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Project „Ecologie van het water’
Een onderzoek ten behoeve van de ecologische
karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel

Provinciale waterstaat in Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.
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1.

Inleiding

Oppervlaktewater en de component water zelf zijn voor verschillende gebruiksdoeleinden geschikt.
Afhankelijk van het feitelijke gebruik kan het oppervlaktewater of de component water bepaalde functies
vervullen.
Het Indicatief meerjarenprogramma water (l.M.P.) 1975-1979 en het I.M.P. 1980-1984 duiden op het
belang van de instandhouding of het weer verkrijgen van een aquatische samenleving, die de situatie,
welke van nature in het water thuishoort, zoveel mogelijk benadert.
Hiervoor is kennis van de ecologie in het algemeen en het toegepaste aspect de biologische waterbeoordeling in het bijzonder, noodzakelijk.
Het onderhavige project geeft de eerste stap op deze weg aan. Dit project is opgesteld na overleg met het
zuiveringschap West-Overijssel, het waterschap Regge en Dinkel, de vakgroepen natuurbeheer en
waterzuivering van de Landbouwhogeschool te Wageningen, de vakgroep landschapsoecologie en
natuurbeheer van de universiteit te Utrecht, de afdeling aquatische oecologie van de Katholieke
universiteit te Nijmegen en de provinciale planologische dienst van Overijssel. Uit dit overleg bleek dat
het verzamelen van kennis over en het maken van een beschrijving van de ecologie van het oppervlaktewater in Overijssel op een aantal vragen stuit. Deze vragen zijn in drie categorieën te verdelen.
1. Waarom en waarvoor is het aquatisch ecologisch onderzoek nodig, welk wettelijk kader geeft dit aan
en wat is de beleidsrelevantie van het onderzoek?
2. Wat zijn de te verwachten resultaten en welke wetenschappelijke en praktische waarden hebben de
verzamelde gegevens?
3. Wie voert het onderzoek uit (en met welke intensiteit), wie draagt de kosten, wat is de relatie met
ander landelijk en/of regionaal onderzoek en wat is de organisatorische haalbaarheid?
De hoofdstukken motieven, uitgangspunten en opzet van het onderzoek, trachten een antwoord op de
bovenstaande vragen te geven.
Hierbij dank aan degenen die hebben bijgedragen aan de opstelling van dit project.

2.

Motieven

2.1. Aanleiding

De mens heeft sinds zijn bestaan het oppervlaktewater voor allerlei doeleinden gebruikt. Met de
toename in intensiteit van het gebruik van het water is de aandacht voor de kwaliteit steeds groter
geworden.

In de vorige en de eerste helft van de twintigste eeuw beperkte de overheid zich tot het bestrijden van
ernstige verontreiniging.
De maatregelen betroffen altijd symptoombestrijding bijvoorbeeld verdunning of verplaatsing van
afvalwater.
In de vijftiger en zestiger jaren werd de zorg voor de waterkwaliteit door een groot aantal instellingen op
verschillende bestuursniveaus behartigd op onderling sterk verschillende wijzen.
In 1970 kwam de Wet verontreiniging oppervlaktewater (W.V.O.) tot stand. De algemene doelstelling
van deze wetis het „tegengaan en voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren'’. Door deze
wet is de aandacht voor de waterkwaliteit vergroot en landelijk gestructureerd. Het in deze wet
neergelegde beleid is in drie fasen onder te verdelen:
1. het op korte termijn handhaven van de bestaande goede kwaliteit en het saneren van de slechte
kwaliteit;
2. het op middellange termijn streven naar een algehele verbetering van het milieu;
3. hetop langere termijn streven naar een milieubeheer dat gebaseerd is op ecologische doelstellingen.
Mede onder impuls van een groeiend milieubesef doet zich sinds 1970 een ontwikkeling voor van
bestrijding en sanering van de waterverontreiniging naar een beheer van het oppervlaktewater in relatie
met andere maatschappelijke doelstellingen.
Het uitde W.V.O. voortvloeiende Indicatief meerjarenprogramma water (l.M.P.) 1975-1979 was hoofdzakelijk gericht op de sanering van organische lozingen. Het I|.M.P. 1975-1979 heeft overigens geen
rechtskracht, is niet bindend, is alleen „indicatief“. In de W.V.O., zoals deze voor 1 januari 1982 van
kracht was, werd het Indicatief meerjarenprogramma reeds genoemd. Deze formele status heeft echter
met de inwerkingtreding van een wijziging van de W.V.O. op 1 januari 1982 aan betekenis gewonnen.
Het l.M.P. bevat hoofdlijnen en beginselen die van algemeen belang zijn voor het landelijk te voeren
beleid ten aanzien van het waterkwaliteitsbeheer. Met deze hoofdlijnen wordt bij alle regionale en
provinciale activiteiten zoveel mogelijk rekening gehouden.
De hoofdmotieven in het I.M.P. 1980-1984 zijn gelegen in de wens om de gezondheid van de mens
alsmede ecologische en materiële belangen te beschermen tegen de nadelige gevolgen van de verontreiniging van het oppervlaktewater. „De relatie tussen het menselijk handelen en het oppervlaktewater
wordtin dit |.M.P. vooral bezien vanuit het ecologisch perspectief. Het inzicht dat oppervlaktewateren
ecosystemen zijn — dat wil zeggen stelsels waarin levende organismen een rol spelen — ook wanneer
deze oppervlaktewateren door de mens gemaakt of beïnvloed zijn, maakt het mogelijk deze relatie op een
meer logische en samenhangende wijze te beschrijven (l.M.P. 1980-1984, pag. 11).”
Naast de mensgerichte benaderingswijze (anthropocentrisch) loopt de ecosysteem gerichte benaderingswijze (ecocentrisch) als rode draad door alle waterkwaliteitsdoelstellingen.
Bij de mensgerichte benaderingswijze staan de gebruiksfuncties:
|

berging, afvoer en doorvoer van water (natuurlijk, kunstmatig);

Il.
IL
IV.

natuurlijk milieu voor organismen;
vaarweg;
recreatiemedium:
a. varen;
b. sportvisserij;
c. zwemmen;
d. overige recreatie;
viswater voor de beroepsvisserij;
_ontvangst- en transportmedium voor (afval)stoffen;
leverancier van de component water voor verschillend gebruik:
a. grondstof voor het drinkwater voor de mens;

V.
VI.
VII.
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agrarisch gebruik (bevloeiing en infiltratie, beregening, veedrenking, beheersing van de
peilen);

c. industrieel gebruik (koelwater, transport- en proceswater),
voor de mens centraal. Belangengroeperingen (zoals drinkwatermaatschappijen, landbouwcoôóperaties,
milieugroepen en overheidsinstellingen zoals voor openbaar zwemwater het ministerie voor volksgezondheid en milieuhygiëne) hebben ten behoeve van hun eigen gebruiksfunctie normen, veelal beperkt
tot een aantal direct relevante parameters, gesteld.
De algemene ecologische principes gelden daarentegen overal en altijd en staan los van gebruiksfuncties. Diverse, ook mogelijk tegenstrijdige, gebruiksfuncties kunnen worden gerealiseerd door aan de
ecologische randvoorwaarden te voldoen (Golterman, 1976).
Hiernaast zijn nog enkele motieven te noemen waardoor voor een ecosysteem gerichte benaderingswijze wordt gekozen.
Het l.M.P. 1980-1984 splitst deze ecologische motieven op in ethische, esthetische en voortbestaansmotieven. De mens behoort ook tot het aardse ecosysteem, van waaruit randvoorwaarden worden
gesteld c.q. gelden voor zijn handelen. Dat dit uit de hand kan lopen — niet alleen voor planten en
dieren — maar ook voor de mens is duidelijk geworden door recente milieucatastrophes (zie onder
andere Claassen, 1980). Voor het handhaven van het leefmilieu voor de mens is de ecosysteem gerichte
benadering noodzakelijk en onontkoombaar. Men spreekt van de functie van het natuurlijk milieu voor
de menselijke samenleving. De voornaamste functies te weten de produktie-, draag-, informatie- en
regulatiefuncties worden in de bijlage (paragraaf 1) nader toegelicht.
Vanuit ethische en esthetische motieven dient de mens het recht van organismen om te blijven
voortbestaan te respecteren.
Als laatste argument geldt dat een waterkwaliteitsbeleid vanuit ecologische principes goede aansluiting
vindt bij andere facetten van het milieubeleid.
Samenvattend kan gesteld worden dat de ecologische randvoorwaarden van ecosystemen de gebruiksmogelijkheden voor de mens bepalen en niet andersom.
Op basis van bovenstaande motivering heeft het |.M.P. 1980-1984 een voor alle opperviaktewateren
geldende functie toegevoegd namelijk:
VIII de algemeen ecologische functie.
Tot op heden hebben de waterkwaliteitsbeheerders zich in Overijsel met name op het saneren van
organische lozingen gericht. Hierdoor trad een kwaliteitsverbetering op in de wateren met een slechte
kwaliteit. Wateren met een goede kwaliteit echter verslechterden door onder andere verder gaande
intensivering van de landbouw, urbanisatie en industrialisatie.
Voor het toekomstige waterkwaliteitsbeleid moet om deze reden een beleid in gang worden gezet
waarbij enerzijds het huidige saneringsbeleidtempo wordt voortgezet en anderzijds een nieuw beleid
gebaseerd op ecologische beheersdoelstellingen wordt geïntroduceerd en ontwikkeld. Hierdoor zal de
waterkwaliteit over de gehele breedte worden verbeterd.
Voor de uitvoering van de ecologische waterkwaliteitsdoelstelling is het nodig een relatie te leggen
tussen de waterkwaliteit en de opbouw van het aquatisch ecosysteem. Met behulp van historische
gegevens (mits aanwezig) en/of door de vergelijking van het ecosysteem met niet of weinig beïnvloede
ecosystemen kan kennis verkregen worden over de „natuurlijke“ situatie.
Hierna is het leggen van het verband tussen de aard en omvang van een beïnvloeding op het ecosysteem
en de daardoor veroorzaakte ecologische verschuiving van belang. Voor de ecologische beheersdoelstellingen kan dan de gewenste opbouw van het aquatisch ecosysteem worden aangegeven.
Concluderend blijkt dat in het l.M.P. water 1980-1984 duidelijke aanzetten gegeven worden voor een
waterkwaliteitsbeheer op ecologische grondslag. In principe zal bij elke gebruiksfunctie van een oppervlaktewater moeten worden aangeduid welke mate van behoud dan wel herstel van het aquatisch
ecosysteem gewenst dan wel mogelijk is. Alvorens deze wensen te kunnen formuleren is het noodzakelijk dat kennis verkregen wordt van de opbouw en kwetsbaarheid van verschillende typen watereco-

systemen. Zowel voor de beleidsvoorbereiding als voor de beleidsuitvoering is inzicht in en kennis van de
ecologie van het water in Overijssel alsmede van de diverse factoren die de waterkwaliteit beïnvloeden,

nodig.
Gewenst zijn normen en grens- of streefwaarden voor diverse ecologische parameters op basis waarvan een beoordeling van het aquatisch ecosysteem kan plaatsvinden, inspelend op de beleidsrelevantie
en toegesneden op het oplossen van vragen die bij het beleid hoge prioriteit genieten.

2.2.

Provinciale taken

Het I.M.P. 1980-1984 stelt dat in het feitelijke waterkwaliteitsbeheer, waarvoor de hoofdlijnen en
doelstellingen in de provinciale waterkwaliteitsplannen zullen worden aangegeven, het ecologische
element in de doelstellingen een belangrijke plaats dient in te nemen, ook al is dat aspect niet of slechts
gedeeltelijk in wettelijke regelingen uitgewerkt.
De W.V.O. vormt vooralsnog de belangrijkste wet waarin de behoefte bestaat aan het hier voorgestelde
aquatisch ecologische onderzoek. Andere wettelijke regelingen zijn het ontwerp van de Wet op de
waterhuishouding, de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden, de Grondwaterwet en de Wet op
de ruimtelijke ordening.
Uit
a.
b.
c.

deze wettelijke regelingen vloeien de volgendeprovinciale taken voort:
het opstellen van een waterkwaliteitsplan;
het opstellen van een waterhuishoudingsplan (toekomstig);
het toezicht op de aan de water- en zuiveringschappen gedelegeerde taken, dat wil zeggen:
— goedkeuring van de beheersplannen als uitvloeisel van beide eerder genoemde plannen;
— controle op de naleving hiervan;
— het propageren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het beheer;
d. het toezicht op het gedelegeerde zwemwateronderzoek;
e. het opstellen van een grondwaterplan;
f. de taken inzake de ruimtelijke ordening.
Voor het uitvoeren van deze provinciale taken zijn ecologische gegevens noodzakelijk.
Niet alleen in het waterkwaliteitsbeleid maar in het algehele milieubeleid staan de bestemming, het
beheer en de huishouding van water ten behoeve van mens, plant en dier centraal, waarbij het gebruik
van ruimte en materie en het beheersen van kringloopprocessen in het oog moeten worden gehouden
(een duidelijk ecologisch concept). Gezien de ecologische basis van dit beleid is het onder andere voor
een optimaal waterbeheer gewenst de kennis van de aquatische ecologie te vergroten. De ecologische
benadering maakt immers een integratie van alle milieu-aspecten in het provinciale beleid mogelijk.
Fundamenteel aquatisch ecologisch onderzoek wordt verricht door wetenschappelijke instellingen
(universiteiten, hogescholen, R.I.N., R.l.V.O. e.d). Gezien het grotendeels ontbreken van aquatisch
ecologische gegevens en de snel voortschrijdende nivellering waardoor oudere gegevens minder of niet
bruikbaar zijn, is echter ook toegepast onderzoek noodzakelijk.
Dit toegepast aquatisch ecologisch onderzoek zal mede door zijn regionale karakter door provincie en
waterkwaliteitsbeheerders uitgevoerd moeten worden. Het I.M.P. 1980-1984 noemt als een van de
belangrijkste taken voor het hydrobiologisch onderzoek het aangeven van mogelijke ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen gedifferentieerd naar typen wateren en het verkrijgen van inzicht in de relatie
tussen de waterkwaliteit en ecologische effecten (I.M.P. 1980-1984, pag. 71).
De provincie houdt toezicht op het waterbeheer. Voor dit toezicht dient de provincie (in casu de
provinciale waterstaat):
a. de vinger aan de pols te houden met andere woorden het door de waterbeheerders uitgevoerde
onderzoek te toetsen;
b. de doelstellingen en de hoofdlijnen voor het beheer aan te dragen;
c. de randvoorwaarden voor het onderzoek en het beheer vast te stellen.
Een en ander zal voor het waterkwaliteitsbeheer gestalte moeten krijgen in een provinciaal waterkwaliteitsplan. De in 1981 gewijzigde W.V.O. schrijft voor dat de opstelling van het provinciale plan globaal
blijft en dat de uitwerking van het plan dient plaats te vinden in waterkwaliteitsbeheersplannen (welke
opgesteld worden door de waterkwaliteitsbeheerders). Een soortgelijk onderscheid zal moeten gelden
voor het aquatisch ecologisch onderzoek.
De provincie dient in deze een watertypologie op te stellen die onder andere als grondslag kan dienen
voor een ecologische waterbeoordelingsmethode, die vervolgens verder ontwikkeld en uitgewerkt dient
te worden door de waterkwaliteitsbeheerders.
Het onderhavige project kiest voor een grofmazige benadering en staat zowel ten dienste van de
beleidsvoorbereiding als van de beleidsuitvoering. Te onderscheiden naar „gebruikers van de onderzoeksresultaten betekent dit:
1. onderzoek dat de basis vormt voor de aquatisch ecologische inbreng in het geïntegreerde waterbeheer (provinciale waterstaat);
2. onderzoek dat de basis vormt voor de routinematig te verrichten ecologische waterkwaliteitsbeoordeling (water-, zuiveringschappen);

9
3.

onderzoek ten behoeve van de aquatisch ecologische inbreng in ruimtelijke plannen (provinciale
planologische dienst, provinciale waterstaat).
Dit project geeft een grondslag voor de drie genoemde taken.
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3.

Doel

3.1.

Kader van het onderzoek

Voor de uitwerking van de in het l.M.P. 1980-1984 aangeduide uitgangspunten is invulling van de
geïntroduceerde algemeen ecologische functie (een functie die aan alle oppervlaktewateren wordt
toegekend), in relatie met de gebruiksfuncties en typen oppervlaktewateren noodzakelijk.
De invulling van de algemeen ecologische functie vraagt onderzoek.
Kruize en Smaal (1980) geven de volgende planning voor de uitvoering van het onderzoek aan:
1. het opstellen van een ecologisch referentiekader voor de natuurlijke en beïnvloede situatie;
2. het formuleren van de gewenste waterkwaliteit (normstelsel) in relatie tot de gebruiksfuncties (het
is onmogelijk een uniform systeem voor hèt Nederlandse oppervlaktewater te formuleren);
3. het inventariseren en toetsen van de bestaande toestand;
4. het vastleggen van beheersmaatregelen;
5. het controleren van de waterkwaliteit.
Dit onderzoekricht zich op de punten 1 en 2. Gezien de wens om het beheer van oppervlaktewateren te
baseren op ecologische uitgangspunten tracht dit onderzoek een ecologisch normstelsel alsmede
ecologische beheersdoelstellingen voor het provinciaal en regionaal waterbeheer aan te geven.

3.2.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een globaal ecologisch referentiekader, dat als basis
dient voor het opstellen van een ecologische waterbeoordelingsmethode en normstelling in relatie met
te onderscheiden gebruiksfuncties en typen oppervlaktewateren in Overijssel.
In het kader van dit doel kan ten aanzien van dit onderzoek een aantal doelstellingen worden
geformuleerd:
1. het karakteriseren van de van „nature’ aanwezige ecosystemen in de verschillende watertypen
door het beschrijven van de ruimtelijke verdeling van soorten (groepen), hun abundanties en/of
fysisch-chemische parameters (het opstellen van een natuurlijke referentietoestand);
2. hetkarakteriseren van de beïnvloedingen (naar aard en intensiteit) van ecosystemen per watertype
in termen van verschuivingen in soortensamenstelling en aantallen organismen (het per gebruiksfunctie aangeven van een successie” reeks);

3.

het karakteriseren (volgens de onder 1 gegeven werkwijze) van ecosystemen per watertype die
onder een bepaalde bekende of te onderzoeken beheersmaatregel staan;
4. het aangeven van beheersrichtlijnen voor het bereiken dan wel behouden van de vastgestelde
referentietoestand.
Een beperking van dit onderzoek tot voornamelijk de hoofdeffecten van belasting met organisch materiaal (saprobiëring), voedselverrijking (eutrofiëring) en cultuurtechnische ingrepen (fysische verontrei-

niging) wordt door het praktische probleem van geld- en tijdgebrek opgelegd. Een uitbreiding naar
bijvoorbeeld toxische, radio-actieve en andere beïnvloedingen zijn voor de toekomst gewenst.
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4.

4.1.

Uitgangspunten

Algemeen

Elk oppervlaktewater wordt beschouwd als een ecosysteem ofwel „een stelsel van samenstellende

onderdelen en de relaties daartussen”.
Het zou theoretisch ideaal zijn om het ecosysteem in al zijn geledingen te bestuderen. Ofschoon een
ecosysteemstudie eigenlijk niet toelaat om bepaalde aspecten en/of factoren buiten beschouwing te
laten is het uit praktische overwegingen noodzakelijk het onderzoek te beperken tot de meest essentiële
wisselwerkingen in het ecosysteem.

Bij de keuze van deze beperking heeft het globaal ecologisch model zoals dat in de bijlage (paragraaf 2)
beschreven is, als uitgangspunt gediend.
Hoewel de parameters waarmee een oppervlaktewater als ecosysteem gekarakteriseerd kan worden op
voorhand niet bekend zijn lijkt een verantwoorde keuze van de in het betreffende oppervlaktewater te
onderzoeken parameters mogelijk. Inmers organismen vormen de neerslag van alle processen die in
het oppervlaktewater plaatsvinden.
Dit onderzoek poogt structuren in fysische, chemische en biologische factoren vast te leggen en te
karakteriseren. Te zamen met historische en literatuurgegevens kan dan enig inzicht in de structuur en
het functioneren van typen oppervlaktewateren worden verkregen.
Niettemin zullen voor specifiek beheersstudies, milieukarteringen, kwaliteitsbeoordelingen, en dergelijke aanvullende studies noodzakelijk zijn.

4.2.

Ecologische normen ten behoeve van het waterbeheer

Men kan zich afvragen waarom ecologische waterbeoordeling noodzakelijk is naast de routinematig
toepasbare fysisch-chemische en/of bacteriologische waterkwaliteitsbeoordeling. De verschillende
benaderingswijzen zijn uitvoerig bediscussieerd door onder andere Tolkamp (1975), Verdonschot (1978)
en De Lange en De Ruiter (1977). Hierna volgt een samenvatting van deze discussie. Naast het gegeven
dat de ecologische benadering ten dele geheel andere informatie geeft en bijzonder trefzeker is ten
opzichte van de fysisch-chemische en bacteriologische benadering moet het belang van de in het water
levende organismen en hun levensgemeenschappen voor de mens (zie paragraaf 1.1.) nog eens worden
onderstreept.
Bij het streven naar ecologische waterbeoordeling en ecologische normen, op basis van fysische,
chemische en biologische criteria en om de kwaliteit van wateren zoveel mogelijk te herstellen worden
van diverse zijden begrippen geïntroduceerd zoals biologisch gezond oppervlaktewater, waterkwaliteitsbeoordeling op ecologische principes, de ecologische functie van het water, enz. die dit streven
aangeven. Bij het formuleren van ecologische normen waaraan een oppervlaktewater zou moeten
voldoen dient het gebruiksdoel te worden meegewogen. De mens en daarmee het menselijk handelen
wordt als onderdeel van een ecosysteem gezien (holistische benadering).
Tot nu toe zijn de maatregelen die genomen moeten worden om de ecologische gesteldheid in de
gewenste richting te sturen nog niet concreet ingevuld en operationeel gemaakt. De waterkwaliteitsbeoordeling vindt nog steeds hoofdzakelijk plaats op basis van een beperkt aantal fysische en chemische
parameters met landelijk vastgestelde normen ten behoeve van het waterkwaliteitsbeheer.
Ecologische normen gelden echter ten behoeve van het algehele waterbeheer.
Op rijksniveau wordt gestreefd naar een wettelijk kader voor een samenhangend, systematisch en
doorzichtig beleid en beheer met betrekking tot de gehele waterhuishouding (Wet op de waterhuishouding). In dit geïntegreerde waterbeheer worden de taken van kwantiteits- en kwaliteitsbeheerders op
elkaar afgestemd. Gezien de ecologische basis van het toekomstige beleid is het voor een optimaal
waterbeheer gewenst de kennis van de ecologie van het water te vergroten.
De zorg voor de waterkwantiteit wordt in de provincie Overijssel uitgeoefend door de waterschappen; de
bevoegdheid tot het verlenen, wijzigen of intrekken van een lozingsvergunning is gedelegeerd aan het
zuiveringschap West-Overijssel en het waterschap Regge en Dinkel. Daarbij is het treffen van zuiveringstechnische maatregelen ook opgedragen aan deze openbare lichamen.
Bij een milieubeleid dat steunt op ecologische principes betekent dit dat de taken van waterkwantiteits-
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en waterkwaliteitsbeheerders meer dan in het verleden op basis van het aangegeven beleid zullen
moeten worden aangepast en duidelijk op elkaar moeten worden afgestemd.
Voor een doeltreffend waterbeheer is een regelmatig onderzoek naar de toestand van het oppervlaktewater noodzakelijk. Het waterkwaliteitsbeoordelingsonderzoek is zoals eerder vermeld momenteel
beperkt tot een aantal chemische en fysische parameters.
De chemische parameters vormen wezenlijke elementen in biologische processen. Zuurstof, fosfaten,
nitraten en hoeveelheid organische stof vormen belangrijke maatstaven bij de beoordeling van het
water. De kern van deze redenering is gelegen in het gegeven dat in een natuurlijk water een dynamisch
evenwicht in processen aanwezig is. Het waterbeheer zal verstoringen van dit evenwicht moeten
voorkomen.
De zuurstofhuishouding geeft een grof idee over de invoer en het verbruik van energie in een systeem
(opbouw en afbraak van organisch materiaal).
Fosfaat en in incidentele gevallen stikstof vormen de beperkende factor voor de assimilatie, de hoeveelheid gevormd organisch materiaal.
Het biochemisch zuurstofverbruik (B.Z.V.) en in mindere mate het chemisch zuurstofverbruik (C.Z.V.)
vormen een maatstaf voor de hoeveelheid biologisch c.q. chemisch te oxyderen organisch materiaal.
Deze parameters zijn alle gericht op het functioneren van het ecosysteem en komen voort uit de
gedachte dat organische watervervuiling de energiehuishouding, de processen in het ecosysteem en
daarmee het functioneren van het systeem, verstoord.
De genoemde parameters zouden goed kunnen voldoen mits het verloop in de tijd wordt beschouwd. De
praktijk van waterbeoordeling dwingt echter tot een uiterst discontinue, momentane waarneming. De
fluctuerende aard van biologische processen en methodische problemen maakt deze waarneming
weinig tot niet betrouwbaar. Daarbij worden deze parameters vaak gezien als op zichzelf staande
normen terwijl ze in wezen maatstaven zijn van biologische processen die op zich in aard en mate weer
verschilien per watertype. Ook vormen deze parameters slechts een afspiegeling van de energetische
processen waarbij de invloed van toxische stoffen en fysische beïnvloedingen over het hoofd worden
gezien. De schijnbare kwantiteit van de gemeten parameters blijkt niet voldoende gevoelig noch
betrouwbaar voor het meten van processen in het ecosysteem.
Het ecosysteem zelf, dus de organismen, passen zich echter wel aan de kwaliteit en kwantiteit van deze
processen aan.
De soorten van een ecosysteem reguleren op hun beurt het evenwicht. Hun aan- of afwezigheid en hun
abundantie vormt een gevoelige indicatie voor de processen in een ecosysteem. Verandert er iets in de
processen dan verandert ook de soortensamenstelling en/of hun abundantieverdeling. De soortensamenstelling en abundantieverdeling van een ecosysteem vormt de informatie-inhoud van het functioneren van een ecosysteemin ruimte en tijd.
Aangezien de ontwikkeling van een ecosysteem in de tijd plaatsvindt, vormt de soortensamenstelling en
abundantieverdeling een weergave van historische ontwikkelingen op korte en lange termijn.
Water kan gezien worden als het interactiepatroon van de stof H2O0, de chemische componenten, de
fysische hoedanigheid en de organismen.
Al deze componenten zijn in een netwerk van relaties met elkaar verbonden. De beoordeling van de
toestand van het water op basis van de soortensamenstelling en abundantieverdeling (de biotische
toestand) en de fysische en chemische parameters (de abiotische toestand) vormen een totaalbeoordeling van het waterecosysteem.
In tabel 1 zijn fysisch/chemische en biologische beoordeling nog eens eee elkaar gesteld. De
ecologische benadering integreert beide benaderingen.
Zoals vermeld staat bij het toekomstig waterbeheer het beiang van de mens alsmede van het aquatisch
ecosysteem voorop. Dit impliceert een controlemechanisme van de toestand van het oppervlaktewater

gericht op het kwalitatieve en kwantitatieve waterbeheer. De algemeen ecologische functie van het
water zoals beschreven in het l.M.P. 1980-1984, is niet beperkt tot eisen gesteld aan de kwaliteit van het
oppervlaktewater met het oog op het treffen van zuiveringstechnische maatregelen maar heeft betrekking op het totale waterbeheer.
De ecologische beoordeling van het water vormt in deze hèt controlemechanisme voor een totaalbeoordeling. Bij de ecologische beoordeling vullen chemische, fysische en biologische beoordeling elkaar aan.
Fysische, chemische en biologische methoden moeten dan ook niet zoals in tabel 1 tegenover elkaar
gesteld worden maar naast elkaar als aanvuilende eenheden.
Aan het begrip waterbeoordeling is de term kwaliteit gekoppeld. Hier wordt de kwaliteit van het
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Ratan

oppervlaktewater gedefinieerd als „de toestand van een water gemeten aan kwantitatief meetbare
grootheden, echter dimensieloos gemaakt door als referentie de twee uiterste punten te kiezen van het
continuum dat het water kan doormaken. Als nulpunt de toestand, zoals die van nature op basis van
geografische ligging, gesteldheid van de bodem, enz. zou moeten zijn (de natuurlijke typologie) en als
eindpunt de toestand, waarbij het water geen enkele van zijn oorspronkelijke kenmerken meer vertoont
(dood water)” (Gardeniers, 1976).
Bij de beoordeling van de waterkwaliteit wordt de kwaliteit vergeleken met vanuit verschillende
gebruiksfuncties opgestelde normen. Deze normen (referenties) zijn gelegen in het eerder genoemde
continuum.
De beoordeling is steeds objectief te toetsen door vergelijking van de gemeten toestand met de
aangelegde normen en beide uitersten van het continuum.
Om de ecologische waterkwaliteitsdoelstelling of normen voor het waterbeheer of de waterbeoordeling
te kunnen formuleren is het nodig van de voorkomende oppervlaktewateren, de levensgemeenschappen en ecosytemen in de vorm van een ecologisch referentiekader zo goed mogelijk te beschrijven
zowel in de natuurlijke als in beïnvloede situaties.
Een beschrijving in termen van de structuur en het functioneren van ecosystemen.
Het is goed om hier te stellen dat het in veel gevallen niet om „zuiver natuurlijke’ ecosystemen, dat wil
zeggen, niet door de mens beïnvloede ecosystemen gaat, maar dat vele van de systemen in feite tot
stand zijn gekomen onder invloed van het vroegere, veel meer gedifferentieerde en veel extensievere
cultuurpatroon. Jammer genoeg is in ons land bijna geen enkel water onbeïnvloed gebleven en de flora
en fauna zijn meestal veranderd en/of verarmd. Een nadere uitwerking van de reeks van natuurlijke tot
cultuurlijke ecosystemen is gegeven in de bijlage (paragraaf 3).
‚ Daarnaast wordt de haalbaarheid van het ecologisch referentiekader in sterke mate bepaald door de
gebruiksfuncties en het beheer. Een oppervlaktewater met als gebruiksfunctie natuurlijk milieu voor
organismen verkeert in de optimale toestand voor het terug verkrijgen of in stand houden van het van
nature aanwezige ecosysteem. Een oppervlaktewater echter met als gebruiksfunctie vaarweg verkeert
als gevolg van deze functie in een bepaalde degradatiefase (een vervangingsgemeenschap) van het van
nature potentieel aanwezige ecosysteem. In paragraaf 4 van de bijlage wordt nader ingegaan op de
termen beïnvloeding en successie (degradatie).
Aangegeven zal moeten worden welke mate van successie (welke vervangingsgemeenschap) accepta-

bel is bij een bepaalde aard en mate van beïnvloeding en/of een bepaalde vorm van beheer.
Voor bij een bepaalde gebruiksfunctie te stellen kwaliteitseisen (normen) alsmede voor de controle
hiervan is een ecologische waterbeoordeling noodzakelijk.
In paragraaf 5 van de bijlage wordt ingegaan op de historie van en de potentiële maten voor ecologische
waterbeoordeling.

4.3.

Regionale watertypologie

Onder typologie van wateren wordt een indeling van wateren in groepen of typen verstaan, met

hierbinnen ongeveer „gelijke“ kenmerken. Het is onmogelijk om van hèt Nederlandse oppervlaktewater
te spreken, omdat er van nature al een duidelijk onderscheid is te maken tussen diverse watertypen
(bijvoorbeeld tussen vennen, kanalen, beken, enz.). De mogelijkheid tot het onderscheiden van watertypen betekent dat typerende eigenschappen aanwezig zijn. Deze eigenschappen zijn als randvoorwaarden voor de structuur en het functioneren van de ecosystemen te beschouwen.
Een ecosysteem is opgebouwd uit een relatiestelsel van organismen en de abiotische of niet-levende
omgeving (fysische en chemische omstandigheden). Het abiotisch milieu wordt voor een deel beïnvloed
door de ecologische processen. Anderzijds zijn er omgevingsfactoren die het ecosysteem eenzijdig
beïnvloeden. Deze factoren kunnen ook als randvoorwaarden van het ecosysteem worden beschouwd
en bepalen tevens de watertypen. De factoren die min of meer als randvoorwaarde aangemerkt kunnen

worden zijn de natuurlijke trofie- en saprobiegraad, stroming, zuurgraad, saliniteit en geomorfologie. Op
basis van de eerste vijf factoren deelde Schroevers (1977) het oppervlaktewater in Nederland in een
aantal hydrobiologische districten in. De onderscheiden districten geven nog geen ecosystemen aan

maar geografische elementen. Binnen deze districten zijn geomorfologische typen te onderscheiden die
tot op zekere hoogte ook biologisch karakteristiek zijn gebleken.
Bij een waterbeoordeling wordt de toestand van het waterecosysteem beschreven door de waarden van
een aantal toestandsparameters en kunnen de parameters vertaald worden naar normen. Met behulp
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van een aantal parameters wordt het water bij een bepaald watertype ingedeeld. Uiteraard verschilt elk
water van elk ander water in aard en mate van een bepaald aantal parameters. Elke combinatie van
parameters kan tot een bepaalde levensgemeenschap leiden. Toch zijn op zekere niveaus bepaalde
soortencombinaties en hun abundanties karakteristiek voor bepaalde milieu-omstandigheden. Algemene soorten zijn in deze vaak het minst en zeldzame soorten vaak het meest karakteriserend alhoewel
dit weer schaalafhankelijk is. Een goede beoordeling is alleen mogelijk bij gebruik van beide groepen
soorten.
Zeldzame soorten zijn beperkt tot specifieke milieu-omstandigheden die vaak slechts regionaal voorkomen, alhoewel de factor toeval soms ook een rol speelt. Ook de relatie tussen milieu-omstandigheden
en het voorkomen van bepaalde algemene soorten is vaak geografisch variabel. Als voorbeeld kan het
voor Brabantse laaglandbeken ontwikkelde faunistische beoordelingssysteem door Moller-Pillot (1971)
dienen. Toegepast op Achterhoekse laaglandbeken blijkt een aantal aanpassingen in „indicerende’”
soorten noodzakelijk (Tolkamp, 1975).
Gezien de gewenste beperkte differentiatie naar typen oppervlaktewateren enerzijds en de grote
diversiteit in de objecten (organismensoorten) en relaties anderzijds zal het opstellen van normlijsten
per type slechts in beperkte mate aan de feitelijke complexiteit van het systeem recht doen.
Nuanceringen zullen om deze reden noodzakelijk blijken te zijn.
Een referentiekader voor een ecologische waterkwaliteitsbeoordeling is momenteel slechts voor een
type oppervlaktewater in Overijssel (namelijk de natuurlijke laaglandbeken) in globale termen op te
stellen. Door de Stichting toegepast onderzoek reiniging afvalwater (S.T.O.R.A.), zal in de periode
1982-1986 een regionaal systeem voor de beoordeling van twee andere „typen“ oppervlaktewateren
(namelijk de genormaliseerde beken en de boezemwateren) ontwikkeld worden. De waterkwaliteitsbe-

heerders zijn lid van deze stichting.
Deze, overigens diepgaande, onderzoeken hebben alleen betrekking op genormaliseerde beken en
grotere boezemwateren terwijl Overijssel in totaal circa 20 watertypen kent (zie bijlage paragraaf 6) en
zullen derhalve slechts zeer ten dele het gewenste inzicht in de opbouw en kwetsbaarheid van
waterecosystemen verschaffen. Ofschoon opgemerkt kan worden dat de diepgang van de S.T.O.R.A.onderzoeken in principe voorbeeld kan zijn voor de wijze van vervolgonderzoeken van de overige
watertypen, is het uit praktische overwegingen zinvoller om in een kortere tijdsperiode aandacht aan
alle typen te besteden, ondanks het feit dat dit een meer grofmazige benaderingswijze inhoudt.
Overigens geeft het karakter van de S.T.O.R.A.-onderzoeken de opdeling van wateren in regionale typen
al aan.
De provinciale waterstaatin Friesland is in 1981 gestart met een onderzoek naar een typering van het
Friese oppervlaktewater, zowel in fysische en chemische als biologische termen.
De doelstelling van dit onderzoek is het uitwerken van het begrip „biologisch gezond oppervlaktewater”
voor Friesland, daarbij rekening houdend met de diverse soorten wateren en geografische verschillen,
uitgaande van een ecologische benadering (provinciale waterstaat Friesland, 1980). Ook dit onderzoeksvoorstel duidt op het regionale karakter van de watertypologie.
In paragraaf 6 van de bijlage is een eerste aanzet gegeven voor een regionale watertypologie voor
Overijssel voornamelijk gebaseerd op fysisch-geografische kenmerken.

4.4.

Beheer

Het is mogelijk de menselijke invloed bewust te hanteren teneinde het ontstaan en voortbestaan van
bepaalde typen van ecosystemen te bevorderen of tegen te gaan.
Mede doordat de meeste ecosystemen in ons land zich hebben ontwikkeld onder invloed van de mens is

het belangrijk de menselijke beïnvloeding apart te belichten.
Veel van de huidige waardevolle levensgemeenschappen zijn ontstaan door en kunnen voortbestaan
dankzij een bepaald beheer. Beheer vormt het middel om naast de zuiveringstechnische maatregelen
een verbetering van de waterkwaliteit te bewerkstelligen. De te nemen beheersmaatregel hangt sterk
samen met de gebruiksfunctie van het oppervlaktewater. De mogelijkheden worden hierna aan de hand
van enkele voorbeelden geïllustreerd.
|.
Berging, afvoer en doorvoer van water.
Om een oppervlaktewater deze gebruiksfunctie te laten vervullen is schonen nodig. Momenteel
gebeurt het schonen voornamelijk mechanisch. Kwaliteitsverbetering treedt onder andere op bij het
biologisch „schonen met behulp van schaduwwerking (beplanting met houtwallen, bevoordelen
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van planten met grote drijfbladen). Maatregelen zoals het minder vaak en opjaarlijks dezelfde tijd
(liefst in het najaar) mechanisch schonen kunnen al sterk kwaliteitsbevorderend werken.
Natuurlijk milieu voor organismen.
Om een opperviaktewater deze gebruiksfunctie te laten vervullen zijn twee typen maatregelen
nodig.
Voor op natuurlijke wijze ontstane wateren is slechts een duidelijke maatregel namelijk het achterwege laten van elke vorm van beïnvloeding mogelijk. Uitzondering hierop vormen die wateren die
verlanden en waar nieuwvorming (door cultuurtechnische maatregelen) uitgesloten is. Hier is
eenmaal in de zoveel jaren uitbaggeren nodig. Voor de door de mens gegraven wateren is behoud of
herstel van de extensieve, regelmatige „vroegere beheermaatregelen (bijvoorbeeld het eenmaal
per jaar extensief (bijvoorbeeld in handkracht) schonen van sloten) nodig.
Vaarweg.
Met deze gebruiksfunctie hangt vaak beschoeiing van oevers samen. Kwaliteitsverbeterende maatregelen zijn onder andere het creëren van een zwak oplopende oever die vastgelegd is door een
rietvegetatie of het plaatsen van beschoeiing op enige afstand uit de oeverlijn zodat golfbreking
plaatsvindt maar toch een natuurlijke oeverbegroeiing mogelijk blijft.
Recreatiemedium.
Voor de gebruiksfunctie als vaarwater zijn de onder Ill genoemde beheersmaatregelen mogelijk. De
sportvisserij is gebaat bij een zo optimaal mogelijke waterkwaliteit, mogelijke maatregelen worden
onder V genoemd. Voor alle vormen van recreatie geldt dat concentratie van de recreatie op enkele
wateren vele andere wateren ontlast waardoor juist daar de waterkwaliteit zicn kan verbeteren.
Viswater.
Om een oppervlaktewater deze gebruiksfunctie te laten vervullen is een optimale kwaliteit gunstig.
Richtlijnen om overbevissing te voorkomen (en daarmee verstoring van het natuurlijk evenwicht)
maar ook om het uitzetten van vis te begeleiden werken kwaliteitsverbeterend.
VL Ontvangst- en transportmedium voor (afval)stoffen.
Dit is in elk opzicht een ongewenste gebruiksfunctie, maar in de meeste gevallen op dit moment
onontkoombaar. Verder gaande zuiveringstechnische maatregelen voor zowel industrie als huishoudelijk afvalwater kunnen verbeterend werken. Streefnorm voor alle puntlozingen is echter het
nulniveau, het voorkomen van deze gebruiksfunctie. Diffuse lozingen zijn moeilijker te beheersen.
Echter door het opwerpen van wallen, beplant met houtige gewassen, kan een watergang
beschermd worden tegen oppervlakkig afspoelend water (waarin mogelijk stoffen zoals gier, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en dergelijke zitten) of tegen het direct inwaaien van stoffen.
Ook het terugdringen van overbemesting werkt kwaliteitsverbeterend.
VI. Leverancier van de component water voor verschillend gebruik.
Een optimale waterkwaliteit is voor deze gebruiksfunctie gunstig. Het streven in deze wateren naar
een natuurlijk milieu voor plant en dier is hiervoor aanbevelingswaardig. Dit betekent het terugdringen van andere functies in deze typen wateren.

Hierboven is slechts een greep gedaan uit de vele mogelijkheden voor een ecologisch verantwoord
waterkwaliteitsbeheer. Een beheer gebaseerd op de kennis van ecosystemen (zie het globaal ecologisch
model bijlage paragraaf 2) is de volgende stap in het streven naar „biologisch gezond oppervlaktewater”.

16

5.

5.1.

Opzet

Onderzoeksvragen

Vanuit het doel kan een aantal gerichte vragen worden geformuleerd die dienen als ondersteuning van
de werkzaamheden. Om te komen tot een beeld van de Overijsselse wateren op basis van ecologische
karakteristieken is een standaardbenadering voor de verschillende onderscheiden watertypen gewenst.
Per watertype moeten de volgende vragen worden beantwoord:
1. welke Overijsselse wateren behoren tot het betreffende fysisch-geografisch watertype?;
2. waar bevinden zich nog „natuurlijke” situaties?;
3. komt de fysisch-geografische typologie overeen met de gevonden biologische karakteristiek of zijn
er meerdere typen te onderscheiden?;
4. wat is de aard en mate van belangrijkste vormen van beïnvloeding op dit watertype?;
5. welke fysisch-chemische en/of biologische factoren karakteriseren de natuurlijke toestand van het
watertype?;
6. welke fysisch-chemische en/of biologische factoren karakteriseren de belangrijkste vormen van
beïnvloeding op het watertype?;
7. wat is de relatie tussen de natuurlijke en beïnvloede toestanden van het watertype?;
8. watisde gewenste fysisch-chemische en biologische toestand van het watertype en welke beheersmaatregelen zijn nodig om deze toestand te bereiken dan wel te handhaven?
Na voltooiing van het gehele onderzoek zal moeten worden bezien of sommige fysisch-geografisch
onderscheide watertypen niet op basis van biologische karakteristieken tot één type gerekend moeten
worden of opgesplitst dienen te worden. De dan opgestelde ecologische watertypologie zal een belangrijk fundament vormen van het waterkwaliteitsplan, waterkwantiteitsplan en het plan op de waterhuishouding.
Daarna is het voor de waterkwaliteitbeheersplannen nodig deze gegevens te evalueren voor èlk
oppervlaktewater in Overijssel waarbij de volgende punten moeten worden aangegeven:
a. tot welk type behoort het water en wat is de natuurlijke referentietoestand?;
b. hoe en wat is de aard en mate van beïnvloeding op het water?;
c. welke degradatiefase van de natuurlijke toestand behoort bij de aanwezige beïnvloeding en welke

degradatiefase is acceptabel?;
d.

welke beheersmaatregelen zijn nodig dan wel gewenst ter handhaving of verbetering van de
toestand van het water?
Het aangeven van een algemeen raamwerk dat kan leiden tot toepassing van de ecologische waterkwaliteitsbeoordeling vormt een wezenlijke noodzaak in de toekomstige plannen en voor de verdere ontwikkeling van het integrale waterbeheer.
Voor het opstellen van dit algemeen raamwerk in de vorm van een grofmazig referentiekader van
watertypen en hun belangrijkste vormen van beïnvloeding, is onderzoek nodig. Mede daar archiefgegevens vaak afwezig of slechts fragmentarisch bruikbaar zijn en de vraag naar meer fundamentele”
gegevens van waterecosystemen bijzonder grootis (Werkgroep waterkwaliteitsbeoordeling I.P.T.O.W.A.,
1979), (Parma, 1979), (Ruiter, 1979), (Gardeniers, 1979), is het onderhavige onderzoeksproject opgesteld. Dit onderzoeksproject beoogt enkele uitgangspunten te onderbouwen voor het ontwikkelen van
een grofmazig opgesteld referentiekader ten behoeve van het ecologisch waterbeheer.
Het beoogt een basislijn uit te stippelen van waaruit een verdere ontwikkeling van ecologische waterbeoordeling mogelijk is.
Ondanks de schijnbare omvang van dit project wordt geen systematische milieu-inventarisatie (het

beperkt zich namelijk tot slechts een gering aantal plaatsen) noch routinematig onderzoek (elk monsterpunt wordt namelijk een beperkt aantal keren of slechts eenmaal bemonsterd) verricht. Het projectplan
levert de basis voor ecologische waterbeoordeling maar bepaald geen handleiding voor toekomstig
routinematig onderzoek. De verdere ontwikkeling en toepassing wordt een taak geacht van de
waterkwaliteitsbeheerders.

1/
5.2.

Methoden

1. Deelprojecten
Gezien de aard van de te onderzoeken watertypen en organismen is het mogelijk en praktisch gezien
noodzakelijk het onderzoek op te delen in deelonderzoeken. Om uiteindelijk alle resultaten onderling te
kunnen vergelijken is een standaardbenadering per deelonderzoek nodig.
In deze paragraaf zullen de richtlijnen voor deze standaardbenadering worden aangegeven.
Het onderzoek betreft minimaal 20 fysisch-geografisch onderscheiden watertypen. Minimaal 20 typen
omdat het mogelijk is dat sommige watertypen tijdens het onderzoek in meerdere hoofdtypen te
onderscheiden zijn, bijvoorbeeld als gevolg van verschillende substraattypen.
Het onderzoek betreft verder de volgende organismengroepen: microfyten, macrofyten en macrofauna.
Aangezien het voor één onderzoeker onmogelijk is al deze groepen gelijktijdig goed te onderzoeken is het
noodzakelijk een splitsing te maken tussen microfytenonderzoeken en gecombineerde macrofyten/
macrofauna-onderzoeken. Een lijst van alle deelprojecten is gegeven (tabel 2). Afwijkingen van deze lijst
zijn mogelijk.
Voor elk deelproject wordt een onderzoeksvoorstel gemaakt waarbij de in deze paragraaf gegeven
richtlijnen als raam dienen. Voorbeelden van enkele beschrijvingen van deelprojecten worden gegeven
(bijlage paragraaf 7).
2. Keuze monsterpunten
Een verantwoorde en juiste keuze van de monsterpunten vormt een belangrijk punt in het onderzoek
omdat per type slechts een gering aantal monsterpunten onderzocht kan worden.
De levensruimte van een organisme of groep van organismen is een begrensde ruimte met bepaalde
karakteristieke fysische, chemische en biologische eigenschappen. De fysisch-geografisch onderscheide watertypen worden voorlopig als afzonderlijke levensruimten met bijbehorende organismengroepen beschouwd. Dit is een arbitrair maar praktisch noodzakelijk uitgangspunt in het te verrichten
onderzoek. Bij de bemonstering zal een ondiep oppervlaktewater als één levensruimte en een dieper
oppervlaktewater als twee levensruimten (bodem en oeverzone), worden beschouwd.
In samenhang met praktische en theoretische benaderingen in het waterkwaliteitsonderzoek en mede
gezien de onderzoekstijd en onderzoekscapaciteit lijkt het zinvol om voor de op te stellen vervangingsreeks van soortengroepen per watertype, de volgende reeks van beïnvloedingen te onderscheiden:
natuurlijk, zeer weinig of incidenteel beïnvloed, weinig beïnvloed, redelijk beïnvloed en sterk beinvloed
water.
Hierbij zullen niet altijd alle watertypen door elke intensiteit van beïnvloeding vertegenwoordigd zijn. De
aard van de beïnvloeding zal per watertype beperkt zijn tot de belangrijkste op het betreffende type van
invloed zijnde factoren.
De verdeling van de monsterpunten over de natuurlijke en de reeks van beïnvloede wateren per
watertype geschiedt op basis van aanwezigheid en complexiteit van de verwachte soortensamenstel-

ling. In een sterk beïnvloed water is de soortensamenstelling en abundanties relatief eenvoudig ten
opzichte van een natuurlijk water. Om een redelijk inzicht in de soortensamenstelling en abundanties te
verkrijgen zijn van de sterk beïnvloede wateren minder monsters nodig dan van de natuurlijke wateren.
Per watertype zullen 25 tot 50 monsterpunten, zoveel mogelijk verspreid over de provincie Overijssel,
bemonsterd worden. Dit aantal zal per type afhangen van de beschikbare hoeveelheid tijd en mankracht.
De keuze van de monsterpunten zal verder afhangen van reeds bekende hydrobiologische en/of
fysische en chemische gegevens en van ervaringen van beherende instanties. Een aselecte keuze vergt
te veel tijd terwijl het voor doelgericht onderzoek onnodig veel werk met zich meebrengt.
Bij het ontbreken van deze gegevens of teneinde de hiervoor opgestelde voorlopige keuze nader te
preciseren, is voorafgaand oppervlakkig onderzoek nodig. In fysisch en chemisch opzicht kunnen
parameters zoals substraat, temperatuur, stroomsnelheid, pH, geleidingsvermogen, doorzicht en zuurstofgehalte snel in het veld bepaald worden. Biologische metingen kunnen oppervlakkig geschieden in
de vorm van het noteren van de belangrijkste hogere planten in en langs het water en het met het blote
oog inventariseren (‚„handpicking’’) van het macrofauna waarbij diverse onmiddellijk herkenbare soorten genoteerd worden.

Deze oppervlakkige inventarisatie kan het meest efficiënt geschieden met behulp van een tevoren
bepaalde classificering en codering van belangrijke parameters en een kaart van potentieel te bemonsteren punten (100-200 punten).
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De uiteindelijk gekozen monsterpunten worden intensief bemonsterd waarbij alle karakteristieke structurele eenheden (waterplanten, oeverplanten, modder, stenen en dergelijke) onderzocht worden naar
kwalitatieve en kwantitatieve organismensamenstelling.
3. Monstername
Fysische en chemische factoren

Bij een monstername wordt een aantal algemene gegevens genoteerd op speciale veldformulieren
(bijlage paragraaf 8). Enkele belangrijke fysische en chemische milieufactoren worden met behulp van
veldmeters gemeten (breedte, oppervlak, diepte, stroomsnelheid, temperatuur, zu urstofgehalte, geleidbaarheid, zuurgraad, doorzicht (lichtintensiteit).

Een aantal andere parameters kan met behulp van een tevoren bepaalde classifisering en codering
relatief nauwkeurig worden geschat (korrelgrootteverdeling van het substraat, hoeveelheid detritus)
terwijl een bodemprofiel kan worden gestoken met behulp van een steekbuis om de dikte van verschillende bodemlagen te meten.
Het is wenselijk dat de overige chemische parameters door derden worden bepaald (dit betreft D.O.C.,
P.O.C. en/of T.O.C., C.Z.V., B.Z.V., NH4*, NO2—, NO3-, Kjeldahl-N en/of totaal-N, ortho-P, totaal-P,
aciditeit, C1—, Si, Fe, totale hardheid, alkaliniteit en/of bicarbonaat-(hardheid), chlorophyl, pheofytine,

SO04?2—, Ca2+, Mg2*, Na*, K*). Hierbij moet getracht worden elk monsterpunt maandelijks gedurende 6

maanden ten tijde (voor) van de biologische bemonstering te onderzoeken op genoemde parameters.
Gezien het momentane karakter en de mogelijk sterke fluctuatie van chemische parameters is deze
frequentie nodig.
Bepaling van chemische parameters vormt een wezenlijk onderdeel van het ecologisch onderzoek. De
fysische en chemische parameters kunnen evenals de organismen fungeren als typenonderscheidende
factoren.
Bij het toekomstige routinematig wateronderzoek is bepaling van al deze parameters niet meer nodig en
kan gericht naar enkele biologische, fysische en/of chemische parameters gekeken worden. De reden
waarom biologische naast fysische en chemische parameters bestudeerd moeten worden is gegeven in
paragraaf 4.2.
>
Bij de keuze van monsterpunten zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de chemische
gegevens zoals die steeds routinematig door de waterkwaliteitsbeheerders worden verzameld. Dit is
echter lang niet altijd mogelijk zodat aanvullende chemische metingen noodzakelijk zijn.
Microfyten
Microfyten zijn plantaardige micro-organismen.
Voor de bemonstering van microfyten wordt gebruik gemaakt van een planktonnet (30 um). Bij een
kwalitatieve bemonstering wordt met behulp van een waterhapper (Ruttnerfles met 2 liter inhoud) water
op verschillende diepten bemonsterd en door het net gefiltreerd.
Niet door het planktonnetgefiltreerde kwantitatieve monsters worden geconcentreerd door het monster
te laten bezinken (3-7 dagen laten staan en dan het bovenstaande water afzuigen en eventueel herhalen
tot de gewenste concentratie is bereikt voor determinatie). Voor deze bezinkingsmonsters wordt gebruik
gemaakt van een mengmonster samengesteld door kwantitatieve monsters genomen met de waterhapper van verschillende diepten en plaatsen te mengen in een emmer en hiervan een deelmonster te
nemen.
In meer urgente gevallen moeten de monsters met behulp van een centrifuge worden geconcentreerd.
Een deel van het mengmonster wordt levend onderzocht in de dagen volgend op de monsterdag. Het
deelmonster wordt daarvoor gefiltreerd met behulp van membraamfilters. De overige monsters worden
gefixeerd met formaline (40%) (5 ml formaline op 1 liter water).
Macrofyten

Macrofyten zijn in het water voorkomende hogere waterplanten, mossen, varens en kranswieren.
Waterplanten moeten per definitie geheel of gedeeltelijk in direct contact staan met het water. Hierbij
wordt de volgende indeling naar standplaats gehanteerd:
1. waterplanten waarvan bladen en stengels zich in of drijvend op het water bevinden. Planten kunnen
in de bodem wortelen of vrij zwevend/drijvend zijn (figuur 1.a). Deze laag kan weer worden
onderverdeeld in een onderwaterlaag en een drijflaag;
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2.
3.

waterplanten waarvan de bovenste bladen of scheuten boven water staan, de overige ondergedoken zijn. Planten kunnen in de bodem wortelen of drijvend zijn (figuur 1.b);
:
oeverplanten s.s. waarvan bladen en stengels normaal boven de gemiddelde waterhoogte groeien
maar die „regelmatig“ (als gevolg van neerslagvariatie, golfslag en dergelijke) overspoeld worden
(figuur Î.c).

De macrofyten worden op twee manieren geïnventariseerd namelijk volgens de aangepaste Tansleyschaal en volgens een uitgebreide schaal van Braun-Blanquet.
Bij de methode volgens Tansley wordt bij lijnvormige wateren de vegetatie ineen traject van 50 à 100 m
(afhankelijk van de structuur van de vegetatie) rondom het monsterpunt geïnventariseerd. Bij ronde of
onregelmatig gevormde kleine wateren wordt de gehele watervegetatie geïnventariseerd.
Het te inventariseren proefvlak wordt opgedeeld in 4 categorieën namelijk submerse, drijvende en
emerse waterplanten (groepen 1 en 2; zie vorenstaande indeling) en oeverplanten (groep 3). Per categorie wordt een soortenlijst opgesteld met voor iedere soort een waardering naar abundantie/bedekking
volgens de onderstaande aangepaste Tansley-schaal:
notatie

afkorting
r
sp
o
f
a
cod
d

rare
sparse
occasional
frequent
abundant
codominant
dominant

betekenis
één tot enkele exemplaren < 1% bedekkend
spaarzaam, + 1-2% bedekkend
hier en daar, + 5% bedekkend
regelmatig, + 10% bedekkend
overvloedig, + 25-50% bedekkend
mede-dominant, + 50-75% bedekkend
dominant, + 75% of meer bedekkend

(Indien een soort alleen plaatselijk dominant of abundant voorkomt, wordt de afkorting loc (lokaal) als
voorvoegsel gebruikt.)
Bij de methode volgens Braun-Blanquet wordt een uitgemeten proefvlak kwantitatief geïnventariseerd.
Het proefvlak wordt zo gekozen dat een representatief beeld van de watervegetatie op het monsterpunt
wordt verkregen.
De grootte van het proefvlak is afhankelijk van het minimum areaal van de te inventariseren groeivormen. Hierbij wordt de volgende leidraad gehanteerd:
Helofyten, Stratiotiden, Elodeïden: 10 m?;
Nymphaeiden: 50 m2;
Batrachiiden, Hydrochariden, Ceratophylliden, lsoétiden: 4 m?;
Lemniden, Wolffiélliden: 1/4 m2.

In het proefvlak worden 4 categorieën onderscheiden waarbij elke soort slechts in één categorie kan
voorkomen.
De volgende categorieën kunnen worden onderscheiden:
1. bovenwaterlaag;
2. drijflaag;
3. onderwaterlaag;
4. oeverzone.
Bij de schatting per categorie van het bedekkingspercentage en de abundantie wordt de volgende schaal
gebruik:
symbool

bedekkingspercentage (%)

abundantie

r

8

S 4 exemplaren

t

SRO

> 4 exemplaren (2 exx./m?)

=< 5

veel exemplaren (ca 3-10-exx./m?) of weinig relatief
grote exx.)

2m

<5

zeer veel exemplaren (> 10 exx./m?)

2a
2b
3
4
5

5412,5
12,5-25
25-50
50-75
75-100

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

exx.
exx.
exx.
exx.
exx.

willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig

Uiteindelijk wordt bij iedere soort het fenologisch stadium genoteerd met behulp van de volgende code:
v = vegetatief, kn = knoppen dragend, fl = bloeiend, fr = vrucht- of zaaddragend, + = afgestorven, st =
steriel en fe = fertiel.
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Macrofauna

Voor de bemonstering van de macrofauna wordt gebruik gemaakt van een schepnet (maaswijdte
0,5 mm) of steekbuis in ondiepe wateren of de oeverzone van diepe wateren, terwijl diepe wateren
tevens met behulp van een Ekman-Birge bodemhapper worden bemonsterd.
Per monsterplaats worden zoveel mogelijk micromilieus (bladpakket, waterplanten, kaal substraat, enz.)
meegenomen zodat het monster representatief geacht mag worden voor het bemonsterde water. De
monstergrootte/monsterlengte, de afstand waarover het net verplaatst wordt of het aantal bodemhappen of steken met de steekbuis, is een maat voor de monstergrootte en is sterk afhankelijk van de
aard van het te bemonsteren milieu.
Uit praktische overwegingen worden bodems rijk aan organisch materiaal gescheiden van de watervegetatie bemonsterd, dit geldt ook voor diepe, grote wateren.
De monsters worden ‘s ochtends genomen en dezelfde deg in het laboratorium uitgezocht. Indien dit niet
mogelijk is worden de monsters ‘s nachts in de koelkast bewaard en de volgende dag uitgezocht. Hetin
het laboratorium uitzoeken van monsters verhoogd de onderzoeksnauwkeurigheid terwijl het verlies
aan dieren door sterfte tijdens het wervoer minimaal is. Het uitzoeken geschiedt in witte-fotoontwikkelbakken. De dieren worden gefixeerd in alcohol 80% behalve platwormen, borstelwormen en

watermijten.
Platwormen worden in water in de koelkast bewaard en zo snel mogelijk gedetermineerd. Borstelwormen en watermijten worden in speciale fixatiemiddelen bewaard en/of gedetermineerd.
Uitwerking

on

De basis voor een ecologische waterbeoordeling vormt een zo gedetailleerd mogelijke kennis van
fysische, chemische en biologische parameters die het ecosysteem bepalen. Hiervoor is kennis van de
soorten nodig die de levensgemeenschappen vormen, hun kwantitatieve aandeel en hun autecologie.
Macrofyten worden onmiddellijk in het veld gedetermineerd. Determinatie van macrofauna en microfyten geschiedt met behulp van doorvallend licht- en stereomicroscoop. Hierbij worden alle soorten zo
mogelijk op naam gebracht zodat geen ecologische informatie verloren gaat. Voor het opstellen van een
watertypologie is dit derterminatieniveau noodzakelijk, voor een latere beoordelingsmethode waarschijnlijk niet.
Daarna worden fysische, chemische en biologische gegevens gecombineerd.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van computerverwerkingen bijvoorbeeld door middel van clusterprogramma's. Uit de literatuur kunnen anderzijds gegevens omtrent de ecologie en in het bijzonder de
waterkwaliteitsindicatie van de gevonden organismen worden gehaald en vergeleken met de eigen
waarnemingen.
Daarnaast is een vergelijking van gevonden gegevens met overige in het land verzamelde gegevens
nuttig en nodig.
Als resultaat kan dan een globale karakterisering van wateren in Overijssel worden opgesteld. Hieruit
moet dan een soort voorlopige handleiding voor de ecologische waterbeoordeling worden gedestilleerd.
De verschillende bestaande benaderingswijzen hiervoor zijn vergeleken door Hellawell (1978).
Samenvattend komt Hellawell tot de volgende benaderingswijzen:
1. vervuilingsindices (saprobiesystemen):
— beschrijvende systemen (bijvoorbeeld Kolkwitz & Marsson, 1908, 1909);
— numerieke saprobiesystemen (bijvoorbeeld Pantle & Buck, 1955; Zelinka & Marvan, 1961);
— numerieke indicatorsystemen (bijvoorbeeld Woodiwiss, 1964; Chandler, 1970; Moller-Pillot,
1971);
diversiteitsindices (bijvoorbeeld Margalef, 1951; Simpson, 1949);
similariteitscoëfficiënten (bijvoorbeeld Sorensen, 1948; Margalef, 1951);
rangorde methoden (bijvoorbeeld Spearman, 1913; Kendall, 1962);
grafische methoden (bijvoorbeeld Fager, 1957; Vlasblom, 1978).
Een uitwerking van deze en eventueel nieuwe methoden zal in een toekomstige nota „Verwerkingsmethoden ten behoeve van ecologische waterbeoordeling’’ worden gegeven.

5.3.

Tijdsplanning en organisatie

Getracht zal worden een karakteristiek van Overijsselse wateren op te stellen voor het volgend waterkwaliteitsplan. Het onderzoek wordt voor een periode van 4 tot 5 jaar gepland en betreft de minimaai 20
fysisch-geografisch onderscheiden watertypen.
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2

Voorgesteld wordt de macrofyten en macrofauna per monsterpunt eenmalig en de microfyten tweemaal
te bemonsteren. Een deelproject macrofyten en macrofauna kan in de volgende fasen worden
onderverdeeld:
a. oriëntering; tijdens deze fase van 3 à 4 weken worden bestaande gegevens bestudeerd, wordt een
groot aantal potentiële monsterpunten oppervlakkig onderzocht, worden toestemmingen voor het
betreden van terreinen geregeld, en dergelijke;
b. bemonstering; tijdens deze fase van + 4 à 6 weken worden de gekozen monsterpunten bemonsterd;
determinatie; tijdens deze fase van 8 à 12 weken worden alle organismen op naam gebracht;
d. verslaggeving; tijdens deze fase van + 4 weken worden de gegevens verwerkt, wordt de literatuur
bestudeerd en vindt de interpretatie en eindrapportage plaats.

"PaP GN

Een deelproject microfyten kan in de volgende fasen worden onderverdeeld:
oriéntering; zie boven;
bemonstering; tijdens deze fase van + 6 weken worden de gekozen monsterpunten bemonsterd;
determinatie; tijdens deze fase van + 3 weken wordt een deel van de organismen op naam gebracht;
bemonstering; zie b;
determinatie; zie c;
„verslaggeving; zie boven.
De oriënteringsfase van macrofyten/macrofauna en microfyten deelprojecten vindt indien mogelijk
gelijktijdig plaats en wordt zo mogelijk gezamenlijk verricht.
Wordt gerekend met minimaal 20 watertypen dan dienen in de periode van minimaal 4 jaar, per jaar 5
watertypen onderzocht te worden. Aangezien slechts 15 watertypen op microfyten onderzocht worden
kan het volgende jaarschema worden gehanteerd:
maand deelproject

nr. mrt. april mei juni juli

microfyten

1
2
1
2
3
4

macrofyten/macrofauna
microfyten
macrofyten/macrofauna
macrofyten/macrofauna

aug. sept. okt.

3
4
5

nov. dec. jan. febr. mrt.

b

c

d

De deelprojecten zullen door studenten dan wel tijdelijke arbeidskrachten worden uitgevoerd. Per jaar
wordt gerekend op 9 tijdelijke medewerkers die elk 6 maanden werkzaam zijn.

5.4.

Financiéle aspecten

Werkelijke en geraamde kosten over de periode 1981-1986.

1981

1982

1983

1984

1985

1986

115.500
45.000
6.000

115.500
45.000
34.000

115.500
45.000
34.000

115.500
45.000
44.000

115.500
45.000
44.000

115.500
45.000
44.000

27.200
7.200
—

20.000
10.000
30.000

20.000
10.000
30.000

10.000
8.000
30.000

10.000
8.000
30.000

10.000
8.000
30.000

Personele kosten

1 1/10 hoger medewerker
3/5 middelbaar medewerker
studenten/tijdelijke arbeidskrachten
Materiéle kosten

Apparatuur
Laboratorium
Computerkosten
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Chemische analyses.
De volgende parameters worden door de provinciale waterstaat zelf gemeten:
breedte, diepte, oppervlak, stroomsnelheid, doorzicht, troebeling, kleur, geur, temperatuur, geleidbaarheid, zuurstof en zuurgraad (enkele bodemparameters worden zo nauwkeurig mogelijk geschat). De
analyses van de overige parameters moeten worden uitbesteed. Tot op heden zijn eenmalige analyses
van hierna te noemen parameters steeds verricht op het laboratorium van de vakgroep natuurbeheer
van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Door de grote variatie die kan optreden in de verschillende chemische parameters als gevolg van
biologische processen, werking van fysische factoren en dergelijke zou een frequentie van 6 maal per
monsterpunt aanbevelenswaardig zijn mede omdat een frequentie van eenmaal een onbetrouwbare
indicatie kan geven. De volgende te meten chemische parameters werkzaam in oppervlaktewateren
worden gemeten:
D.0.C., P.O.C. en/of T.O.C., C.Z.V., B.Z.V., ammonium, nitriet, nitraat, Kjeldahl-N en/of totaal-N,
orthofosfaat, totaal-fosfaat, aciditeit, chloride, silicium, ijzer, totale hardheid, alkaliniteit en/of bicarbonaat (-hardheid), chlorophyl, pheofytine, sulfaat, calcium, magnesium, natrium en kalium.
De kosten zijn sterk afhankelijk van het aantal uit te voeren analyses en de instantie die ze uitvoert.
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6.

Samenvatting

Titel
Een onderzoek ten behoeve van de ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel.
Inleiding
Het verzamelen van kennis over en het maken van een beschrijving van de ecologie van het oppervlaktewater in Overijssel stuit op een aantal beleidsmatige, organisatorische en wetenschappelijke vragen.
In het project wordt hierop nader ingegaan.
Motieven

Voorgesteld wordt een twee-sporenbeleid te volgen waarbij enerzijds het huidige saneringsbeleid wordt
voortgezet en anderzijds een nieuw beleid gebaseerd op ecologische beheersdoelstellingen wordt
geïn-troduceerd en ontwikkeld. Het I.M.P. 1980-1984 indiceert duidelijk dit waterkwaliteitsbeheer op
ecologische grondslag. Bij elke functie van een oppervlaktewater zal hiervoor moeten worden aangeduid welke mate van behoud dan wel herstel van het aquatisch ecosysteem gewenst dan wel mogelijk
is. Voor de uitvoering van alle provinciale taken ten behoeve van het waterbeheer is kennis van het
aquatisch ecosysteem wenselijk.
Doel
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een globaal ecologisch referentiekader, dat als basis
dient voor het opstellen van een ecologische waterbeoordelingsmethode en van een normstelling in
relatie met te onderscheiden gebruiksfuncties en typen oppervlaktewateren in Overijssel.
Uitgangspunten
Elk oppervlaktewater wordt in dit onderzoek beschouwd als een ecosysteem. Voor de wetenschappelijke
achtergronden heeft het globaal ecologisch model als uitgangspunt gediend.
Omdat de biologische en fysische processen de chemische parameters sterk doen fluctueren en enkele
waarnemingen daardoor weinig tot niet betrouwbaar zijn wordt de ecologische waterbeoordelingsmethode aanbevolen.
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt gedefinieerd als het continuum dat het water kan doormaken tussen dood en natuurlijk water. Bij de beoordeling van de waterkwaliteit wordt de kwaliteit
vergeleken met referenties gelegen in het eerder genoemde continuum. Dit onderzoek tracht de
referenties in termen van de structuur en het functioneren van ecosystemen vast te stellen.
Gezien de regionale variatie in milieu-omstandigheden is een watertypologie alleen regionaal toepas-

baar en dient dan ook regionaal ontwikkeld te worden.
Opzet
Minimaal 20 fysisch-geografisch onderscheiden watertypen zullen worden onderzocht op fysischchemische parameters, microfyten, macrofyten en macrofauna. Per watertype worden circa 25 oppervlaktewateren onderzocht in een reeks van sterk tot niet beïnvloed. De onderzoeksduur bedraagt

minimaal 4 tot 5 jaar.
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Begrippenlijst

Abiotisch:
Abundantie:

Anthropocentrisch:
Anthropogeen:
Assimitatie:

Atmosfeer:
Aquatisch:
Biocoenose:

Biochemisch zuurstofverbruik (B.Z.V.):
Biomassa:
Biosfeer:
Biotisch milieu:

Biotoop:
Carnivoor:
Climax:

Complexiteit:
Consument:
Cultuurlijk:
Decompositie:
Degradatie:
Destruenten (reductoren):
Detritus-eter:
Diversiteit:

het niet-levende milieu bestaande uit onder andere de anorganische
voedingszouten, de klimaatfactoren en de bodemgesteldheid.
aantal individuen van een soort.
het mensgericht denkenoftewel het geloof dat de mens het middelpunt
en het doel van het heelal is.
door de mens beïnvloed of veroorzaakt.
het proces waarbij een organisme uit stoffen, die van buitenaf, dus in
de vorm van voeding zijn opgenomen, zelf zijn eigen lichaam kan
opbouwen en onderhouden.
de dampkring, de uit een mengsel van gassen bestaande luchtlaag die
de aarde omgeeft.
van het water.
levensgemeenschap, het planten- en dierengezelschap in een bepaald
levensgebied.
de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor de biologische afbraak van het
afbreekbare deel van de waterverontreiniging.
het totale gewicht van levende organismen per oppervlakte- of
ruimte-eenheid.
het totale natuurlijke levensgebied van de aarde met de dieren- en
plantenwereld, ai het leven in zee en alle micro-organismen.
het levende milieu bestaande uit planten en dieren.
het levensgebied van een afzonderlijke soort of een levensgemeenschap.
een dierlijk organisme dat zich voedt met andere levende dierlijke
organismen.
de stabiele eindfase van een successie, bestaande uit planten en dieren in evenwicht met elkaar en met het milieu.
de mate van ingewikkeldheid van een ecosysteem in vormen en
processen.
het organisme dat door andere organismen, planten (primair) of dieren
(secundair), gemaakte organische stoffen gebruikt.
planten- en dierenwereld zijn grotendeels door de mens bepaald.
de afbraak van organisch materiaal.
de afname van de mate van ontwikkeling van een levensgemeenschap.
de schimmels en bacteriën die het „afval” in de natuur afbreken tot
mineralen.
organisme dat zich voedt met kleine deeltjes van dode planten en
dieren.
aanduiding van het aantal verschillende soorten planten en/of dieren
per oppervlakte-eenheid of per groep (bijvoorbeeld ecosysteem) oftewel de mate van verscheidenheid.

Dynamiek:

de temporele variatie oftewel een zekere mate van verandering (van
moment tot moment).

Ecocentrisch:

het ecosysteem-gericht denken, de leer die het ecosysteem, de ecologie centraal stelt.
de wetenschap van de wederzijdse relaties van de organismen (planten, dieren, mensen) onderling en met hun milieu.
een samenhangend geheel van levende organismen en de nietlevende omgeving, inclusief de relaties tussen de samenstellende
delen.
voedselrijk.

Ecologie:
Ecosysteem:

Eutroof:
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Eutrofiëring:
Extensief:
Fauna:
Flora:
Fotosynthese:

Functioneren:

Fytoplankton:
Generalist:
Gradiént:
Habitat:
Half natuurlijk:
Herbivoor:

Hydrofyt:
Hydrosfeer:
Hypertroof:
Indicator:
Intensief:
Irreversibel:

Kosmosfeer:
Kwetsbaarheid:

Levensgemeenschap:

Lithosfeer:

Macrofauna:
Macrofyt:
Macroklimaat:

Macronutriénten:

Mesotroof:
Metabolisch:
Microfyt:
Microklimaat:
Micronutriënten:
Mineralisatie:

Natuurlijkheid:
Niche:
Nutriënt:

(Grieks: overvoeding) het voedselrijk worden van het water gewoonlijk
als gevolg van directe of indirecte menselijke invloed.
hier in de zin van beheersmaatregelen, maatregelen die weinig invloed
uitoefenen op de levensgemeenschap.
dierenwereld.
plantenwereld.

(koolzuurassimilatie); het proces waarbij groene planten onder invloed
van licht koolzuurgas en water omzetten in koolhydraten (suikers), bij
dit proces komt zuurstofvrij.
hiermee worden de processen werkzaam in het ecosysteem aange-

duid.

"

het plantaardig deel van plankton.
organisme dat voorkomt in een grote reeks van milieu-omstandigheden.
gebied waarbinnen de invloed van een of enkele milieufactoren in een
bepaalde richting geleidelijk verandert.
woongebied van een bepaald organisme.
soorten grotendeels spontaan, structuur echter door de mens bepaald
en sterk afwijkend van wat ter plaatse natuurlijk zou zijn.
dier dat zich nagenoeg uitsluitend met levende planten voedt.
waterplant dat wil zeggen plant waarvan de vegetatieve delen zich
normaal in het water of op het wateroppervlak bevinden.
het water op het aardoppervlak.
extreem voedselrijk.
organisme dat nauwe eisen stelt aan zijn milieu en daardoor bij geringe
veranderingen in het milieu snel verdwijnt, signaal voor verandering.
hier in de zin van beheersmaatregelen, maatregelen die zeer grote
invloed uitoefenen op de levensgemeenschap.
onomkeerbaar, hier in de zin van wijziging van abiotische milieufactoren die gelden als randvoorwaarde voor de aanwezigheid van een
bepaalde levensgemeenschap.
het heelal (van belang zijn de werking van de zwaartekracht, eb- en
vloedbeweging, seizoenritme e.d).
de mate waarin een ecosysteem dynamiek kan verdragen.
een verzameling van organismen van verschillende soorten die voorkomen in een bepaalde omgeving en die met elkaar en met die omgeving in wisselwerking verkeren.
de steenschaal die de vaste korst van de aarde vormt.
met het blote oog waarneembare waterdieren.
hogere waterplant.
het klimaat op het niveau van continenten, landen of landstreken.
de negen chemische elementen die de basis vormen van de levende
materie (zuurstof, waterstof, koolstof, stikstof, fosfor, kalium, calcium,
magnesium en zwavel).
middelmatige voedselrijkdom (tussen oligo- en eutroof in).
omzetting van stof in een organisme.
ééncellige waterplant.
het klimaat in een geografisch nauw begrensd deel van de aarde
bijvoorbeeld in een bos.
een chemisch element nodig als voedingsstof voor de plantengroei,
maar in zeer kleine hoeveelheden (sporenelementen).
het proces waarbij door werking van voornamelijk bacteriën organisch
materiaal omgezet wordt in anorganisch materiaal.
mate van onafhankelijkheid van het menselijk handelen.
alle verschillende betrekkingen van een soort met het milieu, die zijn
functioneren mogelijk maken, de levenswijze.
voedingsstof.
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Oligotroof:
Pionier:
Plankton:
Populatie:
Primaire produktie:
Producent:

voedselarm.
organisme dat zich het eerst in een gebied waar nog geen levende
organismen voorkomen, manifesteert.
alle kleine organismen die vrijzwevend in het water leven.
een groep organismen van eenzelfde soort die in een bepaald gebied bij
elkaar leven.
de opbouw van organisch materiaal door planten.
organisme dat uit anorganische stof, organische stof en zuurstof
produceert.

Reversibel:

Saprobie:
Saprobiëring:
Saprofiet:
Specialist:
Stabiliteit:
Structuur:
Successie:
Trofie:

Vervangingsgemeenschap:
Zoöplankton:

omkeerbaar, hier in de zin van abiotische milieufactoren die gelden als
randvoorwaarde voor de aanwezigheid van een bepaalde levensgemeenschap.
de toestand met betrekking tot de concentraties van organische
voedingsstoffen.
het rijk worden van het water aan organische voedingsstoffen.
organisme dat zich voedt met dode organische stoffen.
organisme dat in hoge mate is aangepast aan bepaalde milieu-omstandigheden.
de mate waarin ecosystemen ondanks allerlei invloeden van buitenaf
min of meer zichzelf blijven.
de onderlinge rangschikking van en de samenhang tussen de onderdelen van een systeem.
de vervanging van een levensgemeenschap door een andere in de
reeks van pionier- naar climaxgemeenschap (primaire successiereeks).
de toestand met betrekking tot concentraties van anorganische voedingsstoffen, de mate van voedselrijkdom.
levensgemeenschap die optreedt na een verstoring.
het dierlijk deel van het plankton.
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1.

De functie van het natuurlijk milieu voor de menselijke samenleving

Onder de functie van het natuurlijk milieu voor de samenleving wordt de mogelijkheid tot het bevredigen
van behoeften, voor zover die voortvloeit uit de eigenschappen van het natuurlijk milieu, verstaan. Deze
behoeften hebben betrekking op het voortbestaan van individuen, groepen of de soort als geheel (de
continuiteit van het menselijk leven) alsmede op een zo hoog mogelijke kwaliteit van dat bestaan, nu en
in de toekomst.
De voornaamste functies van het natuurlijk milieu zijn:
1. _produktiefuncties; de produktiefuncties hebben betrekking op de leverantie van materie en energie
vanuit het natuurlijk milieu.
Hierbij kunnen wordenonderscheiden:
a. natuurlijke produktiefuncties; waarbij de produktie zonder menselijk ingrijpen plaatsvindt (bijvoorbeeld leverantie van licht, warmte, zuurstof, water, delfstoffen en biomassa (jacht, visserij);
b. agrarische produktiefuncties; die worden omschreven als produktiefuncties gelokaliseerd in
daartoe min of meer ingerichte milieus waarin veelal de biologische producenten worden
aangebracht (bijvoorbeeld landbouw, bosbouw, vis-, oester- en mosselcultures);

2.

3.

4.

draagfuncties; de draagfuncties zijn die functies waarbij het natuurlijk milieu drager is van menselijke activiteiten, artefacten en afvalstoffen. De draagfunctie voor afvalstoffen wordt wel de opvangfunctie genoemd. Deze opvangfunctie is onder te verdelen in werking als isolatie (concentratie van
afvalstoffen zoals stortplaatsen) of als verdunning (verdunning van afvalstoffen in lucht, bodem en
water) waarbij het effect terugloopt of zelfs geheel verdwijnt. De capaciteit van het natuurlijk milieu
voor deze functie is zeer beperkt;
informatiefuncties; de informatiestroom van het natuurlijke milieu naar de samenleving is van
levensbelang voor de laatste. De informatiefuncties houden verband met oriëntatie (het belevingsaspect), educatie, indicatie (de signaalfunctie), wetenschapsbeoefening, reservering (reservoir van
natuurlijke genen) en ontwikkeling (de toepassing van de mechanismen werkzaam in het natuurlijk
milieu dienstbaar maken aan de samenleving).
Onder signaalfunctie wordt de informatie die de mens kan putten uit kwantitatieve verschuivingen
in aantallen organismen als gevolg van veranderingen in het milieu, met als uitersten het verdwijnen of verschijnen van een soort, verstaan;
regulatiefuncties; de regulatiefuncties zijn de functies van het natuurlijk milieu die selecterend en
regulerend werken op de materie- en energiestromen. Steeds gaat het daarbij om de afname van
vormen van milieudynamiek, om demping van processen (vaak in de „hogere" werkingssferen
(bijlage paragraaf 2)). Voorbeelden zijn:
—

regulatie van factoren uit de kosmosfeer (verminderen kosmosferische straling);

—

regulatie van factoren uit de atmosfeer (handhaving zuurstof-koolzuurevenwicht, klimaatregulatie);

— regulatie van factoren uit de hydrosfeer (opvang en verdamping van regenwater door de
vegetatie, vasthouden van bodemwater);
— regulatie van factoren uit de lithosfeer (bescherming tegen erosie);
— regulatie van factoren uit de biosfeer (voorkomen van ziekten en plagen).
Daarnaast kan de reinigingsfunctie (waartoe geluidabsorptie, filtering van stof door vegetatie,
zelfreinigend vermogen van water e.d. behoren) tot de regulatiefuncties gerekend worden (naar
Rijksplanologische dienst, 1977).

2.

Het globaal ecologisch model

Het aquatisch of waterecosysteem vormt het studie-object van de aquatische ecologie. Alvorens het

begrip aquatisch ecosysteem als zodanig te hanteren, eerst enkele vereenvoudigde, samenvattende
opmerkingen over de samenstellende componenten, de opbouw en de processen van en zich afspelend
in een aquatisch ecosysteem.
Een ecosysteem is een samenhangend stelsel van levende organismen (de biotische componenten) en

de niet-levende omgeving (de abiotische componenten of het milieu), inclusief de relaties tussen de
samenstellende delen. De begrenzing van een ecosysteem is variabel; zo kan men de hele biosfeer van
de aarde een ecosysteem noemen maar ook een kleine vijver. Geen enkel ecosysteem is volledig

gesloten. Steeds zijn er wel relaties met de wijdere omgeving die een rol spelen (figuur 2). In dit
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onderzoek wordt van ecosysteem gesproken bij stelsels in de orde van grootte van een ven, een kolk, een
bovenloop van een beek, enzovoorts.
Om het gecompliceerde stelsel van componenten en relaties in een ecosysteem bruikbaar te maken is
een globaal ecologisch model opgesteld. De gedachten voor zo’n model zijn ontleend aan de rapporten
van de Rijksplanologische dienst (1977), Maarel & Dauvellier (1978) en Bakker, Klijn en van Zadelhoff
(1979) en berusten op het dominantieprincipe.
In elk ecosysteem zijn de volgende facetten te onderscheiden; de componenten of samenstellende
delen, de relaties tussen de componenten, de processen die in het systeem werken (het functioneren) en
de wijze waarop de componenten als gevolg van relaties en processen ruimtelijk zijn verdeeld (de
ruimtelijke ordening of de structuur).
Voor meer gedetailleerde informatie over het globaal ecologische model wordt verwezen naar „Maarel,
E. van der & Dauvellier, P.L., 1978. Naar een Globaal ecologisch model voor de ruimtelijke ontwikkeling
van Nederland. Deel 1 en deel 2. Ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, Staatsuitgeverij, ‘s-Gravenhage”’.
De componenten
De componenten in een ecosysteem kunnen gerangschikt worden in een hiérarchische ordening naar
belangrijkheid omdat de werking van de componenten wederzijds is maar van ongelijke grootte, orde of
van ongelijk belang. De componenten beinvioeden elkaar over en weer, alleen niet steeds in dezelfde
mate. De meest overheersende componenten zijn die vanuit de kosmosfeer waartoe de zwaartekracht,
het seizoenritme en het dag-nachtritme behoren.
Deze invloeden zijn in hoge mate bepalend voor de structuur en de ontwikkelingsmogelijkheden van de
overige componenten. Na de kosmosfeer zijn de componenten uit de atmosfeer die de voornaamste
beperkingen en mogelijkheden voor de overige componenten leveren. Via de componenten van litho- en
hydrosfeer komen we dan bij de biosfeer.
De componenten van een ecosysteem zijn in een rangordemodel als volgt weer te geven:
werkingssfeer
niet-levende
componenten

component

kosmosfeer

voorbeeld
(zonlicht, dag- en nacht-

>> - A eee

atmosfeer

ritme, seizoen) wind,

klimaat

pa
at
lithosfeer

neerslag, temperatuur,
zwaartekracht

bodem

en
ae
hydrosfeer

geomorfologie, moedermateriaal

vorm

natuurlijk profiel, meandering
natuurkundige eigenschappen van de stof H20,
organische en anorganische stoffen (chemische

water

|

ee

milieufactoren)

levende componenten

biosfeer

<=

1

planten

—

dieren

—

bacteriën, schimmels,
algen, hogere waterplanten

_micro-, macrofauna,
vissen, reptielen, amfibiën, vogeis, zoogdieren

De dominerende werking van „hogere werkingssferen over „lagere wordt weergegeven door de dikte
van de pijlen in bovengenoemde tabel.
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Deze rangordeverhoudingen tussen de werkingssferen hebben niet geleid tot een volledige dictatuur
van ,,hogere” over ,,lagere”’ sferen. Juist in de biosfeer hebben zich mogelijkheden ontwikkeld voor hier
tegenin werkendekrachten (bijvoorbeeld zo kan het plantendek tot op zekere hoogte de bodemgesteldheid, de waterhuishouding en het (micro)klimaat reguleren), maar ook in de anderesferen is dit het
geval.
Op deze manier is een dynamisch evenwicht tussen de sferen en dus de componenten ontstaan. In dit
hiérarchisch model staan de componenten centraal. De componenten vormen randvoorwaarden voor
de processen die in het systeem plaatsvinden. Omgekeerd hebben de processen hun weerslag in de
structuur. De eerste relatie is echter van overwegend belang.
De relaties
Structuur en processen in het ecosysteem zijn mogelijk omdat de componenten in relatie staan met
elkaar, ze beïnvloeden elkaar. De invloed zal groter zijn naarmate de component hoger in de rangorde
staat. Aan de andere kantis de gevoeligheid voor beïnvloeding juist bij de „lagere“ componenten het
grootste. Met name de planten en dieren, die op vele plaatsen het dynamisch evenwicht in stand
houden, zijn bijzonder kwetsbaar. Verstoring of vernietiging van structuren in de levende natuur kan een
kettingreactie op gang brengen die tot catastrofale gevolgen leidt (bijvoorbeeld ontbossing).
Elk organisme staat onder invloed van de overige levende en de niet-levende milieucomponenten zoals
in het volgende schema wordt aangegeven:
levende

componenten

PT

organisme

+

f

niet-levende

componenten
Verder blijkt dat elk organisme een bepaalde levensruimte of woonplaats (habitat) en een bepaalde
levenswijze of beroep (niche) heeft. De eerste is de structurele en de tweede de functionele plaats van

een organisme in een ecosysteem. Levensruimte en levenswijze worden door alle relaties van het
organisme met zijn levende en niet-levende milieu bepaald.
Net als het organisme heeft ook de levensgemeenschap (oftewel het levende deel, de planten en dieren)

van het ecosysteem een levensruimte (het biotoop) terwijl de levenswijzen van de afzonderlijke soorten
te zamen het functioneren van de levensgemeenschap bepalen. Hierbij geldt dat geen twee soorten
dezelfde levenswijze kunnen hebben.
De volgende relaties staan centraal bij het functioneren van een ecosysteem:
a. relaties tussen niet-levende componenten onderling.
De invloed van een niet-levende component op een andere component zal groter zijn wanneer deze
hoger in de rangorde staat. Zo wordt de oorspronkelijke aard van de bodem bepaald door het klimaat
(bijvoorbeeld veenvorming). De beschikbaarheid van verscheidene zouten wordt onder andere in
belangrijke mate bepaald door de aard van het bodemmateriaal. Deze zouten (bijvoorbeeld N, P, 5,
Na, K‚, Ca, Mg, Fe, Si, Clen sporenelementen) dienen weer voor de opbouw van organisch materiaal;
b. relaties tussen niet-levende en levende componenten.
Als voorbeeld van dit type relaties noemt het l.M.P. (1980-1984) de volgende, hier in hiërarchische
volgorde gerangschikt:
1.

straling (onder andere licht, dat overigens vooral van belang is als energiebron voor eco-

2.

systemen) of licht is direct of indirect de drijvende kracht van het gehele aardse ecosysteem. Als
differentiërende factor speelt licht een rol door variaties in kleur en intensiteit die in het water
kunnen optreden, waardoor de aard van de levensgemeenschap beïnvloed wordt. Omgekeerd
maar minder overheersend beïnvloedt schaduwwerking van planten de lichtintensiteit;
de op organismen uitgeoefende krachten, met name die als gevolg van de aantrekking van de
aarde en die als gevolg van bewegingen in niet-levende componenten zoals wind, stroming en
dergelijke. In stromend water (beken, rivieren) komen organismen voor die aangepast zijn aan
de voortdurende beweging van het water. Zowel in horizontale als in verticale richting is de
levensgemeenschap hieraan aangepast. Omgekeerd kunnen waterplanten de waterstroom
afremmen;
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3.

de temperatuur is een alles doordringende levensfactor. De voortplantingssnelheid, fysiologische processen, groei e.d. van organismen zijn sterk afhankelijk van en aangepast aan de
temperatuur. Door de metabolische processen echter wordt de temperatuur lokaal beïnvloed

4.

5.

door de organismen;
de macroscopische, driedimensionale vormen (zoals grootte, diepte, vorm van het profiel,
morfologische aspecten van de bodem) van en in het ecosysteem. Zo beïnvloedt bijvoorbeeld de
oevermorfologie direct de vestigingsmogelijkheden voor hogere waterplanten. Omgekeerd
leggen deze planten weer slib in de oever vast;
de fysische en chemische eigenschappen van lucht, bodem en water. Voor de samenstelling
van de levensgemeenschappen in oppervlaktewateren spelen variaties in beschikbaarheid van
anorganische stoffen (onder andere zouten) een belangrijke rol. Producenten (organismen die

Cc.

anorganische stoffen omzetten in organische verbindingen) gebruiken de anorganische stoffen.
Destruenten (organismen, meestal bacteriën en schimmels, die organische stoffen afbreken tot
mineralen) daarentegen „produceren” anorganische stoffen. Behalve de hiergenoemde relaties, alle onderdeel van het voedselrelatiepatroon, kunnen de meeste fysische en chemische
eigenschappen in sterke mate het al dan niet voorkomen van een soort bepalen. Het voorkomen
van bepaalde soorten is bijvoorbeeld sterk aan de zuurgraad gerelateerd. Omgekeerd kunnen
waterplanten de zuurgraad sterk beïnvloeden;
relaties tussen levende componenten onderling.
De relaties tussen organismen worden meestal opgedeeld in voedsel- en niet-voedselrelaties:
1. voedselrelaties.
Het |.M.P. (1980-1984) deelt het ecosysteem op in een aantal fundamentele componenten ten
aanzien van de voedselrelaties:
| anorganische materie, Il. producenten, II. consumenten, IV. dode organische materie en V.
afbrekers. De relaties tussen deze componenten zijn weergegeven in figuur 3. In deze figuur
worden de materiekringlopen en de energiestroom weergegeven. Producenten (plantaardige
organismen) zetten met behulp van energie (zonlicht) anorganische materie om in levende
organische materie (fotosynthese). In deze organische verbindingen zit energie opgeslagen.
Consumenten (dieren, vaak onderverdeeld naar herbivoren (planteneters) en carnivoren
(vleeseters)) eten producenten of andere consumenten. Wanneer producenten, consumenten
en afbrekers sterven worden ze door de afbrekers (bacteriën, schimmels en een aantal diersoor-

2.

ten) omgezet, uiteindelijk in anorganische materie.
Er is dus een kringloop van materie (meer of minder „open”’, afhankelijk van aan-en afvoer naar
en van buitenaf) en een stroom van energie (bij elke stap wordt een deel van de energie omgezet
in warmte die verloren gaat). Dit basispatroon van voedselrelaties, de voedselketen of het
voedselweb, is in bijna alle ecosystemen aanwezig;
niet-voedselrelaties.
Er kan een tamelijk groot aantal niet-voedselrelaties tussen organismen onderling worden
onderscheiden (tabel 3). Het begrip neutraliteit is in deze eenvoudige tabel vooral van belangom
aan te duiden dat er ook een aantal organismen zijn die elkaar niet beïnvloeden. De overige
voorbeelden worden in de tabel toegelicht.

De processen

De componenten en hun relaties vormen randvoorwaarden voor de processen die in een ecosysteem
plaatsvinden. Bij deze processen kan onderscheid worden gemaakt tussen evenwichtsprocessen en
veranderingsprocessen.
1. Evenwichtsprocessen.
Bij de evenwichtsprocessen houden een aantal tegengestelde processen elkaar in een dynamisch
evenwicht. In natuurlijke situaties wordt deze dynamische toestand in volgroeide ecosystemen
(climax) aangetroffen. In een volgroeid ecosysteem blijft het aantal soorten organismen ongeveer
constant. De limiet van dit aantal wordt gesteld door het fysisch-chemisch milieu (klimaat, bodem,
vorm, water) en de evolutionele achtergrond van de levensgemeenschap. Het volgroeid ecosysteem

houdt zichzelf in stand doordat het schommelingen en storingen in het milieu tot op zekere hoogte
kan opvangen. Een volgroeid ecosysteem heeft een hoge inwendige stabiliteit. In Nederland worden
volledig volgroeide ecosystemen vrijwel nergens meer benaderd.
Veranderingsprocessen.
Wanneer een proces een ander overheerst leidt dit tot verandering. Deze veranderingen werken van
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buiten af op het systeem in en kunnen van natuurlijke als van menselijke oorsprong zijn.
a.
Natuurlijke veranderingsprocessen.
In onvolgroeide ecosystemen speelt zich altijd een ontwikkelingsproces (successie) af.
Dit wil zeggen dat de aanwezige organismen elkaar en de niet-levende componenten op een
zodanige wijze beïnvloeden, dat veranderingen in het ecosysteem optreden, die zich weerspiegelen in de soortensamenstelling van dat ecosysteem. Er blijken zich tijdens de successie een
aantal wetmatigheden voor te doen.
In de eerste plaats kenmerkt zich de successie door:
*_een afname van de dynamiek binnen het ecosysteem.
Onder dynamiek (temporele variatie) wordt de mate van verandering van moment tot
moment van de componenten, zowel van de levende (de levensgemeenschap) als van de
niet-levende (het milieu) in de tijd verstaan. Deze afname manifesteert zich in:
*_een toename van het aantal soorten en de complexiteit van de onderlinge relaties (ruimte-

lijke variatie).
Het relatiestelsel tussen ruimtelijke en temporele variatie in een ecosysteem is weergegeven in
figuur 4.
Terwijl het soortenaantal toeneemt, nemen de aantallen individuen per soort van vergelijkbare
aard af. Voorts nemen in de loop van de successie de rijkdom aan levensvormen, de verscheidenheid aan geproduceerde organische verbindingen en de variatie in het ruimtelijk
patroon toe, oftewel de inwendige stabiliteit neemt toe.
Met deze toename wordt de soortensamenstelling en het aantal individuen binnen een populatie (groep van organismen van één soort) steeds constanter. De levensduur van de elkaar
opvolgende levensgemeenschappen wordt steeds langer. De grenzen van de ontwikkeling van
ecosystemen tijdens de successie worden bepaald door de mate van de gepaard gaande afname
in milieudynamiek. Met de afname in dynamiek binnen het ecosysteem gaat namelijk een
afname in dynamiek van milieucomponenten gepaard. Waarbij het laatstgenoemde proces het
eerste overheerst. De grenzen waarbinnen de afname in milieudynamiek mogelijk is, bepalen
de mate van ontwikkeling van het ecosysteem. Ook het karakter van de soorten wijzigt zich
tijdens deze onwikkeling. Snelgroeiende, kort levende en in grote getalen vertegenwoordigde
soorten worden in de loop van de successie vervangen door zich langzaam ontwikkelende lang
levende soorten. Ook zijn de eerst optredende soorten (pioniersoorten of ,,generalisten’’) veelal
weinig kieskeurig voor wat betreft hun milieu-eisen en dynamiekminnend terwijl in latere
stadia de soorten (,„specialisten’) meestal sterk gespecialiseerd zijn in hun milieukeuze waarbij
de variatie in milieufactoren echter ook is toegenomen.
Dit komt ook tot uiting in de onderlinge relaties tussen de soorten. De ontwikkeling van de
onderlinge relaties leidt tot een steeds ingewikkelder wordende structuur binnen het ecosysteem. Vooral de voedselrelaties, maar ook de overige afhankelijkheidsbetrekkingen, nemen
toe in complexiteit.

E

Er ontstaat een steeds fijner vertakt web van relaties. Daardoor kunnen schommelingen of
storingen die om een of andere reden optreden, in een volgroeid systeem, snel worden gedempt.
In de loop van de successie verandert ook de energiestroom door het ecosysteem. In jonge
successiestadia wordt door planten en dieren meer energie vastgelegd in de vorm van organische verbindingen dan het verbruik voor de levensprocessen (ademhaling, beweging e.d). Er is
een overschot aan organisch materiaal. Hierdoor neemt tijdens de successie de totale hoeveelheid organisch materiaal in het ecosysteem (de biomassa) toe. De verhouding tussen opbouw
en verbruik nadert bij het voortschrijden van de successie echter tot 1. Door efficiënt gebruik te
maken van de energiestroom door het ecosysteem, kan het ecosysteem in ver ontwikkelde
successiestadia een grote hoeveelheid biomassa onderhouden. Het verschil tussen opbouw en
verbruik van energie wordt de groei (produktie) van het ecosysteem genoemd. Uit het vorenstaande blijkt dat de groei het grootst is tijdens jonge successiestadia.
Tenslotte hangt de mogelijkheid van de ontwikkeling van een soortenrijk ecosysteem ook af van
de mate van uitzonderlijkheid van het milieu. In die milieus die in de loop van de geologische
geschiedenis uitzonderlijk zijn geweest, zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling van aangepaste soorten in mindere mate aanwezig geweest. Dit geldt zeker voor een aantal door de mens
gecreëerde milieus.
Na deze globale beschrijving van de successie iets over de dominantieverhoudingen tijdens dit
proces.
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Al uit figuur 5 blijkt (zie de dikte van de relatiepijlen) dat het milieu meer bepalend is voor de
levensgemeenschap dan omgekeerd. Dit betekent dat veranderingen in het milieu gemakkelijker leiden tot veranderingen in de levensgemeenschap dan omgekeerd.
Binnen het milieu zijn dan weer de eerder genoemde rangordeverhoudingen aanwezig (figuur
5), verder dat veranderingen in de dynamiek (vooral de milieudynamiek) gemakkelijker leiden tot
veranderingen in de ruimtelijke variatie (vooral de variatie aan soorten organismen binnen een
levensgemeenschap) dan omgekeerd. Ook tussen hoge en lage waarden van variatie en dynamiek onderling zijn dominantieverhoudingen aanwezig.
Lage waarden van de ruimtelijke variatie zijn dominant over hoge; wat wil zeggen dat veelvormigheid gemakkelijker overgaat in eenvormigheid dan omgekeerd. Hoge waarden in dynamiek
zijn daarbij dominant over lage; hetgeen betekent dat weinig dynamische systemen gemakkelijker overgaan in meer dynamische dan omgekeerd.
Dit alles impliceert dat ecosystemen tijdens de successie de moeilijke weg naar lagere waarden
van dynamiek en hogere variatie, bewandelen. Dit is tevens het belangrijkste kenmerk van de
natuurlijke veranderingsprocessen.
b.

Menselijke veranderingsprocessen.
Kennis van de hierboven aangegeven dominantieverhoudingen geeft ons de mogelijkheid
processen te beïnvloeden en te sturen (te beheren) in een gewenste richting maar het betekent

tevens verstoringen in het natuurlijk ecosysteem en dus ons leefmilieu.
De successie kan alleen ongestoord verlopen indien de milieucomponenten in de tijd gezien niet
essentieel veranderen. Het huidige ingrijpen van de mens op het natuurlijk milieu leidt tot een
verhoging van de dynamiek (voornamelijk de milieudynamiek) en dus een afname van de
variatie (voornamelijk de soortenrijkdom). De huidige invloed van de mens gaat daarmee
regelrecht in tegen de van nature aanwezige ontwikkelingstendenzen van ecosystemen. Door
plotselinge verhoging of verlaging van een milieufactor kunnen soorten ter plaatse uitsterven.
De successie wordt teruggedraaid en er is dan tijd nodig om het ecosysteem tot op het oude
niveau te herstellen. Uiteraard hebben opeenvolgende veranderingen dit effect in sterkere
mate. Dit soort veranderingen zijn voor het ecosysteem „onvoorspelbaar’. Er moet echter op
gewezen worden dat regelmatig wederkerende en dus voorspelbare’ veranderingen dit effect
niet hebben, omdat de organismen zich hieraan hebben kunnen aanpassen.
Een jaarlijks op hetzelfde tijdstip wederkerende beheersmaatregel (bijvoorbeeld het schonen
van sloten) behoeft niet verstorend te werken op de ontwikkeling van de planten en dieren op de
lange termijn.
’
,,Onvoorspelbare”’ dynamiek leidt tot een afname of een laag blijven van de soortenrijkdom. Het
meermalig op onregelmatige tijden in het jaar schonen van watergangen leidt tot een verarming
in soorten planten en dieren.
Successiereeksen kunnen optreden vanaf een initieel stadium, bepaald door de natuurlijke
niet-levende omstandigheden (klimaat, bodem), via een aantal ontwikkelingsstadia naar het

eindstadium, het volgroeid ecosysteem. Dit wordt de primaire successiereeks genoemd. Na een
onvoorspelbare storing of beïnvloeding kan het aanwezige ecosysteem verstoord (gedegradeerd) zijn en treedt een secundaire successie op waarbij een aantal vervangingsstadia (secundaire ontwikkelingsstadia) worden doorlopen. Deze secundaire successie wordt bijvoorbeeld
doorlopen na een verontreiniging bij het proces van zelfreiniging.
Wanneer de verstoring reversibel is, door het ecosysteem ongedaan gemaakt kan worden, zal
de secundaire successie leiden tot het herstel van het oorspronkelijk ecosysteem. Bij een
irreversibele verstoring echter zal de secundaire successie leiden tot een geheel nieuw eindstadium. De verstoring is ingrijpender naarmate deze op een hoger rangordeniveau ingrijpt (figuur
5):
De structuur
De componenten met hun onderlinge relaties (of structuur) vormen randvoorwaarden voor de processen

die in het ecosysteem plaatsvinden. Omgekeerd hebben de processen hun weerslag in de structuur. De
structuur is drager van processen, waarbij een proces niets anders is dan een verandering in structuur.

Structuur is tevens drager van informatie. In de structuur zit informatie betreffende de componenten, de
relaties en de processen opgeslagen.

Naast de belangrijke structuuraspecten van soortensamenstelling en abundantie ligt in de structuur van
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een ecosysteem ook informatie opgeslagen betreffende:
— trofieniveaus en biomassaverhoudingen van de niveaus;
— mate van specialisatie van soorten zoals nichebreedte, habitatkeuze en dergelijke;
— groei en reproduktiepatroon;
— complexiteit van voedselrelaties zoals competitie, predator-prooi relaties en dergelijke;
— complexiteit van levenstijd.
Gezien de informatie-inhoud van de structuur van een ecosysteem wordt de structuur in dit onderzoek

als onderzoeksobject gekozen.

3.

Natuurlijke situatie

Het is in ons sterk gecultiveerd land moeilijk te spreken over een natuurlijke situatie. Bijna elk water is op
een bepaalde manier in de tijd door de mens beïnvloed. Het is daarom zinvol om het begrip „natuurlijk
nader te omschrijven. Onder natuurlijke wateren worden de volgende drie groepen van wateren
verstaan:
1. volledig natuurlijke wateren; wateren die niet door de mens zijn ontstaan of gegraven en die ook niet
door de mens op enigerlei wijze zijn beïnvloed. Wateren met een natuurlijke structuur en waarin
organismen optreden volgens de lijnen van de primaire (oftewel natuurlijke) successie. Wateren
waarin een natuurlijk ecosysteem aanwezig is (bijvoorbeeld enkele bronnen en bronbeken in
Twente, vennen in het dekzandgebied);
2. bijna natuurlijke wateren; wateren die niet door de mens zijn ontstaan of gegraven maar die op
extensieve schaal door de mens zijn beïnvloed.
Wateren waarin toch een natuurlijke ontwikkeling van het ecosysteem heeft kunnen plaatsvinden
(bijvoorbeeld natuurlijke beken waar eens een bocht is afgesneden);
3. half natuurlijke wateren; wateren die door de mens zijn ontstaan of gegraven maar die daarna nog
steeds op extensieve schaal of niet meer door de mens zijn beïnvloed. Wateren met een door de
mens bepaalde structuur maar waarin een natuurlijke primaire successie is verlopen (bijvoorbeeld
sommige sloten, sommige petgaten).
Tegenover de term natuurlijk staat de term cultuurlijk, dit zijn plaatsen waar de menselijke invloed
overheerst. Tussen natuurlijk en cultuurlijk is een heel scala van mogelijke toestanden aanwezig.
Wegens het meestal afwezig zijn van historische gegevens, alsmede door de veelvuldige beïnvloeding
van een groot aantal oppervlaktewateren door de mens, is het onmogelijk van elk oppervlaktewater
afzonderlijk de natuurlijke toestand te beschrijven.
De natuurlijke toestand kan echter per type oppervlaktewater worden beschreven waarbij naar een zo
ver mogelijke detaillering wordt gestreefd.

4.

Beïnvloeding

Organismen leveren de informatie over de structuur en het functioneren van een ecosysteem. Elk
organisme afzonderlijk reageert volgens een specifiek patroon op een bepaalde milieufactor (figuur 6). In
het ecosysteem reageert het organisme echter niet alleen op één maar op het samenspel van alle
levende en niet-levende milieufactoren te zamen. Door het in een bepaald ecosysteem aanwezig of juist
afwezig zijn van soorten of combinaties van soorten met een bepaalde abundantie, de levensgemeen-

schap, kan de aard en mate van het complex van milieufactoren definieerbaar zijn.
De biologische waterbeoordeling maakt gebruik van deze indicatieve waarde van soorten en/of
levensgemeenschappen.
Elk organisme heeft invloed op zijn milieu bijvoorbeeld door erin te lopen, er voedsel aan te onttrekken en
er afval in te deponeren. Ook de mens heeft lange tijd niet veel anders gedaan totdat de technologische
ontwikkelingen hem in staat stelden zich te onttrekken aan de natuurlijke gesteldheid van zijn milieu. De
mens is als milieufactor voor organismen en ecosystemen van grote betekenis. Voor een belangrijk deel
is de menselijke invloed te beschouwen als neveneffect van handelingen die op een ander doel gericht
zijn. De aard en mate van beïnvloeding verschilt van water tot water.
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Het is belangrijk onderscheid te maken tussen wateren met een natuurlijke oorsprong (waarbij elk
menselijk ingrijpen als beïnvloeding kan worden betiteld) en wateren die door de mens ontstaan of
gegraven zijn met een bepaalde gebruiksfunctie (waarbij alleen een remming door de mens van een
natuurlijke ontwikkeling van het ecosysteem behorende bij dat gebruiksdoel als beïnvloeding kan
worden gezien).
Het effect van een bepaalde aard en mate van beïnvloeding wordt weerspiegeld in de opbouw van het
ecosysteem. Beïnvloeding van het waterecosysteem kan op drie manieren geschieden:
1. fysische beïnvloeding; bijvoorbeeid thermische verontreiniging, normalisatie, kanalisatie, stuwing,
radio-actieve verontreiniging, betreding;
2. chemische beïnvloeding; bijvoorbeeld nutriëntentoevoer (eutrofiëring), organische verontreiniging
(saprobiëring), verontreiniging door zware metalen en andere gifstoffen;
3, biologische beïnvloeding; bijvoorbeeld het introduceren van uitheemse organismen, beschaduwing.

Bij de menselijke beïnvioeding zijn vooral de anorganische en organische belasting van het water
weerspiegeld in respectievelijk trofie en saprobie van belang.
Trofie is de toestand metbetrekking tot de concentraties van anorganische voedingsstoffen, de voedselrijkdom van het water. Eutrofiëring is de verhoging van de voedselrijkdom in het ecosysteem door
oorzaken van buitenaf.
Saprobie is de toestand met betrekking tot de concentraties van organische voedingsstoffen, de organische belasting van het water.
Saprobiëring is de verhoging van de organische belasting van het ecosysteem door oorzaken van
buitenaf. In stromende wateren treedt van nature eutrofiëring en saprobiëring op gaande van de bron
naar de benedenloop. De relatie tussen trofie en saprobie wordt in figuur 7 weergegeven. Met de dikte
van de cirkel kan de natuurlijke trofie- en saprobiegraad worden weergegeven. Niet alle sectoren zullen
gelijke dikte hebben. De grootte van de pijlen kan eveneens variëren. Figuur 8 laat nog eens de
wederzijdse invioed van toevoer van organische en anorganische stof zien. De processen die samenhangen met de structuurparameters trofie en saprobie zijn produktie en decompositie.
Men kan de anorganische en organische belasting beschouwen ais evenzo vele andere milieufactoren
die van buiten op het ecosysteem inwerken. In paragraaf 2 van deze bijlage is al gesteld dat „onvoorspelbare” veranderingen van milieufactoren de successie beïnvloeden en vaak terugdraaien. Hierbij zullen
volgroeide ecosystemen (bijvoorbeeld oligotrofe vennen) een grotere terugslag ondervinden door anorganische of organische belasting dan jonge systemen. Dit is te verklaren doordat bij jonge systemen de
betrekkelijk eenvoudige relaties tussen de soorten veel kunnen verdragen waardoor het systeem ook
met andere waarden voor ailerlei parameters kan blijven bestaan. Het jonge ecosysteem is in dit geval in
staat belastende (verontreinigende) stoffen op te vangen, vast te houden en om te zetten in voor het
systeem zelf onschuldige mineralen of organische verbindingen. Een goed voorbeeld hiervan is de
biologische zelfreiniging van het water. De biologische zelfreinigingscapaciteit is van volgroeide ecosystemen lager dan van jonge ecosystemen. De uitwendige stabiliteit ten aanzien van belasting met
anorganische en organische stoffen neemt dus af tijdens de successie. De kans dat de belasting te groot
is voor het ecosysteem neemt toe. Bij een te grote belasting wordt het successiestadium waarin zich het
ecosysteem bevindt, teruggedraaid.
De levensgemeenschap verandert in een vervangingsgemeenschap (degradatiefase) behorende bij de
aard en mate van de heersende beïnvloeding. Of omgekeerd door het in een bepaalde abundantie
aanwezig of juist afwezig zijn van soorten of soortencombinaties, de levensgemeenschap, kan de aard
en mate van beïnvloeding definieerbaar zijn. Deze levensgemeenschap vormt een successiestadium in
de reeks van de bij het betreffende watertype behorende climax tussen enerzijds de aarden omvang van
een beïnvloeding met de daarbij behorende waargenomen ecologische verschuiving en anderzijds de te
accepteren ecologische verschuiving. Voor het bereiken van de te accepteren ecologische toestand,
behorende bij een bepaalde beïnvloeding, moeten beheersrichtlijnen worden aangegeven. De bij een
bepaald gebruiksdoel behorende beïnvloeding op de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater
dient volgens deze richtlijnen te worden geminimaliseerd zodat de levensgemeenschap een secundaire
successiereeks kan doorlopen.
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5. Ecologisch waterbeoordelingssysteem
Een bepaalde taak of functie die aan een oppervlaktewater wordt toegekend, brengt een aantal functieof kwaliteitseisen met zich mee. Deze kwaliteitseisen kunnen worden geformuleerd als normen voor het
oppervlaktewater en worden gemeten met behulp van parameters.
Wanneer meerdere functies samengaan (wat meestal het gevai is) zijn bruikbare parameters nodig om
de mate van functieverlies te bepalen. Dit vereist een parametersysteem dat is gebaseerd op het
functioneren van het gehele waterecosysteem. Onontbeerlijk voor dit uitgangspunt is het bepalen van
de actuele en potentiële toestand waarin het oppervlaktewater verkeert. Er is dan niet langer sprake van
emissiebewaking, maar van doelgericht beheer van het oppervlaktewater als multifunctioneel systeem.
Bij dit alles is per water een belangenafweging en prioriteitstelling ten aanzien van functies beslissend.
Beoordelingssystemen worden vaak gezien als zijnde star en subjectief. Een systeem dat open staat voor
kritiek, aanvullingen en verbeteringen is zeker niet star en wanneer alle stappen in het systeem
reproduceerbaar zijn gebaseerd op objectief geformuleerde criteria, hoeft het systeem niet subjectief te
zijn, het is evenwel veranderlijk.
De ecologische waterbeoordeling is een toegepast aspect van de aquatische ecologie, waarbij op grond
van het organismenbestand en/of organismenactiviteit een oordeel wordt gegeven over de toestand
van het aquatisch milieu, waarin deze organismen zich bevinden. De organismen fungeren als indicatoren van het ecosysteem, waarbij het fysisch-chemisch milieu van het water èn de bodem als randvoorwaarde kan worden beschouwd. Met het aquatisch milieu wordt niet alleen de fysisch-chemische aard
van de waterfase van het oppervlaktewater verstaan, maar het gehele ecosysteem. Dit omvat naast de
waterfase ook de bodem, de oeverzone en het op dit systeem van invloed zijnde omringende land.
De eerste gedachten voor een ecologisch waterbeoordelingssysteem dateren uit het midden van de 19e
eeuw tegelijk met de ontwikkeling van grotere steden en de opkomst van de industriën. In eerste
instantie betrof het de relatie tussen organismen en organische verontreiniging (saprobiesysteem). Dit
systeem maakt gebruik van indicatorsoorten (een structuurparameter) voor organische verontreiniging.
Het saprobiesysteem is ontwikkeld door Kolkwitz & Marsson (1908, 1909).
Voor een uitvoerig overzicht van de ontwikkeling van saprobiesystemen kan verwezen worden naar
Slàdecek (1973). In Nederland ontwikkelde Moller-Pillot (1971) een saprobiesysteem waarin op basis
van de macrofauna-samenstelling, de mate van organische belasting in Brabantse laaglandbeken kan
worden afgelezen.
Naast het gebruik van indicatorsoorten is een tweede ontwikkeling binnen de structurele benadering
van het ecosysteem waarneembaar, namelijk het gebruik van diversiteitsmaten. Een goed en vergelijkend overzicht voor het gebruik van diversiteitsmaten wordt gegeven door Hellawell (1978).
De functionele benadering van ecosystemen in relatie tot waterkwaliteitsbeoordelingssystemen is
ontwikkeld door Naumann (1921) en Thienemann (1921, 1931) in de vorm van het trofiesysteem (de
mate van voedselrijkdom). In ons land is dit systeem door verschillende auteurs bediscussieerd (Parma,
1967; Schroevers, 1968; Geelen, 1969).
Het saprobie- en trofiesysteem zijn beide eenzijdige systemen aangezien bijvoorbeeld het gehalte aan
organische stof niet altijd op organische verontreiniging behoeft te wijzen, maar ook kan duiden op
natuurlijke produktiviteit. Omgekeerd kan een hoge mate van voedselrijkdom een direct gevolg zijn van
een bodem rijk aan mineralen (klei).

OV Ne

Caspers & Karbe (1967) hebben in dit verband getracht beide systemen met behulp van een functionele
benadering, te verbinden. Voor ecologische waterbeoordeling is echter een koppeling van structurele en
functionele parameters in een „overall benadering nodig.
Tot op heden zijn veel systemen voor waterkwaliteitsbeoordeling ontwikkeld. Geen enkel systeem
echter blijkt het oorspronkelijke structurele saprobiesysteem in wezen te veranderen. Alleen de functionele benadering vormt in deze een wezenlijke aanvulling. Hieruit mag geconcludeerd worden dat
ondanks de onvolkomenheden van het saprobiesysteem, dit systeem een goede basis vormt voor
toekomstige ontwikkelingen.
Slàdecek (1973) integreert de bestaande beoordelingssystemen en stelt een meer dimensionaal
systeem voor waarbij een aantal ‚„sub'‘systemen onderscheiden worden:
systeem van saprobie (inclusief trofie);
systeem van toxiciteit;
systeem van radio-activiteit;
systeem van cryptosaprobie (mate van beperking door fysische factoren);
systeem van … eee enz.
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Elk systeem kan daarbij in een aantal klassen worden onderverdeeld. Het is zaak om de invloed van elke
afzonderlijke factor op de organismen te isoleren en bewijzen. Uiteindelijk kan op basis van een
ecologisch monster een specifieke beïnvloeding uit dit meerdimensionaal systeem worden geanalyseerd. Voorgesteld wordt het systeem van Slàdecek tot drie subsystemen te beperken namelijk:
1. subsysteem van fysische beïnvloeding;
2. subsysteem van chemische beïnvloeding;
3. subsysteem van biologische beïnvloeding.
Bij systemen voor de meting van aard en mate van beïnvloeding behoren maten voor de beschrijving
en/of beoordeling. Uitdrukkelijk moet gesteld worden dat een maat voor de beschrijving van een
ecosysteem op zich geen oordeel over de waarde van dit systeem voor de mens inhoudt. Wel kan men die
maat daartoe gebruiken.
Uit de historie van de waterkwaliteitsbeoordeling bleek dat het ecosysteem gekenmerkt wordt en
beoordeeld werd op basis van twee te onderscheiden eigenschappen:
1. de structuur;
2. het functioneren.
Onderstaand zullen in het kort een aantal parameters besproken worden welke als voorbeeld kunnen
dienen ter beschrijving van het waterecosysteem:
ad 1. structuurparameters:
— soortenrijkdom; het aantal soorten per levensgemeenschap;
— abundantieverdeling; de dichtheid van het aantal individuen per soort in de levensgemeenschap;
— biomassaverdeling; de biomassaverdeling over de soorten in een levensgemeenschap;
— diversiteit; de mate van verscheidenheid van de levensgemeenschap waarbij de verscheidenheid is
gerelateerd aan de soortenrijkdom en de abundantieverdeling (te meten met behulp van een index of
grafisch);
— vergelijkend waarderende parameters; het vergelijken van waargenomen toestanden met gekozen
referenties in termen van soortensamenstelling, rijkdom en abundantieverdeling;
— soorts informatie-inhoud:
a. indicatoren; soorten van de levensgemeenschap die een bepaalde abiotische toestand
indiceren;
b. functionele structuur; soorten van de levensgemeenschap die informatie leveren over de
processen (zoals trofieniveaus, voedselrelaties);

ad 2. functie-parameters:
— intensiteit van de opbouw (primaire produktie); de toename van de hoeveelheid organisch materiaal
per tijdseenheid;
— intensiteit van de afbraak (decompositie); de afname van de hoeveelheid organisch materiaal per
tijdseenheid;
— _nutriënt-turn-over; de omzettingssnelheid en verblijftijd van nutriënten;
— consumentenactiviteit; de respiratie, omvang en groei van de consumenten in de levensgemeenschap.

6. Watertypen
a. Klimaat
Het klimaat vormt een sterk dominante factor voor het voorkomen van verschillende ecosystemen. Het

klimaat is in de loop der tijden aan sterke veranderingen onderhevig geweest. De aanvoer van de
verschillende soorten gesteenten of de vorming van veen is in hoge mate gekorreleerd aan deze
klimaatsschommelingen. Het klimaat van Nederland wordt tot de gematigde maritieme klimaten met
neerslag in alle seizoenen gerekend. Vele klimaatsfactoren vertonen voor Overijssel een verloop van
west naar oost. Onder invloed van lokale factoren zoals verschillen in expositie ten opzichte van de
inkomende zonnestraling, de mate en soort van begroeiing, de hoogteverschillen en dergelijke kan het
microklimaat, het klimaat direct van invloed op een bepaald water, echter sterk verschillen. Gezien het
dominante karakter van het zogenaamde „„macro'-klimaat op het voorkomen, de groei en ontwikkeling
van planten en dieren wordt klimaat als randvoorwaarde van het ecosysteem beschouwd.
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b. Bodem
Voor een goed begrip van de tweede randvoorwaarde van het ecosysteem namelijk de bodem is een
beschouwing van de recente geologische geschiedenis in combinatie met de geomorfologie, de bodemgesteldheid en de hoogteligging van belang. De aard van het moedermateriaal vindt zijn directe
weerslag in de chemische samenstelling van het oppervlaktewater. Bij deze beschouwing valt de nadruk
op de afzettingen die aan of nabij het oppervlak liggen.
Ten oosten van Almelo komen zeer oude afzettingen aan of dicht bij het oppervlak voor (Oost-Nederlands
plateau). Ten westen duiken de oude afzettingen in noordwestelijke richting zeer snel tot grote diepte
weg. De oudste afzettingen die op het plateau aan of nabij het oppervlak voorkomen, zijn Muschelkalk uit
de Midden-Trias in het dal van de Buurscherbeek, mergel en zandsteen uit het Krijt bij Losser en in het
dal van de Glanerbeek en tertiaire zeeklei op talrijke plaatsen op het Oost-Nederlands plateau. Hierdoor
zijn de Buurser- en Glanerbeek dan ook van nature kalkrijk.
De overige bodems zijn alle tijdens het Quartair gevormd. Het oudste gedeelte van dit tijdperk (Pleistoceen) werd gekenmerkt door glaciale en interglaciale perioden. Vooral de laatste twee ijstijden hadden
een belangrijke invloed op de huidige landschapsvorm.
Tijdens het Saalien (de voorlaatste ijstijd) is het landschap bedekt geweest door landijs. Toen zijn de
stuwwallen (heuvelruggen in Midden- en Oost-Overijssel) ontstaan en werd keileem en fluvioglaciaal
zand afgezet. Behalve de duidelijke stuwwallen komt nog een aantal kleine hoogten voor die ook door het
ijs zijn beinvloed, maar waarin de stuwing slechts zwak is (de glaciale storingszones in Midden-Twente).
Ophet plateau en de stuwwal bij Markelo ligt de keileem ondiep, soms zelfs aan het oppervlak. Het
keileem komt ook plaatselijk aan de oppervlakte in de Noordoostpolder (onder andere nabij Urk, Schokland, in het Voorsterbos), in de omgeving van Steenwijk en Vollenhove en op de geërodeerde flanken van
de stuwwallen. Het keileem heeft een brede sortering in korrelgrootte, is tamelijk ondoorlatend, de
bovenste meters zijn ontkalkt en er komen vrij veel stenen in voor. De beken die deze keileem aansnijden
hebben gevarieerd substraat (zand, grint, stenen) en zijn Ca-arm.
Bij het afsmelten van het ijs zijn fluvioglaciale (grindhoudend grof zand) sedimenten afgezet die op het
plateau en onder andere bij Holten, Markelo en Langeveen plaatselijk aan de oppervlakte treden.
Karakteristiek voor de laatste ijstijd zijn de dekzanden. Op het plateau ligt het als een dunne laag over de
oudere afzetting. Ten westen van het plateau is in het algemeen een dikker pakket afgezet. Gedurende
koude tijden met weinig begroeiing zijn de droogliggende, mineralogisch arm tot zeer arme zanden
gesorteerd en verstoven, terwijl droge delen werden uitgeschuurd door het oppervlakkig afstromende
water over de bevroren ondergrond.
Zeer belangrijk in verband met de natuurlijke waterhuishouding is het ontstane microreliëf van het
dekzandoppervlak. Flauwe, vaak afvoerloze depressies wisselen af met koppen of langgerekte ruggen.
De laagten volgende beken zijn op de zandgronden in de bovenlopen voedselarm. De door oude dalen
over leem of klei stromende waterlopen vertonen overgangen naar voedselrijkdom. Ook de benedenlopen zijn voedselrijker. Op de hellingen of aan de voeten van de stuwwallen komen nog enkele
bronbeken voor.
Gedurende het Holoceen (de jongste periode in het Quartair) ontwikkelden zich de venen; het laagveen
in het westen en noordwesten en het gebied van de polder, het hoogveen temidden van pleistocene
zandgronden. In de slenken op het voedselarme dekzand ontstonden al dan niet in relatie met het
hoogveen ook door regenwater gevoede voedselarme vennen bijvoorbeeld vennen in het Buurserveen,
Elsenerveen, Notterveen en het Molenven.
Voor een belangrijk deel zijn de venen in de laate eeuwen afgegraven voor turfwinning en later tot
veenkoloniale gronden aangemaakt. De oorspronkelijke toestand van de venen is verstoord door ontwatering, het graven van trekgaten, kanalen en langgerekte wateren, zodat thans geen veenvorming meer
plaatsvindt. Van de grote veencomplexen in het noordoosten van de provincie resten slechts kleine als
natuurreservaat beheerde gebieden.
In het noordwesten van Overijssel verhief het laagveen zich steeds verder boven het grondwater
waardoor zich plaatselijk hoogveen kon ontwikkelen. Het gehele gebied is de laatste eeuwen sterk door
de mens beïnvloed. Zo ontstonden petgaten, vaarten, meertjes en meren. De stuifzanden, die hier en
daar verspreid in het zandgebied worden aangetroffen zijn voornamelijk door occupatie van de mens
ontstaan. In deze stuifzanden is het laagveen deels afgeslagen en deels bedekt met een laag klei. Ook
zuidelijker, in de polder Mastenbroek en in het Kamperveen werd door de zee of vanuit de IJssel een laag
klei op het veen gedeponeerd. In de IJsseldelta en het Kampereiland werden onder invloed van de
zwakke getijdenwerking van de Zuiderzee kleigronden afgezet. Rivierklei wordt alleen langs de IJssel
gevonden. Alle oppervlaktewateren op kleigrond zijn van nature rijk aan mineralen.
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Langs de Overijsselse riviertjes en benedenlopen van beken als Vecht, Dinkel, Regge en Schipbeek,
komt een onregelmatig patroon van afzettingen van strokenklei of leem afgewisseld met hoger liggende
dekzanden, voor. De kleilagen of leemlagen zijn veelal niet dikker dan enkele dm’s en rusten op zand. Op
drassige plekken in de beekdalen werd broekveen gevormd. De riviertjes en benedenlopen waren van
nature matig voedselrijk. Door hun meanderende karakter ontstonden stilstaande afgesneden rivierarmen. Ook bij de rivier de IJssel was dit mogelijk totdat in de 14e eeuw de loop werd gefixeerd door
bedijking. Alleen bij dijkdoorbraken werden overslagen gevormd en ontstonden diepe kolken en wielen.
c. Waterhuishouding
Ruvsweg kan men zeggen, dat het lagedeel van de provincie, noordelijk en westelijk van Zwolle,
grotendeels in polders ligt, waarvan het water kunstmatig via sloten en weteringen op het buitenwater
gebracht wordt. Deze watergangen zijn door de mens gegraven.
De rest van de provincie heeft hoofdzakelijk een natuurlijke afwatering. De globale stroomrichting is hier
met name in de winter overeenkomstig de algemene terreinhelling van het zuidoosten naar het
noordwesten. Door de aanleg van nieuwe sloten (gewijzigde detailontwatering), door beekreguleringen
en beekkanaliseringen, door aanleg van stuwen en bemalingsinstallatiesis bijna overal in de natuurlijke
toestand ingegrepen.
Droogvallende waterlopen zijn een vertrouwd beeld geworden hoewel zij van nature alleen in bovenloopjes van beken voorkwamen. Nieuwe watertypen als sloot- en kanaalbeken ontstonden.
Op de veenontginningsgronden (bijvoorbeeld rond Vriezenveen of Staphorst) zorgden wijken en sloten
voor een gewijzigde ontwatering.
Een nieuwe, op de kwaliteit van de wateren ingrijpende wijziging van de waterhuishouding, speelt
recentelijk in Salland en in het noordoosten van de provincie. Hier worden grote gebieden in de zomer
van water voorzien via de Overijsselse en Twentekanalen.
Als gevolg van natuurlijke processen en menselijke ingrepen zijn 3 categorieën wateren te onderscheiden:
|
__natuurlijk stromende wateren (bijvoorbeeld beken, riviertjes, rivieren).
Deze categorie heeft onder invloed van het menselijk handelen (onder andere stuwing, normalisatie, kanalisatie) een reeks van fysische degradatiefasen doorlopen waarvan wateren als slootbeken,
kanaalbeken en als eindpunt kunstmatig stilstaande wateren (sloten) een gevolg zijn;
Il. natuurlijk stilstaande wateren (bijvoorbeeld rivierarmen, kolken, vennen);
IL. gegraven wateren (bijvoorbeeld sloten, kanalen, zandwinplassen).
d. Watertypen

Om de aanwezigheid en geaardheid (eventueel kwetsbaarheid) van evenwichtsprocessen dan wel
natuurlijke veranderingsprocessen in oppervlaktewateren te doorzien en de effecten van menselijke
veranderingsprocessen te beschrijven en te voorspellen voor de componenten water (fysischchemische parameters), planten en dieren worden voor de keuze van fysisch-geografische watertypen

die dienen als uitgangspunt van dit onderzoek, de componenten klimaat, bodem en vorm als randvoorwaarden beschouwd en als uitgangspunt gehanteerd (figuur 5).
Daarnaast is het mogelijk Overijssel volgens hydrologische en cultuurhistorische criteria op te delen in
een 15-tal watereenheden, namelijk (figuur 9):
1. _N.O.P.-1 afwaterend op het IJsselmeer;
2. Kampereiland, N.O.P.-2 en de andere polders voor zover deze afwateren op de randmeren van het
IJsselmeer;
3. boezem van Vollenhove;
4. het IJsseldal;
5. het stroomgebied van de Nieuwe Wetering;
6. het Overijssels kanaal;
7. het kanaal Raalte-Deventer;
8. het stroomgebied van de Schipbeek;
9. de Twentekanalen;
10. het stroomgebied van de Regge;
11. het stroomgebied van de Dinkel!;
12. het stroomgebied van de Reest;
13. het Ommerkanaal;
14. het Zwartewater;
15. het stroomgebied van de Vecht.
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Een integratie vande genoemde kenmerken (klimaat, bodem, vorm, hydrologie en cultuurhistorie) levert
een indeling van de Overijsselse oppervlaktewateren in 20 typen op (tabel 4).
De IJssel en de Vecht, ondanks bochtafsnijding en oeverversteviging, met het Zwartewater zijn de enige
rivieren. Dinkel, Regge, Schipbeek en Reest vallen in de categorie riviertjes. Het Ganzediep en de Goot
worden voorlopig ook tot de riviertjes gerekend, ze zijn nagenoeg stilstaand maar bezitten verder alle
eigenschappen van riviertjes. De biologische criteria dienen hierover uitsluitsel te geven. De overige
natuurlijke vrij afstromende watertypen, het bronbeekje en de beek, komen voor in het Dinkel- en het
oostelijk Reggegebied. Vergraven, vrij afstromende watertypen zijn de slootbeek en de kanaalbeek. Deze
komen voor in het Reggegebied, in Salland, het Schipbeekgebied en in het bovenstroomse stroomgebied
van de Vecht. In droge perioden kunnen trajecten van vrij afstromende watergangen tijdelijk droogvallen. Deze droogvallende watergangen treffen we in het gehele pleistocene deel van de provincie aan.
Vergraven of gegraven waterlopen waarin het water, uitgezonderd in natte perioden, nagenoeg stilstaat, kunnen ingedeeld worden in de typen sloot (onder te verdelen naar bodem in klei, zand,
hoogveenontginnings-, en laagveensloot) en kanaal (met op veengronden de vaart). Sloten worden in
vrijwel alle delen van de provincie veelvuldig aangetroffen.
De belangrijkste kanalen en vaarten zijn achtereenvolgens:
Twentekanalen, kanaal Almelo-De Haandrik, kanaal Deventer-Raalte, Overijsselse kanalen, kanaal
Almelo-Nordhorn, Omleidingskanaal, de kanalen in de Noordoostpolder (deze wateren hebben ongelukkigerwijs het achtervoegsel vaart”), de vaarten van Noordwest-Overijssel, de vaarten in het gebied
rond Vriezenveen-Kioosterhaar, Afwateringskanaal, Coevorden-Vechtkanaal, Ommerkanaal, Lutterhoofdwijk en Dedemsvaart.
De Dedemsvaart bijvoorbeeld voldoet overigens deels aan de criteria van een vaart en deels aan die van
een kanaal. Ook hier dienen de biologische criteria uitkomst te bieden.
Ronde of onregelmatig gevormde watertypen van natuurlijke oorsprong zijn ven, kolk/kreek en oude
rivierarm. Vennen worden aangetroffen in het Dinkel- en Schipbeekgebied, in Noordoost-Overijssel en
het Staphorsterveld. In de IJsseldelta en de polders in Vollenhove bevinden zich enige voormalige
kreken. Deze zijn ontstaan door getijdewerking in de voormalige Zuiderzee. Kolken en oude rivierarmen
worden aangetroffen langs de IJssel, de Vecht en het Zwartewater. Dit geldt ook voor de tichelgaten.
Tichelgaten hebben evenals petgaten, vijvers/stadswateren en poelen/drinkputten geen natuurlijke
ontstaanswijze. De boezem van Vollenhove wordt gekenmerkt door petgaten, meertjes en meren. Ten
slotte kunnen de randwateren van het IJsselmeer genoemd worden: Ketelmeer, Zwartemeer, Kadoelermeer, Vollenhovermeer en Vossemeer.
Bij de uitwerking van dit onderzoek zal gestreefd worden naar een beschrijving van watertypen per
regionaal te onderscheiden waterkwaliteitsgebied.

7. Voorbeeld deelprojectbeschrijving
PROVINCIALE WATERSTAAT IN OVERIJSSEL
Aquatisch ecologisch onderzoek
Titel:
macrofyten- en macrofaunagemeenschappen in kanalen.
Probleem:
kanalen zijn een door de mens gegraven watertype met als oorspronkelijk gebruiksdoel scheepvaart. Een aantal kanalen doet vandaag de dag
geen dienst meer als scheepvaaritweg. Zodoende treden andere
gebruiksfuncties zoals berging van water, recreatiewater, natuurlijk
milieu voor organismen, drinkwater e.d. op de voorgrond. Al deze
gebruiksfuncties hebben in meer of mindere mate invloed op de aanwezige macrofyten en macrofauna. Een tweede belangrijke factor van
invloed op de organismensamenstelling is de aard van de bodem. Zo
kunnen we kanalen (ongelukkigerwijs vaarten genoemd) op kleigronden in de Noordoostpolder, op zandgronden in Salland en Twente en op
hoogveenontginningsgronden in Noordoost-Overijssel onderscheiden.
Voor het opstellen van een watertypologie voor Overijssel is het van

belang te weten welke kwaliteitsgradiënten in de bodemkundig verschillende kanalen aanwezig zijn.
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Doel:

Onderzoek:

Gebied van onderzoek:
Aanvang en duur:

het opstellen van een referentiekader (in een reeks van natuurlijk tot
sterk beinvloed) voor het watertype kanaal in Overijssel ten behoeve
van de ecologische waterkwaliteitsbeoordeling met behulp van macrofyten en macrofauna.
— selectie van ongeveer 25 monsterpunten op basis van de volgende
criteria; bodemtype, aard en mate van de verschillende vormen van
beïnvloeding. Deze selectie vindt plaats na een veld- en literatuurverkenning;
— bemonstering van de gekozen monsterpunten op macrofyten en
macrofauna;
— determinatie;
— het leggen van een relatie tussen de verschillende vormen van
beïnvloeding, de bodem en de opbouw van het ecosysteem in
termen van macrofyten- en macrofaunasamenstelling;
— het aangeven van beheersrichtlijnen voor het zo optimaal integreren van de algemeen ecologische functie met de overige functies
van kanalen.
Overijssel.
juli-december 1982.

Aquatisch ecologisch onderzoek
Titel:
microfytengemeenschappen in kanalen.
Probleem:
kanalen zijn een door de mens gegraven watertype met als oorspronkelijk gebruiksdoel scheepvaart. Een aantal kanalen doet vandaag de dag
geen dienst meer als scheepvaartweg. Zodoende treden andere
gebruiksfuncties zoals berging van water, recreatiewater, natuurlijk
milieu voor organismen, drinkwater e.d. op de voorgrond. Al deze
gebruiksfuncties hebben in meer of mindere mate invloed op de aanwezige microfyten.
Een tweede belangrijke factor van invloed op de organismensamenstelling is de aard van de bodem. Zo kunnen we kanalen (ongelukkigerwijs
vaarten genoemd) op kleigronden in de Noordoostpolder, op zandgronden in Salland en Twente en op hoogveenontginningsgronden in
Noordoost-Overijssel onderscheiden.
Voor het opstellen van een watertypologie voor Overijssel is het van
belang te weten welke kwaliteitsgradiënten in de bodemkundig verschillende kanalen aanwezig zijn.
Doel:
het opstellen van een referentiekader (in een reeks van natuurlijk tot
sterk beïnvloed) voor het watertype kanaal in Overijssel ten behoeve
van de ecologische waterkwaliteitsbeoordeling met behulp van microfyten.
Onderzoek:
— selectie van ongeveer 25 monsterpunten op basis van de volgende
criteria; bodemtype, aard en mate van de verschillende vormen van
beïnvloeding. Deze selectie vindt plaats na een veld- en literatuurverkenning;
— bemonstering van de gekozen monsterpunten op microfyten (2x in

de tijd);
— determinatie;
— het leggen van een relatie tussen de verschillende vormen van
beïnvloeding, de bodem en de opbouw van het ecosysteem in

Gebied van onderzoek:
Aanvang en duur:

termen van de microfytensamenstelling;
— het aangeven van beheersrichtlijnen voor het zo optimaal integreren van de algemeen ecologische functie met de overige functies
van kanalen.
Overijssel.
juli-december 1982.

cm

Olie

Landbouwafval

Vast afval
Overig chemisch afval

Biologische gegevens

Bacterién: weinig/matig/veel/geen
Wieren/Flap bedek %:

Datum

Tijd

Weersgesteldheid op monsterdag

Bewolking: helder/ged./geh./licht/zwaar/bewolkt

Net/bezinking/knijp/schraap

Neerslag: geen/af en toe/regen/mist

Windkracht: windstil/matig/hard/zeer hard

Monsterdiepte (cm):

Niet meegenomen dieren:

Droog:ja/nee/plaatse ijk

Stroming (cm/s)

Doorzicht: helder/matig/troebel/zeer troebel

Aard van de geur: neutraal/H2S/fenol/muf/,,riool””

Geur: Dedimo eines

Waterstandswisseling (cm)
Kwelindic
e:geen /ijzerneerstag/,oliefilm””/br. troebel

Planten buiten monster

Dieren buiten het monster

Dianummer(s)

| Aantal stenen/takken:

Breedte (m)

Aard indicatie:

In de loop/op beide/linker/rechter oever (s)

Aantal bodemhappen/steken:

Watertype

Opperviakte (m?)

Onbekend

Onlangs voor de helft onderhouden

Onderhoud: spuiten/maaien/baggeren/profilering

vorm

Net/bodemhapper/steekbuis/hand.

Onlangs onderhouden

Monsterlengte (m):

Fysische gegevens

Luchttemperatuur gemiddeld

3

Microfyten:

Bewolking: helder/ged./geh./licht/zwaar/bewolkt

Macrofauna:

Methode

Weersgesteldheid vooraf (2 dagen)

flukt.

Niet onlangs onderhouden

microfauna/kwal/kw/macrofauna/kwal/kw

|, vers./gefixeerd

Monster: microfy ten/kwal/kw/macrofy ten/kwal/kw

Luchttemperatuur 86:

Waterhapper

Onderhoud

clust. ja/nee

Vegetatie bed. % boven water

Windrichting: N/NW/W/ZW/Z/Z0/O/NO

Windrichting: N/NW/W/ZW/Z/Z0/0/NO

Industrielozing

clust. ja/nee

Geen

Huishoudelijk afval

clust. ja/nee

Drijvende waterplanten bed. %

Vegetatie bed. % onder water

Neerslag: geen/af en toe/regen/mist

Windkracht: windstil/matig/hard/zeer hard

Gier

Watermonster meegenomen: ja/nee

Verontreinigingsindicatie (s)

O2-verz.%

Veldmonsternummer

iP

EGV(mS)

Gemeente

O2-geh. (mg/l)

PH

Plaats

Macrofauna: opmerking

Kaartblad

Chemische gegevens

Nummer watergang

Stafkaartcoördinaten

Watertemperatuur °C:

bodem:

Watervegetatie: opname

Lichtintensiteit (E/cm?) 10 cm diepte:

Naam onderzoeker(s)

Naam water

Veldgegevens

Aquatisch ecologisch onderzoek

Provinciale waterstaat in Overijssel
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8. Veldformulieren

E/cm? /bes. ged.
E/cm?

Opmerkingen:

Situatie benedenstrooms:

Situatie bovenstrooms:

Bodemprofiel:

Oevervegetatie:

Oevergebruik: stedelijk/bos/houtwal/heide/akker/weiland

beschaduwingt.o.v. N/NW/W/ZW/Z/ZO/O/NO

% lichtwegname/open veld

rechter oever/geen

Beschaduwing: zwak/matig/redelijk/veel van beide/linker/

beton/basalt/hout/stenen beschoeiing

taludhoek 30° /45° /60° /90°

Profiel: onregelmatig/regelmatig

niet/matig/sterk/genormaliseerd

niet/zwak/sterk/meanderend

Watergangsconditie:

Omgeving

plaatselijk/overal

begroeid met algen/bacteriën

flap bladeren/takken bedekt/rottingsslib/anaerobie

Substraattoestand : schoon/met slib/modder

plaatselijk/overal

hoogveen/laagveen

Substraattype: stenen/kiezel/grof zand/fijn zand/ zavel/klei/

Bodem

Bodemprofieltekening

Profieltekening
Bovenaanzicht tekening (incl. plaats of situatieschets monsters)
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Stafcoörd.:

Kaartblad:

ONDERGEDOKEN

WATER

Soortenlijst

bedekking algen

bedekking onderwaterlaag

bedekking drijflaag

bedekking bovenwaterlaag

totale bedekking

dikte sapropeliumlaag

hoogte onderwaterlaag

hoogte bovenwaterlaag/oeverlaag

vegetatiestructuur

expositie N/NO/O/ZO/Z/ZW/W/NW

helling

diepte

lengte/breedte verhouding

oppervlakte (m2)

schaal Tansley/Braun-Blanquet

Opname

Herhalingsopname:

Datum:

Gemeente:

Plaats:

Nummer watergang:

Naam water:

Naam onderzoeker:

Provinciale waterstaat in Overijssel

OEVER

BOVEN WATER

DRIJVEND

Aquatisch ecologisch onderzoek
Macrofyten - veldopname
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Tabel 1: kenmerken van het fysisch/chemisch en ecologisch onderzoek
Ecologisch

Fysisch/chemisch

ieder monster is een momentopname

een monster geeft een beeld van de toestand over een langeretijd te nuanceren
naar:
* microfyten: één tot enkele weken
pracre ax na * raerefyten: drie tot zes maanden
* macrofyten: één tot twee jaar
iedere bepaling geeft maar één factor dus
een monster geeft een beeld van het waéén parameter van het waterecosysteem
terecosysteem als totaliteit met veel paraweer
meters
bemonstering en analyse kosten relatief
bemonstering en analyse kosten relatief
weinig tijd maar is afhankelijk van het
meer tijd (afhankelijk van het te vergelijken
aantal te meten parameters
aantal parameters)
kwantificering van de aard en concentratie
resultaten kunnen moeilijk in harde cijfers
van bepaalde stoffen (afhankelijk van de
worden weergegeven, de aard van de
bepalingsmethode)
kwantificering is anders
incidentele gebeurtenissen worden vaak
is een resultante van het effect van gegemist of als uitschieter beschouwd
beurtenissen in de tijd
geeft directe aanwijzing over de kwantiteit
geeft wel een kwalitatieve maar geen
van bepaalde vervuilingsbronnen
kwantitatieve aanwijzing van bepaalde
vervuilingsbronnen

Tabel 2: lijst van deelprojecten

OONDARwNA

Deelprojecten macrofyten en macrofauna
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten
Macrofyten

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
macrofaunagemeenschappen
Macrofyten en macrofaunagemeenschappen

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

bronnen en bronbeekjes.
beken.
riviertjes en rivieren.
slootbeken.
kanaalbeken.
laagveensloten.
hoogveen- en zandsloten.
kleisloten.
kanalen.
vaarten.
vennen.
kolken en tichelgaten.
oude rivierarmen.
zandwinplassen.

in petgaten.

in meertjes en meren.
in vijvers en stadswateren.

in poelen en drinkputten.
Macrofyten en macrofaunagemeenschappen in randwateren van het IJsselmeer.

Macrofyten en macrofaunagemeenschappen in droogvallende watergangen.

op wh =

Deelprojecten microfyten
Microfytengemeenschappen
Microfytengemeenschappen
Microfytengemeenschappen
Microfytengemeenschappen
Microfytengemeenschappen

in
in
in
in
in

rivieren en riviertjes.
kanaalbeken.
kanalen.
vaarten.
vennen.
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Microfytengemeenschappen in
Microfytengemeenschappen in
Microfytengemeenschappen in
Microfytengemeenschappen in
Microfytengemeenschappen in
Microfytengemeenschappen in
Microfytengemeenschappen in

Al
12:

kolken en tichelgaten.
oude rivierarmen.
zandwinplassen.
petgaten.
meertjes en meren.
vijvers en stadswateren.
randwateren van het IJsselmeer.

Tabel 3: niet-voedselrelaties tussen organismen onderling

relatie

invloed op
organisme/groep

korte omschrijving van de relatie

1
a.

Neutraliteit

0

b.

Concurrentie

—

c.

Parasitisme

ate

d.

Antibiose

0

e.

Commensalisme

tk

f.

Prioriteit

0

g.

Symbiose

Er

h.

Mutualisme

fe

O =
— =
+ _=

geen van beide organismen of groepen 1 en 2
beinvloedt de andere.
beide organismen of groepen 1 en 2 worden in
bestaan beperkt.
organisme(n) 1 parasiteert ten nadele van

organisme(n) 2.
organisme(n) 1 levert nadeel op voor organisme(n) 2 zonder eigen voordeel.
organisme(n) 1 trekt voordeel uit de relatie met
organisme(n) 2 zonder de laatste nadeel te
bezorgen.
organisme(n) 2 trekt voordeel uit de relatie met

organisme(n) 1 zonder de laatste nadeel te
bezorgen.
relatie is voor beide organismen of groepen 1
en 2 voordelig.
relatie is voor beide organismen of groepen 1
en 2 voordelig en noodzakelijk.

de relatie heeft geen duidelijke invloed.
de relatie heeft een beperkende, nadelige invloed.
de relatie heeft een bevorderende, voordelige invloed.
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Tabel 4: watertypen

F

Lijnvormige watergangen

indicatie milieufactor

stroomrichting

eenzijdig
vrij-afstromend

eenzijdig
vrij-afstromend

stroomsnelheid

> 20 cm/s
zand, eventueel
vermengd met
stenen of slib
natuurlijk

0-20 cm/s
gemengd zand/
slib

substraat

ontstaan profiel

vergraven

geen ofstroming in beide
richtingen
0 (5) cm/s
onafhankelijk

onafhankelijk

onafhankelijk
onafhankelijk

ver- of gegra-

onafhankelijk

ven

type
b.

0,5-1,5 m

bron(beek)

d.

S25 cm

bovenloopje

b.

1,5-10 m

beek!

d.

15-50 (100 cm)

b. 10-30 m
det (3rm

riviertje

bs > 30m
dtm

rivier

1
2

3

slootbeek

sloot?

kanaalbeek

kanaal /vaart?

droogvallende
watergang

Onder te verdelen in boven- (b. 1,5-3 m), midden- (b. 3-5 m) en benedenloop (b. 5-10 m, d. 50-100 cm).
Onder te verdelen in klei-, zand-, laagveen-, en hoogveensloot.
Vaart wordt gebruikt voor watergangen (b. > 8 m en d. > 50 cm) in laagveengebieden.

b. = Breedte-indicatie.
d. = Diepte-indicatie.
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2.

Ronde of onregelmatig gevormde wateren

indicatie milieufactor

aard van de waterhuishouding

afgesloten

ontstaan van het

natuurlijk

gegraven

communicerend of
afgesloten

communicerend

natuurlijk

—

gegraven

profiel
substraat

type

zand

ven

klei
hoogveen

zandwinplas
tichelgat

veenplas

veenplas

laagveen

substraat
onafhankelijk

petgat
meer(tje)'
poel/drinkput

poel/drinkput

kolk/oude
rivierarm

vijver/
stadswater

randwater
van het
IJsselmeer?

1

Meren en meertjes zijn gegraven en later uitgespoeld.

2

De randwateren van het IJsselmeer zijn ontstaan na de afsluiting van de Zuiderzee en inpoldering van de Noordoost- en
Flevopolders, het profiel is deels natuurlijk, deels gevormd door de mens.
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”hoog” water

gemiddelde
waterhoogte

Figuur 1:

ruimtelijke onderverdeling van waterplanten:
waterplanten waarvan bladen en stengels zich in of drijvend op het water bevinden.
Planten kunnen in (a.1) de bodem wortelen of vrij zwevend/drijvend zijn (a.2);
b. waterplanten waarvan de bovenste bladen of scheuten boven water staan, de
overige ondergedoken zijn. Planten kunnen in de bodem wortelen of drijvend zijn;
oeverplanten waarvan bladen en stengels normaal boven de gemiddelde waterhoogte groeien maar die „regelmatig (als gevolg van neerslagvariatie, golfslag en
dergelijke) overspoeld worden.
a.

OMGEVING

ecosysteem .--;

Figuur 2:

het ecosysteem levensgemeenschap-milieu (naar Rijksplanologische dienst, 1977).
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Figuur 3a:
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:
warmte

fundamenteel voedselrelatie-patroon in ecosystemen (naar I.M.P. 1980-1984).
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fundamenteel voedselrelatie-patroon in ecosystemen.
Het stilstaand water ecosysteem. | abiotische factoren, Il producenten (A hogere waterplanten, B fytoplankton), Ill consumenten (A herbivoren, B carnivoren, C secundaire
carnivoren), IV afbrekers.
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Figuur 4:

variatie en dynamiek in een ecosysteem (naar Rijksplanologische dienst, 1977).
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Natuurlijke veranderingsprocessen
Klimaatsveranderingen
(lange-termijnverschuivingen)

Wijzigingen in aan- en afvoerbalans door uitspoeling of bezinking. Verschuiving in het
evenwicht tussen ophoping
organisch materiaal en mineralisatie

on Erosie of accumulatie door

Componenten

d
slag, temperatuur, wind, instraling

Vervuiling van de atmosfeer
(invloed op temperatuur,
neerslagkwaliteit (verzuring
en dergelijke)

Bodem (bijvoorbeeld moedermateriaal zoals zand, klei,
veen)

Afvoer en toevoer van materiaal (uitbaggeren, dempen,
organische vervuiling)

Klimaat (bijvoorbeeld neer-

Vorm (natuurlijk profiel)

wind- en waterwerking (bijvoorbeeld oeverafslag, meandering)

or Grondwaterstandswijziging

a.g.v. neerslagvariatie, wijzigingen in natuurlijke mineralensamenstelling a.g.v. aansnijding ander moedermateriaal

or Dynamische evenwichtspro-

cessen, successie- en degeneratieprocessen (veranderingen
in voedingsstoffenkringloop,

Menselijke veranderingsprocessen

Profielveranderingen (bijvoorbeeld vergraving, nor-

malisatie, requlatie, kanalisatie, droogvalling)
Water (kwantiteit en kwaliteit)

Peilwijziging (winning, ontwatering, infiltratie). Eutrofiëring (landbouw, rioolzuiveringsinstallatie en dergelijke

Planten (bacteriën, schimmels, algen, hogere water-

Onderhoud (mechanisch,
chemisch, biologisch).
Beschaduwing (al of geen

planten)

aanplant)

waterverbruik, enz.)

or Dynamische evenwichtsprocessen, toe- of afname van
de omzetting van organische
stof

Figuur 5:

Dieren (amfibieën, reptielen,
micro-, macrofauna, vissen,

vogels, zoogdieren)

rangordemodel van oppervlaktewateren.

Onderhoud, visserij

dodelijk

Figuur 6:
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ewsiue610 Jay UEA uesaUOHEUN;

55

&

preferentie

— optimum

tolerantie

>
|
I
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|

>

relatie organisme-milieufactor.

anorganische
belasting

organische

eutrofiéring

saprobiéring

belasting

afvoer van nutriénten en organische stof

Figuur 7:

een schema van het metabolismeprocesin het water, met daarbij de trofie- en saprobiecomponenten. De autochtone cyclus is weergegeven met een cirkel. De pijlen
bovenaan duiden op allochtone toevoer van anorganische en organische stoffen. De

pijlen beneden representeren een overschot (afvoer) van nutriënten en organische stof
(naar provinciale waterstaat Friesland, 1979).
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afbreekbare
organische
stoffen

saprobie

verstoring

Oz

huishouding

verandering
soorten samenstelling

eutrofiërende stoffen

Figuur 8:

trofie

de relatie trofie-saprobie. De verschuiving van ongezuiverde naar gezuiverde lozingen
is aangegeven met de onderbroken pijl (gewijzigd naar Centraal bureau voor de
statistiek).

(Naar: provinciale waterstaat Friesland, 1979.)
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behoort tot gebied |Ì

Figuur 9:

waterkwaliteitsgebieden.
{i
Noordoostpolder-1 afwaterend op het IJsselmeer.
Il.
Kampereiland, Noordoostpolder-2 en andere polders voorzover deze afwateren op
de randmeren van het IJsselmeer.
lil.
Boezem van Vollehove.
IV.
Het IJsseldal.
V.
Het stroomgebied van de Nieuwe Wetering.
Vi.
Het Overijssels kanaal.
Vil. Het kanaal Raalte-Deventer.
VIII Het stroomgebied van de Schipbeek.
IX.
De Twentekanalen.
X.
Het stroomgebied van de Regge.
Xl.
Het stroomgebied van de Dinkel.
XII. Het stroomgebied van de Reest.
XIII. Het Ommerkanaal.
XIV. Het Zwartewater.
XV. Het stroomgebied van de Vecht.

