandalsstromendkaraktermogelijkis.
IndederdesplitsingvanTwinspanwordthetseizoenseffektzichtbaar.
EenbeschrijvingvandeclusterswordtverderuitgewerktvoorhetCUWVOtypegenormaliseerdeennatuurlijkelaaglandbeken,omdatdeevaluatie
zichconcentreertopdestromendewateren (§6.6.).Driekwartvande
monstersuitdetotalesetmonsterpuntenbehorentotdezeCUWVO-typen.
6.4.Bewerkinggegevensstromendewateren1984t/m1988.
6.4.1.Macrofaunaenmilieuvariabelen (DCCA).

./"

Indezeseriezijnalleendestromendewaterengeselekteerd (CUWVO-typen
10en15)enzijndefysischchemischegegevensgetransformeerdnaar
10-logwaarden,omdeonderlingevariatiesinbereikwattevervlakken.
Desoortenvoorstromendwaterstaanindefiguurvanbijlage6.10aaan
derechterkantvandeplot,terwijloveraldaaromheendesoortenvoor
(semi-)stagnantwaterzijngerangschikt.Eenzelfdeverdelingisookte
zien,wanneerwemeerlettenoprespectievelijkbodemorganismenen
organismenvoorvegetatie.
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Inbijlage6.10b wordthetseizoenseffectopnieuwduidelijk.
Vandemilieuvariabelen (bijl.6.10c)blijkenstroomsnelheidenbreedte
hetmeestbijtedragentotverklaringvanderangschikking tenopzichte
vandeIeasenbijde2easzijndatdetemperatuur (seizoenseffect)
endepH.Ookhierzienwedatdeorganischeverontreinigingsparameters
ongeveereenzelfderichtingopwijzenengelijkwerkenmethetseizoenseffect.
Incombinatiemetdemonsterpuntenvindenwedevolgendeindelingvan
wateren:
groep 1 voorjaar,langzaamstromend,organische
verontreiniging,invloedvanbodem;
groep2 voorjaar,stromend,smal;
groep3 najaar,smal,ondiep,stromend,
zuur,invloedvanbodem;
groep4
breed,vegetatierijk,
stilstaand/langzaamstromend.
Wekunnenhieruitconcluderendathetseizoenseffectookbijdezeserie
gehandhaafdblijftendatdestroomsnelheid endedimensiesvanhetwater
debelangrijkste factorenzijn.
6i5i_Bewerkinggegevens_gerwatert^ge_(1984_t/m_1988K
6.5.1.Ordinatievanmacrofaunaperwatertype (DECORANA)•

_
,/
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HierbijwordtgebruikgemaaktvandeDCA-techniekomdemonsterpuntenmet
overeenkomendemacrofaunategroeperen.Alscovariabelenzijnbreedte,
diepteenstroomsnelheidopgevoerd.
Debewerkingheefttotdoeleenordeningvanmonsterpuntenteverkrijgen
opgrondvandemacrofauna,waarbijheteffectvanwatertype,dimensies
enstroomsnelheid geminimaliseerdis.
Deresultatenvanhettypenatuurlijkelaaglandbekenleverdenonsechter
geennieuwegezichtenopenzijnhierzodoendebuitenbeschouwinggelaten.
Deresultatenvoorhettypegenormaliseerde laaglandbekenstaaninbijlage
6.11a en6.11b.Indefiguurinbijlage6.11a zienweindelinkerhelft
meersoortenmetvoorkeurvoorstilstaandwaterenwaterplanteneninde
rechterhelftdesoortenmetvoorkeurvoormeerstroming.
Tegelijkzijnhelemaalrechtsduidelijkdeacidofiele (zuurminnende)
soortengegroepeerd.Defiguurvanbijlage6.11b waarindemonsterpunten
opgrondvandemacrofaunazijngerangschiktgeefthetvolgendebeeld:
Linksstaandestilstaandewaterenmeteenvegetatierijke struktuuren
rechtsdesnellerstromendewaterenmetweinigofgeenvegetatie.De
watzuurderewaterenstaanuiterstrechtsindefiguur.
HiermeewordtdeindelingvanwaterenvolgensTWINSPANingrotelijnen
bevestigd.
6.5.2.Clusteringvanmacrofaunaperwatertype (TWINSPAN).
BijdeTWINSPANbewerkingvoordewatertypenafzonderlijkleverdende
resultatenonsteweinignieuweinzichtenop,zodateenbespreking
hiervanachterwegegelatenwordt.
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6.6.Karakteriseringvandecoasters^
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Groepenvanmonsters (clusters)vandeTWINSPANclusteringvanstromende
waterenwordeninhetonderstaandegekarakteriseerdaandehandvan
deecologievandesoorten.Ditvormtuiteindelijkdebasisvoorde
typologische indelingwelkegepresenteerdwordtinparagraaf6.7.
Declusteringvanmonstersstaatweergegevenindedendrogramvan
bijlage6.8.De4e-splitsingisalleenaangegevenindienditrelevant
bleektezijnvoorhetkarakteriserenvandemonsters.
6.6.1.Linkerhelftdendrogram.
Karakteristiekvoordelinkerhelftvandeeerstesplitsingzijnde
soortenGyraulusalbus,Glossiphoniaheteroclita,Valvatapiscinalis
enHelobdellastagnalis (vooralkwantitatief);indicatiefvoorstilstaande/langzaamstromendewaterenmetvegetatie.Bithyniatentaculata
wordtgevondenopdebodemvanstilstaand/langzaam stromendewateren.
VerderwordenerveelHaliplidae,Dicrotendipesgr.nervosus,Stylaria
lacustris,Anisusvortex,Theromyzontessulatum,Physafontinalisen
Sigarafallen!gevondendiehetbovenstaandebevestigen.
MetuitzonderingvanhetMerkskebovenstroomsdestuwvande"stenenbrug"bijCastelrewordenalleengenormaliseerdebekenlinksinde
dendogramgerangschikt.Delocatievanditmonsterpuntiszekerniet
representatiefvoorhetMerkske,enisomdieredenreedstweejaar
geledenverlegd.
SpecifiekesoortenvoorclusterAzijnCaenishorariaenArrenurus
globator.VerderwordenveelgevondenArrenuruscrassicaudatusen
diverseanderewatermijten,Bithynialeachi,Piscicolageometra,
AblabesmyialongipalisenA.monilis,Microtendipesgr.chloris,
Odonata,incidenteelNoteruscrassicornisenN.clavicornis,ClinotanypusnervosusenTrichopteravandegeslachtenTriaenodes,
Mystacides,Cyrnus,PhryganeaenLeptocerus.
Demacrofaunatypeerthetclusteralsstilstaand,vegetatierijk,meteen
organischrijkebodemeneenredelijkgoedewaterkwaliteit.Ditlaatste
wordtzekerbevestigddoorhetweinigvoorkomenvanindicatorenvanverontreinigdwater.
DevoornaamsterepresentantvanditclusterisdeEngebeek,bemonsterd
geheelbenedenstrooms,meteenrijkevegetatiestruktuurenplaatselijk
eenvenigebodem.
ClusterBverschiltvanclusterAdoorhetvoorkomenvanverontreinigingsindicatorenzoalsChironomusspec,Psectrotanypusvariusen
Cricotopusgr.sylvestris.OpvallendishetontbrekenvanPisidiumspec
enrelatiefweinigvoorkomenvanSphaeriumspecenLumbriculusvariegatus.
OpdebodemkomenechterooknogPolypedilumgr.nubeculosumenCryptochironomusspecvoor.
DewaterbodemiszekervuilerdanbijclusterA.Evenzogeldtditvoor
dewaterkwaliteitvandewaterfasedoorhetontbrekenvanveelspecifieke
soortenuitclusterA.
ClusterBheeftbetrekkingopnajaarsmonstersvangenormaliseerdebeken.
Voornamelijkdewaterenmetgroteredimensies(AaofWeerijs,Bovenmark
enLigne)wordeninditclustergeplaatst,verdertetyperenalsstilstaandmetvegetatie.
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ClusterCheeftnaastsoortendieindicatiefzijnvoorstilstaand/langzaam
stromendwaterenvegetatieveelslakkenenbloedzuigers.Slakkenworden
veelgevondeninminderstromendwaterendebloedzuigerszijnvaak"slakkenvolgers"(predatoren).ErwordenveelAsellusaquaticus,Proasellusmeridianus
enLumbriculusvariegatusgevondenenrelatiefweinigChironomusspec,PsectrotanypusvariusenCricotopusgr.sylvestris.Metanderewoorden:dewaterkwaliteitisredelijk.MetnameindeKleinebeekbovenstroomsworden
"schonere"soortengevondenzoalsGammaruspulex.OverigenshetenigemonsterpuntuithetmeetnetinWest-Brabantwaardezesoortzichkanhandhaven.
Vermoedelijkheeftdittemakenmetdegoedewaterkwaliteit insamenhang
meteenstabielelagestroomsnelheid eneenhogepH.
InclusterDstaandelangzaamstromendevoorjaarspuntenvandebrederegenormaliseerdebeken.
Inhetvoorjaarwordtermindervegetatiegevondenopdezepunten,waardoor
Planorbariuscorneus,PhysafontinalisenPlanorbisplanorbisnagenoeg
ontbreken,enandereslakkenenbloedzuigersmindergevondenworden.Mede
hierdoorisdediversiteitvandezepuntengeringer.Erwordtminder
Cricotopusgr.sylvestrisgevonden,eenindicatorvoororganischeverontreinigingmaartochzekerafhankelijkvanvegetatie.OokChironomusspec,
enPsectrotanypusvariuswordenmindergevondenenaldusisiniedergeval
debodemkwaliteit inhetvoorjaarbeteropdezepunteninvergelijking
methetnajaar (ziecluster 2). Erisinhetvoorjaarmeerstroming(er
wordenexemplarengevondenvanCricotopusbicinctus,Micropsectraspec,
enConchapelopiamelanops,zwakkestromingsindicatoren)waardoordezuurstofvoorzieningbeterisenerminder"vermoddering"vandebodemoptreedt.
Bijgenormaliseerdebekenmetgroteredimensiesspeelteenseizoenseffect
eenroldieveroorzaaktwordtdoorverschilvanstroomsnelheid inhet
voorjaartenopzichtevanhetnajaar.
InclusterEstaandelangzaamstromende (hangtsamenmetdimensies,zie
onderandereCANOCO-PCA)genormaliseerdebeken.Zwakke stromingsindicatoren
zijnCricotopusbicinctus,Micropsectraspec,MacropelopiaspecenConchapelopiaspecenookProdiamesaolivaceakanaangetroffenworden.Daarentegen
wordenookveelmacrofaunasoortengevondenvanstilstaandewateren.Met
namewordenslakken,bloedzuigersenplatwormengevonden.
DitclusterbetreftnajaarsmonsterenevenzoalsclusterBwordenerin
ditnajaarmeerChironomusenPsectrotanypusgevonden.Meerinhetnajaar
danhetvoorjaarblijkenwederomCorixidae-LenCloeondipterumgevonden
teworden.
Devoorjaarsmonsterwordenvooreendeelrechtsindedendrogramgeplaatst
bijdestromendeofdeverontreinigdepunten.
Vermoedelijkspeleninditclusterzoweldestroomsnelheidalsorganische
verontreiniging eenrol,waarbijdemonstersinhetnajaarminderstroming
eneenmatigeverontreiniginghebben.
6.6.2.Rechterhelftdendrogram.
Kenmerkendvoorderechterhelftvandeeerstesplitsingisdemuggenlarf
Prodiamesaolivacea,sterkindicatiefvoorstromendwater.Soortendie
verderveelgevondenwordenzijnConchapelopiamelanops,Macropelopia
nebulosaenMicropsectraspec.Dezemuggelarvenzijneveneensindicatoren
vanstromendwater.Eenopvallendverschilmetdelinkerhelftvande
dendrogramisdatbovengenoemde soortenbodembewonerszijn,terwijlde
karakteristiekesoortenvandelinkerhelftvoornamelijkplantenbewoners
betreft.Medeomdezeredenzulleneenaantalvoorjaarsmonstersvangenormaliseerdebekenrechtsindedendrogramgeplaatstzijn.
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waardoorinsnellerstromendewaterenbeduidendmindervegetatieafhankelijkesoortengevondenworden.
Inde2esplitsingwordthetseizoenseffectnogsterkzichtbaar.Clusters
FenGzijnvoornamelijknajaarsmonster terwijldeclustersIenJbetrekkinghebbenophetvoorjaar.
InclusterFwordenweliswaarConchapelopiamelanopsenMacropelopiagevonden,echteroverigestromingsindicatorenontbreken.MetnameApsectrotanypusenProdiamesawordennietofnauwelijksgevonden.Daarentegen
wordenerveelsoortengevondendiehunoptimumhebbeninlangzaamstromend/
stilstaandwaterzoalsGlyptotendipes spec,Cloeondipterum,Corixidae
larven,SigarafallenienS.striata.
Demonstersblijkenorganischverontreinigd tezijngeziendevondsten
vanPsectrotanypusvarius,Crlcotopusgr.sylvestrisenChironomusspec.
InclusterGwordendespecifiekestromingsminnendemuggenlarvengevonden.
DaarentegenwordenookveelCorixidaelarven,CloeondipterumenProcladius
aangetroffendieeenaltesterkestromingnietverdragenendusinhet
najaarindebekengevondenkunnenworden.
ErissprakevanenigesaprobieindebodemgetuigedevondstenvanChironomus.
Kenmerkend isverderhetvoorkomenvanspecifiekebeeksoortenzoals
Potthastialongimanus,Baetisspec,Hydropsycheangustipennis,Simulidae,
Apsectrotanypus trifascipennis,Brillialongifurca,Crlcotopustriannulatus
agg.,OdontomesafulvaenEukiefferiellaclaripennis.
H.angustipennis,Simulidae,C.triannulatusagg.enE.claripennisworden
gevondenophardesubstraten.
DesoortenMacropelopiagoetghebeuri,Hesperocorixasahlbergi,Zavrelymia
spec,Eusimuliumgr.aureum,Agabusdidymus,IlybiuslarvenenHydroporus
palustrisinclusterHwijzenopeenzuurkarakter.Eendergelijkemacrofaunadieverderrelatiefsoortenarmiswordtvaakgevondenindezure
bovenlopen.Demonsterpuntenbetreffenechtermiddenlopendieweliswaar
weinigsubstraatvariatiekennen.Opeenaantalpuntenwordensoortenzoals
Sigaranigrolineata,Dicranotaspec,Apsectrotanypus trifascipennisen
Odagmiaornatagevondenwelkewijzenopstromingenenigbeekkarakter.
Eenorganischebelastingisinzekeremateaanweziggetuigehetvoorkomen
(nietabundant)vanChironomusspec.
InclusterIwordennaastdestromingsminnendemuggenookkarakteristieke
soortenvanbekengevondenzoalsinclusterG.
DitzijnHydropsycheangustipennis,Zavrelymia spec,Dicranotaspec,
Odagmiagr.ornata,Apsectrotanypus trifascipennis,Brillialongifurca,
Paracladopelmanigritula,OdontomesafulvaenNemouracinerea.Demonsters
vanditclusterzijnvoorjaarsmonstersvanbeken,zodatalleenhierNemoura
cinerea,DiplocladiuscultrigerenindicenteelgevondenLimnephilidae
voorkomen.
DoorhetseizoenseffectwordenerinhetclusterweinigProcladiusspec
enCorixidaelarvengevonden.Saprobieindicerende soortenzijnnagenoeg
nietaanwezig.
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ClusterJbetreftvoorjaarsmonstersdieduidelijkbeïnvloed zijn.SpecifiekebeeksoortenontbrekenenerwordenmeerPsectrotanypusvarius,
TubificidaeenChironomusspecaangetroffen.Asellusaquaticusen
Proasellusmeridianusontbrekennagenoeg inditcluster.Zezijngevoelig
voororganischeverontreiniging.
InclusterKzijndemonstersgeplaatstmeteensterkeorganischeverontreiniging.Psectrotanypusvarius,Cricotopusgr.sylvestris,Tubificidae
wordenveelgevondenterwijlookCulexspecenPhysaacutaaangetroffen
kunnenworden.HetontbrekenvanAsellidae,Cryptochironomus specen
dergelijkebevestigendit.Naididaewordenvoornamelijkgevondeninlangzaamstromend/stilstaandwaterenblijkenorganischeverontreiniginggoed
teverdragen.
Erwordenweinigstromingsindicatorengevonden.Prodiamesaolivaceaen
Odontomesafulvazijnweiniggevoeligvoororganischeverontreiniging
indienerenigestromingaanwezig is.ClusterKwordtnietzozeerop
grondvanstromingsindicatoren rechtsindedendrogramgeplaatst,alswel
ophetmeervoorkomenvanbodemorganismen.
Hetclusteromvatzowelvoorjaars-alsnajaarsmonsters.
Hetblijktdateensterkeorganischeverontreiniging zoweltypologischealsseizoensfactorenoverschaduwd.
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BijdeclassificatiemetbehulpvanTWINSPANwordtopdeeersteplaats
onderscheidgemaakttussenstromendeennietofweinigstromendewateren.
OokvolgensCANOCOwordtdesamenstellingvandefaunaindemonstersin
belangrijkematebepaalddoordefactorstroming.Innatuurlijkelaaglandbekenkanjuistindebenedenloopeenhogestroomsnelheid optreden,doordat
dewrijvingdoorbodemenoeverseengeringerolspeelt.Opmerkelijkis
daarom,datdestroomsnelheidnegatiefgecorreleerdblijkttezijnmet
breedteendiepte.DitisminofmeertypischvoorWest-Brabant:doornormalisatieenstuwingstromendebredereendieperewaterenhierinhetalgemeenmindersnel.
Degenormaliseerdebeken (CUWVO-type15)hebbeneenbreed spectrumenvertonensomsveelovereenkomstmetdenatuurlijkebeken (CUWVO-type10).
Vooreenanderdeellijkenzeechtermeeropdeweteringen (CUWVO-type42).
Inenkelegevallenwisseltditmethetseizoen.Zoweldemacrofaunasamenstellingvandemonstersalsdevoordemacrofaunarelevanteabiotische
factorengevenaanleiding toteenvandeCUWVO-indelingafwijkendetypologie.
Hierbijiseenonderscheid insterkerstromendeenminderstromendewateren
gerechtvaardigd,waarbijdenatuurlijkebekenmeteenkleindeelvande
genormaliseerdebekentotdesnellerstromendebekenbehoren.
Grofwegzijndeze2watertypenalsvolgtaftescheiden:
Sterkerstromendebeken.
KenmerkendzijnsoortenvanstromingenbeekkarakterzoalsProdiamesa
olivacea,Macropelopianebulosa,Conchapelopiaspec,Micropsectra
spec,Potthastialongimanus,Baetisspec,Nemouracinereaetc.(zie
clusterG+I,paragraaf6.6).
Minderstromendewateren.
Enkelestromingsindicatorenkunnenaanwezigzijnnaarveelalzijnzeafwezigmetnameinhetnajaar.
Karakteristieke soortenvanbekenontbreken;daarentegenwordenervaak
plantenbewonersgevondenensoortendieindicatiefzijnvoorstilstaand/
langzaamstromendwater (zieclusterB,C,D,EenF,§6.6.).
Indeclusteringwordendebrederewaterenapartgeplaatstvandesmallere
wateren.Opgrondvandemacrofaunaiseendefinitiefonderscheidin
dimensies (vooralsnog)nietteverantwoorden,medeomdatdestroomsnelheid
hierbijeenrolspeelt (negatiefgecorreleerd).
CANOCOkentaandefactorpHhogewaardetoe;deacidofiele(zuurminnende)
soortenwordenduidelijkbijeengeplaatst.OokmetTWINSPANwordendezure
waterlopeninééncluster (H)geplaatstenishetonderscheidvaneenderde
watertypeverantwoord.
Dezurewaterlopen.
Karakteristiekvoorditwatertypeishetvoorkomenvanzuurminnendesoorten
zoalsMacropelopiagoetghebeuri,Hesperocorixasahlbergi,Zavrelymiaspec
etc. (zieclusterH,§6.6.).
Ookdesterkverontreinigdewaterenvormenminofmeereenapartegroep.
Bijdezegroepkomendetypologischefactorenniettotuitingindemacrofauna,doordatdevoordetypenkenmerkende soortenontbreken.
6.8.Samenvattingenconclusiesvannumeriekegegevensverwerking.
Doortoepassingvannumeriekegegevensverwerking ishetmogelijkgebleken
omtoegangtekrijgentotdegrotehoeveelhedengegevens.Metbehulpvan
deze"multivariate technieken"kunnenverbandengelegdwordentussenhet
voorkomenvanorganismenenmilieufactoren.
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Omtotinvullingtekomenvaneenregionaalgedifferentieerdewaterkwaliteitsbeoordeling isgeprobeerdeentypologische indelingtemakenentevens
anderehoofdfactorenvoordemacrofaunateherleiden.
Defactorstromingblijktéénvandebelangrijkste factorentezijn,die
demacrofaunasamenstellingbeïnvloeden.
Medeopgronddaarvanlijkteenonderstaandetypologischeindelinggerechtvaardigd:
1.stilstaandewateren (voorlopignietverderingedeeld);
2.stromendewateren,teonderscheidenin:
a)sterkerstromend(beekkarakter);
b)minderstromend;
c)zurewaterlopen.
Dezeindelingwordtalsinganggebruiktvoordenieuwebeoordelingmethode.
Omeengedifferentieerdebeoordelingvandewaterkwaliteit intevullen
istevensonderzoekgedaannaaronderliggendefactoren,zoalsmogelijk
organischeverontreiniging.Enkeleproblemenhierbijwarenhetoptreden
vaneenseizoenseffect,deoverschaduwingdoortypologischefactoren,en
hetontbrekenvangegevensvaneenaantalmilieufactoren,dievoorde
macrofaunarelevantzijn.
DeverontreinigingsfactorenBZV,orthofosfaatenammoniumstikstofblijken
welsterkmetelkaargecorreleerd,maarzijnechternietzobepalendvoor
demacrofauna,dathieruiteenindicatorensysteem tenbehoevevaneen
waterkwaliteitsbeoordeling afgeleidkanworden.
Desondankshebbendeinzichten,diedoordezebewerkingenverkregenzijn,
debasisgevormdvanwaaruiteennieuwebeoordelingsmethode isontstaan.
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UITGANGSPUNTENVOORDETOEKOMSTIGEWERKWIJZE.
Devolgendeuitgangspuntenwerdengekozen:
1.Voordekomendejareniszoweleengoedebeoordelingsmethodevoorde
hoofdwatergangennoodzakelijkalsruimtevoorprojectmatigonderzoek.
2.Desaprobie-beoordelingzal:
-weergeven,inwelkemateopbouw-enafbraakprocesseninhetecosysteemeenrolspelen;
-blijvenuitmondenineenindelinginvijfklassen;
-bestaanuiteenalgemenebeoordelingvanhetgehelesysteem(Abeoordeling)+eenbeoordelingvandebodem(B-beoordeling);
-eenaantalnadelenvandevigerendemethodezogoedmogelijkopheffen.
3.Naasteenmethodevoorsaprobie-beoordeling zaleenmethodemoeten
wordenontwikkeldvoorhetbeoordelenvanhetecologischfunctionerenvanwateren(E-beoordeling).
Dezeuitgangspuntenzulleninhethiernavolgendewordentoegelicht.
7^1.Routinematigenprojectmatigonderzoek.
Onderhydrobiologengaanhierendaarstemmenopomhetroutinematig
onderzoekgeheeltelatenplaatsmakenvoorprojectmatigonderzoek.Op
grondhiervanzouhetdannietzinvolzijndebeoordelingsmethodevoor
hoofdwatergangen tevernieuwen.Omverschillenderedenenisdit,zeker
voorWest-Brabant,nietjuist:
-Dekwaliteitvandegroterewatergangenisindiverseopzichtenrelatiefbelangrijk:vooralophetPleistoceenbepalenzijeenbelangrijk
deelvanhetaquatischmilieu.Hetvaststellenvandebasiskwaliteit
voordezewaterenisdusnoodzakelijk.
-Debiologischewaterbeoordeling inWest-Brabantvertoondeenkele
leemtenenanderetekortkomingen;hetiswenselijkdekwaliteitvan
dezewatergangeneensoptimaalinkaarttebrengen.
-Eenaanderegionaleomstandighedenaangepastebiologischebeoordelingsmethode isnodigommonitoringmogelijktemaken.
Opgrondvanditalleswordtindittweededeelvanhetwerkrapporteen
vernieuwdebiologischebeoordelingsmethodevoorde (nietzeerkleine)
Pleistocenewatergangengepresenteerd,diereproduceerbare resultaten
indevormvaneenklasse-indelingmogelijkmaakt.
Naasthetroutinematigonderzoekwordtintoenemendemategevraagdom
gerichtonderzoek.Hierbijstaathetverbandmetdetenemenmaatregelen
meercentraal.Methetsanerenvandegrotevervuilingsbronnenzaldit
typeonderzoekopdenduurvermoedelijkdehoofdtaakvanhetbiologisch
laboratoriumworden.Hiervoorkantijdvrijkomen,doordatdenieuwe
methodeinbepaaldeonderdelenmindertijdrovendkanzijnendoordat
hetaantalbemonsteringenbeperktkanworden.Ineenaantalstabiele
hoofdwatergangenzalwaarschijnlijkéénmonsterperjaarofzelfsper
tweeofdriejaarvoldoendezijn.
Voorhetroutinematigénhetprojectmatigonderzoekzijnnieuwemethodes
nodig.Devernieuwdebeoordelingsmethode,dieindehiernavolgendehoofdstukkenwordtgepresenteerd,betreftalleenhetroutinematigonderzoek.
Veelelementenvandeevaluatie (hoofdstuk2- 6),maarookvandevernieuwdemethode (hoofdstuk8- 14),zijnookbruikbaarvoormeerspecifiekonderzoek.Deuitbouwvanmethodeszalechterdekomendejaren
aandachtvragen.
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7.2.Verbeteringvande_saprobie-beoordelingsmethode.
Indevoorafgaandehoofdstukkenisherhaaldelijkaandeordegekomen,dat
eenverbeteringvandebeoordelingsmethodevoorsaprobienoodzakelijkis.
7.2.1.Formuleringvansaprobiteit.
Allereerst ishetnuttig,teformuleren,watmetdesaprobie-beoordeling
beoogdwordtaantegeven.Erkunnenhierbijimmersalduidelijkeverschillenoptredenmetbeoordelingvolgenschemischeparameters,omdat
saprobiteiteenvolledigbiologischbegripis.
SindsCaspers&Karbe (1966)eropgewezenhebben,dathetbijbiologische
waterbeoordelingwenselijkis,eensysteemteontwikkelen,waarbijhet
functionerenvanopbouwenafbraakdeclassificatiebepalen,isdeze
gedachtevrijalgemeenaanvaard.In"schoon"waterleidtookverhoogde
productieonvermijdelijktotmeerafbraakengrotereinstabiliteit.
Geformuleerdzalworden (par.9.1.),watmetdeverschillendeklassenin
detebeoordelenwatergangenbedoeldwordt.
7.2.2.Detekiezenmethode.
Inhoofdstuk5isgebleken,datzoweldeK-indexalsandereinNederland
endaarbuitenontwikkeldebeoordelingsmethodennietzondermeervoldoen
voordeWestbrabantse situatie.Ongeachtdetekiezenmethodezullende
geblekentekortkomingenzogoedmogelijkmoetenwordenopgeheven(zie
hieronder).
Erzaldusnietzondermeeropeengeheelanderemethodeovergeschakeld
worden.Alspresentatievormvoordebeoordelingsresultatenzalworden
vastgehoudenaaneenindelinginvijfklassen,onderandereomenige
vergelijkbaarheidmethetIMPtebewaren.
DeAMOEBE-presentatievorm1,zoalsgekozenvoordeNoordzeeendegrote
rivierenindeDerdeNotaWaterhuishouding,komtvoordeWestbrabantse
watergangennietinaanmerking;deenigszinsaansprekendedier-en
plantesoortenzijnhiernamelijkslechteindicatorenvoorkwaliteitsverbeteringenookvoordebetereindicatorenisinhetalgemeengeen
kwantitatievenormteformuleren.
7.2.3.Water-enbodemkwaliteit.
Inpar.4.2.isnaarvorengekomen,datbijdevigerendemethodewaterenbodemkwaliteitbeideeenrolspelen,maardatdeclassificatiein
wisselendematedekwaliteitvanwaterenbodemaangeeft.Deconsekwentie
lijkttezijn,datwaterenbodemgeheelafzonderlijkmoetenwordenbemonsterd enbeoordeeld.Voordewaterlaag zoudangebruikgemaaktkunnen
wordenvankunstmatig substraat (vi.MollerPillot,deBruyckereenPach,
1986).
1

AMOEBE:Algemenemethodevooroecosysteembeschrijvingenbeoordeling.Een
amoebe-achtige figuur,diederelatietussendeactueleengewenstetoestand
vaneenecosysteemzichtbaarmaakt.Vaneenaantaldier-enplantesoorten,
diehetpubliekaanspreken,wordendeaanwezigeaantallengetekendinverhouding toteenreferentie-aantal.
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Omniettoteenzeertijdrovendedubbelebemonstering tekomen,isechter
gekozenvoorhetvolgendecompromis.Opgrondvanéénmacrofauna-monster
kaneenalgemenebeoordeling (A-beoordeling)éneenbodembeoordeling(Bbeoordeling)wordengegeven.DeA-beoordelinggeeftdaneenindrukvande
saprobiteitvanhetsysteeminzijntotaliteit,deB-beoordeling geeftde
kwaliteitvandebodemaan.Deafzonderlijkebodembeoordelingberusthierbijophetgebruikvaneenafzonderlijke lijstvanindicatoren,dievrijwelalleenreagerenopdesaprobiteitvandebodem.Hoewelhetwaterop
dezewijzenietafzonderlijkkanwordenbeoordeeld (veelindicatorenvan
hetA-systeemreagerenopkwaliteitvanwaterénbodem),kandewaterlaag
bijdeA-beoordeling tochinvoldoendematebijdebeoordelingbetrokken
worden,indienaanbepaaldevoorwaardenvoldaankanworden (ziehoofdstuk
9). Eenbelangrijkvoordeeltenopzichtevandemomenteelgangbaremethoden
is,dathetrelatieveaandeelvandebodemduidelijkerwordtdoorvergelijkingvandebeidebeoordelingsresultaten.
7.2.4.Overigeverbeteringen.
Inhoofdstuk4en5komendiverseanderetekortenvandevigerendeindicatorenlijstendeK-indexaandeorde,zoalsdeonvoldoendeaanpassingaan
deregionalesituatie,hetseizoensaspectenvooraldetegroteinvloed
vaneventuelegrotepopulatiesvanéénindicatorsoort.Metdezepunten
zalinhoofdstuk9rekeningwordengehoudenbijdeuitwerkingvandevernieuwdemethodevoorsaprobie-beoordeling.
7.3.Ecologischebeoordeling.
InhetIMP-water1980-1984werdhetbegripbasiskwaliteit ingevoerd.Bij
dezeminimaalaanvaardbarewaterkwaliteitwordtervanuitgegaan,datalle
waterengoedelevenskansendienentebiedenaaneenaquatischelevensgemeenschap (algemeneecologische functie).Hetgaatdusnietalleenom
saprobiteit,maaromallefactoren,diehetfunctionerenvanhetecosysteembeïnvloeden.IndeDerdeNotaWaterhuishoudingwordtgesproken
overde"directe,voorhetfunctionerenvanhetbetreffendewaterrelevanteomgevingendefloraenfaunadieerbijhoren".DeRaadvoorhet
Milieu-enNatuuronderzoek2 zou"graagziendatonderzoekinspanningen
versterktzoudenwordenvoor:
-deontwikkelingvaneensysteemvanindicatorsoorten enandereindicatievekenmerken (procesvariabelen)voorkarakteriseringenbeoordelingvanwatersystemen;
-deontwikkelingvaneeneenduidigeenhanteerbaremethodevoorhetbeoordelenvandenatuurwaardevanaquatischeecosystementenopzichte
vaneentedefiniërenreferentiesituatieperwatertype;
-onderzoeknaarbeheersingrepenwaarmee,gedifferentieerdnaarwatertype,ecologischeontwikkelingkanwordengestuurdinderichting
vanoptimalenatuurwaarde."
Eenontwikkelingnaareenmeerecologischebeoordeling isookelders
zichtbaar.InOverijsselishetprojectE.K.0.0.reedsinhetbegin
vandetachtigerjarenvanstartgegaan (zieVerdonschot,1990).

2

DeRMNOiseenSectorraad,onderdeelvanVROM,dietottaakheeftdeoverheidgevraagdenongevraagd teadviseren.DeRMNOishetbelangrijksteadviesorgaanvanderegeringindeprogrammeringvanhetmilieu-onderzoek.
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OnderandereinDuitsland,maarookdichterbijhuisinOost-Brabant
ismomenteeleenontwikkelingnaareenmeerecologischebeoordeling
gaande.Hetisduidelijk,datookinWest-Brabantopeenofandere
wijze invullingmoetwordengegevenaandelandelijkeeisen.
Deconsequentieshiervanzijnniet,dathetHoogheemraadschapafzonderlijkeenvolledigeecologischemethodemoetgaanontwikkelen.Ditzal
moetengebeureninprovinciaalentendeleinlandelijkverband.De
onderhavigeevaluatievanhethydrobiologischonderzoekzouechtereen
aanzetmoetenzijnominWest-Brabant tekomentoteenecologischebeoordeling.Deinhoofdstuk10gepresenteerdemethodeiseenbelangrijke
tussenstap,waardoorhetmogelijkwordteenbeeld tekrijgenvande
algemenetoestandvandehoofdwatergangen inhetbeheersgebied.
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8. INDELING IN WATERTYPEN.
In dit hoofdstuk wordt een indeling inwatertypen gepresenteerd, die voortgekomen isuit denumerieke verwerking van gegevens (ziehoofdstuk 6 ) .Deze
typologische indeling vormt debasis voor het ontwerp van deA-, de B-ende
E-beoordeling.
Van de stromingsindicerende faunawordt een stromingsindex berekend, waarmee
deuiteindelijke indeling voor de saprobie-beoordeling tot stand komt.
8.1.De onderscheiden watertypen.
Op grond van denumerieke gegevensverwerking komenwe in hoofdstuk 6 tot een
typologische indeling van het deel stromende wateren (CUWVO-type 10en15).
De factor stroming bleek daarbij debelangrijkste factor te zijn. Tevens
bleken de zuurgraad en de dimensies van invloed te zijn op de samenstelling
van demacrofaunagemeenschappen.Dit onderzoek heeft geleid tot eenvoor de
praktijk hanteerbare indeling volgens onderstaande figuur.

stromende wateren

sterkerstromend
nietzuur

zuur

minder stromend
niet zuur

groot

kleiner

Figuur 8.1. Indeling inwatertype op grond van numerieke gegevensverwerking.
Deze indeling heeft als uitgangspunt gediend bij de ontwikkeling van het
nieuwe saprobiesysteem enwordt gebruikt als ingang voor deA-, B-en
E-beoordeling.
De A- en B-beoordeling van eenmonsterpunt moet aangepast zijn aan het
watertype, par. 9.4. gaat hier dieper op in.Voor de factor stroming
wordt dit uitgewerkt inpar.8.2.Ook in zuurmilieu heeft de opbouw en
afbraakvan organisch materiaal zijn eigenwetmatigheden. Ook deze zouden
aanpassingen in de toe tepassen indicatorenlijsten kunnen vereisen. Hierover is echter nog teweinig bekend, zodat voor de zure lopen geen speciale
saprobie-beoordeling is ontworpen. De zure lopen worden beoordeeld met
dezelfde indicatorensystemen als de niet zure lopen.
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gekozenworden.Hetisechterzelfsvoordedriehoofdtypen (sterkeren
mindersterkstromendeenzurelopen)nognietmogelijkeengaafvoorbeeld
indetailtebeschrijven.Inpar.10.2wordtuiteengezet,opwelkewijze
devoorlopigereferentie-beelden1 (dieontleendzijnaandemultivariate
analyse)hetmogelijkhebbengemaakttekomentoteenindelinginverschillende
kwaliteitsniveau'sperwatertype.Grenzentussendedrietypenhoevenvoor
deecologischebeoordelingniettewordenvastgelegd,omdatmenafhankelijk
vanwatmennawilstreveneenreferentiemoetkiezen.
Eenverdelingvandeminderstromendewatereningrotereenkleinerelopen
ismomenteelnognietuittewerken.
Inhoofdstuk6isgebleken,datookbinnendestromendewaterendestroomsnelheiddebelangrijkstemilieufactoris.Hetfunctionerenvandeecosystemen (opbouwenafbraak)wordtookdoordezefactorsterkbeïnvloed
(0_-gehalte,aan-enafvoervandeeltjes).
8.2.Stroming.
Zoalsinpar.9.4.naderuiteengezetwordt,ishetvoorhetnieuwe
saprobie-beoordelingssysteemnoodzakelijk tweetypenstromendewateren
teonderscheiden:
a)vrijwelstilstaandetotminderstromendewateren;
b)sterkerstromendewateren.
Ofeenwatergang totdesterkerofminderstromendewaterenmoetworden
gerekendwordtbepaalddoordevoorkomendemacrofauna.Ditomdatdeincidenteelgemetenstroomsnelheden teweinigindicatiegevenvoordeontwikkelingskansenvaneenbepaaldelevensgemeenschap.
Hiervoorzijndestroomsnelhedengedurendehetgehelejaarvanbelang.
Tevenszijndemetingenafhankelijkvanmanipulatiesmetdestuwen (bijvoorbeeldtenbehoevevanafvoervanplanten-materiaalbijhetschonen).
Hierbijgeldtookdatheteffectvanstromingopeenlevensgemeenschap
zichnietlaatherleidentotenkeldefactorstroomsnelheid.Andere
factorenalsdedimensiesvandewaterloopenderuwheidvanhetbodemoppervlakzijnhiervoormedebepalend.Inonderlingewisselwerkingzijn
zijsamenvaninvloedopdezuurstofhuishouding endeafzettingvan
deeltjes,debelangrijksteprocessendiemediërenindecomplexerelatie
tussenstromingenlevensgemeenschap.
Omdezeredenenisgekozenvooreendirectebiologischebenadering.
Hierbijbiedthetbestaanvansterkstromingsminnende soorten(stromingsindicatoren)demogelijkheid deinvloedvanstromingtebepalenenvoor
deorganismenrelevantegrenswaardentestellenwaarmeesterkerenminder
stromendewaterenonderscheidenkunnenworden.
Destromingsindex.
Voordetweedelingvandezewaterenisuitgegaanvandeordeningvande
stromendewaterenvolgensdeeersteasvanCANOCOendeeerstesplitsing
bijdecluster-analysevanTWINSPAN (ziehoofdstuk 6). Beiderangschikkingenzijninhoofdzaakgebaseerd opdemacrofaunaenpositiefgecorreleerdmetdefactorstroomsnelheid.
1

meteenvoorlopigreferentie-beeld isbedoeldeenbeeldvandevooreen
watertypekenmerkende soortencombinatie.Dereferentievandeongestoorde
toestandkannognietaandebestaandegegevensontleendworden (ziepar.
10.2).Voorlopigkanalleeneenbeeldgeschetstwordenvaneensuboptimale
toestand (dezewordtinhoofdstuk10niveau2genoemd).
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./*

./*

./2

./*

Uitdeliteratuuriseenlijstopgesteldvanzo'nvijftigindicatoren
voorstromendwater (ziebijlage9.2.tabel 1),eenaantalvanhenzijn
sterkgebondenaanstromendwaterenkrijgeneenweegfactor 1.Deoverige
komenookinminderstromendwater,ofsomsstilstaandwatervooren
krijgeneenweegfactor 1/2.Voorhetmerendeelvandemonstersuitminof
meerstromendwater (zo'ntweehonderd ingetal)zijnaandehandvandeze
indicatorenstromingsindicesberekendvolgensdeformule:
Istr=Z(h.w),
waarin:Istr»stromingsindex
h
=abundantieklasse (ziepar. 9.4.)
w
«weegfactor
Indezeberekeningvandestromingsindexlatenwedeabundantieeenrol
spelenomdatditnaarverwachtinggrotereverschillenopleverdtussen
sterkerenminderstromendewaterenenomdeinstromingvanenkelestromingsindicatorenmindergewichttegeven.
Enkelezeerverontreinigdemonstersuitstromendwater,B0V9,BRE3,KIB2,
LAK6,M0B8,RUC1enSCH2(ziedeTwinspan-clustering,bijlage6.8),zijn
nietbetrokkenbijdeanalyses.
Dezezoudenhetbeeldvertroebelen,omdatzijalsgevolgvandevervuiling
minderlevenskansenaanstromend-water-indicatorenbieden.
Tervergelijkingmetdestromingsindexisdetijdenshetmonsterengemeten
stroomsnelheid opeenzelfdewijzealsdestromingsindexinverbandgebracht
metderesultatenvanTWINSPANenCANOCO.Detabelinbijlage8.1geeft
eenoverzichtvanderesultaten.
Behalveinhetovergangsgebied tussendemonstersuitdesterkerende
minderstromendewateren,blijktereengroteovereenstemming tussende
CANOCO-ordeningendeTWINSPAN-clustering.
Degrafiekenindebijlagen8.2.en8.3.,visualiserendezetabel.
Hetinstellenvaneenaantalstromingsindex-respectievelijkstroomsnelheids-klassen,maaktdegegevensenigszinshanteerbaar.Detabel1en
dediagrammen1en2inbijlage8.4.,tonendeverdelingvandemonsters
overdezeklassen,rekeninghoudendmethunplaatsbinnenCANOCOenTWINSPAN.
DestroomsnelheidblijktopvallendgoedtecorresponderenmetCANOCOen
TWINSPAN,hoewelertochookeengroteoverlapbestaat.
DuidelijkisteziendatdemonstersdiebijzowelCANOCOalsTWINSPAN
indenegatievegroepvallen,gecorreleerd zijnmetlagestromingsindices
eneenlagestroomsnelheid,gemetenophetmomentvanmonsteren.Demonsters
waarvoorCANOCOenTWINSPANbeideeensnellerestromingindiceren,vertonendaarentegeneenflinkespreiding.Hetblijktdatookbijsneller
stromendewaterenstromingsindicatoren schaarskunnenzijn,vervuiling
ofverarmendemilieufactorenzullenhiervandeoorzaakzijn.
Grenswaarden.

./*

HetverbandtussendestromingsindexendeeersteasvandeCANOCO-ordening
zoalsweergegevendoordegrafiekinbijlage8.2.laatziendatzeerhoge
stromingsindices (Istr£lu,0)voornamelijkvoorkomenbijdenatuurlijke
beken,'tMerkske (MER),deChaamsebeek (CHA),deStrijbeeksebeek (STR),
deGrootebeek (GRB)endeBavelseLeij (BAV).Destromingsindexzegtdus
ietsoverhetbeekkaraktervanhetstromendewater.
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./"

Eenaantalmonsters,OUL8N84,OUL8V85enOUL8V86bezitteneenzeerlage
stromingsindexinverhoudingtothunCANOCO-rangorde.0UL8iseenwat
verontreinigdmonsterpunt,enisdanooknietbetrokkenbijhetsamenstellenvandetabelinbijlage8.1.
Eenpaarmonsterpuntenindegrafiekvanbijlage8.3.waarindestroomsnelheid isuitgezettegendeeersteasvanCANOCO-ordeningblijkeneen
relatiefsterkestromingtebezittenterwijlditniettotuitdrukking
komtineenhogerangordebijCANOCOen/ofeenTWINSPAN-clustering inde
positievegroep.DitzijndemonsterpuntenLIG2-najaar,MOEI-najaaren
ENGl-najaar.Delaatstetweemonsterpuntenzijngelegenindenabijheid
vaneenstuw,destroomsnelheidkaninzo'ngevalnogaleensgaanwisselen.
Dezeerlagestroomsnelheden,gemetenbijdemonsterpuntenBROl-najaar
enBRAl-najaarhebbenwaarschijnlijk temakenmetdegeringedimensies
vandezewaterlopen,erhoeftweinigtegebeurenofzo'nwaterloopvalt
stil.
Uitbijlage8.4.,diagram 1valtvoordestromingsindexeengrenswaarde
van3,0afteleiden,waarmeeeenenigszinsarbitraireonderverdeling
wordtgemaakttussendesterkerstromende (Istr£3,0)endeminder
stromendewateren (Istr<3,0).Erishierbijgeletopdeverdelingvan
demonsterswaaroverCANOCOenTWINSPANeengelijkoordeelgeven.
8.3.Begerkingen.

./'

Aandetoepassingvandestromingsindexzittenechtereenaantalbeperkingen:
Verontreinigdewaterenkunnennietgoedmetbehulpvanstromingsindicatoren
opstromingbeoordeeldworden.Ditisechtergeengrootbezwaaromdatde
saprobie-indicatorenwaarvoorhetonderscheidvanbelangisvoornamelijk
voorkomenindewatschonerewateren (ziebijlage9.2.,tabel1).
Bijhettoepassenvandestromingsindexteronderverdelingvandestromende
waterendienentussenvoor-ennajaarsterkwisselendemonsterpuntenen
monsterpuntenwaarvandestromingsindexronddegrenswaardeligteensaprobiebeoordelingtekrijgenvolgensbeidesystemen.Ofhetonderscheidvoorbepaaldemonsterpuntenvanbelangiszaldanblijken.

-52 _

9. UITWERKINGVANDEMETHODEVOORSAPROBIE-BEOORDELING.
Indithoofdstukwordtaangegeven:
-watmetdealgemenebeoordelingbeoogdwordt,zowelinzijntotaliteit
alsperklasse (par.1);
-hoeingrotelijnendealgemene saprobiebeoordeling endebodembeoordelingmetbehulpvanmacrofaunaenproducententotstandkomen(par.
2-7);
-watdekonsekwentieszijnvandegemaaktekeuzen (par. 8 ) ;
-watdebelangrijksteverschillenzijnbijbeoordelingvanmonsters
volgensdenieuweenvolgensdeoudemethode (par. 9).
9.1.Dealgemenebeoordeling (A-beoordelingvoorstromendewateren.
Alsuitgangspuntisvastgesteld,datdebeoordelingbeoogtaantegeven,
inwelkemateafbraakprocessen inhetecosysteemplaatsvinden (par.7.2.)
Voorwatbetreftdeafbraakprocessen inhetopenwaterkanaansluiting
wordengezochtbijdeNederlandseenbuitenlandse literatuur (Caspers&
Karbe,1966;Slâdecek,1973;Klapwijk,1988).Verderleekhetdienstig
omdeklasse-indeling enigszinstelatenaansluitenopdeIMP-indeling.
Debetekenisvandeklassenkanbiologischenchemischweliswaarniet
gelijkzijn (bijdeIMP-beoordelingwordtbijvoorbeelddebodemniet
betrokken),maarermoeteenvergelijkbarehoogtezijnvandeklassen.
Deklassenmoestengedefinieerdwordenaandehandvanmeetbarekenmerken,inditgevalaantallenvanmacrofauna-organismen.Hetisechter
vanbelangaantegeven,welkewijzevanfunctionerenongeveerbeoogd
wordt.Inaansluitingopdeliteratuurkanklasse5omschrevenworden
alshetmilieu,waar:
1.voornamelijkofuitsluitenddecompositieplaatsvindt;
2.tenminste 'snachtsofindebodemanaërobesituatiesvoorkomen.
Klasse4iseenzeervoedselrijkmilieu,waarindeafbraakdomineerten
noganaërobieindebodemvoorkomt.
Klasse3iseveneenszeervoedselrijk,maarwaarmogelijkoverheerst
overdagdeproductieoverdeafbraak.Opdebodemisopdiverseplaatsen
verteerdenonverteerdorganischmateriaalaanwezig.
Inklasse2zijnopbouwenafbraakalwatminderintens,zodat(in
stromendwater)slechtsweinigvariatieinzuurstofgehaltevoorkomten
ookdebodemvrijgoedvanzuurstofvoorzienis.
Klasse1ishetmilieu,waar:
1.zeerintensieveopbouw-enafbraakprocessenontbreken;
2.dientengevolgeookhetzuurstofgehaltevrijstabielis;
3.debiomassavandeproducentendusbeperktmoetzijn.
Eenenanderwordtgeconcretiseerd indehiernavolgendebeoordelingsmethode.Hierbijspeleneenrol:
-dewijzevanbemonstering;
-eenindicatorenlijstvandemacrofauna ("het systeem");
-eenverwerkingsmethode (dewijzewaaropmenvandezegegevenstot
klassenkomt);
-deproducenten.
Overeenkomstigdeconclusiesvanhoofdstuk5endeuitgangspuntenin
par.7.2.berustdenieuwemethodegeheelopdezelfdeprincipesenwerkwijzenalsdetotophedengangbare.Inhethiernavolgendezalechter
blijken,datvrijaanzienlijkeaanpassingengewenstzijn.
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9.2.Dewi^jzevanbemonstering.
./*

Derichtlijnenvoordebemonstering staanbeschreveninbijlage9.1.In
grotelijnenkomendevoorschriftenovereenmetdetotdusverreinhet
Hoogheemraadschapvigerende.
Voorhetprincipevandealgemenesaprobie-beoordeling isvanbelang,dat
hetmacrofaunamonstervoordehelftindebodem,voordehelftinde
waterfasewordtgenomen (ofnaareengelijkeverhoudingwordtomgerekend).
Ditisvanbelangomtekomentoteenevenwichtigaandeelvandekwaliteitvanwaterenbodemindeuiteindelijke index.Indieneenvandeze
componentennietgoedkanwordenbemonsterd,isinprincipegeenA-beoordelingmogelijk.Indetest-fasezalmoetenwordenbekeken,ofvandit
principemoetwordenafgewekeninhet (extreme ?)geval,dattochvoldoendespecifiekeindicatoren (zie9.7.)voorbeidefasenaanwezigzijn.
9.3^_Deindicatorenlijsten_van_de_macrofauna1

./*

Eengrootaantalmacrofauna-soortenkangebruiktwordenalsindicatoren
voordealgemenesaprobiebeoordeling.Eenlijsthiervanistevindenin
bijlage9.2.Voordesamenstellingvandezelijstenzijndevolgende
gegevensgebruikt:
- literatuurgegevens (MollerPillot,1971;Zelinka&Marvan,1961;Peters
e.a.1988);
-ongepubliceerde concepten (voorhetnieuwehandboekBiologischewaterbeoordeling;MollerPillot&Buskens,invoorb.);
-gegevensvanhetHoogheemraadschap zelf;inhetbijzonderdeplaatsing
vandiversesoortenmetbehulpvanmultivariatetechniekenalsbesprokeninhoofdstuk6.
Doordateenaantaldiergroepenensoortennietindeindicatorenlijsten
zijnopgenomen,kandedeterminâtietijdinveelgevallenwordenbeperkt.
HetA-systeem (=delijstvanindicatorenvoorA-beoordeling)verschilt
vanhetB-systeem,doordatereenaantalbewonersvandewaterlaagin
voorkomenendoordatinhetA-systeembodembewonerszijnopgenomen,die
meerreagerenopdekwaliteitvanhetwaterbovendebodem (dezeontbrekeninhetB-systeem).
9.4.Dealgemenesaprobie-indexendeindelinginklassen.
Inpar.4.1.isgebleken,dathetwenselijkis,nietdeabsoluteaantallen
tegebruikenbijhetberekenenvaneenindex,maareen(alofnietlogarithmische)verdelinginabundantieklassen.Gekozenisvooreenverdeling
inonderstaandeklassenendedaarachtervermeldewaardenvoordeberekeningen:1-2exx.
waarde1
3-9exx.
waarde2
10-99exx.
waarde3
100-999exx.
waarde4
1000-....exx.
waarde5
Verderzietmenindeindicatorenlijst,datindicatiegewichtenworden
toegekend:1voordemeestetaxa,ivoordemeertolerantesoorten,die
mindergebondenzijnaanéénbepaaldegraadvanverontreiniging.
Omabundantieklassenenindicatiegewichten tekunnengebruiken,wordt
gebruikgemaaktvandeS-index(Pantle&Buck,1955;Slädecek,1973).
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Dezegeeftdegemiddeldeindicatiewaardevandeindicatorenweerenis
inprincipevergelijkbaarmetdeK-index.Dezesaprobie-indexSwordt
berekendmetdeformule:
m

Z h.g.s

Eh.g
Hierinish=abundantieperaangetroffenindicatorsoort (zieboven)
g•indicatiegewicht (zieboven)
s»saprobie-indicatiegewicht
Desaprobie-indicatiewaarde slooptvan1tot5,overeenkomstigde5
klassenvanhetsysteem (1voordeindicatorenvanzeerzuiverwater,
5voordetaxa,diekenmerkend zijnvoorsterkeorganischebelasting).
Indeindicatorenlijstzietmen,datdewaardevansvoorsommigetaxa
afhankelijkisvandestroomsterkte.Wanneerbepaaldeindicatorenaanwezigzijn,magmenstellen,dathetsysteemopeenbepaaldewijze
functioneert.
Inverschillendewatertypenisditnietzondermeerwaar.Bijsnellere
stromingissprakevaneenvergelijkbaarfunctioneren,wanneerdeorganischebelastinghogerisdanineenlangzaamstromendwater (erisdaar
namelijkookmeerzuurstofbeschikbaar).Soorten,diedusenigszinsafwijkendreageren (bijvoorbeelddoordatvrijwelalleenhetzuurstofgehaltedoorslaggevend is)moetendaaromperwatertypeeenandereindicatiewaardekrijgenensomsookeenanderindicatiegewicht.Tussenverwante
watertypenzijndeverschillenmeestalmaarklein.VoordeA-beoordeling
instromendewaterenkonwordenvolstaanmettweeindicatorenlijsten.
Voorhetbeoordelenvaneenwatergangmoetdusallereerstwordenvastgesteld,ofdeindicatorenlijstvoorsterkerofdievoormindersterk
stromendewaterenvantoepassingis.Ditgebeurtopgrondvandestromingsindex,zoalsbeschreveninhoofdstuk8.Menkandeindelingvandemonsterpuntenvoorlangeretijdgeldigverklaren,omvoortdurendwisselenvan
lijsttevoorkomen.
Degemiddeldeindicatiewaarde Skanvariërenvan1tot5.Deklassegrenzen
zijnalsvolgtvastgesteld:
S1,0-2,2=klasse
1
S2,3-2,7=klasse
2
S2,8-3,2-klasse
3
S3,3-3,7-klasse
4
S3,8-5,0=klasse
5
Schijnbaarzijnklasse1enklasse5veelbrederdandeoverigeklassen.
Ditwordtveroorzaaktdoordesamenstellingvandeindicatorenlijst.
Erzijnrelatiefweinigsoorten,waarvande saprobie-indicatiewaarde
1of5bedraagt.Dezesoortenzijnwelzeerspecifiekendaaromgoed
bruikbaarinhetsysteem.Hetisechtervrijwelnietmogelijk,dat
soortenmeteendergelijkeindicatiewaardedomineren.Hetzouookniet
inovereenstemming zijnmetdeklasse-omschrijvingen inpar.9.1.,alleen
dezeextremegevallentotklasse1ofklasse5terekenen.Omdezelfde
redenwordtdoordemeesteinstantiesvoordeKindexnietK12345,maar
K135gebruikt.Bijdehiergepresenteerdeklasse-indelingwordeneen
aantalnadelenvandeK135vermeden.
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9.5.Deproducenten.
Deproducenten (algen,waterplanten)wordengebruiktvoorcorrectieen
aanvullingvandeA-beoordeling.Perklassezijngrenzengesteldaande
mate,waarinfytoplankton,draadalgenof (bepaalde)waterplantenaanwezig
mogenzijn.
Hetmacrofauna-onderzoek levertdusslechtseenvoorlopigeclassificatie;
deeindclassificatieberustopmacrofaunaenproducentensamen.
Dewijze,waaropdeproducentenwordengebruikt,isinverkorteweergave
tezieninonderstaandoverzicht:
w a t e r p l a n t e n 1
gr.Elodenut2 totaal groep1+23
>50%
>75% >1soort
klasse5

-

-

—

klasse4

+

+

—

klasse3

+

+

-

klasse2

-

-

+

klasse1

—_

—

draadwieren fytoplankton
bloei1*
>50%

+
+

+

Deinditoverzichtgenoemdepercentageszijnbedekkingspercentages.
Indiendegenoemdepercentagesergensinhetonderzochtetrajectovereen
lengtevanmeerdan10meteroverschredenworden,isdetabelvantoepassing.
Deaanduiding— betekent,datinhetbetreffendegevaldezeeindclassificatieonmogelijkis.
Wordt (voordedoordemacrofaunavaneenbepaaldmonsteraangegevenklasse)
ineenvanbovenstaandekolommen"-"aangegeven ("tegenindicatie"),danwordt
voordeeindclassificatiedeS-waardemet0,4gewijzigd,bijtweeofdrie
tegenindicatiesmet0,5.HeeftmenbijvoorbeeldeenS-waarde 2,6entoch
massaaldraadwierenen/offytoplantonbloei,danwordtdeuiteindelijkeSwaardemet0,4 respectievelijkmet0,5verhoogd,omdateréénrespectievelijktweetegenindicatieszijnvooreenzogunstigebeoordeling.BijSwaarde4,0krijgtmenomdezelfderedeneenverlaging.
Afwezigheidvanproducentenkaneveneenssamenhangenmetorganischeverontreiniging.Omdathierookgeheelanderezakeninhetspelkunnenzijn
(beschaduwing,erosie)kanontbrekenvanplantengroeinietindeclassificatiewordenbenut,maaralleeninheteindoordeel (inwoorden)vande
onderzoeker.

*onderwaterplantenwordenverstaanalledoorMaes(1990)genoemdesoorten
zaadplanten+Charophyta (dusgeentypischeoeverplantenalsRietenZegge).
2

dedoorMaes (1990)inééngroepgeplaatstesoortenzaadplantenElodea
nuttallii,Ceratophyllumdemersum,LemnagibbaenSpirodelapolyrhizamet
toevoegingvanPotamogetonpectinatus.
3

allesoortenzaadplantenenCharophyta,dievolgensMaes (1990)nietvoorkomeninvervuild (3)enernstigvervuild (4)water.
IL

*

vanfytoplanktonbloeiwordtgesprokenalshetwatereengroenachtigekleur
heefteneendoorzichtvanminderdan75cm.

+
+
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9.6.Debeoordelingvandetoestandvandebodem(B-beoordeling).

./*

Debeoordelingvandebodemtoestandbeoogtinprincipehetzelfdealsde
beoordelingvanhetwater.Datwilzeggen,datdeklasse-indelingvooral
betrekkingheeftopdemate,waarinafbraakprocessen indebovenstebodemlaag (5-10cm)plaatsvinden.Klasse5betreftdetoestand,waarinvrijwel
degehelebovenlaaganaëroobis.DeindicatorenvanhetB-systeem (zie
bijlage9.2.)geveninformatieoverdemate,waarinindebodemrotting
optreedt.ZijzijnookalleinhetA-systeemgeplaatst,omdatditlaatste
debodemtoestandmedeomvat.
DeberekeningvandeS-indexendeklasse-indelingverlooptopdezelfde
wijzealsbijdeA-beoordeling.Deaanwezigheidvanproducentenwordt
nietbijdebodembeoordelingbetrokken.
BijderapportagemoetdeverhoudingtussenA-enB-beoordelingperwatergangwordentoegelicht.Hierinligtookdebelangrijkstebetekenisvan
eenafzonderlijkebodembeoordeling.Bijalleanderesystemenwordtvoldoendeduidelijk,inhoeverreeeneventueleslechteontwikkelingvande
levensgemeenschapdooreenvervuildebodemwordtveroorzaakt.Eenafzonderlijkebeoordelingvandewaterlaag ishieruitechterniettedestilleren,omdatdeA-beoordelingwéleenmengselisvanwater-enbodembeoordeling (ziepar.7.2.3.).
Overdevraag;welkefactorenineenverontreinigdebodemhetmeestop
demacrofaunavaninvloedzijn,bestaatnoggeengoedbeeld.Hetzuurstofgehalteiszekerbelangrijk,maareeninactievehumeuzesublaagwerkt
uiteraardnietzonegatiefalseensterkrottendebodem.Sulfideenzware
metalenkunneneenrolspelen,maardeB-beoordeling kanzekergeenmaat
zijnvoordebelastingmetmetalenofanderespecifiekeverontreinigende
stoffen.Hetblijftprimaireenbeoordelingvandebelastingmetafbreekbaarorganischmateriaal.
9.7.VoorwaardenvoorA-enB-beoordeling.

./"

./*

OmeenA-beoordeling éneenB-beoordeling tekunnentoepassenmoethet
monsterovereenkomstighetbemonsteringsvoorschriftinvoldoendemate
indebodemenindewaterlaagzijngenomen (ziepar.9.2.).
Verdermoethetmonstervoldoendeindicatorenbevattenvoordetoestand
vanbodemenwater.Inbijlage9.3.wordtditaspectnaderuitgewerkt.
Hetaantalindicatorenvoordebodemtoestand isvoldoendealsde
abundantieEh.gvandeB-indicatoren tenminste9bedraagt.Isditlager,
danmoetkritischbekekenworden,ofB-énA-beoordelingnogverantwoord
(betrouwbaar)zijn.(DeA-beoordelingbetreftimmerszowelwater-als
bodemfase!).Vooralinsterkverontreinigdwatereninzurelopenzal
beoordelingdanvaaknogmogelijkzijn,medeomdatA-indicatorenvaak
ookopdebodemtoestandreageren.
OmlaatstgenoemderedenishetaantalA-indicatorennietbruikbaarals
maatvoordebetrouwbaarheidvandebeoordelingvandewaterfase.Ermag
geachtworden,datdeindicatorenvoordewaterfasevoldoendehabitat
hebbenalstenminste4vandetaxagenoemd inbijlage9.2.lijst5
(taxa,diespecifiekreagerenopdeomstandighedenindewaterlaag)in
hetmonsteraanwezigzijn.Isditaantallagerdan4,danmoetweer
kristischbekekenworden,ofA-beoordelingnogverantwoord is,waarbij
onderanderevergelijkbare overwegingengeldenalsindevorigealinea
genoemd.
Deverantwoordingvandeindezeparagraafgenoemdeaantallenindicatorenwordtgegeveninbijlage9.3.
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9.8.Dekonsekwentiesvandegemaaktekeuzen.

./*

Determinatie.Aangeziennuduidelijkisvastgelegd,welkegegevenswélen
welkenietbijdebeoordelingwordengebruikt,kanbijhetuitzoekenen
determinerentijdwordenbespaard.Indienmenzoublijvenuitzoekenen
determinerenzoalsvroeger,zoudenieuwemethodeméérinplaatsvan
mindertijdgaankosten.Medeomdatnaasthetroutinematigonderzoekmeer
gerichtprojectmatigonderzoekzalmoetenplaatsvinden,iseffectief
werkennoodzakelijk.Derichtlijnenvoorhetuitzoekenendevereiste
determinatieniveau'swordenvermeldinbijlage9.1.
Beperkingen.Degewijzigdekeuzesleidenertoe,dathetnietmogelijk
zalzijn,naastdenieuwemethodeooknogdeK-index teberekenenof
BINORMAtoetepassen.Hetopenhoudenvanallemogelijkhedenzourelatiefveeltijdeisenwegensdenoodzaakallesuittezoekenentedetermineren.Vandierendienietverzameld zijnisalleendegroepsnaamgenoteerd.Wélzalhetverzameldemateriaalsteedswordenbewaard,waardoorinbijzonderegevallenextradeterminatiesineenlaterstadium
theoretischmogelijkblijven.Verderblijfthetvrijgoedmogelijklangjarigetrendszichtbaartemaken,namelijkdoorvooroudemonstersde
S-indexteberekenen.Hierbijkanineenenkelgevaleenafwijkingoptreden,omdathetbemonsteringsvoorschrift enigszinsisgewijzigd.
9.9.Vergelijkingvanhetnieuwesap_robiesy_steemmetdeoudeK-index.
Omwateigenschappenvanhetnieuwesaprobie-systeemteonderzoekenen
tevergelijkenmetdeK-index isvoortweemonstersdeA-enB-beoordelinguitgewerkt.
Bijhettoepassenvanhetnieuwesaprobie-systeemopmonstersdiebedoeldzijnvooreensaprobie-beoordeling doormiddelvandeK-index,
moetmenbedenkendatdewaterfaseinsommigegevallenonvoldoendezal
zijnbemonsterd,ditisechtertetoetsenzoalsbeschrevenisinpar.
9.7.
DeSchorsleij,figuur9.1.
DeSchorsleij (SCH2)iseengenormaliseerdebeek,waarvanhetbemonsteringspunt 1kmbenedenstroomsisgelegenvaneenlozingspuntvaneffluent
vanr.w.z.i.Rijen.
Zoalstezienisinfiguur9.1.maaktdeK-indexopditmonsterpuntsoms
sprongenvanweltweeklassen,inpar.4.2.3.isopgemerktdatabundantieschommelingenvanbepaaldeorganismendienietsterkvoorsaprobieindicerendezesprongenveroorzaken.DeA-enB-beoordelingblijkenafzonderlijkstabielertezijndandeK-index.
Uitdefiguurvaltvoortsoptemakendatdebodemfase (B-beoordeling)
zekereenklasseslechterisdandegecombineerdebodem-/waterfasebeoordeling (A-beoordeling).Deslechtebodemkwaliteit isnietverwonderlijk
geziendeeffluentlozing.Debeterewaterkwaliteitvandewaterfase
stemtovereenmetdegunstigechemischeanalyseresultatenwaarheteffect
vandeeffluentlozingnauwelijkskanwordengeconstateerd (HoogheemraadschapWest-Brabant,jaarverslagen1987en1988).

-58AaofWeerijs,bovenstrooms,figuur9.2.
AAW8iseenmonsterpuntdatligtnabijdegrensmetBelgië.Dekwaliteitvan
dezebredegenormaliseerdebeeklaatdanookopditpuntflinktewensenover.
Interessantaanfiguur9.2.isdatdeB-beoordeling eentegenovergesteld
seizoenseffectvertoontvergelekenmetdeK-index.HetnajaarblijktkonsekwenteenongunstigereB-beoordeling tekrijgen,ditkomtovereenmetdeverwachtingdatinhetnajaar,tengevolgevaneenverminderdeafvoer,vermodderingvandebodemoptreedt.Ookinpar.4.2.isditverschijnselnaarvoren
gebracht.
DeA-beoordeling isnet,alsdechemischeanalyseresultaten,overdejaren
redelijkkonstant.OokbijAAW8beweegtdeA-beoordelingzichopeen
gunstigerniveaudandeB-beoordeling.
DeberekeningvandeA-enB-beoordelingvoormonstersvandeafgelopen
jarenzalveelinformatieopleveren,deuitkomstenmoetenechterzorgvuldigwordengeïnterpreteerd omdatvoordezemonstersgeenrekeningis
gehoudenmeteenvastebemonsteringsverhouding tussenbodem-enwaterfase.
Figuur 9 . 1 .
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10.DEECOLOGISCHEBEOORDELING.
10.1.Doelstellingencriteriavoor_deteontwikkelen_methode^

,/'

Hetbelangvaneenecologischebeoordelingwordtuiteengezetinpar.7.3.
Doelvanecologischebeoordelingisdeinvloedinteschattenvanzoveel
mogelijkfactoren,diebepalend zijnvoordekarakteristiekenvandewatertypen.Meerinhetbijzondergaatheterom,factorenoptesporen,die
eenoptimaleontwikkelingvanhetspecifiekeecosysteemindewegstaan.
Eenmeeropéénfactor (bijvoorbeeld saprobie)gerichtebiologischebeoordeling,dieuitgaatvaneendeelaspectvanhetcomplexvanmilieuvariabelen,isnietgeschiktomdetotalelevenskansenvandekenmerkende
aquatischelevensgemeenschap inteschatten.Dezelaatstewordtimmers
bepaald,nietalleendoorhetsaprobie-aspect,maarookdoorbijvoorbeeld
anthopogeneveranderingeninwaterhuishoudingenmorfologie.
Erzijnreedseenaantalmethodiekenontwikkeld diegeschiktkunnenzijn
alsbasisvooreenecologischebeoordeling.
Eendiversiteitsmaatwordtvaakgebruiktomaantegeveninwelkemate
eenecosysteemontwikkeld/gestoord is.Vrijrecentelijkisereenmethode
ontwikkeld,deAMOEBE-presentatie,waarbijeenbeperktaantaldiersoorten
indicatorenzijnvoordematewaarinhetsysteemalsgeheelvoor-of
achteruitgaat.Beidemethodengevenonvoldoendeinzichtindefactoren
diehetecosysteembepalen.
Verdonschotheeftinzijnproefschrift (Verdonschot,1990)eenecologische
typologiegepresenteerdvoordeprovincieOverijssel.
Voordeverschillendewatertypenheefthijeennetwerkgeconstrueerdwaarin
cenotypen (groepenmonsterpuntenmetkarakteristiekemacrofaunalevensgemeenschappen)endeonderlingerelaties (hoofdfactoren)zijnweergegeven.
Dezemethodebiedteenhandvatwaarmeeeenecologischebeoordelingkan
wordenuitgevoerd,enwaarbijtevensderichtingwaarineenecosysteem
zichkanontwikkelenwordtverduidelijkt.Inbijlage 10.1.zijndeachtergrondenvandezemethodeverderbeschreven.
Hetontwikkelenvaneencompleteecologischetypologiealsbasisvooreen
beoordeling inWest-Brabantishiernietaandeorde.
Tenaanzienvandeecologischebeoordelingzijneenaantalcriteriageformuleerddiegeleidhebbentotdeuiteindelijkevormvandeecologische
beoordeling.
1.Deecologischebeoordeling isbedoeldvoorhetbeoordelenvandegrote
meerderheidvandewatergangenennietvooreennauwkeurigebeoordelingvandeallergaafstevoorbeelden.Voorhetinvullenvanecologischedoelstellingenismeernodig.
2.Debeoordelingmoetaangepastzijnaanderegioenaandewatertypen.
3.Deecologischebeoordelingdientnauwaantesluitenbijdesaprobiebeoordeling (A-enB-beoordeling),zodaternietveelextratijdhoeft
tewordengeïnvesteerd.
4.Hetsysteemdientzodanigopgebouwd tewordendatdestorendefactor
dieeenverdereontwikkelingbelemmertkanwordenachterhaald.
5.Testrengeeisenvooreenvandefactorendieindebeoordelingeen
rolspelenmogennietdeoverigefactorenonzichtbaarmaken.
6.Debeoordelingdientevenalsdesaprobiebeoordeling geclassificeerd
tezijnin5klassen.
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Vorengenoemdecriteriahebbengeleidtothetsysteembeschreveninparagraaf10.2.Hetisopgebouwduitverschillendeonderdelendiespecifieke
informatiegevenomtrentverschillendeaspectenvandewaterkwaliteit.
Onderdelenvandebeoordeling zijnonderanderedefactorendiebijde
multivariateanalysenaarvorenkwamen:
-desaprobie;
-stroming;
-pH;
-permanentie.
Ookanderestorendeinvloedenmoetenechterdeclassificeringvoordeze
beoordelingmedebepalen,bijvoorbeeld erosiedoorpiekafvoeren.Inde
regelzullensterkerestoringenleidentotafnamevandesoortenrijkdom
ineenwatergang.Omdezeredenisdezefactorbijdebeoordelingvan
grootbelang,ookalweetmendanvaaknietomwelkefactorhetgaaten
ookalzijnerstoringen,dieeerdertotvergrotingdantotafnamevan
desoortenrijkdomleiden.
10.2.PraktischeuitwerkingvandeE-beoordeling.
10.2.1.Inleiding.
Omaandelandelijkeeisentekunnenvoldoen (algemeneecologische
functievanwateren)eneenbasisteleggenvoordeopbouwvaneenbeoordelingsmethode indeprovincieNoord-BrabantzalbijhetHoogheemraadschapeenalgemeneecologischebeoordelingwordengegeven.Hieronder
zaleensysteemwordenuitgewerktwaarmeedeecologischewaardevaneen
middelgrootstromendwaterkanwordenbeoordeeld.Eendergelijkeopzet
kanlaterwordengemaaktvooranderewatertypen.Buitenbeschouwing
blijvennu:
-kleinerivieren (BenedenMark,Dintek,SteenbergseVliet)
-Pleistocenebovenloopjes(alofnietdroogvallend)
-stilstaandewateren:vennen,vijvers,wielen,weteringen,kreken,
kanalenenz.
Indetoekomstzullenzoweldetypologiealsdenormstelling ineen
brederkadermoetenwordenontwikkeld.
10.2.2.Uitgangspunten.
Zoalsuitdevoorgaandeparagrafenisgebleken,isvoorhetvolledig
ontwikkelenvaneenmethodevoordeE-beoordelingnodig:
1)VoorelkbinnenWest-Brabantvoorkomend (middelgrootstromend)watertypeeenvertegenwoordigervandehoogste ecosysteemontwikkeling
(dereferentie).
2)Eensetmilieufactoren,metnamestoringsbronnen,dievanbelangrijkeinvloedzijnopdematevanecosysteemontwikkeling.
Perwatertypekanmetdereferentiealsoptimalesituatie,voorelk
vandemilieufactoreneen"maatlat"ontworpenworden.Nainpassing
vandeverschillendemaatlattenineenclassificatiesysteem,iseen
ecologischebeoordelingmogelijk.
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10.2.3.Dereferentie.
Depyramidevandeecosysteemontwikkeling (ziebijlage10.1)illustreert
deuitsplitsingvansteedsmeergedifferentieerdewatertypennaarmate
deverstoringvandeecosystemenafneemt.Detypologiedieinhoofdstuk
6.7.voordemiddelgrotestromendewaterenisbesproken,isgebaseerd
opwaterendiealleninminderofmeerderemateverstoordzijn.DeverkregentypologieisdusslechtstotopzekerehoogtevoorhetE-beoordelingssysteem (=E-systeem)bruikbaar.Deeigenlijkereferentie (hetideaal
beeldvanelktype)isnamelijknietbekend.Vanwegehetontbrekenvan
zeerhoogontwikkelde levensgemeenschappenbinnenonsgebied isinvulling
vandewatertypendiezichinbiologischopzichtzoudenkunnenvoordoen,
indienzedekanskregenzichteontwikkelen,ookopdezewijzenogniet
mogelijk.
Inhetverledenzullenzichongetwijfeldookmeerwatertypenensubtypen
hebbenonderscheidenbinnenWest-Brabant.Deweinige onderzoeksgegevens
dieuithetverledenbekendzijnlenenzichechterbijlangenanietvoor
eennaderuittedifferentiërentypologie.
Ditisweliswaareenhandicap,maaruitgaandevandegevondenwatertypenkantocheengrootgedeeltevanhetE-systeemwordengeconstrueerd,
namelijktotenmetdatniveauwaarvoorvoldoenderepresentantenbinnen
onzemonstersetaanwezigzijn.Zijvormenonzevoorlopigereferentiebeelden.
Degrotereminderstromendewaterenzijnbijgebrekaanvoldoendegegevensnietvandekleinereminderstromendeafgesplitst,ditzouin
latereinstantiealsnogkunnengebeuren.
10.2.4.Storingsbronnen.
Bijdestromendewaterenzijndebelangrijkstestoringsbronnen:organischevervuiling,hypertrofie,gifstoffen,erosiedooreenonregelmatigerwaterafvoer,stagnatieenincidenteeldroogvallenvanhetstroombed.Bovendienisvoornatuurlijkebekennormalisatie1 envoorzurewaterlopeneenverhogingvandezuurgraadeenernstigestoring.
Dematewaarindezestoringsbronnenoptredenineenstromendwatermoet
inallegevallenwordenbepaaldaandehandvanbiologischeparameters.
Devoornaamsteredenis,datnietdeabsolutegroottevandestoringsbronrelevantis,maardegroottevanheteffectdatdestoringsbron
heeftopdelevensgemeenschap.Eentweederedenisdatmenallefactoren
nietpermanentkanmeten,daarbijkunnensommigefactorenslechtsbij
toevalwordenopgemerkt.
Debiologischeparametersdiewordenbenutvoorhetkwantificerenvan
storingsinvloedenzijn:
-algemenesaprobietoestand(A-beoordeling):
indicerendvoor:organischeverontreiniging,hypertrofie;
-desaprobietoestandvandebodem(B-beoordeling):
indicerendvoor:organischebelastingvandebodem,optredenrottingsverschijnselen;
-dematewaarinstromingsindicatorenvoorkomen(stromingsindex):
zegtietsover:normalisatie/beekkarakter,stagnatie;
-aantaltaxa:
indicerendvoorstoringsinvloedenvanallerleiaard.Hetaantaltaxa
neemtgewoonlijkafbijhetoptredenvanstoringen;
1

Normalisatieleidtinhetalgemeentoteengeringerestroomsnelheiden
deruimtelijkevariatieneemtaf.Bijstuwingookkansopstagnatie.
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- aantal permanentte indicatoren:
indicerend voor demate waarin permanent water aanwezig is geweest
gedurende het voorgaande half jaar;
- aantal zuurminnende taxa en zuurmijdende taxa:
deze twee parameters zijn indicerend voor de zuurgraad.
Gifstoffen kunnen zeer specifiek een deelvan de organismen treffen.
Slingerwormen (Tubificidae) zijnbijvoorbeeld sterk gevoelig voor de
aanwezigheid van zware metalen (Moller Pillot, 1971).Dit houdt verband met hun levenswijze alsdetrituseters rond het bodemoppervlak,
zwaremetalen hechten zich aan bodemdeeltjes dat ingrote hoeveelheden
het spijsverteringskanaalvan deworm passeert.Het plotseling of om
onbekende reden ontbreken vanbepaalde diergroepen kan dan ookwijzen
op vergiftiging.
10.2.5.De classificatie voor het E-systeem.
Parallel aan de saprobie-beoordeling omvat de E-beoordeling eenbeoordeling overvijf niveau's (indit geval niveau's genoemd, omverwarring met de saprobie-klasse tevermijden).
Globaal kunnen de E-niveau'salsvolgt worden omschreven:
Niveau 5: eenmilieuwaarin vrijwel alleen soorten aanwezig zijn,die
sterke storing indiceren ofwaarin slechts enkele organismen voorkomen.
Niveau 3:eenmilieuwaarin ofwel:
- de soortenrijkdom evengroot is als of groter isdanbij de referentie,
maar danmet weinig of geenvoor hetwatertype karakteristieke soorten,
of:
- opvallend weinig dieren aanwezig zijn,of:
- de diversiteit bijzonder laag is,of:
- bepaalde taxonomische groepen ontbreken (bijvoorbeeld ten gevolge van
vergiftiging ofdrooglegging).
Niveau 1:dit milieu kent de aanwezigheid van eenperwatertype en subtype vast te stellen aantalkarakteristieke soorten en een karakteristieke
diversiteit aan soorten en/of hogere taxa,ook de aanwezigheid van een
bepaalde soort of eenbepaalde talrijkheid van een soort (niet meer en
niet minder) zijnmogelijk tedefiniëren voor dit milieu.
Voorwat betreft niveau 1heeft Claassen (1987)er op gewezen dat voor
het hoogste niveau een algemene normstelling niet meer zo relevant is.
Iedere waterloop (ofplas)heeft zodanig eigenkenmerken, dat een nauwkeurige studie van dewerkzame factoren en een ophet betreffende water
toegesneden beheersplan nodig is.
Voor niveau 1is zojuist,weliswaar op globalewijze,aangeduid aanwat
voor normen dewaterlopen moeten voldoen,maar invulling per type is
voor dit niveauniet zonder specifiek onderzoek mogelijk.
Omdat waterlopen vanhet hoogste niveau in ons gebied niet meer voorkomen zijn deniveau's op eenmeer practische wijze ingedeeld.Namelijk:
niveau 2is zodanig gekozen datwaterlopen die zich duidelijk inkwaliteit van de overige onderscheiden (onzevoorlopige referentiebeelden) in
dit niveau terecht zullen komen.
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10.2.6.InvullingvandecriteriavoordeE-beoordeling.
Incriteriabinnendeclassificatie,voorelkebiologischeparametervoor
dedriewatertypen,zijnvastgesteldopbasisvandeeigengegevensen
opgrondvandeliteratuur.
Figuur10.1.geefthiervaneensamenvatting.Voorniveau5 (deongunstigste
situatie)hoeftgeenenkeleeistewordengesteld.
Eenwatergangdienietaandeeisenvoldoetvoorniveau2,valtautomatisch
inniveau3,enz.Niveau1is,zoalsinpar.10.2.3.isbeargumenteerd,
nognietingevuld.
Onderstaandecriteriazijntoegespitstopdenajaarssituatie.
Hiergaatparagraaf 10.2.7.verderopin.

tekiezenreferentie

niveau4
a b c

1

A-klasse£
B-klasse £
Stromingsindex£
Aantaltaxaè
Aantalpermanentie-ind.£
Aantalzuurminnendetaxa2
Aantalzuurmijdende taxa£

4
4
3
20

4
4
1

-

1
4

4
4
1
20

niveau3
a b c
4
4
6
25

4
4
2

3
4
3
25

niveau2
a b c
3
3
15
30
3

3
3
3

5
1

Figuur10.1.Beknoptoverzichtvandecriteriavoorhetvaststellen
vandeverschillendeniveau'svandeecologischebeoordeling,perwatertype.
1

a:sterkerstromendewateren
b:zurelopen
c:minderstromendewateren

Deargumentatievoordekeuzevandeeisenvoorelkeparametervolgthieronder.
A-enB-klasse
VoordeklassevandeA-enB-beoordeling zijndeeisenvoordeE-beoordelingextrasoepelgehoudenomanderezakenaanhetlichttelatenkomen
dandeinvloedvanvervuiling.Alsdelevensgemeenschapgoedontwikkeldis,
ondanksenigevervuiling,moetditzichtbaarzijnindeE-beoordeling!
Vanwegedemeerzelfstandigerolvandeverontreinigingsgraad vandewaterfaseinminderstromendewaterenwordtaanditwatertypevoordegunstiger
E-niveau'seenwatstrengereeisgestelddanaandesterkerstromende
wateren.Insterkerstromendewaterenisde (biologischgedefinieerde)
verontreinigingsgraadmeerafhankelijkvanhetoptredenvanoverigestoringsbronnen,eenslechteA-ofB-klasse zalinveelgevallentendelehetgevolgzijnvanstoringenalsverminderde stroming,ofdroogvallen.
Destromingsindex
Deexactewijzewaaropdecriteriazijnvastgesteldvindtuinbijlage10.2.
Kortsamengevatvolgenhierdebelangrijkstebeweegredenen.
Destromingsindexzegtietsoverhetbeekkarakter (dematewaarindevoor
eenbeekkarakteristiekebeeksoortenkunnenvoorkomen).Desterkerstromende
waterendienenopdezeparameterdusextrastrengtewordenbeoordeeld,vooral
indehogeE-niveau's,waarbeeksoorteneenkanskrijgenbijhetwegvallen
vananderestoringsbronnen.
Onderdezurelopenbevindenzichsnellerenlangzamerstromendewateren,
bovendienzullenineenongestoordeloopminderstromingsindicatorenvoorkomen (ziepar.8.2.)vandaardatdestromings-eisvrijlaagligt.

2
3
6
35
3
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Aantaltaxa
Deminderstromendewaterenkunneninpotentieeenhogeresoortenrijkdom
verwervendansterkerstromendewateren.Hetdynamischekaraktervan
strominginbijvoorbeeld eennatuurlijkebeekmaakthetvoorveelorganismen,tenzijinhetbezitvanspecifiekeaanpassingen,moeilijkomzich
ertekunnenhandhaven.
Aandezurelopenlijkthetweinigzinvolomeisenvoorhetaantaltaxa
testellen.Vannatureiseenzureloopheelsoortenarm,verliesvanhet
zurekarakter,bijvoorbeeld tengevolgevanverontreiniging,geeftinde
eersteplaatseentoenamevanhetsoortenaantaltezien,metallerlei,
nietvoorzurelopenspecifiekesoorten.
Voordepreciesewijzewaaroptotdeeisenisgekomenwordtverwezen
naarbijlage10.3.
Aantalpermanentjeindicatoren
Zievoordepermanentieindicatoren,bijlage9.2.,lijst4.Delijstis
samengesteldaandehandvanWestbrabantsegegevensuithetrapportvan
DudokvanHeel,1989enuitdiverseliteratuurgegevens.Vooreenaantal
zurelopenisperiodiekedroogvaleenterugkerendverschijnsel.Indeze
gevallenkanzijbeschouwdwordenalseenstructureelonderdeelvanhet
oecosysteem.Permanentie-eisenvoorzurelopenwordendaaromnietgesteld.
Ineenlaterstadiumkanonderscheidwordengemaakttussenpermanenteen
droogvallendezurelopen.
Aantalzuurminnendeenzuurmijdendetaxa
Zievoordeindicatieveorganismenbijlage9.2.,delijsten2en3.
VoorhetsamenstellenvanbeidelijstenisgebruikgemaaktvanderesultatenvandeTWINSPAN-clusteringenvandeliteratuur (ziedetoelichting
bijdelijsten).
DepHvandezewaterenligtinhetalgemeentussende5en6.
Behalvedetaxavanlijst3(zuurmijdendetaxa)zijnookCricotopus
sylvestris,Polypedilumnubeculosum enCaenistebeschouwenalsstoringsindicatoren,diespeciaalteverwachtenzijnindemeerdoordelandbouw
beïnvloedelopenmetpH>5,5.Doordatvannaturevaakmeerorganisch
materiaalaanwezigis,doordelagepHbeschermd tegenafbraak,leidtin
dezurelopeneengeringeeutrofiëring,metalsgevolgeenstijgingvan
dezuurgraad,alsneltotrotting.VooralChironomusenPsectrotanypus
variuszijnhiervoorkenmerkendesoorten.
Infiguur10.2staaneenaantaluitkomstenvoorhetaantaltaxauitde
zuurminnendeendezuurmijdendelijst.

Bijloop (Byll)
Kleinebeek (KLB1)
Moersloot (MOEI)(pH6,4 -6,5)
Gilzewouwerbeek (GIL1)
Leijloop (LEY5)
OudeLey (0UL3)
Bavelseley (BAV3)
Zoom (Z005)
Poolsheining (P005)(pH5,8-6,8)
Berkloop (BER3)(pH5,6-6,4)
Turfvaart (TUR1)
Oudeley (0UL8)
Turfvaart (TUR8)
Bijloop (BYL6)

zuurminnend zuurmijdend E-niveau
1
11
5
1
7
5
3
6
5
4
5
5
0
1
5
1
3
4
3
3
4
2
1
4
4
1
3
8
2
3
6
1
2
7
1
2
5
0
2
5
0
2

Figuur10.2.Hetaantalzuurminnendeendezuurmijdendetaxa,endeuit
dezeaantallenresulterendeE-niveau'svooreenaantal
najaarsmonstersuit1987.
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Devoorgesteldeeisenvoorniveau2zijndusbetrekkelijksoepel:
demeestezurelopenvoldoeninhetnajaarvan1987aandeeisenvoor
ditniveau!
10.2.7.InvloedvanhetseizoenopdeE-beoordeling.
Geblekenisdatdemeestebiologischeparametersnogalaanseizoensinvloedenonderhevigzijn.Hetnajaarsmonstervertegenwoordigtvoorde
meestemonsterpunteneenmeerontwikkeldelevensgemeenschapdanhetvoorjaarsmonster.Ditkomtondermeertotuitdrukkinginhetveelgroteraantalsoortendatmenineennajaarsmonsterkanaantreffen.Hetlijkt
daaromweinigzinvolookvoordevoorjaarsmonsterseenaparteE-beoordeling
teverrichten.
Erzounaarkunnenwordengestreefddesituatieinhetvoorjaaropeenof
anderewijzetebetrekkenbijdenajaarsbeoordeling,zodatmenindetoekomsttoteenmeercompletebeoordeling overhetgehelejaarkankomen.
10.2.8.DetoepassingvanhetE-systeem.
InhetvelddoetmenreedsdeeerstestappenopwegnaareenE-beoordeling.
Meernogdanbijdesaprobie-beoordeling isvanbelangdatallevoorkomende
habitatsbemonsterdworden.Integenstelling totde saprobie-beoordeling
wordthetvast-substraatmonsterwélgebruiktvoordeE-beoordelingenopgeteldbijhetnetmonster.
HoeweldeTWINSPAN-clusteringdevoorkomendewatertypenindevormvan
macrofaunaclustersaangeeftishetnietmogelijkdetetoetsenmonsterpuntenexactintedelenineenwatertype.Ditisooknietnodig.Menis
vrijindekeuzemetwelkereferentiemeneenwaterloopwilvergelijken.
Alleenisnietiederideaalhaalbaar.Debeperkingenvanhettypewater
stellengrenzenaandematewaarineenwaterloopdereferentievaneen
bepaaldwatertypekanbenaderen.Alsmenbijvoorbeeld eensterkerstromende
beekgaatbeoordelenaandehandvandeeisenvaneenminderstromendebeek,
danishethoogsteniveauvoordezebeeknietbereikbaaromdatdeeisvoor
hetaantaltaxanietkanwordengehaald.
Hettoekennenvaneenbepaaldecologischniveauaaneenwaterisalleen
zinvolwanneerditgepaardgaataaneenomschrijvingvandestoringsbronnendieeenhogerE-niveauindewegstaan.DeopbouwvanhetEsysteembiedthiertoedemogelijkheid.Kennishieroveropentdewegnaar
eendoelgerichteverhogingvandeecologischewaardevandiewaterenwaar
datmogelijklijkt.AandehandvaneenE-beoordelingkunnenverbeteringen
geconstateerdworden.

-oeil.AANBEVELINGEN.
11.1.Detestfase.
Tijdensdetestfaseinhetnajaarvan1990zalmoetenblijken,ofA-,BenE-beoordelingvoldoenaandeverwachtingeneninhoeverrebijstelling
nodigis.Demonstersvanaugustus-september 1990zullendaartoevolgens
hetnieuwevoorschriftgenomenmoetenworden.Devoorjaarsmonstersvan
1990voldoentendeleookvolledigaandeeisen;waarschijnlijkishet
welmogelijk,metbehulpvandezemonstersdebruikbaarheidvandenieuwe
methodevoordevoorjaarsstudie inteschatten.
VoordeE-beoordelingmoetperwaterloop (voorlopig)vastgesteldworden,
welkereferentievantoepassingis.
HetisvanbelangdeA-,B-enE-beoordeling teautomatiseren.
11.2.Hetgebruikvanderesultaten.
Bijdezeevaluatiealsooklandelijkishetinzichtopgedaan,datnaast
organischeverontreiniging ookanderestorendeanthropogeneinvloeden
dekwaliteitvanhetwatermilieuinsterkematebepalen.Ditzalinde
toekomstduidelijkblijkenbijvergelijkingvanderesultatenvandeA-,
B-enE-beoordeling.Indejaarverslagenzalditnaarvorenkomenzowel
indeclassificatiealsindeverdereomschrijvingenverklaringdaarvan.
Vooreengoedeinterpretatieishetooknodigmeergegevensvandeafdeling
Planstudietegebruikenbetreffendestroming,stagnatie,droogvallenenz.
Deconsekwentiesvanhetvaststellenvandediversestoringenliggen
uiteraard inhetvlakvanmogelijkemaatregelen.Gedachtmoetwordenaan
zakenalsnatuurbouw,integraalwaterbeheerenz.
11.3.Ecologischewaterbeoordeling indeprovincieNoord-Brabant.
Zoalsreedsmeermalenwerdopgemerkt,zulleneenvolledigsysteemvoor
ecologischebeoordelingeneenecologischenormstellinguitgewerktmoeten
wordeningroterverband.Ineersteinstantiemoetmenhierbijdenkenaan
deprovincieNoord-Brabant.Eenoverzichtvandealgemeneecologische
toestandvanzoveelmogelijkWestbrabantsewatergangen,zoalsverkregen
kanwordenmetdeontworpenecologischebeoordeling,isdaarbijvangroot
belang.
Hetlijktechternuttigominprovinciaaloverlegvasttestellen,in
hoeverrehethiergepresenteerdesysteemverdervoorWest-Brabantalleen
uitgebouwdmoetworden.Watbetreftdeprovinciale samenwerkingkangedachtwordenaan:
-uitbreidingvanhetonderzoeknaarallerelevantewatertypen;
-hetvaststellenvanstreefbeeldenvoorelktype;
-hetopzetten (eventueellandelijk)vaneenecotheek,waarinecologische
informatieoverfloraenfaunaisopgeslagen.
UrgentvoordeWestbrabantsesituatieismomenteeleennauwkeurigerstudie
naardezurewaterlopen.Deovergangvanzurebovenlopennaarniet-zure
benedenlopenendewijzewaaroporganischeverontreiniging enandere
milieufactorenopdergelijkelopeninwerkenisslechtszeerfragmentarisch
beschreven.Eendergelijkestudiekanuitstekendinprovinciaalverband
wordenverricht.
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11.4.Debeoordelingvanstilstaandewateren.
DeHolocenewatergangen (polderwatergangen,deMarkenz.)enookdevennen,
plassen,wielenenkrekenkunnennietmetdeinditrapportbesproken
systemenwordenbeoordeeld.Vooreensaprobie-beoordeling lijkthetwenselijk,eenmethode teontwikkelen,dieingrotelijnenperklassehetzelfde
betekentalsbijdestromendewateren.Hetisechterdevraag,ofeen
saprobie-beoordelingvooraldezewatertypennodigis.Voorverschillende
typenwaterzalmisschienalleenvraagzijnnaareenecologischebeoordeling
(bijvoorbeeldvoorvennen).Ookvoorspecifiekevragenhoeftmengeen
systementeontwikkelen,maarkanmenmeergerichtonderzoekdoen,waarbij
ookvollediganderegegevensnodigkunnenzijn.Daaromzalhiervoorook
binnenhetHoogheemraadschapenindeprovinciegepeildmoetenwordenwat
debelangrijkste inbrengvanhethydrobiologischlaboratoriumindezekan
zijn.
11.5.Begerkingvanhetroutinematigonderzoek.
Devoorgesteldemethodelevertextrawerkopdoordatmetdeverzamelde
gegevensmeermoetwordengedaan.Daartegenoverstaatechtereenaanzienlijketijdsbesparing,doordateenaantalorganismennietmeergedetermineerdhoefttewordenensommigegroepenooknietinallemonstershoeven
tewordenverzameld.Intotaalzaldoorditalleseenkleinetijdwinst
mogenwordenverwacht.Wanneerechtereengoedbeeldvandekwaliteiten
vandehoofdmonsterpuntenisverkregen,lijkthetnietnodigom(afgezien
vanspecialeomstandigheden)allepuntennogtweemaalperjaartebemonsteren.Vooraldevoorjaarsbemonstering iszekernietaltijdnodig
(eenalgemenesaprobie-beoordeling isopveelpunteninhetvoorjaar
nieteensmogelijk).Waarschijnlijkverdientberpaaldprojectmatigonderzoekendeprovincialeuitbouwvandeecologischebeoordeling invele
gevallenprioriteitbovenherhalingvanelkdeelvanhetroutine-onderzoek.
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