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Referaat
N.G. Jaarsma & H. van Dam (2020). Doelen op maat 4.3 - Aanpak systeemanalyses volgens ESF-methodiek. Herman van Dam, Adviseur Water en Natuur, Amsterdam. Rapport 1308-4-3 / Nico Jaarsma, Aquatische Ecologie &
Fotografie, Den Hoorn. Rapport HvD 01-3. 39p.
Voor het project ‘Doelen op Maat’ zijn systeemanalyses uitgevoerd voor alle
51 waterlichamen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Onderdeel van de systeemanalyses is een analyse van knelpunten voor de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit.
Centraal in de aanpak staat een beoordelingskader dat gedurende het project
is ontwikkeld. Dit is gebaseerd op de door STOWA ontwikkelde systematiek
van de ecologische sleutelfactoren (ESF’s). Met behulp van het beoordelingskader wordt bepaald of er al dan niet sprake is van een knelpunt. Daartoe zijn
per sleutelfactor criteria en grenswaarden afgeleid.
Dit deelrapport geeft een overzicht van de gebruikte criteria, de gevolgde
werkwijze en een toelichting en onderbouwing van de daarbij gemaakte keuzes.

Trefwoorden
Ecologische systeemanalyse, Ecologische sleutelfactoren, ESF, Noord-Holland, ecologie, knelpunten, KRW, kaderrichtlijn Water

Adviseur Water en Natuur rapport AWN 1308-4-3 / Nico Jaarsma HvD 01-3

ii

Doelen op maat 4.3 - Aanpak systeemanalyses volgens ESF-methodiek

Inhoud

Samenvatting

1

1.

3

2.

3.

4.

5.

Inleiding
1.1

Achtergrond ................................................................................. 3

1.2

Aanpak en gebruikte criteria ........................................................ 4

Voorwaarden voor herstel van ondergedoken waterplanten

7

2.1

ESF 1: Productiviteit water .......................................................... 7

2.2

ESF 2: Lichtklimaat ..................................................................... 8

2.3

ESF 3: Productiviteit waterbodem ............................................... 8

Voorwaarden voor herstel van gewenste soorten / soortgroepen

11

3.1

ESF4: Habitatgeschiktheid ........................................................ 11

3.2

ESF 5: Verspreiding .................................................................. 14

3.3

ESF 6: Verwijdering .................................................................. 18

Voorwaarden van belang in specifieke situaties

21

4.1

ESF 7: Organische belasting ...................................................... 21

4.2

ESF 8: Toxiciteit ........................................................................ 22

Literatuur

27

Bijlagen
Bijlage 1.

29
Toelichting ESF-detailanalyse en gebruikte bronnen ..... 31

Adviseur Water en Natuur rapport AWN 1308-4-3 / Nico Jaarsma HvD 01-3

iii

Doelen op maat 4.3 - Aanpak systeemanalyses volgens ESF-methodiek

Samenvatting
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil voor de derde
generatie KRW-stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP3, planperiode 20212027) de KRW-doelen ecologisch onderbouwd per waterlichaam vaststellen.
Om dit te kunnen bereiken wil HHNK het inzicht in het ecologisch functioneren van de verschillende afwateringsgebieden vergroten en een gedegen analyse uitvoeren van de knelpunten voor waterkwaliteit en ecologie.
Hiertoe is per KRW-gebied een ecologische systeemanalyse uitgevoerd. De
knelpuntenanalyse is een belangrijk onderdeel hiervan en vormt de basis voor
het formuleren van technisch haalbare maatregelen, waarvan mag worden
verwacht dat ze effectief zijn.
Voor de systeemanalyse is gebruik gemaakt van de door STOWA ontwikkelde methodiek van de Ecologische Sleutel Factoren (ESF’s). De sleutelfactoren vormen een kapstok voor het structureren van de analyse. Voor een deel
van de factoren zijn door de STOWA ook tools ontwikkeld om de analyse
vorm te geven.
Voor de knelpuntenanalyse van het project ‘Doelen op Maat’ is een beoordelingskader ontwikkeld, gebaseerd op de ESF-methodiek. Hiermee wordt per
sleutelfactor bepaald of er al dan niet (waarschijnlijk) sprake is van een knelpunt. Daartoe zijn criteria en grenswaarden afgeleid.
Dit rapport geeft een overzicht van de gebruikte criteria bij de ESF-knelpuntenanalyse, de gevolgde werkwijze en een toelichting en onderbouwing van
de daarbij gemaakte keuzes. In de bijlage wordt een toelichting gegeven op de
ESF-detailanalyse en de daarbij gebruikte gegevens, tools, modellen en literatuur.
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond
Een belangrijk onderdeel van de KRW watersysteemanalyses voor HHNK is
de knelpuntenanalyse. Het vormt de basis voor het formuleren van technisch
haalbare effectieve maatregelen.
Een knelpunt kan worden omschreven als ‘een factor die het realiseren van
een bepaald doel in de weg staat’. Dat doel is in dit geval een ‘goede toestand’ (GET of GEP) volgens de Kaderrichtlijn Water.
Het begrip ‘goede toestand’ is echter niet altijd eenduidig en is aan verandering onderhevig (zie kader). Daarom hebben we hier ‘helder water met de
daarbij behorende planten en dieren’ als doel gedefinieerd. Alle factoren, natuurlijk of antropogeen, die het behalen van dit doel in de weg staan zijn dus
knelpunten.
GOEDE TOESTAND VOLGENS DE KRW
Het streven van de Kaderrichtlijn Water is het bereiken van een ‘goede toestand’ voor de waterkwaliteit en ecologie. De
specifieke fysisch-chemische en biologische kenmerken van de goede toestand zijn afhankelijk van het watertype en zijn omschreven in de KRW-documenten (van der Molen e.a. 2018). De toestand kan worden getoetst aan de hand van een stelsel
van fysisch-chemische normen en ecologische maatlatten. Deze normen en maatlatten zijn in enige mate aan verandering onderhevig, ze zijn in 2018 deels herzien.
Voor HHNK geldt dat alle wateren sterk veranderd of kunstmatig zijn, het KRW-doel (de ‘goede toestand’) is dan het GEP.
Dit GEP is echter niet voor ieder water (van één bepaald type) gelijk. Vanwege allerlei specifieke omstandigheden, zoals een
hoge achtergrondbelasting, is bijvoorbeeld het realiseren van helder water met lage nutriëntengehalten niet altijd mogelijk.
Ook kunnen bepaalde soorten ontbreken, bijvoorbeeld omdat het gebied vroeger zout was. Dit zijn redenen om het KRWdoel (GEP) bij te stellen, dit is in 2014 gebeurd naar aanleiding van de studie naar de achtergrondbelasting (Jaarsma & Van Ee
2014).
De KRW-doelen bieden dus geen vast kader. Dat is verwarrend bij de systeemanalyse en bij het identificeren van knelpunten. Daarom is een meer eenduidig doel gehanteerd, wat voor alle wateren en watertypen is toegepast. Globaal is dit omschreven als ‘helder water met de daarbij behorende planten en dieren’. Dit komt in essentie overeen met het standaard
(default) KRW-doel voor het watertype. De toestand zou derhalve moeten voldoen aan de fysisch-chemische normen voor
het watertype en overeenkomen met een EKR van 0,6 op de biologische maatlatten.

We hebben de systematiek van de ecologische sleutelfactoren gebruikt om de
factoren te identificeren die een knelpunt vormen.
Ecologische sleutelfactoren

Door de STOWA zijn binnen het onderzoeksprogramma Watermozaïek de
ecologische sleutelfactoren (ESF’s) ontwikkeld (zie o.a. Ter Veld & Van der
Wal 2015, STOWA 2018). De set ESF’s voor stilstaande wateren bestaat uit
negen factoren, die zijn op te delen in vier, min of meer hiërarchische groepen:
1.

Groep 1 (ESF1-3). Voorwaarden voor herstel van ondergedoken waterplanten (ESF Productiviteit water, Lichtklimaat en Productiviteit bodem),

2.

Groep 2 (ESF 4-6). Voorwaarden voor herstel van gewenste soorten /
soortgroepen (ESF Habitatgeschiktheid, Verspreiding en Verwijdering),
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3.

Groep 3 (ESF 7-8). Voorwaarden van belang in specifieke situaties (ESF
Organische Belasting en Toxiciteit),

4.

Groep 4 (SF 9). Voorwaarden die de omgeving stelt; afweging tussen
doelen en functies (SF Context).

Ten tijde van het uitvoeren van de systeemanalyses voor HHNK was de ontwikkeling van de ecologische sleutelfactoren nog in volle gang. Beide projecten liepen deels parallel. Voor sommige sleutelfactoren waren al methoden
(tools en modellen) beschikbaar om deze te evalueren, voor andere was deze
uitwerking er nog niet. In dat geval hebben we deze zelf uitgewerkt. We hebben de systematiek van de ecologische sleutelfactoren ook als ‘kapstok’ gebruikt voor de analyse.

1.2 Aanpak en gebruikte criteria
Beoordelingskader

In dit rapport wordt voor de in § 1.2 genoemde ESF-groepen 1 – 3 het beoordelingskader toegelicht dat is toegepast bij de KRW watersysteemanalyses
voor HHNK. Met behulp van dit beoordelingskader wordt per sleutelfactor
bepaald of er waarschijnlijk sprake is van een knelpunt (ESF=rood), er waarschijnlijk geen knelpunt is (ESF=groen) of dat er mogelijk sprake is van een
knelpunt (ESF=oranje). Leeswijzer
In Hoofdstuk 1 wordt de beoordeling van ESF 1 − 3 toegelicht, dit gaat vooral
over de voorwaarden voor herstel van ondergedoken waterplanten. In Hoofdstuk 2 wordt de beoordeling van de voorwaarden voor specifieke soorten
(ESF 4 − 6) toegelicht en in Hoofdstuk 4 de beoordeling van specifieke situaties; organische belasting en toxiciteit (ESF 7 en 8).

Werkwijze

De werkwijze bij de beoordeling van knelpunten per ESF is als volgt:
1.

op basis van de criteria in Figuur 1.1 wordt bepaald of er sprake is van
een knelpunt;

2.

dit oordeel wordt bijgesteld, wanneer er uit de aanvullende informatie
een ander beeld naar voren komt.

Ad 1. Tabel 1.1 geeft geen compleet overzicht van alle onderzochte aspecten
van de betreffende ESF, maar van de meest belangrijke parameters die worden gebruikt voor de eerste beoordeling. Voor een gedegen beeld van de toestand en de knelpunten in een waterlichaam of het achterliggende gebied,
moet de complete ESF-detailanalyse worden bekeken (zie Bijlage 1 en de gebiedsdocumenten (Van Dam e.a, 2020a – g).
Ad 2. In de complete ESF-detailanalyse (zie Bijlage 1) worden per ESF meerdere aspecten bekeken. Er wordt daarbij zowel gekeken naar de ‘voorwaarden’ als naar de ‘toestand’ in het veld. Al deze informatie samen wordt gebruikt om een definitief oordeel te geven of er sprake is van een knelpunt of
niet.
Voorwaarden en toestand

In de analyse wordt onderscheid gemaakt in voorwaarden en toestand. De
voorwaarden zijn de kenmerken van het gebied en het watersysteem en de invloeden hierop. De toestand is wat je meet in het veld. De toestand is feitelijk
de resultante van de voorwaarden en ecologische processen (zie Bijlage 1).
Doel is dus om wat je ziet in het veld te begrijpen vanuit de voorwaarden.
Door dit per sleutelfactor te doen, wordt de analyse behapbaar.
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Figuur 1.1

Meerdere informatiebronnen, tools en indicatoren
per ESF

Omschrijving Ecologische Sleutelfactoren en gehanteerde criteria bij de knelpuntenanalyse.

Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van verschillende (onafhankelijke)
bronnen van informatie per sleutelfactor. Wanneer de belasting met nutriënten hoger is dan de kritische belasting, voldoet de productiviteit van het water
(ESF1) niet. Dit wordt bijvoorbeeld ondersteund door metingen van hoge nutriëntengehalten. Of de productiviteit ook daadwerkelijk hoog is, zou echter
zichtbaar moeten zijn in de biologische indicatoren. Voorbeelden zijn een
hoge algenbiomassa (chlorofyl-a), een hoge kroosbedekking, woekering van
waterplanten of een hoge visbiomassa. De analyse wordt sterker naarmate de
informatiebronnen en indicatoren meer en meer dezelfde kant op wijzen.
Wanneer dit het geval is, wordt het oorspronkelijke oordeel (op basis van de
criteria in Tabel 1-1) aangehouden. Wijst de aanvullende informatie op een
heel andere situatie, dan kan gemotiveerd worden afgeweken van het oorspronkelijke oordeel.
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Tabel 1-1.

Overzicht van de criteria en bijbehorende grenswaarden voor de beoordeling of een Ecologische Sleutel Factor (ESF) al dan niet een knelpunt vormt. Pact en Nact = respectievelijk actuele P- en N-belasting, kP en kN
= respectievelijk kritische P- en N-belasting, msPAF = meer-soorten Potentieel Aangetaste Fractie. Zie betreffende paragraaf voor nadere toelichting van de beoordeling per sleutelfactor.

Ecologische Sleutel Factor
1. Productiviteit water

criteria

geen knelpunt

beoordeling per ESF
mogelijk knelpunt waarschijnlijk knelpunt

actuele nutriëntenbelasting / kritische belasting
- verblijftijd < 3 dagen
geen oordeel ESF2
- verblijftijd > 3 dagen
- aanvullend bij verblijftijd 3 - 21 dagen

Pact/kP < 0,7
Nact/kN < 0,7

0,7 < Pact/kP < 1,4
0,7 < Nact/kN <
1,4

Pact/kP > 1,4
Nact/kN > 1,4

2. Lichtklimaat

actuele verhouding doorzicht / diepte

>0,7

0,5-0,7

< 0,5

3. Productiviteit bodem

totaal-P gehalte in de bodem (drooggewicht)

< 500 mg/kg d.s.

> 500 mg/kg d.s.

4. Habitatgeschiktheid
- Hydromorfologie

- Waterkwaliteit

5. Verspreiding

peilbeheer, oeverinrichting en dieptevariatie
- peilbeheer
- talud in graden (scheepvaartkanalen)
- diepe (> 1,2m) + ondiepe (< 0,8m) delen
ranges van chloride gehalten in mg/l

natuurlijk

flexibel

vast/dynamisch

≤ 30 (≤ 45)
beide > 10%

30-60 (45-60)
(on)diep < 10%

≥ 60
(on)diep < 1%

- zoet

0 - 150

0 - 300

0 - > 300

- licht-brak
- matig brak

> 1000
> 3000

< 1000 - > 1000
< 3000 - > 3000

< 300 - > 1000
< 1000 - > 1000

> 10 ha
geen barrière

5-10 ha
vispasseerbare
barrière

< 5 ha
barrière niet vispasseerbaar
intensief zonder afvoeren

migratiebarrières
- zoet – aaneengesloten water
- brak - zoet-zout verbinding

6. Verwijdering

intensiteit maaibeheer

extensief met afvoeren

extensief zonder
afvoeren of intensief met afvoeren

7. Organische belasting

vergelijking laagst gemeten zuurstofgehalte
met berekende waarde onder invloed van
organische belasting tijdens warm en windstil weer

zowel gemeten
als berekende
waarde > 5 mg/l

gemeten waarde < zowel gemeten als
5 mg/l, berekend > berekende waarde <
5 mg/l
5 mg/l

8. Toxiciteit

actuele toxische druk

msPAF < 0,5 %

Adviseur Water en Natuur rapport AWN 1308-4-3 / Nico Jaarsma HvD 01-3
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2. Voorwaarden voor herstel van
ondergedoken waterplanten
De eerste groep van sleutelfactoren voor stilstaande wateren (ESF1-3) gaan
over de basisvoorwaarden voor (het herstel van) helder en plantenrijk water.
Aan de invulling van deze sleutelfactoren (m.n. ESF1) is relatief veel aandacht besteed, zodat er behoorlijk goed uitgewerkte beoordelingsmethoden
beschikbaar zijn. Schep e.a. (2015) hebben hier een invulling aan gegeven,
die we grotendeels hebben overgenomen.

2.1 ESF 1: Productiviteit water
Voor de beoordeling van ESF 1 is het schema gebruikt dat is uitgewerkt in
Schep e.a. (2015). Dat schema gaat uit van een beoordeling van de sleutelfactor op basis van de voorwaarden verblijftijd, P-belasting en N-belasting. Het
schema is weergegeven in Figuur 2.1. Ten opzichte hiervan is nog onderscheid gemaakt in de kleur ESF=oranje, wanneer de actuele belasting (P of N)
ligt tussen 0,7 en 1,4 x de kritische belasting (kP of kN). Deze bandbreedte is
afgeleid van de onzekerheid in de modelresultaten van PCLake en PCDitch,
waarop de kritische grenzen zijn gebaseerd (Witteveen+Bos 2014).

Figuur 2.1.

Toegepaste beoordelingskader voor de productiviteit van het water (ESF-1)

Ter toelichting op het beoordelingskader: Eerst wordt bepaald of de verblijftijd voldoende lang is om processen als algengroei in de waterkolom de kans
te geven om tot uiting te komen. Bij verblijftijden van minder dan 3 dagen
wordt verondersteld dat dit niet het geval is. De aan- en afvoer van water met
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stoffen en algen is dan bepalend voor wat er wordt gemeten (transportsturing).
Ligt de verblijftijd grofweg tussen 3 dagen en 3 weken dan hebben algen
meer tijd om zich te ontwikkelen, maar kan stikstof limiterend zijn voor de
groei. De belasting van de limiterende nutriënt (stikstof of fosfaat) wordt dan
getoetst aan de kritische belasting. Bij langere verblijftijden zijn ook trager
groeiende soorten, zoals stikstoffixerende blauwalgen, in staat zich te ontwikkelen. In die gevallen biedt alleen sturing op fosfaatbelasting voldoende zekerheid en wordt alleen getoetst aan de kritische grens voor de fosfaatbelasting.

2.2 ESF 2: Lichtklimaat
Ook voor de beoordeling van het lichtklimaat is het schema gebruikt dat is
uitgewerkt in Schep e.a. (2015). Dat gaat uit van een beoordeling van de sleutelfactor op basis van de toestand, waarbij wordt gekeken naar de verhouding
tussen het actuele doorzicht en de waterdiepte. Het schema is weergegeven in
Figuur 2.2. In afwijking op dit schema is onderscheid gemaakt in de kleur
ESF=oranje, wanneer de ratio doorzicht/diepte ligt tussen 0,5 en 0,7.

Figuur 2.2.

Toegepaste beoordelingskader voor het lichtklimaat van het water (ESF-2)

2.3 ESF 3: Productiviteit waterbodem
Voor de beoordeling van de productiviteit van de waterbodem is – als eerste
inschatting / schot voor de boeg – ook het schema gebruikt dat is uitgewerkt
in Schep e.a. (2015). Dat gaat uit van een beoordeling van de sleutelfactor op
basis van de toestand van de toplaag (bovenste 10 cm), waarbij alleen wordt
gekeken naar het totaal-P gehalte. Het betreffende schema is weergegeven in
Figuur 2.3. Zoals beschreven in Jaarsma (2018c) is dit een erg grove maat.
Daarom is er bij de definitieve beoordeling van deze sleutelfactor eveneens
gekeken naar de bindingscapaciteit van de bodem en de actuele nalevering ten
opzichte van de belasting en kritische belasting. Hiervoor zijn binnen HHNK
extra metingen aan de waterbodem op ruim 100 locaties uitgevoerd.
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Figuur 2.3.

Toegepaste beoordelingskader voor de waterbodem (ESF-3)
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3. Voorwaarden voor herstel van
gewenste soorten / soortgroepen
Pas wanneer is voldaan aan de voorwaarden voor helder en plantenrijk water
(ESF 1 − 3), komen de specifieke eisen aan bod die soorten stellen aan het
milieu, de bereikbaarheid en het beheer (ESF 4 − 6). Anders dan de eerste
groep, is de tweede groep van sleutelfactoren minder kwantitatief uitgewerkt.
Dat is ook veel lastiger, omdat het gaat over verschillende soort(groep)en die
verschillende eisen stellen aan de habitat, verschillende verspreidingsmechanismen hebben en op verschillende manieren reageren op het beheer. De daarvoor ontwikkelde tools helpen bij het nadenken hierover, maar maken (op het
moment van uitwerking van de systeemanalyses voor HHNK) een ‘kwantitatieve’ beoordeling zoals voor ESF 1 − 3 nog niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een eigen invulling die onderstaand wordt toegelicht. De beschrijving van de uitwerking is daarom soms ook iets uitgebreider dan bij voorgaande sleutelfactoren, omdat deze nog nergens anders is vastgelegd.

3.1 ESF4: Habitatgeschiktheid
Voor het onderdeel habitatgeschiktheid is onderscheid gemaakt in de ‘hydromorfologie’ en de ‘waterkwaliteit’, deze zijn als volgt ingevuld:

3.1.1 ESF4 - Hydromorfologie
Hier gaat het om het beschikbaar zijn van fysieke habitats voor de soorten.
Daarbij kan worden gedacht aan het gehele scala van vloedvlaktes/moeraszones, ondiep water met emergente vegetatie, ondiep water met ondergedoken
waterplanten, ondiep- en diep open water. Figuur 3.1 illustreert dit voor wat

blankvoornbrasem

baarsblankvoorn

snoekblankvoorn

ruisvoornsnoek

zeeltkroeskarper
-

brasemsnoekbaars

Figuur 3.1

Schematische weergave van het voorkomen van kenmerkende combinaties van vissoorten langs een verlandingsreeks in een meer of plas (Jaarsma e.a. 2007).

betreft de habitats en de bijbehorende visgemeenschappen. Als gevolg van
menselijke ingrepen ligt het zwaartepunt van veel wateren tegenwoordig links
in de figuur (kaal open water met blankvoorn-brasem of brasem-snoekbaars
als visgemeenschap).
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Een zeer bepalende factor hierbij is de peildynamiek; in de sterk door peilbeheer gereguleerde watersystemen, met een vast- of zelfs tegennatuurlijk fluctuerend waterpeil, zijn vooral de habitats op de land-waterovergangen ‘verdwenen’. Bepaalde delen van het watersysteem, zoals ondiepe sloten, kunnen
de functie van deze habitats deels opvangen. Naast het peilbeheer is daarom
ook de inrichting van groot belang. Daarbij gaat het om de dimensies (breedte
en diepte, oppervlakte) van het water, de vorm (lijnvormig of vlakvormig), de
stroming (stagnant voor de M-typen), de oeverinrichting (beschoeid, steil of
flauw talud, begroeid of kaal) en ook de variatie hierin. Deels wordt dit al ondervangen door het KRW-watertype (vorm en stroming), deels niet. Daarom
hebben we de volgende criteria geselecteerd:
Peilbeheer: HHNK onderscheidt verschillende vormen van peilbeheer (zie
kader ‘peilbeheer’), deze zijn samengevoegd onder de categorieën: ‘natuurlijk’, ‘flexibel’ en ‘vast/dynamisch’ en worden beoordeeld volgens een score
voor ieder type peilbeheer.
- Tabel 3-1 geeft de verschillende typen van peilbeheer weer samen met de
score, hoe lager de score hoe meer dit lijkt op een natuurlijke situatie.
Vaak is er in een gebied een mix van verschillende vormen van peilbeheer, dan wordt er een ‘gewogen gemiddelde’ bepaald door weging van
de scores met het wateroppervlak van het bijbehorende peilgebied;

Tabel 3-1.

-

Oeverinrichting: het talud is opgenomen in de legger, dit geldt voor zowel het droge als het natte deel (van insteek tot waterbodem). De waarden per leggerdeel zijn bepaald en per waterlichaam naar rato van de
lengte gewogen gemiddeld. Deze waarden zijn getoetst aan de grenswaarden uit de maatlatdocumenten (Evers e.a. 2012, Van der Molen e.a.
2012). Voor meren, sloten en niet-scheepvaartkanalen zijn daaruit de volgende grenswaarden afgeleid: groen = ≤30 graden, oranje = 30-60 graden
en rood=≥ 60 graden. Voor scheepvaartkanalen ligt de grens voor groen
bij ≤45 graden. De benadering is vrij grof en kan te zijner tijd worden
verbeterd door de droge en natte taluds af te leiden van de profielmetingen;

-

Dieptevariatie: voor de planten en dieren is het van belang dat de watersystemen zowel voldoende diepe delen als ondiepe delen hebben. Ondiep
water is onder andere van belang voor de ontwikkeling van waterplanten
en als paai- en opgroeigebied voor vis, diep water als overwinteringsplaats. Een waterdiepte < 0,8 meter is ideaal voor plantengroei, maar
voor overwintering van vis is een diepte van ruim 1 meter nodig. Het criterium is daarom het percentage diepe (> 1,2 m) en ondiepe (< 0,8 m) delen, onderscheid wordt gemaakt in: ESF = groen: ‘beide > 10%’, ESF =
oranje: ‘diep of ondiep < 10%’, of ESF = rood: ‘diep of ondiep < 1%’.
Dit is een grove maat, maar toetst in ieder geval of er wordt voldaan aan
een basisvereiste.

Beoordeling van de verschillende vormen van peilbeheer bij HHNK.
Categorie en oordeel

vast/dynamisch

flexibel
natuurlijk

type peilbeheer
vast
vast seizoen
dynamisch seizoen
dynamisch
flexibel hoger dan
flexibel
natuurlijk winter/vast zomer
natuurlijk
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3
3
2,5
2,5
2
2
1
1
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Onderstaand kader geeft een korte toelichting op het peilbeheer van HHNK
PEILBEHEER
Onder (dagelijks) peilbeheer verstaan we het instandhouden van het gewenste waterpeil voor de functies in het gebied. Het
streefpeil vormt hiervoor het uitgangspunt. Dit peil (en het beheer daarvan) is voor elk peilgebied vastgelegd in een peilbesluit. In de afweging daarvan bekijken we of er een (ruimere) beheermarge mogelijk is, onder andere om minder water te
hoeven doorspoelen en de energie (nodig om gemalen te laten draaien) beter te benutten.
Een ruimere beheermarge is mogelijk bij zowel dynamisch peilbeheer als flexibel peilbeheer. Bij dynamisch peilbeheer streven we ernaar om zoveel mogelijk te anticiperen op weersomstandigheden, bijvoorbeeld om wateroverlast te voorkomen.
Bij flexibel peilbeheer willen we schoksgewijze veranderingen in het waterpeil of de waterkwaliteit voorkomen. Plotselinge
veranderingen van het zuurstof-, zout- en kalkgehalte en dergelijke leiden vaak tot flinke stress voor veel waterorganismen,
zoals vissen. We zijn terughoudend met het doorspoelen van watergangen in poldersystemen met natuurfuncties. Het gebiedseigen water willen we zo veel mogelijk vasthouden. Vooral bij natuurwaarden streven we daarom naar flexibel peilbeheer.
We automatiseren het dagelijkse peilbeheer waar dat effectief is. In gebieden waar we door nauwkeurig sturen in het peilbeheer opgaven van verbeterprogramma’s kunnen oplossen, willen we gebiedsregelingen toepassen waarmee we de totale
veerkracht van het watersysteem optimaal kunnen benutten. Zo kunnen we voorkomen dat in het ene deel van een poldersysteem sprake is van wateroverlast, terwijl er in een ander deel nog ruimte voor waterberging is.
(bron: http://www.hhnk-waterprogramma.nl/waterprogramma/wateroverlast/beheer/)

Beoordeling

Er zijn drie criteria voor de beoordeling van ESF4– hydromorfologie. Ieder
van deze criteria kan in een bepaalde situatie beperkend zijn voor de ecologie.
Daarom wordt bij de beoordeling uitgegaan van ‘one out – all out’, dat wil
zeggen de slechtste scorende bepaalt de totaalscore. Bij de beoordeling van
het peilbeheer wordt onderscheid gemaakt tussen ‘meren’ en ‘lijnvormige wateren’, voor de meren is de beoordeling van
Tabel 3-1 van toepassing. Voor lijnvormige wateren (sloten en kanalen)
wordt altijd wel enige vorm van peilbeheer verondersteld. Daarom wordt in
dat geval flexibel peilbeheer ook als ‘goed’ beoordeeld.
Wanneer informatie over een van de aspecten ontbreekt, wordt er geen oordeel gegeven.

3.1.2 ESF4 - Waterkwaliteit
Met de waterkwaliteit wordt hier niet de voedselrijkdom bedoeld (die zit bij
ESF1), maar de chemische samenstelling. Dan gaat het over het zoutgehalte
(chloride), de zuurgraad (pH) en macro-ionen als calcium, bicarbonaat en sulfaat. Binnen het beheergebied van HHNK is vooral de zoutinvloed van belang: aan de ene kant zijn er de echt zoete wateren, met chloridegehalten van
minder dan 150 mg/l aan de andere kant de echt brakke wateren met chloridegehalten van meer dan 3 000 mg/l. Daartussen zitten veel wateren die dus niet
echt zoet en niet echt brak zijn, vaak ook met zeer hoge sulfaatgehalten. De
meeste wateren in het beheergebied hebben een pH van circa 8 of hoger en
zijn sterk gebufferd. Zwak gebufferde omstandigheden komen lokaal in de
duingebieden voor.
De waterkwaliteit kan voor kritische soorten een knelpunt vormen, deze ESF
staat dan ook op rood wanneer de range aan chloridegehalten afwijkt van de
range die hoort bij het KRW-type. De ranges zijn per meetpunt bepaald volgens Tabel 3-2. Bij de beoordeling is onderscheid gemaakt in de zoete typen
en de licht-matig brakke typen.
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Tabel 3-2.

Klassen op basis van de ranges aan chloridegehalten per meetpunt die in de periode van 2010-2016 in het
zomerhalfjaar zijn gemeten. In de tabel is per klasse (met kleuren) tevens het oordeel van de ESF gegeven
voor zoete, licht brakke (M30) en brakke tot zoute (M31) wateren. P =percentiel.
klasse obv 10 en 90-P zomer (periode 2010-2016) klasse oordeel_zoet

oordeel_M30

oordeel_M31

zoet: range 0 - 150 mg/l

1

1

3

3

zoet: range 0 - 300 mg/l

2

2

3

3

zoet-licht: brak range < 300 mg/l - 1000 mg/l

3

3

3

3

zoet-licht brak: range < 300 mg/l - > 1000 mg/l

4

3

3

3

licht brak: range 300 mg/l - 1000 mg/l

5

3

2

3

licht brak: 300 mg/l - >1000 mg/l

6

3

2

3

licht brak: range 1000 mg/l - 3000 mg/l

7

3

1

2

licht brak: 1000 mg/l - >3000 mg/l

8

3

1

2

matig brak: mediaan 3000-1000

9

3

2

1

sterk brak: mediaan > 10000

10

3

2

1

3.2 ESF 5: Verspreiding
Ook verspreiding is een lastige kwantificeerbare sleutelfactor. Vaak wordt
vooral naar vis gekeken, in de laatste jaren zijn veel vispassages aangelegd en
zijn gemalen vispasseerbaar gemaakt. Denk hierbij aan vispassages binnen
het beheergebied maar ook aan uitwisseling met IJsselmeer en Markermeer
en Waddenzee en Noordzee (Noordzeekanaal).
Echter ook voor andere soortgroepen zoals macrofauna en waterplanten kan
de verspreiding / de bereikbaarheid een factor van betekenis zijn. Voor het
beheergebied van HHNK als geheel is dit een belangrijke factor, vooral ook
vanwege het nog steeds zichtbare effect van verzoeting van het gebied. Zo
ontbreken bepaalde zoetwatersoorten geheel in het gebied, een voorbeeld is
de grote modderkruiper. Elders algemene soorten als witte waterlelie en gele
plomp komen in het beheergebied nog steeds maar in beperkte mate voor, dit
hangt ten dele samen met de tijd die deze soorten nodig hebben om het gebied
te koloniseren. Voor specifieke delen van het gebied, zoals Texel, is de verspreiding / bereikbaarheid uiteraard een nog belangrijkere factor.
Maar ook in geïsoleerde wateren in bijvoorbeeld het duingebied, kan de verspreiding een ‘knelpunt’ zijn. Of er daadwerkelijk sprake is van een knelpunt
is echter telkens de vraag, omdat isolatie juist ook essentieel kan zijn om bepaalde soorten of soortgroepen buiten de deur te houden. Een voorbeeld zijn
geïsoleerde duinwateren waar populaties van amfibieën en insecten zoals libellen zich juist goed kunnen ontwikkelen in afwezigheid van vis.

3.2.1 Uitwerking
De uitwerking van ESF5 berust vooral op deskundigenoordeel en is vooral
gericht op vis. Daarbij is voor de zoete wateren de mate van verstuwing en
voor de brakke wateren de verbinding met andere watersystemen (zoet en
zout) als maat genomen. Bij de interpretatie van de beoordeling van dit aspect
wordt ook gekeken naar de biologie, onder andere naar het aantal vissoorten
(als indicator voor de interne connectiviteit) en naar het voorkomen van vissoorten die indicatief zijn voor de verbinding met andere watersystemen (mariene vis in brakke wateren, aal en driedoornige stekelbaars in zoete wateren).
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Onderstaand wordt de keuze van de criteria nader toegelicht, waarbij ook de
koppeling wordt gemaakt met de uitwerking van deze ESF door de STOWA
(zie kader en Van de Haterd e.a. 2018). De punten 1 − 3 zijn in onderstaande
paragrafen nader uitgewerkt.
UITWERKING ESF 5: VERSPREIDING
Bij de uitwerking in opdracht van STOWA is de ESF Verspreiding afgebakend tot - en uitgewerkt volgens - onderstaande pijlers (Van de Haterd e.a. 2018):
1.

Systeemkenmerken en verspreidingsroutes (barrières, kunstwerken)

2.

Bronpopulaties

3.

Verspreidingsvermogen van soorten

Centraal in de analyse van ESF Verspreiding/Connectiviteit staat de vraag:
Kunnen de gewenste of kenmerkende organismen het watersysteem in voldoende mate bereiken?
Het belangrijkste punt hierbij is dat soort(groep)en sterk verschillen in verspreidingsmogelijkheden en -behoefte. Wat voldoende connectiviteit is verschilt dus per soort(groep). Een specifiekere centrale vraag zou dus zijn:
Is de fysieke connectiviteit van het systeem voldoende voor de gewenste (groepen) organismen gezien hun verspreidingscapaciteit en
hun huidige voorkomen?

3.2.2 Systeemkenmerken en verspreidingsroutes.
Voor de waterlichamen van HHNK zijn kunstwerken in beeld gebracht (aantallen stuwen, gemalen etc. per kilometer, mate van verstuwing). Dat geeft inzicht in de mate waarin het watersysteem is versnipperd.
Maat voor interne connectiviteit

Om de interne connectiviteit (mate van versnippering) te beoordelen is bij de
ESF-detailanalyse het ‘percentage ongestuwd’ gebruikt. Dit is de gemiddelde
lengte tussen iedere stuw als percentage van de totale lengte van de watergangen (conform Evers & Schipper 2016). In formulevorm:
100*(gemiddelde lengte tussen iedere stuw)/(totale lengte watergangen).
Het blijkt echter dat deze maat gevoelig is voor de grootte van het gebied.
Hoe groter het gebied, hoe groter het aantal kunstwerken bij een verder vergelijkbaar waterbeheer. Dat maakt deze maat op zichzelf slecht te interpreteren.

Aantal peilgebieden en
grootte

De leggerkaart laat al een groot verschil zien in het aantal peilgebieden per afvoergebied, sommige gebieden bestaan vrijwel uit één groot peilgebied, andere zijn sterk opgedeeld. Vanuit dat idee is een alternatieve maat bedacht,
namelijk het totale wateroppervlak per peilgebied. Hoe groter het wateroppervlak, hoe groter de kans dat de aanwezige soorten zich er kunnen handhaven.

Soortenrijkdom in relatie
tot oppervlak

Er bestaat dan ook een verband tussen het oppervlak en de soortenrijkdom.
Voor vis is dit o.a. uitgewerkt door Amarasinghe & Welcomme (2002), die
een relatie afleidden voor het aantal soorten als functie van het oppervlak van
een meer (Figuur 3.2). Deze relatie laat zien dat het aantal soorten logischerwijze het sterkst toeneemt in het lage bereik, globaal van 0-10 hectare. Daarna
is de stijging minder steil, maar het aantal soorten is circa 16 bij een meer als
het Veluwemeer en 24 bij een meer zo groot als het IJsselmeer.
Overigens worden bij HHNK al snel meer dan 10 soorten en in de soortenrijkste wateren meer dan 20 soorten aangetroffen. Voor een absolute schatting
van het aantal soorten zal de relatie daarom meestal een onderschatting
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opleveren (ter info: de relatie is gebaseerd op Europese en Aziatische meren
met gematigd klimaat). Het idee erachter is echter heel goed bruikbaar en uitgewerkt in een beoordelingsmaat voor deze ESF.

Figuur 3.2.

Bepaling oppervlakte peilgebieden

Relatie tussen het oppervlak van een water in hectare en het aantal vissoorten, naar
Amarasinghe & Welcomme (2002).

Voor de bepaling van het wateroppervlak, is per peilgebied uit de legger het
areaal water bepaald, aan de hand van de lengtes en breedtes van alle afzonderlijke waterdelen. Hoewel de legger niet heel nauwkeurig is, geeft het toch
duidelijk het verschil weer tussen de verschillende watersystemen (zie Tabel
3-3). De veengebieden onderscheiden zich door grote peilgebieden, sommige
polders juist door vele kleine peilgebiedjes.
NB! De benadering met de leggergegevens werkt alleen voor de lijnvormige
wateren. Voor de meren geldt echter dat ze per definitie al een groot wateroppervlak hebben (> 10 hectare). De duingebieden zijn niet ingevuld, hierover is
onvoldoende data beschikbaar. Belangrijker is echter dat isolatie en een gering wateroppervlak kenmerken zijn die bij duinwateren horen. In geïsoleerde
duinwateren kan vis juist ongewenst zijn.
In Tabel 3-3 is een score per peilgebied berekend, deze is gebaseerd op de
naar oppervlak gewogen verdeling van peilgebiedgroottes, waarbij: peilgebieden met een grootte van meer dan 10 hectare een score 1 krijgen, peilgebieden tussen 5 en 10 hectare score 2 krijgen en peilgebieden < 5 hectare score
3. De tabel laat dus zien hoe de peilgebiedgroottes in een KRW-gebied zijn
verdeeld, de gewogen score geeft weer waar het zwaartepunt van peilgebiedgroottes zit; hoe lager de score hoe beter geschikt voor zichzelf instandhoudende vispopulaties. De laagveengebieden scoren dus goed.

Externe connectiviteit

Naast de connectiviteit binnen het watersysteem is ook de verbinding met andere watersystemen van belang (externe connectiviteit). Dit geldt vooral voor
migrerende soorten als aal en driedoornige stekelbaars. Specifiek voor de
brakke wateren zijn seizoensgasten uit het mariene milieu, die evenals migrerende soorten afhankelijk zijn van goede verbindingen tussen zoet en zout.
Zelfs al zijn hier vispasseerbare verbindingen aanwezig, dan vormen de
kunstwerken bij de overgang zoet-zout toch altijd wel een zekere barrière
voor vis. Daarom is voor brakke wateren de volgende beoordeling gekozen:
geen knelpunt (groen): geen barrières; mogelijk knelpunt (oranje): vispasseerbare barrières; waarschijnlijk knelpunt (rood): barrière niet passeerbaar.
Voor de zoete wateren kan de verbinding tussen watersystemen van belang
zijn voor soorten die migreren tussen paai- en opgroeigebied in de polders en
leefgebied in de boezem. Of dit daadwerkelijk beperkend is voor de
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vispopulaties, is afhankelijk van de situatie in de polder en in de boezem
(mate van versnippering, aanwezigheid van alle habitats). Dit aspect is niet
afzonderlijk beoordeeld, maar soms kan de visstand zelf hiervoor aanwijzingen geven. Wanneer op basis van de visstand is geconstateerd dat hier mogelijk een knelpunt is, wordt hier bij de knelpuntenanalyse aandacht aan gegeven.
Tabel 3-3.

OWMIDENT
NL12_110
NL12_120
NL12_130
NL12_140
NL12_201
NL12_202
NL12_210
NL12_220
NL12_230
NL12_240
NL12_250
NL12_260
NL12_280
NL12_311
NL12_312
NL12_320
NL12_330
NL12_340
NL12_401
NL12_410
NL12_415
NL12_420
NL12_425
NL12_430
NL12_440
NL12_445
NL12_450
NL12_460
NL12_470
NL12_480
NL12_490
NL12_501
NL12_510
NL12_520
NL12_530
NL12_540
NL12_550
NL12_610
NL12_620
NL12_630
NL12_710
NL12_720
NL12_730
NL12_740
NL12_750
NL12_760
NL12_770
NL12_810
NL12_820
NL12_830
NL12_840

Overzicht van de KRW-gebieden voor wat betreft: het KRW-type, de procentuele verdeling van het totale
areaal water over de onderscheiden klassen van peilgebied-oppervlaktes, totale wateroppervlak in hectare,
score voor peilgebied-grootte en zwaartepunt van de peilgebied-grootte (zie tekst). Voor de brakke watertypen (M30 en M31) is ook de mate van vispasseerbaarheid van de zoet-zout verbinding aangegeven (deskundigenoordeel). De KRW-gebieden met meren en de duingebieden zijn niet of nauwelijks opgenomen in de
legger, waardoor hiervoor geen verdeling is ingevuld.
GAFNAAM
waterdelen Schermerboezem-Noord +
waterdelen Schermerboezem-Zuid +
waterdelen Amstelmeerboezem +
waterdelen VRNK-boezem +
Alkmaardermeer
waterrijk 't Twiske
waterrijk Eilandspolder +
waterrijk Wormer- en Jisperveld
waterdelen polder Zeevang +
waterrijk Krommenieer Woudpolder
waterrijk polder Westzaan
waterrijk Waterland +
waterdelen polder Assendelft (NW)
waterdelen de Schermer-Noord
waterdelen de Schermer-Zuid
waterdelen Beemster
waterdelen Purmer +
waterdelen Wijdewormer
Geestmerambacht
waterrijk Heerhugowaard Stad van de Zon
waterdelen polder Heerhugowaard
waterrijk polder Oosterdel +
waterdelen polder Geestmerambacht
waterdelen polders Schagerkogge +
waterdelen polder Vier Noorder Koggen -2,20
waterdelen polder Vier Noorder Koggen -3,70
waterdelen polder Grootslag +
waterdelen polder Drieban
waterdelen Oosterpolder +
waterdelen polder Westerkogge
waterdelen polder Ursem
Amstelmeer
waterdelen Wieringermeer-West +
waterdelen Wieringermeer-Oost +
waterdelen polder Wieringerwaard
waterdelen Anna Paulownapolder laag
waterdelen Anna Paulownapolder hoog
waterdelen polder Eijerland +
waterdelen Waal en Burg en het Noorden +
waterdelen Gemeenschappelijke polders +
waterdelen Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder +
waterdelen Castricummerpolder +
waterdelen Groot-Limmerpolder +
waterdelen Oosterzijpolder
waterdelen polders Egmondermeer +
waterdelen polders Bergermeer +
waterdelen Verenigde polders +
waterdelen Westerduinen / PWN
waterdelen duingebied Zuid NHN
waterdelen duingebied Noord NHN +
waterdelen duingebied Texel

verdeling naar oppervlak (%)
type >10 ha 5-10 ha 1-5 ha <1 ha totaal (ha)
M7b
64
11
19
6
851
M7b
86
4
8
2
708
M30
82
5
10
3
252
M6b
47
20
24
9
358
M20
M20
M10
87
3
7
3
192
M10 100
0
0
0
333
M10
97
0
2
1
206
M10
99
0
0
1
51
M10
93
0
6
0
184
M10
87
5
6
2
1046
M10
55
19
22
5
70
M3
38
8
23
32
51
M30
25
18
20
37
44
M3
72
8
17
3
245
M3
73
0
16
10
92
M30
92
7
0
1
73
M20
M14
M3
52
26
15
7
130
M14
78
0
21
2
39
M3
56
22
14
7
171
M3
35
13
37
15
67
M6a
49
20
25
6
271
M3
39
0
51
9
90
M3
60
11
24
5
236
M3
63
19
14
4
70
M3
73
19
3
4
55
M3
67
13
17
3
163
M3
0
35
51
13
18
M30
M30
95
0
2
3
179
M31
94
4
1
1
176
M3
90
0
6
4
31
M30
77
5
9
9
103
M3
79
0
13
7
44
M30
51
26
16
7
46
M31
27
16
21
37
27
M31
38
0
45
17
55
M6a
35
32
25
8
83
M6a
83
0
15
2
32
M3
84
0
11
5
53
M3
74
0
20
6
30
M3
53
0
43
4
26
M3
0
60
27
14
31
M3
0
60
20
20
19
M14
M14
M14
M14
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score zwaartepunt zoet-zout verbinding
1.61
5-10 ha
nvt
1.24
>10 ha
nvt
1.31
>10 ha
vispasseerbaar
1.86
5-10 ha
nvt
1.00
>10 ha
nvt
1.00
>10 ha
nvt
1.22
>10 ha
nvt
1.00
>10 ha
nvt
1.05
>10 ha
nvt
1.02
>10 ha
nvt
1.13
>10 ha
nvt
1.20
>10 ha
nvt
1.72
5-10 ha
nvt
2.17
5-10 ha
nvt
2.32
5-10 ha
slecht passeerbaar
1.48
>10 ha
nvt
1.54
5-10 ha
nvt
1.09
>10 ha
slecht passeerbaar
1.00
>10 ha
nvt
1.00
>10 ha
nvt
1.70
5-10 ha
nvt
1.45
>10 ha
nvt
1.65
5-10 ha
nvt
2.16
5-10 ha
nvt
1.82
5-10 ha
nvt
2.21
5-10 ha
nvt
1.69
5-10 ha
nvt
1.55
5-10 ha
nvt
1.34
>10 ha
nvt
1.53
5-10 ha
nvt
2.65
<5 ha
nvt
1.00
>10 ha
vispasseerbaar
1.09
>10 ha
slecht passeerbaar
1.08
>10 ha
slecht passeerbaar
1.19
>10 ha
nvt
1.40
>10 ha
slecht passeerbaar
1.41
>10 ha
nvt
1.71
5-10 ha
vispasseerbaar
2.30
5-10 ha
vispasseerbaar
2.24
5-10 ha
vispasseerbaar
1.98
5-10 ha
nvt
1.35
>10 ha
nvt
1.32
>10 ha
nvt
1.52
5-10 ha
nvt
1.95
5-10 ha
nvt
2.40
5-10 ha
nvt
2.40
5-10 ha
nvt
0.00 onbekend nvt
0.00 onbekend nvt
0.00 onbekend nvt
0.00 onbekend nvt
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3.2.3 Bronpopulaties
Dit is een lastige factor. In hoeverre overal bronpopulaties aanwezig zijn van
gewenste of kenmerkende soorten vis, macrofauna en macrofyten is meestal
niet bekend. Wel is bekend dat de duinstrook (inclusief oude strandwallen)
een belangrijke bron van zoetwatersoorten was, nadat na de afsluiting van de
Zuiderzee het gebied ging verzoeten. Mogelijk was dit ook het geval met
Wieringen en enkele wat hogere gebiedjes in Westfriesland. Van de actuele
situatie weten we dat:
-

De grote modderkruiper (vis) in het beheergebied ontbreekt;

-

de vegetatie nog steeds verandert onder invloed van verzoeting;

-

Texel en de geïsoleerde wateren in o.a. de duingebieden voor soorten van
alle groepen (macrofauna, vegetatie, vis) lastig of niet op eigen kracht bereikbaar zijn.

Dit aspect kan een knelpunt vormen voor het bereiken van de KRW-doelen
voor de biologie. Dat moet echter vaak eerder worden gezien als een gegeven
(een kenmerk van het gebied) dan als een menselijke druk (met bijbehorende
maatregelen), zeker voor geïsoleerde watersystemen in de duinen en op
Texel. In die gevallen kan het ontbreken van soorten worden meegenomen in
een eventuele nuancering van de doelen en moeten maatregelen om de connectiviteit te vergroten juist achterwege blijven.

3.2.4 Verspreidingsvermogen van soorten
Op het niveau van soortgroepen kunnen groepen die actief over grotere afstanden via water (vissen) of lucht (insecten, soms planten) kunnen migreren,
worden onderscheiden van planten en andere macrofauna die dat niet of maar
heel beperkt kunnen. Echter ook tussen soorten binnen de soortgroepen kunnen grote verschillen zitten.
Een analyse van het verspreidingsvermogen van verschillende soorten en
soortgroepen is complex en in deze fase niet uitgevoerd. Daarbij zullen naar
verwachting in de meeste gevallen factoren als waterkwaliteit, hydromorfologie en beheer in veel grotere mate bepalend (beperkend) zijn voor de soorten.
Daarbij komt dat eventuele maatregelen toch vooral gericht zijn op het opheffen van barrières in het watersysteem. Bij de beoordeling van deze ESF is
daarom vooral gekeken naar knelpunten voor de verspreiding via water. Daarbij is uitgegaan van barrières in het watersysteem voor de verspreiding van
vis, waarbij zowel de mate van verstuwing, als de verbinding met andere watersystemen is beschouwd.

3.3 ESF 6: Verwijdering
De ESF verwijdering beperkt zich in deze uitwerking tot het maaibeheer. Andere vormen van verwijdering zijn baggeren en vraat door vogels, kreeften of
vee. De nut en noodzaak om te baggeren moet blijken uit de analyse van
ESF2 en ESF3 (lichtklimaat en productiviteit van de bodem). Vraat is niet beschouwd, maar onder andere ganzen en kreeften kunnen wel degelijk een belangrijke impact hebben. Voorbeelden in het gebied zijn rivierkreeften in
Oosterdel en ganzen in Westzaan. Graas door vee kan bijvoorbeeld zorgen
voor vertrapte oevers waar zich geen emergente, opgaande vegetatie kan
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ontwikkelen en uiteindelijk leiden tot oeverafkalving en troebeling. Dit speelt
in een aantal gebieden en verdient nadere aandacht.
De gegevens van het geplande maaibeheer van HHNK zijn gebruikt om deze
sleutelfactor te beoordelen. De meeste primaire watergangen worden intensief
gemaaid. Het principe is om de primaire sloten 2x per jaar en de secundaire
en tertiaire sloten 1x per jaar te schonen. Op basis van ervaring wordt er afgeweken van deze regel, maar van maatwerk is nauwelijks sprake.
In de meeste gevallen wordt er niet of slechts extensief afgevoerd; slechts in
een beperkt aantal gevallen wordt er intensief afgevoerd. In een aantal watergangen wordt extensief gemaaid en niet afgevoerd. Tabel 3-4 geeft de verschillende categorieën van maaibeheer van HHNK weer, met voor iedere categorie een score voor maaien en afvoeren. Per waterlichaam wordt een naar
lengte gewogen gemiddelde score berekend voor maaien en afvoer, waarbij
een score van 1 staat voor de laagste impact en 3 voor de hoogste. De score is
als volgt toegekend.
Score maaien:
1. extensief
2. deel van de watergang
3. intensief
Tabel 3-4.

code
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Score afvoeren:
1. intensief
2. extensief, bij extensief- of gedeeltelijk maaien
3. extensief, bij intensief maaien

Categorieën van maaibeheer. Per categorie is aangegeven hoe maaien en afvoeren wordt uitgevoerd. Intensief maaien is minimaal 2 x per jaar van 15/6 tot 1/8 en 15/9 tot 18/10. Extensief maaien is gepland 1 x per
jaar van 15/9 tot 18/10. Maaien en afvoeren zijn tevens beoordeeld met een score (zie toelichting in de
tekst).

omschrijving
maaien extensief + afvoer extensief
maaien intensief + afvoer extensief
maaien halve sloot extensief + afvoer extensief
maaien halve sloot intensief + afvoer extensief
maaien intensief + afvoer intensief
maaien halve sloot intensief + afvoer intensief
maaien extensief1
maaien intensief
onderhoud infiltratiesloot
maaien halve sloot extensief
maaien halve sloot intensief
maaien middendeel extensief + afvoer extensief
maaien middendeel extensief

1

maaien
1
3
1
2
3
2
1
3
2
1
2
1
1

score
afvoer
2
3
2
2
1
1
1
3
2
1
2
2
2

totaal
2
3
2
2
2
2
1
3
2
1
2
2
2

NB! Er is bij enkele categorieën (07 t/m 11 en 13) niet aangegeven of er al dan niet
wordt afgevoerd. Hiervan is een inschatting gemaakt, dit maakt de beoordeling voor
dit aspect dus onzeker. Vooral categorie 05, 07 en 08 zijn veel voorkomend. Ze vertegenwoordigen respectievelijk 26%, 14% en 42% van de totale lengte waarvoor het
maaibeheer in de legger is gecategoriseerd.
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4. Voorwaarden van belang in specifieke situaties
4.1 ESF 7: Organische belasting
Voor de toetsing van ESF 7 (organische belasting) is gebruik gemaakt van de
uitwerking van deze sleutelfactor door Tanis e.a. (2018). Daarbij is de tool
‘OXY-VAL’ ontwikkeld, waarmee een analyse kan worden gemaakt van het
effect van de belasting met zuurstofvragende stoffen op een watersysteem.
Voor HHNK is een analyse gemaakt waarbij zowel de belastingen als de relevante kenmerken (gevoeligheid) van de watersystemen zijn verzameld en in
de tool zijn ingevoerd. Vervolgens is een vergelijking gemaakt van de gemeten zuurstofgehalten met het zuurstofgehalte dat in een specifieke situatie
wordt berekend. Hiervoor zijn de belastingen geschat op basis van de Emissieregistratie. Een en ander is gerapporteerd in de notitie ‘ESF7 – organische
belasting’ (Jaarsma 2018b).
Figuur 4.1geeft een vergelijking van metingen en berekeningen weer voor
verschillende situaties.
Interessant is vooral de figuur bij de hoogste temperaturen (25 oC, rechtsonder). Deze laat enerzijds zien in welke wateren lage zuurstofgehalten zijn gemeten en anderzijds voor welke deze ook mogen worden verwacht als gevolg
van de berekende organische belasting en zuurstofvraag (onder de extreemste
omstandigheden; hoge temperatuur, weinig wind en kroosbedekking volgens
veldwaarnemingen). De figuur maakt het onderscheid in drie groepen mogelijk:
1.

groen: wateren waar de gemeten zuurstofgehalten zelden of nooit lager
dan 5 mg/l zijn;

2.

wateren waar de gemeten zuurstofgehalten in meer dan 10% van de gevallen lager zijn dan 5 mg/l, met een onderscheid in:
a.

b.

oranje: wateren waar organische belasting door de hier beschouwde bronnen naar verwachting een ondergeschikte rol
speelt in de zuurstofhuishouding;
rood: wateren waar organische belasting door de hier beschouwde bronnen daarin mogelijk een belangrijke of zelfs dominante rol speelt.

De indeling van de gebieden in de groepen op basis van minimumwaarden bij
25oC staat in Tabel 4-1.
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Figuur 4.1.

Spreidingsdiagrammen van de berekende O2-gehalten (minimumwaarde) voor verschillende temperaturen
versus de 75-, 50-, 25-- en 10-percentielwaarden van het zuurstofgehalte van alle meetpunten per GAF90gebied.

4.2 ESF 8: Toxiciteit
Voor de knelpuntenanalyse voor ESF8 – toxiciteit is gebruik gemaakt van de
indeling van de waterlichamen op basis van de huidige toxische druk door
Postma & Keijzers (2018). Deze indeling is te vinden in Tabel 3.7 van dat
rapport en is in Tabel 4-2 overgenomen en aangevuld met de waterlichaamcode en het ESF-oordeel in de laatste kolom: 1: waarschijnlijk geen knelpunt,
2: mogelijk een knelpunt, 3 waarschijnlijk een knelpunt, 0: geen data.
Hieronder zijn ter toelichting de conclusies uit genoemd rapport opgenomen.
“Huidige toxische druk
In 64% van de waterlichamen van HH Hollands Noorderkwartier is de toxische druk gemiddeld genomen laag (msPAF<0,5%) en veroorzaakt de aanwezigheid van milieuverontreinigingen geen betekenisvol effect op de aquatische levensgemeenschappen. Voor de andere 36% van de waterlichamen is
de toxische druk veelal matig (0,5<msPAF<10%). In die gevallen wordt verwacht dat toxiciteit één van de factoren is, die een effect op de aanwezige
levensgemeenschappen hebben (zoals bijvoorbeeld ook de voedselrijkdom en
bodemsamenstelling een effect hebben). In beide gevallen kan het voorkomen
dat de situatie voor individuele locaties ernstiger is (bijv. een matig effect
terwijl het waterlichaam gemiddeld geen effect veroorzaakt of een sterk effect
als er gemiddeld van een matig risico sprake is; zie figuur 3.1). In 1,6% van
de locaties (11 van de 685 meetpunten) zijn de concentraties van milieuver-
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Tabel 4-1.

Indeling van KRW-gebieden in groepen op basis van de gemeten zuurstofgehalten (10-percentielen) en de
berekende zuurstofgehalten (minimum en gemiddeld) bij 25 oC als gevolg van organische belasting en rekening houdend met de kenmerken van het watersysteem.
OWMIDENT OWL_naam
NL12_130
NL12_201
NL12_202
NL12_220
NL12_240
NL12_401
NL12_410
NL12_440
NL12_450
NL12_460
NL12_480
NL12_501
NL12_810
NL12_820
NL12_830
NL12_840
NL12_120
NL12_210
NL12_230
NL12_250
NL12_260
NL12_280
NL12_312
NL12_320
NL12_330
NL12_340
NL12_415
NL12_420
NL12_425
NL12_430
NL12_470
NL12_490
NL12_710
NL12_720
NL12_730
NL12_740
NL12_750
NL12_760
NL12_110
NL12_140
NL12_311
NL12_445
NL12_510
NL12_520
NL12_530
NL12_540
NL12_550
NL12_610
NL12_620
NL12_630
NL12_770

waterdelen Amstelmeerboezem +
Alkmaardermeer
waterrijk 't Twiske
waterrijk Wormer- en Jisperveld
waterrijk Krommenieër Woudpolder
Geestmerambacht
waterrijk Heerhugowaard Stad van de Zon
waterdelen polder Vier Noorder Koggen -2,20
waterdelen polder Grootslag +
waterdelen polder Drieban
waterdelen polder Westerkogge
Amstelmeer
waterdelen Westerduinen / PWN
waterdelen duingebied Zuid NHN
waterdelen duingebied Noord NHN +
waterdelen duingebied Texel
waterdelen Schermerboezem-Zuid +
waterrijk Eilandspolder +
waterdelen polder Zeevang +
waterrijk polder Westzaan
waterrijk Waterland +
waterdelen polder Assendelft (NW)
waterdelen de Schermer-Zuid
waterdelen Beemster
waterdelen Purmer +
waterdelen Wijdewormer
waterdelen polder Heerhugowaard
waterrijk polder Oosterdel +
waterdelen polder Geestmerambacht
waterdelen polders Schagerkogge +
waterdelen Oosterpolder +
waterdelen polder Ursem
waterdelen Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder +
waterdelen Castricummerpolder +
waterdelen Groot-Limmerpolder +
waterdelen Oosterzijpolder
waterdelen polders Egmondermeer +
waterdelen polders Bergermeer +
waterdelen Schermerboezem-Noord +
waterdelen VRNK-boezem +
waterdelen de Schermer-Noord
waterdelen polder Vier Noorder Koggen -3,70
waterdelen Wieringermeer-West +
waterdelen Wieringermeer-Oost +
waterdelen polder Wieringerwaard
waterdelen Anna Paulownapolder laag
waterdelen Anna Paulownapolder hoog
waterdelen polder Eijerland +
waterdelen Waal en Burg en het Noorden +
waterdelen Gemeenschappelijke polders +
waterdelen Verenigde polders +

groep

O 2 10-P

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b

6,2
7,9
7,1
7,4
7,2
7,5
7,4
5,6
5,7
5,4
5,1
8,6
6,9
7,9
7,3
5,8
4,3
3,1
5
2,6
3,2
3,8
5
3,6
2,7
3,9
2,8
4
3,3
4
2,7
4,3
3,2
4
4,9
4,8
2,3
2
3,4
4
2,6
4,7
4,5
4,3
3,4
3,3
4,1
4,9
4,9
4,7
3,9

O 2min 25 oC O 2gem 25 oC
6,9
8,1
8
7,5
7,4
8,1
8,1
5,8
6,2
5
6,5
8,1
8,1
7,8
8,1
8,1
7,5
7,5
7,4
7,6
7,6
6,3
5,5
5,7
6,5
6,5
6,5
7,8
5,3
6
6,6
5,3
6,7
6,1
6,6
6,4
5,3
6,3
3,8
4
4,7
4,9
2,7
3,8
1,7
3,7
4,6
1,8
2
4,5
4,5

6,9
8,1
8
7,9
7,9
8,1
8,1
7,2
7,3
6,9
7,6
8,1
8,1
7,8
8,1
8,1
7,5
7,9
7,9
7,9
8
7,5
7,3
7,6
7,7
7,7
7,4
8
6,8
7,3
7,5
7,1
7,6
7,2
7,5
7,4
7,1
7,5
4,5
5
7
6,8
5
5,6
5,4
7,1
6,6
5,5
7
6,9
7,5

ontreinigingen, gemiddeld over de periode 1990-2018, zo hoog dat een ernstig effect op de ecologie waarschijnlijk is (msPAF>10%). Voor nog eens 33
locaties werd in ten minste één meetjaar en toxische druk boven de 10% vastgesteld, maar lag de gemiddelde toxische druk onder de 10%.
Veroorzakende stoffen
Indien er sprake is van een verhoogde toxische druk wordt deze in de meeste
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gevallen veroorzaakt door verhoogde ammonium/ammoniak concentraties.
Daarnaast leidt ook de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen op
veel locaties tot een verhoogde toxische druk. Met name methylpirimifos,
Tabel 4-2.

Huidige toxische druk per waterlichaam. Data gebaseerd op meetgegevens uit de periode 20132017 (Postma & Keijzers 2018).

OWMIDENT
NL12_840
NL12_420
NL12_202
NL12_440
NL12_415
NL12_311
NL12_401
NL12_710
NL12_490
NL12_280
NL12_530
NL12_320
NL12_330
NL12_312
NL12_130
NL12_260
NL12_730
NL12_140
NL12_501
NL12_240
NL12_445
NL12_425
NL12_210
NL12_340
NL12_540
NL12_470
NL12_720
NL12_750
NL12_740
NL12_450
NL12_201
NL12_120
NL12_250
NL12_220
NL12_460
NL12_510
NL12_830
NL12_610
NL12_230
NL12_480
NL12_520
NL12_760
NL12_630
NL12_110
NL12_620
NL12_550

NL12_820
NL12_430
NL12_770
NL12_810
NL12_410

OWL_naam
waterdelen duingebied Texel
waterrijk polder Oosterdel +
waterrijk 't Twiske
waterdelen polder Vier Noorder Koggen -2,20
waterdelen polder Heerhugowaard

waterdelen de Schermer-Noord
Geestmerambacht
waterdelen Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder +
waterdelen polder Ursem
waterdelen polder Assendelft (NW)
waterdelen polder Wieringerwaard
waterdelen Beemster
waterdelen Purmer +
waterdelen de Schermer-Zuid
waterdelen Amstelmeerboezem +
waterrijk Waterland +
waterdelen Groot-Limmerpolder +
waterdelen VRNK-boezem +
Amstelmeer
waterrijk Krommenieer Woudpolder
waterdelen polder Vier Noorder Koggen -3,70
waterdelen polder Geestmerambacht
waterrijk Eilandspolder +
waterdelen Wijdewormer
waterdelen Anna Paulownapolder laag
Noordzeekanaalpolders +
waterdelen Oosterpolder +
waterdelen Castricummerpolder +
waterdelen polders Egmondermeer +
waterdelen Oosterzijpolder
waterdelen polder Grootslag +
Markermeer +
Alkmaardermeer
waterdelen Schermerboezem-Zuid +
waterrijk polder Westzaan
waterrijk Wormer- en Jisperveld
waterdelen polder Drieban
waterdelen Wieringermeer-West +
waterdelen duingebied Noord NHN +
waterdelen polder Eijerland +
waterdelen polder Zeevang +
waterdelen polder Westerkogge
Beverwijk en Wijkermeerpolder +
waterdelen Wieringermeer-Oost +
waterdelen polders Bergermeer +
waterdelen Gemeenschappelijke polders +
waterdelen Schermerboezem-Noord +
waterdelen Waal en Burg en het Noorden +
waterdelen Anna Paulownapolder hoog
Waddenzee
Ijsselmeer
waterdelen duingebied Zuid NHN
waterdelen polders Schagerkogge +
waterdelen Verenigde polders +
waterdelen Westerduinen / PWN
waterrijk Heerhugowaard Stad van de Zon
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Huidige toxische druk
na correctie ivm
oorspronkelijk
analysepakketten ESF-knelpunt
0.00
0.03
1
0.00
0.03
1
0.00
0.03
1
0.04
0.04
1
0.04
0.04
1
0.02
0.04
1
0.06
0.06
1
0.03
0.09
1
0.10
0.10
1
0.01
0.11
1
0.10
0.13
1
0.11
0.13
1
0.01
0.14
1
0.00
0.17
1
0.05
0.21
1
0.13
0.21
1
0.05
0.22
1
0.11
0.22
1
0.22
0.25
1
0.00
0.26
1
0.14
0.27
1
0.08
0.27
1
0.00
0.29
1
0.10
0.31
1
0.23
0.31
1
0.18
0.32
1
0.08
0.32
1
0.05
0.33
1
0.00
0.35
1
0.20
0.37
1
0.42
0.42
1
0.04
0.49
1
0.57
0.60
2
0.57
0.71
2
0.31
0.71
2
0.63
0.76
2
0.87
0.97
2
0.81
1.06
2
1.24
1.25
2
0.87
1.31
2
0.95
1.35
2
2.07
2.20
2
0.09
2.37
2
2.34
2.42
2
2.40
2.75
2
2.68
2.78
2
2.63
2.93
2
7.77
8.00
2
0.67
8.89
2
23.00
23.50
3
geen tox data; alleen nutrienten
0
geen tox data; alleen nutrienten
0
geen tox data; alleen nutrienten
0
geen tox data; alleen nutrienten
0
geen tox data; alleen nutrienten
0
geen tox data; alleen nutrienten
0

24

Doelen op maat 4.3 - Aanpak systeemanalyses volgens ESF-methodiek
imidacloprid, carbendazim en dimethoaat zijn stoffen die vaak aan deze toxische druk bijdragen. Metalen dragen de laatste jaren nauwelijks bij aan de
toxische druk, alhoewel daarbij moet worden opgemerkt dat deze groep
stoffen zeker in de laatste jaren vrij minimaal zijn gemonitord. Ook PAKs
zijn in het beheergebied van HH Hollands Noorderkwartier verhoogd aanwezig en leiden lokaal tot een sterk verhoogde toxische druk met msPAFwaarden >10%. In die gevallen wordt verwacht dat het aantal macrofauna
genera met 10% is afgenomen en dat er bij de nog aanwezige genera tevens
effecten op de populatiegroei aanwezig kunnen zijn. Ook voor PAKs geldt
dat er relatief weinig analyses in recente jaren beschikbaar zijn. De inschatting van de toxische druk is daardoor minder zeker.” (Postma & Keijzers
2017).

Adviseur Water en Natuur rapport AWN 1308-4-3 / Nico Jaarsma HvD 01-3

25

Doelen op maat 4.3 - Aanpak systeemanalyses volgens ESF-methodiek

5. Literatuur
De literatuurverwijzingen zijn opgenomen in het hoofdrapport.

H. van Dam & N.G. Jaarsma (2020). Doelen op maat. 4.1 Systeemanalyses
(hoofdrapport). Herman van Dam, Adviseur Water en Natuur, Amsterdam.
Rapport 1308-4-1 / Nico Jaarsma, Aquatische Ecologie & Fotografie, Den
Hoorn. Rapport HvD-01-1.

Adviseur Water en Natuur rapport AWN 1308-4-3 / Nico Jaarsma HvD 01-3

27

Doelen op maat 4.3 - Aanpak systeemanalyses volgens ESF-methodiek

Bijlagen

Adviseur Water en Natuur rapport AWN 1308-4-3 / Nico Jaarsma HvD 01-3

29

Doelen op maat 4.3 - Aanpak systeemanalyses volgens ESF-methodiek

Bijlage 1.

Toelichting ESF-detailanalyse en gebruikte bronnen
In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de onderdelen van de ESFdetailanalyse. Daarbij gaat het om een omschrijving van het betreffende kenmerk of de betreffende parameter, de bron(nen) waaruit de gegevens afkomstig zijn, een toelichting op de berekeningswijze en een toelichting op de evaluatie van de waarde van de betreffende parameter. Dit laatste is te zien aan
de kleur van de cellen in de detailanalyse per waterlichaam. Groen is daarbij
gebruikt voor een waarde die vanuit waterkwaliteit en ecologie bezien gunstig
is (of voor lage waarden, als dit niet evident is), oranje voor matig gunstig (of
gemiddeld) en rood voor ongunstig (of hoog). De grenswaarden voor deze
klassen zijn in onderstaande tabel aangegeven.

Figuur A.

Schematische weergaven van de samenhang tussen voorwaarden en toestand voor de fysische chemie en biologie in de ESF-analyse.

Onder het kopje ‘Algemeen’ wordt eerst een toelichting gegeven op de algemene kenmerken van het waterlichaam; het bovenste deel van de detailanalyse per waterlichaam. Daarna wordt per ESF een toelichting gegeven per onderdeel. De volgorde in de detailanalyse is daarbij telkens (van links naar
rechts):

Voorwaarden → toestand fysisch-chemisch → toestand biologisch
Figuur A geeft de samenhang hiertussen schematisch weer.
In de detailanalyse (Tabel A) wordt onderscheid gemaakt in ‘waterlichaam’
en ‘overig water’. De gegevens van het waterlichaam zijn in het algemeen
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Bijlage 1
afkomstig van monitoringsdata op de locaties die zijn geselecteerd voor de
KRW-OM-biologie (operationele monitoring van de toestand voor de biologie). Deze worden dus ook gebruikt voor de KRW-toetsing en -beoordeling.
Voor het ‘overige water’ wordt gebruik gemaakt van locaties die in het basismeetnet als WL+ zijn aangemerkt. Deze liggen niet in het waterlichaam zelf
maar in het afvoergebied (GAF90) van het waterlichaam (zie Jaarsma & van
Ee (2016) voor een uitgebreide toelichting). Voor een aantal parameters en
bronnen is het niet goed mogelijk om waterlichaam en overig water te onderscheiden, dan is er van uit gegaan dat het primaire watergangen representatief
zijn voor de toestand in het waterlichaam en de secundaire en tertiaire voor
het ‘overige water’.
Ten slotte is aan het eind van de bijlage (Tabel B) een overzicht opgenomen
van de bronnen, waar in de tabel naar wordt verwezen.
Tabel A.
ALGEMEEN
kenmerk
KRW-type
Ontstaanswijze
Fysisch-geografische regio
Bodemtype (dominant)
Functies
Veiligheid en
zoetwater

Beïnvloeding
Landgebruik (dominant)

Toelichting ESF-detailanalyse.2
omschrijving
KRW-watertype waterlichaam
ontstaanswijze watersysteem, natuurlijk of
kunstmatig
type fysisch-geografische regio
meest voorkomend bodemtype (% van areaal) GAF-90
gebruiksfuncties van
het watersysteem
rol van het watersysteem i.h.k.v. veiligheid/zoetwatervoorziening
rechtstreekse beïnvloeding van het watersysteem
meest voorkomende
landgebruik

Taartdiagrammen boven
verdeling van bodemBodemtype vertypen (% van areaal) in
deling
het GAF-90-gebied
verdeling van landgebruikstypen (% van
Landgebruik
areaal) in het GAF_90
gebied
Kenmerken onder
totale oppervlak van
Oppervlak GAF
het GAF_90 gebied in
(ha)
hectare
aandeel water in totale
Aandeel open
oppervlak GAF_90 gewater (%)
bied
Dimensies: gemiddelde diepte
(m)

gemiddelde waterdiepte in meters

Dimensies: gemiddelde breedte
(m)

gemiddelde waterbreedte in meters

Slibdikte gemiddeld - (m)

gemiddelde slibdikte in
meters

Aantal (n)

aantal locaties per categorie

Taartdiagrammen onder
relatieve aandeel van
Herkomst water
inkomende water per
in-post

bron

toelichting en berekeningswijze
Het door HHNK toegewezen watertype volgens de indeling in watertypen voor de KRW. M staat voor meren, R voor rivieren (R-type waterlichamen komen niet voor in het beheergebied van HHNK).

1

De door HHNK toegewezen indeling in kunstmatige, sterk veranderde en natuurlijke wateren (natuurlijke waterlichamen
komen niet voor in het beheergebied van HHNK).

1

De door Alterra toegekende fysisch-geografische regio. Onderscheid is gemaakt in: Droogmakerijen, Duinen, Jonge Klei,
Jonge klei met duinzand, Keileemgebieden, Laagveengebieden, Meren
Het procentueel meest voorkomende (dominante) bodemtype in het afvoergebied (GAF_90) van het waterlichaam, onderscheid in zand, klei en veen. Gebaseerd op balansstudies Alterra (ref. 2). Voor boezems, meren en duinen aangevuld op basis
van de vereenvoudigde bodemkaart van Alterra.
Het gaat hier om de gebruiksfuncties van het watersysteem zelf (dus niet van het land in het afvoergebied). Onderscheid is
gemaakt in: Recreatie, Scheepvaart, Visserij. Ingevuld op basis van eigen inschatting.

2
2
-

-

Het gaat hier om de functies op het vlak van veiligheid en zoetwatervoorziening van het watersysteem. Onderscheid is gemaakt in: Regionale aan- en afvoerfunctie, Waterberging (lokaal), Zoetwateraanvoer (landbouw), Zoetwateraanvoer (drinkwater). Ingevuld op basis van eigen inschatting.

2

RWZI, koelwater, overige lozingen, ontgronding. Gebaseerd op Alterra (ref. 2) en eigen inschatting.

2

het procentueel meest voorkomende (dominante) landgebruikstype in het afvoergebied (GAF_90) van het waterlichaam. Gebaseerd op balansstudies Alterra (ref. 2). Onderscheid is gemaakt in: Grasland, Maïs, Akkerbouw, Natuur, Bebouwd gebied.
Voor boezems, meren en duinen aangevuld op basis van LGN7.

2

De procentuele verdeling van het bodemtype in het afvoergebied (GAF_90) van het waterlichaam, onderscheid in zand, klei
en veen. Gebaseerd op balansstudies Alterra (ref. 2). Voor boezems, meren en duinen aangevuld op basis van de vereenvoudigde bodemkaart van Alterra.

2

Procentuele verdeling van het landgebruikstype in het afvoergebied (GAF_90) van het waterlichaam. Gebaseerd op balansstudies Alterra (ref. 2). Onderscheid in: Grasland (%), Maïs (%), Akkerbouw (%), Natuur (%), Bebouwd gebied (%). Voor
boezems, meren en duinen aangevuld op basis van LGN7.

HHNK_GI
S

het oppervlak van de GAF_gebieden is berekend in GIS

2,
HHNK_GI
S

% open water is gebaseerd op getallen uit balansstudies Alterra (ref. 2) voor de polders, aangevuld met berekeningen in GIS
voor de overige wateren (meren, duinen en boezems).

HHNK_FC
,
HHNK_GI
S

de gemiddelde diepte is op twee manieren berekend. 1) op basis van de dieptemetingen op de meetpunten (dit geeft een indruk van de waterdieptes bij interpretatie van de biologische data), onderscheid is gemaakt in meetpunten in het waterlichaam (OM_biologie) en in het overige water (WL+) en 2) op basis van profielmetingen in de primaire watergangen. Hierbij
is eerst per dwarsprofiel de grootste diepte bepaald, vervolgens zijn deze dieptes gemiddeld voor alle beschikbare profielmetingen in de primaire watergangen in het betreffende GAF-gebied.

HHNK_FC
,
HHNK_GI
S
HHNK_FC
,
HHNK_GI
S
HHNK_FC
,
HHNK_GI
S

2

idem, maar dan voor de breedte

idem, maar dan voor de slibdikte

het aantal meetpunten voor respectievelijk het waterlichaam en het overige water en het aantal locaties waar profielmetingen
zijn uitgevoerd in primaire watergangen.

verhouding tussen de inkomende posten van de waterbalans, gebaseerd op de data uit de balansstudies van Alterra (ref. 2).

2

Om ruimte te sparen en het document nog een enigszins hanteerbare grootte te geven zijn deze en de volgende bijlage met een klein lettertype gezet. Het verdient
aanbeveling om de tabellen op het scherm te vergroten of ze af te drukken op A3formaat.
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Doelen op maat 4.3 - Aanpak systeemanalyses volgens ESF-methodiek

Diepteverdeling
(profielmetingen)

aandeel per diepteklasse op basis van
profielmetingen

HHNK_GI
S

Breedteverdeling
(profielmetingen)

aandeel per breedteklasse op basis van
profielmetingen

HHNK_GI
S

De verdeling in het taartdiagram is gebaseerd op profielmetingen in de primaire watergangen, circa 35000 profielen zijn in
het beheergebied bemeten. Per profiel zijn vaak 10 of meer metingen van bodemhoogte gedaan, over de breedte van de watergang. Daarmee wordt dus feitelijk een dwarsprofiel van de watergang bepaald. Vervolgens is eerst per dwarsprofiel de
grootste diepte bepaald. Vervolgens is de verdeling van deze maximale dieptes bepaald, over alle beschikbare profielmetingen in de primaire watergangen in het betreffende GAF-gebied. dit is in de figuur weergegeven.
idem, maar dan voor breedte. Per meting in het dwarsprofiel is de afstand tot de oever bepaald. De breedte van de watergang
is berekend als 2x de maximale afstand (van de metingen in een dwarsprofiel) tot de oever. Deze is het grootst midden in de
watergang.

VOORWAARDEN ESF1 - detailinformatie

actuele nutriëntenbelasting

de huidige belasting
van het watersysteem
met fosfaat (P) en stikstof (N) in mgP en
mgN/m2/dag

2

De belasting van het watersysteem met nutriënten is gebaseerd op de data uit de balansstudies van Alterra (ref. 2). Onderscheid is gemaakt in de belasting vanuit natuurlijke bronnen (P- en N-natuurlijk) en de totale belasting (P- en N-actueel). De
eenheid is mgP/m2/dag, dat wil zeggen dat de totale belasting in kgP en kgN op het watersysteem per jaar, is gedeeld door
het totale wateroppervlak (van kg naar mg/m2 water) en is gedeeld door 365 (van jaar naar dag). In de figuur is de belasting
per bron weergegeven, onderscheid is gemaakt in: kwel, atmosferische depositie, infiltratiewater, natuurgebieden, natuurlijke
nalevering bodems, historische bemesting, actuele bemesting, overige landbouwemissies, inlaat, overige bronnen, industriële
lozingen en RWZI's

VOORWAARDEN PRODUCTIVITEIT WATER
ESF1
parameter

Pact/Pkrit (Plimitatie)

Nact/Nkrit (Nlimitatie)

Pnat/Pkrit (Plimitatie)

Nnat/Nkrit (Nlimitatie)

verblijftijd zomer
(d)
type voor
PCLake/PCDitch

omschrijving

bron

actuele fosfaat-belasting als ratio van de
kritische fosfaat-belasting bij P-limitatie

actuele stikstof-belasting als ratio van de
kritische stikstof-belasting bij N-limitatie
natuurlijke (achtergrond) fosfaat-belasting als ratio van de
kritische fosfaat-belasting bij P-limitatie
natuurlijke (achtergrond) stikstof-belasting als ratio van de
kritische stikstof-belasting bij N-limitatie
gemiddelde verblijftijd
van het water in de zomer (dagen)
watertype lijnvormig
(PCDitch) of meervormig (PCLake)

berekeningswijze

2,3

actuele fosfaatbelasting (in miligram P/m2/dag) uit balansstudies Alterra
(ref 2.) gedeeld door de kritische fosfaat-belasting zoals berekend door
Witteveen+Bos (ref. 3). Bij de keuze van de kritische belasting is 1) per
waterlichaam een keuze gemaakt voor de berekende waarde uit PCLake
of PCDitch, PCLake voor meervomige systemen en PCDitch voor lijnvormige systemen. en 2) gekozen voor de best passende waterdiepte, te
weten: 0.5, 0.8 of 1.2 meter diepte, daarbij is onderscheid gemaakt tussen
de diepte in het waterlichaam en het overig water. Uitgegaan is van P-limitatie.

2,3

idem voor stikstof (N)

2,3

idem voor natuurlijke (achtergrond) fosfaatbelasting (in gram P/m2/dag)
uit balansstudies Alterra (ref 2.)

2,3

idem voor stikstof (N)

2,3

dit is berekend door de waterdiepte (in mm) te delen door het gemiddelde
inkomende debiet (in mm/dag) in het zomerhalfjaar (april t/m september)

-

De kritische belastingen voor P en N zijn berekend met zowel PCLake
als PCDitch. Hier is aangegeven welke grens is gebruikt voor het waterlichaam en het overige water.

gunstig /
laag

matig gunstig
/ gemiddeld

ongunstig /
hoog

Pact <= 0.7
Pkrit

0.7 Pkrit<
Pact <= 1.4
Pkrit

Pact > 1.4 Pkrit

Nact <=
0.7 Nkrit

0.7 Nkrit<
Nact <= 1.4
Nkrit

Nact > 1.4
Nkrit

Pnat <= 0.7
Pkrit

0.7 Pkrit<
Pnat <= 1.4
Pkrit

Pnat > 1.4 Pkrit

Nnat <=
0.7 Pkrit

0.7 Pkrit<
Nnat <= 1.4
Pkrit

Nnat > 1.4 Pkrit

0-16

16-26

26-200

geen oordeel

TOESTAND FC ESF1

HHNK_FC

voor ieder waterlichaam is het zomergemiddelde totaal-P gehalte (in
mgP/l) berekend, uitgesplitst naar het type meetpunt: KRW_OM_biologie (= "waterlichaam") en KRW_OM_WL+ (= "overig water"). Hiertoe
zijn eerst de meetpunten per waterlichaam geclusterd in de KRW-meetnetten, dan zijn alle individuele waarnemingen over de periode 20092014 in de zomerperiode (april t/m september) gemiddeld. Toetsing aan
KRW-norm voor het betreffende watertype.

P <= 0.7
KRWnorm

0.7 KRWnorm< P <=
1.4 KRWnorm

P > 1.4 KRWnorm

zomergemiddelde totaal-stikstofgehalte in
mgN per liter

HHNK_FC

idem voor totaal-stikstof (N). Toetsing aan KRW-norm voor het betreffende watertype.

N <= 0.7
KRWnorm

0.7 KRWnorm< N <=
1.4 KRWnorm

N > 1.4 KRWnorm

ratio van N/P, gecorrigeerd voor inerte fractie van N

HHNK_FC
,4

omdat een deel van het totaal-N niet beschikbaar is voor algen en planten
(inerte fractie, naar verwachting circa 0.67 mgN/l, ref 4), is bij berekening van de N:P-ratio hiervoor gecorrigeerd. De N':P ratio is berekend
als: (zomergemiddelde totaal-N - 0.67)/zomergemiddelde totaal-P

HHNK_FC

zie berekeningswijze totaal-P. Toetsing aan KRW-norm voor het betreffende watertype

totaal-P (mgP/l)

zomergemiddelde totaal-fosfaatgehalte in
mgP per liter

totaal-N (mgN/l)

N': P (mg/mg)

geen oordeel

TOESTAND BIOLOGIE ESF1
chlorofyl-a (ug/l)

zomergemiddelde
chlorofyl-a gehalte in
ug/l per liter

vegetatie trofie
(-)

indicatie trofiegehalte
op basis van macrofyten (vegetatie)

HHNK_bio
, 6, 7

diat trofie- indicatie (-)

indicatie trofiegehalte
op basis van diatomeeen

HHNK_bio
,5

kroos + flab (%)
Ecoscans

gemiddelde bedekking
van kroos+flab op de
meetpunten van de
Ecoscans (%)

Ecoscans

vis (kg/ha)

totale visbiomassa in
kilogram per hectare

8

als volgt bepaald: 1) de vegetatieopnamen zijn toegedeeld aan vegetatietypen uit de Vegetatie van Nederland, met behulp van het programma
ASSOCIA (ref. 6,7). 2) Per GAF gebied is het relatieve voorkomen per
gemeenchap bepaald (aantal malen voorkomen als % van het totaal aantal
waarnemingen), uitgesplitst naar de meetpunten in het waterlichaam
(OM_biologie) en die in het overige water (WL+). 3) per vegetatietype is
de trofie-indicatie overgenomen uit de atlas van Plantengemeenschappen
(ref 7) en 4) de trofie-indicatie is berekend door de trofie-indicatie per gemeenschap te wegen met het relatieve voorkomen van die gemeenschap.
als volgt berekend: per monster is de trofie-indicatie van de diatomeeën
bepaald op basis van de indicatiewaarden uit van Dam et. al. (1994, ref
5). Per GAF-gebied is het gemiddelde bepaald voor de periode 20092014, uitgesplitst naar de meetpunten in het waterlichaam (OM_biologie)
en die in het overige water (WL+)
gemiddelde van alle waargenomen bedekkingen van kroos + flab in het
GAF-gebied voor de Ecoscans in de periode 2010-2016, uitgesplitst naar
waterlichaam en overig water. Hierbij is een koppeling gemaakt met de
legger, waarbij de aanname is gemaakt dat de primaire watergangen behoren tot het waterlichaam en de overige watergangen tot het overige water.
geschatte totale visbiomassa per waterlichaam in kg/ha uit de bemonsteringen van ATKB (ref 8)

chlfa <=
0.7 KRWnorm

0.7 KRWnorm< chlfa
<= 1.4 KRWnorm

chlfa > 1.4
KRW-norm

3.4-3.8

3.8-4.2

4.2-4.5

2.6-3.2

3.2-4.7

4.7-5.3

0-10

10-25

25-100

0-150

150-250

250-2000

VOORWAARDEN LICHTKLIMAAT ESF2
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Bijlage 1

doorzicht zonder
algen (m)

HHNK_FC
, 11

diepte (m)

waterdiepte in meter

HHNK_FC

strijklengte (m)

strijklengte in meter

HHNK_FC

benthivore vis
(kg/ha)

biomassa bodemvoedsel-etende vis in kilogram per hectare

quagga aanwezig
sinds
dikte sliblaag
(cm)
scheepvaart (0/1)

is de quagga-mossel
aangetroffen in het waterlichaam
dikte van de sliblaag in
cm
aanwezigheid van
scheepvaart

8, 10

voor de schatting van het doorzicht zonder algen is gebruik gemaakt van
het model UITZICHT (ref 11). Al eerder is aangetoond dat met dit model
het lichtklimaat van de wateren van HHNK redelijk tot goed kan worden
beschreven, beter dan op basis van regressie op de eigen data van HHNK
(ref. 12). Voor het bepalen van het doorzicht zonder algen is het actuele
zomergemiddelde doorzicht gebruikt en is uitgegaan van de uitdoving
door algen op basis van het zomergemiddelde chlorofyl-a en de factor
0.011 uit het model.
dit is als volgt berekend: 1) per meetpunt is voor ieder jaar in de periode
2009-2014 het gemiddelde bepaald van de gemeten dieptes. Dit is gedaan
om te kijken in hoeverre de metingen een consistent beeld opleveren (er
zitten namelijk veel fouten in de eenheid cm of meter. 2) per meetpunt
zijn deze jaargemiddelde dieptes ook weer gemiddeld, zodat één diepte is
bepaald. 3) vervolgens zijn de dieptes van alle meetpunten in het waterlichaam (OM_biologie) en die in het overige water (WL+) weer gemiddeld
de breedte is in dit geval gebruikt als een grove indicatie van de strijklengte, de berekeningswijze van de breedte is analoog aan diepte
geschatte biomassa benthivore (bodemvoedseletende) vis per waterlichaam in kg/ha, op basis van de bemonsteringen van ATKB (ref 8). De
toekenning van benthivore vis is gebaseerd op soort en lengteklasse, conform de indeling in het handboek visstandbemonstering en -beoordeling
(ref. 10)

HHNK_bio

eerste waarneming (jaar) van de quagga mossel (Dreissena bugensis) in
de reguliere macrofauna-bemonsteringen 1980 t/m 2015

HHNK_FC

zie berekeningswijze totaal-P

-

Gaat om de grotere scheepvaartroutes, kanalen en boezemmeren

dz zonder
alg > 1.4
KRWnorm

0.7 KRWnorm< dz zonder alg <= 1.4
KRW-norm

dz zonder alg
<= 0.7 KRWnorm

0-0.5 en >
6

0.5-1 en 3-6

1-3

0-50

50-300

300-10000

0-113

113-188

188-2000

-

-

jaartal

0-11

11-19

19-200

0

1

TOESTAND FC ESF2
doorzicht (cm)

zomergemiddelde
doorzicht in meter

HHNK_FC

Z/D (-)

verhouding van doorzicht/diepte

HHNK_FC

uitdoving ZS (%)

bijdrage van zwevend
stof aan de lichtuitdoving (schatting)

HHNK_FC
, 11

Z/D (-) Ecoscans

verhouding van doorzicht/diepte

Ecoscans

TOESTAND BIOLOGIE ESF2
bijdrage van algen aan
uitdoving algen
de lichtuitdoving
(%)
(schatting)
submers (%)

drijfblad (%)

submers (%) Ecoscans

drijfblad (%)
Ecoscans

gemiddelde bedekking
submerse vegetatie op
de meetpunten (%)
gemiddelde bedekking
drijfbladplanten op de
meetpunten (%)
gemiddelde bedekking
van submers op de
meetpunten van de
Ecoscans (%)
gemiddelde bedekking
van drijfblad op de
meetpunten van de
Ecoscans (%)

zie berekeningswijze totaal-P
berekende doorzicht (cm) is omgezet naar doorzicht in meter en vervolgens gedeeld door de diepte in meter. Waarden groter dan 1 zijn afgekapt
op 1.
voor de schatting van de bijdrage van zwevend stof aan de lichtuitdoving
is gebruik gemaakt van het model UITZICHT (ref 11). Al eerder is aangetoond dat met dit model het lichtklimaat van de wateren van HHNK redelijk tot goed kan worden beschreven, beter dan op basis van regressie
op de eigen data van HHNK (ref. 12). Voor het bepalen van de bijdrage
is eerst het zwevend stof-gehalte gecorrigeerd voor algen (zwevend stof
in mg/l - 0.075*chlorofyl-a in ug/l) en is vervolgens dit getal vermenigvuldigd met de factor 0.0645 om de bijdrage van zwevend stof te schatten als % van het reciproke doorzicht (1/doorzicht in meter). Voor berekening zwevend stofgehalte, zie berekeningswijze totaal-P
berekende doorzicht (m) is gedeeld door de diepte in meter. Waarden
groter dan 1 zijn afgekapt op 1.

sulfaat (mg/l)

nalevering onderl. bodem
(mgP/m2/d)

geschatte nalevering
van fosfaat vanuit de
vaste bodem / bodem
na baggeren

doorzicht >
0.7 diepte

0.7 KRWnorm < doorzicht <= 1.4
KRW-norm
0.5 diepte <=
doorzicht <
0.7 diepte

doorzicht <=
0.7 KRW-norm
doorzicht < 0.5
diepte

0-35

35-70

70-100

doorzicht >
0.7 diepte

0.5 diepte <=
doorzicht <
0.7 diepte

doorzicht < 0.5
diepte

HHNK_FC
, 11

idem aan berekeningswijze uitdoving zwevend stof (%), maar nu met de
factor 0.011 voor het chlorofyl-a gehalte.

0-35

35-70

70-100

HHNK_bio

gemiddelde van alle waargenomen bedekkingen met submerse (ondergedoken) waterplanten in het GAF-gebied voor de periode 2009-2014, uitgesplitst naar de meetpunten in het waterlichaam (OM_biologie) en die in
het overige water (WL+)

25-100

10-25

0-10

HHNK_bio

zie berekeningswijze submers (%)

5-30

1-5 en 30-50

0-1 en 50-100

Ecoscans

zie berekeningswijze kroos + flab (%) Ecoscans

25-100

10-25

0-10

Ecoscans

zie berekeningswijze kroos + flab (%) Ecoscans

5-30

1-5 en 30-50

0-1 en 50-100

0-20

20-50

50-100

0-20

20-50

50-100

4-100

1.4-4

<1.4

4-100

1.4-4

<1.4

0-11

11-19

19-200

0-20

20-50

50-1000

< 0.4 *
Pkrit

0.4-0.6 * Pkrit

> 0.6 * Pkrit

VOORWAARDEN PRODUCTIVITEIT WATERBODEM ESF3
aandeel klei in de bohet aandeel klei in de bodem (toplaag) van het afvoergebied (GAF_90)
% klei
dem van het GAF-ge2
van het betreffende waterlichaam is overgenomen uit het rapport van ALbied (%)
TERRA (ref. 2).
aandeel veen in de bo% veen
dem van het GAF-ge2
idem
bied (%)
de ratio is berekend op basis van de totaalgehalten van P, Fe en S in de
de verhouding van bebodem. Eerst zijn deze omgerekend naar milimol per kg (mmol/kg) en
(Fe-S):P bodem
schikbaar ijzer en fos13, 14, 15
vervolgens met de formule (totaal-ijzer - totaal-zwavel)/ totaal-fosfaat.
faat in de bodem
Toetsing aan grenswaarden uit het project BaggerNut (ref. 13).
de verhouding van be(Fe-S):P porieschikbaar ijzer en fos13, 14, 15
idem, maar dan in mmol/l in het porievocht
vocht
faat in het porievocht
in de bodem
dikte sliblaag
dikte van de sliblaag in
HHNK_FC zie berekeningswijze totaal-P
(cm)
cm
zomergemiddelde sulfaat gehalte in mg/l per
liter

doorzicht >
1.4 KRWnorm

HHNK_FC

zie berekeningswijze totaal-P

HHNK_FC

de nalevering van fosfaat vanuit de onderliggende waterbodem in miligram per vierkante meter per dag (mgP/m2/dag) wordt berekend met de
quick-scan die in het kader van het onderzoeksproject BaggerNut is ontwikkeld. Daar zijn relaties afgeleid tussen het gehalte Olsen-P in de bodem en de nalevering van fosfaat onder verschillende condities in het lab.
Die relaties zijn in de quick scan opgenomen.
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TOESTAND FC ESF3

P-intern
(mg/m2/d)

geschatte nalevering
van fosfaat vanuit de
waterbodem

N-intern
(mg/m2/d)

geschatte nalevering
van stikstof vanuit de
waterbodem

13, 14, 15

de nalevering van fosfaat vanuit de toplaag van de waterbodem in miligram per vierkante meter per dag (mgP/m2/dag) wordt berekend met de
quick-scan die in het kader van het onderzoeksproject BaggerNut is ontwikkeld. Daar zijn relaties afgeleid tussen P, Fe en S in de bodem en in
het bodemvocht en de nalevering van fosfaat onder verschillende condities in het lab. Die relaties zijn in de quick scan opgenomen.

absolute waarde

13, 14, 15

idem voor stikstof (N)

absolute waarde

Pint/Pkrit (Plimitatie)

interne fosfaat-belasting als ratio van de
kritische fosfaat-belasting bij P-limitatie

3, 13

interne fosfaatbelasting (in miligram P/m2/dag) uit quick-scan BaggerNut (ref 13.) gedeeld door de kritische fosfaat-belasting zoals berekend
door Witteveen+Bos (ref. 3). Bij de keuze van de kritische belasting is 1)
per waterlichaam een keuze gemaakt voor de berekende waarde uit
PCLake of PCDitch, PCLake voor meervomige systemen en PCDitch
voor lijnvormige systemen. en 2) gekozen voor de best passende waterdiepte, te weten: 0.5, 0.8 of 1.2 meter diepte, daarbij is onderscheid gemaakt tussen de diepte in het waterlichaam en het overig water. Uitgegaan is van P-limitatie.

Nint/Nkrit (Nlimitatie)

interne stikstof-belasting als ratio van de
kritische stikstof-belasting bij N-limitatie

3, 13

idem voor stikstof (N)

TOESTAND BIOLOGIE ESF3
aandeel van de macromafauna sedifaunagemeenschap dat
ment (%)
als sedimenteter is gekarakteriseerd

HHNK_bi
o, 23

benthivore vis
(%)

biomassa bodemvoedsel-etende vis in kilogram per hectare

8, 10

bedekking waterplanten (%)

% van het wateroppervlak dat met submers,
drijfblad en kroos is
bedekt

HHNK_bio

Pint <= 0.5
Pkrit

0.5 Pkrit< Pint
<= 1 Pkrit

Pint > 1 Pkrit

Nint <= 0.5
Nkrit

0.5 Nkrit<
Nint <= 1
Nkrit

Nint > 1 Nkrit

17 - 23

23 - 34

34 - 40

geschatte biomassa benthivore (bodemvoedseletende) vis per waterlichaam in kg/ha, op basis van de bemonsteringen van ATKB (ref 8). De
toekenning van benthivore vis is gebaseerd op soort en lengteklasse, conform de indeling in het handboek visstandbemonstering en -beoordeling
(ref. 10)

0-53

53-88

88-100

% van het wateroppervlak dat met vegetatie (alle groeivormen) is bedekt

20-60

0-20

60-200

berekeningswijze is aantal individuen van soorten die als sedimenteter
zijn geclassificeerd al percentage van het totaal aantal individuen. Gemiddelde voor WL en OW.

VOORWAARDEN HABITATGESCHIKTHEID ESF4 - HYDROMORFOLOGIE
het procentueel meest voorkomende (dominante) bodemtype in het afmeest voorkomende
bodemtype
2
voergebied (GAF_90) van het waterlichaam, onderscheid in zand, klei en
bodemtype
veen. Gebaseerd op balansstudies Alterra (ref. 2)
aantal meetpunten per hoofdwatertype: Me=meren, Ka=kanalen; Sl=slomeetpunt
voorkomende hoofdten. De definitie van meren is "vlakvormige wateren", sloten zijn lijnvorHHNK_FC
Me/Ka/Sl
watertypen
mige wateren van minder dan 8 meter breed, kanalen zijn bredere lijnvormige wateren
het procentueel meest voorkomende (dominante) landgebruikstype in het
dominant landge- meest voorkomende
afvoergebied (GAF_90) van het waterlichaam. Gebaseerd op balansstu2
bruik
landgebruik
dies Alterra (ref. 2). Onderscheid is gemaakt in: Grasland, Maïs, Akkerbouw, Natuur, Bebouwd gebied
Het peilbeheer per peilvak is opgenomen in de legger. Per type peilbeheer is een score toegekend, van 1=natuurlijk tot 3= niet-natuurlijk, het
de mate waarin het
betreft: “vast” en “vast seizoen” (score 3), “dynamisch seizoen” en “dypeilbeheer een "natuur- HHNK_leg namisch” (score 2,5), “flexibel hoger dan” en “flexibel” (score 2) en “napeilbeheer
lijk" peilverloop tot geger
tuurlijk winter/vast zomer” en “natuurlijk” (score 1). Het type peilbeheer
volg heeft
dat hier is aangegeven is gebaseerd op het naar voorkomen gewogen gemiddelde van de scores van de verschillende vormen van peilbeheer in
het afvoergebied (GAF_90).
naar lengte gewogen
de naar lengte van de waterlopen gewogen gemiddelde taludhoek in grataludhoek gem
gemiddelde taludhoek
HHNK_leg den volgens de legger, per GAF_90 gebied. Verondersteld is dat primaire
(graden)*
in graden volgens de
ger
watergangen representatief zijn voor het waterlichaam en de secundaire
legger
en tertiare voor het overige water
HHNK_leg
% van de totale lengte
% van lengte beger,
Lengte beschoeiing uit GIS als percentage van totale lengte watergangen
van de watergangen
schoeid
HHNK_GI uit de legger, onderscheid in WL en OW
dat beschoeid is
S
% van de totale lengte
HHNK_leg
van de watergangen
% van lengte
ger,
Lengte natuurvriendelijke oevers uit GIS als percentage van totale lengte
dat als natuurvriendeNVO
HHNK_GI watergangen uit de legger, onderscheid in WL en OW
lijke oever is ingericht
S
is
TOESTAND FC ESF4
% van de totale lengte
% van lengte riet- van de watergangen
oevers
dat als rietoever aangeduid is
Indamprest van het
consistentie slib
slib op basis van me(IR%)
tingen Waterproef

HHNK_leg
ger,
HHNK_GI
S
15

% ondiep (< 80
cm)*

aandeel water ondieper
dan 80 cm in primaire
watergangen GAF-gebied

HHNK_pro
fielmetingen

% diep (> 120
cm)*

aandeel water dieper
dan 120 cm in primaire
watergangen GAF-gebied

HHNK_pro
fielmetingen

Lengte rietoevers uit GIS als percentage van totale lengte watergangen
uit de legger, onderscheid in WL en OW
Indamprest (in gewichts%) van het monster van de toplaag (10 cm) van
het slib, onderverdeeld naar WL en OW. Dit is een maat voor het vaste
stofgehalte van het slib en daarmee van de stevigheid (consistentie)
Dit is gebaseerd op de diepteverdeling van profielmetingen (dwarsprofielen) van primaire watergangen in het GAF-gebied (n= XX). XX= het
aantal waarnemingen. Per profiel is de grootste diepte bepaald, hiervan is
de verdeling weergegeven in een taartdiagram bovenin de sheet. In dit
geval is het aantal waarnemingen <=80 cm bepaald als percentage van
alle dieptemetingen.
idem, maar dan voor dieptes >= 120 cm

geen oordeel

geen oordeel

geen oordeel

natuurlijk
(score <
1.5)

flexibel (score
1.5-2.4)

vast of dynamisch (score >
2.4)

0-30

30-60

60-90

0-5

5-15

15 - 100

15 - 100

5-15

0-5

60 - 100

20 - 60

0 - 20

50-100

20-50

0-20

10-100

1-10

0-1

10-100

1-10

0-1

ruisvoornsnoek of
snoekblankvoorn

blankvoornbrasem

brasem-snoekbaars

TOESTAND BIOLOGIE ESF4
viswatertype

viswatertype volgens
typering SVN (OVB)

8, 18

het viswatertype (RU-SN=ruisvoorn-snoek, SN-BV=snoek-blankvoorn,
BV-BR=blankvoorn-brasem of BR-SB=brasem-snoekbaars) is bepaald
op basis van de bemonsteringen van ATKB (ref 8) en de methode die is
uitgewerkt door Jaarsma (2013) in een project voor HDSR (ref. 18)
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Bijlage 1
snoek (kg/ha)
plantminnend
(%)

biomassa snoek in kilogram per hectare
aandeel plantminnende
vis

8
8, 19, 20

Overgenomen uit data van ATKB (ref. 8).

20-100

5-20

0-5

Gebaseerd op indeling in maatlatdocumenten (ref. 19, 20) en data van
ATKB (ref. 8).

25-100

10-25

0-10

laag

matig

hoog

0.6-1

0.4-0.6

0-0.4

0-5

5-20

20-100

Cl lager dan
ondergrens
KRW-norm

Cl hoger dan
bovengrens
KRW-norm

pH lager dan
ondergrens
KRW-norm

pH hoger dan
bovengrens
KRW-norm

VOORWAARDEN HABITATGESCHIKTHEID ESF4 - WATERKWALITEIT
de grootte van de zoutDe zoutbelasting via grondwater is geschat in categorieen (laag, matig en
zoutbelasting
belasting van het wa16, 17
hoog) vanaf de kaart in het HHNK rapport "Grondwaterbeleidskader.
kwel
tersysteem via het
Stromend grondwater verbindt" (ref. 16).
grondwater
Aangenomen is dat zoete kwel (lokaal) een rol kan spelen in gebieden
aanwezigheid van
met kwel en een lage (of lage-matige) zoutbelasting. De zoutbelasting is
zoete kwel in het afzoete kwel
2
hierboven uitgewerkt, de kwelflux (mm/d) in het afvoergebied (GAF_90)
voergebied (GAF_90)
van het waterlichaam is overgenomen uit de rapportage van Alterra (ref.
van het waterlichaam
2).
aandeel van inlaat in de
dit is berekend door door de inlaat (in mm/d) op jaarbasis te delen door
inlaat (%)
totale waterbalans (%
2
het totale inkomende debiet (in mm/dag) op jaarbasis. Omrekenen naar
inkomend)
%. Data afkomstig uit balansstudies HHNK (ref. 2).
TOESTAND FC ESF4

Cl binnen
grenzen
KRWnorm
pH binnen
grenzen
KRWnorm

chloride (mg/l)

zomergemiddelde
chloride gehalte in ug/l
per liter

HHNK_FC

zie berekeningswijze totaal-P. Toetsing aan KRW-norm voor het betreffende watertype

pH (-)

zomergemiddelde
zuurgraad

HHNK_FC

zie berekeningswijze totaal-P. Toetsing aan KRW-norm voor het betreffende watertype

HHNK_FC

zie berekeningswijze totaal-P

0-20

20-50

50-1000

HHNK_FC

zie berekeningswijze totaal-P

0-100

100-200

200-1000

HHNK_bio
,5
HHNK_bio
,5

zie berekeningswijze bij diatomeeen trofie- indicatie (ESF1 - toestand biologie).
zie berekeningswijze bij diatomeeen trofie- indicatie (ESF1 - toestand biologie).
als volgt bepaald: 1) de vegetatieopnamen van het meetnet + de Ecoscans
zijn toegedeeld aan vegetatietypen uit de Vegetatie van Nederland, met
behulp van het programma ASSOCIA (ref. 6,7). 2) uit de atlas van Plantengemeenschappen (ref. 7) zijn de kenmerkende vegetatietypen voor
brakke wateren overgenomen (02AA01, 02AA02, 04CA01, 05AA01,
05AA02, 08BB02). 3) het percentage brak is berekend door per waterlichaam het aangetroffen aantal "brakke gemeenschappen" te delen door
het totaal aantal aangetroffen gemeenschappen van wateren en moerassen
(klassen 1 t/m 11).

1.6-2.3

2.3-3.5

3.5-4.1

2.7-2.9

2.9-4.4

4.4-4.6

0-5

5-25

25-100

idem, maar dan voor gemeenschappen die worden geassocieerd met zwak
gebufferde omstandigheden (klassen 6, 9 en 10)

1-4.5

0-1

0

idem, maar dan voor gemeenschappen die worden geassocieerd met kwel
(05BC05, 05CA01, 08AA01)

10-100

2-10

0-2

Ca (mg/l)

HCO3- (mg/l)

zomergemiddelde calcium gehalte in mg/l
per liter
zomergemiddelde bicarbonaat gehalte in
mg/l per liter

TOESTAND BIOLOGIE ESF4
diat zout- indicaindicatie zout op basis
tie (-)
van diatomeeen
diat pH- indicatie indicatie pH op basis
(-)
van diatomeeen

vegetatie brak
(%)

vegetatie zwak
gebufferd (%)
vegetatie kwel
(%)

indicatie brakke omstandigheden op basis
van macrofyten (vegetatie)

HHNK_bio
, Ecoscans,
6, 7

indicatie zwakke buffering op basis van macrofyten (vegetatie)
indicatie zoete kwel op
basis van macrofyten
(vegetatie)

HHNK_bio
, Ecoscans,
6, 7
HHNK_bio
, Ecoscans,
6, 7

VOORWAARDEN VERSPREIDING ESF5
als volgt berekend: In GIS zijn de data van gemalen gekoppeld aan het
watersystemen op het niveau van 1) de legger - - > daarmee is tevens een
koppeling mogelijk aan peilvak en waterlichaam en 2) aan het GAF-gebied - - > dit is een rechtstreekse koppeling aan het afvoergebied van het
KRW waterlichaam. De aantallen zijn gedeeld door het aantal kilometer
watergang. Daarbij is de volgende aanname gedaan waterlichaam = primair, overig water=secundair+tertiar

gemalen (n/km)

aantal gemalen per kilometer watergang

HHNK_GI
S,
HHNK_leg
ger

vispassages
(n/km)

aantal vispassages per
kilometer watergang

HHNK_GI
S,
HHNK_leg
ger

idem voor vispassages

stuwen (n/km)

aantal stuwen per kilometer watergang

HHNK_GI
S,
HHNK_leg
ger

idem voor stuwen

score verstuwing

indicatie van de mate
van verstuwing

21

gem. grootte peilgebied

grootte van het areaal
aaneengesloten water
in de peilgebieden, alleen voor zoete wateren

HHNK_GI
S,
HHNK_leg
ger

zoet-zout verbinding

vispasseerbaarheid
zoet-zout overgang, alleen voor brakke wateren

21

expert judgement, aanname: brakke boezemwateren en polders grenzend
aan zee hebben een vispasseerbare verbinding, geïsoleerde liggende
brakke polders hebben geen vispasseerbare verbinding

8

totaal aantal soorten, uitgezonderd exoten en kruisingen

8

dit zijn in het gbeid van HHNK twee soorten: aal en driedoornige stekelbaars.

8

dit zijn in principe alle mariene soorten, bij de bemonsteringen zijn aangetroffen: bot, harder, haring en spiering.

TOESTAND BIOLOGIE ESF5
Soortenrijkdom
totaal aantal soorten in
vis
de bemonsteringen
aantal migrerende zoetmigrerende vis
watersoorten in de bezoet
monsteringen
migrerende vis
aantal mariene soorten
zout
in de bemonsteringen

De score voor verstuwing is berekend met de volgende formule (ref. 21):
1+(percentage ongestuwd/100)*2. Het "percentage ongestuwd" in de formule wordt berekend als de gemiddelde lengte tussen iedere stuw als percentage van de totale lengte van de watergangen, formule: 100*(gemiddelde lengte tussen iedere stuw)/(totale lengte watergangen).
gebaseerd op de legger: per GAF gebied is het oppervlak van ieder peilgebied geschat, door lengtes en breedtes van de daartoe behorende leggerdelen met elkaar te vermenigvuldigen. Ieder peilgebied krijgt een
score; score 1: > 10 ha, score 2: 5-10 ha, score 3: <5ha open water. Vervolgens wordt een naar oppervlak gewogen gemiddelde score bepaald
(de afgeronde waarde wordt weer vertaald naar een oppervlakteklasse).
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oordeel samen
met aantal vispassages

méér dan
50% van de
gemalen is
vispasseerbaar

minder dan
50% van de
gemalen is
vispasseerbaar

wel gemalen
maar geen vispassages

geen oordeel,
zie score verstuwing

2.5-3

1.5-2.5

0-1.5

> 10 ha

5-10 ha

< 5ha

geen barriére

vispasseerbare
barriére

barriére niet
vispasseerbaar

16-30

8-16

0-8

2-3

1-2

0-1

>4

2-4

0-2
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VOORWAARDEN VERWIJDERING ESF6
score maaien

maai-intensiteit in de
watergangen van het
GAF gebied

HHNK_GI
S

score afvoeren

intensiteit van afvoeren
maaisel in de watergangen van het GAF
gebied

HHNK_GI
S

overbreedte (%
van lengte)

extra breedte beschikbaar voor vegetatie (%
van lengte)

overbreedte (%
van oppervlak)

extra breedte beschikbaar voor vegetatie (%
van oppervlakte)

HHNK_leg
ger,
HHNK_GI
S
HHNK_leg
ger,
HHNK_GI
S

Overwegend maaibeheer, onderverdeeld naar waterlichaam (primair) en
overig water. Naar lengte gewogen gemiddelde waarde van de volgende
scores: score 1=extensief, score 2=deel van de watergang, score 3= intensief
Overwegend afvoerbeleid, onderverdeeld naar waterlichaam (primair) en
overig water. Naar lengte gewogen gemiddelde waarde van de volgende
scores: score 1: afvoer intensief, score 2: afvoer extensief, bij extensiefof gedeeltelijk maaien, score 3: afvoer extensief, bij intensief maaien

0-1.8

1.8-2.3

2.3-3.1

0-1.8

1.8-2.3

2.3-3.1

Lengte overbreedte uit GIS als percentage van totale lengte watergangen
uit de legger, onderscheid in WL en OW

25-100

5-25

0-5

Oppervlakte overbreedte uit GIS als percentage van totale oppervlakte
watergangen uit de legger, onderscheid in WL en OW

25-100

5-25

0-5

>18

10-18

<10

>10

6-10

<6

3.2-3.6

3.6-3.9

3.9-4.2

TOESTAND BIOLOGIE ESF6
vegetatie KRWsoort (n)

totaal aantal soorten uit
de KRW-lijst

HHNK_bio
, 19, 20

vegetatie Sub
Drijf Emers (n)

aantal soorten submers,
drijfblad en emers uit
de KRW-lijst

HHNK_bio
, 19, 20

waterplanten
maaitolerantie

indicatie van de mate
waarin de watergebonden vegetatie (VvN
klassen 1 t/m 11) tolerant is voor maaien

HHNK_bio
, Ecoscans,
6, 7, 22

oeverplanten
maaitolerantie

maaitolerantie
maximum

indicatie van de mate
waarin de terrestrische
vegetatie (VvN klassen
12 t/m 43) tolerant is
voor maaien
indicatie van de maximale tolerantie van de
watergebonden vegetatie (VvN klassen 1 t/m
11) voor maaien

Gemiddeld aantal soorten per monster in de vegetatieopnamen per GAFgebied, dat is opgenomen in de KRW-maatlatten. Onderscheid in WL en
OW
Gemiddeld aantal soorten van de groeivormen (submers, drijfblad en
emers) per monster in de vegetatieopnamen per GAF-gebied, dat is opgenomen in de KRW-maatlatten. Onderscheid in WL en OW
Naar relatieve voorkomen van 'watergebonden' plantengemeenschappen
gewogen score voor maaitolerantie. Gebaseerd op Ellenberg-getallen
voor maaitolerantie per vegetatiegemeenschap. stap 1) Per gemeenschap
is het gemiddelde bepaald van de tolerantierange uit synbiosis (ref. 22).
2) Berekenen van de formule: (tolerantie-score per gemeenschap * %
voorkomen van die gemeenschap )/100. Legenda: 1) volledig maai- intolerant, 2) maai-intolerant tot maaigevoelig, 3) maaigevoelig, 4) maaigevoelig tot matig tolerant, 5) matig maaitolerant, 6) matig tot redelijk
maaitolerant, 7) redelijk maaitolerant, 8) redelijk tot volledig maaitolerant, 9) volledig maaitolerant.

HHNK_bio
, Ecoscans,
6, 7, 22

idem, maar dan voor terrestrische vegetatie

2.3-2.7

2.7-3

3-3.5

HHNK_bio
, Ecoscans,
6, 7, 22

idem, maar dan op basis van de hoogste tolerantie-score per gemeenschap voor de watergebonden gemeenschappen

3.7-4.2

4.2-4.6

4.6-5.2

0-0.2

0.2-0.3

0.3-200

VOORWAARDEN ORGANISCHE BELASTING
ESF7
lozing RWZI
(BZV g/m2/d)
ongerioleerd +
IBA (BZV
g/m2/d)
overstorten (BZV
g/m2/d)
uit- en afspoeling
N (mgN/l)
mest in sloten
(BZV g/m2/d)
% veen

zuurstofvraag van
RWZI lozingen

25

de zuurstofvraag van RWZI's is per gebied bepaald op basis van gegevens uit de emissieregistratie (ER). De totale zuurstofvraag is verdeeld
over het totale wateroppervlak. De gevolgde werkwijze is beschreven in
(ref. 25): Jaarsma, 2018. ESF7 – organische belasting HHNK. Nico
Jaarsma E&F, Den Hoorn.

zuurstofvraag van ongerioleerde lozingen

25

idem, maar dan voor ongerioleerde lozingen+IBA's

0-0.4

0.4-0.6

0.6-200

zuurstofvraag van
overstorten

25

idem, maar dan voor overstorten

0-0.4

0.4-0.6

0.6-200

0-0.2

0.2-0.3

0.3-200

0-0.4

0.4-0.6

0.6-200

0-20

20-50

50-100

concentratie stikstof in
de uit- en afspoeling
vanaf de percelen
zuurstofvraag van mest
in sloten
aandeel veen in de bodem van het GAF-gebied (%)

TOESTAND FC ESF7
zomergemiddelde
O2 (%) zomer
zuurstofverzadigingspercentage
wintergemiddelde
O2 (%) winter
zuurstofverzadigingspercentage
zomergemiddelde amNH4 (mg/l) zomonium gehalte in
mer
mgN/l per liter
wintergemiddelde amNH4 (mg/l) winmonium gehalte in
ter
mgN/l per liter

2,3

25
2

actuele stikstofbelasting (in miligram N/m2/dag) op het watersysteem
door uit- en afspoeling volgens balansstudies Alterra (ref 2.) gedeeld
door het hydraulische belasting in mm/dag op het watersysteem vanuit de
percelen volgens de waterbalans van HHNK (ref. 1).
idem als RWZI, maar dan voor directe bemesting op de sloten (meemesten sloten)
het aandeel veen in de bodem (toplaag) van het afvoergebied (GAF_90)
van het betreffende waterlichaam is overgenomen uit het rapport van ALTERRA (ref. 2).

HHNK_FC

zie berekeningswijze totaal-P

80-120

60-80

0-60

HHNK_FC

zie berekeningswijze totaal-P, maar dan voor het winterhalfjaar (oktober
t/m maart)

90-120

67.5-90

0-67.5

HHNK_FC

zie berekeningswijze totaal-P

0-0.2

0.2-0.3

0.3-10

HHNK_FC

zie berekeningswijze totaal-P, maar dan voor het winterhalfjaar (oktober
t/m maart)

0-0.2

0.2-0.3

0.3-10

3.2-3.3

3.3-3.4

3.4-3.5

1.6-2.1

2.1-3.1

3.1-3.6

2-25

0-2 en 25-50

0 en 50-100

TOESTAND BIOLOGIE ESF7
mafa saprobie indicatie (-)

indicatiewaarde van
de macrofaunagemeenschap voor saprobie

diat saprobie- indicatie (-)

indicatie saprobie op
basis van diatomeeën

HHNK_bio
,5

O2-tolerante vis
(%)

biomassa-aandeel (%)
zuurstoftolerante vis

8, 19, 20

HHNK_bi
o, 23

berekeningswijze is de naar abundantie gewogen indicatiewaarde van
soorten voor saprobie uit de WEW-tabel. Abundanties zijn preston-getransformeerd. Gemiddelde indicatiewaarde voor WL en OW. Overigens
laat de methode weinig spreiding in scores zien.
zie berekeningswijze bij diatomeeën trofie- indicatie (ESF1 - toestand biologie).
Biomassa aandeel van de visstand dat bestaat uit soorten die bestand zijn
tegen lage zuurstofgehalten (zeelt, kroeskarper en grote modderkruiper).
Gebaseerd op indeling in maatlatdocumenten (ref. 19, 20) en data van
ATKB (ref. 8).

VOORWAARDEN TOXICITEIT ESF8
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Bijlage 1

tox_score LGN
(gem)

Toxiciteitsscore op basis van landgebruik

LGN7,
GIS_HHN
K

naar oppervlak gewogen gemiddelde van de toxiciteitsscores per landgebruikstype. Scores zijn toegedeeld, variërend van 1 t/m 5, waarbij 1 is
een laag risico (o.a. natuur) en 5 een hoog risico (o.a. bollenteelt). De
scores zijn indicatief.

1-2.3

2.3-3.8

3.8-5

% met tox_score
4-5

% van landgebruikstypen met hoogste toxiciteitsscore

LGN7,
GIS_HHN
K

% van de hoogste scores voor risico op toxiciteit op basis van landgebruik, voor toelichting op scores zie hierboven.

0-10

10-50

50-100

0

0-1

>=1

0

0-1

>=1

Geen van
de locaties
msPAF >
0.5%

Één of meer
locaties
msPAF >
0.5% maar <
10%

Één of meer locaties msPAF >
10%

lozing RWZI (n)

aantal RWZI-lozingen

2

overige lozingen

aantal overige lozingen

2

Aantal lozingen van RWZI’s is afgeleid uit de balansstudies van Alterra.
RWZI’s die niet in het gebied zelf lozen, of nabij het gemaal/ de uitwatering, hebben een waarde lager dan 1, afhankelijk van de invloed (0,5
wanneer ze wel in het GAF gebied lozen, maar weinig invloed hebben en
0,1 als ze buiten het GAF-gebied lozen
Aantal overige lozingen is afgeleid uit de balansstudies van Alterra. Het
gaat om de grote industriele lozingen, in de praktijk is dit alleen het geval
op de VRNK boezem.

TOESTAND FC ESF8

FC msPAF gemiddeld

FC PAF maximum

GBM msPAF gemiddeld

GBM msPAF
maximum

Aantal locaties met gemiddelde msPAF <
0.5%, 0.5%-10% en
>10% op basis van
meetnet fysische-chemie

Idem. maar dan max
msPAF
Aantal locaties met gemiddelde msPAF <
0.5%, 0.5%-10% en
>10% op basis van
meetnet gewasbescherming
Idem. maar dan max
msPAF

TOESTAND BIOLOGIE ESF8
Resultaat van een bioresultaat bioassay
assay

24, 26

Gebaseerd op toepassing van de tool voor het chemiespoor van ESF8toxiciteit (ref 24). Met deze tool kan de Potentially Affected Fraction
(PAF) van de soorten worden bepaald, op basis van de metingen van chemische stoffen. Per stof wordt een PAF (in % van de soorten) bepaald,
van het mengsel van stoffen de msPAF (ms=multiple substances of meerdere stoffen). Per locatie wordt bepaald of de gemiddelde msPAF van
alle monsters uit de fysisch-chemische data van het basismeetnet waterkwaliteit BMW boven één van de genoemde grenswaarden in het rapport
bij ESF8 uit komt. De grenswaarde zijn 0.5% en 10%. Per GAF gebied
wordt het aantal locaties bepaald met een gemiddelde msPAF in de klassen: < 0.5%, 0.5%-10% en >10% . De resultaten van de toepassing van
de ESF8 tool zijn in een aparte notitie gerapporteerd (Jaarsma, 2017: ref.
26).

24, 26

Idem. maar dan max msPAF

Idem.

Idem.

Idem.

24, 26

Idem als “FC msPAF gemiddeld”, maar dan op basis van data uit het gewasbeschermingsmeetnet

Idem.

Idem.

Idem.

24, 26

Idem. maar dan max msPAF

Idem.

Idem.

Idem.

P.M.

P.M.

P.M.

24

Stap 2 in de uitwerking van ESF8, de uitvoering van een bioassay in het
veld met watervlooien
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Doelen op maat 4.3 - Aanpak systeemanalyses volgens ESF-methodiek
Tabel B.

Gebruikte bronnen voor ESF-detailanalyse.

nr

bron

1

N.G. Jaarsma & G. van Ee, 2016. Herziening meetnetten en monitoring waterkwaliteit HHNK 2016-2021. HHNK-rapport: 16.0107089. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard.

2

van Boekel EMPM, Roelsma J, Massop HTL, Mulder HM, Jansen PC, Renaud LV, Hendriks RFA & Schipper PMN (2015) Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK; Hoofdrapport: analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en
nutriëntenbalansen voor het beheergebied van HHNK. Alterra-rapport 2475, Alterra Wageningen UR (University & Research centre). 130 pp

3

Witteveen+Bos (2014) Bijstellen KRW doelen HHNK. Confrontatie van de achtergrondbelasting met de kritische grens voor 42 waterlichamen. Rapportnummer HHW8-1/14-012.126. Witteveen+Bos, Deventer

4

Portielje, R. & D.T. van der Molen, 1998. Relaties tussen eutrofiëringsvariabelen en systeemkenmerken van de Nederlandse meren en plassen.
RIZA rapport 98.007. ISBN 9036951585, 98 pp.

5

H. van Dam, A. Mertens & J. Sinkeldam 1994. A coded checklist and ecological indicator values of freshwater diatoms from The Netherlands.
Netherlands Journal of Aquatic Ecology 28: 117-133.

6

N.G. Jaarsma & O.F.R. van Tongeren, 2017 (concept). Analyse vegetatiegegevens HDSR. In opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden, Houten.

7

Weeda, E.J.; Schaminée, J.H.J.; Duuren, L. van, 2000. Atlas van de plantengemeenschappen in Nederland deel 1 Wateren, moerassen en natte
heiden. Utrecht : KNNV - ISBN 9789050111324 - 334 p.

8

Visstandbemonsteringen 2008-2016, ATKB

9

Bijkerk R, Jaarsma N & van Dam H (2015). Doelen op maat. 2. Analyse ESF Lichtklimaat, Productiviteit water en Habitatgeschiktheid. KenB
rapport 2015-009. Koeman en Bijkerk bv, Haren/Nico Jaarsma Aquatische Ecologie & Fotografie, Den Hoorn/Adviseur Water en Natuur,
Amsterdam

10

Stowa, 2002. Handboek visstandbemonstering en -beoordeling. Betrouwbare en vergelijkbare visstandgegevens. Stowa, Utrecht.

11

Buiteveld, H. (1990): UITZICHT-model voor berekening van doorzicht en extinctie. Nota 90.058, RIZA, Lelystad.

12

presentatie fase II systeemanalyses HHNK - Toepassing model UITZICHT dd 28-10-2015

13

Jaarsma, N. G.; Brederveld, R. J.; Poelen, M. D. M.; van den Berg, L. J. L., and Lamers, L. P. M. Quickscan voor de bepaling van de nalevering van nutriënten door de waterbodem. Deventer: Witteveen+Bos; 2012. BaggerNut quickscan: (http://www.stowa.nl/Download?File=1393&Type=Pub) in Tessa van der Wijngaart ... et al. Baggernut, maatregelen baggeren en nutriënten : overkoepelend rapport.

14

data Waterproef, bodemonderzoek 2016/2017
Resultaten bodemonderzoek in 2016 en 2017, Waterproef, databestand.

15

Jaarsma, 2018. ESF3 – analyse waterbodemgegevens HHNK. Nico Jaarsma E&F, Den Hoorn.
Voor overige gebieden: Van den Berg L & Peters R (2014) Bodemkwaliteitsonderzoek op monsterlocaties in Noord Holland t.b.v. een onderbouwing van aangepaste KRW doelen. Radbouduniversiteit, Nijmegen. 17 pp.

16

J. Velstra en T. te Winkel e.a., 2015. Grondwaterbeleidskader. Stromend grondwater verbindt. HHNK rapport 15.48576. HHNK, Heerhugowaard

17

Jouke Velstra, Goswin van Staveren, Jacob Oosterwijk, Rianne van der Werf, Lieselotte Tolk en Koos Groen. Verziltingsstudie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Eindrapport februari 2013. ACACIA water in opdracht van HHNK.

18

Jaarsma, N.G., 2014. Analyse biologische gegevens 2006-2013, in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Nico Jaarsma
Ecologie en Fotografie, Den Hoorn (Texel).

19

D.T. van der Molen, R. Pot, C.H.M. Evers en L.L.J. van Nieuwerburgh red., Referenties en maatlatten voor natuurlijke wateren voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021. Rapport 2012-31 STOWA, Amersfoort.

20

C.H.M. Evers, R.A.E. Knoben & F.C.J. van Herpen. Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water
2015-2021. Rapport 2012-34 STOWA, Amersfoort

21

Evers, N. en M. Schipper, 2016. HOW-update 2016. Royal Haskoning, Maastricht Airport. In opdracht van waterschap De Dommel. Referentie: WATBE1732R001F01.

22

Synbiosys. (http://www.wur.nl/nl/show/SynBioSys-Nederland.htm)

23

Verberk, W.C.E.P., Verdonschot, P.F.M., van Haaren, T., van Maanen, B. (2012). Milieu- en habitatpreferenties van Nederlandse zoetwatermacrofauna. WEW Themanummer 23, Van de Garde-Jémé, Eindhoven. 32 pp.

24

Posthuma, L., D. De Zwart, L. Osté, R. Van der Oost, and J. Postma. Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit. Deel 1: Methode voor het in beeld
brengen van de effecten van giftige stoffen in het oppervlaktewater, STOWA, Amersfoort, the Netherlands.

25

Jaarsma, 2018. ESF7 – organische belasting HHNK. Nico Jaarsma E&F, Den Hoorn.

26

Jaarsma, 2017. ESF8 - notitie toxiciteit HHNK. Nico Jaarsma E&F, Den Hoorn.

Ecoscans

Ecoscans in het beheergebied van HHNK 2010-2016, diverse uitvoerders.

HHNK_FC

Fysische-chemie: algemene fysische-chemie en chemie HHNK 2009-2014 uit database basismeetnet waterkwaliteit (BMW) HHNK 19862015

HHNK_bio

Biologie: macrofyten, macrofauna, fytoplankton, diatomeeën HHNK 2009-2014 uit database basismeetnet waterkwaliteit (BMW) HHNK
1986-2016

HHNK_legger

Legger HHNK: shape-bestand;
KRW: shapes en csv-bestanden van GAF90-gebieden, KRW-Waterlichamen, KRW-meetpunten SGBP2;
Bodemkaart-vereenvoudigd: shape bestand;
Kunstwerken: shapes van gemalen, stuwen, onderbemalingspompen, sluizen, duikers, hevels, syphons, vispassages;

HHNK_GIS

Profielmetingen: shapes van locaties en dwarsprofielen met de ligging van de toplaag en de onderliggende bodem t.o.v. NAP;
Oevers: shapes van beschoeiing, NVO’s HHNK, NVO’s derden, rietoevers;
Overbreedte: shapes van overbreedte al of niet aanwezig en breedte;
Maaibeheer: shapes met intensiteit van maaien en afvoeren per leggerdeel
Lozingen; lozingspunten en RWZI’s.

Adviseur Water en Natuur rapport AWN 1308-4-3 / Nico Jaarsma HvD 01-3

39

