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Voorwoord
Rijkswaterstaat heeft een aantal biologische meetnetten voor de rijkswateren. Op dit
moment is er behoefte aan een legitimering van de biologische meetnetten, waarbij
deze moeten aansluiten bij de huidige en toekomstige informatiebehoeften vanuit de
primaire processen van Rijkswaterstaat. Recent zijn onder meer de vismonitoring (Winter
et al. 2006) en het driehoeksmosselmeetnet (Lengkeek et al. 2008) geoptimaliseerd.
Ook het oeverplantenmeetnet dient te worden geëvalueerd en geoptimaliseerd zodat
het beter aansluit op de informatiebehoefte. Rijkswaterstaat heeft de combinatie van
DHV en Bureau Waardenburg opdracht verleend om hierover een advies op te stellen.
De opdracht is uitgevoerd door het volgende projectteam:
Namens Bureau Waardenburg:
- Rob van de Haterd (inhoudelijk projectleider, rapportage)
- Bas van den Boogaard (factsheets NATURA 2000 en Stroomlijn, rapportage)
- Wouter Lengkeek (opzet evaluatie en uitvoeren statistiek)
- Dille Wielakker (factsheet KRW)
- Lieuwe Anema (GISwerk)
Namens DHV:
- Martin de Haan (DHV, algemeen projectleider)
- Jan J. Bakker (DHV, vervangend projectleider)
Vanuit Rijkswaterstaat is het project begeleid door Gerrit Vosselbelt en Mervyn Roos,
die wij graag willen bedanken voor de constructieve samenwerking.
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Samenvatting
Het Meetnet Oevers Zoete Rijkswateren (MOZR) is één van de biologische meetnetten
van Rijkswaterstaat binnen het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand
des Lands' (MWTL). Er is behoefte aan legitimering van de biologische meetnetten,
waarbij deze moeten aansluiten bij de huidige en toekomstige informatiebehoeften
vanuit de primaire processen van Rijkswaterstaat. Daarom is het MOZR geëvalueerd en
geoptimaliseerd, zodat het aansluit op de informatiebehoeften die voortvloeien uit de
Kader Richtlijn Water, Natura 2000 en Stroomlijn.
Het oude MOZR sluit slechts in beperkte mate aan op de nieuwe informatiebehoeften
vanuit Natura 2000, de KaderRichtlijn Water en Stroomlijn. Dat is niet verwonderlijk,
aangezien het meetnet daarvoor niet is opgezet. Knelpunten liggen op het vlak van de
ruimtelijke spreiding, het ruimtelijke detailniveau, het type gegevens en de
meetnetfrequentie. Uit de evaluatie komt daarnaast naar voren dat het oude meetnet
een geringe zeggingskracht had, omdat het door de vierjarige cyclus relatief lang duurt
voor de trends significant worden. Een jaarlijks, ruimtelijk gespreid meetnet was
kostenefficiënter geweest.
Het meetnet kan worden aangepast om te voorzien in de informatiebehoefte vanuit
Natura 2000. Voor Stroomlijn en de KaderRichtlijn Water bieden respectievelijk het
ecotopenkaartenmeetnet en het waterplantenmeetnet betere aanknopingspunten om
in de informatiebehoefte te voorzien dan het MOZR. Toch kan het MOZR voor beide
beleidslijnen wel degelijk een rol vervullen. Voor Stroomlijn gaat het dan om een
veldcontrole van bepaalde ecotooptypen. Voor de Kaderrichtlijn water gaat het om het
in beeld brengen van biezenvegetaties in het benedenriviergebied.
Het nieuwe meetnetontwerp is opgenomen in bijlage 1. De belangrijkste aanpassingen
van het nieuwe MOZR betreffen:
Ruimtelijke spreiding: Het oude meetnet verzamelde informatie in een steekproef over
heel Nederland. De nieuwe informatiebehoeften vragen om gebiedsdekkende
informatie in N2000-gebieden en in het zoetwatergetijdegebied (KRW-type R8).
Ruimtelijk detailniveau: Het oude meetnet verzamelde informatie op kilometerhokken
en soms op locatieniveau. De nieuwe informatiebehoeften vragen om informatie op
vegetatieniveau, met een minimumresolutie van 100 m2.
Type gegevens: Het oude meetnet verzamelde presentie van alle plantensoorten en van
een selectie ook de abundantie. De nieuwe informatiebehoeften vragen om presentie
van een selectie van soorten. Daarnaast moet in de nieuwe opzet het vegetatietype en
enkele structuur–kenmerken worden bepaald.
Meetnetfrequentie: Het oude meetnet had een frequentie van 1x/4jaar. De nieuwe
informatiebehoeften vragen (meestal) om informatie 1x/3jaar. Geadviseerd wordt
jaarlijks een derde van het meetnet uit te voeren, zodat een driejarige cyclus ontstaat.
Door de meetlocaties jaarlijks voldoende te spreiden, kunnen toch (met enige slagen
om de arm) trends worden berekend.
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Uitgangspunt voor het nieuwe meetnet was dat alleen die informatie verzameld wordt,
waar vanuit het maken en evalueren van huidige beleid (in dit geval N2000, KRW en
Stroomlijn) behoefte aan is. Deze insteek brengt echter risico's met zich mee:
1. Veel beleidslijnen hebben een beperkte houdbaarheid. Een meetnet dat met hoge
frequentie wordt aangepast, zal nooit trends kunnen vaststellen en dus ook nooit
de effectiviteit van het beleid op lange termijn daadwerkelijk kunnen meten.
2. Een meetnet gericht op specifiek beleid wordt meestal ontworpen om de positieve
effecten van beleid in beeld te brengen. Eventuele onbedoelde negatieve effecten
worden daardoor niet altijd gemeten.
3. Ongewenste ontwikkelingen die los staan van bestaande beleidslijnen blijven
buiten beeld. Hierdoor kan nieuw beleid niet of veel te laat worden ontwikkeld
(signalerende rol van meetnetten).
In het advies over het nieuwe meetnet is geprobeerd om het meetnet zo te ontwerpen
dat deze problemen ondervangen worden, zonder dat dit tot onevenredige extra
inspanningen leidt. De belangrijkste aanpassingen zijn:
- een jaarlijks, ruimtelijk gespreid meetnet, waardoor trends eerder significant zijn;
- een ruimere selectie van soorten, waarmee tevens geanticipeerd wordt op
informatiebehoeften vanuit de regionale directies;
- het meten van abundantie, en niet uitsluitend presentie.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding
Rijkswaterstaat heeft een aantal biologische meetnetten voor de rijkswateren, die vallen
onder het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL).
Op dit moment is er behoefte aan een legitimering van deze biologische meetnetten,
waarbij deze moeten aansluiten bij de huidige en toekomstige informatiebehoeften
vanuit de primaire processen van Rijkswaterstaat. Van 1996 tot en met 2007 heeft
Rijkswaterstaat binnen het MWTL een Meetnet Oevers Zoete Rijkswateren (MOZR)
laten uitvoeren door Stichting FLORON (Beringen & Groen 2008). Sindsdien ligt het
MOZR stil, in afwachting van evaluatie en optimalisatie. Het meetnet sluit momenteel
niet meer niet goed aan op de informatiebehoeften vanuit de primaire processen van
Rijkswaterstaat. Voor het MOZR gaat het daarbij om huidige en zo mogelijk ook
toekomstige informatiebehoeften die voortvloeien uit de Kader Richtlijn Water, Natura
2000 en Stroomlijn. Daarnaast bestaan er informatiebehoeften vanuit de regionale
directies, maar die zijn momenteel onvoldoende concreet (Rog et al. 2010).

1.2

Huidige opzet MOZR
Doel
Het MOZR is oorspronkelijk opgezet met als doel "het signaleren van veranderingen in
de oevervegetatie van de zoete rijkswateren en het evalueren van ecologische
doelstellingen in het waterbeleid op basis van de toestand van de oevervegetatie"
(Beringen & Groen 2008). Daarbij geldt dat:
- het meetnet moet de veranderingen zichtbaar maken op het niveau van
watersystemen, en liefst ook deelwatersystemen;
- het meetnet richt zich op veranderingen in de kwaliteit van ecosystemen en
milieufactoren en niet op veranderingen in individuele plantensoorten;
- het meetnet moet binnen een termijn van 15 jaar trendmatige veranderingen per
watersysteem kunnen vaststellen.
Opzet
Het MOZR bestaat uit het inventariseren van een steekproef van 21% van de 2.045
kilometerhokken die aan de criteria van het meetnet voldoen. Deze steekproef van
kilometerhokken werd ruimtelijk geclusterd in vier clusters. Dat wil zeggen dat het ene
jaar het Benedenrivierengebied werd geïnventariseerd, een ander jaar
het
IJsselmeergebied en zo voorts. Zodoende werd een volledige landsdekkende
steekproef, of complete meetronde, eens per vier jaar uitgevoerd. In de periode 19952007 werden zo drie complete meetrondes uitgevoerd (tabel 1.1). Jaarlijks werden
vlakdekkend ruim 100 kilometerhokken geïnventariseerd op alle plantensoorten tussen
de waterlijn en de kruin van de winterdijk. Informatie werd in principe op
kilometerhokniveau verzameld, bepaalde soorten werden ook ingemeten.
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Tabel 1.1 Uitvoering van de meetronden.

Schaduwmeetnet
Naast het reguliere meetnet liep er een zogenaamd ‘schaduwmeetnet’. Dit bestond uit
13 kilometerhokken die elk jaar geïnventariseerd zijn. Het aantal kilometerhokken van
het schaduwmeetnet is veel kleiner dan dat van het reguliere meetnet, maar door de
jaarlijkse metingen van de zelfde kilometerhokken zijn in de periode 1995-2007, 13
meetrondes gerealiseerd.
Relatie met andere meetnettten
Naast het MOZR bestaat er ook een ecotopenkaartenmeetnet en een waterplantenmeetnet. Deze meetnetten kunnen (aanvullend op het MOZR) in een deel van de
informatiebehoeften voorzien en worden daarom meegenomen in de analyse. Het is
niet de bedoeling deze meetnetten ook te evalueren, maar vooral om te voorkomen
dat informatiebehoeften dubbel worden afgedekt. Het ecotopenkaartenmeetnet
bestaat uit het gebiedsdekkend karteren van ecotopen op basis van luchtfotointerpretatie. Het meetnet levert dus informatie over de arealen en verspreiding van
ecotopen, maar niet over de samenstelling of kwaliteit ervan. Het waterplantenmeetnet
verzameld informatie over waterplanten. Beide meetnetten vullen het MOZR dus aan.

1.3

Doelstelling project
Doelstelling van dit project is tweeledig:
1. Evaluatie van het bestaande MOZR;
2. Optimalisatie van het MOZR, zodat het aansluit op de huidige en toekomstige
informatiebehoeften die voortvloeien uit de KRW, Natura 2000 en Stroomlijn.
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2 Opzet van de optimalisatie
2.1

Stappen
De optimalisatie van het MOZR bestaat uit drie stappen:
1) een inventarisatie van de huidige en toekomstige informatiebehoeften vanuit de
primaire processen van Rijkswaterstaat;
2) een evaluatie van het bestaande MOZR;
3) de integratie van 1 en 2, bestaande uit een voorstel voor een aangepast meetnet
dat aansluit op de informatiebehoeften.

2.2

Inventarisatie informatiebehoeften
Een van de meest cruciale onderdelen van het advies is het goed in beeld brengen van
de informatiebehoeften. De informatiebehoeften bepalen immers welke informatie het
meetnet op moet leveren en dus hoe het meetnet moet worden vormgegeven. De
oorspronkelijke informatiebehoefte waarvoor het meetnet is opgezet (systeemkennis en
trends), is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn er echter nieuwe
ontwikkelingen in het beleid, die vragen om informatie over oeverplanten. Het gaat om
informatiebehoeften die voortvloeien uit:
a. De KaderRichtlijn Water;
b. Natura 2000;
c. Stroomlijn.
Voor elk van de informatiebehoeften is een factsheet opgesteld (hoofdstuk 3). In deze
factsheets wordt vastgelegd wat voor soort informatie met betrekking tot oeverplanten
gewenst is, hoe vaak deze informatie moet worden geactualiseerd (frequentie) en met
welke gevoeligheid en kwaliteit de informatie beschikbaar moet zijn.
KaderRichtlijn Water
De informatiebehoefte van de KaderRichtlijn Water is gebaseerd op het nationale KRWdocument “Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen &
beoordelen” (Faber et al., 2010) en de KRW-maatlatten (Van der Molen & Pot 2007).
Daarnaast is gebruik gemaakt van het "handboek hydrobiologie" (Bijkerk 2010) en de
nieuwe "richtlijn projectmonitoring" (Bak et al. 2010). Daarnaast is uitvoerig gesproken
met de heer F. Kerkum (RWS WD). Hij heeft voor de Rijkswateren de macrofyten
maatlat doorgerekend en daarbij ook gegevens uit het MOZR gebruikt. De heer
Kerkum is gevraagd in hoeverre de gegevens uit het MOZR bruikbaar waren voor de
macrofyten maatlat en welke aanpassingen naar zijn mening noodzakelijk zijn.
Natura 2000
De informatiebehoefte van het Natura 2000 beleid is bepaald aan de hand van
meerdere bronnen. Een belangrijke bron is de fiche Natura 2000 in Anonymus (2010),
waaruit een groot deel van de informatiebehoefte kon worden overgenomen. Natura
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2000 maakt onderscheidt tussen soorten met instandhoudingsdoelen en habitattypen
met instandhoudingsdoelen, op basis waarvan Natura 2000-gebieden zijn begrensd
en aangewezen. Bronnen zijn gescreend op dit onderscheid. Een belangrijke bron is
http://www.synbiosys.alterra.nl/Natura 2000/ van het Ministerie van EL&I (voorheen
het Ministerie van LNV). De achtergronden en documenten op de site hebben een
formele en juridische status. De site kent verschillende databases waarin gezocht kan
worden op Natura 2000-gebied, soort, habitattype etc. Belangrijk waren met name de
profieldocumenten van de habitattypen inclusief het erratadocument van 24-3-2009
en de leeswijzer van 1-9-2008. Ook (ontwerp)besluiten van gebieden zijn er te vinden,
inclusief de doelendocumenten (voorzover beschikbaar). Daarnaast is gebruik gemaakt
van het concept Programma van Eisen Gebiedsgerichte Monitoring Natura 2000 (versie
d.d. juli 2009). Ook de RWS WD memo “Actualisatie van de behoefte van RWS aan
ecologische informatie en verbetervoorstellen voor de ecologische informatievoorziening” is gebruikt. Tenslotte is meermalen gesproken met mevr. S. Stuijfzand
(RWS WD). Zij is binnen RWS nauw betrokken bij de implementatie van Natura 2000
binnen Rijkswaterstaat (o.a. monitoring) en is een van de auteurs van de
eerdergenoemde fiches.
Stroomlijn
Voor het interne beleids- en uitvoeringsprogramma Stroomlijn (een programma voor
het bepalen van hydrologische stromingsweerstand) is gesproken met Dhr. A. Knotters
van RWS DID. Hij is in hoofdzaak betrokken bij het ecotopenkaarten meetnet en is
goed op de hoogte van de informatiebehoefte van het programma Stroomlijn.

2.3

Evaluatie bestaande oeverplantenmeet
Doel van de evaluatie
De ontwikkeling van de flora op oevers, zoals die uit het meetnet naar voren komt, is
reeds uitgebreid geanalyseerd (Beringen & Groen 2008). Daarbij is weinig aandacht
besteed aan het statistisch analyseren van trends, omdat het meetnet daarvoor nog te
kort liep. Op basis van de verzamelde gegevens is het echter wel mogelijk uitspraken te
doen over de statistische zeggingskracht van het meetnet. Hiermee kan de vraag
worden beantwoord hoe goed het meetnet is in het detecteren van bepaalde trends
en hoe deze zeggingskracht verder kan worden verbeterd. Dat is het doel van de
evaluatie in deze rapportage.
Analyse van de statistische zeggingskracht: Poweranalyse
Om te bepalen hoe groot het onderscheidend vermogen is van het meetnet, wordt
een Poweranalyse toegepast. Een Poweranalyse combineert vier parameters:
- de variantie van de waarnemingen;
- het aantal waarnemingen;
- de gewenste betrouwbaarheid van het resultaat;
- de kans dat aan de gewenste betrouwbaarheid voldaan wordt.
Als drie van deze parameters bekend zijn, kan de vierde worden berekend. Met een
Poweranalyse kan dus onderzocht worden hoe robuust een dataset is; hoe
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betrouwbaar de resultaten zijn. Ook kan, gegeven een gewenste betrouwbaarheid,
met een Poweranalyse bepaald worden of de meetopzet uitgebreid of ingekrompen
kan worden. Voor het uitvoeren van de Poweranalyse is gebruikt gemaakt van het
programma TRENDS. De hierin gebruikte algoritmes staan beschreven en geëvalueerd
in Gerrodette (1987 & 1991).
Naast het hoofdmeetnet, wordt ook het schaduwmeetnet nader geanalyseerd. Het
schaduwmeetnet heeft door het veel geringere aantal punten maar de jaarlijkse
frequentie een andere zeggingskracht. Het analyseren van het schaduwmeetnet kan
dan ook aanvullende inzichten opleveren.
Floristische kwaliteit in drie ecosysteemtypen op hoofdsysteem
Om te bepalen waarop de Poweranalyse zich moet richten, moet teruggegrepen
worden op het doel van het meetnet. Het belangrijkste doel van het meetnet was "het
signaleren van veranderingen in de oevervegetatie van de zoete rijkswateren...",
waarbij het meetnet trends op het niveau van watersystemen in een periode van 15
jaar moet kunnen vaststellen. Om de ontwikkeling van de flora meetbaar te maken, is
deze uitgedrukt in een getal voor elk van de 13 verschillende ecosysteemtypen, de
Floristische Kwaliteit. De Floristische kwaliteit wordt berekend op basis van de voor het
ecosysteemtype kenmerkende soorten, hun abundantie, natuurwaarde en
indicatiewaarde. De Floristische Kwaliteit is dus een maat voor de ontwikkeling van een
ecosysteemtype. Voor deze maat kunnen trends worden berekend op landelijk niveau
of per watersysteem.
Het analyseren van de trends in de Floristische Kwaliteit in vijf hoofdwatersystemen en
op landelijke niveau voor alle 13 ecosysteemtypen zou 98 Poweranalyses vereisen, die
waarschijnlijk grotendeels een identiek beeld laten zien. Daarom is ervoor gekozen dit te
beperken tot drie ecosysteemtypen. Daarbij is gekozen voor de ecosysteemtypen:
- slikkige oever
- vochtige ruigte
- zachthoutooibos
Hoofdreden voor deze keuze is dat deze drie ecosysteemtypen vrij goed
corresponderen met de Natura 2000 typen H3270 Slikkige rivieroevers, H6430
Voedselrijke zoomvormende ruigte en H91E0 Vochtige alluviale bossen. Deze drie
typen zijn de belangrijkste Natura 2000 typen binnen het beheergebied van
Rijkswaterstaat en zullen (gezien hoofdstuk 3) in het toekomstige meetnet een grote rol
gaan spelen. Bijkomend voordeel van deze drie typen is dat ze een verschillend karakter
hebben (Beringen & Groen 2008):
- Het ecosysteemtype Slikkige oever is beperkt tot een aantal hoofdwatersystemen.
Het type is door haar pionierkarakter sterk afhankelijk van de waterdynamiek.
Daardoor fluctueert de kwaliteit van het type sterk tussen jaren.
- Het ecosysteemtype vochtige ruigte komt in veel watersystemen voor en is relatief
vaak goed ontwikkeld. Het type is matig gevoelig voor jaarlijkse fluctuaties.
- Het ecosysteemtype zachthoutooibos is zeer wijd verbreid, maar komt vaak met een
slechte kwaliteit voor. Het is een stabiel type, met geringe variatie tussen de jaren.
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Databewerking en transformatie
Het meetnet bevat tien hokken die in de tweede of derde ronde niet meer
geinventariseerd zijn. Deze hokken zijn verwijderd, dus ook de gegevens van het eerste
ronde of de eerste twee ronden.
Door middel van histograminspectie is vastgesteld dat de Floristische Kwaliteit voor de
onderzochte ecosysteemtypen scheef verdeeld is. Daarom is deze getransformeerd met
natuurlijk logaritme (ln). Dit leidde tot een normale verdeling van de waarden, behalve
voor het ecosysteemtype slikkige oever dat teveel nullen bevatte. Dit is opgelost door
voor dit ecosysteemtype de watersystemen IJsselmeer/Markermeer, Randmeren en Maas
te verwijderen, waarin dit type weinig of niet voorkomt. Daarna was ook het
ecosysteemtype Slikkige oever normaal verdeeld.

2.4

Optimalisatie MOZR
De optimalisatiestap bestaat uit het bij elkaar brengen van de evaluatie van het
bestaande meetnet en de informatiebehoefte. De volgende vragen staan hierbij
centraal:
• in welke informatiebehoeften voorziet het huidige meetnet reeds?
• in welke informatiebehoeften voorziet het ecotopenkaartenmeet?
• in welke informatiebehoeften kan het MOZR voorzien met behulp van
aanpassingen?
• welke aanpassingen zijn dit en bestaan er mogelijk meerdere opties om in de
informatiebehoeften te voorzien?
• hoe kunnen deze aanpassingen worden ingepast in het huidige meetnet en wat
heeft dit voor consequenties?
• in welke informatiebehoeften kan het huidige meetnet niet voorzien en moet dus
naar andere oplossingen worden gezocht?
• welke kosten zijn er gemoeid met het aangepaste meetnet?
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3 Inventarisatie informatiebehoeften
3.1
3.1.1

KaderRichtlijnWater
Status
De KRW is een EU-Richtlijn die in de Nederlandse wetgeving getransponeerd is met de
Implementatiewet EG Kaderrichtlijn Water (Staatsblad 2005, nr. 303, 21 juni 2005).

3.1.2

Formele rapportage
Voor Nederland is een geoperationaliseerd KRW-meetnet vastgelegd in de zogeheten
MLC-tabel. Dit meetnet wordt éénmaal per beleidsperiode (6 jaar) aan de EU
gerapporteerd in de artikel 8 rapportage. De betrouwbaarheid van de KRWbeoordeling moet berekend worden.

3.1.3

Opzet monitoring programma
Monitoring is verplicht en is vastgelegd in bijlage V van de EU-richtlijn. Nederlandse
uitwerking hiervan staat in het nationale KRW-document “Richtlijn KRW monitoring
oppervlaktewater en protocol toetsen & beoordelen” (Faber et al., 2010). Tevens
sluiten de richtlijnen KRW-monitoring zoveel mogelijk aan op de richtlijnen uit het
Handboek Hydrobiologie (Bijkerk 2010). KRW-monitoring in rivieren vindt plaats in de
volgende delen van de rivier:
• watertype R7: monitoring in hoofd- en nevengeulen
• watertype R8: monitoring in hoofdgeul en rivierbegeleidende wateren onder
invloed van getij (semi-stagnante wateren in open verbinding met rivier, meestal
strangen)
• watertype R16: monitoring in hoofd- en nevengeulen.
Nota bene: het winterbed van de rivier valt buiten de KRW-beoordeling. Bij het
programmabureau KRW wordt een grens aangehouden van 5 dagen overspoeling.
De te monitoren delen van de rivier worden opgedeeld in trajecten (deelgebieden). Per
deelgebied worden één of meerdere meetpunten uitgezet. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen Toestand & Trendmonitoring (T&T) en de intensievere operationale
monitoring (OM). Operationale monitoring is verplicht als een of meerdere
kwaliteitselementen niet voldoen. Bij een waterlichaam groter dan 500 ha dienen in
totaal 10 tot 20 meetpunten uitgezet te worden. Bij een meetpunt wordt een
steekproefopname uitgevoerd in één of meerdere representatieve meettrajecten.

3.1.4

Informatiebehoefte KRW
Parameters en KRW-watertypen
De beoordeling van de toestand van de waterlichamen vindt plaats op basis van
(fysische)chemische en hydromorfologische parameters en diverse biologische kwaliteits-
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elementen waaronder de oevervegetatie. Voor RWS zijn de volgende KRW-watertypen
van belang:
• M14 (Zuidelijke en Oostelijke Randmeren)
• M21 (Markermeer, IJmeer, IJsselmeer)
• R7 (Rijntakken en Maas)
• R8 (Zoete getijdenwateren)
• R16 (Grensmaas).
Monitoring in rivieren (R) verschilt van die in meren (M), zowel in de te meten
parameters als in de invulling van het 'begroeibaar areaal'. Hieronder wordt daarom
onderscheid gemaakt tussen de M-watertypen en de R-watertypen.
Meren (M14, M21)
Bij meren moeten de volgende twee parameters worden bepaald:
• De bedekking van de groep “oeverplanten” als geheel (%). Het percentage wordt
geschat ten opzichte van de totale oeverzone 1 binnen het meettraject.
• Soortensamenstelling: binnen het begroeibaar areaal waterplanten 2 dienen
aanwezige oeverplanten wél op naam gebracht te worden. Zij kunnen meewegen
bij de beoordeling KRW-waterplantensoortensamenstelling.
Rivieren (R7, R8 en R16)
Bij rivieren moeten de volgende parameters worden bepaald:
• Gesommeerde vegetatiebedekking (%) van de vegetatiegroepen submers, drijvend
(nymphaeide) en emerse soorten ten opzichte van het begroeibaar areaal.
Hieronder wordt per watertype aangegeven wat het begroeibaar areaal is voor
submers, drijvend en emers samen:
- Begroeibaar areaal R7: hier worden 3 ecoptopen meegenomen in de KRWopname namelijk: 1) ondiepe zomerbed, 2) nevengeulen en 3) eenzijdig
aangekoppelde, dynamische strangen. Het diepe zomerbed wordt beschouwd
als niet-begroeibaar areaal en valt hiermee buiten de KRW-opname.
- Begroeibaar areaal R8: hier worden de voor waterplanten geschikte ecotopen
1) zandbedding met vegetatie (Bo2a) en 2) slibbedding met vegetatie (Bo3a)
als begroeibaar areaal gezien;
- Begroeibaar areaal R16: gehele wateroppervlak telt als begroeibaar areaal.
• Soortensamenstelling: binnen het begroeibaar areaal waterplanten2 dienen
aanwezige emerse soorten wél op naam gebracht te worden. Zij kunnen
meewegen bij de beoordeling op de deelmaatlat KRW-waterplantensoortensamenstelling.
De bovenstaande parameters worden voorzover bekend al meegenomen in de KRWopname waterplanten en kunnen daar anders eenvoudig aan worden toegevoegd.
Daardoor hoeft deze data niet overgenomen te worden uit het MWTL-meetnet.
1

2
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Oeverzone = de zone tussen hoog- en laagwaterlijn. Bij vast peil: zone vanaf hoogwaterlijn
tot de lijn daar waar de hogere dichtheid van de oevervegetatie overgaat in een lagere
dichtheid van emergente soorten, waartussen ook ondergedoken soorten voorkomen.
Het begroeibaar areaal waterplanten is gedefinieerd vanaf oeverzone tot 3 à 5 meter
waterdiepte.

Aanvullende parameter bij type R8 (zoet getijdewater)
Bij het watertype R8 is een 2e deelmaatlat vastgesteld namelijk het areaal
biezenvegetatie. Hierbij wordt de oever opgedeeld in 3 zones namelijk 1) ruig riet, 2)
spindotter-riet en waterpeper/waterereprijsvegetaties en 3) biezen, waterpeper/waterereprijsvegetatie en onbegroeid slik/zand. De laatste zone (3) is gelegen in de lage
intergetijdezone en is de meest kwetsbare zone. Het areaal biezen binnen zone 3 wordt
apart genoteerd in % ten opzichte van areaal zone 3. Hierbij wordt niet gekeken naar
de bedekking biezen binnen het ecotoop. In de diverse bronnen (Van der Molen &
Pot 2007; Bijkerk 2010; Faber et al. 2010) wordt niet expliciet gemaakt of het areaal
biezen vlakdekkend bepaald moet worden of dat een steekproef volstaat. Voor de
meeste parameters wordt uitgegaan van een steekproef, maar door het geclusterde
voorkomen van biezen leidt dit in de praktijk tot een lage betrouwbaarheid.
Cyclus en frequentie
Monitoringsverplichting: 1x per 3 jaar (OM monitoring) en 1x per 6 jaar (T&Tmonitoring). Binnen één meetjaar is er sprake van een éénmalige opname. Bij de
rapportage (1x per 6 jaar) moet echter over drie meetjaren (gemiddeld) worden
gerapporteerd. Dit mag worden opgelost door meetjaren uit eerdere beleidsperiodes
mee te nemen. Dit heeft echter als belangrijk nadeel dat het langer duurt voordat de
effecten van maatregelen doorwerken in de rapportage en bijsturing binnen een
beleidsperiode is niet mogelijk. Daarnaast vormt de toestand van het waterlichaam de
basis voor vergunningverlening (verslechtering niet toegestaan), dus ook daarvoor is zo
actueel mogelijk informatie wenselijk. In het handboek hydrobiologie (Bijkerk 2010)
wordt ook geadviseerd minstens 1x/3jaar en in sommige systemen jaarlijks te meten.

3.1.5

Korte evaluatie huidige praktijk
Binnen de KRW-opname voor waterplanten wordt óók het onderdeel “bedekking
submers, drijvend en emers” meegenomen bij watertypen M14, M21, R7 en R16. Dit
betekent dat voor deze waterlichamen geen informatie gehaald wordt uit het MWTLmeetnet oeverplanten.
Bij watertype R8 is dit niet het geval. Hier wordt de data voor het “areaal
biezenvegetatie” uit het MWTL-meetnet oeverplanten overgenomen. Onderstaande
evaluatie is daarom alleen op dit onderdeel van toepassing.
Dekking
Bij waterlichamen groter dan 500 ha dienen 10 tot 20 meetpunten uitgezet te worden
verdeeld over verschillende deelgebieden. In de meeste waterlichamen liggen genoeg
MOZR meetpunten (kilometerhokken) om deze dekking te realiseren. In de Oude Rijn,
Vechtdelta, Hollandse IJssel en Spaarne/Mooie Nel ontbreken echter meetpunten van
het MOZR.
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Grootte opnamevlak
Momenteel worden soorten welke voorkomen in MOZR-hokken binnen een KRWwaterlichaam meegenomen in de KRW-beoordeling. Een km-hok is echter groter dan
het voorgeschreven monstervlak / monstertraject waardoor de trefkans op KRWsoorten (biezen) toeneemt. Dit zou kunnen leiden tot overwaardering, maar anderzijds
is de kans op het aantreffen van biezen buiten deze zone niet zo groot. Over dit risico
op overwaardering bestaat binnen RWS geen overeenstemming, maar in ieder geval is
is de waardering op zijn minst omgeven met een hoge mate van onzekerheid.
Representativiteit MOZR-hokken, soorten en hun abundantie
Binnen het MOZR-meetnet wordt gemeten tussen het zomerbed en de kruin van de
winterdijk. Het areaal biezen dient volgens de KRW-maatlat ingeschat te worden ten
opzichte van het begroeibaar areaal, dat gedefinieerd is als de zone tussen GLW en de
middenstand. De vraag is daarom of de soortensamenstelling en abundantie uit het
MOZR-meetnet representatief is voor de KRW.
Representativiteit MOZR-hokken, abundatie
De bedekking van waargenomen soorten wordt vertaald van % bedekking in km-hok
naar 1,2,3-schaal. Grenzen: <30% = 1 / 30-70%=2 / >70%=3 (Beringen & Groen
2008).
Periode, cyclus en frequentie
De MOZR-hokken worden van mei tot en met september één- tot tweemaal
geïnventariseerd. De KRW-frequentie is eenmaal per meetjaar tussen 1 juni en 15
augustus (bij grote rivieren is eventueel een uitloop mogelijk tot 15 september in jaren
met onverwacht hoog water). Tot slot worden de MOZR-hokken 1x per 4 jaar
geïnventariseerd. Dit is te weinig voor een OM-monitoring waarbij éénmaal per 3 jaar
monitoring minimaal is (maar vaker aanbevolen wordt, zie 3.1.4) en formeel voldoende
voor T&T monitoring (1x per 6 jaar). Binnen het MWTL-waterplantenmeetnet wordt
momenteel jaarlijks bemonsterd.

3.1.6

Mogelijk toekomstige ontwikkelingen
Momenteel vindt er een evaluatie plaats van de KRW-maatlatten. Mogelijk kunnen
aanpassingen aan de maatlatten gevolgen hebben voor de monitoring. Een voorbeeld
is dat bij alle watertypen de soortensamenstelling van oeverplanten op de oever (in
oeverzone) vooralsnog niet opgenomen wordt (enkele emerse waterplanten (bv riet en
liesgras) in water wél). Mogelijk dient in de toekomst de soortensamenstelling
oeverplanten (in oeverzone) wél opgenomen te worden. Bij het opstellen van dit
rapport zijn de huidige, vastgestelde KRW-maatlatten en referenties als uitgangspunt
genomen.
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3.2
3.2.1

Natura 2000
Inleiding
Het Natura 2000 netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelen Habitatrichtlijnen (79/409/EEG en 92/43/EEG). Deze beide richtlijnen zijn in
Nederland geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) voor de
gebiedsbescherming en de Flora en faunawet (Ffwet) voor de soortbescherming. In dit
document wordt ingegaan op de gebiedsbescherming. De doelstelling van Natura
2000 is behoud en herstel van de biodiversiteit in Europa door flora en fauna en hun
leefgebieden te beschermen. Nederland heeft 162 Natura 2000-gebieden vastgesteld.
In de aanwijzingsbesluiten worden instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor
de habitattypen en soorten waarvoor de gebieden worden aangewezen.

3.2.2

Status
De Nbwet verplicht tot het opstellen van beheerplannen voor alle Natura 2000gebieden. In het beheerplan worden de instandhoudingsdoelstellingen verder
uitgewerkt, worden instandhoudingsmaatregelen bepaald en een kader voor de
vergunningverlening vastgelegd. De beheerplannen vormen een gezamenlijk plan van
LNV, provincies, terreinbeherende organisaties en alle andere betrokken partijen (zoals
Rijkswaterstaat). Het beheerplan geldt voor zes jaar.
Rijkswaterstaat heeft op drie manieren te maken met Natura 2000:
1) Als voortouwnemer voor het beheerplan. Van 19 Natura 2000-gebieden
coördineert RWS het opstellen van de beheerplannen. De voortouwgebieden
komen grotendeels overeen met de gebieden waar RWS veel beheergebied heeft.
In de andere gebieden waar RWS betrokken is, heeft LNV of de provincie het
voortouw bij het opstellen van de beheerplannen.
2) Als terreinbeheerder. In veel gebieden is RWS een (of de) verantwoordelijke partij
voor het realiseren en monitoren van de (condities voor) instandhoudingsdoelen en
de uitvoering van instandhoudingsmaatregelen. Er is echter geen landelijk overzicht
van de gebieden die RWS beheert, mede omdat er geen algemeen geldende
definitie van beheer is. Zo wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen
kwaliteitsbeheer en kwantiteitsbeheer. Overigens is RWS vaak voortouwnemer van
het beheerplan in gebieden waar RWS veel eigendom heeft.
3) Als uitvoerder van projecten. Bij beheer, onderhoud en uitvoering van projecten in
of binnen de invloedssfeer van een Natura 2000-gebied, moet RWS nagaan of
deze ingrepen negatieve effecten (kunnen) hebben. Ingrepen kunnen pas
doorgaan als die zijn opgenomen in het beheerplan of als het vergunningentraject
is doorlopen.

3.2.3

Formele rapportage
De (monitoring)gegevens zoals verzameld per Natura 2000-gebied (zie hieronder)
worden ingezet voor de rapportage die LNV aan de EC moet doen (actualisatie van de
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zgn. gebiedendatabase en landelijke rapportage, iedere zes jaar). Daarnaast worden
(monitoring)gegevens gebruikt voor het volgen van de ontwikkelingen van de
beschermde habitattypen en soorten, realisatie en effecten van instandhoudingsmaatregelen, ontwikkeling van gebruik en vergunningverlening en de volgende
generatie beheerplannen.
3.2.4

Opzet monitoring programma
Elk Natura 2000 beheerplan bevat een monitoringparagraaf. Er zijn geen expliciete
eisen gesteld aan monitoring in de Nbwet of in de Vogel- en Habitatrichtlijnen.
Monitoring is impliciet wel noodzakelijk om:
1. Te kunnen evalueren of de instandhoudingsdoelstellingen worden behaald;
2. In relatie hiermee: te kunnen bepalen of (meer of andere) maatregelen nodig zijn;
3. Te kunnen analyseren of bepaalde vormen van gebruik kunnen worden
toegestaan. Verder zijn gegevens nodig voor rapportage richting Brussel, waaraan
wél eisen zijn gesteld (LNV heeft voor deze rapportage gebiedsgegevens nodig).
Daarnaast geldt: als effecten van ingrepen van RWS niet op voorhand uitgesloten
kunnen worden, moet een vergunning worden aangevraagd. Voor de aanvraag
dienen gegevens uit ecologisch onderzoek en monitoring, zonodig aangevuld met
nieuwe inventarisaties, de basis te vormen.
De Regiegroep Natura 2000 heeft besloten om te gaan werken volgens het
Programma van Eisen gebiedsgerichte monitoring Natura 2000. Onderstaande punten
maken onderdeel uit van de monitoring:
1. Instandhoudingsdoelstellingen soorten en habitattypen;
2. Uitvoering en effectiviteit van instandhoudingsmaatregelen in/om Natura 2000gebieden;
3. (Effecten van) gebruik in/om Natura 2000-gebieden.
Daarnaast is het zo dat Rijkswaterstaat voor zover als mogelijk wil aansluiten bij de
monitoringprotocollen van het SNL (Stelsel Natuur en Landschap). Dit is de opvolger
van het subsidieprogramma Programma Beheer. Binnen het SNL zijn ook Natura 2000gebieden opgenomen, en terreinbeheerders en provincies doen nu voorstellen voor
monitoring protocollen. De SNL protocollen kunnen gebruikt worden voor het
opzetten van een nieuw meetnet. De uitwerking van deze protocollen is echter
vooralsnog niet gericht op habitattypen waar RWS mee te maken heeft. Daarom is daar
in deze rapportage niet bij aangesloten.
Van belang te realiseren is dat voor ieder afzonderlijk beheerplan de monitoring wordt
bepaald. Dat betekent dat per beheerplan afstemming tussen verschillende partijen
plaatsvindt. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de monitoring verantwoordelijkheid
verdeeld wordt (mond.med. S. Stuijfzand; RWS WD). Wij nemen echter aan dat,
afhankelijk van welke partij(en) in hoofdzaak het beheer voeren in een Natura 2000gebied, de monitoring verantwoordelijkheid wordt toegewezen aan één partij of naar
rato wordt verdeeld over meerdere partijen.
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3.2.5

Informatiebehoefte Natura 2000
In de voorgaande paragraaf zijn drie hoofdonderwerpen genoemd die om
monitoringsgegevens vragen. De details van de achterliggende informatiebehoeften
worden, voor zover relevant voor het oevervegetatie meetnet, hieronder verder
uitgewerkt.
1) Van de relevante habitattypen moet de omvang en de kwaliteit worden gevolgd.
Voor de soorten met een instandhoudingsdoelstelling, moet de omvang van de
populatie worden bepaald volgens de criteria in het aanwijsbesluit. In de meeste
gevallen is dit de omvang van het leefgebied van de soort. Hoe de omvang van het
leefgebied van soorten moet worden bepaald is nog in ontwikkeling.
Wat betreft de kwaliteit van habitattypen en de (omvang en) kwaliteit van het
leefgebied van soorten, mag volgens het Programma van Eisen onderbouwd een
keuze worden gemaakt wat, en met welke intensiteit, relevant is om te volgen. Daarbij
wordt vooral uitgegaan van de belangrijkste elementen, knelpunten en/of randvoorwaarden voor deze soorten, gebaseerd op informatie uit de zgn. “Doeluitwerkingen”.
2) In principe worden door RWS effecten van de beschreven instandhoudingsmaatregelen gevolgd door de instandhoudingsdoelen zelf te monitoren, waarbij de
toestand van de beoogde soorten/habitattypen voor en na de maatregel worden
vergeleken. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van gegevens over habitatgeschiktheid, d.w.z. de condities die de maatregel poogt te veranderen. In aanvulling
hierop loopt gedurende de beheerplanperiode een project waarin een aantal
kennislacunes wordt gevuld door bestaande gegevens gericht te evalueren en door
aanvullende metingen uit te voeren.
3) Het Programma van Eisen vraagt om “inzicht in gebruik en/of activiteiten in relatie
tot de staat van instandhouding”. Beheerders hebben monitoringsgegevens van
(effecten van) bestaand gebruik vooral nodig voor het vaststellen van
instandhoudingsmaatregelen, zowel in lopende beheerplanperiode als daarna. Het
bevoegd gezag heeft de gegevens nodig voor de vergunningverlening. Uit de zgn.
Nadere Effect Analyse zal blijken wat relevant is voor RWS om te volgen (deze NEA is
nog niet gereed). Naar verwachting kan grotendeels gebruik worden gemaakt van de
gegevens verzameld onder punt 1.

3.2.6

Parameters
Informatie over oeverplanten is binnen de Natura 2000 systematiek voor twee sporen
relevant, voor het bepalen van de omvang en kwaliteit van habitattypen en voor de
soorten met een instandhoudingsdoelstelling.
Omvang van habitattypen
De definitie van de habitattypen zijn vastgelegd in een profielendocument. De definitie
bestaat uit een lijst met vegetatietypen met bepaalde kenmerken, inclusief eventuele
beperkende criteria (zie bijlage 5). Voor het bepalen van de omvang van het

21

habitattype is het voldoende de totale omvang (areaal) van de genoemde
vegetatietypen vast te stellen (rekening houdend met de criteria).
Kwaliteit van habitattypen
De kwaliteit van een habitattype wordt bepaald door de abiotische randvoorwaarden,
het vegetatietype, de aanwezigheid van typische soorten en overige kenmerken van
structuur en functie. De abiotische randvoorwaarden vallen buiten het kader van het
meetnet oeverplanten. Voor de kwaliteit van de habitattype dient het areaal van de
afzonderlijke vegetatietypen te worden vastgelegd. In de profielendocumenten is
aangegeven welke vegetatietypen in principe een goed en welke een matig ontwikkeld
habitattype indiceren (zie bijlage 5). Daarnaast wordt voor het in beeld brengen van de
kwaliteit van habitattypen gebruik gemaakt van lijsten met typische soorten afkomstig
uit de profielendocumenten. Deze typische soorten moeten worden gekarteerd op het
niveau van de habitattypen. De kwaliteit van habitattypen wordt ook nog bepaald
door structuurkenmerken, die ook zijn vastgelegd in de profielendocumenten. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om de openheid van de begroeiing of de bedekking van bepaalde
groepen planten zoals éénjarigen of ruigtekruiden.
In het Programma van Eisen staat ten aanzien van de monitoring van typische soorten:
- De monitoringinspanning geldt het waarnemen van de aan-of afwezigheid van
typische soorten over een beheerperiode per habitattype.
- Ook zou moeten worden gekeken naar de verspreiding over het habitattype.
Dit impliceert dat er geen abundantie schattingen nodig zijn, maar dat dus wel
vlakdekkend (binnen een habitattype) gecontroleerd moet worden wat de verspreiding
is van een typische soort. Alleen aan- of afwezigheid is daarbij voldoende. Omdat
planten in het veld vaak geclusterd voorkomen, is het in de praktijk vaak eenvoudiger
om de abundantie per subvlak of per ingemeten locatie vast te leggen dan elk
afzonderlijk exemplaar in te meten. In dat geval wordt abundantie ook gemeten.
Plantensoorten met een instandhoudingsdoel
Naast de omvang en kwaliteit habitattypen dient monitoring van de soorten met een
instandhoudingsdoelstelling plaats te vinden. Binnen de voortouwgebieden langs de
zoete rijkswateren komt één hogere plantensoort voor met een instandhoudingsdoel,
de Groenknolorchis, in het N2000-gebied IJsselmeer. Daarnaast komt de tonghaarmuts
voor in een relevant gebied (Biesbosch). Tonghaarmuts is echter een mos en mossen
vallen momenteel niet in het MOZR. Deze informatiebehoefte wordt echter ook in geen
enkele ander meetnet gedekt. In de niet-voortouwgebieden hebben de volgende
plantensoorten een instandhoudingsdoel: tonghaarmuts, drijvende waterweegbree en
groenknolorchis. Het is onzeker of soorten met een instandhoudingsdoelstelling
voorkomen binnen beheergebieden van RWS. Het valt op basis van de momenteel
beschikbare informatie echter ook niet uit te sluiten. Daarnaast is het goed denkbaar
dat de situatie in de toekomst veranderd, bijvoorbeeld als gevolg van herstelmaatregelen.
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Abundatieschatting of presentie
In het Programma van Eisen staat ten aanzien van de monitoring van soorten (met
instandhoudingsdoel): "Uitgangspunt bij het aspect omvang populatie zijn de
eenheden zoals vermeld in de aanwijzingsbesluiten". Voor planten wordt in de
aanwijzingsbesluiten de "omvang van het biotoop van de soort" als eenheid gebruikt.
Of een bepaald biotoop geschikt is voor een soort, kan echter niet eenduidig
vastgesteld worden, zeker niet alleen op basis van veldkenmerken. Niet alleen zijn de
exacte grenzen van een biotoop meestal vaag, maar factoren als bodem en grondwater
spelen ook een rol. De meest praktische aanpak is daarom om te bepalen in welk areaal
de soort actueel voorkomt. Daarmee is de omgrenzing van het geschikte biotoop
eenduidig vastgesteld. Voor de flora is het relatief eenvoudig om de abundantie van
een soort per vlak vast te leggen. Het onderscheidden van individuen kan in sommige
gevallen lastig zijn, maar hiervoor zijn eenduidige regels opgesteld door FLORON. Door
de abundantie vast te leggen is ook informatie beschikbaar over de daadwerkelijke
populatie van de soort (naast het areaal van het biotoop).
3.2.7

Cyclus en frequentie
Aangezien een beheerplan eens in de zes jaar moeten worden geactualiseerd, zal
tenminste eens in de zes jaar nieuwe monitoring data moeten worden verzameld.
Sommige habitattype liggen echter in dynamische milieus, een frequentie van
bijvoorbeeld eens per 3 jaar monitoren is dan logischer. In de profielendocumenten en
in het Programma van Eisen wordt echter niet gesproken over meetfrequenties.
Afhankelijk van de doelenuitwerkingen (per beheerplan) kunnen meetfrequenties
verschillend worden ingericht. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat habitattypen met een
herstelopgave frequenter gemonitord moeten worden (mond.med. S. Stuijfzand).

3.2.8

Korte evaluatie huidige praktijk
Op dit moment worden de ecotopenkaarten gebruikt om inzicht te krijgen in de arealen
van de verschillende vegetatie c.q. habitattypen. De ecotopenkaarten geven echter
uitsluitend een beeld van de vegetatiestructuur en niet van de aanwezigheid van de
habitattypen. Het MOZR kan deels gebruikt worden om inzicht te krijgen in de
aanwezigheid van kenmerkende soorten binnen de NATURA 2000-gebieden. Soorten
geven een beeld van de aanwezigheid en kwaliteit van de habitattypen. Omdat de
gegevens in het MOZR op kmhok worden verzameld is echter niet duidelijk waar de
soorten staan en of het habitattype dus daadwerkelijk goed ontwikkeld is. Daarnaast
zijn niet van alle km hokken uit NATURA 2000-gebieden ook daadwerkelijk gegevens
beschikbaar.
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3.3
3.3.1

Stroomlijn
Korte omschrijving en status
Stroomlijn is een interne beleidslijn van Rijkswaterstaat gericht op het in beeld brengen
van de weerstand van de vegetatie voor de doorstroming van water. De
doorstromingsweerstand is een belangrijke factor bij de hoogwaterscherming.

3.3.2

Formele rapportage
Stroomlijn wordt momenteel niet formeel gerapporteerd en er rust ook geen externe
rapportageplicht op. De gegevens worden gebruik in een modelomgeving.

3.3.3

Informatiebehoefte Stroomlijn
Stroomlijn heeft in hoofdzaak behoefte aan een ruimtelijk dekkend beeld van de
weerstand van de vegetatie. Deze informatie moet beschikbaar zijn voor het hele
gebied waar RWS het juridische beheer voert, dus van winterdijk tot winterdijk. Het
gaat daarbij vooral om de structuur van de vegetatie, afzonderlijke soorten zijn feitelijk
niet van belang (tenzij ze een verschillende structuur en dus een verschillende
weerstand hebben). Deze informatie wordt momenteel betrokken uit het ecotopenkaartenmeetnet. De indeling van ecotopen in het ecotopenkaartmeetnet is momenteel
gedetailleerder dan Stroomlijn vereist. Voor Stroomlijn is een indeling in 8 typen
voldoende, te weten:
• water
• grasland
• droge ruigte
• natte ruigte
• riet
• struweel
• bos
• boomgaard
Geconstateerd is wel dat niet alle 8 types met zekerheid op de luchtfoto’s te
onderscheiden zijn (bv riet-natte ruigte). Een veldvalidatie van de luchtfoto’s is dan ook
een waardevolle aanvulling.
Daarnaast is er behoefte aan een groter ruimtelijk detail dan de huidige ecotopenkaarten (20 x 20m), om de kaarten te kunnen gebruiken als instrument voor
handhaving.

3.3.4

Cyclus en frequentie
Er wordt momenteel aangesloten op de meetnetfrequentie van het ecotopenkaarten–
meetnet, te weten eens in de 6 jaar. Gezien de snelheid waarmee de genoemde
ecotopen in elkaar kunnen overgaan lijkt dat ook de minimale frequentie.
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4 Evaluatie van het MOZR
4.1

Beschrijving van het huidige MOZR
Het reguliere meetnet oeverplanten werd uitgevoerd van 1995 tot en met 2007. Het
primaire doel van het MOZR was het monitoren van trends in de flora van de oevers
van Rijkswateren. Op basis van het meetnet moesten bestaande trends na 15 jaar
statistisch onderbouwd aangetoond kunnen worden (oftewel significant zijn).
Het meetnet bestond uit jaarlijks vlakdekkend inventariseren van ruim 100
kilometerhokken. Deze steekproef van 100 kilometerhokken was echter niet gelijkmatig
over het land verspreid, maar ruimtelijk geclusterd. Hierdoor werd een volledige
landsdekkende steekproef, of complete meetronde, eens per vier jaar uitgevoerd. In de
periode 1995-2007 werden zo drie complete meetrondes uitgevoerd (tabel 1.1). Bij
een gespreide steekproef zou sprake geweest zijn van 12 meetrondes. Voor het
onderzoeken van trends, zowel op landelijk als op regionaal niveau is drie meetrondes
te weinig. Verderop in dit hoofdstuk wordt dit nader onderbouwd.
Naast het reguliere meetnet liep er een zogenaamd ‘Schaduwmeetnet’. Dit bestond uit
13 kilometerhokken die elk jaar geïnventariseerd zijn. Het aantal kilometerhokken van
het schaduwmeetnet is veel kleiner dan dat van het reguliere meetnet, maar door de
jaarlijkse metingen van de zelfde kilometerhokken zijn in de periode 1995-2007, 13
meetrondes gerealiseerd. Dit hogere aantal meetrondes is een doorslaggevend
voordeel voor trendanalyses. Hieronder wordt eerst het schaduwmeetnet nader
geanalyseerd.

4.2

Schaduwmeetnet
Het schaduwmeetnet bevat jaarlijks uitgevoerde inventarisaties van 13 meetjaren.
Hieronder zijn de gemeten trends weergegeven in de gemiddelde Floristische Kwaliteit
(LN-getransformeerd) van Slikkige oevers (Figuur 4.1), Zachthoutooibos (Figuur 4.2)
en Vochtige ruigten (Figuur 4.3).
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Figuur 4.1

Landelijke trend in Floristische kwaliteit van Slikkige oevers gebaseerd
op het schaduwmeetnet.

Figuur 4.2

Landelijke trend in Floristische
gebaseerd op het schaduwmeetnet.

Figuur 4.3

Landelijke trend in Floristische kwaliteit van Vochtige ruigte
gebaseerd op het schaduwmeetnet.

kwaliteit

van

Zachthoutooibos

Wat opvalt uit de figuren 4.1, 4.2 en 4.3, is dat er relatief weinig spreiding in de data
zit, maar op het oog ook geen (Figuur 4.2 en 4.3) of een zeer lichte trend (Figuur 4.1).
Een regressieanalyse wijst dan ook uit dat er voor geen van de ecosysteemtypen een
significante trend bestaat (Slikkige oevers: F1,11 = 4,25, P = 0,064; Zachthoutooibos:
F1,11 = 0,24, P = 0,634; Vochtige ruigten: F1,11 = 0,16, P = 0,698).
Er bestaan voor deze drie ecosysteemtypen dus nauwelijks of geen zichtbare trends en
deze trends zijn dan ook niet significant. Een belangrijke vraag ter evaluatie van de
metingen is of een sterkere trend, oftewel een grotere toe of afname in Floristische
kwaliteit, wel als significant opgemerkt zou worden. Met een ‘Poweranalyse’ kan
onderzocht worden hoe groot de toe of afname over de gehele meetreeks minimaal
moet zijn om deze statistisch aan te kunnen tonen (en dus toeval uit te kunnen sluiten).
Een Poweranalyse met behulp van het programma TRENDS (Gerrodette 1987 & 1991)
is gebruikt om te onderzoeken hoe groot de toe of afname over de gehele meetreeks
minimaal moet zijn om deze statistisch aan te kunnen tonen. Hiervoor zijn vier
variabelen ingevoerd: 1) de variatie en 2) het aantal metingen van de bestaande
meetreeks, een algemeen geaccepteerd significantie niveau van P = 0,05 en een power
van 0,8. De power is de kans dat een werkelijk bestaande trend als significant wordt
opgepikt in een analyse. Als vuistregel wordt gesteld dat een meetnet met een power
van 0,8 een degelijk meetnet is (zie ook Bouma & van der Meer 1994).
Slikkige oevers
De Poweranalyse wijst uit dat na 13 meetjaren een toe of afname van 36%
aantoonbaar zou zijn. De totale afname in de periode 1995-2007 bedroeg 29%
(Figuur 4.1). Deze trend is dan ook net niet significant (P = 0,064).
Zachthoutooibos
De Poweranalyse wijst uit dat na 13 meetjaren een toe of afname van 14%
aantoonbaar zou zijn. De totale afname in de periode 1995-2007 bedroeg 3% (Figuur
4.2). Met een toe of afname van 3% is in feite geen sprake van een trend.
Vochtige ruigten
De Poweranalyse wijst uit dat na 13 meetjaren een toe of afname van 7% aantoonbaar
zou zijn. De totale afname in de periode 1995-2007 bedroeg 3% (Figuur 4.3). Met
een toe of afname van 3% is in feite geen sprake van een trend.
Uit deze analyse blijkt dat het schaduwmeetnet geschikt is om landelijke trends in
Floristische kwaliteit te onderzoeken na 13 jaar met een totale toe- of afname van 36%
voor Slikkige oevers, 14% voor Zachthoutooibos en slechts 7% voor Vochtige ruigten.
Deze trends zijn echter niet opgetreden. Vooral van Zachthoutooibos en Vochtige
ruigten is de Floristische kwaliteit constant gebleven over de periode 1995-2007.
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4.3

Regulier meetnet – landelijke trends
Een groot probleem met het onderzoeken van trends op basis van het reguliere
meetnet is dat er maar drie meetrondes zijn uitgevoerd. Dit maakt het meetnet in
principe ongeschikt voor trendanalyse. Wel kan aan de hand van de bestaande
gegevens onderzocht worden wat de zeggingskracht van het meetnet zou zijn
wanneer er wel 15 meetrondes uitgevoerd waren (doelstelling was trends onderzoeken
na 15 jaar). Hieronder worden eerst de verzamelde data beschouwd van de
ecosysteemtypen Slikkige oevers, Zachthoutooibos en Vochtige ruigten op landelijk
niveau.
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Figuur 4.4

Landelijke trend in Floristische kwaliteit van Slikkige oevers gebaseerd
op het reguliere meetnet.

Figuur 4.5

Landelijke trend in Floristische kwaliteit
gebaseerd op het reguliere meetnet.

van

Zachthoutooibos

Figuur 4.6

Landelijke trend in Floristische kwaliteit van Vochtige ruigte gebaseerd
op het reguliere meetnet.

Op basis van drie meetrondes zijn eigenlijk geen trends te onderzoeken. Wel kan op
basis van de spreiding in de data voorspeld worden wat de zeggingskracht zou zijn
wanneer er bijvoorbeeld 4 (huidige systematiek: 16 jaar lang 1x per 4 jaar) of 15
(jaarlijks 15 jaar lang) meetrondes uitgevoerd zouden zijn. De Poweranalyse wordt
uitgevoerd conform hoofdstuk 4.2. Wederom wordt onderzocht hoe groot de toe– of
afname over de gehele meetreeks minimaal moet zijn om deze statistisch aan te kunnen
tonen. Dit keer wordt dit onderzocht voor de theoretische gevallen dat er 4 of 15
meetrondes uitgevoerd zijn.
Tabel 4.2

Uitkomst Poweranalyse op landelijk niveau. Gemeten procentuele
veranderingen in Floristische kwaliteit over de gehele meetperiode en
detecteerbare veranderingen wanneer er 4 of 15 keer gemeten zou zijn.
Gemeten

Detecteerbare

Detecteerbare

verandering

verandering na 4

verandering na 15

(%)

meetrondes (%)

meetrondes (%)

Slikkige oevers

16

457

50

Zachthoutooibos

3,5

22

7

Vochtige ruigten

4,5

19

6

Wanneer er 15 meetrondes uitgevoerd zouden zijn, dat wil zeggen jaarlijks meten
gedurende 15 jaar, zou een totale toename van 50, 7 en 6% voor respectievelijk
Slikkige oevers, Zachthoutooibos en Vochtige ruigten aangetoond kunnen worden
(tabel 4.2). Bij slechts 4 meetrondes liggen deze aantoonbare verschillen veel hoger. De
werkelijk gemeten veranderingen na 3 meetrondes (maar wel na 13 jaar) liggen in alle
gevallen onder de detectiegrens van 15 meetrondes. Dat wil zeggen dat de totale
verandering die is opgetreden over de periode 1995-2007 voor de hier uitgewerkte
ecosysteemtypen ook met 15 meetrondes niet significant aangetoond had kunnen
worden. Wellicht betekent dit dat er in werkelijkheid ook geen trend is opgetreden.
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Een zeer belangrijke constatering is dat het onderscheidend vermogen van het
schaduwmeetnet na 13 jaar niet minder goed is dan dat van het reguliere meetnet
wanneer dit 15 meetrondes bevatte. Dit terwijl de inspanning per meetronde bij het
reguliere meetnet 8 keer zo hoog is (13 versus ruim 100 hokken). Dit komt
waarschijnlijk doordat het schaduwmeetnet bestaat uit jaarlijks herhaalde hokken.
Hierdoor is de variatie tussen jaren klein (en de statistische zeggingskracht van het
meetnet relatief groot). Het is echter niet waarschijnlijk dat deze beperkte steekproef
representatief is voor het landelijk beeld en de veranderingen daarin.
Enige voorzichtigheid is geboden met het interpreteren van deze resultaten. De hier
berekende spreiding in de data is gebaseerd op slechts drie metingen. Hierdoor kan
toeval nog een grote rol spelen en het is daardoor enigszins onzeker of de spreiding wel
vergelijkbaar zou zijn wanneer er meer meetronden verricht zouden zijn. Dit heeft
echter geen invloed op de conclusie dat het voor de zeggingskracht belangrijker is om
jaarlijks te meten dan op veel locaties te meten; het random spreiden van de jaarlijks te
monitoren kilometerhokken over het land had veel meer zeggingskracht opgeleverd.

4.4

Regulier meetnet – op hoofdsysteem niveau
Net als bij de analyse op landelijk niveau is het ook hier een groot probleem dat er
maar drie meetrondes zijn uit gevoerd. Een degelijke trendanalyse op basis van drie
meetrondes is niet mogelijk. Hieronder worden de resultaten gegeven van eenzelfde
Poweranalyse als in hoofdstuk 4.3, maar dan per hoofdsysteem.
Tabel 4.3

Uitkomst Poweranalyse op hoofdsysteem niveau. Gemeten procentuele
veranderingen in Floristische kwaliteit over de gehele meetperiode en
detecteerbare veranderingen wanneer er 4 of 15 keer gemeten zou zijn.
Gemeten

Detecteerbare

Detecteerbare

verandering

verandering na 4

verandering na

(%)

meetrondes (%)

15 meetrondes
(%)

IJsselmeer

Zachthoutooibos

13

64

17

markermeer

Vochtige ruigten

7

32

10

Randmeren

Zachthoutooibos

11

63

17

Vochtige ruigten

2

8

3

Zoete

Slikkige oevers

10

324

47

getijdewateren

Zachthoutooibos

3

7

2

Vochtige ruigten

4

24

7

Slikkige oevers

8

495

54

Zachthoutooibos

2

24

7

Vochtige ruigten

5

23

7

Zachthoutooibos

4

32

10

Vochtige ruigten

4

17

5

Rijntakken

Maas

30

/

Uit tabel 4.3 blijkt dat het meetnet na 15 meetrondes redelijk gevoelig zou zijn
(detecteerbare veranderingen van <20%) met uitzondering van de Slikkige oevers. In
de Floristische kwaliteitsmetingen van Slikkige oevers zit blijkbaar meer variatie dan in
die van andere ecosysteemtypen. Ook uit de analyse van landelijke trends op basis van
het schaduwmeetnet (hoofdstukken 4.2) blijkt dat de metingen van Slikkige oevers
meer variatie bevatten. Dit stemt ook overeen met de verwachting voor dit
ecosysteemtype van pioniersoorten.
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5 Optimalisatie van het meetnet
5.1

Overzicht nieuwe informatiebehoeften en huidige meetnetten
In tabel 5.1 is de informatiebehoefte samengevat. Ook wordt in de tabel de opzet van
het huidige meetnet oeverplanten en het ecotopenkaarten meetnet gepresenteerd. De
tabel laat op hoofdlijnen zien hoe de huidige meetnetten afwijken van de nieuwe
informatiebehoeften. In §5.2 worden voorstellen tot aanpassing van het meetnet
beschreven. In bijlage 1 zijn deze aanpassingen geconcretiseerd tot een concept
meetnetontwerp.
Tabel 5.1

Overzicht informatiebehoeften per beleidsprogramma, gerelateerd aan het
MOZR, het ecotopenmeetnet en het waterplantenmeetnet. In de
kolommen is met ene kleur aangegeven in hoeverre de informatiebehoefte
overeen komt met de huidige meetnetten en tevens uit welk(e)
meetnet(ten) de informatie wordt gehaald.

Ruimtelijke spreiding
vlakdekkend alle RWSgebieden
vlakdekkend selectie gebieden
steekproef
Ruimtelijk detailniveau
kilometerhokken
vegetatietypen (vlakken)
opnamen
detaillocatie (10 meter)
Type gegevens
arealen van vegetatietypen
structuur vegetatietypen
bedekking oevervegetatie
aanwezigheid van soorten
abundantie van soorten

KRW

Natura2000

(O)
W

O,E

(O,E)
W

O,E

Stroomlijn

Oeverplantenmeetnet

E

Ecotopenmeetnet

Waterplantenmeetnet

X
X

X

alle soorten
E

X
X
beperkte
set soorten

(O)

X
X

E
E

X

W

X
beperkte set
soorten: O

in water:
W

alle soorten
beperkte
set soorten

Meetfrequentie
1x / 1 jaar
(X)
1x / 2 jaar
(X)
1x / 3 jaar
W,O (OM)
(X)
1x / 4 jaar
X
1x / 6 jaar
W,O (T&T)
E,O
E
X
X = meestal, (X) = in sommige gevallen.
E = Ecotopenmeetnet, O = Oeverplantenmeetnet, W = Waterplantenmeetnet
informatiebehoefte komt geheel overeen met huidige meetnet(ten)
... deels overeen met huidige meetnet(ten)
... in het geheel NIET overeen

in water

X
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5.2

Aanpassing meetnet ontwerp
Omdat aansluiting op Natura 2000 de grootste aanpassing van het meetnet vergt,
worden voorstellen tot aanpassing in eerste instantie vanuit Natura 2000 beschreven.
We doen dit door achtereenvolgens in te gaan op ruimtelijke spreiding, ruimtelijke
detailniveau, type gegevens en ten slotte meetfrequentie. Aanpassingen ten behoeve
van de Kaderrichtlijn Water en Stroomlijn zijn daar aan toegevoegd.
Ruimtelijke spreiding
Het huidige MOZR neemt een steekproef van kilometerhokken verspreid over heel
Nederland. De locaties van de kilometerhokken zijn random, met een evenredige
verdeling over de hoofdwatersystemen. Voor Natura 2000 is uitsluitend informatie uit
de Natura 2000-gebieden noodzakelijk, maar hierbinnen wel gebiedsdekkend (geen
steekproef). In bijlage 2 is een kaart opgenomen met daarop de ligging van
Habitatrichtlijngebieden. Om te bepalen wat de nieuwe meetlocaties zijn, moeten de
volgende stappen worden genomen:
1. De (delen van) Habitatrichtlijngebieden identificeren waar RWS het fysieke beheer
voert; het gaat om 19 voortouwgebieden en een nog onbekend aantal nietvoortouwgebieden;
2. Binnen deze gebieden de huidige ruimtelijke verspreiding identificeren van
habitatplantensoorten en habitattypen; deze ‘T-nul’ wordt in principe in beeld
gebracht in de lopende beheerplanprocessen;
3. Binnen deze gebieden bovendien de zoekgebieden identificeren voor de realisering
van de uitbreidingsdoelen (deze zoekgebieden zijn nu nog niet bekend);
Momenteel is nog geen overzicht van de gebieden waar RWS het fysieke beheer voert,
waarmee stap 1 nog niet gezet kan worden. De beheerplanprocessen, waarbinnen
stap 2 en 3 worden uitgevoerd, zijn ook niet op korte termijn afgerond. Daarom wordt
geadviseerd om voorlopig een praktische insteek te kiezen: monitoring van alle
gebieden waar RWS in het beheer betrokken is en die tevens Habitatrichtlijngebied zijn,
minus de intensief gebruikte agrarische gebieden.
Voor de Kaderrichtlijn Water geldt dat in principe van ieder waterlichaam een
ecologische toestand bepaald moet worden. Voor de Rijkswateren zijn de volgende
gebieden van belang: M14 (Zuidelijke en Oostelijke Randmeren), M21 (Markermeer,
IJmeer, IJsselmeer), R7 (Rijntakken en Maas), R8 (Zoete getijdenwateren) en R16
(Grensmaas). De “bedekking oevervegetatie” en de “bedekking van submerse,
drijvende en emerse soorten” (zie §3.2.2) worden in het waterplantenmeetnet
meegenomen. Alleen voor het “areaal biezen” (voor R8-wateren) geldt dat tot op
heden informatie daarover uit het huidige oeverplantenmeetnet wordt gebruikt. Dit zal
worden voortgezet, waarbij de methode wordt aangepast om beter aan de
informatiebehoefte te voldoen.
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Voor Stroomlijn geldt dat er volledig vlakdekkende informatie nodig is van alle
Rijkswateren en daaraan grenzende terreinen. Stroomlijn gebruikt daarvoor primair het
ecotopenkaarten meetnet. Wat betreft ruimtelijke spreiding, kan het huidige MOZR
daar geen bijdrage aan leveren. Dit geldt ook voor het nieuwe meetnet ontwerp.
Ruimtelijke detailniveau
Het huidige MOZR verzamelt gegevens op kilometerhok niveau. De kilometerhokken
zijn random verdeeld en beslaan alle hoofdwatersystemen. Zowel voor soorten als voor
habitattypen met een instandhoudingsdoel geldt dat de informatie op hoger
detailniveau verzameld moet worden. Natura 2000 vraagt namelijk informatie over het
areaal (en de kwaliteit) van de habitattypen. Deze informatie is echter alleen relevant
voor die delen van het Natura 2000-gebied waar de soort of het habitattype voorkomt
of uitbreidingsdoelen heeft (zie boven). Natura 2000 heeft behoefte aan informatie
over een beperkte set soorten (typische soorten van habitattypen of soorten met
instandhoudingsdoel). Van deze soorten moet echter per vlak met habitattype bekend
zijn of ze voorkomen en zelfs hoe ze binnen het vlak verspreid zijn. Hiermee kan
namelijk bepaald worden of een vlak (of deel van een vlak) tot het habitattype behoort
en wat de kwaliteit is.
Om hieraan te voldoen wordt uitgegaan van de ecotopenkaarten. Hierop staan qua
structuur homogene vlakken, die vaak overeen zullen komen met de begrenzingen van
habitattypen. In het veld wordt de soortsinformatie op het niveau van deze vlakken
verzameld. Indien de vlakken in het veld niet homogeen blijken te zijn, moeten ze
worden gesplitst. Homogeen wil niet zeggen dan er geen variatie mag zijn. Een
homogeen vlak is een vlak dat in zijn geheel tot één habitattype behoort, waarbinnen
zich geen vegetaties bevinden die niet tot dat habitattype behoren.
Voor de KRW geldt dat informatie over arealen van biezen (R8 wateren) verzameld
moet worden in de lage intergetijdezone (zie § 3.2.2.).
Stroomlijn heeft ook behoefte aan informatie op vegetatiestructuurniveau. Hiervoor
wordt reeds gebruik gemaakt van het ecotopenkaarten meetnet. Als echter tijdens het
veldwerk blijkt dat de vlakken van de ecotopenkaart niet homogeen qua structuur zijn,
worden ze gesplitst (want verschillende structuren vallen per definitie in een ander
habitattype). Deze informatie kan vervolgens ook worden gebruikt als controle van de
ecotopen en binnen Stroomlijn.
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Type gegevens
Natura 2000 vraagt om informatie over het areaal en de kwaliteit van de Natura 2000
habitattypen. Per (deel)vlak (zie boven) moet worden vastgesteld wat de kwaliteit is,
waarmee ook duidelijk is of het aan de minimum kwaliteit voldoet (en dus meegeteld
wordt in het areaal habitattype). Voor het vaststellen van de kwaliteit is de volgende
informatie nodig:
1. het vegetatietype;
2. het voorkomen van bepaalde plantensoorten;
3. structuurkenmerken (niet voor alle habitattypen relevant).
Ad 1. Ten aanzien van het vegetatietype moet gebruik worden gemaakt van het
systeem van de Vegetatie van Nederland (Schaminée et al. 1995-1999) of een daarin
te vertalen systeem.
Ad 2. Per type is in de profielendocumenten vastgelegd welke soorten typisch zijn voor
het habitattype. Voor typische soorten stelt het Programma van Eisen dat aan- of
afwezigheid en verspreiding onderzocht moet worden. Omdat het echter weinig extra
moeite kost ook de abundantie van deze soorten mee te nemen, is dit opgenomen in
de meetnetopzet. Hiermee kan ook iets gezegd worden over toe- of afname van deze
soorten. Daarnaast moet ook het voorkomen van de soorten met een instandhoudingsdoel op dezelfde wijze worden onderzocht.
Er is voor gekozen mossen buiten het meetnetontwerp te houden. De kartering van de
relevante mossoorten is specialistisch werk, dat bovendien deels met een andere
methode en in een andere periode (winter) moet worden uitgevoerd.
Vooruitlopend op andere en toekomstige informatiebehoeften (Rog et al. 2010) is aan
te bevelen de selectie karteersoorten ruimer op te vatten en ook Rode Lijstsoorten en
beschermde soorten mee te nemen. Het karteren van extra soorten kost immers relatief
weinig tijd en kan veel extra informatie opleveren. In bijlage 3 is een lijst opgenomen
met de karteersoorten.
Het huidige meetnet neemt van alle soorten de aan- of afwezigheid mee, voor een flink
aantal soorten ook de abundantie en een beperkte set zeldzamere soorten wordt op
locatie met GPS ingemeten. Deze laatste categorie uit het huidige meetnet komt deels,
maar zeker niet geheel overeen met de typische soorten van habitattypen of soorten
met instandhoudingsdoel uit Natura 2000.
Ad 3. Daarnaast moet voor sommige habitattypen een aantal structuurkenmerken
worden verzameld. Deze kenmerken zijn ook opgenomen in de profielendocumenten
van de habitattypen. Deze structuurkenmerken zijn opgenomen in bijlage 4.
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De KRW vereist dat het areaal biezen in R8 wateren moet worden gemonitord. Ook is
de bedekking (in %) van de oevervegetatie vereist in M14 en M21 wateren. De
bedekking van de oevervegetatie in M-wateren wordt reeds meegenomen in het
waterplantenmeetnet. Het areaal biezen in type R8 wordt momenteel bepaald via het
oeverplantenmeetnet, maar dit functioneert niet optimaal. Dit kan als volgt worden
geoptimaliseerd:
1. Inventariseer in welke gebieden of regio's biezenvegetaties aanwezig zijn. Het
ecotopenkaartenmeet geeft hiervoor goede indicaties;
2. Bezoek deze gebieden en karteer de aanwezige biezenvegetaties. Controleer
steekproefsgewijs of buiten deze gebieden ook geen biezen aanwezig zijn;
3. Bepaal het totale begroeibaar areaal (droogvallende gronden onder de gemiddelde
waterstand) in het hele waterlichaam met behulp van GIS-informatie.
4. Bereken het areaal biezen door de totale hoeveelheid biezenvegetaties te delen op
het totale areaal in het waterlichaam.
Indien in een bepaald waterlichaam zo veel biezenvegetaties aanwezig zijn dat karteren
te arbeidsintensief wordt, kan een random of gestratificeerde steekproef worden
genomen uit locaties met en zonder biezen. Op voorhand wordt dit echter niet
verwacht.
Meetfrequentie
De Natura 2000 beheerplannen worden eens in de zes jaar vernieuwd. Monitoring in
Natura 2000-gebieden zal dus minstens eens in de zes jaar moeten plaats vinden.
Omdat habitatsoorten en habitattypen vaak een herstelopgave kennen en omdat
behoudsdoelen niet achteruit gaan mogen gaan, is frequenter dan eens in de zes jaar
meten van belang. Alleen op die manier is immers te bepalen of herstelopgaven binnen
een beheerplanperiode worden gehaald (of dat het de juiste richting op gaat) of dat
behoudsdoelen niet achteruit gaan. Een meetfrequentie van eens per jaar of eens per
twee jaar is aan te bevelen. Het huidige meetnet kent een frequentie van eens in de
vier jaar. Het sluit derhalve dus niet aan op de Natura 2000 meetfrequentie. Voor de
KRW geldt dat Operationele monitoring eens in de drie jaar moet plaatsvinden en
Toestand&Trend monitoring eens in de zes jaar. Het huidige meetnet sluit dus evenmin
aan op de KRW meetfrequentie. Voor Stroomlijn geldt ten slotte dat de modellen
gebruikmaken van de ecotopenkaarten, welke eens in de zes jaar worden vernieuwd.
De ecotopenkaarten maken evenwel geen gebruik van informatie uit het huidige
meetnet.
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6 Discussie en conclusies
De huidige opzet van het meetnet is niet speciaal geschikt om trends te meten, omdat
het door de vierjarige cyclus relatief lang duurt voor de trends significant worden. Een
jaarlijkse, ruimtelijk gespreide steekproef levert sneller resultaten op.
Het huidige MOZR sluit slechts in beperkte mate aan op de nieuwe informatiebehoeften vanuit Natura 2000, de KaderRichtlijn Water en Stroomlijn. Dit is ook niet
verwonderlijk aangezien het meetnet daarvoor niet is ontworpen.
Het meetnet kan worden aangepast om te voorzien in de informatiebehoefte vanuit
Natura 2000. Voor Stroomlijn en de KaderRichtlijn Water bieden het ecotopenkaartenmeetnet en het meetnet waterplanten respectievelijk betere aanknopingspunten om in
de informatiebehoefte te voorzien dan het MOZR. Toch kan het MOZR voor beide
beleidslijnen wel degelijk een rol vervullen. Voor Stroomlijn gaat het dan om een
veldcontrole van bepaalde ecotooptypen. Voor de Kaderrichtlijn water gaat het om het
in beeld brengen van biezenvegetaties in het benedenriviergebied. Een nieuwe
meetnetontwerp is opgenomen in bijlage 1.
In deze rapportage worden voorstellen gedaan om het meetnet aan te laten sluiten op
de nieuwe informatiebehoeften. Uitgangspunt voor deze studie was dat daarbij alleen
die informatie verzameld wordt, waar vanuit het maken en evalueren van beleid
behoefte aan is. Deze insteek brengt echter een aantal risico's met zich mee:
- Veel beleidslijnen hebben een beperkte houdbaarheid. Een meetnet dat met hoge
frequentie wordt aangepast, zal nooit trends kunnen vaststellen en dus ook nooit
de effectiviteit van het beleid op lange termijn daadwerkelijk kunnen meten;
- Een meetnet gericht op specifiek beleid wordt meestal ontworpen om de positieve
effecten van beleid in beeld te brengen. Eventuele onbedoelde negatieve effecten
worden daardoor niet altijd gemeten;
- Ongewenste ontwikkelingen die los staan van bestaande beleidslijnen blijven
buiten beeld. Hierdoor kan nieuw beleid niet of veel te laat worden ontwikkeld
(signalerende rol van meetnetten).
In het advies over het nieuwe meetnet is geprobeerd om het meetnet zo te ontwerpen
dat deze problemen deels ondervangen worden, zonder dat dit tot onevenredige extra
inspanningen leidt. De belangrijkste aanpassingen zijn:
• Een jaarlijks, ruimtelijk gespreid meetnet, waardoor trends eerder significant zijn;
• Het vlakdekkend in beeld brengen van typische soorten binnen Natura 2000gebieden geeft een beeld van de vanuit natuurbehoud meest belangwekkende
habitats binnen de zoete rijskwateren. Deze gegevens zijn ook bruikbaar na
verandering van beleid.
• Vooruitlopend op andere informatiebehoeften worden in de meetnetopzet ook
andere beleidsrelevante soorten meegenomen. Het gaat daarbij om beschermde
soorten en soorten die op de Rode Lijst staan.
• Het meten van abundantie, en niet uitsluitend presentie.
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Bijlage 1 Meetnetontwerp MOZR 2011
1. Kader
Dit document bevat een nieuw meetnetontwerp voor het Meetnet Oevers Zoete
Rijkswateren (MOZR), in het kader van de Monitoring Waterstaatkundige Toestand des
Lands (MWTL). Het meetnetontwerp wijkt sterk af van het MOZR dat is uitgevoerd van
1996 t/m 2007 (Beringen & Groen 2008). Dit is het gevolg van de evaluatie en
optimalisatieslag, waarbij het meetnet is aangepast op nieuwe informatiebehoeften
vanuit Rijkswaterstaat (Van den Boogaard et al. 2010). Dit meetnetontwerp is in eerste
instantie bedoeld voor het uitvoeren van een pilot in 2011, waarna aan de hand van
de ervaringen daarvan een definitief meetnetontwerp kan worden opgesteld.
2. Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van dit meetnetontwerp betreft:
1. alle gebieden die onder het beheer van RWS vallen en tevens aangewezen
Habitatrichtlijngebied zijn. In de toekomst is dit in te perken tot "alle gebieden waar
RWS het fysieke beheer voert" en tot "die delen van de Habitatrichtlijngebieden
waar instandhoudingsdoelen m.b.t. habitattypen of plantensoorten aanwezig zijn
of waar zoekgebieden liggen".
2. alle waterlichamen uit de KRW, die behoren tot type R8 (zie bijlage 6).
Intensief gebruikte agrarisch gebieden worden niet gekarteerd.
3. Voorbereiding
De voorbereiding van het veldwerk bestaat uit het opvragen of opstellen van een kaart
met mogelijke habitattypen binnen het te inventariseren toepassingsgebied. Deze
wordt gemaakt op basis van de ecotopenkaart. Hiermee kunnen ook de intensieve
agrarisch gebieden worden uitgesloten.
Daarnaast wordt een kaart gemaakt van gebieden met biezenvegetaties binnen alle
KRW-waterlichamen met type R8. Ook hiervoor wordt de ecotopenkaart gebruikt.
4. Benodigde veldmaterialen
De voor elk veldwerk benodigde materialen, zoals geschikte kleding, voldoende eten
en drinken, medische materialen (tekentang, verbanddoos etc.) en wettelijke vereisten
(bijv: rij- en vaarbewijs, ontheffing FfWet) worden hier niet genoemd, zie daarvoor
bijvoorbeeld deel I van het Handboek Hydrobiologie (Bijkerk 2010). Voor dit veldwerk
zijn specifiek noodzakelijk:
• betredingsvergunning
• dit voorschrift
• karteersoortenlijst3
• lijst structuurkenmerken3
• profieldocumenten van de relevante habitattypen
• aanwijsbesluiten Natura 2000-gebieden (relevante delen)
3

Er kan ook gebruik worden gemaakt van een veldcomputer, waarbij een deel van de
materialen vervangen wordt door een digitale versie. Desondanks wordt dan toch
aangeraden analoge versies mee te nemen in geval van storingen of ter controle.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adressen/telefoonnummerlijst
opnamelocatie KRW-punten3
veldkaarten (ecotopenkartering) en eventueel luchtfoto’s3
voldoende karteerformulieren3
Monsterzakken en/of potjes
GPS + batterijen
loep
flora en eventuele overige determinatiewerken
evt. verrekijker (i.v.m. vegetaties op onbereikbare plekken)
evt. fototoestel

5. Werkwijze veldwerk
De kartering gaat uit van de potentiële habitattypenkaart op basis van de ecotopenkaarten. In het veld worden de te inventariseren vlakken nagelopen. Allereerst dient te
worden vastgesteld of een bepaald vlak homogeen is. Homogeen wil zeggen dat het
hele vlak voldoet aan de kenmerken van één habitattype volgens de definitie uit het
profieldocument. Binnen het vlak mogen geen deelvlakken groter dan de minimale
omvang (zie onder) aanwezig zijn die niet in het habitattype passen. Indien dat het
geval is dient het vlak te worden geplitst in twee nieuwe vlakken.
Volgens de leeswijzer van de profielendocumenten N2000 geldt voor de minimale
omvang van de habitattypen 100 m2, m.u.v. de bossen waarvoor 1000 m2 geldt. Er
zijn twee uitzonderingen op deze regel, maar die typen komen niet voor in het
rivierengebied. Rijkswaterstaat hanteert een schaalafhankelijke karteerschaal waarbij het
minimale vlak 100 m2 of 400 m2 groot is. Indien het in het veld karteren van vlakken
van 100 m2 te arbeidsintensief is, kan gewerkt worden met 400 m2, waarbij het
procentuele voorkomen van vegetatietypen wordt vastgelegd. Desgewenst kunnen
deze kleine voorkomens van habitattypen met GPS worden ingemeten.
Vervolgens worden per vlak de volgende gegevens vastgelegd:
Algemene kenmerken vegetatie en structuur
- Totale bedekking met vegetatie;
- Bedekking van dominante structuurtypen (water, open bodem, grassen, kruiden,
droge ruigtekruiden, natte ruigtekruiden, riet, struweel, bos, boomgaard);
- De procentuele aanwezigheid van alle binnen het vlak aanwezige vegetatietypen
conform de Vegetatie van Nederland (Schaminée et al. 1995-1999 of een daarin te
vertalen systeem). Daarbij geldt dat aanwezige habitattypen (oppervlaktecriterium!)
altijd moeten worden genoteerd, maar dat overige vegetaties die minder dan 5%
innemen kunnen worden weggelaten;
- Dominante boom/struiksoort in bossen en struwelen;
- Bedekking (%) met exotische bodem/struiken;
- Bedekking (%) door meerjarige soorten (alleen H3270 Slikkige oevers);
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Plantensoorten
Per vlak worden alle plantensoorten uit bijlage 3 genoteerd. Plantensoorten die
verspreid in het vlak voorkomen worden genoteerd met behulp van een combinatie
van een schatting van het aantal (FLORONschaal, zie tabel A) en de abundantie (zie
tabel B). Soorten die in een vlak zeldzaam voorkomen (r of s) en soorten die af en toe
(o) voorkomen maar slechts in een deel van het vlak moeten op locatie worden
ingemeten met behulp van een GPS. Voor het GPS-punt wordt dan ook een aantal en
abundantie genoteerd. Individuen die op minder dan 25 meter afstand van elkaar
staan mogen als één punt worden ingemeten.
Tabel A.

FLORON-schaal voor het schatten van aantallen en oppervlakte. Voor de
telwijze van individuen zie het tekstkader onderaan deze pagina.

Code
aantal exemplaren
omvang (m2)
----------------------------------------------------------------A
1
<1
B
2-5
1-5
C
6-25
5-25
D
26-50
25-50
E
51-500
50-500
F
501-5000
500-5000
G
> 5000
> 5000

Tabel B.

Tanselyschaal voor het schatten van abundantie. De onder de tabel
genoemde behoren formeel niet tot de Tansleyschaal, maar zijn nuttig ter
objectivering van de vrij subjectieve Tansleyschaal.

code
toelichting
s
sparse (1 of 2 exemplaren)
r
rare (zeldzaam voorkomend)
o
occasional (hier en daar voorkomend)
f
frequent (frequent voorkomend *)
a
abundant (de soort is veel aanwezig **)
c
co-dominant (domineert samen met andere soorten ***)
d
dominant (de soort overheerst ****)
bij gebruik van locaal (l) in combinatie met f, a, of d (bijv. ld) wordt geadviseerd altijd te noteren wat er met
lokaal wordt bedoeld.
*
**
***
****

richtlijn: in lage vegetaties tenminste elke paar stappen
richtlijn: voor grote soorten: tenminste 5% bedekking absoluut; voor kleine soorten: 25 exx./m2
richtlijn: tenminste 25% bedekking absoluut
richtlijn: tenminste 25% bedekking absoluut, er is geen 2e soort die meer dan 25% bedekt

Tellen van individuen
Voor het tellen van individuen worden de richtlijnen gehanteerd die gegeven worden in
de Handleiding inventarisatieprojecten van Floron, versie 2006. In het algemeen geldt
dat planten die duidelijk één exemplaar zijn, ook voor één tellen (ongeacht de grootte of
het aantal bloemen). Elke zelfstandig wortelende eenheid wordt als één exemplaar
geteld. Van sommige soorten kunnen de exemplaren echter een zeer bossig uiterlijk
hebben: vanaf de basis opgaande stengels die niet op de knopen wortelen. Ook deze
worden dus steeds als één exemplaar geteld (bijvoorbeeld een hele forse Dotterbloem).
Maar van soorten die wortelstokken of op de knopen wortelende uitlopers vormen,
worden de wortelende rozetten of (bloei)stengels apart geteld. Bij soorten die in pollen
groeien wordt de pol als teleenheid genomen. In bepaalde gevallen is niet duidelijk
zichtbaar wat als één exemplaar kan worden opgevat. Dit geldt bijvoorbeeld voor
soorten met korte wortelstokken of wortelende uitlopers. Bij zulke soorten wordt alleen
het aantal bloeistengels geteld.
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Ten aanzien van de kartering van biezenvegetaties in KRWtype R8 volgt de werkwijze
in grote lijnen de werkwijze in Natura200 typen. Ook hier is het uitgangspunt de
ecotopenkaart (en mogelijke historische kennis), die aangeeft waar biezenvegetaties
(mogelijk) voorkomen. Op de locaties worden de vlakken met biezenvegetaties
voorkomen op kaart ingetekend. Hoewel de informatiebehoefte hier niet direct om
vraagt wordt aanbevolen het vegetatietype ook te noteren.
6. Frequentie en spreiding in de tijd
Het meetnet dient met een frequentie van 1 keer per 3 jaar te worden herhaald. Het is
mogelijk alle informatie in één kalenderjaar te verzamelen, maar jaarlijks een deel van het
meetnet uitvoeren heeft een aantal voordelen. Om te beginnen is het budgetair
praktischer. Daarnaast heeft een jaarlijks meetnet een hogere zeggingskracht voor
landelijke trends. Met deze trends kunnen afwijkende jaren weer beter worden
opgespoord, waardoor de conclusies van het meetnet meer zekerheid hebben.
Om deze laatste twee voordelen te hebben, moeten de jaarlijkse clusters echter wel een
goede ruimtelijke spreiding hebben. Vanuit statistisch oogpunt zou een volledig
random meetnet ideaal zijn, maar dit is uit oogpunt van kosten niet haalbaar.
Geadviseerd wordt om van de grotere N2000-gebieden jaarlijks ongeveer een derde
deel te doen en de kleinere gebieden in zijn geheel. De grens tussen een groot en een
klein gebied ligt tussen één en drie dagen karteerwerk. De inventarisatie van KRW-type
R8 moet bij voorkeur ook ruimtelijk gespreid worden, dus niet in jaar 1 de Maas, jaar 2
de Waal en jaar 3 de Merwede.
7. Inventarisatieperiode
De inventarisatieperiode loopt van mei tot september, waarbij er verschillen zijn per
habitattype. Voor het type Stroomdalgraslanden moet bijvoorbeeld relatief vroeg
worden geïnventariseerd (juni/juli), terwijl het type Slikkige rivieroevers pas laat in het
jaar goed tot ontwikkeling komt. Met de planning van het veldwerk kan hiermee
rekening worden gehouden.
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Bijlage 2 Kaart Habitatrichtlijngebieden
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Bijlage 3 Karteersoortenlijst
Op de karteersoortenlijst staan alle Beschermde soorten (FFwet), alle Rode Lijst soorten en alle
typische soorten voor RWS relevante Habitattypen. In onderstaande lijst zijn kortheidshalve de
Rode Lijstsoorten weggelaten die nog nooit in het MOZR zijn waargenomen. Mochten deze
worden aangetroffen, dan moeten ze echter wel worden meegenomen.
Wetenschappelijke naam
Aceras anthropophorum
Aconitum vulparia
Adonis vernalis
Agrimonia eupatoria
Agrimonia procera
Agrostemma githago
Alchemilla glabra
Allium oleraceum
Allium scorodoprasum
Allium ursinum
Alopecurus bulbosus
Althaea officinalis
Anacamptis pyramidalis
Anagallis minima
Anagallis tenella
Anthemis cotula
Anthoxanthum aristatum
Anthriscus caucalis
Anthyllis vulneraria
Aphanes arvensis
Apium graveolens
Apium inundatum
Apium repens
Arabis glabra
Arabis hirsuta subsp. sagittata
Armeria maritima
Arnica montana
Artemisia absinthium
Artemisia biennis
Artemisia campestris subsp. campestris
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium scolopendrium
Asplenium trichomanes
Asplenium viride
Aster tripolium
Atriplex pedunculata
Atriplex portulacoides
Bidens radiata
Blackstonia perfoliata subsp. serotina
Blysmus rufus
Briza media
Bromopsis erecta
Bromus racemosus
Bupleurum tenuissimum
Butomus umbellatus
Callitriche palustris
Caltha palustris ssp palustris
Caltha palustris subsp. araneosa
Campanula glomerata
Campanula latifolia
Campanula patula
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus
Campanula rhomboidalis
Campanula rotundifolia
Campanula trachelium
Cardamine amara
Carex caryophyllea
Carex diandra
Carex extensa
Carex flava
Carex hartmanii
Carex laevigata
Carex ligerica
Carex muricata
Carex pendula
Carex pulicaris
Carex strigosa
Carex trinervis
Carex vulpina
Carum carvi
Catapodium marinum
Catapodium rigidum
Centaurea cyanus
Centaurea scabiosa
Centaurium littorale
Centaurium pulchellum
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cerastium fontanum subsp. holosteoides
Cerastium pumilum

Nedederlandse naam
Poppenorchis
Gele monnikskap
Voorjaarsadonis
Gewone agrimonie
Welriekende agrimonie
Bolderik
Kale vrouwenmantel
Moeslook
Slangenlook
Daslook
Knolvossenstaart
Heemst
Hondskruid
Dwergbloem
Teer guichelheil
Stinkende kamille
Slofhak
Fijne kervel
Wondklaver
Grote leeuwenklauw
Selderij
Ondergedoken moerasscherm
Kruipend moerasscherm
Torenkruid
Pijlscheefkelk
Engels gras
Valkruid
Absintalsem
Rechte alsem
Wilde averuit
Zwartsteel
Tongvaren
Steenbreekvaren
Groensteel
Zulte
Gesteelde zoutmelde
Gewone zoutmelde
Riviertandzaad
Herfstbitterling
Rode bies
Bevertjes
Bergdravik
Trosdravik
Fijn goudscherm
Zwanenbloem
Klein sterrenkroos
Dotterbloem
Spindotterbloem
Kluwenklokje
Breed klokje
Weideklokje
Prachtklokje
Akkerklokje
Rapunzelklokje
Bergklokje
Grasklokje
Ruig klokje
Bittere veldkers
Voorjaarszegge
Ronde zegge
Kwelderzegge
Gele zegge
Kleine knotszegge
Gladde zegge
Rivierduinzegge
Dichte bermzegge
Hangende zegge
Vlozegge
Slanke zegge
Drienervige zegge
Voszegge
Karwij
Laksteeltje
Stijf hardgras
Korenbloem
Grote centaurie
Strandduizendguldenkruid
Fraai duizendguldenkruid
Bleek bosvogeltje
Wit bosvogeltje
Rood bosvogeltje
Glanzige hoornbloem
Steenhoornbloem

Ffwet
2
2

2
2

3
2
2

2
2
2
2

1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2

2

2
2
2

RL2000
KW
KW
GE
KW
EB
KW
KW
BE
KW
GE
BE
KW
EB
GE
KW
BE
KW
KW
BE
BE
EB
KW
BE
KW
BE
GE
BE
GE
GE
KW
GE
KW
BE
EB
KW
BE
BE
KW
KW
KW
BE
GE
GE
*
BE
GE
BE
KW
KW
GE
GE
GE
GE
KW
KW
BE
VN
KW
GE

Habcode
6210
91E0
6430

91F0
9160
1330
6430
2130
2190
2190
6430
6430
2190
6430
1330
6230
3270
6120

1330
1330
1330
3270
1310
1330
6210
6510
1310

6510

6510
9160
91E0
7140
1330
7230
2190
91E0
6120
91E0
6410
91E0
2140/2190
6510
1310
6110
6210
1310
1310
9160

6110
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Wetenschappelijke naam
Ceterach officinarum
Chaerophyllum bulbosum
Chrysosplenium alternifolium
Chrysosplenium oppositifolium
Cicendia filiformis
Circaea alpina
Circaea intermedia (x)
Cirsium dissectum
Cirsium eriophorum
Clinopodium acinos
Clinopodium vulgare
Cochlearia danica
Cochlearia officinalis subsp. anglica
Cochlearia officinalis subsp. officinalis
Coeloglossum viride
Colchicum autumnale
Consolida regalis
Corallorhiza trifida
Cornus mas
Corrigiola litoralis
Crepis biennis
Crepis paludosa
Crithmum maritimum
Cruciata laevipes
Cucubalus baccifer
Cynodon dactylon
Cynosurus cristatus
Cyperus fuscus
Cystopteris fragilis
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza maculata*
Dactylorhiza majalis subsp. majalis
Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa
Dianthus armeria
Dianthus deltoides
Dipsacus fullonum
Dipsacus pilosus
Drosera intermedia
Drosera longifolia
Drosera rotundifolia
Dryopteris cristata
Echinodorus ranunculoides
Eleocharis quinqueflora
Elodea canadensis
Epilobium palustre
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis muelleri
Epipactis palustris
Equisetum ramosissimum
Equisetum sylvaticum
Equisetum telmateia
Eriophorum gracile
Erodium lebelii
Eryngium maritimum
Erysimum cheiri
Erysimum hieracifolium
Euphorbia cyparissias
Euphorbia palustris
Euphorbia seguieriana
Euphrasia stricta
Festuca ovina
Filago minima
Filago vulgaris
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Fritillaria meleagris
Galium boreale
Genista pilosa
Gentiana cruciata
Gentiana pneumonanthe
Gentianella amarella
Gentianella campestris
Gentianella ciliata
Gentianella germanica
Geranium pratense
Geranium pyrenaicum
Geum rivale
Glaux maritima
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnocarpium robertianum
Hammarbya paludosa
Helianthemum nummularium
Herminium monorchis
Herniaria glabra
Hieracium amplexicaule
Hierochloe odorata
Himantoglossum hircinum
Hordeum marinum
Hordeum secalinum
Hyoscyamus niger
Hypericum hirsutum
Impatiens noli-tangere
Juncus balticus
Juncus gerardii
Juncus maritimus

50

Nedederlandse naam
Schubvaren
Knolribzaad
Verspreidbladig goudveil
Paarbladig goudveil
Draadgentiaan
Alpenheksenkruid
Klein heksenkruid
Spaanse ruiter
Wollige distel
Kleine steentijm
Borstelkrans
Deens lepelblad
Engels lepelblad
Echt lepelblad
Groene nachtorchis
Herfsttijloos
Wilde ridderspoor
Koraalwortel
Gele kornoelje
Riempjes
Groot streepzaad
Moerasstreepzaad
Zeevenkel
Kruisbladwalstro
Besanjelier
Handjesgras
Kamgras
Bruin cypergras
Blaasvaren
Vleeskleurige orchis
Gevlekte orchis
Brede orchis
Rietorchis
Ruige anjer
Steenanjer
Grote kaardebol
Kleine kaardebol
Kleine zonnedauw
Lange zonnedauw
Ronde zonnedauw
Kamvaren
Stijve moerasweegbree
Armbloemige waterbies
Brede waterpest
Moerasbasterdwederik
Bruinrode wespenorchis
Brede wespenorchis
Geelgroene wespenorchis
Moeraswespenorchis
Vertakte paardenstaart
Bospaardenstaart
Reuzenpaardenstaart
Slank wollegras
Kleverige reigersbek
Blauwe zeedistel
Muurbloem
Stijve steenraket
Cipreswolfsmelk
Moeraswolfsmelk
Zandwolfsmelk
Stijve ogentroost
Genaald schapengras
Dwergviltkruid
Duits viltkruid
Moerasspirea
Bosaardbei
Wilde kievitsbloem
Noords walstro
Kruipbrem
Kruisbladgentiaan
Klokjesgentiaan
Slanke gentiaan
Veldgentiaan
Franjegentiaan
Duitse gentiaan
Beemdooievaarsbek
Bermooievaarsbek
Knikkend nagelkruid
Melkkruid
Dennenorchis
Grote muggenorchis
Rechte driehoeksvaren
Veenmosorchis
Geel zonneroosje
Honingorchis
Kaal breukkruid
Stengelomvattend havikskruid
Veenreukgras
Bokkenorchis
Zeegerst
Veldgerst
Bilzekruid
Ruig hertshooi
Groot springzaad
Noordse rus
Zilte rus
Zeerus

Ffwet
2

2

2
2
2

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

2
1
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

RL2000
GE
BE
GE
GE
KW
GE
KW
KW
KW
KW
BE
BE
EB
VN
GE
BE
KW
GE
KW
BE
GE
BE
KW
KW
BE
KW
GE
EB
GE
BE
BE
GE
GE
KW
BE
KW
GE
EB
KW
EB
EB
KW
EB
GE
EB
GE
EB
GE
BE
GE
KW
GE
GE
KW
EB
EB
KW
EB
GE
EB
GE
EB
GE
EB
GE
KW
GE
BE
GE
KW
KW
-

Habcode
6430
91E0
91E0
2190
91E0
91E0
6410
6110
1310
1330
6430
6230

6510
6430
6430
6120
3270
2190

6120
6430
7150
7110/7120
4010/7140
7140
2190
2190

9160
2190
91E0
91E0
7140
2130
2120
6430
6120
6430
6120

6430
6510
6510
2310/4030
2130
4010
2190
2130
6210
6210
6510
6510
91E0
1330

7140
6110
2190
6120

1330
9160
91E0
2190
1330
1330

Wetenschappelijke naam
Juniperus communis
Knautia arvensis
Lathyrus nissolia
Lathyrus tuberosus
Leersia oryzoides
Legousia hybrida
Legousia speculum-veneris
Leontodon hispidus
Lepidium graminifolium
Leucojum aestivum
Limonium vulgare
Limosella aquatica
Linum catharticum
Liparis loeselii
Listera cordata
Listera ovata
Luronium natans
Lycopodiella inundata
Lysimachia nemorum
Lythrum hyssopifolia
Medicago falcata
Medicago minima
Mentha longifolia
Mentha pulegium
Mentha suaveolens
Menyanthes trifoliata
Myosotis stricta
Myrica gale
Nardus stricta
Narthecium ossifragum
Neottia nidus-avis
Odontites vernus subsp. serotinus
Odontites vernus subsp. vernus
Oenanthe lachenalii
Oenanthe silaifolia
Ononis repens subsp. spinosa
Ophrys apifera
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis purpurea
Orchis simia
Orchis ustulata
Origanum vulgare
Ornithogalum nutans
Ornithogalum umbellatum
Orobanche lutea
Orobanche minor
Orobanche purpurea
Orobanche reticulata
Osmunda regalis
Parapholis strigosa
Parietaria judaica
Parnassia palustris
Pedicularis palustris
Petrorhagia prolifera
Peucedanum carvifolia
Phyteuma spicatum subsp. spicatum
Plantago coronopus
Plantago maritima
Plantago media
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Populus nigra
Potamogeton acutifolius
Potamogeton coloratus
Potamogeton obtusifolius
Potentilla palustris
Potentilla supina
Primula elatior
Primula veris
Primula vulgaris
Pseudofumaria lutea
Pseudorchis albida
Puccinellia distans subsp. borealis
Puccinellia distans subsp. distans
Puccinellia fasciculata
Puccinellia maritima
Pulicaria vulgaris
Pyrola rotundifolia
Radiola linoides
Ranunculus arvensis
Ranunculus baudotii
Ranunculus fluitans
Rechte rus
Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus minor
Rorippa nasturtium-aquaticum
Rosa villosa
Rumex sanguineus
Rumex scutatus
Sagina maritima
Sagina nodosa
Salicornia europaea
Salicornia procumbens

Nedederlandse naam
Jeneverbes
Beemdkroon
Graslathyrus
Aardaker
Rijstgras
Klein spiegelklokje
Groot spiegelklokje
Ruige leeuwentand
Graskers
Zomerklokje
Lamsoor
Slijkgroen
Geelhartje
Groenknolorchis
Kleine keverorchis
Grote keverorchis
Drijvende waterweegbree
Moeraswolfsklauw
Boswederik
Kleine kattenstaart
Sikkelklaver
Kleine rupsklaver
Hertsmunt
Polei
Witte munt
Waterdrieblad
Stijf vergeet-mij-nietje
Wilde gagel
Borstelgras
Beenbreek
Vogelnestje
Rode ogentroost
Akkerogentroost
Zilt torkruid
Weidekervel-torkruid
Kattendoorn
Bijenorchis
Vliegenorchis
Wantsenorchis
Mannetjesorchis
Soldaatje
Harlekijn
Purperorchis
Aapjesorchis
Aangebrande orchis
Wilde marjolein
Knikkende vogelmelk
Gewone vogelmelk
Rode bremraap
Klavervreter
Blauwe bremraap
Distelbremraap
Koningsvaren
Dunstaart
Klein glaskruid
Parnassia
Moeraskartelblad
Slanke mantelanjer
Karwijvarkenskervel
Witte rapunzel
Hertshoornweegbree
Zeeweegbree
Ruige weegbree
Welriekende nachtorchis
Bergnachtorchis
Zwarte populier
Spits fonteinkruid
Weegbreefonteinkruid
Stomp fonteinkruid
Wateraardbei
Liggende ganzerik
Slanke sleutelbloem
Gulden sleutelbloem
Stengelloze sleutelbloem
Gele helmbloem
Witte muggenorchis
Bleek kweldergras
Stomp kweldergras
Blauw kweldergras
Gewoon kweldergras
Klein vlooienkruid
Rond wintergroen
Dwergvlas
Akkerboterbloem
Zilte waterranonkel
Vlottende waterranonkel
Juncus alpinoarticulatus
Harige ratelaar
Kleine ratelaar
Witte waterkers
Viltroos
Bloedzuring
Spaanse zuring
Zeevetmuur
Sierlijke vetmuur
Kortarige zeekraal
Langarige zeekraal

Ffwet
2
1

2

3
2
2
3

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

1
2
2

2
2

1
2
2
2
2

RL2000
GE
GE
KW
KW
KW
EB
KW
GE
KW
KW
BE
GE
KW
KW
KW
GE
GE
EB
BE
GE
BE
GE
GE
BE
EB
GE
BE
KW
GE
GE
EB
VN
EB
BE
EB
KW
GE
VN
BE
BE
KW
GE
KW
KW
EB
KW
KW
KW
KW
BE
KW
KW
GE
KW
GE
KW
BE
-

Habcode

GE
KW
BE
EB
BE

1330
1330
1330
1330
3270
2170
2190

KW
GE
BE
GE
KW
-

6210
6510

6430
1330
3270
2190
3130
7150
91E0
3270
6120
2130
6430

6230
4010
9160

9160
9160
6210
9160
6210

6120
2130
1330
2190
6510
91E0
1310
1330
6230
91E0
2190
3270

2190
3260
2190
6210
3270
91E0
1310
1310
1310
1310
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Wetenschappelijke naam
Salvia pratensis
Samolus valerandi
Sanguisorba minor supsp. minor
Sanguisorba officinalis
Saxifraga granulata s. str.
Schoenoplectus pungens
Schoenoplectus triqueter
Schoenus nigricans
Sedum reflexum
Sedum sexangulare
Senecio fluviatilis
Seriphidium maritimum
Sherardia arvensis
Silaum silaus
Silene gallica
Sonchus palustris
Spergularia marina
Spergularia media subsp. angustata
Spiranthes aestivalis
Spiranthes spiralis
Stellaria nemorum
Stratiotes aloides
Suaeda maritima
Succisa pratensis
Taraxacum palustre
Teucrium scordium
Thalictrum flavum
Thalictrum minus
Thymus pulegioides
Torilis nodosa
Tragopogon pratensis subsp. orientalis
Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Trifolium medium
Trifolium micranthum
Triglochin maritima
Trisetum flavescens
Valerianella carinata
Valerianella rimosa
Veronica anagallis-aquatica
Veronica austriaca subsp. teucrium
Veronica longifolia
Veronica montana
Veronica opaca
Veronica prostrata
Veronica triphyllos
Vinca minor
Viola lutea subsp. calaminaria
Viola odorata
Viscum album
Zostera marina
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Nedederlandse naam
Veldsalie
Waterpunge
Kleine pimpernel
Grote pimpernel
Knolsteenbreek
Stekende bies
Driekantige bies
Knopbies
Tripmadam
Zacht vetkruid
Rivierkruiskruid
Zeealsem
Blauw walstro
Weidekervel
Franse silene
Moerasmelkdistel
Zilte schijnspurrie
Gerande schijnspurrie
Zomerschroeforchis
Herfstschroeforchis
Bosmuur
Krabbenscheer
Schorrenkruid
Blauwe knoop
Moeraspaardenbloem
Moerasgamander
Poelruit
Kleine ruit
Grote tijm
Knopig doornzaad
Oosterse morgenster
Gele morgenster
Bochtige klaver
Draadklaver
Schorrenzoutgras
Goudhaver
Gegroefde veldsla
Geoorde veldsla
Blauwe waterereprijs
Brede ereprijs
Lange ereprijs
Bosereprijs
Doffe ereprijs
Liggende ereprijs
Handjesereprijs
Kleine maagdenpalm
Zinkviooltje
Maarts viooltje
Maretak
Groot zeegras

Ffwet
2

3
2

2

1
2
2
3

RL2000
KW
KW
BE
EB
BE
KW
BE
KW
KW
KW
EB
VN
EB
GE
GE
BE
BE
KW
KW
KW
BE
KW
KW
GE
GE
VN
BE
KW
EB
EB
EB
BE

Habcode
6120
2190
6510
1330
2190
6120
6120
6430
1330
6510
6430
1330
1330
6230
91E0
3150
1310
6410
2190
6430
6120
6110
6510
6510
1330
6510
3270
6120
6430
91E0
6120
6130
91F0
1140/1160

Bijlage 4. Structuurkenmerken habitattypen
Hieronder zijn de teksten m.b.t. overige kenmerken van structuur en functie uit de
profielendocumenten opgenomen van de terrestrische habitattypen op oevers binnen het
beheergebied van Rijkswaterstaat (o.b.v. een voorlopige inventarisatie van S. Stuijfzand). Een
groot deel van deze typen (zoals H1310, H1330, H2190 en H7140), komen slechts in één of
enkele gebieden voor. Nader ingevuld moet worden wat hiervan in het veld geïnventariseerd kan
en moet worden en wat eenvoudiger uit andere bronnen kan komen (bijv. inundatiekaarten).
H1310

Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salic or nia sp p. en andere
zoutminnende soorten

H1330

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

H2190

Vochtige duinvalleien

H3270

Slikkige rivieroevers
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H6120

Kalkminnend grasland op dorre zandbodem (Stroomdalgraslanden)

H6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland

H6510

Laaggelegen schraal hooiland (Al op ecu ru s prat en si s, San gui so rb a o ffci nali s)

H7140

Overgangs- en trilveen

H91E0

Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Aln o - P adi o n,
Alni on i nca nae, Salici on alb ae)

H91F0

Gemengde oeverformaties met met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor,
Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs grote rivieren (Ulme nio n mi n ori s)
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Bijlage 5. Vegetatietypen behorende tot habitattypen
In deze bijlage zijn alleen de drie meest voorkomende habitattypen in het beheergebied van
Rijkswaterstaat opgenomen. Voor een volledig overzicht zie de profielendocumenten.
Code
habitat
(sub)type

naam
habitat(sub)ty
pe

Goed/
Matig

Nederlandse naam
vegetatietype

beperkende criteria

H3270

Slikkige
rivieroevers

G

Associatie van Blauwe
waterereprijs en Waterpeper

mits op oevers van
rivieren of nevengeulen

H3270

Slikkige
rivieroevers

M

mits op oevers van
rivieren of nevengeulen

H3270

Slikkige
rivieroevers
Slikkige
rivieroevers
Slikkige
rivieroevers

G

Rompgemeenschap met
Moerasdroogbloem van de
Dwergbiezen-klasse/de
Tandzaad-klasse
Associatie van Waterpeper en
Tandzaad
Associatie van Goudzuring en
Moerasandijvie
Associatie van Ganzevoeten en
Beklierde duizendknoop (arme
subassociatie)

H3270

Slikkige
rivieroevers

G

Associatie van Ganzevoeten en
Beklierde duizendknoop
(subassociatie met Akkerkers)

mits op oevers van
rivieren of nevengeulen

H3270

Slikkige
rivieroevers

G

Slijkgroen-associatie

mits op oevers van
rivieren of nevengeulen

H3270

Slikkige
rivieroevers

M

mits op oevers van
rivieren of nevengeulen

H3270

Slikkige
rivieroevers

M

Rompgemeenschap met
Blaartrekkende boterbloem van
de Tandzaad-klasse/de Rietklasse
vegetatieloos

H6430_A

Ruigten en
zomen
(moerasspirea)

G

Moerasspirea-verbond

H6430_A

Ruigten en
zomen
(moerasspirea)

M

Moerasspirea-verbond

mits minstens één nietalgemene plantensoort
van zoom of ruigte
aanwezig is
mits de constante typische
soort moerasspirea
aanwezig is

H6430_B

Ruigten en
zomen (harig
wilgenroosje)

G

Verbond van Harig wilgeroosje

H6430_B

Ruigten en
zomen (harig
wilgenroosje)

M

Verbond van Harig wilgeroosje

H6430_C

Ruigten en
zomen (droge
bosranden)

G

Verbond van Look-zonder-look

H3270
H3270

G
G

alleen in
mozaïek

mits op oevers van
rivieren of nevengeulen
mits op oevers van
rivieren of nevengeulen
mits op oevers van
rivieren of nevengeulen

alleen in
mozaïek met
zelfstandige
vegetaties van
H3270

mits minstens één nietalgemene plantensoort
van zoom of ruigte
aanwezig is
mits de constante typische
soort moerasmelkdistel
aanwezig is
mits minstens één nietalgemene plantensoort
van zoom of ruigte
aanwezig is
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Code
habitat
(sub)type

naam
habitat(sub)type

Goed
/
Matig

Nederlandse naam
vegetatietype

beperkende criteria

H91E0_A

Vochtige alluviale
bossen
(zachthoutooibossen)

G

Bijvoet-ooibos

mits op alluviale
bodem en onder
invloed van beek of
rivier

H91E0_A

Vochtige alluviale
bossen
(zachthoutooibossen)

G

Lissen-ooibos

mits op alluviale
bodem en onder
invloed van beek of
rivier

H91E0_A

Vochtige alluviale
bossen
(zachthoutooibossen)

G

Veldkers-ooibos (subassociatie
met Fluitekruid)

mits op alluviale
bodem en onder
invloed van beek of
rivier

H91E0_A

Vochtige alluviale
bossen
(zachthoutooibossen)

G

Veldkers-ooibos (subassociatie
met Grote waterweegbree)

mits op alluviale
bodem en onder
invloed van beek of
rivier

H91E0_A

Vochtige alluviale
bossen
(zachthoutooibossen)

M

Veldkers-ooibos (subassociatie
met Grote brandnetel)

mits op alluviale
bodem en onder
invloed van beek of
rivier

H91E0_A

Vochtige alluviale
bossen
(zachthoutooibossen)

M

Veldkers-ooibos (arme
subassociatie)

mits op alluviale
bodem en onder
invloed van beek of
rivier

H91E0_A

Vochtige alluviale
bossen
(zachthoutooibossen)

M

mits op alluviale
bodem en onder
invloed van beek of
rivier

H91E0_A

Vochtige alluviale
bossen
(zachthoutooibossen)

M

Derivaatgemeenschap met
Reuzenbalsemien van het
Verbond der wilgenvloedbossen
en -struwelen/het Verbond van
Els en Vogelkers
Rompgemeenschap met Grote
brandnetel van het Verbond der
wilgenvloedbossen en -struwelen

H91E0_B

Vochtige alluviale
bossen (esseniepenbossen)

G

Essen-Iepenbos

mits op alluviale
bodem en onder
invloed van beek of
rivier

H91E0_B

Vochtige alluviale
bossen (esseniepenbossen)

M

Rompgemeenschap met
Fluitekruid van het Onderverbond
der Iepenrijke Eiken-Essenbossen

mits op alluviale
bodem en onder
invloed van beek of
rivier
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mits op alluviale
bodem en onder
invloed van beek of
rivier

alleen in
mozaïek

Bijlage 6 KRW-Waterlichamen type R8.
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