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Werkgroep Biologische monitoring:

"Monitoring is the process of repetitive observing for
defined purposes on one or more elements of the
environment according to prearranged schedules in
space and time and using comparable methodologies
for environmental sensing and data collection"
(GESAMP,1980).
"Monitoring provides factual information
concerning the present state and the past trends
in environmental behaviour" (GESAMP,1980).
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0.

SAMENVATTING
De nota geeft een voorstel voor een biologisch montoringprogramma van de
zoete rijkswateren. Voor de zoute wateren is reeds een begin gemaakt met
biologische monitoring op basis van een plan van Dienst Getijdewateren. Het
voorstel beperkt zich tot een nationaal afgestemd programma in hoofdlijnen. Het
kan aangevuld worden met regionale programma's voor biologische metingen.
Het programma van biologische monitoring moet onderdeel uitmaken van de
Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL), naast de
fysische en chemische metingen. Doelstellingen van deze metingen moeten zijn:
- het signaleren van langjarige ontwikkelingen in de biologische toestand van
watersystemen (trend),
- periodieke toetsing van de toestand aan criteria die voortvloeien uit de
(ecologische) funktie van wateren (controle).
Bij de uitwerking van het programma was de watersysteemgedachte het
uitgangspunt (water, waterbodem, oever). Tevens is aangesloten bij de invulling
van de ecologische doelstellingen in de 3 Nota Waterhuishouding ( A M O E B E ,
algemene milieukwaliteit 2000).
e

Parametergroepen die onderdeel moeten uitmaken van een biologisch
monitoringprogramma zijn: algen, zooplankton, makrofauna, waterplanten,
oevervegetatie, vissen, vogels en ecotoxicologische parameters.
Het programma richt zich op alle zoete (rijks)watersystemen. Per watersysteem is
het aantal lokaties tot een minimum beperkt, terwijl parametergroepen alleen
worden gemeten indien dit zinvol is.
Voor parametergroepen waarvoor dit verantwoord wordt geacht, vindt de meting
eenmaal per vier jaar plaats, aansluitend op de waterhuishoudkundige
planperiode. Voor andere parameters is een jaarlijkse meting noodzakelijk. Om
ook bij een vierjaarlijkse cyclus een qua inspanning evenwichtig
monitoringprogramma te krijgen, zullen de watersystemen in achtereenvolgende
jaren gemeten worden. De verschillende zoete watersystemen zullen worden
verdeeld in watersyteemgroepen, die eens per 4 jaar voor monitoring aan de
beurt komen.
De externe kosten per jaar bedragen f 1.450.000,-. De personele kosten van het
RIZA voor coordinatie, kwaliteitsbewaking, uitvoering en begeleiding bedragen
4.6 mensjaar. In het bedrag van de externe kosten zit f 120.000,- per jaar
inbegrepen voor metingen van de RWS Meetdiensten. Voor een aantal
parametergroepen is rekening gehouden met lopende aktiviteiten bij andere
instanties. Hierover zullen afspraken gemaakt moeten worden (LNV).
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In 1991 zal de operationele uitwerking van het programma plaats vinden, zodat
het programma in 1992 van start kan gaan.
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1.

INLEIDING

1.1

Kader

De Rijkswaterstaat heeft het beheer van de rijkswateren tot haar taak. Een
onderdeel daarvan is volgens het organiek besluit van 14 januari 1971 " het
verzamelen van gegevens en de kennis van de waterstaatkundige toestand van
het land, van het verkeer te water en het wegverkeer". De monitoring van de
waterstaatkundige toestand des lands is door de directeur-generaal opgedragen
aan de specialistische diensten van de Rijkswaterstaat. Monitoring van fysische
en chemische parameters kent al een lange geschiedenis. Ook de biologische
gesteldheid maakt onderdeel uit van de waterstaatkundige toestand van het land.
Informatie hierover ontbreekt echter nog nagenoeg.
In het integraal waterbeheer neemt de ecologie een steeds belangrijker plaats in.
De uitwerking van de ecologische doelstellingen voor de verschillende
watersystemen is momenteel ver gevorderd. In de 3 Nota Waterhuishouding zijn
de watersystemen met streefbeelden omschreven en is er per watersysteem een
ecologische doelstelling gedefinieerd. Voor veel rijkswateren ligt deze ecologische
doelstelling op het middelste of hoogste nivo. De nivo-aanduiding, ontleend aan
de C U W V O nota Ecologische Normdoelstellingen (CUWVO, 1988), is verwoord
in het IMP '85-'90 (Min. van Verkeer en Waterstaat, 1986). Bij de voorbereiding
van de 3 Nota Waterhuishouding (Min. van Verkeer en Waterstaat, 1989) heeft
een verdere konkretisering van de doelstellingen plaatsgevonden in de vorm van
doelorganismen of ecologische kenmerken. Deze doelorganismen zijn niet alleen
kenmerkend voor het betreffende watersysteem, ze hebben ook een duidelijke
relatie met stuurbare (waterhuishoudkundige) faktoren zoals verontreiniging,
scheepvaart, overstromingsregime.
e

e

Voor vrijwel alle rijkswateren zijn beheers- en beleidsplannen opgesteld of in
voorbereiding (integrale beleidsplannen IJsselmeergebied, Rijnaktieprogramma,
Integraal beleidsplan Volkerak/Zoommeer). In deze plannen is de ecologische
doelstelling belangrijk. Vaak zijn daarbij konkrete knelpunten aan de orde in
relatie tot de toegekende functies van de watersystemen (rekreatie, verontreiniging)Het toenemend belang dat wordt gehecht aan een goed ecologisch functioneren
van een watersysteem betekent dat het succes en falen van het waterhuishoudkundig handelen hier meer en meer aan afgemeten wordt. Er is daarom behoefte
aan systematisch verzamelde informatie over de aanwezigheid en het
funktioneren van flora en fauna. Hiervoor is een programma van biologische
monitoring nodig. Als uitgangspunt is de Nota Monitoring Zoete Watersystemen
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gekozen, waarin wordt geconcludeerd dat de inspanning voor biologische
monitoring binnen de Rijkswaterstaat zal moeten toenemen.
Rijkswaterstaat loopt momenteel sterk achter bij de landelijke ontwikkelingen die
zich hebben voorgedaan op het gebied van biologische monitoring. Tot nu toe is
deze vorm van monitoring binnen de Rijkswaterstaat nog slechts in beperkte
mate van de grond gekomen. De meeste, zo niet alle, regionale waterbeheerders
voeren een vorm van biologische monitoring uit. Deze meetnetten bevatten als
organismengroepen meestal makrofauna, waterplanten en algen. Provinciale
diensten coordineren de opslag en verwerking van vele typen biologische
gegevens uit het terrestrisch milieu. R I Z A verzamelt in het kader van uiteenlopende projekten biologische informatie van alle zoete watersystemen. Deze
informatie is veelal slechts gericht op onderdelen van de ecologische doelstelling.
Bovendien zijn de toegepaste methodieken niet altijd afgestemd tussen de
verschillende watersystemen en op andere monitoringsprogramma's. Door de
Dienst Getijdewateren is onlangs een begin gemaakt met het systematisch biologisch monitoren van de zoute rijkswateren.
Gelet op de geformuleerde ecologische doelstellingen kan gekonstateerd worden
dat wat thans aan biologische monitoring in de rijkswateren gebeurt te weinig
informatie oplevert voor het beleid. Daarnaast hebben de huidige aktiviteiten te
veel een ad hoc karakter en zijn onderling niet goed afgestemd.

1.2

Opzet van de nota
Deze nota geeft een onderbouwd voorstel voor een biologisch monitoringprogramma voor de zoete rijkswateren. Het voorstel beperkt zich tot een nationaal
afgestemd programma in hoofdlijnen.
Uitgangspunt is de informatiebehoefte die verschillend kan zijn per watersysteem. Dit komt in hoofdstuk 2 aan de orde. In hoofdstuk 3 vindt de vertaling
plaats van deze informatiebehoefte naar konkrete biologische parameters. Het
operationeel zijn van methoden (bij de Rijkswaterstaat of andere verantwoordelijke beheerders) en ervaring met methoden speelt daarbij een belangrijke
rol. Bij enkele onderdelen van het biologisch monitoringprogramma is de kennis
nog onvoldoende om tot operationele monitoring over te gaan. Voor deze
onderdelen worden aanbevelingen gedaan voor een projektmatige onderbouwing.
Hoofdstuk 4 bevat het uiteindelijke voorstel voor het biomonitoringprogramma in
hoofdlijnen. Naast de keuze van parameters zijn ook keuzes gemaakt ten aanzien
van de frekwentie van metingen en de lokatie van meetpunten. Uitgangspunt is
een landelijk geharmoniseerd programma dat evenwichtig is in aandacht voor de
verschillende belangrijkste groepen van de levensgemeenschappen. In dit hoofd-
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stuk wordt ook een indikatie gegeven van de kosten en de personele inspanning.
Daarbij is ook nadrukkelijk aandacht gegeven aan de rapportage. Biologische
monitoring van de zoete binnenwateren in deze opzet is nieuw. Dit betekent dat
stap voor stap begonnen moet worden en dat verantwoordelijkheden nog niet
geheel vast liggen. In hoofdstuk 5 worden de uitgangspunten aangegeven voor de
uitvoering en de fasering.

1.3

Het tot stand komen van de nota
Het programma is opgesteld door een projektgroep bestaande uit medewerkers
van het RIZA: M . Adriaanse, C. Bakker, C. Breukers, E . Marteijn, Ch. Schmidt,
H . Smit en J. de Wit. Het conceptprogramma is voor kommentaar toegezonden
aan de A K M , de Regionale Direkties van Rijkswaterstaat en de hoofdafdelingen
van het RIZA. Aan de hand van het kommentaar is de nota bijgesteld. De nota is
vastgesteld door het direktieteam van het RIZA.
In 1991 zal de operationele uitwerking van het programma plaats vinden. Het
programma van biologische monitoring dient in 1992 van start te gaan.
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2.

B E H O E F T E A A N ECOLOGISCHE INFORMATIE V O O R D E Z O E T E
RIJKSWATEREN

2.1

Motieven en doelstellingen

Er zijn verschillende motieven die hebben geleid tot het opstellen van het
biologisch monitoringprogramma. Belangrijkste motief is dat de Rijksoverheid
het beheer van de rijkswateren tot haar taak heeft. Om dit beheer adequaat te
kunnen uitvoeren is er behoefte aan informatie over de toestand van het
watersysteem en de ontwikkelingen daarin als reaktie op beheersmaatregelen (zie
figuur 2.1), naast de autonome ontwikkeling van het systeem.

Figuur 21 : Schema van hoofdelemeaten e i relaties bianco act iategnal waterbeheer (Stortelder,1986).
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Wensen.

Beleid en beheer

Keuzen en
maatretjelen

Keuzen en
maatrecelen

randvoorwaarden

Eisen aan en invloed op
Watersvstcmen

Functies en belangen
Gebruiksmogeli jkheden
en randvoorwaarden

De respons van een watersysteem kan gemeten worden met fysische, chemische
of biologische parameters. In vergelijking tot het waterkwaliteits- en kwantiteitsmeetnet en de scheepstellingen staat het biologisch meetnet nog in de kinderschoenen. Een ander motief is dat in waterhuishoudkundige beleids- en
beheersplannen (zoals de 3 Nota Waterhuishouding) ecologische doelstellingen
worden geformuleerd die getoetst moeten kunnen worden.
Er bestaat dus behoefte aan informatie over de ecologische gesteldheid van
watersystemen.
e

Bij biologische monitoring wordt gebruik gemaakt van biologische grootheden om
veranderingen in het milieu vast te stellen en te evalueren. Uiteindelijk doel
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hiervan is een oordeel te kunnen geven over de (ecologische) kwaliteit van het
watersysteem. Het biologisch waterkwaliteitsmeetnet zal funktioneren naast en in
samenhang met de reeds bestaande fysische en chemische waterkwaliteitsmeetnetten. Meten van veranderingen in de ecologie van watersystemen heeft
konkreet tot doel:
• controle monitoring: de informatie dient voor periodieke toetsing van de
toestand van watersystemen aan kriteria die door de toegekende ecologische
funktie worden gesteld.
• trendsignalering: hierbij gaat het om het signaleren van langjarige
ontwikkelingen in de biologische toestand van watersystemen.
Belangrijke uitgangspunten voor het biologisch monitoringprogramma zijn de
thans in ontwikkeling zijnde ecologische doelstellingen voor de rijkswateren en de
bestaande langjarige biologische meetreeksen van deze wateren. In het landelijk
biologisch monitoringprogramma zal tussen de verschillende watersystemen een
afstemming plaats moeten vinden evenals stroomlijning met het oog op de
uitvoeringsmethodiek.
Het biologisch monitoringprogramma wordt beschouwd als een landelijk
basismeetnet en zal niet kunnen voorzien in alle wensen die regionaal leven ten
aanzien van informatie-inhoud, frekwentie en lokaties van toe te leveren
informatie. Het programma kan echter aangevuld worden met regionale
programma's voor biologische metingen.
Het aantal meetbare biologische parameters is groot. Daarom zal een eerste
verantwoorde keuze gemaakt moeten worden voor een beperkt aantal soorten of
processen om het biologisch monitoringprogramma te kunnen starten. In dit
voorstel voor een landelijk biologisch monitoring meetnet staat deze eerste keuze
voor een aantal soortengroepen en processen verwoord. Aan de hand van kennis
en ervaring kan dit programma later worden aangepast.

Ecologische waterkwaliteitsdoelstelling
e

In de 3 Nota Waterhuishouding zijn de zoete rijkswateren verdeeld in watersystemen met verschillende functies en waterkwaliteitsdoelstellingen. Voor het
biologisch monitoringmeetnet worden alleen die watersystemen meegenomen
waarvan het beheer volledig in handen van Rijkswaterstaat is. Deze
watersystemen zijn: Haringvliet, Hollands Diep, Volkerak/zoommeer, Rijn en
Benedenrivieren, Maas, Usselmeer, Markermeer, Randmeren, Noordzeekanaal,
Amsterdam-Rijnkanaal en Kanaal van Gent naar Terneuzen..
e

In de 3 Nota Waterhuishouding zijn aan deze watersystemen verschillende
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waterkwaliteitsdoelstellingen en funkties toegekend. Deze zijn opgenomen in
tabel 2.1. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de Regeringsbeslissing 3
Nota Waterhuishouding enkele kwaliteitsdoelstellingen en functies inmiddels zijn
aangepast: voor Gooimeer, Eemmeer, Nijkerkernauw geldt dat de functies
oeverecreatie en recreatievaart toenemen in de planperiode; Grensmaas: functie
beroepsvisserij blijft gelijk in de planperiode (o). De in tabel 2.1 genoemde
ecologische waterkwaliteitsdoelstelling is verdeeld in een laagste, middelste en
hoogste nivo. Indien niets is vermeld dan geldt het laagste nivo, gelijk aan de
algemene milieukwaliteit zoals genoemd in de 3 Nota Waterhuishouding.
Natuurdoelstellingen nemen een belangrijke plaats in bij het middelste en
hoogste nivo. Vaak moeten uitgebreide beheersmaatregelen genomen worden
om deze nivo's te bereiken dan wel handhaven en is intensieve controle van het
ecosysteem noodzakelijk. Wanneer aan een bepaald meer de hoogste ecologische
doelstelling wordt toegekend geldt bijvoorbeeld dat er natuurlijke oevers moeten
zijn, een grote diversiteit aan planktonsoorten, een chlorophyl-a gehalte kleiner
dan 25 microgram/liter, er mogen geen lozingen plaatsvinden of uit- dan wel
inheemse vissoorten uitgezet worden en er is een beperking van de
nutriententoevoer (IMP '85-'89).
e

e

e

De woordelijke omschrijving van de algemene milieukwaliteit luidt volgens de 3
Nota Waterhuishouding: "een zodanige kwaliteit dat water, waterbodem en
oevers kansen bieden voor aquatische levensgemeenschappen waarvan ook
hogere organismen deel uit kunnen maken en tevens ecologische belangen buiten
het water beschermen". In de toelichting is daarbij vermeld dat op het nivo van
de algemene milieukwaliteit de verschillende ecosysteemcomponenten
(producenten, consumenten, afbrekers) aanwezig dienen te zijn met een zekere
soortendiversiteit. Systeemvreemde elementen dienen geen sterfte te veroorzaken
en de voortplanting en groei van organismen van verschillende trofische nivo's
niet te hinderen. Waar dit voor het handhaven van de populatie van een
organisme noodzakelijk is, dienen migratiemogelijkheden aanwezig te zijn.
Stagnante wateren dienen doorgaans helder te zijn, teneinde hogere
waterplanten een kans te geven. Dominantie van blauwalgen is ongewenst. De
oever is een integraal onderdeel van het ecosysteem van het water. De rol van
overgang van water naar land dient vervuld te kunnen worden. Dit is zowel in
het belang van het land- als het waterecosysteem. De biologische monitoring
moet hierbij aansluiten.
e

Wat betreft de ecologische doelstelling op landelijk nivo stelt de 3 Nota
Waterhuishouding dat Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid heeft
voor de instandhouding van plant- en diersoorten. Het gaat daarbij vooral om
soorten die in ons land van nature thuishoren, zowel de meer algemeen
voorkomende als soorten die ernstig bedreigd worden of reeds verdwenen zijn
zoals otter, zalm, reigerachtigen. Op landelijke schaal wordt gestreefd naar
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diversiteit in de waterhuishoudkundige systemen. Op de meest kansrijke plaatsen

2A

Belangrijkste funkties en waterkwaliteitsdoelstellingen per watersysteem
(3e Nota Waterhuishouding, Min. van Verkeer en Waterstaat, 1989).
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moeten de hoogste nivo's worden gerealiseerd. Daarbij wordt aangesloten bij de
ecologische hoofdstruktuur zoals omschreven in het Natuurbeleidsplan.
De ecologische doelstelling is dus ruim geformuleerd, zowel naar definitie van
het watersysteem als ten aanzien van de komponenten binnen dat systeem.

Voorbeelden van bruikbaarheid van biomonitoring in relatie tot beheer en beleid
Biomonitoring moet trends aangeven die een signaal kunnen zijn voor het nemen
van maatregelen. Voorbeelden hiervan zoals die zich uiten binnen de
levensgemeenschappen van de zoete watersystemen, zijn:
• verontreiniging: problemen zijn er vooral op het gebied met nutrienten
(eutrofiering) en microverontreinigingen. Deze laatste groep leidt in
bezinkbekkens en uiterwaarden tot verontreiniging van de waterbodem en tot
negatieve effekten op organismen (aalscholver, muggelarven).
• rekreatie: leidt tot verstoring van o.a. vogels en tot vervuiling met bv. olie.
• beroepsvisserij: op het Usselmeer heeft, mede als gevolg van de grote
visserijdruk, een ongunstige ontwikkeling in de visstand plaatsgevonden:
het roofvisbestand, zoals baars en snoekbaars, is afgenomen en het
prooivisbestand, met name brasem, is toegenomen.
• waterkwantiteitsbeheer: in rivieren leidt onttrekking in kombinatie met lage
afvoeren tot hoge watertemperaturen en concentraties van stoffen.
Ook vinden in sommige rivieren grote fluktuaties van waterafvoer in te korte
tijd plaats als gevolg van normalisering. Verder is het natuurlijk
overstromingsregime van de uiterwaarden voor een groot deel verdwenen. In
de meren speelt het onnatuurlijke waterpeil een negatieve rol: in de zomer
staat het peil hoger dan in de winter waardoor bv. platen niet meer droog
vallen in de zomer. In de deltawateren is de natuurlijke dynamiek verdwenen.
• scheepvaart: toename van de verkeersdruk en schaalvergroting leiden tot een
toename van de oevererosie waardoor oeverbescherming noodzakelijk is, die
niet altijd milieuvriendelijk is. Bovendien treedt er een sterkere golfslag en
zuiging op wat nadelig is voor bv. waterplanten.
• delfstoffenwinning: zand-, klei- en grindwinning kan de morfologie van het
watersysteem ingrijpend veranderen met gevolgen voor de ecologie, waardoor
bv. diepe putten met steile oevers ontstaan en stratificatie gekombineerd
met zuurstofloosheid kan optreden.
• landbouw: af- en uitspoeling van meststoffen als gevolg van de intensieve
landbouw zijn belangrijke oorzaken van de eutrofieringsproblemen in de
stagnante zoete wateren en in mindere mate in de uiterwaarden van rivieren.
In buitendijkse gebieden zijn ook andere aspekten van de intensieve
landbouw zoals egalisatie, hoge beweidingsdruk en ontwatering van belang.
Ook heeft het gebruik van herbiciden en pesticiden in de landbouw negatieve
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gevolgen voor flora en fauna van de watersystemen.

Parameters
Bij biologische monitoring moeten parameters (doelorganismen of doelvariabelen) worden gekozen die enerzijds het ecosysteem typeren en anderzijds een
relatie hebben met maatregelen en andere waterstaatkundige bei'nvloedingen.
Met de keuze van parameters voor het biologisch monitoringprogramma is
aangesloten bij de keuze van parameters in de 3 Nota Waterhuishouding voor
het invullen van de natuurfunctie. Uitgaande van een referentiebeeld van de
natuur, waarbij de duurzaamheid en de zelfregulering nog niet of nauwelijks door
de mens is aangetast, zijn konkrete parameters (in de vorm van soorten of
kenmerken) afgeleid. Kriteria die een rol hebben gespeeld bij de keuze van deze
parameters zijn:
• voldoende kennis aanwezig
• gevoelig voor te nemen maatregelen
• meetbaarheid
• herkenbaarheid
• karakteristiek voor watersysteem
• uit verschillende trofienivo's
Met behulp van deze variabelen wordt zowel de huidige situatie als de (gekozen)
referentiesituatie gekwantificeerd. Dit alles kan worden gevisualiseerd in een
A M O E B E (ten Brink en Hosper, 1989). Vanuit kennis omtrent regulering van
aantallen in de natuur en de beinvloeding van organismen door (a)biotische
factoren kan vervolgens worden aangegeven hoe het referentiebeeld kan worden
benaderd en welke maatregelen hiervoor noodzakelijk zijn (streefbeeld). In de
A M O E B E kunnen eveneens maatschappelijke probleemvelden weergegeven
worden (eutrofiering, vervuiling), evenals beschermende maatregelen of effekten
van waterstaatkundige werken.
e

Het landelijk biologisch monitoringmeetnet richt zich op soortengroepen en niet
op individuele soorten. Monitoring van soortengroepen in plaats van soorten
geeft betere resultaten omdat de ruis van de natuurlijke populatieschommelingen
van een individuele soort gedeeltelijk wordt gedempt door de andere soorten. De
selektie van de individuele soorten is nog een voorlopige en aan veranderingen
onderhevig. Voor (funktionele) soortengroepen geldt dat minder.
Hoewel zooplankton niet als doelvariabele is opgenomen werd enig inzicht in
deze groep als onderdeel van de biologische monitoring wel noodzakelijk geacht
als begeleidende parameter.
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Om dezelfde reden zijn ook bij andere soortengroepen, waarvan wel
doelvariabelen genoemd zijn in de 3 Nota Waterhuishouding, aanvullende
parameters opgenomen (primaire produktie bij algen, biomassa bij makrofauna).
e

Zoogdieren zijn niet opgenomen in het programma. Hiervoor zijn praktische
redenen. Enerzijds zijn deze zoogdieren onderwerp van terrestrische
monitoringprogramma's omdat ze vaak sterk amfibisch zijn (das, woelmuis),
anderzijds zijn de aantallen in de rijkswateren thans zo beperkt dat het
formuleren van een eigen apart monitoringprogramma weinig zinvol geacht
wordt.
Als extra parametergroep is tenslotte opgenomen de groep van ecotoxicologische
effektparameters. Enerzijds als aanvullende biologische parameters welke direkt
verwijzen naar de invloed van stoffen. Anderzijds omdat hiermee ook recht
wordt gedaan aan de toelichting op de algemene milieukwaliteit (zie par. 2.2).
De uiteindelijk per watersysteem gekozen soortengroepen zijn weergegeven in de
volgende paragrafen.

2.5

Indikatieve waarde per soortengroep
Voor de verschillende watersystemen is een keuze gemaakt uit de groepen
organismen die kenmerkend zijn voor het open water, de ondiepe oeverzone of
de oever (SCMO, 1988 en Natuur Zoete Wateren, in druk). De waterbodem (en
de problemen die hiermee samenhangen) wordt niet apart vermeld. Onder
oevers vallen in het rivierengebied ook de uiterwaarden. Verder zijn om
praktische redenen de watersystemen opgesplitst in niet-stromende wateren
("meren") en stromende wateren ("rivieren"). Voor de stromende wateren is
aangesloten bij de in de R I V I E R A M O E B E (genoemde representatieve soorten en
kenmerken.
Naast de in deze paragraaf vermelde soortengroepen worden in de bijlage per
watersysteem meer voorbeelden genoemd van organismen uit de verschillende
soortengroepen die opgenomen zouden kunnen worden in het meetnet.

2.5.1

Algen
Algen zijn een belangrijke groep van primaire producenten - in rivieren en diepe
meren waarschijnlijk zelfs de belangrijkste groep. De hoeveelheid en
samenstelling geeft een indruk van het trofienivo van het systeem. In de meren
(IJssel- en Randmeren) zijn de huidige hoeveelheden fytoplankton als gevolg van
eutrofiering groter dan in het referentiebeeld. Dat geldt ook voor rivieren, maar
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door de kortere verblijftijd is algenbloei hier zelden een probleem.
2.5.2

Zooplankton
Zooplankton vormt een belangrijk onderdeel van de voedselketen in
geeutrofieerde gebieden: door graas van algen vormt het een beperkende faktor
voor de algengroei. Zooplankton zelf is voedsel voor verschillende vissoorten
(met name witvissoorten en jonge roofvis).

2.5.3

Makrofauna
Belangrijke consumenten van organisch materiaal. Massaal voorkomend en
daarmee een belangrijke schakel in de voedselketen. De soortensamenstelling
van de makrofaunagemeenschap is indikatief voor ecotoxicologische effekten,
aangezien een snelle reaktie op veranderingen in de omgeving plaatsvindt en
geen sterke migratie optreedt. Het voorkomen van makrofauna is afhankelijk van
de aard van het bodemmateriaal in samenhang met stromingskondities en
voedselaanbod.
Bij de keuze van makro-evertebraten is uitgegaan van functionele groepen
(ingedeeld naar wijze van voedselopname zoals filterfeeders en depositfeeders),
voorkomend op verschillende typen substraat. Vooral in de rivieren zijn door
bijvoorbeeld regulering veel substraattypen verdwenen of sterk in omvang
verminderd (slib/leemstrandjes) dan wel toegenomen (steen).
• Filterfeeders
De erwtemossel, de driehoeksmossel en de kokerjuffers (bv. Hydropsyche) zijn
filteraars, waarbij de driehoeksmossel vooral voor de meren wordt genoemd en
in stromende wateren kokerjuffers een belangrijke indikatieve groep voor een
goede waterkwaliteit vormen.
In het Klein Usselmeer bestaat het vermoeden dat de driehoeksmossel beperkt
wordt in groei door de bezinking van (an)organisch materiaal. In de randmeren
is door sterke eutrofiering dit proces zover voortgeschreden dat de mossel hier
verdwenen is (Reeders, 1989). De hoeveelheid driehoeksmosselen bepaalt in
belangrijke mate de draagkracht van het milieu voor benthosetende vogels en
mogelijk ook voor vis.
• Depositfeeders
Hieronder vallen verschillende soorten muggelarven en wormen die voornamelijk
in de ondiepe oeverzone worden aangetroffen.

2.5.4

Vissen
• Trekvis
De rivieren vormen voor trekvis de verbinding tussen paai- en opgroeigebied.
Zalm en zeeforel paaien in het stroomgebied van Rijn en Maas buiten Neder-
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land. Barrieres in de trekroute, waterkwaliteit, overbevissing en het verdwijnen
van paaiplaatsen hebben de soorten vrijwel doen verdwijnen. Fint en steur zijn
trekvissoorten die in het verleden in Nederland paaiden, respektievelijk in het
benedenrivierengebied en in ondergelopen moerasachtige gebieden.
• Standvis
Voor de permanente visstand in de binnenwateren is een evenwicht tussen roofen witvis van belang. Representatief voor de roofvissen zijn baars, snoekbaars en
snoek. De vissen prederen voornamelijk op spiering en pos. Baars en snoek zijn
indikatief voor eutroof water van (verder) goede kwaliteit. Baars heeft een lichte
voorkeur als indikatorsoort door gevoeligheid voor algenbloei: bij zeer hoge
algendichtheden gedijt de baars slecht. In de ondiepe oeverzone wordt de snoek
aangetroffen. Door achteruitgang van de hoeveelheid waterplanten is de
snoekstand sterk gereduceerd en daardoor is witvis zoals brasem sterk
toegenomen.
Standvis in de middenloop van een rivier wordt vertegenwoordigd door de
barbeel, sneep en serpeling: liefhebbers van schone zand- en grindbodems met
matig tot krachtige stroming (Maas). In de benedenloop wordt deze groep
vertegenwoordigd door de brasem (Rijn).

2.5.5

Vegetatie
• Waterplanten
Kranswieren, fonteinkruiden en aarvederkruid komen in de ondiepe oeverzone
van het IJsselmeergebied voor. De laatste decennia zijn deze waterplanten
achteruitgegaan door de verbraseming en het (ondermeer daardoor) verminderde doorzicht. Tegenwoordig wordt echter een toename geconstateerd van het
aantal fonteinkruiden in de Randmeren. De kranswieren stellen hogere eisen aan
hun milieu met name wat het fosfaatgehalte betreft (<0.08 mg P/l) en hebben
daarom de voorkeur als indikatorsoort. In het algemeen zijn deze ondergedoken
waterplanten indikatief voor matig voedselrijk water met goed doorzicht.
In het rivierengebied is het rivierfonteinkruid kenmerkend voor stromend water
op plaatsen met weinig golfslag en geringe waterstandsfluktuaties. Watergentiaan
is een plant uit rivierbegeleidende wateren met "schoon" substraat, bestand tegen
- niet extreme - waterstandsfluktuaties tijdens het groeiseizoen. In de Rijntakken
zijn waterplanten door sterke golfslag (scheepvaart) vrijwel geheel verdwenen.
• Moerasvegetaties
Moerasvegetaties (met ondermeer riet en biezen) zijn de afgelopen decennia
sterk in oppervlakte achteruitgegaan. De moerassen dragen bij aan de diversiteit
van flora en fauna in de oeverzone (moerasflora, moerasvogels, otter). Biezen
zijn indikatief voor goed ontwikkelde oeverzones: zeebies in
brakwatergetijdegebieden, de driekantige bies, mattenbies, ruwe bies in
zoetwatergetijdegebieden en de mattenbies in stagnante zoete wateren.
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2.5.6

Vogels
• Visetende vogels
Voorbeelden hiervan in het open water van de meren zijn nonnetjes, aalscholvers, futen en zaagbekken. Van de totale populaties van deze vogels in NoordEuropa is ongeveer 50-100% periodiek aanwezig in het Usselmeergebied. Op het
Markermeer fourageert 80-100% van de totale populatie nonnetjes. Ook is dit
meer het belangrijkste voedselgebied voor aalscholvers. De vier genoemde
vogelsoorten zijn indikatief voor de aanwezigheid van vis (o.a. spiering), een
goede waterkwaliteit en rust. De aalscholver is bovendien indikatief voor de
aanwezigheid van moeras/ooibossen. Genoemde vogels zijn ook internationaal
van belang (1% norm voor wetlands). In de ondiepe oeverzone van meren komt
het visdiefje voor. Eisen die door deze vogel aan het milieu gesteld worden zijn
helder water met voldoende voedsel (voornamelijk vis), een goede water- en
bodemkwaliteit en broedgelegenheid in nabijheid (zoals kale zandplaten).
• Benthosetende vogels
,
Benthosetende vogels zijn bijvoorbeeld kuifeend, tafeleend, brilduiker, toppereend. Met uitzondering van de toppereend verblijft gemiddeld meer dan 50%
van de totale Noord-europese populatie van deze vogels in het Usselmeergebied
(ver boven de 1% norm). De kuifeend komt als broedvogel voor in het
rivierengebied (vooral langs Waal en Rijn) en leeft voornamelijk van
driehoeksmossel.
Steltlopers komen met name voor in merengebieden waar regelmatig slikplaten
droogvallen (Zwarte Meer, Ketelmeer, Vossemeer). Aangenomen wordt dat met
de verminderde waterdynamiek door infrastrukturele werken de vogels in aantal
teruggelopen zijn. Rust tijdens het fourageren, goede water- en bodemkwaliteit
en broedgelegenheid zijn eisen die steltlopers aan hun milieu stellen.
• Plantenetende vogels
Plantenetende vogels zoals de kleine zwaan en de krooneend, komen voornamelijk voor in de ondiepe oeverzone van meren en rivierbegeleidende wateren.
De populaties van deze vogels zijn sterk teruggelopen door achteruitgang van de
arealen fonteinkruiden en kranswieren. De krooneend heeft een dichte
oevervegetatie nodig als broedgebied en is gevoelig voor verstoring.
• Moerasvogels
Moerasvogels, zoals kwak, porseleinhoen, roerdomp, woudaapje, grote karekiet
en waterrral, zijn kenmerkend voor ongestoorde, goed ontwikkelde oeverzones
van meren en rivieren. Dit soort oeverzones ontbreekt langs grote delen van de
Nederlandse wateren (zie verder moerasvegetatie).
In de uiterwaarden komt de kwak voor als broedvogel in zachthout ooibos en
leeft voornamelijk van vis. De kwartelkoning is een broedvogel in vochtige,
extensief beheerde kruidenrijke graslanden van het rivierengebied. Het is de
meest kritische soort van een grotere groep weidevogels van vochtig grasland. De
oeverzwaluw broedt in een typisch element van het natuurlijke riviersysteem, de
onbegroeide steilranden.

-27-

tijd op dit substraat te volgen. Het bepalen van de biomassa voor dit habitat is
onnauwkeurig.
3. Kunstmatig substraat.
Deze methodiek ondervangt het probleem dat de diversiteit in stenen met zich
meebrengt voor wat betreft de vergelijking tussen jaren en lokaties. De methode
kan in elk habitat waar hard substraat een wezenlijk onderdeel van het watersysteem vormt toegepast worden. Er wordt gebruik gemaakt van een
gestandariseerde hoeveelheid substraat, die in het water wordt aangebracht voor
een beperkte, standaard tijdsperiode. De methode is toe te passen onafhankelijk
van de waterafvoer. De reproduceerbaarheid is in het Nederlandse riviersysteem
groot gebleken (Bij de Vaate & Greijdanus, 1990). In principe leent de methode
zich uitstekend voor trendanalyse van de soortensamenstelling op vooral hard
substraat in de tijd. Waarschijnlijk kan ook het aantalsverloop van (sommige)
soorten gebruikt worden als maat voor de relatieve veranderingen van biomassa
op vooral hard substraat in de tijd. In principe dient deze methodiek op termijn
de bemonstering van stenen te vervangen. Uit het oogpunt van inzicht in de
vergelijkbaarheid ("vertaling") van beide methodieken dient de
stenenbemonstering nog wel enige tijd gecontinueerd te worden. Sinds 1990
onderzoekt men ook de geschiktheid van dit substraat om organismen, die
momenteel nog afwezig zijn in de Nederlandse rivieren, maar in de toekomst op
grond van de verbeteringen van waterkwaliteit en habitat verwacht kunnen
worden, te bemonsteren.
4. Window-traps.
Deze techniek maakt het mogelijk om de uitgevlogen volwassen insekten uit de
larven - ongeacht in welk habitat in of langs het water zij leven - te bemonsteren.
Met name voor habitats als natuurvriendelijke oevers die moeilijk (zowel in tijd
als nauwkeurigheid/volledigheid) te bemonsteren zijn, biedt deze techniek
voordelen in vergelijking met de andere hierboven genoemde methodes. Deze
techniek leent zich alleen voor het bepalen van de soortensamenstelling en is
toepasbaar in stromende en stagnante wateren.
5. Drift.
Deze methode wordt toegepast in stromende wateren om organismen, die zich
door stroom laten verplaatsen, te vangen. Met name te gebruiken voor het
bepalen van de soortensamenstelling van specifieke groepen organismen; niet
geschikt voor biomassabepaling. Deze methode is nog in ontwikkeling en lijkt tot
nu toe geen extra informatie op te leveren boven de eerder genoemde
technieken.
6. Exuvia.
Het verzamelen van (drijvende) lege huidjes van insekten, die achterblijven op
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3.

P A R A M E T E R S V O O R BIOLOGISCHE MONITORING V A N D E Z O E T E
RIJKSWATEREN

3.1

Algen
Algen zijn primaire producenten en vormen de direkte respons op de trofische
toestand van een watersysteem. Aangezien eutrofiering 66n van de grote
problemen is, die zich in de rijkswateren voordoen, wordt binnen het biologisch
meetnet aan algen ruime aandacht besteed.
Parameters
• Chlorophyl-a.
Dit is de meest gebruikte maat voor de biomassa van fytoplankton en is het
beste bruikbaar in kombinatie met de analyse van de soortenverdeling. De
methode is operationeel maar geeft nogal wat spreiding in resultaten. Een ander
nadeel is dat het chlorophylgehalte in algen sterk kan varieren over korte
periodes en ook per algengroep verschilt. Gezien echter de relatieve eenvoud en
de lange traditie van de bepaling in waterkwaliteitsmeetnetten blijft het de
belangrijkste analyse bij het beoordelen van de eutrofieringstoestand.
• Pigmentsamenstellling.
Met H P L C technieken is het tegenwoordig mogelijk de meest voorkomende
algenpigmenten te kwantificeren. Hiermee kan in beginsel zowel de biomassa als
de verdeling over de soortengroepen worden bepaald. De methode is echter nog
in ontwikkeling. De bepaling biedt perspektieven om de huidige chlorophyl- en
fytoplanktonbepaling te vervangen.
• Abundantie van fytoplanktongroepen.
Hierbij wordt de procentuele aantalsverdeling van groen-, blauw-,kiezel- en
overige wieren bepaald. Determinatie vindt plaats tot op geslacht of op soort.
Per monster worden 100 individuen gedetermineerd. Alleen dominante soorten
worden vermeld (abundantie > 10%). Indien frequent uitgevoerd karakteriseert
de bepaling de trofische toestand van het water. De bepaling is onvoldoende
voor het kwantificeren van de soortensamenstelling omdat de minder abundante
soorten gemist worden; dit is in dit kader echter geen bezwaar.
• Uitgebreide soortensamenstelling fytoplankton.
Hierbij worden 250-500 individuen zoveel mogelijk op naam gebracht. Ook
minder abundante soorten worden nu gevonden.
• Biovolume van fytoplankton.
De bepaling is te gebruiken als maat voor de biomassa. Deze biomassa wordt
bepaald door vermenigvuldiging van aantallen met standaardvolume per soort.
Waarden voor Randmeren/IJssel-/Markermeer staan in een conceptnotitie (RIZA
- v/d Hout). Hydrobiologisch Adviesburo Klink heeft een vergelijkbare lijst voor
het Haringvliet/Hollandsch Diep en het Volkerak/Zoommeer. Voor andere
wateren is wellicht nog uitwerking nodig. Bij nationaal gebruik is dan tevens

-22-

calibratie van de lijsten gewenst.
• Epifytische diatomeeen.
Deze groep wordt bij verschillende regionale waterbeheerders gebruikt voor
analyse van de eutrofieringstoestand. De soortensamenstelling geeft in deze
wateren goede indikaties. Onbekend is in hoeverre deze bepaling ook in de
grotere rijkswateren perspektieven biedt. In een momenteel lopend STORAonderzoek wordt dit nagegaan. De bepaling vereist goed opgeleide analisten en
is bij Rijkswaterstaat niet operationeel.
• Primaire produktie fytoplankton.
Omdat de fytoplankton biomassa's be'invloed worden door ondermeer graas, is
de produktie eigenlijk de meest zuivere maat voor de trofiegraad van het water.
Daarom wordt de primaire productie gemeten in eutrofe ofeutrofieringsgevoelige
stagnante wateren. Er zijn in principe twee technieken beschikbaar: de zuurstofen de C14-methode. De C14-methode is zeer gevoelig: er kunnen lage produktiesnelheden gemeten worden. De detektiegrens ligt ongeveer bij 0.01 ugl^hr' . Als
belangrijkste nadeel geldt de interpretatie van de resultaten: is de netto- of de
brutoproduktie gemeten? Daarnaast ontstaat bij de bepaling ook radioaktief
afval. De zuurstofmethode meet de produktie in het systeem zelf. Nadeel van de
methode was de onnauwkeurigheid waarmee de zuurstofconcentratie kon worden
bepaald. De laatste jaren zijn de titratietechnieken verbeterd en is de Winklerzuurstofmethode nauwkeuriger geworden en bij hoge chlorophylgehaltes even
precies als de C14-methode.
• Primaire produktie fytobenthos.
In de zoete rijkswateren is deze produktie in het verleden sterk onderschat:
berekend is ooit dat de benthische produktie in het Veluwemeer de
fytoplanktonproduktie evenaarde. Met de toename van de zichtdiepte wordt deze
produktiekomponent steeds belangrijker. Probleem bij de bepaling is dat er een
grote ruimtelijke heterogeniteit optreedt. Meting van de produktie vindt plaats
met microelektrodes; dit kan ook met gelabeld bicarbonaat, maar dat is
onnauwkeuriger (med. R D D ecosystems).
1

Huidige situatie
• Chlorophyl-a.
Chlorophyl vormt nu een frekwente bepaling in het routine waterkwaliteitsmeetnet. In totaal worden ongeveer 630 analyses per jaar gedaan. Routinematige
bepalingen aan fytoplankton- en chlorophylsamenstelling gebeurt in de rijkswateren ook door drinkwaterbedrijven.
• Abundantie van fytoplanktongroepen.
Abundantie van fytoplanktongroepen wordt bepaald in de Randmeren (130
analyses), het Usselmeer (39 analyses), Markermeer (26 analyses) en het
Volkerak/Zoommeer (26 analyses): in totaal 226 analyses. In de Rijn analyseert
het R I V M in 1990 de fytoplanktonsamenstelling.
• Primaire produktie fytoplankton en fytobentos.
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Primaire productie van algen en fytobenthos wordt alleen bepaald in
projektmatig onderzoek: in 1990 in ondermeer Wolderwijd (fytoplankton) en
Volkerakmeer (fytoplankton en fytobenthos).
Voorstel meetnet
• Chlorophyl-a.
Chlorophylbepaling continueren tot H P L C techniek operationeel is. Ieder jaar 6 18 bepalingen per lokatie.
• Abundantie van fytoplanktongroepen en biovolume.
Bij de keuze van monsterpunten is zo veel mogelijk aangesloten bij het
operationele waterkwaliteitsmeetnet. Hierin zijn ook bovengenoemde
algenanalyses opgenomen. Enkele lokaties zijn vervallen, andere zijn toegevoegd.
Uitgangspunt voor lokatiekeuze is in de stagnante wateren de eutrofiering of
eutrofieringsgevoeligheid. In de grote rivieren is de input/output-filosofie
uitgangspunt geweest: er dient basale informatie te zijn over wat Nederland
inkomt en verlaat. Outputlokaties zijn Maassluis (Nieuwe Waterweg), Ketelmeerwest, het Haringvliet (HI2) en het Noordzeekanaal (km 2). Dit is ook de reden
dat er geen lokaties in het Amsterdam-Rijnkanaal en de IJssel bij Kampen zijn
gekozen.
De fytoplanktonanalyses uitgevoerd op projektbasis in het Volkerak/Zoommeer
(Hydrobiologisch Adviesburo Klink) en de rivieren (RIVM) worden in het
pakket opgenomen. Hiertoe dient de analyse gestandariseerd te worden, liefst
door alle analyses door een laboratorium te laten uitvoeren. Presentatie naar
(potentiele) gebruikers zal, voor zover deze al plaats vindt, sterk moeten
verbeteren. De rapportage moet beter, sneller en veel vollediger. Jaarlijkse
rapportages zijn in feite noodzakelijk. Voorstel is om het gehele pakket
(determineren, bestandsbeheer en rapportage) door R I Z A (IO) te laten
uitvoeren. Kwaliteitskontrole moet plaatsvinden in de planktonwerkgroep van
R I Z A waarin A O , WS en IO zitting hebben. Ook rapportage van meerjarige
trends (eens per 4 jaar) is gewenst. Dit kan door R I Z A (WS) of door een
opdrachtnemer worden uitgevoerd.
• Uitgebreide soortensamenstelling fytoplankton.
Deze analyse dient eens per 4 jaar in de belangrijkste watersystemen plaats te
vinden.
• Primaire produktie fytoplankton en fytobenthos.
De primaire produktie dient eens per 4 jaar maandelijks bepaald te worden in
enkele eutrofe of eutrofieringsgevoelige stagnante wateren. Rapportage vindt
plaats samen met 4-jaarlijkse rapportage van het fytoplankton. Fytoplankton en
fytobenthos worden hierbij, waar relevant, op gelijkwaardige wijze meegenomen.
Om de vergelijkbaarheid over alle wateren mogelijk te maken is het voorstel om
voor de C14-methode te kiezen, aangezien enkele watersystemen te lage
chlorophylgehaltes hebben voor de Winklerbepaling.
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Aandachtspunten
A Er moet bij de fytoplanktonanalyses meer eenduidigheid komen over de
determinatie. Problemen treden vooral op als men van geslachtsnivo naar
soortsnivo overgaat. De nauwkeurigheid van determinatie op soort moet worden
vergroot voor dominante algensoorten (waarbij dominantie is te definieren als >
10% van het aantal cellen).
A De berekening van biovolumina moet gestandariseerd en breed geaccepteerd
worden (aktie RIZA-werkgroep fytoplankton).
A De HPLC-analyse moet binnen enkele jaren operationeel worden gemaakt ter
vervanging van de chlorofyl-, abundantie fytoplankton- en biovolumebepaling. Bij
invoering zullen oude de nieuwe methode eerst een periode naast elkaar worden
uitgevoerd om vertaling van de oude dataset in de nieuwe mogelijk te maken.
A Centrale opslag van gegevens, jaarlijkse rapportage en 4-jaarlijkse rapportage
moeten bij het biologisch meetnet betrokken worden.
A Uniforme bemonstering is noodzakelijk. Hier zijn in principe standaardprocedures voor opgesteld, die echter nog onvoldoende functioneren. Er is een
(aangepaste) bemonsteringsmethodiek voorgesteld, de operationele toepassing is
nog in voorbereiding. Het al eerder genoemde STORA-projekt verwijst voor de
bemonsteringstechnieken in de meeste gevallen naar de IAWM-handleiding (van
der Hammen et al., 1984).
A Voor S T O R A loopt, via Ingenieursburo Witteveen en Bos, een groot landelijk
projekt "Ontwikkeling ecologische beoordelingsmethoden voor
oppervlaktewateren". Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
watersystemen (o.a. meren en plassen) en verschillende taxonomische groepen.
De resultaten van dit projekt geven aanknopingspunten om ons programma bij
te stellen, met name voor het mogelijke gebruik van epifytische diatomeeen.

Zooplankton
Zooplanktonanalyses hebben globaal hetzelfde doel als fytoplanktonanalyses. Bij
het projekt "Aktief Biologisch Beheer" is het een veel gebruikte analyse. De
interpretatie van trends is echter moeilijk door het "chaotisch" verloop van de
populatiegrootte over de jaren. De waarde als indikator van de chemische
waterkwaliteit is onduidelijk, ook gezien bovenstaande opmerking. De
populatieontwikkeling binnen het seizoen kan erg snel verlopen, hetgeen
konsekwenties heeft voor de frekwentie van monstername. De grote interaktie
met de visstand maakt interpretatie van gegevens soms lastig. Gezien het
bovenstaande wordt voorgesteld om vooralsnog het pakket zooplankton beperkt
te houden. Voor het vastleggen van de algemene ecologische toestand is het
wenselijk om periodiek enige informatie over het voorkomen van zooplankton te
hebben. Hierbij zou dan net als bij het fytoplankton, ook aandacht moeten zijn
voor de minder abundante soorten.
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Parameters
• Soortensamenstelling op geslachts-lsoortsnivo.
• Biovolume/biomassa.
Voor de bepaling van het biovolume moeten de afmetingen van het zooplankton
frekwent bepaald worden. Dit vergt veel tijd. Alternatief is wellicht de totale
zooplanktonbiomassa te bepalen via de methode van drogen/verassen.
• Produktie.
Biomassa (als biovolume of als gewicht) is het resultaat van predatie/produktie.
De bepaling van de produktie is dus waarschijnlijk moeilijk op grond van alleen
de biomassa. Produktiviteitsbepaling is eigenlijk op grond van tijd/kosten voor
een landelijk monitoringprogramma niet haalbaar.
Huidige situatie
• Soortensamenstelling en biovolumina.
Van een aantal lokaties in het IJssel-/Markermeergebied en de Randmeren zijn
al of niet gedetermineerde monsters beschikbaar. In het huidige routinemeetnet
komen maandelijks monsters binnen, waarmee momenteel niets anders gebeurt
dan opslag. In het Volkerak/Zoommeer worden sinds 1987 de soortensamenstelling en biovolumina 2-wekelijks bepaald op twee lokaties. Determinatie
geschiedt door Hydrobiologisch Adviesburo Klink. Voor het Haringvliet en
Hollandsch Diep zijn gegevens beschikbaar van de jaren 1987 en 1988.
Voorstel
• Soortensamenstelling en biovolumina.
Voorgesteld wordt om eens per 4 jaar in alle watersystemen maandelijks
uitgebreide zooplanktonmonsters te nemen voor het vastleggen van de algemene
ecologische toestand. Hiervan wordt de soortensamenstelling bepaald en het
biovolume (omrekenen van standaardvolumina). Zooplanktonanalyses worden
tezamen met de uitgebreide soortensamenstelling fytoplankton en de primaire
produktie bepaald; lokatiekeuze en frekwentie worden hierop afgestemd.
Aandachtspunten
A De bemonstering laat nogal wat te wensen over: er wordt nog niet overal met
de standaardprocedures (monsterbuis) gewerkt. Of de vaargeul het juiste punt is
om te monsteren verdient ook de nodige aandacht. De bemonsteringsmethodiek
vraagt ook zorg: hoe om te gaan met heterogeniteit binnen het systeem? Er
moeten duidelijk geformuleerde methoden beschikbaar komen om de resultaten
te interpreteren in het licht van de doelstellingen.

Makrofauna
De soortensamenstelling van de makrofauna kan gebruikt worden als maat voor
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de kwaliteit van het aquatisch milieu. In diverse Europese landen en ook in
Nederland (door andere waterbeheerders dan Rijkswaterstaat) worden routinematig biotische indices in stromende wateren bepaald op basis van de makrofaunagemeenschap. Verandering van de samenstelling van deze gemeenschap
maakt het mogelijk uitspraken te doen over de effektiviteit van genomen
maatregelen of het signaleren van ontwikkelingen die om mogelijke maatregelen
vragen. De biomassa als maat voor de hoeveelheid dieren geeft een globale
indruk van de draagkracht van zoetwaterecosystemen voor hogere diersoorten als
vissen, vogels en zoogdieren. Als basis voor de karakterisering van de
belangrijkste stofstromen in het aquatisch ecosysteem zijn biomassawaarden van
belang.
Parameters
• Soortensamenstelling
• Biomassa
Voor beide parameters lijkt bemonstering van de verschillende "makro-habitats"
reeel: soortensamenstelling en biomassa van makrofauna kunnen sterk verschillen onder invloed van substraat (zand, slib, stenen), diepte (ondiepe vooroever,
dieper water, diep water en vaargeul) en/of aanwezigheid van
ondergedoken/drijvende waterplanten. Beide parameters kunnen in een aantal
gevallen ook gebruikt worden voor de ecotoxicologische monitoring (zie par. 3.8).
Verder is het noodzakelijk om in de toekomst duidelijk onderscheid te maken
tussen beide parameters.
Methodieken
• Soortensamenstelling en biomassa.
1. Sedimentmonster.
Het nemen van een bodemmonster (van bekend oppervlak) is de meest
toegepaste vorm van het monsteren van in en op de bodem levende organismen.
De monsters worden met standaardapparatuur genomen en in het veld gezeefd.
Uitzoeken en determineren vindt plaats op het lab. Deze methodiek is voor
beide genoemde parameters te gebruiken zowel in stromende als stagnante
wateren. In verband met de ruimtelijke spreiding zal het in de meeste gevallen
noodzakelijk zijn voor de parameter biomassa extra monsters te nemen.
2. Stenen.
Verzamelen van stenen die permanent onder water liggen, vervolgens worden
alle organismen van dit substraat verwijderd in het veld en op het lab gedetermineerd. Deze techniek wordt frekwent toegepast, maar heeft als nadeel dat
door de grote verscheidenheid aan stenen en hun vaak wisselende positie in het
water nauwkeurige vergelijkingen tussen verschillende jaren en lokaties niet altijd
uit te voeren zijn. Deze techniek leent zich ondanks het genoemde nadeel om de
ontwikkeling van soortensamenstelling (van specifieke groepen organismen) in de
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het wateroppervlak wanneer het volwassen dier uitvliegt (=exuvia), maakt het
mogelijk om de soortensamenstelling van vliegende insekten vast te leggen. De
methode heeft als voordeel dat de bemonstering vrij eenvoudig is uit te voeren.
Standariseren en dus vergelijken in de tijd en tussen lokaties is echter moeilijk.
Onduidelijk is momenteel ook nog in hoeverre deze methode een vergelijkbaar
cq. nauwkeuriger beeld geeft van de soortensamenstelling dan habitatmonsters in
het water zelf.
In kombinatie met window-traps kan dit wel een duidelijk beeld geven van wat in
een watersysteem voorkomt (Kerkum & Mulder, 1989).
Huidige situatie
Wat betreft de stromende wateren: op de Ussel worden sinds 1974 jaarlijks
stenen bemonsterd en bepaalt men het aantal en de soortensamenstelling van
kokerjuffers. De veranderingen hierin correleren goed met de
waterkwaliteitsveranderingen in deze Rijntak (van Urk en Bij de Vaate, 1990).
Verder worden sinds 1986 op 10 punten, verdeeld over drie hydrobiologisch te
onderscheiden distrikten van de Maas, tweemaal per jaar "benthische makroinvertebraten" bemonsterd en de verzamelde organismen tot op soort
gedetermineerd. Ook werd in de Maas in 1981 (Smits, 1986) en 1986 (Peeters,
1988) een habitatinventarisatie verricht.
Wat betreft de (semi-)stagnante wateren: in het Noordzeekanaal (Couwelaar en
van Dijk, 1988) en Amsterdam-Rijnkanaal (Peeters, 1988) vond tot op heden
slechts een eenmalige bemonstering van de kenmerkende habitats plaats. In het
Volkerak/Zoommeer worden sinds 1987 op 10 lokaties maandelijks
sedimentmonsters genomen en tot op soort gedetermineerd (van Nes en Smit,
1990).
In de overige wateren zijn de laatste 10 jaar soms makrofaunabemonsteringen
uitgevoerd. In geen enkel geval is er sprake van een reeks met periodieke
regelmaat.
Voorstel meetnet.
• Soortensamenstelling
A. Trendmonitoring makrofauna i.v.m. kwaliteitsontwikkeling grote rivieren.
Verandering in de soortensamenstelling van de makrofauna geeft een indruk van
de waterkwaliteitsontwikkeling. Voor het volgen van deze verandering dient
jaarlijks kunstmatig substraat bij Lobith en Eijsden te worden bemonsterd. Met
hetzelfde doel worden ook stenen in de IJssel op geselecteerde groepen van
organismen bemonsterd.
Frekwentie: jaarlijks in voorjaar (april) en najaar (September) kunstmatig
substraat monsteren bij Eijsden en Lobith en jaarlijks in September bemonsteren
van stenen in de IJssel op kokerjuffers, haften, libellelarven en weekdieren
(steenvliegen eventueel).
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B.Periodieke inventarisatie makro-habitats.
Volgen van de soortensamenstelling in de tijd door het uitvoeren van een
periodieke bemonstering van de belangrijkste makro-habitats. Per watersysteem
worden de belangrijkste habitats bemonsterd. Voor de rivieren zijn de (in
beginsel) te onderscheiden habitats:
-

sediment vaargeul
stenen
sediment oevers
waterplanten
waterkolom
stagnante wateren in het winterbed

Bij de (semi-)stagnante wateren zijn dit:
-

sediment van ondiepe vooroever
sediment van dieper water/vaargeul
stenen
waterplanten
oevervegetatie

Als binnen het ecosysteem grote verschillen in substraat optreden dienen diep en
ondiep sediment gedifferentieerd te worden naar zand en klei/slib. Dit geldt ook
voor de stagnante wateren in het winterbed van de grote rivieren (kleiafgraving/zandput). Bij deze wateren dient men bovendien onderscheid te maken
tussen weinig ge'inundeerde wateren en frekwent ( > 20 dagen/jaar) gei'undeerde
wateren.
Voor alle sedimentmonsters dient sediment gekarakteriseerd te worden
(korrelgrootte en org.C-gehalte, gehalten aan microverontreinigingen zijn ook
belangrijk in dit verband, maar deze worden al in het kader van de chemische
monitoring bepaald).
Frekwentie: de verandering in de soortensamenstelling per jaar is niet groot. Een
periodiciteit van eenmaal in per 4 jaar is voldoende om een kwalitatieve indikatie
te krijgen van de veranderingen/trend in de soortensamenstelling over een
langere periode.
Lokatiekeuze: in de Rijn is aangesloten op het habitat-onderzoek, dat in
internationaal kader (IRC, Ko) plaatsvindt. In de stagnante wateren is zoveel
mogelijk aangesloten bij de meetpunten van het waterkwaliteitsmeetnet. Het
aantal lokaties per systeem is afhankelijk van de ecologische betekenis, omvang
en heterogeniteit.
Periode: bemonstering in het najaar (oktober/november). Het habitat
waterplanten dient bij maximale plantenbiomassa in de zomer bemonsterd te
worden.
• Biomassa
Per watersysteem worden de habitats met de grootste biomassa('s) bemonsterd.
Biomassa wordt bepaald per soortgroep (bloedzuigers, kokerjuffers, muggelarven,
etc.).
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Frekwentie: eenmaal per 4 jaar.
Lokatiekeuze: per watersysteem een/enkele lokaties gedifferentieerd naar
habitat.
Periode: bemonstering in het najaar (oktober/november). Het habitat waterplanten dient bij maximale plantenbiomassa in de zomer bemonsterd te worden.
NB. voor de biomassabepaling van de driehoeksmossel zijn speciale opnames
vereist. Reden hiervoor is dat deze mossel een belangrijke sleutelsoort is,
bepalend voor de draagkracht van het milieu voor wat betreft watervogels en vis.
Daarnaast is ook door de sterke mate van klustering een groter aantal monsters
nodig.
Aandachtspunten.
- Vergelijking resultaten van stenenbemonstering met resultaten kunstmatig
substraat.
A Analyse van biomassaschattingen van makrofauna en driehoeksmossel.
A Biomassa/soortensamenstelling-verloop over jaar dient door onderzoek buiten
dit monitoringprogramma te gebeuren.

Waterplanten
De rol van waterplanten in het ecosysteem is in het kader van het projekt Actief
Biologisch Beheer uitvoerig beschreven. Uit het oogpunt van ecologisch herstel
van het rivierecosysteem worden waterplanten als struktuurbepalend element
belangrijk geacht (Vanhemelrijk en Van Broekhoven, 1990). Verder kunnen
waterplanten een belangrijke rol in het voedselweb vervullen, zoals voor
herbivore watervogels. De soortensamenstelling van waterplanten is een goede
maat voor de waterkwaliteit en aan-/afwezigheid van specifieke habitats of
bepaalde fysische factoren. Daarnaast is ook de interaktie met vooral rekreatie
en mogelijk visserij en scheepvaart een reden om de verspreiding en bedekking
van planten te volgen.
Parameters
• Bedekking
• Soortensamenstelling
Methodieken
1. Satellietbeelden.
Voor de brede, stagnante wateren is het mogelijk gebleken om met behulp van
Landsatbeelden de verspreiding van waterplanten globaal weer te geven. Dit is
echter alleen mogelijk voor relatief dichte bedekkingen van ondergedoken
waterplanten. Voor een betrouwbare interpretatie van de beelden is het ook
noodzakelijk per watersysteem een veldopname van een deel van het te karteren
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gebied te hebben (calibratie). Met behulp van deze techniek is het alleen
mogelijk informatie te verkrijgen over het aan- of afwezig zijn van waterplanten.
In het meest gunstige geval kan men onderscheid maken tussen drijvende en
ondergedoken waterplanten. Biomassabepaling is (nog) niet mogelijk. Voor
smalle wateren en ook voor de stromende wateren waar de eventueel aanwezige
waterplanten langs de oever voorkomen, is door de "overschaduwing" van deze
oever de methodiek niet goed bruikbaar.
2. Luchtfotokartering.
Deze methodiek is operationeel voor het Randmerengebied en heeft ook in de
Grevelingen (zeegrassen) bewezen te functioneren om de aanwezigheid van
waterplanten (in enkele bedekkingsklassen en soms met onderscheid naar
groepen, zelfs soorten) vast te stellen. De methodiek biedt de mogelijkheid om
gedetailleerd de verspreiding te bepalen, maar heeft als nadeel door de strenge
eisen die worden gesteld aan de weersomstandigheden voor de fotovlucht, dat de
haalbaarheid van de gewenste frekwentie (eenmaal per 3-4 jaar) op dit moment
nog in diskussie is. Voor de aanduiding van aan- of afwezigheid van waterplanten
kan men hiermee volstaan. Wanneer de bedekking naar soort gewenst is, is het
noodzakelijk voor een goede interpretatie van de luchtfoto's, dat tijdens of
meteen na de foto-opnamen enkele transecten in het betreffende water d.m.v.
veldkartering in kaart worden gebracht.
3. Veldkartering m.b.v. boten.
Deze methodiek biedt de mogelijkheid om een gedetailleerd beeld van zowel
verspreiding, dichtheid als biomassa van de afzonderlijke plantensoorten samen
te stellen. Met behulp van kleine, ondiepe motorvaartuigen voorzien van een
plaatsbepalingssysteem worden transecten met een onderlinge afstand van ca.100
meter in het veld op soorten en dichtheid bemonsterd. Ervaringen in het
Randmerengebied hebben geleerd dat het een tijdrovende methode is en
daardoor ook kostbaar. Het bepalen van de biomassa is een extra aktiviteit, die
echter geen echt grote meerkosten met zich meebrengt.
4. Veldkartering m.b.v vliegtuig.
Bij deze techniek maakt men gebruik van enkele kortdurende "inspectievluchten" op geringe hoogte, waarbij men aangetroffen plantenvelden globaal
intekent. Voor een deel kan een ervaren persoon de gevonden velden ook op
groep en voor een deel zelfs op familie/soort benoemen. Daarna kan men (een
deel van) de ingetekende plaatsen opzoeken in het veld en ter plaatse de soorten
determineren. Eventueel kan ook de lokatie nog precies ingemeten worden.
Voordeel is dat er een grote tijdsbesparing optreedt omdat men alleen die
gebieden bezoekt, waar met zekerheid planten staan. Bij slecht doorzicht is het
echter mogelijk dat men plaatselijk planten (zeker als ze klein en/of in lage
dichtheid voorkomen) mist. Met name voor het rivierengebied kan op deze wijze
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snel een redelijk betrouwbaar beeld van waterplanten verkregen worden.
NB. Voor een uitgebreide beschrijving van methodieken 1 t/m 3 wordt verwezen
naar Meulstee et al., 1989.
Huidige situatie.
Wat betreft de (semi)stagnante wateren: voor het Veluwemeer bestaat een bijna
onafgebroken reeks van veldkarteringen van ruim 20 jaar. Karteringen op andere
lokaties van de Randmeren hebben minder frekwuent plaats gevonden, maar
meestal is toch wel enkele malen gedurende de laatste 20 jaar gekarteerd. Het
Wolderwijd is sinds 1987 jaarlijks nauwkeurig in kaart gebracht. Van een groot
aantal meren zijn in verschillende jaren ook luchtfoto's gemaakt. Voor het
Markermeer/IJsselmeergebied bestaat een overzicht van de laatste 10 jaar op
grond van veldkartering met een vliegtuig. Voor het
Randmeren/IJsselmeergebied heeft men voor de periode 1987-89 ook met
behulp van satellietbeelden de waterplanten in beeld gebracht in het kader van
methodiekontwikkeling (Meulstee et al., 1989). Voor het Volkerak/Zoommeer
wordt vanaf het ontstaan van dit watersysteem jaarlijks de situatie van de
waterplanten (soorten en bedekking) vastgelegd. Hierbij maakt men gebruik van
een inspectievlucht in kombinatie met veldkartering. Bij dit laatste karteert men
ook op grotere diepte met behulp van duikers. In 1990 is ook een
luchtfotokartering uitgevoerd.
Stromende wateren: In 1988 heeft er een uitgebreide veldkartering van de grote
rivieren plaatsgevonden (Maenen, 1989). In deze rapportage is ook in globale
termen de situatie vanaf 1900 tot heden vastgelegd.
Voorstel meetnet
Luchtfotografie
Rekening houdend met de wensen zoals die momenteel bij de regionale directies
leven wordt jaarlijks een luchtfotokartering aangevraagd zonder simultane
veldondersteuning. In de praktijk zal dit dan betekenen dat er gemiddeld
eenmaal per 4 jaar een luchtfoto-opname is over de verspreiding en globale
bedekking van drijvende en ondergedoken waterplanten. Soortonderscheid zal in
de meeste gevallen niet mogelijk zijn.
Veldkartering met proefstroken
In de meeste wateren worden jaarlijks proefstroken opgenomen. In stagnante
wateren zijn dat stroken ondiep water en oever ter breedte van 500-1000 m.
Hierin vindt een kartering plaats van bedekking en soortensamenstelling. Delen
van het Veluwemeer, dat al 2 decennia jaarlijks gekarteerd is, worden
meegenomen als voorbeeldgebied voor de Randmeren. In de rivieren worden
deelsystemen gekarteerd, zoals een kribvak, kleiput, grindgat of een Strang.
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Veldkartering rivierengebied
Stromende wateren: eenmaal per 4 jaar een veldkartering met vliegtuig waarna
een 20 tot 30-tal lokaties gekozen op grond van verdeling over de verschillende
riviertakken (IJssel, Waal, Maas, Nederrijn-Lek) en hun habitat (stagnant in
winterbed: weinig/veel inundatie; zandput/klei-afgraving; open/gesloten verbindinging met rivier) in het veld gedetailleerd (op soort incl. bedekking) in kaart
worden gebracht.
Aandachtspunten
A Satellietbeelden zouden in principe gebruikt kunnen worden om per 3 of 4 jaar
een globaal beeld te verschaffen van de aanwezigheid van waterplanten, mits
minimaal 66n goede referentieplek uit het veld van elk meer voor handen zou
zijn. Dit laatste lijkt in de praktijk moeilijk te realiseren omdat het tijdstip
waarop een goed satellietbeeld is genomen nooit vooraf bekend zal zijn.
A Bij een verdere ontwikkeling van de mogelijkheden van de satellietbeelden,
lijkt de methode goede perspectieven te bieden voor monitoring van waterplanten op een grote, doch globale schaal. Het volgen cq. actief meewerken aan deze
technieken is aan te raden.

Oevervegetatie
De toestand van de oevervegetatie is een goede maat voor de kwaliteit van het
oeverecosysteem als geheel. De verschillende belangrijke ecologische functies van
oevers zijn in diverse (beleids)stukken zowel intern binnen Rijkswaterstaat als
daarbuiten uitgebreid verwoord. Structuur en soortsamenstelling reageren sterk
op de hydrologie dan wel het peilbeheer. Ook scheepvaart-intensiteit is van grote
invloed op vooral de buitenste zones van de oever. De oevervegetatie vormt dus
een goede indicator voor de effecten van hydrologische maatregelen en
scheepvaart.
Parameters
• Oppervlakte en soortensamenstelling van de oevervegetatie
Methodieken
1. Luchtfotokartering van oeverzone.
Met luchtfoto's kunnen, in kombinatie met veldwaarnemingen, betrouwbare
kaarten worden vervaardigd. Deze methode is ondermeer toegepast bij kartering
van buitendijkse gebieden in het Haringvliet/Hollandsch Diep en het Verdronken
land van Saeftinge.
2. Transecten
In het veld wordt in transecten met de Tansley-methode de vegetatie eens per 4
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jaar opgenomen, waarbij vegetatiegrenzen nauwkeurig worden vastgelegd. In
principe wordt iedere herkenbare vegetatiekundige structuur in een opname
vastgelegd.
Huidige situatie
Incidenteel worden karteringen van buitendijkse gebieden uitgevoerd door de
Meetkundige Dienst. In het kader van een "ecologisch proefmeetnet grote
rivieren" worden op 8 stroken vegetatiewaarnemingen in het veld gedaan. In het
kader van andere projekten worden in de meeste gebieden regelmatig
fotovluchten uitgevoerd (bijv. Haringvliet/Hollandsch Diep en
Volker ak/Zoommeer).
Voorstel meetnet
Door de grote regionale verschillen is het in deze fase van de
meetnetontwikkeling nog niet mogelijk een eenduidig programma te presenteren.
Voorstel is om per watersysteem van de belangrijkste oevertypen 1-3 gebieden te
selecteren. Eens per 4 jaar vindt daarvan een luchtfotokartering plaats in
kombinatie met veldbezoek. De gebieden worden gekozen in overleg met de
Regionale Directies. Per gebied worden transecten gelegd, zodanig dat per
vegetatietype minimaal 3 transecten worden opgenomen. De stroken moeten
zoveel mogelijk representatief zijn voor het gehele watersysteem. Het is niet de
bedoeling om hier uitsluitend lokale maatregelen mee te volgen. De kartering
kan worden uitgevoerd door de Meetkundige Dienst.
In de rivieren wordt aangesloten bij het ecologisch proefmeetnet (EMO),
waarvan de evaluatie in 1992 plaatsvindt.
In de stagnante systemen wordt aangesloten bij bestaande periodieke
karteringen.
Aandachtspunten
A Gezien de kosten en inspanning, die met het maken van een volledige
luchtfotokartering zijn gemoeid, verdient het aanbeveling om deze fotoset
meerdere doelen te laten dienen. Zo kunnnen bijvoorbeeld met luchtfoto's ook
erosie en sedimentatiepatronen worden vastgelegd.
A Een keuze van gebieden is in bijgaand kaartje als voorstel opgenomen, maar
moet nader worden uitgewerkt.

Vissen
Het belang van inzicht in de visfauna van de rijkswateren blijkt uit de vele akties
die lopen naar aanleiding van ondermeer de 3 Nota Waterhuishouding. Het
passeerbaar maken van barrieres in rivieren en bij de overgangen zout/zoet, het
ecologisch evenwicht te realiseren in het Volkerak/Zoommeer en het Wolderwijd
e
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zijn daar voorbeelden van.
Parameters
• Soortensamenstelling aangevuld met (globale) populatie-opbouw
• Biomassa met (gedetailleerde) gegevens over populatie-opbouw.
Methodiek
1. Registraties van (bij)vangsten van beroepsvisserij.
Beroepsvissers registreren, tegen een vergoeding, de bijvangsten van fuiken en
ook andere vangmiddelen. Hoewel er haken en ogen aan deze methode zitten
(betrouwbaarheid) leert de praktijk dat het een methodiek is, die met minimale
inspanning goed rendement over commercieel interessante soorten levert.
Sommige soorten van het diepere water worden onderbemonsterd. Gegevens zijn
vaak onvoldoende beschikbaar. De fuiken worden wekelijks geregistreerd zodat
per fuik frequent gegevens binnenkomen. Ervaringen van het NIOZ, dat in de
Mokbaai al vele tientallen jaren fuikmonitoring uitvoert, leren dat hieruit veel
bruikbare informatie komt. Via deze methode is de afgelopen jaren veel
informatie verzameld over de gevolgen van de afsluiting van het
Krammer/Volkerak voor de visfauna. Het leverde in kwalitatieve zin
vergelijkbare informatie op als de (veel duurdere) bestandsopnamen.
2. Vis op roosters van electriciteitscentrale.
Het inlaatwater van electriciteitscentrales passeert eerst een rooster, waarop de
ingezogen vis achterblijft. Vanaf 1980 hebben K E M A en K . U . Nijmegen de
E P O N centrale (Waal bij Nijmegen) bemonsterd en gevonden dat veranderingen
in de visfauna van de Rijn hiermee goed te traceren zijn. Recentelijk heeft
K E M A een methodiek (vangnet) ontwikkeld waarmee men vis die de centrale bij
Linne stroomafwaarts passeert kan bemonsteren (med. R.Hadderingh, K E M A ) .
3. Bestandsopnamen.
Door een groot aantal bevissingen kan inzicht worden verkregen in de visdichtheid. De methodiek is arbeidsintensief en specialistisch. Over de betrouwbaarheid van de geleverde getallen zijn de meningen verdeeld, maar algemeen lijkt te
gelden dat afwijkingen van tientallen procenten normaal en acceptabel zijn.
Wordt vooral door het RIVO uitgevoerd in o.m. het Haringvliet/Hollandsch Diep
en op bovenrivieren. Op projektbasis doet ingenieursburo Witteveen en Bos
onderzoek in het Volkerak/Zoommeer. Bestandsopnames maken is een taak van
het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Rijkswaterstaat heeft wel
belang bij deze gegevens.
Huidige situatie
Door Rijkswaterstaat wordt op routinebasis geen onderzoek uitgevoerd. Op
projektbasis vindt er registratie van fuikvangsten in het Volkerak/Zoommeer
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(1987-1990) plaats.
Door K E M A vinden op laag frekwente schaal (3x per jaar) ook de komende
jaren nog visbemonsteringen plaats bij E P O N centrale. Aansluitend zal intensiever, maar alleen in herfst en voorjaar bij Linne (Maas) bemonsterd worden door
hen.
RIVO registreert vangsten van beroepsvissers langs de rivieren sinds 1987.
Hiervan zijn ook al jaarlijkse rapportages beschikbaar (Cazemier & Heermans
1988; Heesen, 1989; Heesen, 1990). Er zijn jaarlijks opnames door het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Visserij voor wat betreft kommercieel belangrijke
soorten in het IJssel- en Markermeer. Ook zijn er registraties door adviesburo's.
Voorstel meetnet
1. Vangstregistratie.
In overleg met RIVO aansluiten op hun registratiesysteem. Per watersysteem
worden enkele fuiken op vaste lokaties geselecteerd, waarvan de vangsten
geregistreerd worden. Voor de rivieren lijkt slechts een enkel punt aangevuld te
moeten worden (Maas).
2. Roosters electriciteitscentrales.
Op punten waar geen fuiken zijn kan deze techniek uitkomst bieden (Waal,
Maas, Amer). Samenwerking met K E M A waarbij meetfrekwentie wordt
uitgebreid bij E P O N en kosten gedeeld bij Linne. Amer centrale zou moeten
worden toegevoegd aan meetnet op gezamelijke kostenbasis.
C. Bestandsopnames.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij dient een belangrijke rol te
spelen voor dit onderwerp in het biologisch monitoring meetnet. In principe
zouden zij de bestandsopnames dienen uit te voeren.
Aandachtspunten
A Goede afstemming met RIVO en ook K E M A van groot belang.
A Momenteel is nog onduidelijk in hoeverre de vangstregistratie van RIVO op
rivieren verzekerd is in de toekomst.

Vogels
Vogels staan vaak aan de top van de voedselketen en zijn in deze hoedanigheid
belangrijk als meetbare indikator voor de waterkwaliteit. Echter de aantallen
vogels en hun soortensamenstelling geven ook de mogelijkheid de kwaliteit van
een habitat te beoordelen. In het kader van de beoordeling van de
wetlandfunctie van onze rijkswateren spelen watervogels de belangrijkste rol.
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Parameters
• Aantallen watervogels per soort in de verschillende watersystemen.
• Dichtheid en soortensamenstelling van broedvogels in de oeverzone.
Doel van de laatste parameter is vooral de kwaliteit van het habitat te meten
(kwantiteit is soms ook een maat voor kwaliteit) als toetssteen voor het gevoerde
beleid/beheer. Met name voor het te voeren oeverbeleid/beheer in de toekomst
zouden broedvogels een goede maat kunnen zijn.
Methodiek
• Aantallen watervogels per soort in de verschillende watersystemen.
Deze tellingen geven een goed inzicht in het gebruik door het jaar heen van
wetlands voor doortrekkende, overzomerende, ruiende en overwinterende
watervogels. Aan de hand van deze basisset kan men gericht onderzoek aan
vogels voor andere doeleinden efficienter uitvoeren. Tellingen in Nederland
gebeuren onder de coordinatie van een overheidsinstantie, met eigen tellers en
een varierend aandeel amateurs. De rapportage geschiedt door de organiserende
instantie. In dit kader lijkt samenwerking met instanties als SBB, NMF en R I N
tot aanzienlijk betere resultaten te kunnen leiden dan wanneer de instanties
afzonderlijk te werk gaan (Volkerakzoommeer en Deltagebied als voorbeeld).
De tellingen zijn in te passen in een Europees netwerk, zodat
trendontwikkelingen ook te toetsen zijn aan totale populatie-ontwikkelingen.
• Dichtheid en soortensamenstelling van broedvogels in de oeverzone.
Deze tellingen gebeuren vooral door de beherende instanties in meestal eigen
terreinen (vaak natuurgebieden), op een laag frequente schaal en vaak alleen
integraal voor de zeldzamere en schaarsere soorten. Door het intensievere en
meer specialistische karakter van dit soort tellingen is deze methode minder
geschikt om door amateurs te worden uitgevoerd. Indien goed gecoordineerd
behoort het wel tot de mogelijkheden om bijvoorbeeld de oevers van rijkswateren op deze wijze te laten monitoren. Het is sterk van het karakter van de PPD
in de provincie afhankelijk in hoeverre regelmatig broedvogelinventarisaties in
het werkgebied van de Rijkswaterstaat plaatsvinden (voorbeeld hierbij de
IJsseluiterwaarden). Afstemming en samenwerking lijkt ook hier tot betere
resultaten te kunnen leiden. De frekwentie zou een maal per 3 of 4 jaar moeten
zijn. Voor zeldzame soorten zou gebruik kunnen worden gemaakt van de
datasets beschikbaar bij SOVON.
Huidige situatie
• Aantallen watervogels per soort in de verschillende watersystemen.
(Semi)stagnante wateren: in de Randmeren worden maandelijkse (in de winter 2wekelijkse) tellingen worden door NMF uitgevoerd. De basisrapportage verloopt
via deze instantie momenteel (vanaf 1988) binnen een jaar. Het programma
wordt voorlopig nog gecontinueerd door NMF onder meer op verzoek van RIZA.
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De voortgang is echter voor de (nabije) toekomst niet gegarandeerd. De dataset
uit het verleden is niet helemaal volledig en onvoldoende uitgewerkt. Wat betreft
Usselmeer/Markermeer/Gouwzee: de Regionale Direktie Flevoland houdt
maandelijkse tellingen per vliegtuig voor het volgen van de aantallen van de
belangrijkste soorten. Dit loopt al ca. 10-15 jaar. De rapportage is alleen voor
totale aantallen per soort per watersysteem in een aantal rapporten terug te
vinden, maar is onvoldoende uitgewerkt en slecht beschikbaar. Over de
voortgang hiervan is nog geen duidelijkheid. Volkerak-Zoommeer: N M F
codrdineert de tellingen met behulp van amateurs met een
maandelijkse/tweewekelijkse rapportage, RIZA verzorgt de (basis)rapportage: dit
lijkt een goede formule. De voortgang lijkt de komende twee jaar geen gevaar te
lopen, maar een breder draagvlak voor deze tellingen is noodzakelijk in verband
met continuering in toekomst.
Stromende wateren: onder auspicien van het RIN (Beintema/van de Berg) en in
samenwerking met NMF, SBB en vele amateurs vinden maandelijkse tellingen
plaats in het gebied van de grote rivieren. Rapportage alleen van totalen;
verslaglegging is ver onder de maat. Plaatselijk zijn de tellingen verder uitgewerkt
en redelijk goed beschikbaar (delen van IJssel) of onder bewerking (omgeving
Arnhem). Ook voor de Maas heeft op regionale schaal in beperkte mate
uitwerking plaatsgevonden van de grote datasets. Hoewel het een zeer
uitgebreide dataset betreft is dit de gegevenset die de meeste zorgen baart.
Samenvattend kan men stellen dat er een goede basis aanwezig is om tot een
goed functionerend watervogelmonitornet te komen, mits er enige zaken
aangevuld worden. Op het gebied van coordinatie, maar vooral bij de dataverwerking en de basispresentatie van de verzamelde gegevens zou landelijk gezien
nog een (sterke) verbetering moeten plaatsvinden.
• Dichtheid en soortensamenstelling van broedvogels in de oeverzone.
Alles wat bekend is, is door andere instanties en amateurs verzameld. Er is geen
enkele garantie dat dit blijft gebeuren. Knelpunt is dat er voor sommige lokaties
gegevens verzameld zijn, maar dat de rapportage (zoals van delen van
uiterwaarden) uitblijft. Afstemming met andere organisaties (welke organisatie is
sterk afhankelijk van regio's) lijkt, indien de rapportage wordt verzekerd, een
goede kans van slagen te hebben.
Voorstel meetnet
• Aantallen watervogels per soort in de verschillende watersystemen.
Met coordinerende inspanning van RIZA en een financiele injektie voor
(landelijke) coordinatie en vooral verwerking van gegevens, zou een goed
monitoringnet van de zoete rijkswateren kunnen bestaan zoals dat ook aanwezig
is voor de zoute. Het financieren van menskracht bij SOVON zou hiervoor de
meest praktische oplossing zijn (in de vorm van uitbesteding), mits hierover
overeenstemming bereikt wordt met de op dit moment hiermee belaste
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instanties. Het kunnen garanderen van een goede rapportage is de beste basis
voor het in stand houden van een functionerend amateurtelnet (dit heeft D G W
door de jaren heen bewezen).
• Dichtheid en soortensamenstelling van broedvogels in de oeverzone.
Binnen het begrip oevers zou hier integrale monitoring op een laag frequente
(aangevuld met frequentere) schaal van proefvlakken van typische oeverhabitats
op zijn plaats zijn. Zie verder par. 3.6.
Aandachtspunten
A Vroegtijdige afstemming over gegevensopslag en beschikbaarheid met BIC en
instanties als N M F en SBB, is noodzakelijk.
A Zo weinig mogelijk in bestaande netwerken veranderen en systeem zo houden
dat de tellingen per watersysteem onafhankelijk kunnen draaien en dus ook
aangepast worden.

Ecotoxicologische monitoring
Het doel van ecotoxicologische monitoring is het bepalen van het effect van
milieuvreemde, toxische stoffen op het ecosysteem en op onderdelen ervan. Het
effect dat organismen van de aanwezigheid ondervinden is hierbij belangrijker
dan de aanwezigheid zelf van de toxische stoffen. Om de T?iologische
beschikbaarheid' van stoffen, hun ophoping in de voedselketens en eventueel ook
dosis-effect-relaties te kunnen onderkennen, is naast het waarnemen van effecten
in het veld, het meten van concentraties en gehaltes in organismen en
milieucompartimenten eveneens van belang.
In het laboratorium uitgevoerde bio-assays, waarbij onder experimentele
condities de toxiciteit van een stof of een combinatie van stoffen bepaald kan
worden, leveren aanvullende informatie.
Vier vormen van ecotoxicologische monitoring worden onderscheiden:
• meten van de gehaltes aan verontreinigende stoffen in organismen (chemische
monitoring)
• meten van effectparameters in situ, zoals de ontwikkeling van de populatiegrootte of het reproductiesucces
• uitvoeren van bio-assays met water of sediment
• bioalarmeringsmethoden
Bio-alarmeringsmethoden vinden hun toepassing in het bewaken van water voor
acute toxiciteit. Deze monitoringsmethoden hebben een sterk operationeel
karakter en maken als zodanig onderdeel uit van het automatisch meetnet. In dit
biologisch monitoring programma blijven ze verder buiten beschouwing.
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Naast deze vormen van specifiek ecotoxicologische monitoring wordt door middel
van monitoring van de soortensamenstelling van de verschillende
levensgemeenschappen ook een indruk verkregen van de chemische kwaliteit van
het watersysteem. Met name de soortensamenstelling van de macrofaunagemeenschap is hiervoor geschikt, omdat deze relatief snel reageert op veranderende omstandigheden en in het algemeen geen sterke migratie vertoont.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van ecotoxicologische
onderzoeksmethodes waar in Nederland ervaring mee bestaat en mogelijk een
toepassing kunnen vinden in het biologisch monitoringmeetnet. De volgende
onderzoeksmethodes worden bruikbaar geacht voor een biologisch meetnet:
chemische monitoring in organismen, in situ onderzoek aan effecten en bioassays. Per onderzoeksmethode wordt na een inleiding achtereenvolgens de
huidige stand van zaken, het voorstel voor het biologisch meetnet en
aanbevelingen voor verder onderzoek naar veelbelovende technieken voor
gebruik in een biologische monitoringmeetnet, beschreven.

3.8.1

Chemische monitoring in organismen
De monitoring van gehaltes aan stoffen in organismen heeft vier doelen:
Ten eerste kan de opslag of accumulatie in het organisme in relatie worden
gebracht met het effect op het organisme zelf. Deze relatie is slechts in enkele
gevallen bekend. De oorzaak hiervan is dat het effect afhangt van de beschikbaarheid, speciatie en de toxiciteit van de stof voor het organisme. Daarnaast zijn
er in het veld meestal meerdere verontreinigende stoffen aanwezig, waardoor er
sprake is van combinatietoxiciteit. Bovendien bevat het Nederlandse binnenwater
zeer veel (>1000) verontreinigende componenten, waarvan een totaal chemisch
analyserapport vrijwel nooit beschikbaar is. Bij verschillende instituten is
onderzoek gaande naar dosis-effect-relaties in het veld en naar effecten van een
combinatie aan toxische stoffen (in het veld en onder laboratoriumcondities).
Ten tweede wordt informatie verkregen over de kwantiteit van een stof in een
bepaald niveau in de voedselketen en zo over de beschikbaarheid voor predatoren in verband met mogelijke bio-accumulatie. Deze informatie is noodzakelijk
voor de calibratie van computermodellen die de toxische effecten van veranderende chemische omstandigheden voorspellen in een watersysteem.
De gehaltes in vis en mogelijk ook in driehoeksmossel zijn in dit kader
interessant om te monitoren, omdat beide soorten een cruciale plaats innemen in
de voedselketen driehoeksmossel - blankvoorn - (snoekbaars) - aalscholver.
Ten derde worden gehaltes in vis bepaald uit gezondheidskundig oogpunt ter
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controle van de consumptienorm. Dit geldt uitsluitend voor soorten die
interessant zijn voor de commerciele visserij.
Als laatste doel kunnen organismen gebruikt worden om milieuvreemde stoffen
te detecteren als deze onder de chemische detectiegrens in de waterfase
aanwezig zijn. Het organisme fungeert dan als chemische accumulator of "continu
bemonsteringsapparaat". Het voordeel hiervan is de zo te verkrijgen integratie
over langere tijd.
In het kader van de landelijke biomonitoring zijn wij van mening dat voor de
zoete wateren deze toepassing niet zinvol is, omdat de doorgaans geselecteerde
stoffen wel detecteerbaar zijn en reeds gemeten worden in zwevend stof of
waterbodem. Combinatie met deze metingen is echter zeer wel mogelijk en
zinvol.
Voor dit biomonitoringprogramma is het alleen zinvol accumulerende stoffen als
metalen, OCB's, PCB's en dergelijke te analyseren. Stoffen die worden genoemd
in de M-lijst van de 3 Nota Waterhuishouding, aangevuld met de in het
Rijnactieprogramma genoemde prioritaire stoffen komen in aanmerking voor
chemische monitoring in organismen. Dit zijn in het algemeen persistente, nietreactieve stoffen, die door hun lipofiele karakter in principe accumuleren in
organismen.
e

Huidige situatie
• Makrofauna
- Oligochaeten en chironomiden.
Bepaling: gehaltes aan toxische stoffen in genoemde organismen. Dit omdat
oligochaeten zich voornamelijk in de toplaag van de waterbodem bevinden en als
voedsel dienen voor benthivore vis. Het belangrijkste nadeel hiervan is dat er
grote aantallen nodig zijn voor de chemische analyse van de organische
microverontreinigingen. Voor de analyse van enkele zware metalen is het
mogelijk microdestructies uit te voeren. De meting is nog maar incidenteel
toegepast.
- Driehoeksmossel.
Bepaling: gehaltes aan zware metalen en organische microverontreinigingen in
het weefsel. In verschillende watersystemen is hiermee reeds ervaring opgedaan
door Rijkswaterstaat. Er wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke veldpopulatie,
maar ook van in het systeem gebrachte individuen, waarvan de voorgeschiedenis
bekend is.
• Macrofyten
Bepaling: gehaltes in plantenwortels, -Stengels en/of -blad. In de Biesbosch is een
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onderzoek uitgevoerd naar de gehaltes aan zware metalen in verschillende delen
van brandnetels fUrtica dioica^ aanwezig in de oeverzone. Tevens is getracht een
relatie te leggen met eventuele fysiologische effecten veroorzaakt door de
verontreinigde bodem. In principe is het ook mogelijk om in waterplanten
gehaltes aan microverontreinigingen te bepalen. Resultaten op dit gebied zijn
echter nog schaars.
. Vis
Door het RIVO wordt op 21 verschillende lokaties jaarlijks de gehaltes aan
PCB's en andere organochloorverbindingen in rode aal bepaald. Het probleem
met het leggen van een relatie met de verontreinigingsgraad van het
watersysteem is dat aal sterk van plaats kan veranderen. Een bemonstering van
aal zal om deze reden voor de trek in de periode oktober - november plaats
moeten hebben. Aansluitend op dit onderzoek is in het kader van het
Rijnactieprogramma door het RIVO een onderzoek uitgevoerd naar de gehaltes
aan Cd, Pb, Hg, PCB's en OCB's in aal, blankvoorn en baars voorkomend in de
verschillende Nederlandse Rijntakken. Eveneens in het kader van het
Rijnactieprogramma zijn in 1990 het gehalte aan deze microverontreinigingen in
enkele vissoorten bepaald ter calibratie van het model U P T A Q E en ter
vastlegging van de huidige toestand.
In het kader van het Ecologisch Herstel Rijn worden de gehalten aan PCB, OCB
en Hg in snoekbaars en jonge vis bepaald. In zooplankton, muggelarven,
oligochaeten en driehoeksmossel worden naast de gehalten aan PCB's, OCB's en
Hg ook de gehalten aan PAK's, Cd, Pb, As, Zn en Cu bepaald. Metingen in deze
soorten zijn van belang, omdat deze onderaan de voedselketen staan en zo voor
doorgifte aan hogere trofische niveaus kunnen zorgen. Van de stoffen As, Zn, Cu
en PAK's wordt verwacht dat deze in mindere mate worden doorgegeven in de
voedselketen.
In het Usselmeer en het Volkerak/Zoommeer wordt sinds enkele jaren op
projectbasis de gehaltes aan PCB's en organochloorverbindingen in het weefsel
van spiering en pos bepaald door het RIVO.
In het Noordzeekanaal is onderzoek gedaan aan de aanwezigheid van
microverontreinigingen in rode aal en snoekbaarslevers (Pieters en Van der
Valk, 1990). Het RIVO heeft een onderzoek uitgevoerd naar de gehaltes aan
PCB's, dioxines en furanen in snoekbaarslevers in het Usselmeer, Hollandsch
Diep, Haringvliet, Hollandsche IJssel en op drie plaatsen in het Noordzeekanaal
(Hagel, 1990). Uit dit onderzoek is een verband gebleken met de
verontreinigingsgraad van de waterbodem.
• Vogels
- Aalscholver
De gehaltes aan organische microverontreinigingen in eieren en braakmonsters
van jonge vogels zijn gedurende enkele jaren bepaald. Daarnaast is onderzoek
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uitgevoerd de relatie tussen PCB-, DDT- en dioxine-gehaltes in eieren van
aalscholvers en biochemische parameters als: 02-verbruik, vitamine A ,
steroi'dhormoon en EROD-activiteit (dioxine-parameter) (Dirksen et al., 1990 en
Dirksen et al., 1991).
- Visdiefje
In samenwerking met D G W zijn door D B W in 1990 de gehaltes aan PCB's in
eieren en braakmonsters van jonge vogels bepaald (Dirksen, 1990b). In 1991 zal
dit onderzoek voortgezet worden en uitgebreid met biochemisch onderzoek naar
effecten van PCB's, dioxinen en furanen.
- Fuut en kuifeend
De gehaltes van PCB's in eieren van beide vogelsoorten op verschillende
plaatsen in Nederland is bepaald op projectbasis door D B W en Aquasense in
1989 (Aquasense, 1989).
- Fuut en meerkoet
In 1989 is in opdracht van RWS een orienterend veldonderzoek uitgevoerd naar
de effecten van verontreinigingen op de broedbiologie van futen en meerkoeten
in de Biesbosch (Boudewijn, 1989).
- Duikeenden
Onderzoek naar de effecten van contaminanten op duikeenden door Marquenie
et al. (1986).

Voorstel voor biologisch meetnet.
Voor opname in het biologisch meetnet zijn de Driehoeksmossel en de rode Aal
gekozen, omdat hiervan reeds op vele plaatsen meetgegevens beschikbaar zijn.
Rode Aal wordt reeds op vele plaatsen jaarlijks bemonsterd en geanalyseerd
door het RIVO. Het uithangen van Driehoeksmosselen is praktisch goed
uitvoerbaar.
• Driehoeksmossel
Gehaltes aan zware metalen en organische microverontreinigingen in het weefsel
van uitgehangen driehoeksmosselen.
Frequentie: 1 maal per 4 jaar
Analysepakket: Cd, As, Zn, Cu, Pb, Hg-totaal, methyl-Hg, PCB's, OCB's, PAK's,
opwerking, DW/ADW, vetgehalte, invriezen.
• Rode Aal
Gehaltes aan zware metalen en organische microverontreinigingen in het weefsel.
Frequentie: 1 maal per 4 jaar
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Analysepakket: Cd, As, Zn, Cu, Pb, Hg-totaal, methyl-Hg, PCB's, OCB's, PAK's,
DW/ADW, vetgehalte, invriezen (dioxinen/furanen en PCB's met dioxine-type
werking, evt. lokaal).
In tegenstelling tot de doelstellingen van het RIVO is het in dit verband van
belang dat de analyses in het gehele organisme worden uitgevoerd i.v.m. het
effect op de voedselketen. Dit betekent dat de vis niet eerst schoongemaakt
moet worden.
De bemonsteringen op de verschillende lokaties dienen in 1 seizoen in hetzelfde
jaar uitgevoerd te worden om de resultaten onderling met elkaar te kunnen
vergelijken (zie orgaanonderzoek RIVO).

Aanbeveling voor verder onderzoek
A Benthische macrofauna
In het kader van het Rijnactieplan wordt het gehalte aan microverontreinigingen
bepaald in de natuurlijke populatie van chironomiden en oligochaeten. De
resultaten van dit onderzoek kunnen aanleiding geven voor nader onderzoek ten
behoeve van het biologisch meetnet. Bedacht moet worden dat het verkrijgen
van voldoende monstermateriaal in sommige wateren problematisch kan zijn.
A Blankvoorn, Snoekbaars
In het kader van het Rijnactieplan wordt het gehalte aan microverontreinigingen
bepaald in blankvoorn, snoekbaars en aal in het Nederlandse Rijnstroomgebied.
De resultaten van dit onderzoek kunnen aanleiding geven voor nader onderzoek
aan blankvoorn en snoekbaars ten behoeve van het biologisch meetnet.
Als uit onderzoek de bio-accumulatie per niveau van de voedselketen bekend is,
is het niet zinvol meer om de gehaltes in ieder niveau apart vast te stellen, maar
kan in principe volstaan worden met een soort die representatief is voor de
gehele voedselketen.
A Aal
Ter controle van de consumptienormen worden door het RIVO jaarlijks de
gehaltes aan microverontreinigingen in vis bepaald. De analyses worden
uitgevoerd in het organisme, waarbij het maag-darm-kanaal verwijderd wordt. In
het kader van het biologisch meetnet is echter als doel gesteld de effecten op de
voedselketen te bepalen. Hiertoe is het van belang de gehaltes te weten in het
gehele organisme. In het biologisch monitoringmeetnet is het mogelijk de
gehaltes te bepalen in gehele individuen of in de maag-darm-kanalen van de
individuen, waarvan reeds in het spierweefsel gehaltes worden bepaald.
Aanbevolen wordt onderzoek te verrichten naar de relatie tussen gehaltes in het
spierweefsel en in het maag-darm-kanaal.
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3.8.2

Effectparameters
Zoals in de inleiding reeds is vermeld, geven de resultaten van metingen aan
effectparameters de meest waardevolle ecotoxicologische informatie over de
toestand van het ecosysteem. Het voordeel van het meten van effectparameters
is dat direct het effect van de aanwezigheid van milieuvreemde stoffen op
elementen uit het ecosysteem gemeten wordt. Het combinatie-effect van de
verschillende stoffen wordt bepaald, waardoor het effect niet hoeft te worden
geextrapoleerd uit de gemeten gehaltes in organismen. De concentraties in de
waterfase zijn tegenwoordig zo laag dat zij niet meer acuut toxisch zijn voor de
meeste aquatische organismen, waardoor de behoefte aan meer gevoelige
veldparameters voor chronische toxiciteit, sterker wordt. Voor de meeste stoffen
en organismen geldt dat de gemeten concentraties in het milieu of de gemeten
gehaltes in organismen moeilijk direct zijn te correleren aan de waarden voor de
effectparameters. De belangrijkste reden hiervoor is het gebrek aan kennis over
de werkingsmechanismen van de verschillende stoffen individueel en gezamenlijk
en over de mate van blootstelling van de meeste organismen. Daarom worden
momenteel nog weinig effectparameters op gestandaardiseerde wijze
geoperationaliseerd in routinemeetprogramma's.
Als effectparameter kan in principe binnen elke populatie het populatiesucces
bepaald worden. Dit is bij vogels reeds meerdere malen onderzocht door het
broedsucces in combinatie met fysiologische effecten en gehaltes aan
verschillende organische microverontreinigingen in eieren te bestuderen
(aalscholver-onderzoek). Bij vertebraten is dit zeer arbeidsintensief onderzoek,
maar levert zeer bruikbare informatie op.
Met het bepalen van de 'scope for growth' kan de respons van een individu op
externe stress bepaald worden. De aanwezigheid van toxische stoffen is een
voorbeeld van externe stress. Bij deze methode wordt de energie benodigd voor
metabolisme, groei en reproductie bepaald aan individuen uit de natuurlijke
populatie. Deze methode is voor de zoutwatermossel operationeel. In zoet milieu
is de methode voor de driehoeksmossel een enkele keer toegepast, echter is er
vergeleken met het zoute milieu sprake van meerdere stress factoren, waardoor
de methode niet eenduidig te gebruiken is als effectparameter voor toxische
stoffen.

Huidige stand van zaken
• Makrofauna
- Oligochaeten.
De dichtheid aan of biomassa van de oligochaeten is een maat voor de
waterbodemkwaliteit bij sterke verontreiniging met organische en/of anorganische

-46-

microverontreinigingen. De bemonstering is moeilijk door de sterke variatie in de
populatiegrootte. Op dit moment is nog in onderzoek of deze parameter
bruikbaar is in alle rijkswateren, nu wordt de methode alleen toegepast in
Rijnsedimentatiegebieden (organisch-rijke en fijne sedimenten).
- Chironomiden.
De dichtheid of biomassa aan chironomiden in de waterbodem is een maat voor
de waterbodemkwaliteit en voor het voedselaanbod.
Het percentage kaakafwijkingen is een maat voor de waterbodemkwaliteit (van
Urk, 1989). Uit het verleden is bekend dat het percentage misvormingen toen
vele malen lager was dan in de huidige situatie in de Nederlandse
oppervlaktewateren.
Net als voor de oligichaeten is nog in studie of de methode toepasbaar is in alle
Rijkswateren.
- Driehoeksmossel.
Histopathologische afwijkingen van het weefsel lijkt een gevoelige maat voor de
waterkwaliteit, waarbij subletale schade aan het organisme wordt geconstateerd
en geclassificeerd (Bowmer, 1990). Het nadeel van deze methode is dat
arbeidsintensief is.
Met het bepalen van de 'scope for growth' is reeds veel ervaring opgedaan met
de zoutwatermossel. De techniek is vergelijkbaar met de zoutwatermossel ook
met de driehoeksmossel uitgevoerd (zie ook inleiding van deze paragraaf).
• Vogels
In 1987 en 1988 is een onderzoek uitgevoerd naar het broedsucces van
aalscholvers in combinatie met chemische analyse van eieren en voedsel in zeven
in verschillende mate aan microverontreinigingen blootgestelde kolonies in
Nederland. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een significante correlatie
bestaat tussen de DDE-concentratie en de eischaaldikte en tussen PCBconcentratie en het uitkomen van de eieren en het broedsucces (Dirksen et al.,
1991).
In 1989 is onderzoek uitgevoerd naar het broedsucces van aalscholvers in de
Dordtsche Biesbosch en in de Oude Venen in Friesland. Het doel van dit
onderzoek was de belasting met contaminanten (PCB's, PCDD's, PCDF's en
DDE) te relateren aan effecten op het broedsucces die in het veld werden
vastgesteld en aan in het laboratorium meetbare biochemische effecten bij
Aalscholver-kuikens (Boudewijn et al., 1989 en Dirksen et al., 1990).
Een laboratoriumstudie is uitgevoerd naar het embryonale metabolisme en
verschillende biochemische parameters in aalscholverkuikens in relatie met de
gehaltes aan PCB-congeneren (Craane et al., 1991).
• Zoogdieren
In 1988 is in Friesland onderzoek uitgevoerd naar de belasting van de otter met
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zware metalen en PCB's. De otter eet voornamelijk vis, waardoor het dier zeer
kwetsbaar is voor stoffen die zich ophopen in het vet van vis (lipofiele stoffen).
Van vier onderzochte otters bleken er drie een dusdanig hoog PCB-gehalte te
bevatten dat reproductie uitgesloten is (Claassen, 1988). In 1989 is de otter
uitgestorven in Nederland, waardoor deze niet meer beschikbaar is voor opname
in het biologisch monitoring meetnet.

Voorstel voor biologisch meetnet
Voor opname in het biologisch monitoringmeetnet wordt voorgesteld uitsluitend
effectparameters te bestuderen aan chironomiden, omdat hiervoor de relatie met
de verontreinigingsgraad van de waterbodem is vastgesteld. Voor deze
organismengroep zijn twee in situ effectparameters beschikbaar, nl. de dichtheid
van de populatie en het percentage kaakafwijkingen.
- Chironomiden
Het bepalen van de dichtheid aan of biomassa (populatiesucces) van chironomiden in de waterbodem. Dit is een maat voor de waterbodemkwaliteit en het
voedselaanbod (van de Guchte, 1990).
Frequentie: 1 maal per 4 jaar
Analysepakket: in triplo per locatie, minimaal 3 lokaties per watersysteem.
Kosten per monster: Resultaten worden verkregen uit soortsdeterminatie van de
makrofauna.
Referentiewaarde: 1500 individuen/m2
Randvoorwaarde: fractie <16um : > 25-30%
OC (gloeirest): >2,5%
Het bepalen van het percentage kaakafwijkingen van chironomiden. Dit is een
maat voor de waterbodemkwaliteit (van Urk, 1989).
Frequentie: 1 maal per 4 jaar
Analysepakket: % in 100 individuen per locatie
Kosten per monster: Resultaten worden verkregen uit soortsdeterminatie van de
makrofauna.
Referentiewaarde: minder dan 10% heeft kaakafwijkingen
Kennis van de systeemdynamiek (sedimentatie, erosie e.d.) is essentieel voor een
juiste beoordeling van de verzamelde gegevens.

Aanbeveling voor verder onderzoek
A Bepalen van Mixed Function Oxidase-enzym-activiteit als maat voor
blootstelling aan organische microverontreinigingen. Met name interessant voor
dioxinen en PCB's met dioxine-achtige werking.
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A DNA-schade
Het bepalen van de DNA-schade als gevolg van genotoxiciteit van complexe
mengsels van organische microverontreinigingen. Onderzoek hiernaar is
uitgevoerd met vissen, mosselen en bacterien (van der Gaag, 1990).
Eveneens is het mogelijk door middel van DNA-adduct-metingen DNA-schade
vast te stellen aan in situ bemonsterde mosselen.
A Zoeken naar indicatorsoorten voor de in ontwikkeling zijnde A M O E B E ' s per
watersysteem, b.v. visdiefje.
A Oligochaeten
De soortensamenstelling van oligochaeten in de waterbodem lijkt een goede
maat voor de waterbodemkwaliteit en dan met name voor de eutrofieringsgraad
(Lafont, 1989).
A Vissen
De EROD-activiteit in vis, uitgehangen of als standvis, als parameter voor
blootstelling aan dioxine-achtige verbindingen. De Bot komt hiervoor wellicht in
aanmerking.
A Benthivore vis
Morfologische afwijkingen, zoals misvormingen en scheefgroei, en van
histopathologische afwijkingen, b.v. het aantal zweren, kunnen bepaald worden
aan vis in de Nederlandse binnenwateren. Benthivore vis lijkt vooral interessant
door het veelvuldige contact met de waterbodem.
A Driehoeksmossel
Onderzoek door MT-TNO geeft aan dat het bepalen van histopathologische
afwijkingen van driehoeksmosselen een gevoelige maat is voor de waterkwaliteit
(Bowmer, 1990).
A Aalscholvers
Uit de eerder genoemde onderzoeken naar het broedsucces van
aalscholverpopulaties in relatie met de blootstelling aan organische
microverontreinigingen zijn veel gegevens beschikbaar gekomen over eventuele
bio-indicatoren (effectparameters) voor blootstelling aan deze stoffen. Onderzoek
naar geschikte parameters voor monitoring van de blootstelling wordt daarom
aanbevolen.

3.8.3

Bio-assays
Met een bio-assay wordt onder vastgestelde condities de toxiciteit van een
medium (sediment, water) getest aan niet eerder aan toxische stoffen blootgestelde en meestal in het laboratorium opgekweekte organismen. In enkele
gevallen worden organismen gebruikt afkomstig uit schone veldsituaties.
Net als de verschillende in situ effectparameters zijn ook de bio-assays sterk in
ontwikkeling. Het voordeel van de uitvoering van bio-assays is dat deze zo veel
mogelijk onder geconditioneerde omstandigheden worden uitgevoerd, waardoor
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de reproduceerbaarheid verhoogd wordt en resultaten van verschillende
laboratoria en verkregen in verschillende jaren in principe goed met elkaar zijn
te vergelijken. Het nadeel van het gebruik van laboratoriumorganismen is de
moeilijke vertaalbaarheid naar veldsituaties.
Onder toxicologen zijn de meningen verdeeld over het aantal verschillende bioassays dat uitgevoerd moet worden om een oordeel te kunnen geven over de
toxiciteit van een monster. Het aantal varieert tussen de 3 en 10, gebaseerd op
zowel wetenschappelijke, praktische, besliskundige als ook economische
argumenten.

Huidige stand van zaken
Van de verschillende in Nederland in experimenteel stadium toegepaste of reeds
regelmatig toegepaste bio-assays worden hieronder de effectparameters
gepresenteerd:
• Bacterien
Photobacterium
Pseudomonas
• Fytoplankton
Chlorella
Scenedesmus
• Zooplankton
Daphnia
• Macrofauna
Sphaerium
Gammarus
Chironomus
Limnodrilus
Tubifex
• Vissen
guppen
zebravis
Gasterosteus-ELS
Notobranchius

luminescentie
nitrificatie
populatieontwikkeling
populatieontwikkeling
sterfte, reproductie, groei
sterfte, reproductie, groei
sterfte, groei, gedrag
sterfte, larvale ontwikkeling
sterfte, reproductie
reproductie
sterfte
sterfte, reproductie, larvale ontwikkeling
sterfte, larvale ontwikkeling, groei
SCE (mutageniteit)

Voorstel voor biologisch meetnet
Uit de hierboven genoemde in Nederland beschikbare bio-assays is een keuze
gemaakt voor het biologische meetnet. Het gehanteerde beoordelingscriterium is
enerzijds de praktische uitwerking van en ervaring met een methode, anderzijds
de gevoeligheid voor waterbodemverontreiniging of waterverontreiniging.
Voor het testen van de toxiciteit van de waterbodem is gekozen voor een
toxiciteitstest met de muggelarve Chironomus riparius, waarbij direct het
sediment getest wordt en voor een test met de watervlo Daphnia magna, waarbij
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het porienwater getest wordt.
Voor het bepalen van de toxiciteit van het water is gekozen voor twee
toxiciteitstesten. Met een test met de bacterie Photobacterium phosphoreum
wordt het effect van microverontreinigingen op de citroenzuur-cyclus
(metabolisme) bepaald (Folkerts, 1990). Met de watervlo Daphnia magna wordt
het effect van onder andere bestrijdingsmiddelen bepaald.
Aangezien het Nederlandse rijksoppervlaktewater de laatste jaren niet meer
acuut toxisch is en bovenstaande 2 toxiciteitstoetsen acute testen zijn, wordt het
oppervlaktewater vooraf aan het uitvoeren van de toets geconcentreerd. De
gevoeligheid van de toets wordt hierdoor vergroot.
• Chironomus
Het bepalen van de toxiciteit van het sediment en porienwater voor de larvale
ontwikkeling van Chironomus riparius (v.d.Guchte en v.Urk, 1990).
Frequentie: 1 maal per 4 jaar.
Referentiewaarde:geen significante sterfte of remming van de groeisnelheid t.o.v.
controle. Als groeisnelheidsparameter wordt de tijdsduur van het 2e en het 3e
levensstadium gebruikt. De referentie is: L2-+L4 = max. 21 dagen
• Daphnia magna
Het bepalen van de toxiciteit van sediment en porienwater voor de reproductie
van Daphnia magna (van de Guchte en van Urk, 1990).
Frequentie: 1 maal per 4 jaar.
Referentiewaarde: geen significante sterfte of remming t.o.v. controle
Kosten Chironomus sediment en Daphnia porienwater samen: f 4000,- per
monster.
Vooraf aan het uitvoeren van een test is het noodzakelijk dat het monster aan
bepaalde randvoorwaarden voor ammonium, zout, nitriet, geleidbaarheid,
temperatuur, zuurstof en p H voldoet. Enkele van deze zijn in het laboratorium
aan te passen. Voor zoute wateren zijn verschillende testen met
zoutwaterorganismen voorhanden.
• Photobacterium phosphoreum
Het bepalen van de toxiciteit van geconcentreerd oppervlaktewater voor de
luminescentie van Photobacterium phosphoreum (Folkerts, 1990).
Frequentie: 1 maal per 4 jaar
Referentiewaarde: geen remming van de luminescentie van meer dan 10% bij
een concentratie van 100 maal.
Kosten: f 1000,- per monster.
• Daphnia magna
Het bepalen van de toxiciteit van geconcentreerd oppervlaktewater voor de
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reproductie van Daphnia magna.
Frequentie: 1 maal per 4 jaar
Referentiewaarde: geen significante sterfte of remming t.o.v. controle bij
concentratie van 100 maal.
Kosten: f 2000,- per monster.
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4.

OPZET BIOLOGISCH M E E T N E T

4.1

Uitgangspunten
Bij de uitwerking van de uitgangspunten (hoofdstuk 2) en parameters (hoofdstuk
3) tot een meetnet zijn een aantal overwegingen naar voren gekomen. Deze
zullen hieronder worden toegelicht.
Een optimaal biologisch meetnet is de situatie waarbij alle in hoofdstuk 3
geselecteerde parameters jaarlijks in de meest optimale frekwentie gemeten
worden. De kosten hiervan bedragen ongeveer 6 mfl. per jaar bij een minimaal
aantal lokaties. Daar een dergelijk optimaal biologisch meetnet niet direkt
realiseerbaar is, zag de projektgroep zich genoodzaakt voor de eerste jaren een
programma op te stellen met een plafond van 3 mfl. Er moet daarvoor een
keuze gemaakt worden tussen aantallen lokaties, parameters en frekwentie van
metingen. In principe is gekozen om zoveel mogelijk parameters te meten,
omdat ook de ecologische doelstellingen in vele parameters zijn uitgedrukt.
Vervolgens is het aantal lokaties per watersysteem en de frekwentie geminimaliseerd.
Een groot aantal parameters wordt eens per vier jaar bepaald en in dat jaar een
of meerdere malen. Deze vierjarige cyclus is gekozen omdat diverse
overheidsplannen een dergelijke cyclus hebben (NMP, NBP). Zo is vier jaar ook
de periode waarover de vorderingen van de toekomstige
Watersysteemverkenningen zullen worden geevalueerd. Verder is uitgangspunt
geweest dat per plancyclus een ruime hoeveelheid informatie van een watersysteem beschikbaar moet zijn. De keuze betekent een zo optimaal mogelijke
invulling van de doelstelling "vastlegging van de waterstaatkundige toestand des
lands". Ondanks de wens liever jaarlijks te meten is voor vele parameters de
frekwentie van 4 jaar voldoende omdat de veranderingen plaatsvinden op een
tijdschaal van enige jaren. Voor bepaalde parameters zijn echter wel jaarlijkse
waarnemingen gewenst, wanneer het volgen van een trend belangrijk is
(bijvoorbeeld als controle of de ecologische doelstellingen worden gehaald). Deze
trendmonitoring wordt in het meetnet bij een select aantal parameters toegepast.
De keuze tussen een hoge frekwentie en grote aantallen monsters verschilt
overigens per groep. Sommige parameters kennen grote fluctuaties op een kleine
tijdschaal. Dit is bijvoorbeeld het geval bij fytoplankton. Deze parameters
behoeven hoogfrekwente metingen. Andere parameters, zoals makrofauna,
kennen minder uitgesproken fluctuaties in de tijd, maar juist een grote spreiding
in de ruimte. In dat geval is voor minder frekwente metingen op meerdere lokaties gekozen.
Om de biologische toestand vast te leggen zijn niet alleen biologische, maar ook
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chemische en fysische gegevens nodig. Het is gewenst dat de gegevens uit
verschillende meetnetten met elkaar in verband te brengen zijn. Hiertoe is op
verschillende fronten afstemming nodig. Met name bij biologische metingen die
de waterkwaliteit representeren (algen, ecotoxicologische parameters) is het
gewenst de lokatie aan te passen aan de metingen van het chemisch
waterkwaliteitsmeetnet. Bij de invulling van meetlokaties is hiermee rekening
gehouden. Ook wat betreft frekwentie is in sommige gevallen afstemming
noodzakelijk. Hoewel bij de huidige voorstellen in belangrijke mate al rekening is
gehouden met de afstemming, zal dit ook in de fase van de operationel
uitwerking nog veel aandacht vragen. Dit kan leiden tot bijstelling.
Verwerking van gegevens en rappportage blijkt in het verleden vaak het slechtst
georganiseerd te zijn. Daarom is dit onderdeel in het monitoringprogramma
expliciet meegepland en is er bovendien relatief veel tijd/geld voor gereserveerd.
Uitgangspunt is om zoveel mogelijk werk uit te besteden, waarbij het R I Z A in
ieder geval de eindrapportage zelf verzorgt. Ander uitgangspunt is dat het RIZA
voldoende tijd besteed aan de kwaliteitsborging (van methoden, determinatie,
gegevensverwerking en rapportage) in verband met de uniformering en
vergelijkbaarheid van de resultaten.
Elk meetjaar zal in een meetverslag een bundeling van de verzamelde gegevens
per parameter worden uitgebracht waarbij de kerngroep de tijdige en volledige
rapportage bewaakt. Opslag van de gegevens zal moeten plaats vinden in
databestanden die uitwisselbaar zijn met chemische en fysische databestanden.
Dit zal uiteindelijk plaats vinden door opname van biologische gegevens in
DONAR.

Eenmaal in de vier jaar worden de meetresultaten per watersysteem
geanalyseerd en hierover wordt gerapporteerd ("eindrapportages").
In de tabellen 4.1 tot en met 4.4 staat per organismengroep een voorstel voor de
konkrete uitvoering van het biomonitoringprogramma (inklusief kosten) vermeld.
De in tabel 4.1 genoemde kwaliteitsborging omvat de bemonsteringsmethode,
determinatie, verwerking en rapportage.
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Tabel 4.1 Voorstel t.a.v. uitvoerende instantie voor resp. bemonstering, determinatie/analyse, rapportage en
kwaliteitsborging per parameter(groep).

Algen
abund. dom. groep
soortsamenst.
prim. prod.

Zooplankton
soortsamenst.

BEMONST.

DETERM./
ANALYSE

RAPPORT.

KWAL.BORG.

Meetd.RD's
Meetd.RD's
Meetd.
(Argus)/Ext.

RIZA (IOL)
RIZA (AOB)

Ext.

RIZA (WS)
RiZA/ext.
Ext.

RIZA (AOB/IOL)
RIZA (AOB/IOL )
RIZA (AOB)

Meetd.RD's

Ext./RIZA (IOL)

Ext.

RIZA (AOB/IOL )

RIZA (AOB/IOS )

Ext ./IOL

Ext.

RIZA (AOB/IOL )

+ Meetd.RD's
Meetd.RD's
Meetd.RD's

Ext.
Ext.

Ext.
Ext.

RIZA
RIZA
RIZA
RIZA

1

1

Makrofauna

habitat
biomassa
driehoeksmossel
kunstm. substr.
stenen
Macrofyten
Iuchtfotografie
veldkartering
proefstroken

1

1

RIZA (AOB/IOL )
RIZA (AOB)

1

RIZA (AOB/IOL )
RIZA (AOB)

RIZA (AOB)
RIZA (AOB)

MD.
Ext.

1

(AOB)
(AOB)
(AOB)
(AOB)

RIZA (AOB)
RIZA (AOB)
RIZA (AOB)

Vis
RIVO/Ext.
Ext.
RIVO

RIVO/Ext.
Ext.
RIVO

RIVO/Ext.
Ext.
RIVO

RIZA (AOB)
RIZA (AOB)
RIZA (AOB)

Vogels
Integrale tellingen

Vrijw./LNV

BIC

Ext.(SOVON)

RIZA (AOB)

Oever
kartering stroken
broedvogels

MD.
Ext.

MD.
Ext.

MD.
Ext.

RIZA (AOB)

Ext.
RIVO
Meetd.RD's
+ Ext.
Meetd.RD's
Meetd.RD's

Ext.
RIVO
Ext.

Ext.

RIZA (IOL/AOCE)

RrVO/RIZA (IOL)

RIZA (IOL/AOCE)

Ext.

RIZA (AOB)

Ext.

Ext.
Ext.

RIZA (AOB)

fuiken
roosters centr.
bestandsopname

EcotoxicoL monitoring
gehaltes driehoeksmossel
gehaltes aal
dichtheid muggelarven
afwijkingen muggelarven
bio-assays
LEGENDA
Bemonst. = bemonstering
Determ. = determinatie
Rapport. = rapportage
Kwal. borg. = kwaliteitsborging

Ext./RIZA (IOL)

Meetd RD's = meetdienst regionale direkties
Vrijw. = vrijwilligers
Ext. = extern (ingenieursburo, instituut, etc.)
MD = Meetkundige Dienst
1 = AOB, later op termijn IOL resp. IOS

RIZA (AOB)

RIZA (AOCE)
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Tabel 4.2 Frekwenties en aantal lokaties per watersysteem en per parameter(groep).
freq.

#/jr

aantal locaties per watersysteem
HVL HD
VZM RUNT BER

RAND YM

MM

MA

NZK KGT ARK

Algen
chlorophyl
abundantie
soortensamenst.
prim. prod.

1
1
1/4
1/4

19
19
6
6

1
1
1
1

Zooplankton
soortensamenst.

1/4

6

Makrofauna
habitat
biomassa
driehoeksmossel
kunstm. substr.
stenen

1/4
1/4
1/4
1
1

1
1
1
2
1

Macrofyten
luchtfotografie
veldkartering
proefstroken

1/4
1/4
1

1
1
1

1

Vis
fuiken
roosters centr.
bestandsopname

1
1
1/4

52
12
1

1

-

Vogels
Integrale rapportage

1

1

1«

Oever
kartering stroken
broedvogels

1/4
1/4

1
1

Ecotox. monitoring
geh.in driehoeksmossel
gehaltes in aal
dichtheid muggelarven
kopafw. muggelarven
bio-assays

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

1
1
1
1
1

1
1
1
-

1
1
1
-

6
6
6
2

2
2
2
1

3
3
3
1

2
2
1
-

1
1
1
-

-

-

2
2
2
1

-

-

1

1

2

1

1

6

2

3

2

1

-

-

2
2

2
2
1«

10
10

-

3

2
2
1*
-

3
3
1*
-

2
2

2
2
1*
1
-

1
1
1*

-

6
6
1»
-

1
1
1*

-

3
3
1"
-

7
7

.

2
2
1*
1

-

-

1

1

1

.

-

-

-

1

3

1*
6

1*
2

1
3

1
1

1
1

1*
4

-

-

-

1

1

2

-

-

1

3
1
1

1
-

3
2

2
1

2
1

2
1
1

1
1
-

-

1
-

V

V

1*

1*

V

1*

I*

1*

1*

1*

1*

1
1

1
1

3
3

5
5

1
1

5
5

3
3

-

2
2

-

-

-

1
2
10
1
1

1
1
10

2
2
10
2
2

1
1
45
1
1

1
15
1
1

2
2
30
2
2

l

1
10
1
1

1
1
5
1
1

1
1
5
1
1

I*

1
1
1

I
I

!•
I

!
1
15
1
1

V

1
1
20
1
1

1
10
1
1

-

LEGENDA
frekwentie : l=elk jaar, l/4=eens per vier jaar
1*
: gebiedsdekkend
HVL
=
Haringvliet
VZM
=
Volkerak- en Zoommeer
BER
=
Boven en Beneden Merwede,
Oude maas,Nieuwe Maas/Nieuwe Waterweg
RAND
=
Wolderwijd/Nuldernauw,
Veluwe-/Drontermeer,Eem-/Gooimeer, Zwartemeer, Ketelmeer.
YM
=
Usselmeer
MM
=
Markenneer, Umeer, Gouwmeer
NZK
=
Noordzeekanaal

HD
RUNT
KGT
ARK
MA

Hollands Diep, Biesbosch, Nieuwe Merwede
Rijntakken
Kanaal van Gent naar Terneuzen
Amstredam-Rijnkanaal
Maas, Grensmaas, Grensplassen
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Tabel 4.3 Kosten per parameter(groep) per jaar voor resp. bemonstering (I), determinatie, analyse en opslag (II)
en rapportage en verwerking (III).
I

Algen
chlorophyl
abundantie
soortensamenst.
prim. prod, fytoplankton

II

125,350,3.000,-

Zooplankton
soortensamenst.

350,-

III

10.000,- per watersysteem

15.000,-

Totale kosten per lokatie
perjaar

1.000,2.500,2.500,- + rapp. 10.000,18.000,- (incl. rapp.)

350,- + rapp. 15.000,- per ws.

Makrofauna

habitat

6.000,-

biomassa
driehoeksmossel
-Usselmeer
-rest watersystemen
kunstm. substr.
stenen

4.000,30.000,10.000,-

30.000,15.000,1.000,750,-

45.000,- (incl. misvormingen
+ biomassagegevens)

6.000,- + rapp. 45.000,4.000,-

25.000,22.500,5.000,-

Macrofyten
gebiedsdekk. stagn.
proefgeb. stagn.
gebiedsdekk. riv.
proefgeb. riv.

6.000,6.000,-

(390.000- per 4 jaar)
( 10.000,- per 4 jaar)
( 50.000,- per 4 jaar)
( 20.000,- voor 11 lokaties)

Vis
fuiken
roosters centr.
bestandsopname

LNV

LNV

Vogels
Integrale rapportage

100.000,-

Oever
gebiedsdekk. stagn./riv.
proefstr. stagn. veld
proefstr. stagn. luchtfoto
proefstr. riv. veld
proefstr. riv. luchtfoto
broedvogels oevers
EcotoxicoL monitoring
gehaltes driehoeksmossel
gehaltes aal
dichth. + afw. muggel.
bio-assays

10.000,- per fuik all in
15.000,- per rooster all in
20.000,- bijdrage rapportage

8.000,-

3.000,- (3 monsters/lokatie)
3.000,- idem
5.000,- (max.)
24.000,- (3 monsters/lokatie)

LEGENDA
I : bemonstering en afleveren monster op laboratorium
II: analyse, determinatie en opslag
III: verwerking en rapportage

bij makrof."gebiedsd.stagn."
2.000,(378.000,- per 4 jaar 14 lokaties)
(15.000,- per 4 jaar 8 lokaties)
(80.000,- per 4 jaar 8 lokaties)
8.000,-

3.000,3.000,5.000,- (per watersyst.)
8.000,-
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Toelichting op tabel 4.3:
• Algen
- Chlorophyl-a: de kosten van een chlorophyl-a bepaling bedragen (excl. BTW) f
45,- per lokatie. Inklusief BTW is dit per jaar (19x) per lokatie f 1.000,-.
- Abundantie dominante groepen: hierbij worden alle taxa met een abundantie
groter dan 10% zo ver mogelijk gedetermineerd. Het RIZA-lab doet daar 1,5 uur
over. Hydrobiologisch Adviesburo Klink rekent f 125,- (incl. BTW) voor
determinatie van 100 individuen, inclusief bepaling biovolume. Per jaar (19x) per
lokatie wordt dit 2,5 kFl.
- Soortensamenstelling: uitgebreidere determinatie van 250 tot 500 individuen;
gemiddelde kosten f 350,- of 4 uur (RIZA-AOB). Per lokatie per jaar (6x) 2,5 kFl.
- Primaire produktie fytoplankton: bij gebruik van het C14 lab op de Argus en
bij inhuren van C14-expert kost een serie van 6 monsters ongeveer f 3000,- incl.
rapportage (zeer globale prijsindicatie van Aquasense). Bepaling van een serie
van 6 monsters inclusief rapportage kost per jaar per lokatie f 18.000,-.
• Zooplankton
Kosten als soortensamenstelling algen (2.5 kFl per lokatie per jaar).
• Makrofauna
- Habitat: gemiddeld worden per lokatie 4 habitats in duplo bemonsterd.
Gemiddelde prijs per monster f 750,-. Per lokatie per jaar f 6000,- voor
determineren/uitzoeken. Rapportage 45.000,- (inclusief rapportage biomassa).
- Biomassa: per lokatie 4 habitats in 5-voud f 4.000,- per jaar. Rapportage: zie
habitat.
- Driehoeksmossel: kosten Usselmeergebied voor bemonsteren 30 kFl,
determinatie-(-analyse 30 kFl, rapportage 25 kFl totaal 85 kFl. Kosten
bemonsteren 10 kFl, determinatie + analyse 15 kFl, rapportage 22.5 kFl, totaal
47,5 kFl voor resp. Rijntakken, Maas/Kanalen en Z W Nederland.
- Kunstmatig substraat: prijsopgave door Hydrobiologisch Adviesburo Klink en
prijsschatting door bij de Vaate (RIZA). Drie korfjes per lokatie, elke lokatie
tweemaal per jaar bemonsteren. Kosten determineren/uitzoeken per lokatie
f6.000,-. Rapportage (incl. stenen) f 10.000,-.
- Stenen: kosten per steen f 750,-. 5 stenen per lokatie, eenmaal per jaar
bemonsterd, kosten per jaar per lokatie ca. 4.000,-.
• Macrofyten
- Gebiedsdekkend stagnante wateren c.q. luchtfotografie: prijsopgave M D
(Meetkundige Dienst) voor alle Randmeren bij opname 1:10.000 en 60% overlap
f 50.000,-, papierafdrukken mono f5.000,-, verwerking 75.000,-. Totaal fl30.000,(per 4 jaar). De M D berekent tot nu toe geen kosten als de rapportage een M D produkt is.
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- Proefgebieden stagnante wateren: 5 lokaties Z W Nederland,5 lokaties
Usselmeergebied. Kosten flO.000,- 1 maal per 4 jaar.
- Gebiedsdekkend rivieren: Kosten lx per 4 jaar: f 50.000,- (veldwerk 35.000,-;
transport 10.000,-, kribvakken 15.000,-).
- Proefgebieden rivieren: jaarlijks voor 11 lokaties f 20.000,. Vis
- Fuiken: vangstregistraties door beroepsvissers en rapportage door ingenieursburo: f 10.000,- per jaar per fuik met wekelijkse gegevens.
- Roosters centrales: per registratie door visdeskundige 1 mensdag, 12 registraties
per jaar f 12.000,-; rapportage f 3.000,-; totaal f 15.000,-.
- Bestandsopnames: door het RIVO. Rijkswaterstaat wil tijdige beschikbaarheid
van gegevens en wellicht andere accenten in rapportage en stelt daarvoor
beschikbaar f 20.000,- op jaarbasis.
• Vogels
- Integrale verwerking en rapportage: gegevens worden ingewonnen door
vrijwilligers, Rijkswaterstaat Dir. Flevoland en Min. L N V (NMF, SBB,...).
Verwerking en rapportage vindt onvoldoende plaats. Daarom stelt
Rijkswaterstaat f 100.000,- beschikbaar voor rapportage en opslag van alle
gegevens. L N V stelt eenzelfde bedrag beschikbaar voor rapportage. Uitbesteding
hiervan aan SO V O N (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek
Nederland)/BIC (Biografisch Informatie Centrum). RWS beschikt dan over upto-date data-opslag voor alle zoete rijkswateren waarvan continu gebruik kan
worden gemaakt voor elke willekeurige geografische eenheid van de rijkswateren.
• Oevers
- Gebiedsdekkend stagnante wateren/rivieren: kosten bij gebiedsdekkende
inventarisaties makrofyten inbegrepen.
- Proefstroken stagnante wateren veldkartering: 3 raaien per lokatie f 2.000,- per
jaar.
- Proefstroken stagnante wateren luchtfoto: 1 km fotograferen kost 90 kFl,
standaardgebied van 0.3 km op 14 lokaties kost dan 378 kFl per 4 jaar.
- Proefstroken rivieren veldkartering: 2x per jaar karteren op 8 lokaties + 16 x
1/2 dag x f500,- = f 4.000,-. Kaartjes F 2.000,-. Verwerken, rapporteren f 9.000,-.
Totaal 15.000,- per 4 jaar per 8 lokaties.
- Proefstroken rivieren luchtfoto's: stroken van 1km x 100m = 0.1 km , kosten 90
kFl per km
l ties P" * j*« 2 tFl.+ rapportage 8 kFl, toual 80.000,- per 4 jaar.
- Broedvogels: 7 veldbezoeken f 4.900,-; rapportage f 3.000,-, totaal f8.000,- per
lokatie per jaar.
2

2

2

2, k o s t e l 1 v o o r 8

ot>

7

• Ecotoxicologische monitoring
- Gehaltes driehoeksmosselen: drie monsters per lokatie, kosten per monster
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f 1.000,- : totaal O.000,- per lokatie.
- Gehaltes aal: idem.
- Afwijkingen muggelarven: 100 exemplaren invoeren en berekenen in triplo
f 750,-.
- Bio-assays: Daphnia-test en Chironomus-test samen f 8.000,-, drie testen per
lokatie: totaal f 24.000,- per lokatie.
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Tabel 4.4 Kosten biologisch meetnet.
RWS
Meetdienst

uitbesteding
determinatie
+ analyse

a

20.000
50.000
40.000
108.000

a
a

90.000

Zooplankton
soortensamenst.

a

Makrofauna
habitat
biomassa
driehoeksmossel
kunstm. substr.
stenen

70.000
d

210.000
5.000
1.250

jaarlijkse
kosten

4-jaarlijkse
kosten

40.000

40.000

246.000
164.000
130.000
30.000
20.000

20.000
50.000
10.000

10.000
b

c

10.000

10.000

30.000
45.000

390.000
10.000
50.000
20.000

h

Vogels
Oever
gebiedsdekkend stagn./riv.'
proefstroken stagn. veld
proefstroken stagn. luchtfoto
proefstrokenriv.veld
proefstrokenriv.luchtfoto
broedvogels oevers
Ecotoxicologische monitoring
geh.in driehoeksmossel
gehaltes in aal
biomassa+kopafw. muggelarven
bio-assays

1

20.000
k

ro
m

50.000
390.000

b

55.000

15.000

165.000

70.000
20.000

b

40.000
190.000
45.000
20.000

45.000

145.000
45.000
1

b

b

lOO.OOO

28.000
378.000
15.000
80.000
170.000

70.000

20.000

100.000

1

98.000
b

b

378.000
15.000

b

80.000
170.000

b

59.000,39.000,10.000
312.000

39.000
39.000
10.000
312.000
200.000
899.500

onderdeel van de bemonstering van bet chemisch meetnet
* Rapportage onderdeel van de determinatie en analyse.
' Overzicbtsrapportage zooplankton is onderdeel van algenrapportage.
^ Bemonstering tb.v. biomassa makrofauna tegelijk met babitatbemonstering
Rapportage samen met kunstmatig substraat
f Uitgegaan is van gebiedsdekkende fotografische kartering door de M D . Alternatief is veldkartering door roeetdiensten. Kosten onUopen elkaar niet veel.
* Uitgegaan wordt van bestandsopnames van bet RIVO aangevuld met wensen van de RWS.
* Tellingen in belangrijke mate door vrijwilligers.
Inklusief opslag vogeltellingen door vrijwilligers in bestand.
Tezamen met gebiedsdekkende inventarisaties makrofyten.
* Bemonstering door RIVO.
' Biomassa bij makrofauna.
Bemonstering tezamen met driehoeksmossel Lb.v. gehaltes.
e

1

J

m

40.000

45.000
21.500

10.000
e

40.000

Vis
fuiken
roosters centr.
bestandsopname

40.000
198.000

496.000
224.000
438.000

180.000
60.000
98.000

50.000

Makrofyten
gebiedsdekkend stagnant
proefgebieden stagn.
gebiedsdekkend rivieren
proefgebieden riv.

0

4-jaarlijkse
overzichtsrapportage
40.000

Algen
chlorophyl
abundantie
soortensamenst.
prim. prod, fytoplankton

Speur en ontw.werk biomon.
TOTALE KOSTEN

jaarlijkse
primaire
rapportage

3.169.000
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-Toelichting op tabel 4.4:
* Kosten RWS Meetdienst:
- prim, produktie fytoplankton: 15 dagen Argus per jaar, kosten fl500,- per dag, voor 4 jaar =
60x 1500,- = 90 kFl RWS Meetdienst.
- makrofauna habitat: ca. 1 dag per lokatie incl. biomassabemonstering, totaal ca. 35 dagen (41
lokaties), kosten f 52.500,-. Extra menskracht 70 dagen 2 personen ( a f 250,- per dag) f
17.500,-. Totale M d kosten f 70.000,-.
- makrofauna driehoeksmossel: 120 bootdagen= 180 kFl, 120 mensdagen (a f 250,- per dag)
30 kFl, totaal M d 210 kFl.
- makrofauna kunstmatig substraat: 20 mensdagen x f 250,- = f 5.000,- .
- makrofauna stenen: 5 mensdagen x f 250,- = f 1.250,-.
- makrofyten proefgebieden stagnante wateren: 20 bootdagen = f 30.000,-.
- makrofyten gebiedsdekkend rivieren: 30 bootdagen = f 45.000,-.
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5.

U I T V O E R I N G E N FASERING

5.1

Stappen in programmaontwikkeling
Het proces om te komen tot een volwaardig landelijk biologisch meetprogramma
kan in vier stappen worden verdeeld:
I.

het ontwerpprogramma.
Het ontwerpprogramma staat in hoofdlijnen beschreven in deze nota en
bestaat uit doelen, methoden en middelen. Na instemming kan tot uitwerking worden overgegaan.
II. het operationele programma.
Per monitoringonderdeel moet in operationele termen het programma
gedetailleerd uitgewerkt worden. Dit betekent uitwerking van meetvoorschriften, nauwkeurige vaststelling van lokaties, specificatie van de
informatie-eisen, vaststellen frekwenties in relatie tot gewenste
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verkregen informatie (relevante
marge), specificatie van gegevensopslag in verband met informatie-eisen,
aansluiting bij andere meetnetten (fysisch, chemisch), vaststellen van
methode van gegevensopslag, keuze van uitvoerder, bepalen van de
organisatie van de kwaliteitsbewaking. Vaststellen van wijze van rapporteren.
III. de uitvoering.
Dit betreft de uitvoering in alle onderdelen: de monstername of veldmeting,
de uitwerking van de monsters of metingen, de gegevensinvoer en -opslag en
de uiteindelijke presentatie.
IV. de evaluatie en rapportage.
Een monitoringprogramma kost veel inspanning. Dit betekent dat een goede
en tijdige evaluatie belangrijk is om noodzakelijke verbeteringen door te
voeren. Evaluatie betreft zowel de uitvoering van het programma als de
uiteindelijke resultaten.
Om tot een levend programma te komen is het vooral ook belangrijk dat er
tijdig gerapporteerd wordt over de gegevens. Dit moet onderdeel uitmaken
van het programma.
Wie (hoofd)verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verschillende stappen
staat weergegeven in tabel 5.1 op de volgende bladzijde. De
eindverantwoordelijkheid voor het programma komt bij de hoofdafdeling WS van
het R I Z A te liggen.

-63-

Tabel 5.1 Verantwoordelijkheden per stap in programmaontwikkeling.

RIZA
WS

REGIONALE DIRECTIES
AOB

IOS

IOL

RD

Eindverantwoordelijk

X

O n twerpprogramma

x

X

X

X

X

Operationele progr.

X

X

X

X

X

Uitvoering

X

X

X

X

Evaluatie & rapportage

X

X

X

X

Meetdienst

X
X

X

LEGENDA
X = hoofdverantwoordelijk
x = verantwoordelijk

Tabel 5.2 geeft een voorstel ten aanzien van de tijdsfasering. Gekozen is daarbij
om ieder jaar het gehele programma voor een ander watersysteem uit te voeren
(zie hst. 4), waarbij de watersystemen in groepen zullen worden verdeeld. Na 4
jaar zijn alle watersystemen aan de beurt geweest en is de eerste cyclus van het
monitoringprogramma volledig uitgevoerd.
Tabel 5.2 Tijdsfasering.
1990
I Opstellen ontwerpprogramma (werkgroep)
Toetsing RD's, deskundigen
II Uitwerken operationele
programma

1991

1993

1994

1995

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
wsl

XXXX
ws2

XXXX
ws3

XXXX
ws4

XX

XX

XX

XX

XXXX
XX

XX

XXXX

III Uitvoering programma:
- jaarlijkse onderdelen
- 4-jaarlijkse onderdelen

IV Evaluatie en rapportage

LEGENDA
wsl, ws2, ..= in totaal 4 verschillende groepen watersystemen (zie Hst.4).

De organisatie

1992

XX
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Er komt een kerngroep voor de verdere ontwikkeling van het biologisch
monitoringprogramma. Deze kerngroep bestaat uit medewerkers van de
verschillende betrokken hoofdafdelingen van het R I Z A (AO, WS, IO).
De kerngroep zorgt voor de operationele uitwerking van het programma (fase
II), zodanig dat tot uitvoering kan worden overgegaan. Daarnaast doet de
kerngroep aanbevelingen voor de fase van de uitvoering (III). Wanneer het
programma eenmaal in uitvoering is heeft deze kergroep meer een taak van
begeleiding, kwaliteitsbewaking en ontwikkeling.
Voor de uitvoering dient er een verantwoordelijk projektburo te komen bij
IO(S). Voor de afstemming extern met de regionale direkties zorgen
vertegenwoordigers van WS in de kerngroep (inhoudelijke afstemming) en IO
(inzet meetdiensten).

Samenwerking met Regionale Direkties
Het biologisch monitoringprogramma is onderdeel van de monitoring van de
waterstaatkundige toestand des lands (MWTL). De H I D van het R I Z A is
hiervoor verantwoordelijk voor de zoete rijkswateren. De regionale direkties
hebben verantwoordelijkheden bij de gegevensinwinning (meetdiensten).
Over het programma in hoofdlijnen heeft afstemming plaatsgevonden met de
regionale RWS-direkties. Ook in de operationele fase en bij de evaluatie en
rapporateg zal dat gebeuren. Er wordt veel belang gehecht aan de afstemming
op het beleid en de eigen meetprogramma's van de regionale direkties. het
landelijk biologisch programma is niet meer dan de ruggegraat van de
biologische metingen. Het zal binnen die kontext ook de beheersdirekties van
dienst moeten zijn bij het leveren van informatie, bijvoorbeeld voor het toetsen
van ecologische doelstellingen. Anderzijds is het gewenst dat bij regionale
meetinspanningen waar mogelijk en zinvol gebruik wordt gemaakt en
aangesloten wordt bij het landelijk meetnet, alsmede de daar opgedane expertise
wordt benut.
Belangrijk is de samenwerking met de meetdiensten van de Regionale Direkties
bij de uitvoering van het programma. Waar mogelijk en zinvol zal de
gegevensinwinning gebeuren door de Regionale Direkties. De benodigde
inspanning wordt geraamd op 120 kfl. Volgens de huidige praktijk zullen deze
kosten door het R I Z A aan de Regionale Direkties worden vergoed.
Naast een kwantitatief aspekt is er ook een kwalitatief aspekt. Voor de
uitvoering van het programma is het noodzakelijk dat de meetdiensten over
gekwalificeerd personeel beschikken voor het verrichten van biologische
metingen. Een biologisch geschoold medewerker op HBO-nivo is hiervoor
minimaal noodzakelijk.
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Samenwerking met andere departementen
Voor enkele onderdelen van het programma is samenwerking met instellingen
buiten het departement gewenst of noodzakelijk. Soms omdat daar
verantwoordelijkheden liggen die raken aan onze wensen, soms ook omdat er
konkrete monitoringaktiviteiten plaatsvinden die goed passen in dit programma.
In tabel 4.1 is dit aangegeven. Daarbij is uitgegaan van de aktuele situatie voor
zover bij het R I Z A bekend.
Een dergelijke samenwerking en taakverdeling in de sfeer van de monitoring is
positief. Wel moeten hierover goede afspraken worden gemaakt, waarbij naast
de aktuele informatie ook vooral de (gewenste) toekomstige situatie belangrijk is.
Na de vaststelling van het programma in hoofdlijnen door de RWS zal het
overleg met deze instellingen worden gevoerd teneinde hierover afspraken te
maken.
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BIJLAGE 1
In deze bijlage worden voorbeelden gegeven van mogelijke doelvariabelen die de
verschillende soortengroepen, zoals genoemd in de voorgaande hoofdstukken,
per watersysteem vertegenwoordigen.
* Doelvariabelen meren.
Een onderscheid zal worden gemaakt tussen:
- diepe zoete meren meer dan 6 m diep: Klein Usselmeer en
Markermeer/IJmeer, Volkerak/Zoommeer, Hollands Diep/Haringvliet, Biesbosch
(tabel A ) .
- ondiepe zoete meren tot 2 m diep: Veluwerandmeren, Gooimeer, Eemmeer
(tabel B).
- meren in zoetwaterdelta: Ketelmeer, Vossemeer, Zwarte Meer (tabel C).
De meren in de zoetwaterdelta onderscheiden zich van de ondiepe meren door
dynamiek: er is een geleidelijke overgang van water naar land die in tijd en
ruimte varieert. Het belangrijkste onderscheid tussen diepe en ondiepe meren is
dat de primaire produktie van de diepere meren vooral bepaald wordt door
algen, terwijl in de ondiepere meren de waterplanten de voornaamste
producenten zijn.
* Doelvariabelen kanalen.
Onderscheid kan worden gemaakt tussen de zoete kanalen (tabel D) en een brak
kanaal (het Noordzeekanaal: tabel E). De zoete kanalen vertonen veel
overeenkomst met de diepe meren wat doelvariabelen betreft.
* Doelvariabelen rivieren (tabel F).
Onder rivieren vallen de Rijntakken, Maas en Overijsselse Vecht/Zwarte Water.

Tabel A. Doelvariabelen diepe meren.
open water

ondiepe oeverzone

Fytoplankton
Zooplankton
Makrofauna

driehoeksmossel

Trekvis
Standvis

zalm/zeeforel
(snoek)baars
spiering

Visetende vogel

aalscholver

snoek

grote/mid.zaagbek
Benthos, vogel
Plan ten. vogel

kuif/tafcleend

krooneend
kleine zwaan
kwak
porseleinhoen
roerdomp

Moerasbroedv.

Ondergedoken veg.

fonteinkruiden
kranswieren

Moerasvegetatie

riet
biezen

Tabel B. Doelvariabelen ondiepe meren.
open water

ondiepe oeverzone

Fytoplankton
Zooplankton
Makrofauna

driehoeksmossel
snoek

Standvis
Visetende vogel
Benthos, vogel
Planten. vogel

aalscholver
fuut
kuifAafeleend
krooneend
kleine zwaan
kwak
porseleinhoen
roerdomp

Moerasbroedv.

Ondergedoken veg.
Moerasvegetatie

fonteinkruiden
kranswieren
riet
biezen
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Tabel C. Doeh/ariabelen zoetwaterdelta.
open water

ondiepe oeverzone

Fytoplankton
Zooplankton
Makrofauna

driehoeksmossel

Trekvis
Standvis

zalmAzeeforel

Visetende vogel

aalscholver
gr.zaagbek/nonnetje
kuifAafeleend/
brilduiker

Benthos, vogel
Planten. vogel

snoek

steltlopers
krooneend/
kleine zwaan

Moerasbroedv.

Ondergedoken veg.
Moerasvegetatie

kwak
roerdomp
woudaapje
porseleinhoen
fonteinkruiden
kranswieren
net
biezen
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Tabel D. Doelvariabelen zoete kanalen.
open water

ondiepe oeverzone

Fytoplankton
Zooplankton
waterpissebed
vlokreeftsoorten

Makrofauna

muggelarfsoorten

kokerjuffersoorten
driehoeksmossel
slakkensoorten
Trekvis

Standvis

Visetende vogel

Benthoset vogel
Moerasbroedv.

Ondergedoken veg.

Moerasvegetatie

aal
zeeforel
3-doomige stekelbaars
bot
fint
winde
baars
alver
riviergrondel

snoek
zeelt
rietvoom
kroeskarper

fuut
dodaars
zaagbekken
nonnetje
kuifeend
roerdomp
meerkoet

fonteinkruiden
riet
biezen
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Tabel E. Doelvariabelen brak kanaal (Noordzeekanaal).
open water

ondiepe oeverzone

Fytoplankton
Zooplankton
Makrofauna
brak

Zuiderzee krabje

enkele kreeftachtigen (zoals Cyathura carinata)
wonnen
Vissen
zout+zoet

zeeforel

flat

zoet

zout

elft
bot
zalm
riviergrondel
winde
kopvoorn
arver
steenbolk
long
bot
kleine zeenaald

snoek
baars

•vi-

Tabel F. Doelvariabelen rivieren.
open water

ondiepe oeverzone

Fytoplankton
Zooplankton
Makrofauna

Standvis
Trekvis

Visetende vogel
BenthoseL vogel
Moerasvogels

erwtemossel
Microtendipes
Cricotopus
kokerjuffer
Oeveraas
barbeel
brasem
fint
zalm
steur
aalscholver
kuifeend
kwak
oeverzwaluw
kwartelkoning

Broedvogels
Ondergedoken veg.
Drijvende veg.

rivierfonteinkmid
watergentiaan

Vegetatie

ooibos

engelse alant
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BIJLAGE 2
Op de kaartjes in deze bijlage staan per parameter de verschillende
monsterpunten weergeven.

BIOLOGISCHE MONITORING ZOETE RIJKSWATEREN

Algen / Zooplankton

• 12-07

24-05
22-01

24-04/
13-07
25-07
13-08
.25-06

25-04

02-01

V*
02-03
04-15

•lit... /

algen / zooplankton (abundantie)
primaire produktie

*03-01

BIOLOGISCHE MONITORING ZOETE RIJKSWATEREN

BIOLOGISCHE MONITORING ZOETE RIJKSWATEREN

Waterplanten

luchtfotokartering
proefstroken / proefgebieden
veldkartering zomerbed met vliegtuig
veldkartering met boot

BIOLOGISCHE MONITORING ZOETE RIJKSWATEREN

BIOLOGISCHE MONITORING ZOETE RIJKSWATEREN

Oeverplanten

HVL
HD
VZM

I."

*

locatie proefmeetnet EMO (= Ecologisch Meetnet Oevers)

BER
RUNT
RAND
UM
MM
MA
NZK
ARK
KGT

1

1
3
1
5
5
3
-

a
b
c,d,e
f
g.h.i.j.k
l,m,n,o,p
q,r.s
-

2

t,u

-

-

-

-

-

-

