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Introductie
		 Aanleiding
In een ecologische watersysteemanalyse (kortweg systeemanalyse) wordt onderscheid gemaakt in de analyse vanuit de ecologische toestand (kortweg toestand)
en de analyse vanuit de voorwaarden. Een analyse vanuit de toestand richt zich op
soorten, milieufactoren en de interactie daartussen. De belangrijkste vragen zijn:
‘welke soorten komen voor en wat vertellen die over de milieufactoren?’ en andersom ‘wat vertellen de milieufactoren over het voorkomen van soorten?’ In een analyse vanuit voorwaarden vormen systeemkenmerken en processen het vertrekpunt. De belangrijkste vraag is daarbij: ‘hoe ziet het systeem eruit, welke processen
treden hierdoor op en hoe werken deze uiteindelijk door op de ecologische toestand?’ Voor dit deel van de analyse zijn de ecologische sleutelfactoren (ESF’s) ontwikkeld. De ESF’s doorgronden het ecologisch functioneren van watersystemen
en maken een integrale analyse mogelijk.
Het doel van een systeemanalyse is inzicht te krijgen in de werking van het watersysteem op basis van de analyse vanuit voorwaarden én toestand. De belangrijkste
vraag is of het beeld vanuit de twee analyses overeenkomt of niet. Aan de hand van
deze analyse ontstaat begrip van het gehele functioneren van een watersysteem.
Dit begrip kan vervolgens gebruikt worden om op eenduidige wijze KRW-doelen
vast te stellen en efficiënte maatregelenpakketten te bepalen. Op deze wijze ondersteunen ESF’s bij de interpretatie en integratie van allerlei meetgegevens en kennis: ze geven een concreet handvat bij het maken van afwegingen tussen de verschillende functies die watersystemen in Nederland vervullen.
De ecologische toestand is de toestand waarin een systeem zich op een bepaald
moment en een bepaalde plaats daadwerkelijk bevindt (zowel wat betreft milieufactoren als wat betreft soorten). De ecologische toestand kan worden waargenomen, gemeten en vastgelegd zoals een foto van het systeem. De aanwezigheid van
soorten en/of de hoogte van gerelateerde toestandsparameters kan allerlei fluctu-
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aties in tijd en ruimte vertonen, zonder dat de overheersende sturende processen
(die ten grondslag liggen aan de ESF’s), of de toestand waarin het systeem zich als
geheel bevindt, wijzigen. Zo is bijvoorbeeld bekend dat de soortensamenstelling
en areaalbedekking met submerse vegetatie van jaar tot jaar behoorlijk kunnen
variëren, zonder dat de heldere en plantenrijke ecologische toestand als geheel
verandert.
De systeemanalyse met ESF’s richt zich primair op de robuuste en meetbare verschillende toestanden, waarin ecosystemen zich kunnen manifesteren en veel
minder op de kleinere variaties binnen een toestand in tijd en ruimte. In de ESFsystematiek zijn daarom grovere zogenaamde ecosysteemtoestanden (EST’s)
nodig. De EST’s helpen bovendien aansluitend op de systeemanalyse met ESF’s duidelijk te maken hoe en wanneer toestanden veranderen, welke parameter(s) hiervoor het meest sturend is/zijn en hoe groot de verandering in parameters moet
zijn. Verder helpen de EST’s de veldtoestand te spiegelen, waardoor een eerste
indruk ontstaat over de actuele toestand en de positie hiervan ten opzichte van
andere mogelijke toestanden (het handelingsperspectief). De EST’s en de overgangen tussen EST’s zijn dan ook gekoppeld aan de sturende processen die aan de
basis staan van de ESF’s en vice versa.
Naast het diagnostische belang van ecosysteemtoestanden in de ESF-methodiek is
er bij waterbeheerders tevens de grote wens om een uniform beeld te ontwikkelen
voor de ecologische toestand in watersystemen, zodat deze gebruikt kunnen worden in de communicatie naar en tussen bestuurders en burgers als alternatief
voor de EKR-scores. Het ontbreken van deze beelden leidt tot nu toe tot onduidelijkheden.
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		Doel van deze notitie
In deze notitie wordt een eerste aanzet voor EST’s voor stilstaande wateren gepresenteerd. In deze eerste aanzet is gekomen tot een indeling in 27 EST’s voor specialisten (www.STOWA.nl). Deze zijn verder gegroepeerd in acht basale EST’s die voor
veel toepassingen voldoende zijn, te weten:
1		

Troebel water met weinig algen

2		

Troebel water met groenalgen

3		

Troebel water met blauwalgen

4		

Water met kroos

5		

Water met drijfbladplanten

6		

Helder water zonder ondergedoken waterplanten

7		

Helder water met woekerende ondergedoken waterplanten

8		

Helder water met gevarieerde ondergedoken waterplanten

Het doel van dit document is een eerste aanzet te geven voor het beschrijven van
EST’s door informatiebladen op te stellen voor de bovenstaande acht basale EST’s.
Zowel voor de teksten als voor de visualisaties geldt dat het gaat om een eerste versie, die in de toekomst verder uitgewerkt dient te worden. De bovenstaande EST’s
zijn gebaseerd op de toestanden die in de meeste Nederlandse zoete en stilstaande
waterlichamen voorkomen. Er zijn uitzonderingssituaties, of zeldzame systemen
(zoals vennen), die nu niet zijn meegenomen. De EST’s zijn nu alleen uitgewerkt
voor open water, waarbij alleen het effect van de oeverzone op de visstand is meegenomen, dus niet de oeverzone zelf. In afbeelding 1 is een boomdiagram opgenomen
dat gebruikt kan worden om te bepalen welke EST in een specifieke watersysteem
voorkomt.
		

STOWA 2018-23 | Ecosysteemtoestanden voor stilstaande wateren

3

		Opbouw informatiebladen
De input voor de informatiebladen is opgebouwd uit een aantal aspecten:
• een herkenbaar beeld: er wordt beschreven hoe de toestand zowel tekstueel als
in beeld. Ook het verschil met andere toestanden is meegenomen;
• ecologische toestand: op basis van aanwezigheid waterplanten en dominerende
plantensoorten;
• vissoorten: op basis van viswatertypen , waarbij dominante vissoorten zijn uitgelicht;
• type wateren: in welke watersystemen komt de EST voor, waarbij onderscheid
gemaakt wordt tussen sloten, kanalen en/of meren en een variatie in diepte;
• EKR klasse: de ecologische kwaliteitsratio (EKR) voor de maatlatten fytoplankton, overige waterflora (waterplanten), macrofauna en vis op basis van data die
is aangeleverd door het waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en Waternet. De EKR ranges zijn op basis
van percentielen weergegeven als boxplots, inclusief het aantal waarnemingen;
• ESF beschrijving: er wordt beschreven welke ESF’s er voor deze EST van belang
zijn en of deze ESF’s wel of niet op orde (dienen te) zijn. Dit wordt zowel tekstueel als via symbolen duidelijk gemaakt: grijs - niet van belang, rood - ESF niet op
orde en groen - ESF wel op orde.
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Boomdiagram

JA

Zijn algen of
kroos dominant?

NEE

JA

Zijn er veel
drijfbladplanten?

Troebel water met
weinig algen

Water met veel
drijfbladplanten

Wat domineert het
meest: algen
of kroos?

Algen
Welke algen
domineren?

Kroos
Water met kroos

Blauwalgen

Troebel water
met blauwalgen
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NEE

Groenalgen

Troebel water
met groenalgen

STOWA 2018-23 | Ecosysteemtoestanden voor stilstaande wateren

JA

NEE

Is het water troebel of domineren
kroos/drijfbladplanten?

JA

Het water is helder.*
Zijn er ondergedoken
waterplanten?

Komen ondergedoken
waterplanten in hoge of
lage dichtheid voor?
Hoge dichtheden

Helder water met
woekerende
ondergedoken
waterplanten

NEE

Helder water zonder
ondergedoken
waterplanten

Lage dichtheden

Helder water met
gevarieerde
ondergedoken
waterplanten

* Let op: ondanks de helderheid kan ESF (Productiviteit van het water) op rood staan,
bijvoorbeeld bij de quaggamosselen of beluchting.
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troebel water met weinig algen

Herkenbaar beeld
Het water kan verschillende kleuren hebben, maar is niet groen. De kleur van het
water geeft een indicatie van de belangrijkste oorzaak van vertroebeling: oranjebruin wijst vaak op aanwezigheid van veel ijzer, bruin tot zwart op aanwezigheid
van veel humuszuren en grijs op de aanwezigheid van veel kleideeltjes of afvalwater.
											

Ecologische toestand
(Ondergedoken) waterplanten zijn nagenoeg afwezig in deze wateren als gevolg
van het gebrek aan licht. 							

	Type wateren
Deze toestand komt veel voor in stagnante wateren in klei- en veengebieden.
					

	Vissoorten
Viswatertypen die passen bij dit troebele water zijn brasem - snoekbaars (diepere
sloten, kanalen en meren en plassen) en blankvoorn - brasem (meren en plassen).
In ondiepe sloten komt vooral het viswatertype zeelt - kroeskarper voor (bij een
diepte van 30-60 cm). Specifieke soorten die in ondiepe sloten kunnen domineren
zijn karper die in dat geval vaak verantwoordelijk is voor de troebeling (bij een
diepte van 30-60 cm) en stekelbaars (bij een diepte van 0-30 cm) als gevolg van het
beperkte waterpeil en opwarming.
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	EKR-klasse
De gemiddelde EKR-score voor fytoplankton is hoog (0,62). Dit komt doorweinig algen bevat en dus lage concentraties aan chlorofyl-a bevat. Overige
waterflora heeft een lage EKR-score (gemiddeld 0,25) als gevolg van lage bedekkingen met waterplanten. Macrofauna
en vis hebben een EKR-score van gemiddeld 0,33 en 0,41.

EKR-score

dat dit type troebele water meestal

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Fytoplankton (n=9)
Macrofauna (n=12)

Overige waterflora (n=12)
Vis (n=4)

ESF beschrijving
In deze watersystemen kan het licht niet de waterbodem bereiken, waardoor er geen
ondergedoken waterplanten zijn: ESF ‘Lichtklimaat’ staat op rood. ESF ‘Productiviteit
water’ kan zowel op rood als op groen staan. Voor de huidige toestand van het watersysteem maakt dat niet uit, want die wordt hoofdzakelijk bepaald door de aanwezigheid van deeltjes (klei, ijzer en/of humuszuren) in het oppervlaktewater, waardoor
er geen licht op de waterbodem kan komen. Voor een toekomstige situatie waarin ESF
‘Lichtklimaat’ opgelost wordt, is het echter wel van belang hoe ESF ‘Productiviteit
water’ ervoor staat. Als deze ESF dan nog op rood staat (doordat de externe belasting
van voedingsstoffen te hoog is), dan blijf je een troebel watersysteem houden waarin
de zwevende deeltjes zijn verdwenen, maar algen domineren. Als deze ESF echter op
groen staat, dan kan je een verschuiving naar een helder watersysteem krijgen.
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Troebel water met groenalgen

Herkenbaar beeld
Het water is troebel en groen door de aanwezigheid van veel groenalgen. Voor
algenbloei is wel voldoende licht in het bovenste deel van het water nodig. Deze
toestand kan dan ook niet voorkomen als er extreem veel humuszuren of kleideeltjes in het water zitten, waardoor te weinig licht is voor algenbloei. In dat geval is
sprake van troebel water zonder algen. Ten slotte komt deze toestand in de Nederlandse situatie vooral voor onder warmere condities (voorjaar, zomer en najaar).
											

Ecologische toestand
(Ondergedoken) waterplanten komen sporadisch voor doordat er (vrijwel) geen
zonlicht op de waterbodem terecht komt.

				

			

	Type wateren
Deze toestand komt veel voor in stagnante wateren die gevoed worden door nutriëntrijk water. In ondiepe sloten komt deze toestand niet vaak voor. In plaats daarvan komen de nutriënten tot uiting in kroos. 				
					

	Vissoorten
Viswatertypen die passen bij troebel water met veel groenalgen zijn brasem snoekbaars (diepere sloten, kanalen en meren en plassen) en blankvoorn - brasem
(meren en plassen).
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	EKR-klasse
De EKR-score voor fytoplankton is relatief laag met een gemiddelde waarde van
0,36, doordat de chlorofyl-a concentraties hoog zijn in deze wateren. De EKR-score
voor overige waterflora is laag (0,25),
omdat er door de hoge algendichtheid
groei van ondergedoken waterplanten.
De EKR-score van macrofauna ligt wat
hoger (0,41). De diversiteit aan vis is
over het algemeen relatief laag (gemiddelde EKR-zore van 0,33), omdat er
maar een aantal (vrij algemene) soorten
aangepast zijn aan deze condities.

EKR-score

weinig licht is voor de ontkieming en
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Fytoplankton (n=9)
Macrofauna (n=12)

Overige waterflora (n=12)
Vis (n=4)

ESF beschrijving
In deze watersystemen kan het licht niet de waterbodem bereiken, waardoor er weinig ondergedoken waterplanten zijn: ESF ‘Lichtklimaat’ staat op rood. Het licht kan
de waterbodem niet bereiken doordat er veel groenalgen in het water aanwezig zijn
als gevolg van een nutriëntenbelasting die hoger is dan de kritische nutriëntenbelasting, oftewel ESF ‘Productiviteit water’ staat op rood. Dit komt meestal doordat er in
de nabijheid van het watersysteem (grote) bronnen van nutriënten aanwezig zijn
zoals landbouwpercelen, een RWZI en/of veel watervogels.
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Troebel water met blauwalgen

Herkenbaar beeld
In deze watersystemen overheersen blauwalgen. Er kan sprake zijn van drijflagen
aan het wateroppervlak (die het veld makkelijk te onderscheiden zijn), maar dat is
niet noodzakelijk. Het water kleurt door de blauwalgen vaak groenblauw, maar
roodbruin is ook mogelijk. In de winter en het voorjaar kunnen deze watersystemen helderder zijn. Redelijk wat soorten beginnen namelijk op de waterbodem
en/of in de waterkolom als het water nog (redelijk) helder is. Zodra de algen bij
warmere temperaturen gaan domineren (optimaal is 20 tot 30°C), verspreiden ze
zich in de waterkolom en drijven ze uiteindelijk omhoog. 			
								

Ecologische toestand
(Ondergedoken) waterplanten komen sporadisch voor doordat er (vrijwel) geen
zonlicht op de waterbodem terecht komt in het groeiseizoen.

		

					

	Type wateren
Deze toestand komt voor in stagnante wateren (met relatief weinig wind en stroming) die gevoed worden door nutriëntrijk water. In ondiepe sloten komt deze
toestand niet vaak voor. In plaats daarvan komen de nutriënten in sloten vaak tot
uiting in kroos.								

	Vissoorten
Viswatertypen die passen bij troebel water met veel blauwalgen zijn brasem snoekbaars (diepere sloten, kanalen, meren en plassen) en blankvoorn - brasem
(meren en plassen).
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	EKR-klasse
De gemiddelde EKR-score voor fytoplankton is opvallend hoog (0,48). De
laag (0,23), omdat er door de hoge algendichtheid weinig licht is voor de
ontkieming en groei van ondergedoken waterplanten. De EKR-score van
macrofauna ligt wat hoger (0,48). De
diversiteit aan vis is nog onbekend.

EKR-score

EKR-score voor overige waterflora is
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Overige waterflora (n=12)

ESF beschrijving
In deze watersystemen kan het licht niet de waterbodem bereiken, waardoor er weinig ondergedoken waterplanten zijn: ESF ‘Lichtklimaat’ staat op rood. Het licht kan
de waterbodem niet bereiken doordat er veel blauwalgen in het water aanwezig zijn
als gevolg van een nutriëntenbelasting die hoger is dan de kritische nutriëntenbelasting, oftewel ESF ‘Productiviteit water’ staat op rood. Dit komt meestal doordat er in
de nabijheid van het watersysteem (grote) bronnen van nutriënten aanwezig zijn
zoals landbouwpercelen, een RWZI en/of veel watervogels.
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Water met kroos

Herkenbaar beeld
Het water is bedekt met een dichte laag van kroos. Andere waterplanten hebben
hierdoor weinig overlevingskans als gevolg van beperkte lichtbeschikbaarheid,
tenzij ze eerder in het seizoen begonnen zijn met groeien. Kroos is vaak dominant
zichtbaar in de late lente en de zomer, als het wateroppervlak relatief rustig is en
de temperatuur voldoende hoog is (veel kroossoorten kunnen slecht tegen vorst).
											

	Ecologische toestand
Aan het wateroppervlak is kroos dominant aanwezig. (Ondergedoken) waterplanten komen sporadisch voor doordat het kroos er voor zorgt dat er geen zonlicht op
de waterbodem terecht komt.				

	Type wateren
Volledig met kroos bedekte wateren zijn vaak sloten of kanalen. In meren en plassen komt een volledige bedekking met kroos niet of nauwelijks voor. Kroos is
gevoelig voor stroming aan het wateroppervlak. Deze toestand komt daarom
alleen voor in sloten met relatief weinig wind en stroming die gevoed worden
door nutriëntrijk water.

						

		

	Vissoorten
Een viswatertype dat het meest past bij kroos gedomineerde sloten is zeelt - kroeskarper (bij een diepte van 30-100 cm). In ondiepe sloten komt vooral stekelbaars
(bij een diepte van 0-30 cm) voor.
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	EKR-klasse
De gemiddelde EKR-score voor overige waterflora is relatief laag (0,34), doordat er
bij dominantie van kroos over het algemeen weinig licht op de waterbodem komt
voor ontkieming en groei van waterplanten. In een aantal gevallen is de EKR-score
wel veel hoger (maximaal 0,86), doordat er dan vermoedelijk eerder in het
door de ondergedoken waterplanten
zich toch hebben kunnen ontwikkelen.
De gemiddelde EKR-score voor macrofauna is 0,43. De EKR-score voor vis is
hoog (0,74). Voor fytoplankton zijn nog
geen gegevens over de EKR-score beschikbaar.

EKR-score

seizoen geen kroos aanwezig was, waar-
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ESF beschrijving
In deze watersystemen kan het licht tijdens periodes met een dominantie van kroos
niet de waterbodem bereiken, waardoor er weinig ondergedoken waterplanten zijn:
ESF ‘Lichtklimaat’ staat op rood. Het licht kan de waterbodem niet bereiken doordat
er veel kroos in het water aanwezig is als gevolg van een nutriëntenbelasting die
hoger is dan de kritische nutriëntenbelasting, oftewel ESF ‘Productiviteit water’ staat
op rood.
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Water met veel drijfbladplanten

Herkenbaar beeld
In dit water domineren drijvende waterplanten die zowel in troebel als helder
water kunnen voorkomen, doordat zij hun licht aan het wateroppervlak opvangen
via hun drijvende bladeren. Verschillende soorten, zoals gele plomp en witte
waterlelie, hebben zelf voldoende voeding in hun wortelstokken zitten om door
het troebele water heen te groeien. Het is mogelijk dat er ook veel algen in het
water aanwezig zijn. Er kan tevens wat kroos voorkomen tussen de drijfbladplanten, maar kroos is in deze toestand niet dominant.				
								

Ecologische toestand
Aan het wateroppervlak zijn drijfbladplanten, zoals gele plomp en witte waterlelie, dominant aanwezig. Ondergedoken waterplanten komen meestal weinig voor
als gevolg van het gebrek aan licht.

Type wateren
Drijfbladplanten kunnen minder goed tegen golfslag en stroming, zowel natuurlijke stroming als door vaarrecreatie veroorzaakte stroming. Deze toestand komt
vooral veel voor in diepere sloten en verder in petgaten, vijvers en kleine plassen.
								

	Vissoorten
Viswatertypen die passen bij watersystemen die worden gedomineerd door drijfbladplanten zijn brasem - snoekbaars in kleine ondiepe meren (bij een diepte van
0-100 cm) en blankvoorn - brasem in diepe sloten (diepte 60-100 cm).
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	EKR-klasse
De gemiddelde EKR-score van fytoplankton is hoog (0,54), doordat de chlorofyl-a
concentraties over het algemeen redelijk laag zijn. Aangezien deze toestand ook
onder troebele algenrijke condities kan voorkomen, is er echter een grote spreiding in de EKR-scores van fytoplankton.
Hetzelfde geldt voor de overige watervan 0,45 en een grote spreiding. Ook de
gemiddelde EKR-score van macrofauna
is hoog (0,54), waarbij de spreiding
beperkter is. De gemiddelde EKR score
voor vis is 0,45 en heeft net als bij algen
en de overige waterflora een grote
spreiding.

EKR-score

flora met een gemiddelde EKR-score
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ESF beschrijving
Wanneer de drijfbladplanten domineren kan het licht de waterbodem niet goed
bereiken, waardoor er vaak weinig ondergedoken waterplanten aanwezig zijn: ESF
‘Lichtklimaat’ staat dan ook op rood. ESF ‘Productiviteit water’ kan zowel op rood als
op groen staan. Wanneer de drijfbladplanten zouden verdwijnen door bijvoorbeeld
baggeren, is het wel van belang hoe ESF ‘Productiviteit water’ ervoor staat. Als deze
ESF dan op rood staat (doordat de externe belasting van voedingsstoffen te hoog is),
dan kan het systeem troebel worden, waarbij algen domineren. Als deze ESF echter op
groen staat, dan kan het watersysteem helder worden, waarbij bijvoorbeeld ondergedoken waterplanten gaan domineren.
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Helder water zonder ondergedoken
waterplanten
Herkenbaar beeld
In dit watertype zijn (vrijwel) geen waterplanten zichtbaar, terwijl het watersysteem wel helder is. 							
					

Ecologische toestand
Waterplanten zijn (vrijwel) afwezig.

Type wateren
Deze EST kan in alle type wateren voorkomen. 				
				

	Vissoorten
Viswatertypen die vaak in dit heldere watertype voorkomen zijn baars - blankvoorn (diepere sloten, kanalen, meren en plassen) en snoek - blankvoorn (in meren
en plassen met een goed ontwikkelde oeverzone).
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	EKR-klasse
De gemiddelde EKR-score voor fytoplankton is hoog (0,68). Het gaat imin algen niet domineren. Waterplanten
zijn echter (vrijwel) afwezig, waarmee
de EKR-score voor overige waterflora
laag (0,25) is. Ondanks de zeer beperkte
aanwezigheid van waterplanten is de
EKR-score voor macrofauna nog redelijk hoog (0,55). Er is een brede variatie

EKR-score

mers om heldere watersystemen waar-
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in de EKR-score voor vis.

ESF beschrijving
In deze heldere watersystemen zijn de ESF’s ‘Lichtklimaat’ en ‘Productiviteit water’
op orde: anders was er namelijk sprake geweest van één van de eerder genoemde
EST’s. De afwezigheid van waterplanten kan verschillende oorzaken hebben. Het kan
komen doordat ESF ‘Verwijdering’ op rood staat. Dit kan door natuurlijk processen
zoals kreeften-, watervogel- en slakkenvraat, maar ook door menselijk beheer zoals
baggeren en maaien. Wat ook regelmatig voorkomt, is dat de ESF ‘Habitatgeschiktheid’ op rood staat, doordat er een hele dunne sliblaag, of juist een te dikke sliblaag
op de waterbodem aanwezig is waardoor waterplanten niet kunnen ontkiemen en/of
wortelen. Ten slotte kan de ESF ‘Toxiciteit’ op rood staan.
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Helder water met woekerende
ondergedoken waterplanten
Herkenbaar beeld
In deze heldere watersystemen is de waterbodem begroeid met veel waterplanten,
die vaak de volledige waterkolom vullen. Het gaat altijd om slechts enkele hoogproductieve soorten die domineren. 					
							

Ecologische toestand
Het watersysteem wordt gedomineerd door enkele hogere waterplanten, bijvoorbeeld waterpest, smalbladige fonteinkruiden, sterrenkroos, aarvederkruid, grof
hoornblad of cabomba.

Type wateren
Deze EST kan in alle type wateren voorkomen, met uitzondering van diepe meren.

Vissoorten
Viswatertypen die vaak in dit plantenrijke watertype voorkomen zijn baars - blankvoorn (kanalen, meren en plassen) en snoek-blankvoorn (in meren en plassen met
een goed ontwikkelde oeverzone). In sloten komt het viswatertype zeelt - kroeskarper voor (bij een diepte van 30-100 cm). In ondiepe sloten komt vooral stekelbaars
voor (bij een diepte van 0-30 cm).
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	EKR-klasse
De gemiddelde EKR-score voor fytoplankton is hoog (0,62), wat overeenkomt met
een helder watersysteem, waarin algen niet domineren. Er zijn veel waterplanten
aanwezig, maar de dominantie van
enkele soorten leidt in de meeste gevalHogere waardes kunnen wel voorkomen, bijvoorbeeld in de situatie waarin
krabbenscheer veel voorkomt. De EKRscore voor macrofauna is redelijk hoog
(0,46), terwijl de gemiddelde EKR-score
voor vis relatief laag is (0,36).

EKR-score

len tot relatief lage EKR-scores (0,35).
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ESF beschrijving
In deze heldere watersystemen zijn de ESF’s ‘Lichtklimaat’ en ‘Productiviteit water’
op orde. Er zijn veel waterplanten aanwezig, waarbij verwijdering geen belemmering
vormt voor de vegetatieontwikkeling. De ESF ‘Verwijdering’ is dan ook op orde. De
waterbodem is in veel gevallen te productief om een meer diverse onderwatervegetaties te krijgen. Laagproductieve waterplanten worden daardoor weggeconcurreerd: de
ESF ‘Productiviteit bodem’ staat op rood.
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Helder water met gevarieerde
ondergedoken waterplanten
Herkenbaar beeld
In deze heldere watersystemen komen veel verschillende (ondergedoken) waterplanten naast elkaar voor. Het verschil met een helder hoog productief water is
dat vooral soorten aanwezig zijn die overleven met relatief weinig nutriënten,
waardoor niet de gehele waterkolom gevuld is met waterplanten. 		
									

Ecologische toestand
Het watersysteem bevat een diversiteit aan soorten, waarin bijvoorbeeld breedbladige fonteinkruiden, smalbladige fonteinkruiden, kranswieren, waterranonkels, vederkruiden (kransvederkruid, waterviolier) en/of watervorkjes kunnen
voorkomen.

Type wateren
Deze EST kan in alle type wateren voorkomen.

Vissoorten
Viswatertypen die vaak in dit watertype met een variatie aan waterplanten voorkomen zijn baars-blankvoorn (kanalen, meren en plassen), snoek - blankvoorn (in
meren en plassen met een goed ontwikkelde oeverzone) en ruisvoorn - snoek (in
ondiepe meren en plassen met een goed ontwikkelde oeverzone). In sloten komen
de viswatertypen baars-blankvoorn (bij een diepte van 60-100 cm) en zeelt - kroeskarper (bij een diepte van 30-60 cm). Bij een goed ontwikkelde oeverzone in diepere sloten komt ruisvoorn - snoek voor (bij een diepte van 60-100 cm). In ondiepe
sloten komt vooral stekelbaars voor (bij een diepte van 0-30 cm).
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	EKR-klasse
De gemiddelde EKR-score voor fytoplankton is zeer hoog (0,74), wat overeenkomt
met een helder water, waarin algen niet domineren. Het is opvallend dat de EKRscore voor overige waterflora ook in
deze EST relatief laag is (0,41), terwijl
ren aan de KRW-eisen zouden moeten
voldoen (EKR-score > 0,6). Uit een uitgebreidere data-analyse moet blijken wat
de oorzaak van deze lagere EKR-scores
is. De gemiddelde EKR-score voor macrofauna is redelijk hoog (0,54). Voor vis
zijn geen gegevens over de EKR-score

EKR-score

verwacht mag worden dat deze wate-
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geanalyseerd.

ESF beschrijving
In deze heldere watersystemen zijn de ESF’s ‘Lichtklimaat’ en ‘Productiviteit water’
op orde. Er zijn (veel) waterplanten aanwezig, waarbij verwijdering geen belemmering vormt voor de vegetatieontwikkeling. De ESF ‘Verwijdering’ is dan ook op orde.
De waterbodem is laag productief, waardoor een diverse onderwatervegetatie kan
voorkomen: de ESF ‘Productiviteit bodem’ staat op groen.
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