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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
Het MWTL meetnet Water- en Oeverplanten bestaat uit verschillende onderdelen. Vanaf 2005
(meren), resp. 2007 (rivieren) worden vaste PQ's opgenomen in de waterlichamen. In principe wordt
ieder waterlichaam om de drie jaar opgenomen. Een tweede onderdeel, specifiek in de wateren
waarvoor een Natura2000 doelstelling geldt, is gebiedsdekkende kartering door middel van een
gridkartering in de ondiepe delen van het IJsselmeergebied.
Het primaire doel van het meetnet is om de benodigde gegevens te leveren voor het vaststellen van
toestand en trends in de waterlichamen (KRW), en de staat van instandhouding van N2000-gebieden.
Daarnaast kunnen de gegevens antwoord geven op diverse vragen van de waterbeheerder en anderen.

1.2 Doelstelling
Het doel van het MWTL meetnet Water- en Oeverplanten is om jaarlijks gegevens te verzamelen over
de water- en oevervegetatie om de ontwikkeling van de ecologische toestand te kunnen volgen en de
effecten van beleid te evalueren. De gegevens dienen het berekenen van de ecologische toestand met
behulp van de KRW-maatlatten mogelijk te maken, alsook de staat van instandhouding van Natura
2000 habitattypen in de aangewezen N2000-gebieden.
De uitvoering van de monitoring wordt grotendeels door externe bureaus uitgevoerd. In 2015 is het
opnamewerk in de stagnante wateren uitgevoerd door het bureau ATKB (alleen het Veluwemeer is
uitgevoerd door Rijkswaterstaat zelf); en in de stromende wateren door het bureau Koeman en
Bijkerk.
De kwaliteitsborging ligt bij de uitvoerders zelf. Het gaat hierbij om borging van de procedures en
processen in de uitvoering en aanlevering van data.

1.3 Opzet
a. KRW-meetnet
De uitvoering van het meetnet in het veld bestaat uit het opnemen van de vegetatie van de PQ-locaties
met door RWS aangegeven coördinaten. De opnameprocedure is in detail beschreven in de RWSV.
In de rivieren zijn de PQ's opgedeeld in een water-PQ en een oever-PQ. De landwaartse begrenzing is
niet altijd duidelijk vanwege de wisselende waterstanden.
Tabel 1.1 In 2015 zijn de volgende waterlichamen opgenomen:

Stagnante
wateren

Stromende
wateren

waterlichaam
NL92_Zwartemeer
NL92_Ketelmeer_Vossemeer
NL92_Randmeren_Oost
NL92_Randmeren_Zuid
NL99
NL93_IJssel
NL93_8
NL93_7
NL94_4
NL94_3
NL94_2

deelgebieden
Zwarte Meer-Oost, Zwarte Meer-West
Ketelmeer-Noord, Ketelmeer-Zuid, Vossemeer
Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd, Nuldernauw
Gooimeer, Eemmeer, Nijkerkernauw
Zwarte Water-Vecht
IJssel
Waal
Nederrijn-Lek
Oude Maas, Spui, Dordtse Kil-Noord, Lek
Boven Merwede, Beneden Merwede, Sliedrechtse
Biesbosch, (Benedenwaal)
Dordtse Biesbosch, Nieuwe Merwede
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Figuur 1.1 Opgenomen waterlichamen in 2015

b. N2000-kartering
Gebiedsdekkende kartering van waterplanten (gridkartering) is uitgevoerd in de Randmeren van het
IJsselmeergebied (uitvoerder ATKB, Veluwemeer door RWS-IJG). Het gaat om de N2000 gebieden
Zwarte Meer, Ketelmeer-Vossemeer en Veluwerandmeren. Daarnaast is ook het Gooimeer en
Eemmeer gekarteerd. Bij de gridkartering worden eenvoudige opnamen gemaakt (opname op basis
van twee harktrekken, alleen totale bedekking en bedekkingen soorten worden opgenomen).
De opnamepunten liggen in een grid met onderlinge afstanden van 200 m. Deze worden opgenomen
tot op waterdieptes waar met grote waarschijnlijkheid geen waterplanten meer worden aangetroffen.
De waterdieptes worden niet gemeten.
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1.4 Rapportage
Naast de gegevensbestanden zijn logboeken aangeleverd door ATKB en K&B. Deze logboeken geven
een verantwoording van de uitgevoerde metingen en bevatten tevens alle relevante zaken met
betrekking tot de bemonsteringen die niet in het digitale gegevensbestand zijn opgenomen.
Logboek waterplantenkartering 2015. Randmeren, Ketelmeer en Zwarte Meer. (Boerkamp, 2015,
ATKB 20140433_2/rapp01)
Logboek MWTL waterplanteninventarisatie 2015. Grote rivieren. (Van Goethem, J. & W. Patberg,
2015, Koeman en Bijkerk Rapport 2015-060)
Logboek kartering waterplanten Veluwemeer.(X. Udo, 2015, rapportage CIV Mobiel Meten)

2 Methoden
2.1 Locaties en tijdstip uitvoering
In 2015 zijn de pq-locaties opgenomen en is de gridkartering binnen de vereiste tijdsperioden
uitgevoerd. De uitvoering van het veldwerk vond plaats op de data vermeld in Tabel 2.1.
Op een aantal locaties deden zich bijzonderheden voor, waardoor een aanpassing van de toekomstige
bemonstering mogelijk gewenst is. Bijzonderheden met betrekking tot een aantal locaties staan
vermeld in Tabel 2.2.
Tabel 2.1: data veldwerk 2015
Waterlichaam
Zwarte Meer
Ketelmeer-Vossemeer
Randmeren-Oost
Randmeren-Zuid
Waal
Nederrijn-Lek
IJssel
Zwarte Water-Vecht
Oude Maas
Boven- en Beneden Merwede
Dordtse Biesbosch
Nvo Maas

Aantal
punten
KRW
124
80
96
64
160
24
26
25
10
26
26
20

Aantal
punten
N2000
335
440
692
730
939

Opnamedata 2014
13/7-17/7 (NB-gebied 3/8-5/8)
9/7-16/7 (NB-gebied 5/8-7/8)
15/6-8/7 (NB-gebied 12/8)
Veluwemeer 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 13/7, 14/7. 15/7
22/6-2/7 (NB-gebied 10/8-12/8)
5/8 6/8 10/8, 14/8, 25/8, 27/8, 28/8
22/7, 23/7, 30/7, 31/7
15/7, 16/7, 17/7,21/7, 22/7
16/7, 17/7, 21/7
10/8, 11/8, 13/8, 17/8, 18/8, 27/8
14/8, 18/8, 19/8, 25/8
13/8, 14/8, 19/8, 26/8, 27/8
27/7, 28/7

2.2 PQ's KRW-meetnet en N2000-gridkartering
De opnames van de PQ's zijn gemaakt vanuit de boot (meren en sommige rivieren) of te voet
(rivieren). Het opnameprotocol is voorgeschreven in de RWSV, maar lokale omstandigheden kunnen
het soms nodig maken hiervan enigszins af te wijken. De afwijkingen worden altijd in het logboek
genoteerd.
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Tabel 2.2: Bijzonderheden locaties
locatie
Waterlicha Opmerking
am
PQ_143
Ligt in niet toegankelijk kwetsbaar gebied
PQ_163
Ligt in niet toegankelijk kwetsbaar gebied
PQ_4515
Punt ligt op land 400 m van oever
WAML
Waal
oever vergraven, krib weggehaald, dam
voorlangs gelegd
WAMSUITWDN

Waal

oever vergraven, krib weggehaald, dam
voorlangs gelegd

VURENOT

Waal

KALVWD
VURENWT

Dordtse
Biesbosch
Waal

BRAKL

Waal

WELSM
KIKVKL

Vecht
Merwede

KOEKPT

Dordtse
Biesbosch

DZADNVGL
HOLT
DEVTR1

IJssel
Vecht
IJssel

door vergraven van uiterwaarde
vermoedelijk volgende keer geen toegang
meer mogelijk
noordkant is groot spoelgat nav
werkzaamheden ontpoldering
bij geplande meetpunt is geen oever, kribbe
is verlaagd en onbegroeid, waterbodem
onbereikbaar door dam
oever recent geëgaliseerd (vergraven?) en
ingezaaid
verstoring door nieuwe oeverbescherming
verplaatst naar wat waarschijnlijk bedoeld
werd, naar midden van meetpunt
meetpunt onbereikbaar, te ondiep voor
varen, te zachte bodem voor waden,
meestgelijkende situatie opgenomen
oude punt niet bereikbaar ivm privetuinen
meetpunt verlegd ivm privetuin
punt verlegd ivm nieuwe nevengeul. oude
punt niet meer bereikbaar

Aanbeveling actie
Laten vervallen
Verplaatsen bij
herziening meetpunten
Waal
Verplaatsen bij
herziening meetpunten
Waal
Laten vervallen bij
herziening meetpunten
Waal
Verplaatsen
Verplaatsen bij
herziening meetpunten
Waal
Laten vervallen bij
herziening meetpunten
Verplaatsen?
Verplaatsen
Verplaatsen
Verplaatsen
Verplaatsen

2.3 Validatie bedekkingen en soorten
De betrouwbaarheid van bedekkingsschattingen wordt zo groot mogelijk geacht doordat
uitvoerenden bij aanvang en gedurende de uitvoeringsperiode onderling schattingen
vergeleken en afstemden. Hierop zijn geen externe controles geweest.
Voor de betrouwbaarheid van de soortbepaling wordt van de uitvoerende bureaus verwacht
dat deze gevalideerd wordt. Deze validatie kan gecombineerd worden met de nadeterminatie
van soorten waarvan in het veld onvoldoende zekerheid verkregen kan worden.
In de stagnante wateren zijn monsters genomen van bepaalde soorten en groepen ter
determinatie en validatie achteraf. Deze determinaties zijn uitbesteed aan en uitgevoerd door
het LIK (kranswieren) en aan Scirpus Ecologisch Advies (overige soorten, draadwieren). Van
de volgende groepen zijn data gevalideerd:
- Kranswieren (Chara en Tolypella) in alle KRW-pq’s
- Smalbladige fonteinkruiden zijn steeksproefsgewijs verzameld
- Sterrenkroos
- Planten met lintbladeren
- Draadwiergroepen bij dominante aanwezigheid (> 50%)
- Mossen
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Ook in de stromende wateren zijn planten verzameld ter determinatie en controle achteraf. Er
zijn geen planten als bewijsmateriaal bewaard of gefotografeerd. Mossen zijn altijd
verzameld en achteraf op het lab van K&B gedetermineerd. Er is voor de rivierenwaarnemingen geen onafhankelijke validatie uitgevoerd. De kwaliteit van de determinaties
wordt volgens het logboek gegarandeerd in het interne kwaliteitssysteem van K&B.

2.4 Gegevensbestanden
De gegevensbestanden zijn door de uitvoerende bureaus in het gevraagde format eerst in
concept, en daarna donar-klaar aangeleverd.In gevallen waarin door de opdrachtnemer fouten
in het databestand werden geconstateerd, zijn deze met de opdrachtnemer gecommuniceerd.

2.5 Logboeken
Om alle bijzonderheden vast te leggen die tijdens de bemonstering hebben plaatsgevonden wordt bij
het gegevensbestand een logboek aangeleverd.
Uitgangspunt is dat in principe alle waarnemingen en aanvullende bijzonderheden die van belang
kunnen zijn bij de interpretatie van het gegevensbestand, duidelijk worden gedocumenteerd.
Gegevens als datum, afwijkingen in coördinaten, veranderingen op de locatie, weersomstandigheden,
waterstanden, opvallende verschijnselen op de locatie (verstoring, werkzaamheden, toegankelijkheid,
erosie/sedimentatie, opvallend zwerfvuil, indicaties voor (polder)lozingen), locatiefoto’s zijn in de
logboeken gedocumenteerd, in sommige gevallen ondersteund met situatiefoto’s.
De volgende onderdelen zijn in het logboek van ATKB (stagnante wateren) terug te vinden, maar niet
of ontoereikend in het logboek van K&B (stromende wateren):
- Opmerkingen over soorten in het veld: bijzondere groeiverschijnselen, wel of geen
validatiemonster genomen, onzekerheid determinatie/determinatie achteraf, losdrijvende
soorten.
- Validatie: soortendeterminatie in validatie, aanpassingen in soorten n.a.v. validatieresultaat,
externe raadpleging, evt. locatie herbariummateriaal, foto's.
- Soorten/bedekkingen in PQ's die niet in het uiteindelijke databestand zijn opgenomen.

2.6 Gegevensverwerking
De gegevens zijn opgenomen in DONAR en bewerkte gegevens zijn opgenomen in de digitale
basisrapportage.
De ecologische toestand van de waterlichamen is vastgesteld met behulp van QBWAT5.33. Hiermee
zijn KRW-maatlatscores berekend.
Per waterlichaam zijn grafische presentaties opgesteld van de abundantie van soorten en groeivormen.
Ook is vastgesteld welk aandeel verschillende plantengemeenschappen hebben in ieder relevant
waterlichaam.
Op basis van de gridkartering zijn habitatkaarten gemaakt en is het oppervlak van de habitattypen
berekend voor de N2000-gebieden Zwarte Meer, Ketelmeer-Vossemeer en Veluwerandmeren.
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3 Resultaten
3.1 Zwarte Meer
Monitoring 2015 – Er zijn 40PQ’s opgenomen.
Toestand en trends - De vegetatiebedekking is in 2015 op hetzelfde niveau als in 2012, en de
draadwierbedekking is veel lager. Hoge bedekkingen komen voor in ondiep water (< 120 cm), en in
waterdieptes groter dan 180 cm is de waterplantenbedekking verwaarloosbaar (fig. 3.1.1).
De soortensamenstelling in het Zwarte Meer vertoont weinig verschil met de vorige opname in 2012.
Er is een opvallende toename van Aarvederkruid Myriophyllum spicatum ten opzichte van voorgaande
jaren; ook Doorgroeid fonteinkruid neemt toe. Daarentegen nemen Zannichellia Zannichellia
palustris, Tenger fonteinkruid Potamogeton pusillus en Smalle waterpest Elodea nuttallii af.
Kranswieren blijven stabiel.
Hoewel het aandeel van draadwieren geleidelijk daalt, is dit nog steeds de groep met de hoogste
bedekking.
Nieuwe- en opvallende soorten - In 2015 is voor het eerst Smalle waterweegbree Alisma gramineum
aangetroffen.
Natura 2000 - De associaties van Ruw kransblad (Charetum asperae) en de associatie van Doorgroeid
fonteinkruid (Ranunculo-fluitantis-Potametum perfoliati) hebben een belangrijk aandeel in de
waterplantenvegetatie van het Zwarte Meer (fig. 3.1.4). De associatie van Doorgroeid fonteinkruid is
typerend voor het habitattype H3150 (Meren met Krabbescheer en fonteinkruiden), waarvoor het
Zwarte Meer is aangewezen. Het aandeel van dit habitattype is duidelijk toegenomen ten opzichte van
2012. Het habitattype H3150 heeft een oppervlakte van 826 ha (fig. 3.1.5).
Figuur 3.1.1 Totale
vegetatiebedekking van
PQ’s in het Zwarte meer in
relatie tot de waterdiepte
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Figuur 3.1.2 Bedekking (%) van soorten waterplanten in het KRW-waterlichaam Zwarte Meer
2005-2015
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Figuur 3.1.3 Relatieve abundantie (%) van groeivormen van waterplanten in het KRWwaterlichaam Zwarte Meer 2005-2015
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Figuur 3.1.4 Aandeel van plantengemeenschappen in de PQ-opnames van het Zwarte Meer

Zwarte Meer 2015
Ranunculo fluitantis-Potametum
perfoliati*
Myriophyllo-Nupharetum*
Potameto-Nymphoidetum*
Charetum asperae (evt. Charetum
canescentis)
Nitellopsidetum obtusae
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Tabel. 3.1.1 EKR van het waterlichaam NL92_Zwartemeer (berekend met QBWAT 5.33).
NL92_Zwartemeer
2015

Abundantie
groeivormen

Soorten
waterplanten

Fytobenthos

Totaalscore

Beoordeling

0,433

0,729

nvt

0,581

GEP

Figuur 3.1.5 Areaal habitattype H3150 (Meren met Krabbescheer en fonteinkruiden) in het
N2000-gebied Zwarte Meer
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3.2 Ketelmeer-Vossemeer
Monitoring 2015 – Er zijn 80 PQ’s opgenomen.
Toestand en trends - De bedekking van submerse vegetatie is lager dan in voorgaande

meetjaren en er lijkt een afnemende trend op te treden vanaf 2010. Draadwier en darmwier
werden op veel meer lo-caties aangetroffen dan in de voorgaande meetjaren, maar de
gemiddelde draadwierbedek-king in de pq’s is lager. Hoge waterplantebedekkingen komen
alleen voor bij water-dieptes < 100 cm, in water dieper dan 250 cm zijn de bedekkingen
verwaarloosbaar (fig. 3.2.1).
De toenemende verspreiding van Doorgroeid fonteinkruid Potamogeton perfoliatus, Smalle
waterpest Elodea nuttallii en Aarvederkruid Myriophyllum spicatum lijkt voort te gaan,
terwijl Gekroesd fonteinkruid Potamogeton crispus en Grof hoornblad Ceratophyllum
demersum in opmerkelijk veel pq’s werden aangetroffen.
Nieuwe- en opvallende soorten – Doorschijnend sterrenkroos Callitriche truncata, dat in

eerdere meetjaren nog niet was aangetroffen, is in 2015 in 7 pq’s gevonden. Andere nieuwe
soorten in de watervegetatie waren Fijne waterranonkel Ranunculus aquatilis en
Oeverpluisdraadmos Amblystegium varium.
Natura 2000 - De associaties van Ruw kransblad (Charetum asperae) en Sterkranswier
(Nitellopsidetum obtusae) hebben een toenemend aandeel in de vegetatie, vooral in het Vossemeer.
Overige planten-gemeenschappen, zoals de associaties van Doorgroeid fonteinkruid (Ranunculofluitantis-Potametum perfoliati) en Glanzig fonteinkruid (Potametum lucentis) hebben slechts een
klein aandeel (fig. 3.1.4). Het Ketelmeer-Vossemeer is aangewezen voor het habitattype H3260B
(Beken en rivieren met water-planten), dat wordt gekenmerkt door het voorkomen van mozaieken van
diverse vegetatietypen, waar-onder de associatie van Doorgroeid fonteinkruid (hier voornamelijk in de
vorm van Rivierfontein-kruid-begroeiingen). Het habitattype H3360B heeft een oppervlakte van 242
ha (fig. 3.2.5).
Figuur 3.2.1 Totale
vegetatiebedekking van PQ’s in het
Ketelmeer-Vossemeer in relatie tot de
waterdiepte
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Figuur 3.2.2 Bedekking (%) van soorten waterplanten in het KRW-waterlichaam KetelmeerVossemeer 2005-2015

Ketelmeer-Vossemeer
35
Schedefonteinkruid
30

Tenger fonteinkruid

25

Zannichellia
Doorgroeid fonteinkruid

20

Smalle waterpest
Kranswier

15

Overige

10
5
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Figuur 3.2.3 Relatieve abundantie (%) van groeivormen van waterplanten in het KRWwaterlichaam Ketelmeer-Vossemeer 2005-2015
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Figuur 3.2.4 Aandeel van plantengemeenschappen in de PQ-opnames van het KetelmeerVossemeer

Ketelmeer-Vossemeer 2015
Charetum asperae (evt. Charetum
canescentis)*
Nitellopsidetum obtusae*
Ranunculo fluitantis-Potametum
perfoliati
Callitricho hamulatae-Ranunculetum
fluitantis
Potametum lucentis
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Tabel. 3.2.1 EKR van het waterlichaam NL92_Ketelmeer_Vossemeer (berekend met QBWAT
5.33).
NL92_Ketelmeer_
Vossemeer
2015

Abundantie
groeivormen

Soorten
waterplanten

Fytobenthos

Totaalscore

Beoordeling

0,359

0,677

nvt

0,518

GEP

Figuur 3.2.5 Areaal habitattype H3260B (Rivieren en beken met waterplanten) in het N2000gebied Zwarte Meer
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3.3 Randmeren-Oost
Monitoring 2015 - Er zijn 160 PQ’s opgenomen.
Toestand en trends – De gemiddelde bedekking van de watervegetatie is in 2015 hoger dan in de
voorgaande meetjaren, en was voor het eerst sinds 2005 meer dan 70% (Fig. 3.3.2). De
draadwierbedekking is laag, en schommelt sinds 2007 tussen 0,3 – 1,3%. Hoge bedekkingen komen
voor tot een waterdiepte van 300 cm en mogelijk in nog dieper water (Fig. 3.3.1).
Kransblad Chara spec. is zowel in aantal pq’s als in gemiddelde bedekking duidelijk meer dan in de
voorgaande meetjaren, terwijl Sterkranswier Nitellopsis obtusa ietwat lijkt te zijn afgenomen.
Aarvederkruid Myriophyllum spicatum, Doorgroeid fonteinkruid Potamogeton perfoliatus, Gekroesd
fonteinkruid Potamogeton crispus, Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus, Tenger fonteinkruid
Potamogeton pusillus en Grof hoornblad Ceratophyllum demersum zijn licht toegenomen.
Nieuwe- en opvallende soorten – Nieuwe soorten in 2015 Doorschijnend sterrenkroos Callitriche
truncata, Puntig fonteinkruid Potamogeton mucronatus, Beekmos Leptodictyum riparium. Brede
waterpest Elodea canadensis was in begin negentiger jaren voor het laatst aangetroffen en is in 2015
in twee pq’s gevonden.
Natura 2000 - Het aandeel van de habitattypen H3140 (Kranswierwateren) en H3150 (Meren met
Krabbescheer en fonteinkruiden) is groot en nog verder toegenomen ten opzichte van 2012. Het
oppervlakte H3140 is 4979 ha en van H3150 is het 340 ha.
Figuur 3.3.1 Totale
vegetatiebedekking van PQ’s in
Randmeren Oost in relatie tot
de waterdiepte
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Tabel. 3.3.1 EKR van het waterlichaam NL92_Randmeren_Oost (berekend met QBWAT 5.33).
NL92_Randmeren
_Oost
2015

Abundantie
groeivormen

Soorten
waterplanten

Fytobenthos

Totaalscore

Beoordeling

0,522

0,892

nvt

0,707

GEP
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Figuur 3.3.2 Bedekking (%) van soorten waterplanten in het waterlichaam Randmeren Oost
2005-2015
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Figuur 3.3.3 Relatieve abundantie (%) van groeivormen van waterplanten in het KRWwaterlichaam Randmeren Oost 2005-2015
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Figuur 3.3.4 Aandeel van plantengemeenschappen in de PQ-opnames van Randmeren Oost
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Figuur 3.1.5 Areaal habitattype H3140 (Kranswierwateren) en H3150 (Meren met
Krabbescheer en fonteinkruiden) in het N2000-gebied Zwarte Meer
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3.4 Randmeren-Zuid
Monitoring 2015 – Er zijn 160 PQ’s opgenomen.
Toestand en trends - De zeer geleidelijk toenemende waterplantenbedekking van de zuidelijke

Randmeren lijkt zich voort te zetten (Fig. 3.4.2). Er is ook een hoge draadwierbedekking,
zonder dat daar een duidelijke trend in waarneembaar lijkt te zijn. Hoge bedekkingen van
waterplanten komen voor tot ca. 250 cm waterdiepte; in water dieper dan 3 m zijn de
bedekkingen waarschijnlijk altijd nul of zeer laag (Fig. 3.4.1).
De toename van het areaal Kransblad Chara spec. zet door (hoewel de bedekking wat lager
ligt dan in 2012). Sterkranswier Nitellopsis obtusa ontbreekt nog steeds. In 2015 is een
spectaculaire opkomst van Aarvederkruid Myriophyllum spicatum te zien, terwijl ook
Doorgroeid fonteinkruid Potamogeton perfoliatus, Schedefonteinkruid Potamogeton
pectinatus en Smalle waterpest Elodea nuttallii een duidelijke toename laten zien. Puntig
fonteinkruid Potamogeton mucronatus vertoont geen toename van het aantal groeiplaatsen,
maar wel van de gemiddelde bedekking.
Nieuwe- en opvallende soorten – Zeer opvallend is het grote aantal pq’s met Brede waterpest

Elodea canadensis (26, in 2012 was het een nieuwe soort, aangetroffen in 1 pq).
Nieuwe soorten in 2015 zijn Gele plomp Nuphar lutea, Pijlkruid Sagittaria sagittifolia en
Zwanenbloem Butomus umbellatus, die alle in 1 pq werden aangetroffen.
Natura 2000 - n.v.t.

Figuur 3.4.1 Totale
vegetatiebedekking van PQ’s in
Randmeren Zuid in relatie tot de
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Figuur 3.4.2 Bedekking (%) van soorten waterplanten in het KRW-waterlichaam Randmeren
Zuid 2005-2015
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Figuur 3.4.2 Relatieve abundantie (%) van groeivormen van waterplanten in het KRWwaterlichaam Randmeren Zuid 2005-2015
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Tabel. 3.4.1. EKR van het waterlichaam NL92_Randmeren_Zuid (berekend met QBWAT 5.33).
NL92_Randmeren_Zuid
2015

Abundantie
groeivormen

Soorten
waterplanten

Fytobenthos

Totaalscore

Beoordeling

0,343

0,707

nvt

0,525

GEP
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3.5 Waal
Monitoring 2015 – In het waterlichaam Waal zijn 24 pq’s opgenomen. Zes pq’s in de

Beneden-Waal (in het waterlichaam Boven- en Beneden Merwede) kunnen worden
toegevoegd aan de Waal door een aanpassing van de begrenzing van het waterlichaam. Dit
betreft de pq’s BRAKL, GAMRN1, GAMERN3, GAMERSWDNVGL, VURENND,
VURENOT, VURENWT en ZUILCM.
Toestand en trends - Waterplanten ontbreken nagenoeg op alle pq’s in de Waal, met

uitzondering van submers groeiende mossen. In de Beneden-Waal heeft één van de
meetpunten een redelijke waterplantenbedekking. De soorten uit de oeverzone kunnen niet
vergeleken worden met eerdere opnames, omdat in 2015 voor het eerst aparte oever-pq’s zijn
opgenomen.
Nieuwe- en opvallende soorten – Nieuw aangetroffen soorten watermossen zijn

Langsteenkribbenmos Cinclidotus riparius en Gewoon spatwatermos Hygrohypnum luridum.
Opvallende soorten oeverplanten zijn: Bieslook Allium schoenoprasum (2 pq’s), Engelse
alant Inula brittannica (2), Fraai duizendguldenkruid Centaurium pulchellum (1), Groene
amarant Amaranthus hybridus (2), Rechte artemisia Artemisia biennis (2).
Natura 2000 - n.v.t.
Tabel. 3.5.1 EKR van het waterlichaam NL93_8 (berekend met QBWAT 5.33).
NL93_8
2015

Abundantie
groeivormen

Soorten
waterplanten

Fytobenthos

Totaalscore

Beoordeling

0,000

0,039

0,680

0,240

GEP

3.6 Nederrijn-Lek
Monitoring 2015 – In het waterlichaam Nederrijn-Lek zijn 26 pq’s opgenomen.
Toestand en trends - De gemiddelde waterplantenbedekking is lager dan in de twee

voorgaande meetjaren (2010 en 2012). De bedekking van draadwieren is zeer laag. Verreweg
de algemeenste soort is Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus. De opnames uit de
oeverzone kunnen niet vergeleken worden met eerdere opnames, omdat in 2015 voor het
eerst aparte oever-pq’s zijn opgenomen.
Nieuwe- en opvallende soorten – Nieuw aangetroffen soorten waterplanten zijn Pijlkruid

Sagittaria sagittifolia en Tenger fonteinkruid Potamogeton pusillus.
Natura 2000 - n.v.t.
Tabel. 3.6.1 EKR van het waterlichaam NL93_7 (berekend met QBWAT 5.33).
NL93_7
2015

Abundantie
groeivormen

Soorten
waterplanten

Fytobenthos

Totaalscore

Beoordeling

0,224

0,195

0,670

0,363

matig
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3.7 IJssel
Monitoring 2015 - In het waterlichaam IJssel zijn 25 pq’s opgenomen. De gemiddelde

waterplantenbedekking was 14%, in lijn met eerdere meetjaren.
Toestand en trends - Draadwieren hebben in 2015 een zeer lage abundantie. Bij de

waterplanten was er een toename van het aantal vindplaatsen van Gewoon bronmos
Fontinalis antipyretica, Watervedermos Octodiceras fontanum en Zwanenbloem Butomus
umbellatus. Rivierfonteinkruid Potamogeton nodosus nam niet toe in aantal pq’s, maar wel in
de gevonden bedekkingen.
De opnames uit de oeverzone kunnen niet vergeleken worden met eerdere opnames, omdat in
2015 voor het eerst aparte oever-pq’s zijn opgenomen.
Nieuwe- en opvallende soorten – Nieuwe soorten zijn Gewoon pluisdraadmos Amblystegium

serpens (in water-pq!), Gewoon spatwatermos Hygrohypnum luridum, Sterrenkroos
Callitriche spec. (soort onbekend), Tenger fonteinkruid Potamogeton pusillus en Zannichellia
Zannichellia palustris. Opvallende soorten in de oeverpq’s zijn Bosbies Scirpus sylvaticus (2
pq’s), Brede wespenorchis Epipactis helleborine (2) en Echt bitterkruid Picris hieracioides
(1).
Natura 2000 - n.v.t.

Figuur 3.7.1
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Tabel. 3.7.1 EKR van het waterlichaam NL93_IJSSEL (berekend met QBWAT 5.33).
NL93_IJSSEL
2015

Abundantie
groeivormen

Soorten
waterplanten

Fytobenthos

Totaalscore

Beoordeling

0,290

0,481

0,672

0,481

matig

21

3.8 Zwarte Water – Vecht
Monitoring 2015 – In het waterlichaam NL99_Vecht zijn 10 locaties opgenomen, ieder bestaande uit
een water-pq en een oever-pq.
Toestand en trends - De gemiddelde bedekking van ondergedoken en drijvende vegetatie water-pq’s
was duidelijk hoger dan in voorgaande meetjaren. De emerse vegetatiebedekking was extreem laag,
mogelijk als gevolg van de afbakening van water- en oeverpq’s.
Nieuwe- en opvallende soorten – Voor het eerst aangetroffen soorten waterplanten zijn Glanzig
fonteinkruid Potamogeton lucens, Tenger fonteinkruid Potamogeton pusillus en Witte waterlelie
Nymphaea alba.
Een opmerkelijke waarneming in de oeverzone is Bosbies Scirpus sylvaticus.
Natura 2000 – n.v.t.
Figuur 3.8.1 Bedekking (%) van soorten waterplanten in het KRW-waterlichaam Zwarte Water
- Vecht 2005-2015
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Tabel. 3.8.1 EKR van het waterlichaam NL99 (berekend met QBWAT 5.33).
NL99
Zwarte Water-Vecht
2015

Abundantie
groeivormen

Soorten
waterplanten

Fytobenthos

Totaalscore

Beoordeling

0,369

0,639

0,659

0,556

matig
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3.9 Oude Maas
Monitoring 2015 – In het waterlichaam Oude Maas (dat ook Spui, Dordtse Kil, Noord en

Getijde-Lek omvat) zijn 26 water-pq’s en 26 oever-pq’s opgenomen.
Toestand en trends - In 2015 is de waterplantenbedekking lager dan in voorgaande meetjaren.

Draadwier heeft een zeer lage abundantie.
In de watervegetatie is alleen Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus algemeen
voorkomend. De opnames uit de oeverzone kunnen niet vergeleken worden met eerdere
opnames, omdat in 2015 voor het eerst aparte oever-pq’s zijn opgenomen. De oeverpq’s
betreffen droogvallend intergetijdengebied.
Nieuwe- en opvallende soorten – Er zijn geen nieuwe soorten waterplanten aangetroffen, maar

wel een nieuwe mossoort, Langsteelkribbenmos Cinclidotus riparius. Opmerkelijke soorten:
Middelste waterkers Rorippa x anceps (1 pq) en Oranje springzaad Impatiens capensis (1)
Natura 2000 – n.v.t
Tabel. 3.9.1 EKR van het waterlichaam NL94_4 (berekend met QBWAT 5.33).
NL94_4
2015

Abundantie
groeivormen

Soorten
waterplanten

Fytobenthos

Totaalscore

Beoordeling

0,206

0,689

0,645

0,513

GEP

3.10 Boven- en Beneden Merwede
Monitoring 2015 – In het waterlichaam Boven- en Beneden Merwede zijn 26 water-pq’s en
26 oever-pq’s opgenomen. De meetpunten in de Beneden-Waal (7 locaties) worden in de
toekomst overgeheveld naar het waterlichaam Waal.
Toestand en trends - In 2015 is de waterplantenbedekking opvallend hoog (meer dan 10%),

veel hoger dan in eerdere meetjaren (1-5%). De abundantie van draadwier is niet opvallend
hoog (maar fluctueert sterk over de jaren).
De opnames uit de oeverzone kunnen niet vergeleken worden met eerdere opnames, omdat in
2015 voor het eerst aparte oever-pq’s zijn opgenomen.
Nieuwe- en opvallende soorten – Nieuw aangetroffen soorten waterplanten zijn Grof hoornblad

Ceratophyllum demersum (3 pq’s) en Haarfonteinkruid Potamogeton trichoides (1), en de
mossoort Diknerfkribbenmos Cinclidotus danubicus. Zeer bijzonder is de vondst van Klein
glaskroos Elatine hydropiper op het pq VURENWT.
Natura 2000 – n.v.t.

Tabel. 3.10.1 EKR van het waterlichaam NL94_3 (berekend met QBWAT 5.33).
NL94_3
2015

Abundantie
groeivormen

Soorten
waterplanten

Fytobenthos

Totaalscore

Beoordeling

0,159

0,341

0,680

0,393

matig
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3.11 Dordtse Biesbosch
Monitoring 2015 - In het waterlichaam Dordtse Biesbosch (bestaande uit Nieuwe Merwede
en Dordtse Biesbosch) zijn 20 water-pq’s en 26 oever-pq’s opgenomen.
Toestand en trends - In de meetjaren vanaf 2008 neemt de waterplantebedekking geleidelijk

toe van 10% naar 17%; de draadwierbedekking neemt veel sneller toe van 0,3% naar
14%(vooral Waternetje Hydrodictyon reticulatum), hoewel het aantal locaties met
draadwieren niet duidelijk toeneemt.
Er lijkt een toename op te treden van Aarvederkruid Myriophyllum spicatum en Smalle
waterpest Elodea nuttallii.
Nieuwe- en opvallende soorten – Nieuwe soorten zijn Bastaardbies Schoenoplectus x carinatus

(1 pq), Smalle waterweegbree Alisma gramineum (3) Vlottende waterranonkel Ranunculus
fluitans (1), Vallisneria Vallisneria spiralis (4) en Langsteelkribbenmos Cinclidotus riparius.
Vallisneria is vóór het huidige meetnet begon meerdere malen gevonden op de Tongplaat,
waar de soort in 2015 echter niet is gevonden. Vlottende waterranonkel is een zeer
uitzonderlijke waarneming op pq SPIERSSND. Opvallend is dat Fijn hoornblad
Ceratophyllum submersum, dat in 2012 ook al is aangetroffen, in 2015 weer werd gevonden.
Opvallende oeversoorten zijn: Brede wespenorchis Epipactis helleborine (1 pq), Gewoon
pluisdraadmos Amblystegium serpens (5), Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum
(1)
Natura 2000 – n.v.t.
Tabel. 3.11.1 EKR van het waterlichaam NL94_2 (berekend met QBWAT 5.33).
NL94_2
2015

Abundantie
groeivormen

Soorten
waterplanten

Fytobenthos

Totaalscore

Beoordeling

0,323

0,486

0,680

0,496

GEP
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4 Conclusies en aanbevelingen
-

-

Voor diverse meetpunten zijn problemen aangegeven i.v.m. gewijzigde
omstandigheden en moeilijke toegankelijkheid. De hieruit voortkomende wijzigingen
dienen vóór de volgende ronde in de lijst van te bemonsteren punten te worden
opgenomen. Wellicht is het goed om ook direct voorafgaand aan het
bemonsteringsjaar alle punten in een waterlichaam na te lopen op eventuele
veranderingen. Bij het herindelen van punten dienen de bevindingen bij het veldwerk
uitdrukkelijk te worden meegenomen.
Omdat RWS als opdrachtgever meer op afstand van de uitvoering staat, is het van
belang de RWSV hierop aan te passen, zodat geen verschil van inzicht over de te
volgen procedures blijft bestaan. Hierbij is ook van belang om de vereiste
kwaliteitsborging duidelijk te omschrijven. Dit betreft in het bijzonder de validatie
van bedekkingsschatting en determinaties van soorten.
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