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V O O R W O O R D

In het kader van de studie Milieuhygiëne aan de L.H. is voor
een stage voor het vak Waterzuivering een onderzoek gedaan bij
het Zuiveringsschap Veluwe.
Dit betrof het opstellen van een plan op basis waarvan de water
kwaliteitsbeoordeling zou moeten plaats vinden.
Tevens worden de voor- en nadelen van de diverse waterbeoorde
lingsmethoden besproken.
Een aantal in dit rapport gebruikte begrippen zijn te vinden in
hoofdstuk 7. De nummers welke tussen haakjes in de tekst staan,
verwijzen naar de literatuurlijst.
Allen die op één of andere wijze aan dit onderzoek hebben mee
gewerkt worden langs deze weg hartelijk bedankt. In het bijzonder
dank ik de heer Oosterloo die als begeleider is opgetreden.
Tevens dank ik de heer Gardeniers voor de correctie van het
concept-vers1ag.
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De discussie over het al dan niet gebruiken van de hydrobiologie
om de waterkwaliteit te beoordelen, is al enige jaren gaande.
Aangezien het Zuiveringsschap Veluwe graag wilde weten wat de mo
gelijkheden op dit gebied zijn, is dit rapport geschreven.
In grote lijnen bestaat het rapport uit een theoretisch overzicht
van waterkwaliteitsbeoordelingsmethoden en een toegepast gedeelte
dat meer de situatie bij het Zuiveringsschap weergeeft.
Tot slot wordt nog een plan aangegeven volgens hetwelk waterkwa
liteitsonderzoek (fysisch-chemisch en biologisch) in de toekomst
kan plaats vinden.
Puntsgewijs kan de inhoud als volgt worden weergegevens
a. Theoretisch gedeelte.
1. De biologische waterbeoordeling behoeft, voor dezelfde
graad van betrouwbaarheid, een veel lagere onderzoekfrequentie dan de fysisch-chemische waterbeoordeling.
2. Het vaststellen van de natuur-wetenschappelijke waarde
kan alleen met behulp van de biologie geschieden.
Indien op biologische wijze de waterkwaliteit beoordeeld
wordt dan behoeft men voor het onderzoek naar de natuur
wetenschappelijke waarde geen extra onderzoek te doen.
3. Yoor een goede waterkwaliteitsbeoordeling zijn zowel
fysisch-chemische als biologische parameters noodzakelijk,
4. Bij gebruik van biologische waterbeoordeling wordt het
totaaleffect op het ecosysteem van alle parameters bepaald.
Fysisch-chemisch moeten alle parameters apart bepaald worden.
5. Fysisch-chemische gegevens zijn niet exacter dan de biolo
gische waarnemingen.
6. Economisch gezien maakt het weinig uit of men fysischchemisch of biologisch beoordeelt. Dat komt voornamelijk
door het feit dat de fysisch-chemische frequentie veel hoger
moet zijn voor dezelfde graad van betrouwbaarheid.
b. Toegepast gedeelte.
1. De oppervlaktewaterbemonstering bij het Zuiveringsschap
Veluwe heeft een te lage frequentie.
2. Het onderzoek geeft gemakkelijk aanleiding tot onnauwkeurig-«
heden en daardoor foute interpretaties.
3. Het onderzoek is niet optimaal door de verdeling van het
gebied in drie rayons en door het bepalen van meer parameters
dan strikt nodig is.
c. Plan.
I. fysisch-chemisch onderzoek.
De frequentie moet opgevoerd worden naar 8 keer per jaar.
Dit kost meer tijd maar komt de betrouwbaarheid ten goede.
Tijdwinst kan bij het fysisch-chemisch wateronderzoek op de
volgende wijze geboekt wordens
a. Het toewijzen van de oppervlaktewaterbemonstering aan
één rayonlaboratorium. Voor het gehele gebied dient één
monsternemer aangesteld te worden. Dit is niet alleen
efficiënter maar komt ook de betrouwbaarheid ten goede.
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b. Het verminderen van het aantal te bepalen parameters*
Parameters, welke niet gebruikt worden bij de routine
matige waterbeoordeling, dienen als apart wateronderzoek
beschouwd te worden. Hoeveel bepalingen overblijven hangt
sterk van de functie en het karakter van het water af.
II. Biologisch onderzoek.
Uit gesprekken en uit literatuur is gebleken dat de biolo
gische beoordeling met behulp van macrofauna voor het ge
bied van het Zuiveringsschap Veluwe als ideaal beschouwd
moet worden.
Hiervoor zijn er drie voorstellen.
Deze zijns
1e. Eén of meerdere studenten een systeem(eigenlijk een mo
dificatie van het bestaande systeem van Moller Pillot)
laten opstellen en toetsen over een periode van twee
jaar.
2e. Het Zuiveringsschap kan zelf direkt met het biologisch
wateronderzoek beginnen.
3e. Het aantrekken van een hydrobioloog voor de periode van
twee jaar.
Het laatste voorstel heeft de grootste praktische waarde.
In deze tijd kan de hydrobioloog, voor een gedeelte samen
met de chem.techn.afdeling (Zuiveringsschap Veluwe), een
biologische waterbeoordelingssysteem opzetten- .(modificeren)
waaraan de biologische gegevens getoetst kunnen worden.
Verder kan hij zich bezighouden met het inwerken van een
analiste (Zuiveringsschap Veluwe) en met het inwerken van
iemand van de chem.techn.afd. De chem.techn,afd. zal na 2
jaar het werk van de hydrobioloog over kunnen nemen»
Ook
het biologisch onderzoek dient aan één rayonlabora
torium toegewezen te worden.
Uit gesprekken met kenners op dit gebied is gebleken
dat biologische waterkwaliteitsbeoordeling op de Vel;V5«
h6'„ beste kan gebeuren met behulp van de macrofauna.
De frequentie zal de eerste twee jaar, als het biologische
waterbeoordelingssysteem opgesteld(gemodificeerd) en ge
toetst wordt, 4 maal per jaar dienen te zijn. Afhankelijk
van de doelstelling van het wateronderzoek zal daarna de
frequentie omlaag gebracht kunnen worden naar 2 maal per
jaar en in sommige gevallen zelfs naar één maal per jaar.
Los van het voorafgaande is nog bekeken welke wateren op
de Veluwe natuur-wetenschappelijk of potentieel natuur
wetenschappelijk zouden kunnen zijn.
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1.1. INLEIDING
Eén van de taken van het Zuiveringsschap Veluwe is het "beoor
delen van de waterkwaliteit. De resultaten hiervan geven een
indruk van het effect van de getroffen saneringsmaatregelen.
Indien afvalwaterlozingen op het oppervlaktewater opgeheven
worden, dan moet dat in de kwaliteit van het oppervlaktewater
tot uiting komen. Daarom is het belangrijk dat de beoordelings
methode betrouwbaar is.
Er zijn diverse manieren om het oppervlaktewater te beoorde
len. Het kan zowel met behulp van biologische als van fysischchemische parameters beoordeeld worden. Teneinde een gefun
deerde keuze te doen op welke wijze beoordeeld zal moeten wor
den, zullen de voor- en nadelen van de methoden tegen elkaar
moeten worden afgewogen. Als dat gebeurd is kan een plan wor
den opgesteld omtrent de wijze waarop het oppervlaktewater
zal moeten worden bekeken.
1.2. DOELSTELLINGEN
a. Na vergelijking van de diverse waterbeoordelingsmethoden
zal een keuze gemaakt worden welke methode als ideaal voor
de desbetreffende watergang moet worden gezien.
b. Het opstellen van een oppervlaktewaterbemonsteringsplan
voor het Zuiveringsschap Veluwe.
Hierbij zal uitgegaan worden van de huidige situatie bij
het Zuiveringsschap en zal tevens aangegeven worden welke
wijzigingen in de structuur van het Zuiveringsschap nood
zakelijk zijn om het plan uit te voeren.
c. Uit literatuuronderzoek zal worden aangegeven welke water
gangen als natuur-wetenschappelijk aangemerkt moeten worden.
Tevens zal vermeld worden, welke wateren potentieel natuur
wetenschappelijk zijn.
1.3. WERKWIJZE
Teneinde de doelstellingen uit te voeren is voornamelijk
literatuuronderzoek verricht. Er zijn gesprekken gevoerd met
mensen uit de praktijk en er is door bezoek aan de monster
punten een typologie gemaakt van de verschillende water
gangen. Een aantal gegevens over het wateronderzoek bij andere
waterbeheerders is telefonisch verkregen.
Er zijn gesprekken gevoerd mets
drs. A.Gonggrijp (Prov.Waterstaat Friesland), drs.H.van Dam
en drs.L.W.G.Higler(R.I.N.), drs.H.van der Mark(RIZA), drs.
J.C.J.van Zon(Cabo-Wageningen), drs.J.J.P.Gardeniers(Land
bouwhogeschool) en ir.A.Kiestra en N.L.Nissink(Waterschap
de Dommel).
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WATERKWALITEITSBEOORDELINGSMETHODEN
Bij de waterkwaliteitsbeoordeling dient men altijd goed voor
ogen te houden wat men van het desbetreffende water wil weten.
De beoordelingsmethode om te zien of iets goed viswater is zal
een heel andere methode zijn dan wanneer men vast wil stellen
of een watergang geschikt is als zwemwater. Een ander aspect
dat hierbij speelt is dat niet alle methoden overal bruikbaar
zijn.

Globaal kunnen we de waterkwaliteitsbeoordeling indelen in
fysisch-chemische en biologische methoden. Er kan vanzelf
sprekend ook een combinatie van beide toegepast worden.
In dit hoofdstuk worden de condities besproken waaraan de
verschillende methoden bij gebruik zouden moeten voldoen.
FYSISCH-CHEMISCHE WATERBEOORDELING
Bij toepassing van deze methode beoordeelt men de kwaliteits
toestand op het moment van monsteren.
1. Er dient een bemonsteringsnetwerk over het gehele gebied
verspreid, opgezet te worden. Hierbij moet zodanig te werk
worden gegaan, dat alle van belang zijnde watergangen be
monsterd worden. De afstand tussen de monsterpunten is sterk
afhankelijk van menselijke invloeden op de watergang. Bij
geringe menselijke invloed is het aantal monsterpunten
minimaal. Het zijn dan voornamelijk natuurlijke invloeden,
die het water kwalitatief en kwantitatief beinvloeden. Is
de menselijke invloed groot, dan is ook het aantal monster
punten groot. Men wil dan namelijk cijfers hebben, welke
de menselijke invloed kwantificeren. Haarmate een waterbe
heerder een ongestoorder gebied beheert, dan is het aantal
routinemonsters, dat genomen moet worden om een indruk te
krijgen van de vervuiling op een bepaald moment, kleiner.
2. Hypothetisch kan gesteld worden, dat bij een konstante
fysisch-chemische samenstelling slechts éénmaal fysischchemisch geanalyseerd behoeft te worden om de fysischchemische kwaliteit blijvend te kennen.
Haarmate er meer variatie in de kwaliteit van het water zit
zal meer malen dienen te worden bemonsterd. Bij een goede
beoordeling zal de frekwentie dan ook toenemen, naarmate de
te monsteren watergang onregelmatiger van kwaliteit is.
Het zal dan ook duidelijk zijn, dat de frekwentie wel erg
hoog zal moeten zijn om a-periodieke pieklozingen door
fysisch-chemische bemonstering aan te tonen. Deze pieklozingen(bijvoorbeeld gier) beinvloeden echter wel degelijk
het aquatisch milieu en bedreigen zodoende de biologische
gezondheid van het water. Het vinden van de meest verant
woorde frekwentie bij de fysisch-chemische waterbeoordeling
is daarom zeer belangrijk.
en

monstername

1. Bij de fysisch-chemische waterbeoordeling worden ook een
aantal zintuiglijke waarnemingen verricht. Hieronder verstaan
we het bepalen van reuk, helderheid, kleur, de aanwezigheid
van algen en de bepaling van het doorzicht.
Vanneer zintuiglijke waarnemingen gedaan worden, kunnen van
zelfsprekend fouten gemaakt worden. Als men echter de waar
den van dezelfde waarnemer met elkaar vergelijkt,krijgt men
desondanks een tamelijk betrouwbaar beeld. De fouten zijn
dan voornamelijk standaardfouten.Het is daarom belangrijk
om deze waarnemingen door één persoon per stroomgebied te
laten verrichten.
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2. De bepaling van de peil- en afvoerhoogte dient gemeten en
niet geschat te worden. Deze waarden dienen namelijk ver
werkt te worden in de uitkomsten van de diverse parameters.
Een lagere afvoer geeft, voor een aantal parameters in wa
teren waarin geloosd wordt, een hogere koncentratie.
Dit geldt evenwel niet uniform voor alle parameters.
Een lagere afvoer kan bijvoorbeeld bij continue lozing
een hogere chloride-concentratie te zien geven, terwijl
de concentratie aan zwevende stof juist lager is.
Om tot een goede interpretatie van de gegevens te komen,
zijn de exacte waarden van peil en afvoer onontbeerlijk.
3. In het dwarsprofiel van een watergang kunnen chemische en
fysische parameters verschillende waarden hebben. Hiermee
moet bij de monstername rekening gehouden worden, omdat
het nemen van een monster dat niet representatief voor die
bepaalde monsterplaats is, niet zinvol is. Wateren, welke
niet of langzaam stromen, kunnen door het dwarsprofiel
heen een natuurlijke chemische gradiënt in de diepte te
zien geven. Ook kunnen verschillen ontstaan door onvol
doende menging. Onvoldoende menging kan voorkomen daar
waar water uitstroomt in een ander water, wat niet of
nauwelijks stroomt, of in een water, wat door een veel
groter volume een goede menging in de weg staat. Wij kun
nen hierbij denken aan het Apeldoorns kanaal en zijn voe
dingsbeken. Het kan in principe ook voorkomen in beken.
Als de stroomsnelheid door het dwarsprofiel van de beek
een zeer grote variatie te zien geeft, dan kan een, in
verhouding met de beekafvoer, kleine lozing door een
slechte menging verschillen in chemische samenstelling
op verschillende plaatsen in het profiel te zien geven.
Dit geldt niet alleen voor chemische parameters, maar
ook voor een fysische parameter als de temperatuur.
Bij lozing van koelwater kunnen door slechte menging
temperatuurverschillen door het profiel heen gemeten
worden. In diepe, niet of nauwelijks stromende wateren
kan een natuurlijke temperatuursgradiënt optreden.
Uit het bovenstaande blijkt wel, hoe belangrijk het is
om zowel de monsterdiepte als de monsterplaats goed te
kiezen. Daar waar mogelijke verschillen ill fysische of
chemische parameters op kunnen treden, is het gewenst
een verzamelmonster door het hele profiel heen te nemen.
4. Het monstememen dient zoveel mogelijk op dezelfde manier
te gebeuren. Indien mogelijk moet dit met technische hulp
middelen gebeuren. In dit geval kunnen eenvoudige monsterkisten gebruikt worden. De diepte waarop het monster geno
men wordt kan dan goed geregeld worden, terwijl door bewe
gen door het profiel heen een goed verzamelmonster ver
kregen wordt.
5. Bij het bemonsteren van een geheel stroomgebied moet er
rekening mee gehouden worden, dat tegen de stroom in ge
monsterd wordt. Doen we dat niet, dan bestaat de mogelijk
heid, dat verstoring bij het monstememen van het stroom
opwaarts gelegen monster gemeten wordt bij het volgende
(stroomafwaarts) gelegen monster.
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6. Bemonstering van een geheel stroomgebied dient zo snel mo
gelijk achter elkaar te gebeuren. Indien er bijvoorbeeld
een week tussen zit, dan kunnen een aantal externe faktoren, waaronder de neerslag en temperatuur, de kwaliteit
dusdanig beïnvloeden, dat de cijfers van de twee monstertochten niet meer vergelijkbaar zijn.
Bemonstering_ten_behoeve van het zuurstofgehalte
1. Het zuurstofgehalte kan sterk wisselen in de tijd. Hier
zijn verschillende redenen voor en het gebeurt met ver
schillende frekwenties.(l)
a. Een dag-en-nacht-ritme. Dit wordt veroorzaakt door de
zuurstof-produktie door groene planten en algen over
dag en de zuurstof-consumptie 's nachts.
Voor vergelijkbare getallen dient de monstertijd voor
een bepaalde plaats dan ook altijd gelijk te zijn.
b. Een seizoenritme. Hogere temperaturen geven een hogere
afbraak van organische stof. Tevens lost er minder zuur
stof op. De zuurstof-produktie is evenwel ook hoger.
Zomer- en winterwaarden zijn daarom niet zonder meer
met elkaar te vergelijken.
c. Ben weekritme. Dit ontstaat in watergangen, waar op de
werkdagen continu geloosd wordt. Er treedt dan een zuurstofvraag op, welke van maandag tot en met vrijdag tot
een verlaging leidt terwijl in het weekend een herstel
optreedt. In zulke watergangen dient dus altijd op
dezelfde dag van de week gemonsterd te worden.
d. Een onregelmatig ritme. Dit treedt op door lozingen,
welke niet continu zijn. Dit kan ook optreden bij wind
of bij ijsbedekking.
Bij bepaling van het zuurstofgehalte zal met bovenge
noemde factoren rekening moeten worden gehouden.
2. Het zuurstofgehalte dat gemeten wordt is een willekeurige
waarde op een bepaalde tijd van de dag. Een continu zuur
stofmeting geeft een betere indruk van de zuurstofhuishou
ding en geeft tevens de waarde voor het minimum zuurstof
gehalte zoals het in de loop van de tijd optreedt. De mini
male waarde is voor het biologische leven veel belangrijker
als het gemiddelde zuurstofgehalte. De frekwentie voor be
monstering ter bepaling van het zuurstofgehalte moet dien
tengevolge veelal hoger zijn, als voor andere fysischchemische parameters. Het R.I.Z.A. geeft een frekwentie
van eens per 14 dagen aan(1).Voor deze bepaling dient al
tijd dezelfde tijd op de dag en dezelfde dag in de week aan
gehouden worden. Het blijkt namelijk in de praktijk vrijwel
ondoenlijk om de zuurstofgehaltes naar een referentietijd
terug te rekenen. Tevens is onderzoek naar het verloop van
de zuurstofcyclus belangrijk. Punten zijn onderling niet
vergelijkbaar als het zuurstof-gehalte op verschillende
tijden is genomen. Indien in twee watergangen van hetzelfde
type het zuurstofgehalte wordt gemeten, dan zal door het
tijdsverschil tussen beide bemonsteringen een grote fout
gemaakt kunnen worden. Het eerste punt komt,zeker bij enigs
zins geeutrofieerd water,veel gunstiger uit de bus.

a

3. De bemonstering voor het zuurstofgehalte dient zodanig te
gebeuren, dat op generlei wijze zuurstof ingeslagen wordt,
zoals bijvoorbeeld gebeurt door het water via een trechter
in de zuurstofflesjes te laten lopen.
Het is ook mogelijk dat een te laag gehalte gemeten wordt,
doordat het water stil staat vlak voor een stuw.Hier kan
door biologische afbraak een hoger beroep gedaan zijn op
het zuurstofgehalte dan daar waar meer stroming optreedt
terwijl de reaeratie ook lager is.
Het monsteren dient bij voorkeur niet te gebeuren na een
waterval of enige andere verhoging waar het water van af
stort, vlak voor of na een stuw, na een duiker of een andere
vernauwing van de watergang.
Het werken met een zuurstofmeter verdient dan ook verreweg
de voorkeur.
4. Bemonsteren tijdens neerslag kan, bij bemonstering van de
bovenste waterlaag, een aanzienlijke fout in het zuurstof
gehalte opleveren. Gegevens over het zuurstofgehalte van
monsters(van de bovenste waterlaag)genomen met en zonder
neerslag zijn dan ook nauwelijks vergelijkbaar.
Ook andere weersomstandigheden als mist kunnen een belang
rijke rol spelen. Bij interpretatie van de hoogte van het
zuurstofgehalte dient daarom zoveel mogelijk rekening met
deze omstandigheden gehouden te worden.
Analyse
1. Op het laboratorium dienen de analyses door één persoon ver
richt te worden om het aantal toevallige fouten zo klein
mogelijk te houden. Praktisch roept dit echter bezwaren op.
Indien parameters worden bepaald, welke met elkaar vergeleken
worden dan dient elke parameter op dezelfde manier en volgene
het zelfde analysevoorschrift bepaald te worden. De analyses
moeten vanzelfsprekend in duplo uitgevoerd worden.
2. Bepaling van de B.O.D. is een moeilijke zaak. In theorie
kunnen veel fouten gemaakt worden bij de B.0.D.-bepaling(2).
Er zou gezocht moeten worden naar een vervangende methode.
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de T.O.C.
Wanneer de B.O.D. bepaald wordt, dient de onderzoeker zich
ervan te vergewissen, dat er geen gifstoffen aanwezig zijn
en voldoende levend materiaal(micro-organismen). Het inzetten
van het B.O.D.-monster dient zo snel mogelijk na de monstername te gebeuren. De tijd, die verloren gaat voor het in
zetten geeft een verlaging van de B.O.D.
(Behalve de B.O.D. kunnen ook bijvoorbeeld de pH en de voe
dingsstoffengehaltes verschillen te zien geven door de tijd
die verstrijkt tussen monstering en analyse).
3. Bij de analyse dient ook vastgesteld te worden in welke vorm
de stof voorkomt. De ene vorm is voor het aquatische leven
veel schadelijker dan de andere vorm.Tevens kan de schade
lijkheid van stoffen vergroot of verkleind worden door ande
re stoffen. Een voorbeeld is NHJ Bij verhoging van de pH
wordt dit omgezet in NHj dat veel schadelijker is.

c

4. Bij fysisch-chemische waterbeoordeling is het belangrijk
alle relevante parameters te bepalen. Het is zonder direkte
bepaling moeilijk vast te stellen of een bepaalde stof in
een dusdanige concentratie aanwezig is dat hij de kwaliteit
van het water noemenswaard beïnvloedt. Daaróm dienen veel
parameters bepaald te worden.
Verwerking
1. Bij de fysisch-chemische waterbeoordeling is het belangrijk
om een goed systeem te hebben waaraan de gevonden waarden
gerelateerd worden. Aan de hoogte van de diverse parameters
kan men een (vervuilings-)klasse toekennen,
ïïit het gemiddelde van al deze klassen kan dan het desbe
treffende water beoordeeld worden.
Om een water goed te beoordelen moet men in het systeem
veel parameters verwerken om tot een goede beoordeling te
komen.
Het gevaar van beoordelen op grond van slechts enkele para
meters is dat de kwaliteitsbeoordeling vertroebeld kan
worden door parameters(bijvoorbeeld gifstoffen), welke niet
in het systeem zijn opgenomen.
Een ander probleem hierbij is de noodzakelijkheid om voor
verschillende watergangen ook verschillende verwerkings
systemen te hebben. Als bijvoorbeeld het zuurstofverzadigingspercentage in een snelstromende beek 130-140$ is, dan is
dat bijzonder goed. Een sterke oververzadiging is normaal
voor snelstromende beken(veel zuurstofinslag). In een stil
staand water is een verzadigingspercentage van 130-140$
bijz0nder slecht. Het hoge gehalte is n.l. ontstaan door
zuurstof-produktie van groene planten en algen. Dit bete
kent dat 's nachts het zuurstof-gehalte sterk zal dalen.
Deze daling kan
ver gaan dat zuurstofloosheid en sterfte
van waterdieren op kan treden.
De B.O.D.-belasting kan in een beek ook veel hoger zijn als
in een kanaal zonder schadelijk te zijn voor de zuurstof
huishouding. De levensgemeenschap van een beek verandert
evenwel ook als zich een laag slib op de bodem vormt.
De temperatuur is in een beek veelal lager(daardoor hogere
zuurstof-oplosbaarheid) maar ook is er door luchtinslag
meer toevoer van zuurstof. Zelfs tussen beken onderling
zijn er verschillen. Gekanaliseerde beken zullen bij de
zelfde graad van zuiverheid minder oververzadiging hebben
dan een echte kronkelende beek, waar veel meer zuurstof
inslag plaats vindt.Dit geldt niet bij stilstaand water waar
zuurstof-oververzadiging op kan treden door algenontwikkeling. In een water met een zeer hoge B.O.D.-belasting kan
bij hoge stroming nog zeer goed aquatisch leven mogelijk
zijn. Het zuurstof-gehalte zal dan namelijk niet hoog zijn,
maar in totaliteit wordt door de snelle stroming wel ge
noeg zuurstof langs de huid van het dier gevoerd(3).
Verder kan de zuurstof-huishouding sterk beïnvloed worden
door de aanwezigheid van gereduceerd ijzer. Ijzerhoudend
water vraagt door de oxydatie van ijzer zuurstof. Deze wa
teren, welke veelal een roestbruin-uiterlijk hebben,zullen
van nature een lager zuurstof-gehalte hebben dan op grond
van vervuiling en karakter van het water verwacht mocht
worden(4).

Toepasbaarheid
De fysisch-chemische waterbeoordeling is voor alle wateren
toepasbaar. Zonder veel voorkennis kan, met goede instructie
vooraf, door iedereen gemonsterd worden. Dit geldt in principe
ook voor de analyses. De verwerking tot waarde-oordelen is
evenwel niet voor alle wateren gelijke
2.2. BIOLOGISCHE WATERBEOORDELIFG
Bij deze wijze van waterkwaliteitsbeoordeling wordt gebruik
gemaakt van in het water levende organismen.
De reactie van de levensgemeenschap op een bepaalde hoeveel
heid vervuiling wordt gemeten door te bepalen welke organismen
bij die vervuiling voorkomen. Elk biologisch wezen reageert op
zijn eigen wijze op vervuiling. Aan de hand van de gevonden
waterorganismen kan de waterkwaliteit beoordeeld worden.
Door deze organismen in klassen te rangschikken krijgen we
een saprobie of waterbeoordelingssysteem(Zie hfd.7).
Indien een biologisch monster genomen wordt kan door middel
van zo'n systeem de vervuilingsgraad van dat water bepaald
worden.
Evenals voor de fysisch-chemische waterbeoordeling geldt ook
hier dat een goed monsternetwerk opgezet moet worden.
Dat tegen de stroom in gemonsterd moet worden is bij het bio
logische monsternemen nog belangrijker dan bij het fysischchemische bemonsteren. Storing treedt nog eerder op omdat de
monsternemer intensiever met de bodem van het water bezig is.
Als daardoor migratie van dieren optreedt en deze bij het V O I T
gende punt weer gevangen worden is dat een zeer ernstige fout
welke gemakkelijk voorkomen kan worden.
Er dient altijd voor gezorgd te worden dat het genomen monster
representatief is voor de bemonsterde watergang. Dit zal bij
de diverse biologische methoden nog verder worden uitgewerkt.
De biologische methode welke gebruikt wordt is sterk afhanke
lijk van het doel van de bernonstering(i.e. wat men wil weten).
Ook speelt de geschiktheid van het milieu voor de te bepalen
organismen een belangrijke rol.
Er kan een aantal methoden van biologische waterbeoordeling
onderscheiden worden.
2.2.1. Microfyten of algen en wieren.
Microfyten (zie hfd.7) zijn organismen welke slechts met
een microscoop te onderscheiden zijn.
Microfyten is het plantaardige gedeelte van het plankton.
Het wordt daarom ook wel fyto-plankton genoemd. De bekendste
vertegenwoordigers zijn de groenalgen, blauwalgen en kiezelwieren(diatomeeën).
Dit houdt automatisch in dat het onderzoek voornamelijk op
het laboratorium plaats vindt.
Bernonsteringsfrequentie
De bemonsteringsfrekwentie is afhankelijk van de doelstelling
van het onderzoek.Indien men een globale indruk wil hebben
van de waterkwaliteit zullen 4 monsters per jaar voldoende
zijn.(5)
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Als men de waterkwaliteit nauwkeuriger wil volgen dan dient
meermalen bemonsterd te worden. Door de tamelijk korte
levenscyclus van de algen wordt ook tamelijk snel op kwaliteitsveranderingen gereageerd. Hoe nauwkeuriger men de
waterkwaliteitsfluctuaties wil volgen des te hoger zal de
bemonsteringsfrekwentie moeten zijn.
Monstername
Er zijn enkele manieren om een microfytenmonster te nemen.
Voor alle methoden geldt evenwel dat het monster representa
tief moet zijn voor het gehele water.
We onderscheiden hier drie manieren.
a. Het nemen van een monster van net plankton(Zie hfd.8).
Hierbij wordt 100 1.water gezeefd in een net met mazen
van 60y?<. Het extract wordt dan in het laboratorium
levend bekeken.
b. Het is mogelijk om glasplaatjes in het water te hangen.
Na bepaalde tijd(maximaal 1 maand) wordt de algenaangroei bekeken.
c. Men kan een monster van 1 liter water nemen wat over
een net met maaswijdte van Ia* gebracht wordt.
Het monster wordt levend bekeken.
Deze manier van monsternemen wordt vooral toegepast in
dien men gebruik maakt van het systeem van Dresschervan der Mark.
Bij het monsternemen dient er rekening mee gehouden te
worden dat microfyten veelal in zwermen aanwezig zijn.
Daar ze reageren op de hoogte van het geleidingsvermogen
moet men nooit in waterplantenvegetaties monsteren welke
in ondiep water staan. Op die plaatsen treedt soms te wei
nig menging van het water op. Plaatselijk kunnen dan wei
nig mineralen in het water aanwezig zijn wat een belemme
ring voor de aanwezigheid van microfyten kan zijn.
Gevoeligheid
Hoewel natuurlijk alle fysische en chemische faktoren in
vloed hebben op de levensgemeenschap welke zich in het
water bevindt, zijn er een aantal parameters waar de micro
fyten extra sterk op reageren. Dat zijn de gehaltes aan
CO2 en HCOl , nutriënten als stikstof en fosfor, de osmo
tische druk(gemeten als chloridegehalte), de fluctuaties
in het 02-gehalte, de temperatuur, de pH, de lichtintensi
teit en ae spectrale samenstelling van het licht(5*).
Op deze parameters wordt behalve sterk ook snel gereageerd.
Deze parameters zijn dan ook aan het soortenbestand goed
meetbaar.
Verwerking
Er zijn diverse saprobie-systemen ontwikkeld om de water
kwaliteit aan de hand van microfyten vast te stellen. We
zullen er hier slechts twee noemen, omdat de andere syste
men vooral voor het buitenland zijn ontwikkeld. Daar vol
doen ze goed maar ze geven,wanneer ze in Nederland gebruikt
worden,vaak veel foute indicaties door verschuivingen bin
nen het systeem of het niet voorkomen van veel soorten(6).
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Soms kan een buitenlands systeem na enige aanpassing wel
gebruikt worden. Het grote nadeel van veel bestaande syste
men is dat het gebruik ervan te moeilijk en/of te tijdrovend
is.
a. Beoordeling volgens het systeem van Liebmann.
Vooral de karakteristieke soortencombinatie bepaalt bij
dit systeem welke kwaliteitsklasse aan een bepaald water
moet worden toegekend(7)•
b. Het waterbeoordelingssysteem van Dresscher-van der Mark
(5).
Hierbij worden de organismen in vier groepen ingedeeld.
Deze groepen geven ieder een bepaalde graad van vervui
ling aan. Het monster wordt genomen volgens methode c.
Het systeem houdt het volgende in.
Er wordt in het monster gedetermineerd tot 4 groepen.
Deze zijns
A. Ciliata, als indicator voor zware verontreiniging
(polysaprobie);
B. Euglenophyceae, als indicator voor sterke verontrei
niging(^-mesosapro bie)?
C. Chlorococcales en Diatomeae, als indikator voor matige
verontreiniging(ß -mesosaprobie)s
D. Peridineae, Chrysophyceae en Conjugatae als indikator
voor geen tot lichte verontreiniging(oligosaprobie).
Het levend bekijken is noodzakelijk omdat determinatie
van Ciliata anders niet meer mogelijk is.
Van elke groep wordt het aantal vormen(soorten) geteld
en getekend(om dubbel tellen tegen te gaan). Bij sterke
dominantie van 1 van de vier groepen kan een directe uit
spraak over de waterkwaliteit gedaan worden. Meestal is
dit niet het geval en dan wordt gebruik gemaakt van de
formule ter verkrijging van het saprobiequotient.
sapobriequotient = C + 3D - B - 5A
A + B + G + D
Het quotient verloopt van -3 tot +3. Een exacte verdeling
zien we in bijlage.1. In deze bijlage staan tevens de
vergelijkbare vervuilingsklassen welke aangegeven zijn
in het I.M.P.(8).
Deze methode voldoet niet meer bij waterbloei.Dat wil
zeggen, dat één soort zo sterk gaat overheersen, dat de
andere soorten uit het soortenbestand verdwijnen.
Toepasbaarheid
a. Het systeem Liebmann.
Dit is een systeem dat tamelijk veel tijd en voor
kennis vereist.
b. Het systeem Dresscher-van der Mark.
Dit systeem is een groot aantal malen uitgetest en
blijkt goed te voldoen. Het grote voordeel is de ge
ringe hoeveelheid, tijd en kennis die deze manier van
waterbeoordeling vraagt.
Het is gebleken, dat biologie-studenten in Nijmegen
na een voorbereidende cursus van 1 week in staat waren
met dit systeem tot een goede waterbeoordeling te
komen.Ze hadden op dit gebied geen voorkennis.
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Ben voordeel is ook, dat de uitkomsten het gehele jaar
met elkaar te vergelijken zijn. De seizoenswisselingen
worden hinnen de diverse groepen opgevangen.
In het algemeen zijn systemen, waarbij de waterkwaliteit
beoordeeld wordt aan de hand van de microfyten, bruikbaar
in die wateren waar de primaire produktie(zie hfd*7)voor
namelijk door microfyten tot stand komt. Dat kan zijn in
grote rivieren, kanalen en meren. Ook drastisch geschoon
de poldersloten zijn op deze wijze te kwalificeren.
In beken gaat dit systeem niet op omdat er te geringe
hoeveelheden ricrofyten gevonden worden.
2.2.2. Macrofauna.
Macrofauna(zie hfd.7) is dat gedeelte van het dierenleven
van de levensgemeenschap van een water dat met het blote
oog waarneembaar is. De determinatie kan daarom voor een
gedeelte in het veld gebeuren. De rest van het monster wordt
met de stereo-microscoop gedetermineerd.
Bemonsteringsfrsquentie
Bij het maken van een inventarisatie teneinde vast te stellen
of een bepaald water op het moment van monsteren natuur
wetenschappelijk zie hfd.7) is» zal een éénmalige bemonste
ring veelal voldoende zijn.
In de tijd dat een waterkwaliteitssysteem ontwikkeld wordt,
zal een frekwentie van vier maal per jaar(de vier jaarge
tijden) zeker aangehouden moeten worden. Het ontwikkelen
of opzetten van zo'n systeem komt veelal neer op het modifi
ceren van bestaande systemen. De aanpassingen zijn veelal
klein- ten opzichte van basissystemen(bijvoorbeeld het
systeem van Moller Pillot).
Indien een waterkwaliteitssysteem ontwikkeld is dan zal 1
à 2 maal per jaar bemonsteren voldoende zijn om een goede
indruk van de waterkwaliteit te krijgen.
Indien de doelstelling anders wordt dan het kennen van de
gemiddelde waterkwaliteit dan kan zowel de monsterfrekwentie
als de monstermethode veranderd worden.
De frekwentie behoeft door de langere levenscyclus van de
onderzochte fauna minder te zijn dan bij gebruik van micrfyten of fysisch-chemische beoordeling.
Het is namelijk zo, dat bepaalde in het najaar gevonden vol
wassen organismen in het voorjaar al als larve aanwezig
moeten zijn geweest. Men weet dan direkt, dat het milieu
voor dat gevonden organisme in het voorjaar en de zomer
gunstig moet zijn geweest»
Indien het waterbeoordelingssysteem zo is ontwikkeld dat de
toestand gedurende het gehele jaar er in betrokken is dan
maakt het niet uit wanneer de routinemonsters genomen worden.
Monstername.
Het monsteren kan gebeuren met behulp van een macrofaunanet. Dat is een net met een maaswijdte van 0,5 mm en een
basisbreedte van 30 cm. Dit net wordt schoksgewijs,tegen
de stroomrichting in, over de bodem van de watergang bewo
gen.
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Bij de bemonstering dienen alle micromilieus(zie hfd.7)
bemonsterd te worden. Deze micromilieus kunnen bijvoorbeeld
ontstaan doort aanwezigheid van stenen en planten, verschil
led. in bodemmateriaal, verschillen in stroomsnelheid of
ruimtelijke variatie van de watergang.
Het aldus verkregen verzamelmonster geeft aan de hand van
de gevonden beesten de waterkwaliteit op het monsterpunt.
Er zijn nog andere monstermanieren maar door Hughes(9) is
aangegeven, dat het net het meest praktisch is en erg goed
voldoet.
Veldbepalingen
Er dient in het veld speciale aandacht geschonken te worden
aan de aanwezige substraten(zie hfd.7). Het is bijvoorbeeld
erg belangrijk te weten of op een bepaald punt bijvoorbeeld
modder, aanwezig is of niet. Dit kan later bij de interpre
tatie van de gegevens een belangrijke steun zijn.
De macrofaura reageert meer op de mediane fysiseh-chemische
samenstelling van het water dan dat ze reageert op aparte
parameters.
Er wordt wel tamelijk direkt gereageerd op zeer lage zuur
stofgehaltes of hoge ammon.ia.kgehaltes.
Verwerking
Het water wordt beoordeeld aan de hand van een saprobiesysteem» Dit systeem komt tot stand door de ter plekke
voorkomende macrofauna in vervuilingsklassen in te delen.
In dit systeem is ook ds stroomsnelheid verwerkt omdat het
voor kan komen dat door hogere stroomsnelheid sommige
beesten een hogere vuiltclerantie krijgen. Door de hogere
stroomsnelheid neemt de invloed van de vervuiling af omdat
de reaeratie voor voldoende zuurstof zorgt. Bovendien brengt
snelle stroom per tijdseenheid meer zuurstof langs het beest.
Door verschillen in bodemsamenstelling, geografische ligging,
temperatuur e.d. heeft elk gebied een aantal voor dat gebied
karakteristieke soorten. Daarom komen in elk systeem wel
enkele verschillen ten opzichte van systemen van andere
gebieden voor. Tevens zijn een aantal van de gevonden soorten
niet in het systeem te plaatsan, doordat ze geen exacte in
formatie over de vervuilingstoestand geven.
Een voorbeeld van een systeem staat in bijlage 2» Tevens
staan hierin de vervuilingsklassen volgens IMP-schaal vermeld.
Dit systeem is ontwikkeld door Moller Pillot(lO) voor de
Koord Brabantse laaglandbeken. Uit dit systeem zijn door een
aantal wijzigingen andere systemen ontwikkeld. Dit is bij
voorbeeld gedaan voor de Achterhoek(11), de Maas en Diezepolders(l2) en een gedeelte van de Veluwe(l3).
Als we een systeem hebben dan kunnen we de gevonden macro
fauna hieraan toetsen. Een goede werkwijze is om de gevonden
macrofauna om te rekenen in percentages van het totale aan
tal indicatororganismen«, Deze percentages kan men dan verme
nigvuldigen met een factor per vervuilingsklasse(zie bij
lage 2).
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In het gegeven voorbeeld krijgt men dan een getal van
100-500. Hiermee kan men een klasse-indeling maken, goed
naar slecht, welke men desgewenst kan omzetten in een kleu
renkaart(van blauw naar rood).
Toepasbaarheid
De macro-fauna-systemen blijken in de praktijk zeer goed
bruikbaar voor de beoordeling van de gemiddelde waterkwa
liteit.
Dat ook bij een minimum aan beginkennis toch snel gewerkt
kan worden moge blijken uit het volgende voorbeeld.
In het gebied van Regge en Dinkel werden door twee studenten,
met een zeer summiere voorkennis(één week), 170 punten be
monsterd. Dit werd gedaan in 3 maanden waarbij tevens het
concept-verslag in die periode gemaakt werd.
Voor bepaling van de gemiddelde waterkwaliteit bleek het
systeem van Moller Pillot daar goed te voldoen*
De gevonden kwaliteit bleek goed overeen te komen met de
fysisch-chemisch bepaalde kwaliteit(frekwentie van dat onder
zoek is 22 x per jaar!).
Dat hier zo snel gewerkt kon worden, kwam omdat de meeste
soorten reeds in het veld gedetermineerd werden. Dit geeft
een geweldige tijdwinst. Er werd met een macrofauna-net
2 meter monster op de monsterpunten genomen.
De methode om de waterkwaliteit te bepalen met behulp van
de macrofauna is in veel soorten water te gebruiken.
Alleen in de grotere kanalen zal het wat slechter gaan omdat
daar de levenskansen voor macrofauna geringer zijn. Dit
geldt vooral bij de aanwezigheid van beschoeiing. Door be
schoeiing neemt de differentiatie in het milieu sterk af?
tevens loopt het aantal schuilplaatsen voor de macrofauna
sterk terug. In de praktijk is gebleken, dat grote onbeschoeide kanalen(Helmondse AA en de nauwelijks stromende
Main(W.Dld.) met behulp van de macrofauna goed te beoorde
len zijn.
2.2.3, Macrofyten of hogere waterplanten.
Macrofyten of hogere waterplanten(zie hfd.7) vertegenwoor
digen het plantaardige gedeelte van de levensgemeenschap
dat met het blote oog goed zichtbaar is. De determinatie
van de planten zal dam ook voornamelijk in het veld gebeuren.
Slechts in uitzonderingsgevallen worden planten meegenomen
naar het laboratorium.
Bernonsteringsfrequenti e

Waterplanten hebben een tamelijk lange levensduur. Dit ver
klaart dan ook de bijzonder lage frekwentie(éénmaal per
jaar) welke nodig is om het water te kwalificeren. Het jaar
lijks genomen monster geeft de gemiddelde waterkwaliteit
over een jaar.
Monstername
Waterplantenbemonstering is mogelijk van half april tot half
oktober.Buiten die tijd zijn teveel soorten niet aanwezig.
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Er moet tevens rekening gehouden worden met het feit dat
veel watergangen geschoond(mechanisch of chemisch)worden.
In de regel gebeurt dat evenwel altijd in het najaar.
In het veld wordt bepaald welke soorten planten aanwezig
zijn en in welke mate. Deze gegevens worden later uitge
werkt.
De monsterplaats moet zodanig gekozen worden dat het monster
representatief is voor de gehele watergang of het te beoor
delen traject. Storende invloeden, welke niets met de water
kwaliteit te maken hebben, moeten voorkomen worden. Bij be
monstering van een sloot moeten bijvoorbeeld niet de kop
stukken erbij betrokken worden.
Bij bemonstering van een meer bijvoorbeeld moet men er reke
ning mee houden, dat niet alleen de kanten bemonsterd worden.
Men krijgt dan geen representatief beeld. Het bemonsteren
van een kwadrant is dan beter.
Gevoeligheid
Waterplanten reageren nauwelijks op afzonderlijke verande
ringen van fysisch-chemische parameters. Wel gevoelig zijn
ze voor de aanwezigheid van een modderlaag.Ze reageren op
(vrij grove) veranderingen van de pH en het geleidingsver
mogen. Men vindt tussen de waterplantengroei en deze
factoren een positieve correlatie.
Verwerking
Er kan zowel een kwantitatief als een kwalitatief waarde
ringsgetal bepaald worden.
Het eerste geeft vooral de mineralenrijkdom en de structuur
rijkdom aan terwijl het tweede getal de kwaliteit van het
water beoordeelt. Voor de exacte bepaling van de getallen
wordt verwezen naar de literatuur(5)•
De veldgegevens ten behoeve van de kwaliteit worden ge
toetst aan het systeem van de Lange-van Zon(5).
Welk getal bepaald wordt hangt sterk af van de vraagstelling.
Voor zwem- en vaarwater is het kwantitatieve waarderingsgetal
voldoende om een indruk te krijgen van de geschiktheid van
het water voor deze functies. Voor bepaling van de water
kwaliteit wordt het kwalitatieve waarderingsgetal gebruikt.
Toepasbaarheid
Waterplanten zijn in de vorm van een sluimerende zaadbank
en door aanvoer van vogels in principe overal aanwezig.
De plaatselijke milieu-omstandigheden selecteren evenwel
(Wet van Beyerinck).
Waterplantengroei wordt o.a. beperkt door te lage voedselrijkdom, beschaduwing, stroomsnelheid. Daarom zal kwaliteits
beoordeling met behulp van waterplanten in beken zeker niet
opgaan. In kanalen, polderwater en meren voldoet deze methode
evenwel goed.
De praktijk heeft uitgewezen dat het systeem goed hanteerbaar
is en ook goed voldoet. Een voordeel is dat waterplantenkennis snel bij te brengen is door het geringe aantal soorten
wat over het algemeen voorkomt in de Nederlandse wateren
(+ 60).Het systeem kan in principe in alle Nederlandse wateren
worden toegepast.
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Het geeft vanzelfsprekend geen informatie als waterplantengroei ontbreekt door te hoge stroomsnelheid, beschaduwing
of mineralengebrek.
2.2.4« Andere biologische methoden,
a. Visseri.i-opname.
Indien men er belang in stelt te weten of een bepaald
water goed viswater is kan men een vis-inventarisatie
laten maken. Voor bepaling van de geschiktheid voor vis
kan men ook de macrofauna kwantitatief bekijken.Macrofauna en ook plankton is belangrijk visvoer en kan zo
doende de omvang en samenstelling van het visbestand be
ïnvloeden.
b. Diatomeeën of kiezelwieren.
Deze microfyten geven de waterkwaliteit goed weer.
Ze zijn overal aanwezig. Ze hebben duidelijke indicatorische waarden voor de vervuiling. Er is voor de
kiezelwieren nu nog geen saprobiesysteem maar dat zal er
binnen 2 à 3 jaar voor gebruik in Nederland zeker zijn.
c. Draadalgen.
Draadalgen kwalificeren het water goed. De moeilijke
determinatie staat het gebruik ervan evenwel in de weg.
d. Doorzichtsbepaling.
Dit is een eenvoudige, snelle manier om een indruk te
krijgen van de hoeveelheid algen in het water.
De bepaling van het doorzicht kan worden gedaan met behulp
van een secchi-schijf. Dat is een witte schijf met een
diameter van 30 cm. De schijf wordt in het water gehangen
en de diepte wordt bepaald, waarop de schijf net niet
meer te zien is en de diepte, waarop de schijf weer net
te zien is. De gemiddelde waarde geeft het doorzicht.
Er moet gemeten worden in de schaduw, bij afwezigheid
van wind en een heldere hemel.
e. Chlorofylbepaling;.
Om een globale indruk van de hoeveelheid plantaardig
materiaal te krijgen kan de chlorofylbepaling(l^uitge
voerd worden. Chlorofyl is een bestanddeel van groene
algen. Hoge chlorofylgehaltes zijn een indicatie voor
sterke vervuiling.
f. Microbiologische parameters.
Er kunnen ook bacteriologische parameters bepaald worden.
Enkele hiervan zijn het MPN-getal, de kiemgetallen en de
rotbaarheidstesten.
2.3. VERGELIJKING VAN DE FYSISCH-CHEMISCHE EN DE BIOLOGISCHE
WATERBEOORDELING
Indien men water beoordeelt dient men te beseffen wat de be
perkingen van de gebruikte methode zijn. In het navolgende
zullen een aantal voor— en nadelen van biologische en fysisch—
chemische waterbeoordeling genoemd worden.
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2.5.1* Voordelen van de biologische methoden.
Er zijn een aantal plinten welke pleiten voor hydrobiologische waterbeoordeling(zie hfd.7).
1. De hydrobiologie geeft een betere indruk van het zelf
reinigingsvermogen dan de chemie.
stroming
A

B

Als voorbeeld nemen we een beekje waar geen lozingen
plaatsvinden tussen A en B. Het verschil in biochemisch
zuurstofverbruik op de punten A en B geeft een indruk van
de hoeveelheid organische stof die is omgezet.
We weten dan nog niet in welke biologische staat de beek
verkeert. We weten pas iets meer over de waarde van de
zelfreiniging als we weten op welk biologisch niveau de
zelfreiniging plaatsvindt. Naarmate het niveau waarop de
zelfreiniging zich bevindt hoger is, des te hoger is de
biologische gezondheid van het water. De hydrobiologie
geeft aan de hand van de gevonden beesten het antwoord op
deze vraag. De hydrobiologie geeft aan wat de interne
stabiliteit van de levensgemeenschap is.
2. Fysisch-chemisch is wel vast te stellen of een watergang
schoon of vuil is, maar er kan niets over een natuur
wetenschappelijke waarde van die watergang gezegd worden.
De biologie werkt hier dus dubbel. Zij geeft direkte in
formatie over de waterkwaliteit. Tevens is uit de verkre
gen soortenlijst van het desbetreffende monsterpunt vast
te stellen of het punt van natuurwetenschappelijke waarde
is.
5. Bij kalamiteiten dient men te beschikken over biologische
gegevens. Bij kalamiteiten als de DNOC-lozing in de Beekbergsebeek(mei 1975) is het belangrijk om de biologische
toestand van voor de lozing te kennen om een juiste in
druk van de schade te krijgen. Achteraf kan wel vastge
steld worden dat, zoals in dit extreme geval, alle leven
is vernietigd, maar vergelijkingsmateriaal heb je niet.
Het wordt nog moeilijker als een bepaald gif in een korte
propstroom is geloosd waardoor het natuurlijke leven
ernstig is aangetast. Chemisch kan dan via metingen aan
bodemslib e.d. nog wel aangetoond worden dat het bepaalde
gif geloosd is, maar de juiste gradaties zijn niet meer
vast te stellen. Een herstel na de ramp kan ook alleen
maar aan de biologische waterkwaliteit beoordeeld worden.
Het herstel van de Beekbergsebeek was dan ook pas bewezen,
toen Gerritsen(l5) dit met de aangetroffen macrofauna
aantoonde. De waterkwaliteit aan de hand van de fysischchemische parameters was evenwel reeds na zeer korte tijd
weer op het oude niveau.
4. Biologische en fysisch-chemische waterbeoordeling kunnen
dezelfde kwaliteitsklasse geven,terwijl er toch nuance
verschillen zijn.Veranderingen binnen een macrofaunagroep,
welke de kwaliteitsklasse niet direkt beïnvloeden,kunnen
wel meer informatie over het water geven.
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5. Bij de biologische waterbeoordeling kan men de gevonden
beesten beschouwen als minimum thermometer. Het soorten
bestand geeft aan, wat op die plaats biologisch (wat be
treft soortenrijkdom e.d.) haalbaar is.
6. Het maken van een sluitend systeem voor verwerking van de
fysisch-chemische parameters is veel tijdrovender en veel
meer plaatsgebonden dan een biologisch systeem(zie 2.1.).
Het maken van een systeem met alle belangrijke parameters
er in is vrijwel ondoenlijk,
7. De frekwentie ligt bij het biologisch onderzoek lager dan
bij het fysisch-chemische onderzoek voor dezelfde mate
van betrouwbaarheid. Pieklozingen zijn fysisch-chemisch
alleen door continue bemonstering op te sporen. Herstel
van een watergang is het eerste aan de fysisch-chemische
kwaliteit te zien. Daarna begint de biologie zich te herstellen.Allereerst de microfyten, dan de macrofauna en
het langste duurt het voordat een herstel te zien is aan
de waterplanten. Dit alles houdt ten nauwste verband met
de lengte van de levenscyclus van de organismen.
8. Hydrobiologische beoordeling heeft meer een permanent
karakter. Een kwaliteitsverandering zie je in de hydro
biologische gegevens als een verschuiving. De chemie
geeft de verandering veel abrupter weer.
9. Biologisch wordt de invloed van kleine cultuur-technische
ingrepen, welke een water biologisch sterk kunnen ver
armen, ook gemeten.
De hydrobiologie zegt niet alleen iets over de waterkwa
liteit maar ook iets over de biologische differentiatie
van het ecosysteem van de betreffende watergang.
10. De chemie moet alle parameters welke de waterkwaliteit
beïnvloeden apart bepalen. De hydrobiologie meet direkt
de totale invloed van alle parameters op de biologie van
het water.
11. Wanneer een beek gesaneerd wordt dan geven de hydrobiolo
gische gegevens een beter beeld dan de fysische-chemische
gegevens. We nemen een beek waar na sanering nog steeds
een sliblaag op de bodem ligt. Fysisch-chemisch wordt dan
alleen het bovenstaande water beoordeeld. Er treedt
diffusie op van stoffen uit de sliblaag. Als er bijvoor
beeld ammoniak uit diffundeert dan komt dit tot uitdruk
king in de hydrobiologische monsterresultaten. Op een be
paald moment komt bij een hogere temperatuur of een la
gere stroomsnelheid ook de chemie er achter dat de si
tuatie minder goed is dan de fysisch-chemische resultaten
te zien gaven. Dan pas wordt de koncer. tratie benaderd
die de hydrobiologie allang gemeten had. Xn dit geval zegt
de hydrobiologie ook iets over de toekomst van de water
gang. Er kan wel een jaar overheen gaan voordat de che
mische en de biologische beoordeling elkaar in zo'n geval
benaderen.
12. Uit de literatuur en uit gesprekken zijn een aantal voor
beelden naar voren gekomen waar de fysisch-chemische be
oordeling een verkeerd beeld van de werkelijkheid gaf.
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I. Door Moller Pillot (10) is op "biologische wijze aange
toond, dat de Nieuwe Leij verontreinigd was. Dit was
uit fysisch-chemische waarnemingen niet te zien.
II. De Tongerense beek in Noord-Limburg.(6)
Deze bleek fysisch-chemisch volkomen helder en schoon
te zijn. Bij biologische beoordeling bleek, dat er geen
levende wezens meer voorkwamen. Na onderzoek bleek de
beek door zware metalen volkomen vergiftigd. Deze zware
metalen werden normaal niet bemonsterd.
III. Haarsteegse Wiel bij "Vlijmen.
De fysisch-chemische bemonstering gaf een schone situatie
aan. Aan de hand van de aanwezige blauwwieren en diatomeeën kon evenwel worden vastgesteld dat het Wiel zeer
vervuild was. Dit kwam vooral doordat het Wiel vroeger
vuil geweest was en zich hiervan nog niet had hersteld.
IV. Boven-Slinge bij Aalten(H)
Deze beek was fysisch-chemisch schoon maar biologisch
sterk vervuild. Hier was namelijk altijd het effluent
van een slecht functionerende zuiveringsinstallatie ge
loosd. Er had zich veel slib op de bodem verzameld.
Het slechte leefmilieu dat veroorzaakt werd door het
slib kwam tot uitdrukking in het macrofaunabestand.
V. Reeds in 1964 bewees Higler (17) dat de Hierdense beek
vervuild werd door gierlozingen. Deze lozingen hadden
vooral 's avonds en in het weekend plaats. Dat werd
fysisch-chemisch niet, maar biologisch wel aangetoond.
13» Zelfs bij continue lozingen kunnen nog grote verschillen
in vervuilingswaarde van het water optreden. Bij voor
beeld door verschillen in de afvoer of door verschillende
vervuilingswaarden van de geloosde effluenten. Fysischchemisch meet je vrijwel nooit de gemiddelde vervuiling
zoals de biologie wel doet.
14» Fysisch-chemische gegevens zijn niet exacter dan biolo
gische gegevens. De waterkwaliteit wordt bemonsterd om
na te gaan in hoeverre biologisch leven mogelijk is.
De hydrobiologie meet de reactie van de organismen direkt
d.w.z. het meet de biologische gezondheid van het water
(zie hfd.7).
2.3«2. Nadelen van de biologische methoden.
Er zijn ook nadelen aan de hydrobiologische benaderings
wijze verbonden.
1. De invloed van toxische stoffen en organische vervuiling
is niet altijd te splitsen. Aanwezigheid van toxische
stoffen kan een onjuiste biologische waterbeoordeling
geven. Tot nog toe heeft men nog geen systeem kunnen
ontwikkelen dat rekening houdt met de aanwezigheid van
toxische stoffen. Behalve dat veel toxische stoffen
niet bekend zijn, is ook hun invloed op de diverse orga
nismen niet exact bekend. Reactiesnelheid op aanwezigheid
van toxische stoffen neemt af in de volgende richting
microfyten, macrofauna, macrofyten.
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2. De biologie geeft wel aan dat er sprake is van veront
reiniging maar niet precies door welke stoffen. De microfyten bijvoorbeeld geven het wel aan als het IÎH5, ijzer
of Na Cl is. Men krijgt ook geen exacte getallen over de
gehaltes van de stoffen. Dat geeft de chemie wel(l5).
5. De chemie kan, door kontinue meting of door toeval, een
pieklozing registreren welke het biologisch leven nauwe
lijks beïnvloedt en welke derhalve biologisch niet ge
meten wordt.
4. De biologie vereist, afhankelijk van de gebruikte methode,
meer voorkennis. Dit blijkt in de praktijk evenwel mee
te vallen. Onder goede leiding kan in korte tijd zeer
veel bereikt worden.
5. De biologische waterbeoordeling vereist per monsterpunt
'meer tijd. Deze tijd wordt evenwel goed gemaakt doordat
de frekwentie lager behoeft te liggen. Dit alles geldt
niet voor de macrofyten waarvan de bemonstering zeer snel
gaat.
6. De biologische saprobie-systemen zijn opgesteld voor
biologisch afbreekbaar organische vervuiling. Het rea
geert derhalv-e niet op biologisch niet afbreekbaar orga
nisch afval. Dit afval beïnvloedt het functioneren van
het ecosysteem niet. Indien het evenwel zou ontaarden
in de vorming van een sliblaag op de bodem dan wordt het
ook biologisch gemeten.
2.3.3» Economische vergelijking.
De beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van macro
fyten is bijzonder goedkoop. Hiervoor zijn geen laboratorium
ruimten of instrumenten nodig. Alleen een "flora van Neder
land" of het waterplantenboek van Kruijne(l6) tezamen met
het systeem van van Zon-de Lange is voldoende.
Bij de fysisch-chemische waterbeoordeling is zowel meer
ruimte als apparatuur vereist. Tevens wordt een hoeveelheid
chemicaliën verbruikt. Vooral de vereiste laboratoriumruimte
maakt deze methode duur.
De beoordeling met microfyten en macrofauna vraagt tamelijk
weinig ruimte en nauwelijks chemicaliën(alleen conserveervloeistof(zie hfd.7). De aanwezigheid van een veelal prijzige
microscoop is noodzakelijk(is veelal reeds voor andere doel_
einden aanwezig). Tevens zal bij het opzetten(modificeren)
van het systeem extra geld uitgegeven moeten worden indien
begeleiding moet worden betaald.
Een groot verschil geeft evenwel het aantal af te leggen
kilometers. Dit is vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de
frequentie en zal bij de fysisch-chemische beoordeling
verreweg het hoogste zijn.
Concluderend kan gezegd worden dat de macrofyten-methode
het goedkoopste is. De andere methoden ontlopen elkaar wei
nig hoewel de biologie over langere tijd gerekend wel iets
goedkoper uit zal vallen.
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3. TOEPASSING VAN BIOLOGISCHE WATERBEOORDELING IST SEDERLAND
Bij een aantal waterbeheerders wordt de biologie reeds ge
bruikt om de waterkwaliteit te bepalen.
a. Bij het RIZA wordt van de grote rivieren zowel net plankton
als de aangroei op glasplaatjes bekeken. Dit plankton wordt
gedetermineerd tot op de soort(indien mogelijk).
De frequentie van dit onderzoek is eens per vier weken.
Verder is er nog speciaal planktononderzoek waarbij de
methode van Dresscher-van der Mark gebruikt wordt. Deze
snellere en eenvoudiger manier zal in de toekomst de andere
planktonbepalingen vervangen.
b. Bij de Provinciale Waterstaat Limburg wordt ook microfyten
onderzoek gedaan. Hier wordt een aantal, daarvoor geschikte,
wateren onderzocht. Deze wateren zijn vooral recreatieplassens
grindgaten e.d. De frequentie van dit onderzoek is vier maal
per jaar. De gegevens worden verwerkt volgens het systeem van
Liebmann.
c. Bij Provinciaie Waterstaat in Priesland is een hydrobiologe
werkzaam. Aangezien het onderzoek pas in de beginfase is, is
alleen bekend dat hier planktononderzoek zal plaats vinden.
d. Oppervlaktewateronderzoek bij de waterschappen De Dommel,
De Aa en de Maaskant(l8).
Het wateronderzoek aan het oppervlaktewater is bij deze water
schappen samengevoegd en geschiedt door de gemeenschappelijke
technologische dienst Oost-Brabant. Sinds 19^5 wordt hier
tevens hydrobiologisch onderzoek gedaan. Analyses vinden
plaats op 1 laboratorium.
I. Pysisch-chemisch wateronderzoek.
Het aantal monsterpunten is als volgt verdeelds
43 hoofdpunten en 102 bijpunten.
De hoofdpunten worden van half april tot half oktober
twee keer per maand bemonsterd. De bijpunten worden dan
één keer per maand bemonsterd.
In de rest van het jaar worden de hoofdpunten éénmaal
per maand bemonsterd, terwijl de bijpunten dan niet be
monsterd worden. Bij de analyses worden o.a.temperatuur,
02- gehalte, BOD, COD, ammoniak en zwevende stof be
paald(zie bijlage 4).
II. Hydrobiologisch onderzoek.
De hydrobiologische waterkwaliteitsbeoordeling maakt
gebruik van de macrofauna.
Het wordt gedaan op dezelfde punten als waar fysischchemisch gemonsterd wordt. De frekwentie is 2 maal per
jaar.
De monstername geschiedt zoals in hoofdstuk 2.2.2. be
schreven staat. Alle micromilieu's zoals stenen,planten
e.d. worden bemonsterd. Er wordt gestreefd naar het nemen
van 10 meter monster.
Indien zeer veel macrofauna aanwezig is dan wordt minder
dan 10 meter genomen maar vindt een omrekening plaats
naar de standaard-monsterlengte van 10 meter.
De gegevens worden verwerkt volgens het systeem van
Moller Pillot. Dit systeem staat in de bijlage 2 met
daarbij tevens de kleuren en de klassen die het I.M.P.
aan chemische analyses toekent en zoals ze in Brabant
ook gebruikt worden.
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Buiten deze 5 groepen worden nog meer organismen ge
vonden. Deze worden in een restgroep geplaatst, omdat
ze niet karakteristiek zijn voor één bepaalde vervuilingsklasse.
III. Fysisch-chemische en hydrobiologische waterbeoordeling.
De werkwijze bij de drie waterschappen voor wat be
treft de uiteindelijke oppervlaktewaterbeoordeling is
als volgt.
De fysisch-chemische en de hydrobiologische gegevens
worden vergeleken. Op basis van beide beoordelingen
wordt een uiteindelijke beoordeling gemaakt welke ook
in het jaarverslag weergegeven wordt aan de hand van
de bekende I.M.P.kleuren.
Aan de chemie en de hydrobiologie wordt een gelijk
gewicht toegekend. Dit wil geenszins zeggen dat de uit
komsten van beiden gemiddeld worden.
Indien bijvoorbeeld de fysisch-chemische analyses een
goede waterkwaliteit aangeeft terwijl de biologie een
slechte waterkwaliteit aangeeft, dan wordt aan de hand
van secundaire waarnemingen(bijvoorbeeld aanwezigheid
van een modderlaag) het verschil in waarde verklaard.
De uiteindelijke uitkomst moet uiteraard door beide
secties onderschreven kunnen worden.
Men is er van overtuigd dat biologisch en fysischchemisch wateronderzoek niet zonder elkaar kunnen,
e. Er wordt verder nog incidenteel hydrobiologisch onderzoek
verricht bij Provinciale Waterstaat Groningen en Hoogheem
raadschap Rijnland. Dit onderzoek is veelal gericht op
recreatiepiassen.
4. OVERZICHT YAH HET OPPERVLAKTEWATER VAU HET ZUIVERINGSSCHAP
VEXJUWE
Teneinde een indruk te krijgen van de verschillende watertypen
welke het Zuiveringsschap onder zijn beheer heeft, is een in
deling gemaakt. Deze indeling is gebaseerd op een bezoek aan de
monsterpunten aangevuld met mondelinge en schriftelijke infor
matie. Het is belangrijk zo'n indeling te hebben omdat beoorde
lingssystemen afhankelijk zijn van het type water waar ze voor
gebruikt worden(zie hfd.2.1.)
Doordat het water veelal alleen op de monsterpunten is bekeken
behoeft de gegeven karakterisering niet voor de gehele water
gang te gelden. Dit betreft evenwel vooral details als stuwing,
beschoeiing, verstoring door menselijk ingrijpen e.d.Indeling
in de hoofdtypes was altijd goed vast te stellen.
4-1• Indeling
Het oppervlaktewater is in de volgende kategorieën in te delen.
a. Kanaal
Onder kanalen worden wateren verstaan welke geen natuur
lijke oorsprong hebben. Ze zijn gegraven en worden door
stuwen en bemalen op peil gehouden. De stroomsnelheid is
derhalve zeer laag» De diepte is groter dan 50 cm en de
breedte is groter dan 5 m.
b. Wetering
Het hoofdtype wetering wordt in twee typen onderscheiden.
De wetering en de slootbeek.
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Het type wetering kan nog onderscheiden worden in leigraven enweteringen» Het karakter van de leigraven en de
weteringen is ongeveer identiek. Het ontstaan is evenwel
verschillend. De leigraven zijn gegraven waterafvoeren.
De weteringen zijn vergraven, van nature aanwezige water
angen. Het zijn nu veelal afwateringen van cultuurgebieden
19). Het hoofdtype wetering wordt gekarakteriseerd door
sterk wisselende waterstanden.
Ze kunnen al dan niet gestuwd of beschoeid zijn. Het ver
schil tussen wetering en slootbeek is louter een dimensieverschil. De wetering is veelal breder dan 4 m en dieper
dan 40 cm. De slootbeken zijn smaller en veel ondieper.
Polderwater
Polderwateren kunnen van natuurlijke of kunstmatige oor
sprong zijn. Deze wateren worden door bemalen en inlaten
van water op peil gehouden. Ze zijn, liggend in een polder,
veelal omringd door boezemwater dat als ontvangend of ge
vend water fTingeert.
Beek
Het hoofdtype beek omvat zowel beken als sprengen.
Op de Yeluwe zijn de beken welke in de Veluwe randmeren
uitmonden en de beken uit het stroomgebied van de Eem van
natuurlijke oorsprong. De andere beken en sprengen zijn
geheel of gedeeltelijk gegraven(19)• Het hoofdtype beek
wordt gekenmerkt door stroming. Ze kunnen al dan niet ge
stuwd, beschoeid of vergraven(gekanaliseerd) zijn. Beken
of sprengen welke na hun ontstaan niet meer('of niet recent)
menselijk zijn beïnvloed, kunnen als natuurlijk worden be
schouwd.
De meeste sprengen zijn namelijk zo rond de 17e eeuw ge
graven. Een aantal nog in 1900(19). Be werktuigen waren
toen evenwel niet zo geperfektioneerd als tegenwoordig.
Dit is de voornaamste reden dat de watergangen een natuur
lijk karakter konden krijgen. Het geregelde onderhoud met
de hand, heeft hier ook aan meegewerkt. Dit hoofdtype is
verder ingedeeld naar menselijke verstoring(na het ontstaan
van de beek) welke het beekkarakter nadelig heeft beïnvloed.
Restgroep
Hierin zijn die monsterpunten geplaatst welke niet in boven
staande groepen geplaatst konden worden.
De redenen kunnen zijns
het monsterpunt stond droogs het is een duiker, een meer of
een oude rivierarm, Het kan zijn dat het karakter van de
watergang op het monsterpunt sterk verandert of dat wegens
gebrek aan informatie geen indeling in één bepaalde klasse
mogelijk is.
Hiïï!Ë:i:ki£§_Yan_de_yeldgegevens
De monsterpunten welke opgenomen zijn in het bemonsterings
netwerk van het Zuiveringsschap Veluwe staan vermeld in
tabel 1 t/m 9» De verklaring van de gebruikte afkortingen en
begrippen is opgenomen in bijlage 3.
Toelich±±iig_t±3 de tabellen
- De Grift staat vermeld onder de beken.
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- Moerman(l9) zegt dat de Grift van origine een wetering is.
Hij is later evenwel vergraven tot Molenbeek(zie hfd.7).
- Op een twaalftal plaatsen zijn watergangen waargenomen
welke het aanzien hadden van open riolen(bijlage 3). Dit
is vooral jammer voor de mooi gelegen beken zoals de Eerbeekse beek, Loenense beek, Tonselse beek en de Voorstondsebeek (zie tabel 7 en 8).
- Er is geen gebruik gemaakt van een indeling naar diepte en
breedte( globale klasse) omdaxae"verdere verwerking van de
gegevens aanzienlijk zou bemoeilijken. Teveel punten zouden
dan in dezelfde klasse vallen.
- Er is op een zestal monsterpunten een droge bedding gecon
stateerd. In 1 geval(Rhienderensebeek) kan dit verklaard
worden uit de aanleg van een weg. In 4 gevallen was dit
hoogstwaarschijnlijk het gevolg van beeknormalisaties en
grondwateronttrekking. Deze 4 beken liggen alle in het
rayon Ede waar veel cultuurtechnisch werk aan de beken is
verricht. 26 . van de 45 monsterpunten(ca.éO^) viel onder
type D. De waardering (uitgedrukt in cijfers van 1(slecht)
tot en met 5 (goed) voor deze punten was dientengevolge zeer
laag (20 van deze 28 punten had een 1, de rest een 2).
In rayon Biburg werden de meeste punten hoog gekwalificeerd.
Slechts 2 van de 20 monsterpunten kregen ©en 1.
In rayon Apeldoorn zijn een aantal punten(o.a. Dorpsbeek
en Klaarbeek) door aanleg van een nieuwe Rijksweg sterk in
aanzien achteruit gegaan. Met name de Dorpsbeek(Code:bio,
tabel 8) heeft nauwelijks zijn beekkarakter behouden.
Desondanks kregen in rayon Apeldoorn 15 van de 47 punten
een 4 of 5(ca.30^).
Onderstaande tabel geeft aan wat de verdeling naar type en
waardering is.
Het type geeft de menselijke verstoring aan gaande van A
(ongestoord) naar D (ernstig gestoord).(Bijlage 3)»
type
A
B
C
I)
aant.punt.
17 20 31 44
Wa.
aant.pnt,

5
4
12 22

3
21

2
20

1
37

- Een punt waar nog op gewezen moet worden is de invloed van
de milieudifferentiatie op de zuurstofhuishouding.
In gekanaliseerde beken zal de zuurstofinslag veel geringer
zijn dan in sterk kronkelende beken.
- Wat niet uit tabel 1 naar voren komt is de landschappelijke
schoonheid van het Apeldoorns kanaal en gedeelten van de
Arkervaart. Het is jammer dat met name het Apeldoorns kanaal
op een aantal punten sterk vervuild is.
- Bij de slootbeken dient men te beseffen dat deze uiterlijk bijz,
veel lijken op gekanaliseerde beken.
Verwacht mag worden dat ze biologisch waarschijnlijk ook
veel overeenkomsten vertonen.
4.2. Efatuur-wetenscha-pne1i.ike beken.
Het beheren van de natuur-wetenschappelijke waardevolle beken
is moeilijker dan het beheer van bijvoorbeeld zwem- of vaar
water.
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Zoals ook in het Waterzuiveringsplan (20) is aangegeven moeten
lozingen worden geweerd. Het is evenwel noodzakelijk om vast te
stellen welke "beken natuurwetenschappelijk zijn. Uit de litera
tuur konden een aantal beken als natuurwetenschappelijk beti
teld worden. Een aantal beken konden door globale veldbeoordeling als potentieel natuurwetenschappelijk waardevol worden aange
geven.
Natuurwetenschappenjke waardevolle beken in de_literatuur
Van de volgende beken is de natuurwetenschappelijke waarde be
wezen.
Beken welke in het Veluwe randmeer uitmondens
Hierdensebeek (17)» ÏTodbeek (21), Varelsebeek(21 ), Bijsselsebeek(2"l), Killenbeek(21), Andhuizerbeek(21), Sijpelbeek(21).
Beken welke in de Rijn uitmonden(22)s
Renkumsebeek(Kortenburgsebeek), Bovenloop Heelsumsebeek,Duno,
Seelbeek, Hoge Oorsprong» Hemelse Berg,Zweiersdalbeek en Bo
ven- en middenloop Mariëndaal(Slijpbeek). Als potentieel na
tuurwetenschappelijk waardevol(zie hfd.7) zijn aangegeven de
midden- en benedenloop Heelsumsebeek.
Beken van de Oost-Veluwerand ten noorden van Apeldoorn(4)s
Kamperbeek, Bovenloop Heerder Sprenge11» Bovenloop Molenbeek,
Paalbeek, Bovenloop Tongerensebeek, Verloren Beek, Smallerts'chebeek, Bovenloop Nijmolensebeek, Bovenloop Hartense Molenbeek,
Bovenloop Geelmolensebeek of Dorpsbeek Vaassen en Egelbeek«
Beken van de Oost-Veluwerand ten zuiden van Apeldoorn(l3)s
Bovenloop Steenbeek, Kayersbeek, Zwaanspreng, Bovenloop Beek_
bergsebeek, Bovenloop Oude beek, Bovenloop Eerbeeksebeek,
Bovenloop Rhienderensebeek, Boven- en middenloop Soerensebeek en Vreijenbergse Spreng,
Als potentieel natuurwetenschappelijk waardevol zijn voor dit
gebied nog aangegeven? Koppelsprengen, Bovenloop Loenensebeek, Oosterhuizerspreng en Middenloop Eerbeeksebeek.
De meeste beken op de Veluwe zijn nog niet onderzocht. Pas als
dat gebeurd is dan kan vastgesteld worden hoeveel beken nog
een natuurwetenschappelijk waardevol karakter hebben.
Waarnemingen op de monsterpunten
De monsterpunten s+aan vermeld in tabel 1 t/m 9» terwijl een
verklaring van de afkortingen staat in bijlage 3«
Beken welke onder beektype A en B vallen en een waardering
van 4 of 5 hebben zijn potentieel natuurwetenschappelijk
waardevol. Zowel wat betreft menselijk ingrepen in het beek
karakter als wat betreft zichtbare vervuiling zijn ze dan nog
tamelijk ongerept. Met biologisch onderzoek moet evenwel be
wezen worden dat een beek natuurwetenschappelijk waardevol is.
Beken welke nu vervuild zijn maar verder nauwelijks zijn aan
getast kunnen zich na het stoppen van de vervuiling ontwikke
len tot beken van natuurwetenschappelijke waarde.
Aantasting door cultuurtechnisch ingrijpen is een veel ernsti
ger vorm van verstoring dan vervuiling. Herstellen in zijn
oude vorm is dan namelijk onmogelijk. De differentiatie is bij
uitgebreide werken(bijvoorbeeld Huisbeek, Soerensebeek, Dorps
beek Epe, Barneveldsebeek e.d.)vrijwel geheel verdwenen.
In sommige gevallen is de differentiatie van ondergeschikt be
lang en kunnen tamelijk homogene milieu's natuurwetenschappelijk
waardevol zijn.

Pactoren als bodemsamenstelling, stroomsnelheid, onderhoud
van de beek, watertemperatuur e.d. kunnen in sommige gevallen
belangrijker zijn dan een grote differentiatie.(Deze diffe
rentiatie kan ontstaan door verschillen in voornoemde facto
ren door het stroombed van de beek).
De hier en daar (ouderwets) genormaliseerde beken tussen
Harderwijk en Biburg zijn hiervan een voorbeeld. De diffe
rentiatie (ruimtelijke variatie) neemt hier en daar sterk af
maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de unieke bod emsamenstelling.
Onderhoud van talud en watergang op de Veluwe
a. talud
"Vanwege de volgende redenen is onderhoud aan het talud
nodig.
1. Een slecht talud kan door erosie in het water terecht
komen en hierdoor kan de watergang verzanden.
2. Een talud kan als pad gebruikt worden.
3. Een talud dat op de juiste wijze is onderhouden kan
aanzienlijk bijdragen tot de landschappelijke schoon
heid van de watergang.
Op de monsterpunten is gekeken naar de staat waarin het
talud verkeerde. Het volgende staatje laat de resultaten
daarvan zien.
Onderhoud i goed
matig i slecht i totaal aantal
I ca 90% ca 6$ ! ca
1175 punten
In 13$ van de gevallen was het talud beschoeid(deze
punten staan onder goed onderhoud).
Het is niet duidelijk op welke wijze het talud onder
houden wordt. Tan de gedeelten waar het talud beschermd
was door beschoeiing, was dit op slechts 5 punten met
beton gedaan. Deze wijze van beschoeiing werkt wel bij
zonder nivellerend op het milieu.
Zoals al eerder gezegd kan de macrofauna zich bij aan
wezigheid van beschoeiing nauwelijks ontwikkelen.
Daar waar beschoeiing noodzakelijk is, is gebruik van
paaltjes met wilgentenen een stuk vriendelijker voor het
milieu.
b. Watergang
Teneinde een watergang zijn functie te laten behouden
(waterafvoer) dient hij beschermd te worden tegen over
vloedige plantengroei of slibafzetting. Er zijn verschil
lende manieren om een watergang te onderhouden. Dat kan
op chemische, mechanische of biologische wijze. In de
praktijk wordt vooral chemisch en mechanisch onderhoud
toegepast. De interesse voor de biologische bestrijding
is tot nog toe veel minder.
Op de monsterpurnten is gekeken hoe de watergang onderhou
den was. Er is tevens gekeken op welke wijze het onder
houd geschiedde.Mechanisch onderhoud kan alleen vastge
steld worden als het materiaal dat uit de watergang gekomen
is niet naar elders is vervoerd. In verband met de hoge
kosten komt dat evenwel nauwelijks voor.
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Indien geen materiaal aanwezig is kan sprake zijn van
chemisch onderhoud of in het geheel geen onderhoud.
In onderstaande tabel is aangegeven welke situatie op de
monsterpunten is aangetroffen.
Onder goed onderhoud wordt hier verstaan onderhoud zo
danig dat de watergang maximaal kan functioneren(namelijk
het afvoeren van water). Er is niet vastgesteld in hoe
verre het onderhoud nadelig was voor het biologische le
ven in de watergang.
onderhoud

goed
csuic%

slecht
ca.11%

matig
ca.9%

mech.onderh.

ca,%

aa.,jfo

ca.1%

De percentages zijn berekend op het totaal van 175 punten.
Het aantal malen dat mechanisch onderhoud is geconstateerd
is wel bijzonder laag. Aangezien vrijwel alle wateren on
derhouden dienen te worden, kan het bijna niet anders of
het meeste onderhoud op de monsterpunten gebeurt nog steeds
met chemische middelen. Van al het oppervlaktewater op de
Veluwe wordt nog ongeveer 50% met chemische middelen ge
schoond.
o» Conclusie met betrekking tot het onderhoud
De watergangen zijn zowel wat betreft talud als wat be
treft watergang op de monsterpunten over het algemeen goed
onderhouden. Er dient evenwel rekening mee gehouden te wor
den dat goed onderhoud ten behoeve van de waterafvoer nog
niet inhoudt, dat het water ook goed onderhouden wordt
voor het biologisch leven.
OPPERVLAKTEWATERBEMONSTERING IN NEDERLAffl)
Indien moet worden besloten tot uitbreiding of verandering
van een bemonsteringsprogramma dan dient goed vastgesteld te
worden wat verbeterd dient te worden. Daarna kan bepaald worden
op welke wijze dat moet gebeuren. Als illustratie wordt het be
rnons teringsprogramma van het Zuiveringsschap vergeleken met dat
van andere waterbeheerders in Nederland.
1. Zuiveringsschap Veluwe
Bij het Zuiveringsschap Veluwe wordt het oppervlaktewater
fysisch-chemisch bemonsterd. Een aantal algemene aspecten
van het fysisch-chemisch wateronderzoek staat vermeld in
hoofdstuk 2.1.
In het gebied van het zuiveringsschap is een netwerk opgezet
van 187 punten. Hierbij wordt vrijwel al het water van enige
importantie bemonsterd; 160 punten worden 4 maal per jaar be
monsterd, terwijl 27 punten 1 maal per jaar gedaan zijn. Dit
is vooral voor de beken veel te weinig. Dit moge blijken
uit het volgende voorbeeld: Er is een berekening gemaakt wat
de fout kan zijn welke gemaakt wordt bij te lage frekwentie.
De gegevens voor de berekening zijn van het Hoogheemraadschap
Uitwaterende Sluizen(23). Het betrof hier boezemwater. Dit
boezemwater wordt aldaar 23 keer per jaar bemonsterd.
Als men stelt dat 23 keer per jaar het juiste beeld geeft van
de oppervlaktewaterkwaliteit van het hele jaar dan is te bere
kenen wat de fout is. als men van 23 keer teruggaat naar 4 keer
per jaar.

29

Het bleek dat teruggaan naar 4 keer per jaar in oa. 20$ van
de 84 gevallen een foute klasse volgens I.M.P. aangaf.
Hierbij dient nog aangemerkt te worden dat boezemwater een
veel minder fluctuerende kwaliteit heeft dan het water in
beken. Het is moeilijk te zeggen, hoeveel keer bemonsterd zou
moeten worden. Wanneer het opgevoerd zou worden naar 12-15
maal per jaar, dan zou al een veel beter beeld verkregen worden.
Indien men fysisch-chemisch de waterkwaliteit beoordeelt dan
dient men exact te weten met welke minimum frekwentie men kan
werken om nog op betrouwbare wijze de vervuilingsklasse te kun
nen bepalen. Zoals reeds in hoofdstuk 2.1. gezegd, zou het
zuurstofgehalte zelfs eens per 14 dagen gemeten moeten worden
(1). Konkluderend moet over de lage frekwentie gezegd worden
dat deze statistisch bezien, een onbetrouwbaar beeld geeft.
Wanneer men de gemiddelde waarde van een jaar wil weten dan is
het niet voldoende vier willekeurige kwartaalwaarden te mid
delen.
Een ander kritisch punt is de verwerking van de gegevens.
Zeer hoge waarden worden door indeling in de klassen van het
I.M.P. sterk afgevlakt. Er wordt van de vier bemonsteringen
een soort gemiddelde per parameter (BOD, Og en NH^") bepaald.
Aan de hand hiervan krijgt de betreffende watergang een kleur,
welke in het jaarverslag wordt gepresenteerd als de gemiddelde
jaarkwaliteitstoestand. Door het afdrukken van deze kaart
wordt de indruk gewekt, dat daar de kwaliteit van het opper
vlaktewater van het Zuiveringsschap aan afgelezen kan worden.
Dit is principieel onjuist. Het zou in verband met te weinig
gegevens beter zijn de kaart achterwege te laten. Hier komt
nog bij, dat een aantal watergangen die hierop vermeld zijn
minder dan vier maal bemonsterd zijn.
In 1974 werd bijvoorbeeld de Seelbeek twee maal bemonsterd(24).
In principe kan men dan wegens gebrek aan gegevens beter
geen uitspraak doen, dan dat men een verkeerde uitspraak doet.
Zintuiglijke waarnemingen geven altijd een zeer globaal beeld
van hetgeen beoordeeld wordt. De waarnemingen van dezelfde
waarnemer zijn wel te vergelijken. Daarom is uniformiteit wat
dit betreft zo belangrijk. In de huidige situatie wordt het
Apeldoorns kanaal door drie verschillende personen bemonsterd.
Vergelijking met elkaar(van bijvoorbeeld het verloop in kleur
of reuk) is niet mogelijk. De helderheid of het doorzicht kan
gemeten worden met de secchi-schijf. Dan dient evenwel de
werking van dit eenvoudige hulpmiddel goed omschreven te worden.
Bij de meeste oppervlaktewateren van het Zuiveringsschap is
de secchi-schijf evenwel door de geringe waterdiepte niet
bruikbaar.
Door het bestaan van drie laboratoria zijn de meeste parameters
niet direkt met elkaar te vergelijken. Ieder laboratorium(i,c„
iedere analist) maakt zijn eigen systematische fout. Tevens
kunnen analysevoorschriften verschillend geïnterpreteerd worden»
De systematische fout wordt nog aanzienlijk vergroot met een
toevallige fout, wanneer, zelfs voor de B.O.D.,veelal niet in
duplo gewerkt wordt.
De afvoer en het peil worden op vrijwel alle punten geschat.
Op enkele punten kan de stand worden afgelezen. De vanzelfspre
kend ruwe schattingen worden op geen enkele manier gebruikt.

30

Ze zouden waar nodig, als complement gebruikt kunnen worden.
Bij een monsterpunt dat op de rand van de ene naar de andere
klasse zit, zouden deze gegevens gebruikt kunnen worden.
Met factoren welke het zuurstofgehalte beïnvloeden wordt
veelal geen rekening gehouden. Het komt voor dat zowel na
duikers(verhoging zuurstofgehalte) als voor stuwen(verlaging
zuurstofgehalte) gemonsterd wordt.
Er is geen sprake van systematiek in monsterdiepte of monster
plaats. Verzamelmonsters worden niet genomen. Bij de be
monstering ten behoeve van het zuurstofgehalte wordt soms
nog een extra grote fout gemaakt indien het water in de zuur
stofflesjes gegoten wordt. Dit is vooral een gevolg van on
voldoend goede monsterapparatuur en onwetendheid.
Stroomgebieden worden niet op één dag bemonsterd maar soms
zit er een week tussen. Dit geeft veel onnodige extra ver
schillen, terwijl de gegevens bij een aanzienlijke externe
verandering (temperatuur, weer etc.) niet meer vergelijkbaar
zijn. Er wordt meestal ook niet tegen de stroom in gemonsterd,
wat het risico inhoudt, dat de stroomafwaarts gelegen punten
beïnvloed worden. Zowel met de extra zuurstofinslag door het
weer als met de verschillende ritmen in het zuurstofgehalte
wordt geen rekening gehouden. Dit geldt zowel voor het uur
van bemonstering als de dag van bemonstering. Ook bij de ver
werking van de gegevens wordt geen rekening gehouden met bij
voorbeeld het seizoenritme.
In het I.M.P. is de B.O.D. een belangrijke parameter. Bij de
bepaling van deze parameter kunnen veel toevallige fouten
gemaakt worden. Dit zou opgevangen kunnen worden door in
plaats van de B.O.D. de organische stof te bepalen aan de
hand van de T.O.C. Yerder kent het I.M.P. te weinig waarde
toe aan het ammoniakgehalte. Dit is in concentraties van
0,2 - 2,0 mg/1 voor vissen al giftig.(De pH beïnvloedt het
evenwicht
+ H+). Er wordt geen rekening gehouden
met de verschillende karakters van de watergangen. Hierdoor
wordt een kleine snelstromende beek op dezelfde wijze in een
klasse ingedeeld als een nauwelijks stromende watergang als
het Apeldoorns kanaal. Dit geeft een sterk vertekend beeld
van de kwaliteit. Aangezien het Zuiveringsschap ook natuur
wetenschappelijke beken onder zijn beheer heeft, dient vast
gesteld te worden in hoeverre deze beken natuurwetenschappe
lijk zijn.
5»2, Andere Nederlandse waterbeheerders
Ter vergelijking is in tabel 10 uitgezet welke monsterfrekwenties de andere Nederlandse waterbeheerders (niet opge
nomen is Rijkswaterstaat) aanhouden. In bijlage 4 staat ver
meld welke parameters in het monster bepaald worden.
De gegevens zijn ontleend aan jaarverslagen en telefoonge
sprekken.
In de tabel staat vermeld in welk jaar de bemonstering plaats
vond. Deze gegevens zijn zo recent mogelijk terwijl van som
mige waterbeheerders de toekomstige frekwentie (in 1976) kon
worden vermeld. Bij de meeste zal de frekwentie evenwel niet
veranderen.
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Onderstaand staatje geeft aan hoe de frekwentie percentueel
over het hele land ligt. Alle monsterpunten zijn ingedeeld in
hoofd- en bijplinten(zie ook tabel 10).
Tabel 1a

1b

hoofdpunten (1780)

bi.jpunten(701)

frekwentie/jaar

frekwentie/jaar

percentage

percentage

56

2

52

2

26

18

12

15

22

4

9

7

17

2

6

37

15

7

4

53

12

29

2

1

8

16

1

4

4
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Hieruit kunnen we concluderen dat de frekwentie, welke bij het
Zuiveringsschap Veluwe aangehouden wordt, ook landelijk bezien
het laagste is.
Terder kan nog vermeld worden dat een aantal waterbeheerders
tevens hydrobiologisch onderzoek doen. Welke dat zijn staat
vermeld in hoofdstuk 3.
6. PLAÎT VOOR DE OPPERVLAKTEWATERBEMOÎISTERING BIJ HET ZUIVERINGSSCHAP
VF,LUWE
Bij het opstellen van dit plan is zoveel mogelijk uitgegaan van
de huidige situatie, qua mankracht en kapaciteit, bij het Zuive
ringsschap. Uit het voorgaande zal het duidelijk geworden zijn
dat biologisch onderzoek onontbeerlijk is. Een bijkomend voordeel
is de mogelijkheid om de gegevens van de biologische routine
bemonstering te gebruiken om te beoordelen of een watergang al
dan niet van natuurwetenschappelijke waarde is.
De waterbeoordeling moet, met behulp van zowel fysisch-chemische
als biologische parameters, een geïntegreerd geheel zijn. Zoals
reeds uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk geworden zal zijn,
dient ook het fysisch-chemiach onderzoek verbeterd te worden.
Voorstel_en_bijbehorende aanbevelingen
a. Fysisch-chemisch wateronderzoek
I. De frekwentie van het fysisch-chemisch wateronderzoek dient
opgevoerd te worden naar 8 keer per jaar. Dat zou in principe
het dubbele van de tijd kosten. Er zijn evenwel enkele manieren
om de hoeveelheid extra benodigde tijd sterk te verminderen.
Deze manieren zijn:
a. Minder parameters bepalen. Momenteel worden 17 parameters
bepaald. Er worden er evenwel 3 gebruikt. De rest van de
bepalingen kan voor het routinematig vaststellen van de
waterkwaliteit vervallen. Indien men toch belangstelling
voor deze,extra te bepalen, parameters heeft dan moet de
bepaling van die parameters niet tot de(routine)oppervlaktewaterbemonstering gerekend worden maar tot speciaal water
onderzoek.
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b. Een parameter ala het zuurstofgehalte kan sneller met
een draagbare zuurstofmeter bepaald worden.
c. Be monstername en analyse zal efficiënter zijn indien dat
door één laboratorium gebeurt.
d. Een aantal punten, zoals continue afvalwaterstromen als
bijvoorbeeld de Loenense beek, behoeven veel minder ge
daan te worden. Deze punten zijn zo vuil dat ze zelfs bij
hoge afvoeren nog in de hoogste vervuilingsklasse vallen.
II.De monstername dient door één,goed geïnstrueerde, monster
nemer te gebeuren. Tevens dienen de analyses door één labo
ratorium op de juiste wijze uitgevoerd te worden. Het is
daarom het beste om de fysisch-chemische oppervlaktewater
bemonstering door één rayonlaboratorium te laten doen.
III.De verwerking volgens het I.M.P.-systeem dient aangepast te
worden. Als voorbeeld geldt hier het volgende: Indien op een
bepaald punt het Og-gehalte nihil is en de B.O.D. is 300,
terwijl het ammoniakgehalte ook nihil is dan dient niet klasse
IV maar klasse V gegeven te worden. Biologisch leven is ter
plekke alleen voor enkele micro-organismen mogelijk en klasse
IV zou dan een te fraai beeld van de situatie geven. Dit is
één van de aanpassingen welke noodzakelijk zijn. Een andere
aanpassing is het toekennen van een hoger gewicht aan het
ammoniakgehalte (NHj)
b.Biologisch wateronderzoek
Zoals ook al uit hoofdstuk 2.2 gebleken is kan niet al het
oppervlaktewater volgens dezelfde methode onderzocht worden.
Voorgesteld wordt om te werken volgens de macro-fauna methode
(zie hoofdstuk 2.2.2.). Slechts de kanalen en de meren zijn
niet volgens deze methode te doen. Hiervoor zouden chlorofylbepalingen of de microfytenmethode van Dresscher-van der Mark
beter zijn. In verband hiermee wordt voorgesteld om de kana
len en meren behalve fysisch-chemisch ook via chlorofylbepatingen te beoordelen.
Een saprobiesysteem bij biologische waterbeoordeling is nood
zakelijk. Indien een systeem eenmaal aanwezig is zal de bio
logische waterbeoordeling veel minder tijd kosten. We mogen er
vanuit gaan. dat met de monsters genomen over 2 jaar een biolo
gisch systeem te modificeren(afleiden uit bestaande systemen)
is. We delen het biologisch onderzoek daarom in, in twee
fasen.
a. eerste fases eerste twee jaar
b. tweede fases na twee jaar
ad a. De eerste fase. Hiervoor zijn naar mijn smaak drie mo
gelijkheden.
1e. Het aantrekken van een hydrobioloog voor de periode
van twee jaar. Zijn werkzaamheden zouden inhoudens
-Het inwerken van een analist(e)(dit kan reeds iemand
van het Zuiveringsschap zijn).Dit houdt in dat deze
zowel ingewerkt wordt in het determineren van de
organismen als in het monstememen zelf.
-Het inwerken van de chem.techn.dienst(bij voorkeur
iemand met biologische achtergrond)
Samen met de hydrobioloog zou de chem.techn.dienst
deze twee jaar een gedeelte van de werktijd beschik
baar moeten zijn om samen aan het systeem te werken.
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2e. Men kan een systeem laten opstellen door studenten.
Dat zal waarschijnlijk in één tot twee jaar kunnen.
(Het gemodificeerde Moller-Pillot systeem van de
Achterhoek is ook in een jaar gemaakt). Het op basis
van het eerste jaar gemaakte systeem zou men het jaar
daarop kunnen laten uittesten door een andere student
of men zou het na één jaar zelf kunnen toetsen en bij
voldoende bruikbaarheid kunnen gaan toepassen.
Het voordeel van dit voorstel is dat het vooral eco
nomisch zeer aantrekkelijk is. Het Zuiveringsschap
hoeft pas na één of twee jaar zelf iets aan biolo
gisch onderzoek te doen. Als het systeem klaar en
uitgetest is, komen ook de nadelen. Dan is er geen
ingewerkte analist(e) terwijl ook de chem.techn,dienst
niet ingewerkt is. Dat is evenwel op te lossen door
externe begeleiding.
3e. Men kan direkt met biologisch onderzoek beginnen.
De chem.techn.dienst zou zich er samen met een ana
liste) aan kunnen wijden. Begeleiding zou dan van
elders moeten komen. Het voordeel van dit voorstel
is weer het economische gedeelte. Het nadeel is even
wel de begeleiding die zeker bij het opzetten van een
systeem goed moet zijn. Het voorstel blijft evenwel
uitvoerbaar.
ad b. Deze fase begint na twee jaar behalve als het systeem
direkt na één jaar gebruikt wordt. Deze tweede fase zal
het onderzoek onder leiding staan van chem.techn.dienst.
Dit geldt zowel voor de begeleiding van de analist(e) als
van de verwerking van de gegevens. In de tweede fase kanmen
met minder mankracht toe omdat de frekwentie verlaagd kan
worden. In de eerste twee jaar zal het nemen van vier
monsters per jaar nodig zijn. Daarna zijn 1 tot 2 monsters
per jaar voldoende. In sommige watergangen, met name de
nog tamelijk ongestoorde, is één monster veelal voldoende.
Indien er meer fluctuatie in de kwaliteit zit zal 2 maal
per jaar bemonsterd moeten worden. Het zal duidelijk zijn
dat in plaats van één biologisch analist(e) ook gewerkt
kan worden met twee analisten(s) voor halve dagen. Het is
hier zodanig bedoeld dat deze mensen uit het personeels
bestand van het Zuiveringsschap zelf kunnen komen.
Concluderend kan gezegd worden dat het aantrekken van een
hydrobioloog voor een periode van 2 jaar als ideaal be
schouwd mag worden. De praktische uitvoerbaarheid van dit
voorstel is tamelijk goed.
7. BEGRIPPEN
Biologxsch_gezond
Een water is biologisch gezond, indien zich ter plekke soorten
kunnen ontwikkelen welke zich zouden ontwikkelen in een, in alle
aspekten ongestoord milieu. Het is in dit verband belangrijk vast
te stellen, wanneer een milieu nog ongestoord is. Aangezien de
meeste beken gegraven zijn, is het niet zinvol vanaf het ontstaan
van de beek te rekenen.Het is echter wel zinvol om het biologisch
maximaal haalbare,bij de oorspronkelijke samenstelling van het
water, als biologisch gezond voor dat water aan te merken.
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Conseryeervloeistof
Dit is vloeistof waarin de verzamelde organismen bewaard kunnen
worden. Het determineren behoeft derhalve niet direkt na het
vangen te gebeuren. Sommige microfyten kunnen niet geconserveerd
worden(i.v.m. bemoeilijken van de determinatie).
van

ket water

Dit is de wetenschap welke zich met het leven in het water bezig
houdt. Hydrobiologische waterbeoordeling is derhalve waterbeoor
deling met behulp van waterorganismen.
latuur-wetenschappelijk waardevol
We spreken hiervan als de desbetreffende watergang een milieu
vertegenwoordigt welke oorspronkelijk, zonder menselijke beïn
vloeding na het ontstaan van de watergang, ook aanwezig zou zijn.
In de praktijk komt het er veelal op neer dat watergangen boven
het punt waarop ze nog menselijk beïnvloed worden natuurweten
schappelijk zijn. Deze beïnvloeding kan komen door vervuiling
van het water, drastisch onderhoud van de watergang of door
milieunivellerende cultuurtechnische ingrepen.
Potentieel natuurwetenschappelijk waardevol
Een watergang is potentieel natuurwetenschappelijk waardevol
wanneer de watergang aan bijzondere milieu-eisen voldoet maar
door watervervuiling de daarbij behorende levensgemeenschap zich
niet kan ontwikkelen. Bij verbetering van de waterkwaliteit zal
zich een natuurwetenschappelijk waardevolle levensgemeenschap
kunnen ontwikkelen.
Macrofauna
Dit omvat dat gedeelte van het dierenleven in het water welke
met het blote oog zijn te onderscheiden.
Macrofjten
Dit omvat de hogere waterplanten. Ze worden gekenmerkt door het
feit dat ze veelal zonder nadere hulpmiddelen gedetermineerd
kunnen worden.
^i2H2£ïÎ2^i_£?Î2£ian?5ion 0-^
®n wieren
Dit zijn lagere waterplanten welke zonder microscoop meestal
niet te onderscheiden zijn.
Plankton
Dit zijn zowel de lagere waterplanten als de lagere waterdieren.
Dat is resp. het fyto- en zoöplankton. Het plankton is veelal
slechts met de microscoop te onderscheiden. Netplankton is
plankton wat verzameld is door het water door een net met be
paalde maaswijdte te laten stromen. Yan het dan verkregen monster
worden evenwel alleen de microfyten bekeken.
Ëâ£ï2-Î2ss£s^eem
Hieronder wordt een systeem verstaan met behulp waarvan we de
waterkwaliteit op biologische wijze kunnen beoordelen. Het saprobiesysteem is gebaseerd op biologisch afbreekbaar organische ver
ruiling.
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Primaire produktie
Dat is de produktie welke voor rekening komt van die organismen
welke anorganische stof met "behulp van zonlicht omzetten in or
ganische stof.
Micromilieu's
Dat zijn plaatsen welke deel uitmaken van een groter geheel
(macromilieu of levensgemeenschap) maar desondanks duidelijk
als apart onderdeel daarvan te onderscheiden zijn.
Substraat
Dat is het in het water en op de bodem aanwezige materiaal dat
dient als voedsel en/of aanhechtingsplaats voor dieren en plan
ten.
Molenbeek
Dat is een beek welke door de mens dusdanig beïnvloed is dat de
afvoer tamelijk constant geworden is. Ze zijn daardoor een
ideale energievoeding voor molens, Deze beken zijn veelal ge
heel gegraven beken. Soms kan ook een vergraven wetering tot
molenbeek vergraven worden(Grift)
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Bijlage 1

r

Mate van ver
ontreiniging

Pasen van de saprobie

Saprobiequotient

Kleurenklasse
volgens
I.M.P.

zwaar

polysaproob
poly-alpha mesosaproob

-3
-2

sterk

alpha mesosaproob
polysaproob
alpha mesosaproob

-1,5 tot -1
-1
tot -0,5

IV oranje

matig

alpha-bèta mesosaproob
bèta-alpha mesosaproob

-0,5 tot 0
0
tot +0,5

III geel

licht

bèta mesosaproob
bèta-oligosaproob

+0,5 tot +1
+1
tot +1,5

II groen

oligo-bèta mesosaproob
oligosaproob

+1,5 tot +2
+2
tot +3

I blauw

zeer licht

tot -2
tot -1,5

V rood

Bi.ilage 2

Systeem voor de beoordeling van organische verontreiniging in
laaglandbeken in de provincie Noord-Brabant. Tevens zijn in deze
tabel de kleuren aangegeven die het I.M.P. aan de verschillende
verontreinigingsklassen toekent.
groepsnaam
Eristalis

organismen(latijnse en nederlandse naam)
Eristalis (zweefvliegen - tweevleugeligen)
Culicidae(tweevleugeligen)

Chironomus
Psectrotanypus varius(tweevleugeligen)

I.M.P.-kleur
Kl^f.se Y,rood
Klasse IV»
oranje

Hirudinea

Erpobdella octoculata(bloedzuigers)
Asellus aquaticus(waterpissebed)
Helobdella stagnalis(bloedzuigers)
Glossiphonia heteroclita(bloedzuigers)
Glossiphonia complanata(bloedzuigers)
Cf.Lumbriculus(oïigochaeta)
Macropelopia(tweevleugeligen)
Pentaneurini(tweevleugeligen)

Klasse III,geel

Gammarus

Prodiamesa olivacea(tweevleugeligen)
Asellus meridianus(waterpissebed)
Gammarus pulex(vlokreeften)
ÏTemoura cinerea(oevervliegen)
Odonata overige species(libellen)
Cloëonf eendagsvliegen)
Baëtis(eendagsvliegen)
Anabolia nervosa(kokerjuffers)
Gyrinus(kevers)
Hydrocarina(watermijten)

Klasse II,groen

Calopteryx

Deronectes(kevers)
Oulimnius tuberculatus(kevers)
Orectochilus villosus(kevers)
Calopteryx( .libellen)
Heptagenia fuscogrisea(eendagsvliegen)
Halesus(kokerjuffers)

Klasse I,blauw

Bi,ilage 5
Deze bijlage dient ter verklaring van een aantal afkortingen en
begrippen welke gebruikt zijn in tabel 1 t/m 9.
Rayon of R.
Dit geeft aan in welke rayon het desbetreffende punt valt.
De rayons zijn als volgt genummerd;
Rayonnummer Haam
1
Apeldoorn
2
Biburg
Ede
3
Strom.of Str.
Dit geeft de stroomsnelheidsklasse aan.
De stroming is gemeten in de stroomlijn van de watergang. Dit is
gebeurd met behulp van een sinaasappelschil en een stopwatch.
Uit de afgelegde afstand per tijdseenheid werd de snelheid berekend.
Deze werd verwerkt in een stroomsnelheidsklasse.
S troomsnelheidsklasse
I
II
III
IV

S troomsnelheid
0
<^20 cm/sec.
20-40

>40

"

»

Code.
Dit geeft de code aan welke door het Zuiveringsschap aan het
monsterpunt is gegeven.
Stuw of St.
Dit geeft de aanwezigheid van stuwing aan. Wanneer stuwing is vast
gesteld dan is dit aangegeven met een +. Indien het niet is vastge
steld, wordt niets vermeld omdat de mogelijkheid dat gestuwd wordt
op een plaats welke vanaf het monsterpunt niet zichtbaar was, aanwezig
is.
Br(m) en Dp(cm).
Hierdoor worden de breedte resp. de diepte in meters resp.centimeters
aangegeven.
Bijzonderheden of Bi.iz.
Hier staan wijzigingen ten opzichte van het type vermeld. Ook kunnen
er aanvullende gegevens over het monsterpunt staan.
Open riool.
Hieronder wordt verstaan een watergang waar het grootste deel van
het water(zichtbaar) afvalwater is of als de vervuilingswaarde van
het water dermate hoog is dat van verdund afvalwater gesproken kein
worden.
Beektype-indeling.
De beken zijn al naar gelang de menselijke verstoring onderverdeeld
in vier typen. Dit heeft de volgende betekenis.
Type Mate van verstoring
A
ongestoord of vrijwel ongestoord
B
tamelijk ongestoord
C
gestoord
D
sterk gestoord

De verstoring is alleen betrokken op het menselijk ingrijpen in de
waterhuishouding, vorm en ligging van de beek na ontstaan ervan.
Yeelal is dit ingrijpen van recente datum. De verstoring door water
vervuiling wordt hier niet in aanmerking genomen. De mens kan op de
volgende manieren de beek beïnvloeden. Door beschoeiing, kanalisatie,
regulatie, stuwing, te ver gaand of te weinig onderhoud.
Differentiatie of Dif.
Hieronder wordt verstaan de mate van voorkomen van. verschillende
micro-milieus op de monsterplaats. Een sterk kronkelende beek bij
voorbeeld herbergt veel milieus en heeft derhalve een hoge diffe
rentiatie. Een gekanaliseerde beek is homogeen wat betreft differen
tiatie en zal daarom vaak soorten-arm zijn. Ieder organisme heeft
namelijk zijn eigen eisen. Een hoge differentiatiegraad geeft meestal
ook een hoge soortenrijkdom.
Dif.klasse
I
II
III
IV

differentiatie van het milieu
homogeen
tamelijk homogeen
redelijk heterogeen
heterogeen tot zeer heterogeen

Beschoeiing of Sch.
Dit geeft aan of er al dan niet beschoeiing is geconstateerd.
De aanwezigheid hiervan werkt sterk nivellerend op het milieu.
Soms is een zekere vorm van beschoeiing bij sterk meanderende beken
nodig om ze enigszins tegen zichzelf te beschermen. Door ondergraven
van de oevers zouden ze kunnen verzanden.
Waardering of Wa.
Dit geeft de waardering aan welke aan de beek is toegekend. De cij
fering loopt van I (zeer slecht) tot 5(zeer goed). Zij is gebaseerd
op de landschappelijke ligging gecombineerd met de zichtbare zuiver
heid van het water. Het zal duidelijk zijn dat het geven van een
waardering(door één persoon') nooit voor 100^- objectief kan zijn.
Globale klasse-indeling of G.K.
Dit geeft een andere manier om beken in te delen. Hen kan namelijk
ook indelen op basis van breedte en diepte. Als klasseverdeling is
hier genomens
G-.K. Omschrijving
1
2
3

Bovenloop spreng
Middenloop
Benedenloop

Norm
breedte O.50
diepteK 15-20 cm
"
1.50 - 4 m$ diepte 20 cm-40 cm
"
I diepte^ 40 oni

Bi.jlage 4
Overzicht van de door de Nederlandse waterbeheerders bepaalde parameters,
Naam beheerder
Parameters
Bijzonderh,

Groningen
131
Idem
15
Friesland
90
idem
22
Drente
83
idem
10
W„Overijssel
101
idem
43
Regge en Dinke!• 69
Oost.Gelderl.
34
idem
52
Yeluwe
160
idem
27
Rivierenland
?1
Utrecht
110
Amstel-Gooil.
96
Uitw.sluizen
12
idem
225
Rijnland 3)
317
idem
150
idem
150
Walcheren 4)
63
Vest-Brab,
85
idem
15
idem
40
De Alm
45
De Dommel 5)
43
idem
102
Limburg
200

4- + + +
4r X
+
+
4+ + + + +
4+
+
+ +
4+

+

+ 4- + 4- 4- 4-

X ixi W X 44- 4- 4-

X X

4- 4-

4- 4- 4- 4- 4- 4-

+ 4- +

4- +

X

Cl op 24 punt.
Reer.water 6)
Tevens Fe ,hardh.
Reer.water

4- 4-

ïx| X

4- 4-

4- +
4-

4- 4- 4- 4-

4- +

4- +

Bijz.bep.1)

4"
4- + + +

4+
+ + 4- 4- 4- 4444- + + +
4+ 4- 44- 44-r
4- +
+
44- 4- + •4- 444+ 44- 4- + 4- +
4- + + +
+ 4- 44- 4- 4- 4- 4* + 444- 4- 4- 4- 4- + 4+ +
+ • + 4- 444- + + +
4- +
44- 44- 44- + + +
4+ 4- 44- 4"
4- 4- +
+ + + +
+ 4- + 4- 4- 4- + 4- 4- 444- + + +
+ 4- + + 4- + 4- + 4+
+ 4+ + -f* +
4+
+ 4- 44- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4" 4+ + + +
4- + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4+ + + +
+ + + +
4- H- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4+ + + ++
4- 44+
+
4- + + 4- 4- 4- + + 4- 4- 4- 4~
+ + + +
+ + + +
4- + + 4- 4- + + + 4- + 4- 4f + + + 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4+ + + +
+ + + 4+ 4- + + 4- 4- + 4- 4- 44+ + 44+ 4- 44- 44- 4- +
+ + + +
+
4- 44- 4- 4+ 4- 44- + + + + 4- + 4- 4- + 4+ + + +
4- 4* 4- 4- 4- 4"

Extra vuile pnt.

4- + + +

4-

+ +
4- +

+
r

Aant.pnt. zvr c top
2)

1) a.bacteriologische: Eijkman, MPN.kiemgetal bij 22 en 37 graden
b. pesticiden;;"^- BHC. J?-BHC , ,\-BHC, HCB9 PCNB, heptachloor,endosulfan
dieldrin en dichlobenil.
c. zware metalen: Cd, Cr, Cu, Zn, Pb, Fe, Ni, Mn, en Hg.
d. radioactiviteit; Totale p- activiteit.
2) Op enkele punten;Kjeldahl-N, COD,ortho en totaal fosfaat
5) Zie tabel 10.
4) Zie tabel 10
5) Zie tabel 10
6) De parameters met een kruisje zijn in de hele periode tweemaal gedaan,

Tabel _I_ _Hoofdty^e _Kanaal,
r\_

T
1

2

R
1

1

1
1
1
i
2'
2

9
2

3
3

Naam
Apeldoorns kanaal
Toevoerkanaal.
Arkervaart

Code
A2 t/m A9
D5, 3)6
G13 t/m G15

Sabe1 _2 _Ho0fd t^e „Wetering|_ _t££e _Watering_.
Naam
Code
Strom. S"tuw. Bijzonderheden
Terwoldse wetering
III
D7? 3)8
Nijbroekse wet.
II
D9
Beekbergse leigraaf
D10
IV
+
br.s + 3 m» dp.s 20-35 cm
Groote wetering
3)12, 3)13
III
+
Groote wetering
3314, D15
II
+
Nieuwe wetering
3)17
III
+
Nieuwe wetering
3)1 8, 3)19
II
+
Nw.en Groote wet.
D20
II
IIeigraaf
E1
II
Gelderse gracht
E5, E6
II
Stadsgracht Elburg
+
Y3
II
Nieuwe wetering
II
+
br.s+ 5m? dp.s20-35 cm
L13
Nieuwe kanaal
L16
II
dp. 20-35 cm
Tabel_3i_Hoofdt^e_Wetering| t^£e slootbeken.

H.
T
1
2
2

2
2
2
2
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
H.
2
2
2

2
2
2
d

Naam
S tuwgraaf
Nieuwe wetering
Wijkwetering
Mistsloot

Code
D11
D16
Y2
E2

Strom. Stuw. Br(m) Dp(cm) Bi.jzonderheden
1-1.5 10-20
II
+
+ 2
+ 1 0
III
+
II
1-1.5
5-10 ligt in polder,
II
1-1.5 10-25 2 samenkomende
slootbeken.
Afvoersloot
F10
II
.5-.75 5-10
Sloot Waterplassteeg G1
II
.5-.75 5-10 open riool,
Afvoer Struik
G8
II
«75-1
5*10 open riool.
Afvoer Nunspeet
Yô
IV
.75-1
10-20
Nattegatsloot
L4
II
1.5-3
10-20 open riool
Afvoer vijvers Epe
L6
II
.5-.75 10-20
Noord.Spoorsloot
L7
III
1.5-3
20-35
Zuid.spoorsloot
L8
II
1.5-3
20-35 open riool,
Krakerswi.jk
L9
IV
+ 4
20-35 water van
L7+L8
Wolfsdijk
L12
II
5v10
<.5
Afvoer Binnenveld
L14
II
10-20
1.5-3
Afvoer Binnenveld
L15
II
1c 5-3
20-35
Afvoersloot
L17
III
10-20
+
2-3
Maanderdijk
111
II
5-10
.75-1
2abel_4e._Hoofdt2;Ee_Polderwateri
Naam
Code
Brfm)
3)p(cm)
Noordermerkkanaal
E7
£4
>50
Wiel
GI6
3-5
35-50
Rassenbeek
G17
35-50
± 3
Middelbeek
G20
>50
>4
Afvoer Wezep-Heigr. Y1
+ 20
3-5
Laak
G18
10-20
1.5-3
Laak
G19
20-35
3-5

Hoofdtype Beekj type A.
XL

2
2
2
2
3
3
3
3

Haam
Wenumse beek
Smallerts beek
Kamperbeek
Hartense Molenbeek
Molenbeek
Bov.Hart.Molenbk,
Bov.Smallertsbeek
Bov.Tongerensebeek
Bov.Kamperbeek
Hierdense beek
Hierdensebeek
Hierdensebeek
Strijdlandse beek
Grote Valkse beek
Kortenburgsebeek
Heelsumsebeek
Seelbeek

Code St. Dif.
A10
IV
A12
IV
IV
AH
B8
III
B11
III
IV
X4
X6
IV
XO
IV
X10
IV
IV
F9
P11
IV
F12
IV
G11
IV
IV
H13
M1
IV
IV
M4
IV
M5

Str.
II
III
II
IV
II
II
IV
III
III
III
III
IV
III
IV
II
III
IV

Wa „
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5

Br(m)
1-1,.5
1-1,.5
+ 1,.5
*75--1
.75--1
1.5-2
1-1,.5
1-1,.5
1.5-2
1.5-3
±3
+ 3
1-2
1-1,.5
+1
1.5-2
.5-..75

Dp(cm) GK
10-20 1
10-20 1
10-20 1
5-10 1
5-10 1
10-20 1
20-35 1
10-20 1
15-20 1
10-20 1
10-20 1
+ 20
2
+ 10
1
10-20 1
10-15 1
20-35 1
5-10 1

Tabel_6. Hoofdtype Beeks tyge B.
B

Haara
Nijmolensebeek
Eerbeeksebeek
Eerbeeksebeek
Oude beek

Code St. Dif,.Str,,Sch,,¥a.
B*
III III
4
C6
+
III IV
4
III III
+
C7
3
C12
II II
3

1

3

Afvoerriool
Beekbergse beek
Klarenbeek
Bov.Dorpsbeek
Bov,Eerbeeksebeek
Bulsinkbeek
Andhuizerbeek
Bijsselaebeek
Brede beek
Laarbeek

C13
C18 +
C20
X9
X11
F2
F3
F4
G12
H14 +

II
IV
IV
III
IV
IV
IV
III
IV
IV

III
III
III
II
II
III
III
IV
II
IV

2
4
4
4
5
4
5
+ 5
4
4

3
3
3
3
3
3

Kl.Barneveldse bk.
Kortenburgsebeek
Kortenburgsebeek
Heelsumse beek
Slijpbeek
Buzerdsebeek

H18
MO
M2
M3
M6
Z3

IV
IV
III
IV
III
III

II
II
II
II
III
II

4
3
3
+ 4
4
3

1
1
1
1
1

1
1

1
2

2
2
2

Br(m)
1-1.5
.75-1
.75-1
2.5-3

Dp(cm) GK
10-20 1
5-10 1
10-20 1
10-20 2 dit
i
is voor
1MP
J
gerekend,
<
riool.
10-20 1 open
<.5
10-20
2
±3.5
20-35 2
±3
20-35 2
±3
1.5-2 20-25 1
2
1.5-3 +25
1-1.5 10-25 1
2
1.5-3 + 20
5-10 1
.75-1
1-1.5 10-20 1 !
toevallig
10-20 1
+1.5
.75-1
5-10 1
1-1.5 10-20 1
1.5-3 20-25 2
1-1.5 10-20 1
5-10 1
.75-1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

2

2
2
2
2
2
2
2
3
5
3
3
3
3

Kaam
Egelbeek
ügchelsebeek
Grift
Grift
Grift
Grift
Grift
Leuvenheimsebeek
Eerbeeksebeek
Loenensebeek
Loenensebeek
Beekbergsebeek
Dè Fliert
\eldhuizerspreng
Zwaanspreng
Bov.Verloren beek

Code St. Dif.
All
I
B1
II
B2
IY
II
B3
B4
II
I
B5
B6
I
+
C3
I
CS
+ II
C11
+ I
C14
I
C19
II
D2
+ II
X1
+ II
X2
III
II
X7

Bov.Dorpsbeek
Nodbeek
Bovenbeek
Killenbeek
Schaapsdijkbeek
Horstste beek
Schuitenbeek
Pangelerbeek
Tonselse beek
Zeumerse beek
Grote Valkse beek
Kleine Yalksebeek
Slijpbeek
Bov.Munnikebeek
Vlastuinerbeek

X9
P5
F6
P7
G4
G6
G9
Y5
Y8
H11
H15
H16
M7
Z6
L5

II
II
II
II
III
II
IV
IV
III
+ IY
+ IV
II
III
I
II

Str,,Sch.Wa. Br(m)
IV
2
1-1.5
III + 3
1-1.5
III
.75-1
3
II
2
1.5-3
III
2
3-5
IV
2
3-5
III
1
>5
II
1
3-5
II
+ 2
+ 1
II
+ 2
+ 2
IV
1
Î-1.5
II
+ 3
3-5
II
1.5-2
3
III + 3
+ 2
II
+ 3
3-5
III
.75-1
3

Dp(cm)
10-20
+ 10
+ 10
+ 20
20-35
20-35
35-50
35-50
10-20
10-20
10-20
20-35
10-20
20-25
+ 20
5-15

III
II
III
III
II
III
III
III
II
II
III
III
III
III
II

5-15
20-35
+15
10-15
5-10
5-10
+ 20
10-25
+ 10
10-20
20-35
± 25
20-35
10-20
5-10

+

3
4
3
4
3
3
3
4
1
2
3
2
3
2
2

.75-1
1.5-3
1-1.5
+ 2
.5-.75
.75-1
3-5
.5-.75
.5-.75
1.5-3
± 3
± 3.5
1-1.5
1.5-3
.75-1

GK. Bi.iz.
1
1
1
2
2
2
3
3 open riool
»
2 »
2
1 open rioo1
3
1
2
2
1 te drastisch
mech.onieöi.
1
2
1
1
1
1
2
1
1 open riool
2
2
2
1
1
1

Tabel 8. Hoofdtype Beek| type D.
â
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
3

Naam
Klaarbeek
Dorpsbeek
Soerensebeek
Leuvenheimse beek
Oekensebeek
Voorstondensebeek
Voorsterbeek
Voorsterbeek
Verbindingskanaal
De Fliert
Twellosebeek
Afvoersloot
Eekterbeek
Klarenbeek
Weibeek
Huisbeek
Hoevelakensebeek

Code
A13
B10
C1
C2
C5
C9
C15
C17
C22
D1
D3
D4
E3
F1
G2
Y4
H3

St. Pif. Str.Sch.Wa.
+
I
II
+
I
II
I
II
+
I
II
I
II
+
I
IV
I
II
I
II
+
+
I
II
I
II
III III
3
I
IV
1
II
II
2
I
III
2
IV
III
3
I
II
1
I
II
+ 1

Br(m)
>5
3-5
+2
>5
3-5
+2
>5
>5
3-5
3-5
1.5-2
.75-1
>5
1.5-3
.5-.75
3-5
1-1.5

Dp(cm) GK Bi.iz.
>50
3
20-35 2 open riool
35-50 2
>50
3
35-50 3
20-35 2 open riool
>35
3
>50
3
35-50 3
30-50 3
10-20 1
10-20 1
25-50 3
10-25 2
10-20 1
20-35 2
10-20 1

Beekstyge D.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Naam
Hoevelakensebeek
Hoevelakensebeek
Garderbroeksebeek
Grote beek
Esvelder beek
Esvelder beek
Esvelderbeek
Grote Valkse beek
Barneveldse beek
Kl.Barneveldse beek
Ki.Barneveldse beek
Barneveldsebeek
Barneveldsebeek
Lunterense beek
Overwoudse beek
Lunterense beek
Nederwoudse beek
Nederwoudse beek
Fliertse beek
Lunterense beek
Munnikebeek
Lunterensebeek
Modderbeek
Moddepboek
Moorsterbeek
Bemmelmansbeek
Bov.Pliertsebeek

Code
H4
H5
H6
H7
HO
H9
H10
H12
H17
H19
H20
H21
H22
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
KC
K?
L1
L2
L3
Z2
Z4

St. Dif.Str.Sch.Wa. Br(m)
II
I
1
+3
II III
1
3-4
II III
+
1
.7*5-1
II II
2
1.5-3
I
II
2
+ 4
+
II II
1
3-5
II III
+
2
>5
I
II
1
.75-1
I
+
II
1
>5
II
+
I
1
± 3.5
II
I
1
+ 4
I
II
1
>5
II III
1
I
+
III
1
+ 1.5
I
II +
+
1
2-3
II IY
2
3-5
I
IV +
2
1.5-3
I
II -f*
2
1.5-3
I II
+
1
± 3.5
I
III 4*
1 > 5
I
III +
1
± 3.5
I
IY
1
>
+
I
II +
+ ?
1
1
I
III
+
+ 2
1
II II
+
1
±3
I
II +
2
1-1.5
I
III
2
1-1.5

Dp(cm)
20-35
20-35
+10
10-20
20-30
35-50
>50
5-10
>50
20-35
20-35
>50
>50
20-35
+25
+20
10-20
+15
20-35
20-35
20-35
20-35
10-20
+ 20
10-20
10-20
10-20

GK.Bi.iz.
2
2
1
1
2
2
3
1
3
2
2
3
3
1
2
2
2
2
2
3
2
3
1
2
2
1
1

Tabel 9»_Restgroep.
Code
010,C11
04
F8
H1
H2
Z1
Z5
Y7
G3
L10

2
2
2

Naam
Oude IJssel
Rhienderense beek
Zijtak Hierdensebeek
Ganzenbeek
Voorthuizerbe ek
Bov.Ganzenbeek
Bov.Molenbeek
Blekemeer
Beek
Nieuwe wetering
De Kronkel
Schuitenbeek
1ste bk.na Kronkel
2de beek na Kronkel

1

Borpsbeek

B7

1

Bov.Nijmolense bk.

X5

2

Puttenerbeek

E4

Hi
1

1
2
3
3
3
3
2
2
3
2

G10\
Y9 i
Y10.-•

Bi ,izonderheden
Oude rivierarm
Droog
Droog
Droog
Droog
Droog
Droog
Meer
Duiker
Duiker
Deze vier beken zijn op de monsterplaats
slechts over een afstand van + 20 m te zien.
Ze komen nl. onder de weg door en stromen
daarna in het meer. In een klasse plaatsen
leek niet zinvol i.v.m.gebrek aan informatie.
Wisseling van milieu op MP.Yan type A naar Cf
Dif.van IY naar IjWa van 4 naar 2.
Wisseling van mil.op MP.Yan Type A naar C$
Dif.van IV naar IlfWa.van 5 naar 3»
Wisseling van mil.op MP.Yan type B naar D|
Dif.van III naar IjWa.van 4 naar 1.

Tabel 10. Overzicht van de oppervlaktewaterbemonstering in
Nederland
Haam waterbeheerder
Groningen
idem
Friesland
idem
Drente
idem
viest

idem

Overijssel 1)

Eegge en Dinkel
Oostelijk Gelderland
idem
Veluwe
idem
Eivi erenland
Utrecht 2)
Amstel-Gooiland
IJitw.sluizen(ïT-H)
idem
Rijnland 3)
idem
idem
Walcheren 4)
West-Brabant
idem
idem
De Alm

Monsterper.
Aant.punt.
hele jr(l974)
131
6-4 tot 3-9(1974)
15
•Smirt --grdec( 1975)
90
mei-nov(1973)
22

Freq/per.
13
17
6

8
6

83
10

3
12
2

12
2

101
43
69

12
4
22

12
4
22

hele jr 1974)
hele jr 1974)
hele jr 1975)
hele
1975)
hele jr 1976)

34
52
160
27

17
9

17
9

4
1

4
1

91

8

8

hele j* 1975)
hele jr 1976)

110

8

8

96

12

12

hele jr 1975)
hele or 1975)
hele jr 1975)
hele jr 1975)
hele jr 1975)
hele jr 1975)

12
225

26
6

26

317
150
I5O

26
12
4

26
12
4

63

4
12
6
4

4

hele
1974)
hele jr 1974)
hele jr 1975)
hele jr 1975)
hele jr 1974)

hele jr 1975)
hele
1975)
hele
1975)
hele jr(l975)

35
15
40
45
43

idem

•gaPr >-hDkt(1975)
jan-is-apr en
•§-okt-dec( 1975)
gapr--#okt(1975)

4
12

idem
102

6
6

Limburg

hele jr C1975)

200

De Dommel 5)

Preq./j
13
52

6

12

6
4

4
24
12
12

4
4
1) Het zuurstofgehalte werd op 47 punten wekelijks bepaald.
2) De frequentie gaat in 1976 mogelijk naar 12 maal per jaar.
3) Dit omvat de volgende waterbeheerderssRijnland, G.W.S. Woerden, Delfland,
Schieland, De Krimpenerwaard, Dijkring IJsselmonde, De Hederwaard, de Over
waard, De Vijfheerenlanden, De Brielse Dijkring, De Hoekse V/aard, De Dordtse
Waard, Goeree en Plakkee.
4) Dit omvat de volgende waterbeheerders; Schouwen-Duiveland, Tholen en St.
Philipsland, îïoord-Beveland, Walcheren, De Brede Watering van Zuid Beveland,
Het Vrije van Sluis, De Verenigde Braakmanpolders, De Axeler Ambacht en De
Hulster Ambacht.
5j Dit omvat de volgende waterbeheerders;De Dommel, De Aa en De Maaskant,

