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Samenvatting
Sinds enkele jaren werken de Nederlandse waterbeheerders - Provincies en water
schappen - aan de opzet van een systeem waarmee het waterbeleid systematisch kan
worden geëvalueerd: de regionale watersysteemrapportage. In dit proces is een eerste
belangrijke stap gezet door het Interprovinciaal Overleg (IPO) middels het opstellen
van een handleiding. Het project "Waterstreefbeelden en Regionale Watersysteemver
kenningen Provincie Limburg" geeft een invulling van de watersysteemrapportage
voor Limburg.
Daarnaast was er in Limburg ook behoefte aan een methode voor het stellen van ge
biedsspecifieke en toetsbare ecologische doelstellingen voor de Limburgse watersys
temen. Dit hangt samen met het uiteenlopende karakter van ecosystemen, die het stel
len van één norm of doel onmogelijk maakt. Zonder een specificatie van de doelstel
lingen is een systematische beleidsevaluatie moeilijk uitvoerbaar. De "waterstreefbeel
den" die in dit project zijn ontwikkeld vullen deze lacune.
Het project heeft zich gericht op de stromende wateren ofwel de beken, als belangrijk
ste watertypen in de provincie Limburg.
Waterstreefbeelden
De waterstreefbeelden worden geformuleerd in termen van gewenste aquatische le
vensgemeenschappen. Om de streefbeelden bruikbaar te maken in het waterbeleid is
het nodig te bepalen onder welke omstandigheden een levensgemeenschap tot ontwik
keling komt; welke eisen stelt het aan de stroming, de stoffen die in het water voorko
men en de inrichting en het beheer van de beek?
In het project is er voor gekozen om deze samenhangen te onderzoeken op basis van
een statistische analyse van een zeer groot aantal biotische en abiotische gegevens van
de stromende wateren die in de loop der jaren door de Limburgse waterbeheerders zijn
verzameld. Daarnaast is gebruik gemaakt van informatie uit de literatuur en uit gebie
den buiten Limburg.
De analyse resulteerde in een samenhangende serie typische levensgemeenschappen,
cenotypen genaamd. Aan elk cenotype kan een bepaalde kwaliteit worden toegekend;
het ene cenotype wordt hoger gewaardeerd dan het andere. Voor elk van de cenotypen
is een beschrijving opgesteld, waarin biotische en abiotische kenmerken zijn opgeno
men. De abiotische kenmerken vormen het aanknopingspunt voor het waterbeleid en beheer. Wijziging van de abiotiek kan zorgen voor de ontwikkeling van een levensge
meenschap naar een gemeenschap van een hogere kwaliteit. Voor elke overgang zijn
de belangrijkste stuurfactoren onderscheiden.
Watersysteemrapportage
Voor de Watersysteemrapportage (WSR) zijn de vigerende Limburgse beleids- en be
heersplannen op het gebied van water geanalyseerd en in één hiërarchische structuur een doelenboom - ondergebracht. De WSR richt zich op de thema's Verontreiniging
oppervlaktewater, Natuurlijk afvoerregime en Inrichting en beheer. De doelenboom
kan eenvoudig worden aangepast als nieuw beleid wordt geformuleerd.
De indicatoren voor de rapportage van deze generieke doelen en de gebiedsspecifieke
Waterstreefbeelden zijn afgeleid uit de stuurfactoren, de geanalyseerde doelstellingen
en de Handleiding van het IPO. De WSR omvat gegevens van de toestand van de
stromende wateren en de maatregelen die in deze wateren zijn genomen.
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Toepassing op 8 stroomgebieden
De methodiek van Waterstreefbeelden en Watersysteemrapportage is toegepast op 8
stroomgebieden: de Oostrumse beek, de Groote Molenbeek, de Aalsbeek, de Tungelroyse beek, de Vlootbeek, de Roode beek (Brunssum), de Hemelbeek en de Geul.
Voor elk van deze stroomgebieden zijn Waterstreefbeelden opgesteld voor twee ter
mijnen: 2018 (streefdatum voor realisatie van de ecologische hoofdstructuur) en een
lange termijn: 2030, waarbij een meer natuurlijk streefbeeld is gekozen.
Door de eisen die de nagestreefde levensgemeenschappen stellen aan de abiotische
omstandigheden te vergelijken met de huidige situatie, wordt per stroomgebied en per
beektraject duidelijk voor welke opgave de waterbeheerders staan. De te nemen typen
maatregelen zijn bij het streefbeeld aangegeven.
Als laatste is een watersysteemrapportage opgesteld voor elk van de 8 stroomgebieden.
Deze geeft een compact beeld van de toestand van de stromende wateren in deze ge
bieden, in relatie tot de waterstreefbeelden en het generieke beleid.
Rapporten
De resultaten van dit project zijn beschreven in een viertal rapporten:
• Een hoofdrapport
• Het rapport "Methodiek / Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden"
• Het rapport "Methodiek / Opzet watersysteemrapportage Limburg"
• Het rapport "Beschrijving 8 stroomgebieden".
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Inleiding
Doelgericht werken aan meer natuurlijke wateren en deze ontwikkelingen systematisch
volgen, dat zijn de ambities waaruit het project "Waterstreefbeelden en Regionale
Watersysteemverkenningen Provincie Limburg" is gegroeid. Het project is bijzonder,
niet alleen door de vraagstelling en de invulling, maar ook door de nauwe samenwer
king die het met zich meebracht tussen de initiatiefnemers: de Provincie Limburg, het
Zuiveringschap Limburg, het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer
en Overmaas. In gezamenlijk overleg zijn waterstreefbeelden geformuleerd voor de
Limburgse wateren en is er een methodiek vastgesteld voor het rapporteren over deze
wateren.
En nu ligt er een resultaat : een instrument dat getoetst is en werkt. Hoe het gebruikt
kan worden en welke ontwikkelingskansen het biedt leest u in dit rapport. Wij bevelen
het u van harte aan!
De resultaten zijn beschreven in een viertal rapporten: het hoofdrapport - dat nu voor u
ligt, en drie deelrapporten, getiteld:
• "Methodiek / Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden"
• "Methodiek / Opzet watersysteemrapportage Limburg"
• "Beschrijving 8 stroomgebieden" (toepassing).

2

Participanten
Het project "Waterstreefbeelden en Regionale Watersysteemverkenningen Provincie
Limburg" is opgezet en begeleid door de Provincie Limburg, het Zuiveringschap Lim
burg, het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas.
De begeleidingscommissie bestond uit:
Provincie Limburg:
•
ir Dick van Nierop
•
dr. Fred W.B. van den Brink
•
drs. ing. Guido Verschoor
•
ir. Wim Hazeu.
Zuiveringschap Limburg
•
drs. Onneke Driessen
•
ing. Michel Hofman
Waterschap Peel en Maasvallei
•
ir. Alfred Paarlberg, later vervangen door: drs. Jos Hoogveld
Waterschap Roer en Overmaas
•
drs. Harry van Buggenum
•
ir. Edo Dijkman.
De uitvoering was in handen van IWACO B.V. en Alterra, met als contactpersonen:
•
ir. David L.J. Heikens
1WACO Vestiging Zuid (kantoor Maastricht)
•
drs. Ronald F.M. Buskens
IWACO Vestiging Zuid (kantoor Den Bosch)
•
dr. Piet F.M. Verdonschot
Alterra, team Zoetwaterecosystemen
(Wageningen).
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Vraagstelling
Sinds enkele jaren werken de Nederlandse waterbeheerders - Provincies en water
schappen - aan de opzet van een systeem waarmee het waterbeleid systematisch kan
worden geëvalueerd: de regionale watersysteemrapportage. In dit proces is een eerste
belangrijke stap gezet door het Interprovinciaal Overleg (IPO) middels het opstellen
van een handleiding. Een belangrijk onderdeel van deze handleiding wordt gevormd
door een 'catalogus' aan indicatoren, die voor de watersysteemrapportage kunnen wor
den gebruikt. De verdere invulling van de rapportage is een taak van de Provincies in
samenwerking met de waterschappen.
In de Provincie Limburg was naast de watersysteemrapportage ook behoefte aan een
methode voor het stellen van gebiedsspecifieke en toetsbare doelstellingen voor de
Limburgse watersystemen. De meeste doelstellingen van het waterbeleid zijn in alge
mene termen omschreven en niet gebiedsspecifiek; vooral waar het de natuur betreft.
Dit hangt samen met het uiteenlopende karakter van ecosystemen, die het stellen van
één norm of doel onmogelijk maakt. Zonder een specificatie van de doelstellingen is
een systematische beleidsevaluatie moeilijk uitvoerbaar. De "waterstreefbeelden" die
in dit project zijn ontwikkeld vullen deze lacune.
Het project richt zich op de stromende wateren ofwel de beken, als belangrijkste wa
tertypen in de provincie Limburg, en heeft drie producten afgeleverd:
• een methodiek voor het opstellen van waterstreefbeelden (gebiedsspecifieke doe
len) voor de stromende wateren;
• een methodiek voor watersysteemrapportage;
• een toepassing van beide methodieken op 8 verschillende stroomgebieden in de
provincie Limburg.
De 8 stroomgebieden die in dit project zijn geselecteerd zijn: de Oostrumse beek, de
Groote Molenbeek, de Aalsbeek, de Tungelroyse beek, de Vlootbeek, de Roode beek
(Brunssum), de Hemelbeek en de Geul.
Zowel de doelen als de evaluatie zijn gebaseerd op de "watersysteembenadering", en
geven uitdrukking aan de gebiedsgerichte aanpak die momenteel in Limburg en elders
in Nederland op steeds meer terreinen opgang doet.
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Waterstreefbeelden
Het eerste onderdeel van het project betreft het stellen van gebiedsspecifieke doelen
voor de beken, de 'waterstreefbeelden'. De waterstreefbeelden worden geformuleerd in
termen van gewenste aquatische levensgemeenschappen. Om de streefbeelden bruik
baar te maken in het waterbeleid is het nodig te bepalen onder welke omstandigheden
een levensgemeenschap tot ontwikkeling komt; welke eisen stelt het aan de stroming,
de stoffen die in het water voorkomen en de inrichting en het beheer van de beek?
In het project is er voor gekozen om deze samenhangen te onderzoeken op basis van
een statistische analyse van een zeer groot aantal biotische en abiotische gegevens van
de stromende wateren die in de loop der jaren door de Limburgse waterbeheerders zijn
verzameld.
Gestart is vanuit een verzameling van 2300 macrofaunamonsters uit de Limburgse be
ken. Hieruit is een selectie gemaakt van 948 monsters die de volledige variatie in biotische en abiotische omstandigheden in de Limburgse beektrajecten weergeven. Van de
ze monsters zijn abiotische gegevens opgevraagd bij de waterschappen, het Zuivering
schap en de Provincie Limburg.
Op basis van een multivariate analyse van deze gegevens zijn karakteristieke typen le
vengemeenschappen onderscheiden, cenotypen genaamd. Voor elk van deze cenotypen
is een beschrijving opgesteld, waarin zijn opgenomen:
• Naam.
• Algemene karakterisering: een beschrijving van abiotische en biotische kenmerken
van het type.
• Voorbeeldbeken\ voorbeeld van beken waarin het type kan voorkomen.
• Ruimtelijke verdeling: de spreiding van monsters over regio's en beektrajecten.
• Temporele verdeling: de spreiding van de monsters over jaren en maanden.
• Kenmerken van de macrofaunasamenstelling: soorten en diversiteit.
• Abiotische kenmerken: milieubeschrijving van het type (w.o. waterkwaliteit, sub
straat en enkele globale kenmerken van stroming, inrichting en morfologie).
• Vegetatie-, vis- en plantengemeenschappen; zoals gedefinieerd door de provincie
Limburg.
• Deelnetwerken: interacties van het cenotype met gerelateerde cenotypen.
Uit deze beschrijving zijn de abiotische kenmerken het belangrijkste aanknopingspunt
voor het waterbeleid en -beheer.
De levensgemeenschappen die het nastreven waard zijn, komen niet altijd meer voor in
Limburg. Daarom zijn aanvullend op de bovenstaande cenotypen voorbeelden gezocht
in de literatuur en elders in Nederland, en zijn referentie-cenotypen opgesteld, met een
zelfde soort beschrijving als hierboven - alleen korter, omdat er van de referenties
minder basisgegevens beschikbaar waren. Omdat deze referenties soms ver afliggen
van de huidige situatie, zijn ook tussenstadia (ontwikkelingsstadia) opgesteld, weder
om met een beschrijving. Het geheel aan cenotypen vormt een typologie.
De levensgemeenschappen kunnen zich in een bepaalde richting ontwikkelen bij ver
andering van de omstandigheden; het ene type levensgemeenschap kan overgaan in het
andere. U kunt zich dit voorstellen als een netwerk van cenotypen (zie figuur 1).
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Figuur 1. Voorbeeld netwerk van typen levensgemeenschappen (cenotypen)
In het figuur zijn de cenotypen met een lettercode aangegeven (Gb, Gc). De ontwikke
lingsrichtingen van het ene naar het andere type zijn met pijlen aangegeven.
Bij elk van de pijlen wordt vermeld wat de belangrijkste sturende factoren zijn voor
deze ontwikkelingsrichting; in bovenstaand voorbeeld de stroming in de beek, het ge
halte nutriënten of organische stof. In praktijk zijn diverse factoren medebepalend voor
de ontwikkeling van de levensgemeenschap, en is het noodzakelijk naar het geheel van
alle variabelen te kijken.
Aan elk cenotype kan een bepaalde kwaliteit worden toegekend; het ene cenotype
wordt hoger gewaardeerd dan het andere. Het systeem van waardering is gebaseerd op
diverse factoren zoals:
• de mate waarin de stroomsnelheid past bij het verval in de beek
• in hoeverre het stroming wordt beïnvloed door stuwen of wateraanvoer
• de natuurlijkheid van het dwars- en lengteprofiel van de beek
• de concentraties van nutriënten
• het aantal voorkomende soorten macrofauna.
Er zijn 5 kwaliteitsklassen gedefinieerd, van een lage tot een zeer hoge kwaliteit. De
referentietypen zijn alle van de hoogste kwaliteit; de typen die momenteel worden aan
getroffen zijn vrijwel overal van een lagere kwaliteit. De typen met de hoogste kwali
teit staan steeds links in de netwerken; de laagste kwaliteiten staan rechts.
De typen levensgemeenschappen komen in bepaalde regio's van Limburg voor.
Sommige typen kunnen in diverse regio's voorkomen; andere komen alleen voor in
bijvoorbeeld het heuvelland of het terrassengebied (oostelijk van de Maas in noord- en
midden-Limburg). Drie groepen van cenotypen zijn te onderscheiden:
1. de typen die voorkomen in het terrassengebied - dekzandgebied,
2. de typen voorkomend in het heuvelland en terrassengebied - lössplateau
3. de typen van het laagland.
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Voor elke regio is een apart netwerk van cenotypen opgesteld. Eén van de netwerken is
hieronder als voorbeeld opgenomen. De complete beschrijving van de cenotypen vindt
u in het deelrapport "Methodiek / Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en
waterstreefbeelden".

cenotypen hoogste
kwaliteitsniveau
(referenties)

cenotypen laagste
kwaliteitsniveau

:HRm) <

ndp nip

afv
stuurfactoren
dim = dimensie (breedte en diepte)
org = organisch materiaal (ammonium)
nut = nutriënten (t-P)
str = stroomsnelheid
ndp = natuurlijk dwarsprofiel
nip = natuurlijk lengteprofiel
sch = schaduw
afv = afvoerconstantie
pH = zuurgraad
ion = geleidendheid

Figuur 2. Voorbeeld netwerk cenotypen: heuvelland en terrassengebied - lössplateau
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Figuur 4. Voorbeeld beeld met cenotype Ge: Tungelroysche beek
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Watersysteemrapportage
Het tweede onderdeel van het project betreft de Watersysteemrapportage, voor de
evaluatie van het waterbeleid. Een dergelijke evaluatie kan zich op verschillende vra
gen richten, bijvoorbeeld:
• voldoet het watersysteem aan de eisen zoals die in het waterbeleid zijn vastgelegd?
• ontwikkelt het watersysteem zich in de gewenste richting?
• waar is succes geboekt en waar niet (en wat is daar de oorzaak van)?
• hebben de uitgevoerde maatregelen het juiste effect gehad?
De doelstellingen zijn steeds het vertrekpunt van de evaluatie. Hoe duidelijker en spe
cifieker de doelstellingen, hoe eenvoudiger de evaluatie. In dit project zijn - naast de
bestaande generieke doelstellingen - gebiedsspecifieke streefbeelden per beek of
beektraject gespecificeerd, om in te spelen op de grote verschillen in mogelijkheden
die de Limburgse stroomgebieden kennen.
De indicatoren voor evaluatie van deze generieke en gebiedsspecifieke doelen zijn af
geleid uit de factoren die sturend blijken voor de ecologische ontwikkeling van de be
ken (zie het vorige hoofdstuk) en op basis van de analyse van het bestaande waterbe
leid.
De indicatoren vormen de basis voor een monitoringsprogramma. De resultaten van de
monitoring worden verwerkt in een rapportage waarmee per stroomgebied regelmatig
verslag wordt gedaan van de toestand en de ontwikkeling van de wateren in het betref
fende gebied. Door het beleid en beheer te actualiseren op basis van deze rapportages
is de beleidscyclus rond.
Er is gekozen voor een rapportage met een frequentie van eens in de vier jaar. Vaker
rapporteren heeft weinig zin omdat dat de toestand van het watersysteem niet zo snel
verandert. De frequentie sluit bovendien aan op cyclus van evaluatie en actualisatie van
het waterbeleid uit het Provinciaal Omgevingsplan en de integrale waterbeheersplan
nen van de waterschappen. Indien er in een stroomgebied weinig veranderd is, kan in
de praktijk worden besloten om de geldigheidsduur van de voorgaande rapportage te
verlengen.
Voor de watersysteemrapportage (WSR) is een afbakening gemaakt:
• De WSR bevat informatie op strategisch niveau; het operationele waterbeheer valt
erbuiten (m.u.v. overzichten van maatregelen).
• De evaluatie van individuele projecten behoort niet tot de WSR; resultaten van
projectevaluaties kunnen echter wel worden gebruikt.
• De WSR heeft betrekking op de toestand van het watersysteem en op de maatre
gelen die in het veld worden genomen, en niet op het functioneren (d.w.z. de pres
taties) van de betrokken overheden buiten het veld, zoals overleg, opstellen noti
ties, verlenen vergunningen, uitvoeren onderzoek etc.
• De WSR die in het kader van dit project is opgezet heeft betrekking op de stro
mende oppervlaktewateren. Uitbreiding in later stadium is voorzien.
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Voor de opzet van het evaluatiesysteem zijn de vigerende Limburgse beleids- en be
heersplannen op het gebied van water geanalyseerd en in één structuur ondergebracht:
de doelenboom (principe: zie figuur 5).

Figuur 5. Principe doelenboom
Deze doelenboom geeft de uitwerking van doelen naar maatregelen aan, geordend naar
de belangrijkste thema's van het waterbeleid: erosie en wateroverlast, verontreiniging
grond- en oppervlaktewater, herstel natuurlijk afvoerregime, inrichting, morfologie en
onderhoud oppervlaktewater en verdroging. In het kader van dit project is een selectie
gemaakt van thema's die (als eerste) in de WSR worden opgenomen. Dit zijn de
thema's:
verontreiniging oppervlaktewater;
natuurlijk afvoerregime;
inrichting, morfologie en onderhoud.
Maatregelen die in de beken worden genomen voor andere thema's (bijv. verdroging)
kunnen wel onder WSR worden genoemd; het doel van verdrogingsbestrijding wordt
in deze eerste WSR nog niet geëvalueerd.
Het waterbeleid wordt geëvalueerd aan de hand van toetsing van de hoofddoelen met
behulp van de gekozen indicatoren, en met een kort overzicht van de uitgevoerde maat
regelen in het veld; beide worden in de WSR opgenomen. De WSR levert dus per
stroomgebied een compact beeld op van de toestand en de ontwikkeling in elk stroom
gebied.
De opzet van de watersysteemrapportage is verder beschreven in het deelrapport
"Methodiek / Opzet watersysteemrapportage Limburg".
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Toepassing in 8 Limburgse stroomgebieden
In de vorige hoofdstukken zijn de twee instrumenten beschreven: de Waterstreefbeel
den en de Watersysteemrapportage. Deze zijn toegepast in 8 stroomgebieden van Lim
burg (zie figuur 6).

Figuur 6. De 8 geselecteerde stroomgebieden
Voor het opstellen van de waterstreefbeelden in deze 8 stroomgebieden is de volgende
werkwijze aangehouden.
Als eerste is bepaald welke typen levensgemeenschappen (cenotypen) voorkomen op
de monsterpunten van het Zuiveringschap Limburg in het betreffende stroomgebied.
Aangenomen kan worden dat dit type levensgemeenschap over een bepaald traject
rond het monsterpunt voorkomt. Komt er direct boven- of benedenstrooms van het
monsterpunt eenzelfde levensgemeenschap voor, dan wordt verondersteld dat de ge
meenschap over dat hele traject voorkomt. Wordt er boven- of benedenstrooms een an
dere gemeenschap aangetroffen, dan is een grens ertussen getrokken halverwege de
monsterpunten of bij overgangen in landgebruik, aansluiting van zijlopen, stuwen e.d.
Voor trajecten waarop geen monsters beschikbaar waren, is met deskundigenoordeel
een schatting gemaakt van het type levensgemeenschap dat daar verwacht mag worden,
of er is geen type toegekend; dit blijft dan een leemte in kennis.
Vervolgens zijn de cenotypen gebruikt om - voor dezelfde wateren - het streefbeeld
aan te geven voor de middellange en de lange termijn. Een nagenoeg natuurlijke toe
stand voor een stroomgebied zal in Limburg veelal nauwelijks haalbaar zijn, gegeven
de bewoning en het landgebruik die al minstens enige duizenden jaren plaatshebben. Er
zijn wel stroomgebieden aan te wijzen, waar een ontwikkeling 'in de richting van' een
(nagenoeg) natuurlijke toestand kan worden ingezet of waar een meer of minder na
1
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tuurlijk stroomstelsel kan worden nagestreefd. Afhankelijk van de huidige toestand, de
haalbaarheid en oplossingsmogelijkheden voor knelpunten, de beschikbare middelen,
het beleid en de ambitie kan een bepaalde toestand in de richting van de referentie
worden nagestreefd.
Bij verkenningen van te verwachten of na te streven toestanden zijn geen macrofaunamonsters of metingen van milieuvariabelen beschikbaar. Bij een voorspelling of bepa
ling van een ontwikkelingsrichting zijn de onzekerheden groot en resteert niets anders
dan een zo goed mogelijke inschatting op grond van gekozen randvoorwaarden of uit
gangspunten.
Daarom is per gebied bepaald welke referentie (een cenotype van het hoogste kwali
teitsniveau) het beste past. Vervolgens wordt in het relevante netwerk van cenotypen
bezien welke ontwikkelingsreeks(en) mogelijk is (of zijn) tussen enerzijds de bekende
ofte verwachten cenotype in huidige situatie en anderzijds het gekozen referentiecenotype. Op grond van de beschrijvingen van de cenotypen in de tussenliggende ont
wikkelingsniveaus (tussen huidige toestand en referentie) wordt een inschatting ge
maakt van het te bereiken niveau (streefbeeld) gegeven het beleid of gegeven de geko
zen uitgangspunten.
In deze studie zijn voor de 8 stroomgebieden waterstreefbeelden opgesteld voor beken
op twee niveau's. Het eerste niveau is de beleidshorizon voor realisatie van de ecologi
sche hoofdstructuur, namelijk 2018 (streefniveau 2018). Het gaat hierbij om vigerend
beleid en daarmee een in principe realiseerbaar streefbeeld.
Het tweede niveau is een plusvariant (streefniveau 2030), waarbij een meer natuurlijk
streefbeeld is gekozen op grond van de kansrijkdom voor natuurlijke processen.
Door de eisen die de nagestreefde levensgemeenschappen stellen aan de abiotische
omstandigheden te vergelijken met de huidige situatie, wordt per stroomgebied en per
beektraject duidelijk voor welke opgave de waterbeheerders staan.
Als laatste is een watersysteemrapportage opgesteld voor elk van de 8 stroomgebieden.
Deze geeft een compact beeld van de toestand van de stromende wateren in deze ge
bieden, in relatie tot de waterstreefbeelden en het generieke beleid.
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Figuur 7. Voorbeeldkaart huidige situatie
Ecologische kwaliteitsniveau's zijn met 5 kleuren aangegeven; cenotypen met lettercodes

Figuur 8. Voorbeeldkaart streefbeeld (2018)
Ecologische kwaliteitsniveau's zijn met 5 kleuren aangegeven; cenotypen met lettercodes en
arceringen.
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Werkwijze voor de overige stroomgebieden
De huidige situatie en de waterstreefbeelden zijn nu bepaald voor 8 stroomgebieden in
Limburg; de andere stroomgebieden wacht nog een zelfde behandeling. De werkwijze
hiervoor is als volgt:
Waterstreefbeelden
1. Als eerste wordt nagegaan welke macrofaunagegevens beschikbaar zijn in het be
treffende stroomgebied.
2. Op deze punten worden de milieugegevens verzameld (enkele karakteristieken van
stroming, structuren en stoffen).
3. Met macrofauna-gegevens en de beschrijving van de cenotypen wordt het type
levensgemeenschap voor dit punt afgeleid.
4. Vervolgens wordt geschat over welk traject deze levensgemeenschap naar ver
wachting voor zal komen (grenzen trekken op basis van deskundigenoordeel en
landgebruik, aansluiting van zijlopen, stuwen e.d.)
5. Op trajecten waar geen macrofauna-gegevens beschikbaar zijn, kan worden geko
zen voor:
• extrapolatie vanuit nabijgelegen monsterpunten
• invulling op basis van soortgelijke (wel bemonsterde) waterlopen in hetzelfde
of een vergelijkbaar stroomgebied
• keuze van een cenotype op basis van een schatting van de milieu-variabelen,
afgeleid uit bijv. het type gebied, de dimensies van de beek, het reliëf, de wa
tervoerendheid, de vorm en het type dwarsprofiel, eventuele meandering, en
voor de stoffen: het landgebruik, de aanwezigheid van belastingen als wateraanvoer, overstorten of andere lozingen en het bodemtype
• geen type invullen (leemte in kennis)
6. Voor de streefbeelden wordt het vigerend beleid voor het stroomgebied nagegaan
(o.a. toegekende functies, begrenzing en invulling ecologische hoofdstructuur)
7. Het best passende referentie-cenotype wordt gezocht voor het stroomgebied of voor
delen ervan. Daarna wordt nagaan welke ontwikkelingreeks(en) er mogelijk zijn
van de huidige situatie naar de referentie.
8. Op deze reeks wordt een haalbaar streefbeeld gekozen voor de termijnen 2018 en
2030. De haalbaarheid zal moeten worden geschat op basis van de milieueisen die
het cenotype stelt en de verwachte verbeteringen in deze omstandigheden in de toe
komst. Voor 2018 wordt uitgegaan van het huidige beleid; voor 2030 wordt een
hoger ambitieniveau gekozen.
9. Met behulp van de beschrijving van de abiotiek bij deze streefbeelden en de verge
lijking met de huidige omstandigheden kan worden nagegaan welk type maatrege
len nodig is voor een ontwikkeling in de richting van het streefbeeld. Voorbeelden
hiervan kunnen worden gevonden in de beschrijving van de 8 stroomgebieden.
10. De huidige situatie en streefbeeld worden voor elk stroomgebied op kaart gezet,
met vermelding van de gekozen typen levensgemeenschap en de kwaliteitsklasse
(met kleur aan te geven).
Watersysteemrapportage
De rapportages per stroomgebied worden eens per 4 jaar opgesteld. De rapportage om
vat als minimale inspanning:
•
•

het verzamelen van de gegevens op de gekozen toestandsindicatoren, en het bepa
len van de scores op deze indicatoren, en het beschrijven van de resultaten
het maken van een kort overzicht van de belangrijkste uitgevoerde maatregelen
(voor de beken: herinrichting, plaatsing of verwijdering stuwen, constructie vistrappen, evt. wijzigen wateraanvoer).
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In elke rapportagecyclus van 4 jaar wordt voor een aantal stroomgebieden een uitge
breider rapportage opgesteld, waarbij meer aandacht besteed wordt aan de interpretatie
van de gegevens en het bepalen van mogelijke oorzaken en passende maatregelen.
Indien in een stroomgebied weinig veranderd is, kan in praktijk besloten worden de
geldigheidsduur van de voorgaande rapportage te verlengen.
Voorgesteld wordt om in de komende vier jaar een uitgebreide rapportage te maken
van één of meer van de navolgende stroomgebieden: Tungelroyse beek, Oostrumse
beek, Aalsbeek, Roode beek (Brunssum) en Geul. In bijlage 1 is de herkomst van deze
prioritering is aangegeven.

7

Conclusies
De gevolgde methodiek heeft een aantal voordelen:
Voor het stellen van doelen in het waterbeleid en -beheer:
Door het gezamenlijk specificeren van de doelstellingen op basis van de ontwik
kelde cenotypen, worden de doelstellingen helder en toetsbaar; de cenotypen zijn
immers gebaseerd op meetbare parameters. Dit komt de interne en externe commu
nicatie en de samenwerking van de waterbeheerders ten goede.
Voor het evalueren van het beleid en beheer:
De methodiek van Watersysteemrapportage legt een sterke koppeling tussen de
beleids- en beheersdoelstellingen en meetbare parameters waarmee deze doelstel
lingen kunnen worden geëvalueerd. Er is een type rapport opgezet die deze evalua
tie op een korte en krachtige manier mogelijk maakt.
Voor het opstellen van monitoringsprogramma 's:
Bij het opstellen van de typologie voor de stromende wateren zijn relaties gelegd
tussen de biologische waterkwaliteit en het watermilieu, de inrichting en de omge
ving. Daarmee kan een betere keuze worden gemaakt voor de te meten parameters
waarmee de toestand van de wateren kan worden gevolgd.

8

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt om in de komende periode:
• de toestand in de overige stroomgebieden van Limburg te beschrijven met behulp
van de cenotypen
• waterstreefbeelden te bepalen voor deze stroomgebieden
• te zorgen voor goede gegevensbestanden van de geselecteerde indicatoren (met
name de dimensies en het type dwarsprofiel van de waterlopen en een gebiedsdekkende kaart van droogvallende waterlopen)
• de huidige watersysteemrapportage uit te breiden met indicatoren voor de overige
thema's; als eerste het thema verdroging (waarvoor binnen de Provincie al eerder
indicatoren zijn opgesteld)
• een sterkere koppeling te leggen met de terrestische natuurdoeltypen.
Sommige parameters zijn wel van belang voor de ecologische toestand van de beken
maar worden momenteel niet gemeten. Dit geldt onder meer voor de afvoerconstante
of dynamiek. Dergelijke nieuwe parameters zouden in de toekomst nader moeten wor
den gedefinieerd.
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Meer informatie
Wie meer wil weten van de methodiek en de resultaten van dit project, kan terecht bij
de participanten in dit project, die op de eerste pagina van dit rapport genoemd zijn. Zij
beschikken ook over de deelrapporten waarin u alle informatie kunt vinden over de
methodes en de toepassing op de 8 stroomgebieden.
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Bijlage 1

i

Prioritering stroomgebieden voor uitgebreide WSR
In de vier-jarige cyclus van de Watersysteemrapportage kan steeds een klein aantal
stroomgebieden uitgebreider worden onderzocht en beschreven. Voor de komende 4
jaar zijn deze stroomgebieden geselecteerd op basis van:
• de 8 stroomgebieden waarvoor momenteel streefbeelden zijn vastgesteld
• de prioritaire stroomgebieden van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg
• de verwachting die de waterschappen hebben over veranderingen in de toestand
van de stroomgebieden (bijv. vanwege herinrichting).
De resultaten zijn hieronder weergegeven.
nr.

naam

1

Tungelroyse beek
Haelense beek
Itterbeek/Thornerbeek
Oude Graaf
Blitterswijk/Grubbenvorst
Everlose beek
Kwistbeek/Springbeek
Groote Molenbeek
Oostrumse beek
Loobeek
Aa

le
selectie
WSV

prioritair
in POL

signif.
verand. ver
wacht? m

X

X

X
X

keuze voor ko
mende 4 jaar
(voorstel)

Laagland

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

_

_

_
_

X
X

X

_
-

Terrassengebied

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Hemelbeek
Ur
Kingbeek
Vlootbeek
Roer
Swalm
Maasnielderbeek
Middelsgraaf
Tielebeek
Niers/Kroonbeek
Leigraaf Afferden/Kleefsebeek
Eckeltse beek
Molenbeek Well
Lingforterbeek/Scheidsgraaf
Haagbeek/Latbeek/Rijnbeek/ Wil
derbeek
Aalsbeek
Schelkensbeek

29
30
31
32
33
34
35

Geul
Droogdalen
Voer/Noor
Jeker
Roode beek Brunssum
Worm
Geleenbeek

-

X

_
_
_

X

X
X
X

_

_

_
_

_
-

X

9

Iff-

-

_

X

X

X
_
_

9

X

[1] deskundigenoordeel van de vertegenwoordigers van de waterschappen;
X = veranderingen verwacht, ?=onzeker, - = niet verwacht
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