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Samenvatting 

Sinds december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht voor alle 
Europese lidstaten. Volgens deze richtlijn moeten alle Europese wateren zich tegen eind 
2015 in een ‘goede toestand’ bevinden. Om de ecologische toestand van oppervlaktewateren 
vast te stellen moeten de betreffende lidstaten, volgens een duidelijk afgelijnd stappenplan, 
monitoringprogramma’s en beoordelingssytemen uitwerken voor een aantal biologische 
kwaliteitselementen. Deze biologische kwaliteitselementen zijn gespecificeerd per categorie 
van oppervlaktewateren. 

Dit rapport behandelt stap 3 (afbakening van een referentiekader) en stap 4 (ontwikkelen 
van een evaluatiescore) van dit stappenplan en vervolgens de beoordeling van de 
ecologische toestand voor de waterlichamen van het Schelde-estuarium. De biologische 
kwaliteitselementen die aan bod komen zijn fytoplankton, macrobenthos, macrofyten en vis. 
Tevens wordt de hydromorfologische toestand, als ondersteunend element, beoordeeld. Dit 
onderzoek bouwt verder op de onderzoeksresultaten van eerdere studies die in opdracht van 
de VMM aan het stappenplan voor Vlaamse overgangswateren gewijd waren (Van Damme et 
al., 2003; Brys et al., 2005) en integreert daarin ook de resultaten en verworven inzichten 
uit de instandhoudingsdoelstellingen voor het Schelde-estuarium (Adriaensen et al., 2005). 
Terwijl de hier bestudeerde waterlichamen in eerste instantie de getijde-onderhevige 
zijrivieren van de Schelde zijn, werd voornamelijk getracht de resultaten van Brys et al. 
(2005) aan te vullen om tot een volledige beoordeling van Zeeschelde en zijrivieren te 
komen. 

Alle Vlaamse overgangswateren werden aangeduid als sterk veranderde waterlichamen, 
daarom worden maximaal en goed ecologisch potentieel (MEP/GEP) als referentiekader 
gebruikt voor de beoordelingssystemen en niet de pristiene toestand. Dit MEP/GEP werd 
vanuit een ecosysteembenadering gedefinieerd als het optimaal functioneren van het 
estuariene ecosysteem. Ecologisch potentieel wordt dan gedefinieerd als het potentieel voor 
natuurlijke fysische, chemische en biologische processen om zich binnen bepaalde 
(realiseerbare) grenzen zo goed mogelijk te kunnen ontplooien. De realisatie van dit 
ecologisch potentieel vergt een aanpak die het lokale niveau en dat van de individuele 
kwaliteitselementen overstijgt. Daarom werd gekozen voor een geïntegreerde, hiërarchische 
en schaalafhankelijke benadering bij het vaststellen van het referentiekader en werden, 
naast de door de KRW verplichte parameters, ook essentiële habitatkenmerken als 
parameter opgenomen in de evaluatiescores voor de biologische kwaliteitselementen.  

Op ecosysteemniveau werd de parameter habitatareaal (of eco- of fysiotoop) geselecteerd, 
welke relevant is voor alle biologische kwaliteitselementen. De oppervlakten van schor, slik 
en subtidale ecotopen werden eveneens gebruikt om de hydromorfologische toestand van de 
overgangswateren te beoordelen. Als MEP werd vanuit een hydromorfologische benadering 
de minimum bandbreedte berekend die een overgangswater nodig heeft om de typische 
habitats (slikken, schorren en ondiep water) in stand te kunnen houden in een duurzaam 
dynamisch sedimentatie/erosie-evenwicht. Langsheen het estuarium is deze 
‘evenwichtsbreedte’ overal evenredig met het verval tussen de geulbodem en gemiddeld 
hoog water (GHW) en het gemiddeld hoog hoog water (GHHW). Als GEP voor slik en schor 
werden de instandhoudingsdoelstellingen voor het Schelde-estuarium overgenomen: het 
minimum areaal slik dat voldoende draagkracht voor macrobenthos zal hebben om vissen en 
vogels van de nodige prooiorganismen te voorzien wanneer de waterkwaliteit aan de 
vereisten van de KRW zal voldoen. Voor het schor werd, in functie van het schor als 
siliciumbron, het minimum areaal berekend dat nodig is om onder de huidige waterkwaliteit 
Si-limitatie voor primaire productie binnen het estuarium te vermijden tijdens het 
diatomeeëngroeiseizoen. De Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren als ecosysteem is 
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in hydromorfologisch ontoereikende toestand. Dijle, Zenne, getijdenetes en de Boven 
Zeeschelde (Zeeschelde I) zijn in slechte hydromorfologische toestand. De status van 
Zeeschelde II,III en Durme is ‘ontoereikend’ en Zeeschelde IV is ‘matig’. 

Voor fytoplankton van Durme en Rupel werd de Vlaamse maatlat toegepast (Van Damme et 
al., 2003; Brys et al., 2005; Van Wichelen et al., 2005): chlorofyl a-concentratie gekoppeld 
aan de bredere context van lichtklimaat, nutriëntenhuishouding en uitspoeltijd. Voor de 
overige zijrivieren werd een Duitse methode toegepast (Mischke & Behrendt, 2007) bestaand 
uit deelmaatlatten voor fytoplanktonbiomassa en soortensamenstelling. Durme en Rupel 
scoren ‘slecht’, Dijle en Zenne ‘matig’ en de Getijdenetes ‘goed’. 

In de maatlat voor macrobenthos werden parameters op twee schaalniveaus geselecteerd: 
- habitat: de arealen slik en ondiepwatergebied 
- gemeenschap: toepassing en evaluatie van een aantal beschikbare methodes (AeTV, 
Nederlandse methode, IOBS) 
 
De verschillende parameters in deze maatlat worden tenslotte geïntegreerd en een 
overkoepelende indicatiewaarde (score) werd bekomen. Alle zoete waterlichamen worden 
beoordeeld en alle scoren ‘slecht’. 

In de maatlat voor macrofyten werden parameters op drie schaalniveaus geselecteerd: 
- ecosysteem: totaal schorareaal 
- waterlichaam: het schorareaal en de gemiddelde kwaliteit van de individuele schorren 
binnen dat waterlichaam. 
- individuele schorren: (i) de huidige oppervlakte in relatie tot de gewenste oppervlakte 
(GEP) noodzakelijk voor een duurzame ontwikkeling en behoud van de bestaande schorren, 
(ii) de vegetatiediversiteit, (iii) de soortenrijkdom en (iv) de floristische kwaliteitsindex 
(FQI). 
 
De verschillende parameters in deze maatlat worden tenslotte geïntegreerd in een poging 
één overkoepelende indicatiewaarde (score) te bekomen. De individuele score van de 
verschillende parameters laat dan weer toe om knelpunten en remediërende maatregelen te 
identificeren en te lokaliseren. De macrofyten van de zijrivieren scoren ‘ontoereikend’ of 
‘slecht’. 

Voor de maatlat ‘vissen’ hebben we per waterlichaam soorten geselecteerd op basis van hun 
discriminerend vermogen. Deze soorten werden naargelang hun ecologische eisen in gildes 
gerangschikt. Uit deze gildes selecteerden we metrieken voor een visindex op basis van hun 
gevoeligheid voor antropogene drukken. Het bepalen van de grenswaarden gebeurde op 
basis van de GEP-referentielijst. Deze lijst geeft het aantal soorten per gilde (metriek) weer. 
In de verschillende zones werden deze aantallen gebruikt om voor de geselecteerde gilden 
het maximaal aantal soorten en de relatieve vertegenwoordiging in de soortensamenstelling 
te berekenen. De nieuwe index valideerden we op basis van visvangstgegevens. De visfauna 
scoort in alle getijde-gebonden waterlichamen van Zeeschelde slecht tot onvoldoende. 

Met toepassing van het in de KRW opgelegde principe ‘one out, all out’ scoren alle 7 getijde-
gebonden waterlichamen van het Zeescheldebekken ‘slecht’. Verbetering is mogelijk door 
milieumaatregelen om de kwaliteit van bodem en water te verbeteren gecombineerd met 
ingrepen die opnieuw ruimte geven aan de rivier. Analyse van de impact van uitvoering van 
het Meest Wenselijk Alternatief van het geactualiseerde Sigmaplan toont aan dat zowat alle 
bestudeerde waterlichamen er duidelijk zouden op vooruit gaan en 3 van 7 het GEP-niveau 
zouden overschrijden voor de parameter habitatareaal. 
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English abstract 

The European Water Framework Directive came into effect December 2000 in all member 
states. According to this directive, all European waters should reach ‘good status’ by the end 
of 2015. In order to assess the ecological status of their surface waters, member states have 
to act in concordance to a well-established step-wise plan and have to develop monitoring 
programs and valuation systems for a number of biological quality elements, which have 
been specified for each water category. 

This report deals with step 3 (delimitation of a reference) and step 4 (development of a score 
system). Subsequently, the ecological status is assessed. Assessed biological quality 
elements are phytoplankton, other aquatic flora, benthic invertebrates and fish. 
Hydromorphological status, as a supporting element for the biological quality elements, is 
also assessed. Earlier studies served as a baseline to extend this research to all Flemish 
transitional water bodies within the Schelde basin (Van Damme et al., 2003; Brys et al., 
2005) and results and insights gained from the conservations goals for the estuary where 
used (Adriaensen et al, 2005). While this report primarily deals with the tidal tributaries of 
the Zeeschelde (Flemish part of the Schelde River that has tidal regime), we tried to fill the 
gaps left by Brys et al. (2005), in order to obtain a comprehensive view at the entire 
estuary. 

All Flemish transitional waters have been identified as heavily modified water bodies. 
Therefore, maximum and good ecological potential (MEP/GEP) set the reference goals, not 
pristine conditions. These MEP and GEP were defined from an ecosystem perspective as an 
optimal functioning estuarine ecosystem. Thus, the ecological potential is conceived as the 
potential for natural physical, chemical and biological processes to deploy as good as 
possible within certain (achievable) boundaries. Attaining this potential requires an approach 
that surpasses the local level and individual quality elements. Therefore, an integrated, 
hierarchical and scale-dependent approach was chosen to establish the reference framework, 
including essential habitat characteristics besides the biological quality elements.  

At the ecosystem level, habitat area was considered, as it is a parameter relevant to all 
biological quality elements. Surface area of salt marsh, mudflat and shallow subtidal is also 
used to assess the hydromorphological status of the transitional waters. To obtain the MEP, a 
hydromorphological approach was used. Threshold band width was calculated as a quantifier 
for the space that is needed to maintain typical estuarine habitats (mudflats, salt marshes 
and shallow subtidal areas) in a sustainable and dynamic equilibrium of sedimentation and 
erosion. Along the estuary, this ‘equilibrium band width’ is proportional to the elevation 
range difference between the channel bottom and the mean high tide level (MHW) and the 
mean highest high water level (MHHW). The GEP for mudflats and salt marshes originates 
from the conservations goals set for the Schelde estuary: the minimum surface area of 
mudflat providing sufficient carrying capacity for macrobenthos, serving as (sufficient) food 
source for fish and birds (given good water quality). Salt marshes act as a source of 
dissolved silica. The minimal area of salt marshes, needed to provide sufficient amounts of 
silica for primary production of diatoms, is used to calculate the GEP for these marshes. The 
Zeeschelde and her tidal tributaries are, as a single ecosystem, in poor status, regarding the 
hydromorphological conditions. Dijle, Zenne, Getijdenetes and the upper Zeeschelde 
(Zeeschelde I) are in bad hydromorphological status. Zeeschelde II,III and Durme are also of 
poor status and Zeeschelde IV is in moderate status.  

To assess the phytoplankton of Durme and Rupel, the Flemish metric was used (Van Damme 
et al., 2003; Brys et al., 2005; Van Wichelen et al., 2005): chlorophyl a-concentration linked 
to the broader context of light climate, nutrient cycling and run-off time. The other 
tributaries were assessed by means of a German method (Mischke & Behrendt, 2007) 
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comprising submetrics for phytoplankton biomass and species composition. Durme and Rupel 
were classified as ‘bad’, Dijle and Zenne as ‘moderate’ and the Getijdenetes as ‘good’. 

The macrobenthos metric consists of parameters at two scale levels: 

- habitat level: mudflat and shallow subtidal area  

- community level: application and evaluation of a number of available methods (AeTV, 
Dutch method, IOBS)  

These submetrics are subsequently integrated into a single indicator value (score). All fresh 
Schelde water bodies were scored ‘bad’. 

The macrophyte metric contains three levels: 

- ecosystem level: total salt marsh area 

- water body level: total salt marsh area and average quality of indivual marshes per water 
body 

- individual marsh level: (i) current area versus desired area (GEP) required for a sustainable 
development and conservation of the existing salt marshes, (ii) vegetation diversity, (iii) 
species richness and (iv) floristic quality index (FQI). 

These submetrics are subsequently integrated into a single indicator value (score), whereas 
the submetric values allow specific identification of bottlenecks and mitigating measures. The 
tributary macrophytes are scored as ‘poor’ or ‘bad’. 

In the fish assessment, species were selected per water body based on their discriminating 
power. According to their ecological demands, these species were grouped into guilds. From 
these guilds, relevant metrics were selected, based on their sensitivity towards 
anthropogenic pressures. Determination of class boundary values is based on the GEP 
reference list, providing the number of species per guild (metric). This number was used 
within each zone in order to calculate the maximum number of species and relative 
percentage in the total number of species for the selected guilds. Validation of the new index 
was based on catch data. The obtained score for the fish fauna within the studied tidal water 
bodies ranged from ‘bad to ‘poor’. 

Applying the WFD principle ‘one out, all out’, all of the 7 tidal water bodies of the Zeeschelde 
basin scored ‘bad’. Improvement is possible by means environmental measures which 
improve water and soil quality, as well as measures that provide sufficient amounts of space 
to the estuary, in order to allow natural functions and processes to develop naturally. 
Analysis of the impact of execution of the Most Desirable Alternative of the updated Sigma 
Plan, shows clear improvement for almost all of the considered water bodies and 3 of those 7 
would rise above the GEP level boundary for the habitat area parameter. 
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1. Inleiding 

De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt dat uiterlijk 15 jaar na de datum van inwerkingstelling 
van de richtlijn, dus tegen eind 2015, in alle Europese wateren de toestand van oppervlaktewater 
en grondwater goed moet zijn (artikel 4). Voor oppervlaktewateren wordt de algemene 
milieudoelstelling meer specifiek beschreven als het bereiken van een goede ecologische en 
chemische toestand van het natuurlijk oppervlaktewater (rivieren, meren, overgangswateren en 
kustwater) en een goed ecologisch potentieel en een goede chemische toestand van alle 
kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen.  

Onder een goede ecologische toestand wordt verstaan dat de waarden van de biologische 
kwaliteitselementen een geringe mate van verstoring ten gevolge van menselijke activiteiten 
vertonen, en dat er slechts een lichte afwijking is van wat normaal is voor het type 
oppervlaktewater in onverstoorde staat. Een goed ecologisch potentieel (GEP) wordt bereikt 
wanneer er slechts lichte veranderingen zijn in de waarden van de relevante biologische 
kwaliteitselementen ten opzichte van wat normaal is voor het meest vergelijkbare type 
oppervlaktewater, rekening houdend met de fysische ingrepen nodig voor de bestendiging van het 
nuttig doel. 

De referentieomstandigheden voor natuurlijke waterlichamen beschrijven de ‘pristiene’ toestand of 
een zeer goede ecologische toestand. Voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen moet 
het maximaal ecologisch potentieel (MEP) beschreven worden. Beiden beschrijven met andere 
woorden de toestand van een oppervlaktewaterlichaam dat behoort tot de beste klasse van de 5 
algemene ecologische toestandsklassen, zijnde: zeer goed / goed / matig / ontoereikend / slecht 
(KRW-bijlage V, 1.2 beschrijft hiervoor de normatieve definities - zie extra bijlage 2) 

De referentieomstandigheden dienen vastgesteld te worden voor de kwaliteitselementen vermeld in 
bijlage V, 1.1 van de KRW, die in drie groepen werden ondergebracht:  

● biologische kwaliteitselementen (toestand van waterflora inclusief fytoplankton, benthische 
ongewervelde fauna en visfauna),  

● hydromorfologische kwaliteitselementen ter ondersteuning van de biologische elementen 
(hydrologisch regime – riviercontinuïteit – morfologische elementen), 

● fysisch-chemische omstandigheden ter ondersteuning van de biologische elementen 
(algemene elementen – specifieke verontreinigende stoffen). 

Voor de categorie overgangswateren werden in 2003 en 2005 studieopdrachten uitgevoerd die de 
afbakening van een referentiekader, het ontwikkelen van een evaluatiescore en de bepaling van de 
ecologische toestand (of potentieel) voor de Vlaamse overgangswateren behandelden (voor de 
biologische elementen fytoplankton en macrobenthos – Van Damme et al., 2003; voor 
fytoplankton, macrobenthos en macrofyten - Brys et al., 2005). Een aantal kwaliteitselementen en 
waterlichamen van de Vlaamse overgangswateren konden door gebrek aan data niet volledig 
uitgewerkt worden. Daarom gingen op 15/10/2007 twee door de VMM aanbestede 
vervolgopdrachten officieel van start: één (overeenkomst VMM.AMO.KRW.IJZERMOND - 
OL200700092) voor het waterlichaam ‘Havengeul IJzer’ (VL05_15) en één voor een deel van de 
Vlaamse overgangswaterlichamen: ‘Getijdedijle & Getijdezenne’, ‘Getijdedurme’ en ‘Getijdenetes’. 
Dit rapport heeft betrekking op de laatst vermelde opdracht. 
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Op advies van VMM (dhr. S. De Corte) vonden we de geldende begrenzing van de waterlichamen 
op de website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.  

http://www.ciwvlaanderen.be/stroomgebieddistricten/waterlichaam/de-vlaamse-oppervlaktewaterlichamen 

Hoewel de opdracht betrekking heeft op de drie waterlichamen van de getijde-onderhevige 
zijrivieren van de Schelde, willen we hier ook de ontbrekende delen van de zoete Zeeschelde 
verder aanvullen zodat een zo volledig mogelijk totaalbeeld voor de overgangswateren van de 
Schelde in Vlaanderen bekomen wordt bij het einde van dit project.  

 

 Figuur 1.1: Waterlichamen van de Vlaamse getijdenwateren in het Scheldebekken (zie tekst) 

 

Naar analogie met Brys et al. (2005) zullen we naar de waterlichamen refereren aan de hand van 
een 1-lettercode of de hieronder vermelde namen: 

● Waterlichaam A = VL05_43 = Zeeschelde IV; 

● Waterlichaam B = VL05_42 = Zeeschelde III + Rupel; 

● Waterlichaam C = VL05_41 = Zeeschelde II; 

● Waterlichaam D = VL05_40 = Zeeschelde I; 

● Waterlichaam E = VL05_39 = Getijdedurme; 

● Waterlichaam F = VL05_95 = Getijdedijle en Getijdezenne; 

●  Waterlichaam G = VL05_132 = Getijdenetes. 

In deze studie wordt verder gewerkt vanuit een ecosysteem benadering zoals die in Van Damme et 
al (2003) en Brys et al (2005) toegelicht wordt. Metrieken en variabelen worden geselecteerd 
vanuit de overheersende drukken en impacten op het ecosysteem en de manier waarop de 
verschillende kwaliteitselementen daarop reageren. De knelpunten en dominante processen van 
ecologisch belang binnen het Schelde-estuarium en zijrivieren, werden uitgebreid toegelicht door 
Brys et al. (2005). 

http://www.ciwvlaanderen.be/stroomgebieddistricten/waterlichaam/de-vlaamse-oppervlaktewaterlichamen�
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● lichtklimaat en zuurstofhuishouding, in nauw verband met de nutriëntenhuishouding 

● siliciumbalans, eveneens t.o.v. de voornaamste nutriënten 

● veranderende hydrodynamica en morfologie 

● zoetwaterafvoer 

● evolutie van het slik- en schorareaal 

Samenvattend, kunnen deze aspecten worden herleid tot water- en bodemkwaliteit en 
hydromorfologische veranderingen, die geleid hebben tot verliezen inzake habitat kwaliteit 
(eutrofiëring met verhoogde turbiditeit en zuurstofgebrek als gevolgen) en kwantiteit 
(morfologische veranderingen die leidden tot hogere hydrologische energie en direct en indirect tot 
habitatverlies hebben geleid). Aspecten van waterkwaliteit zijn relevant voor het pelagiaal en het 
fytoplankton. Door handhaving van normen en zuiveren van afvalwater, wordt verwacht dat de 
water- en bodemkwaliteit zullen verbeteren en de ermee geassocieerde problemen minder courant 
zullen optreden. Naast het beoordelen van de fysicochemische toestand als ondersteunend element 
kunnen sommige van deze aspecten ook rechtstreeks aangewend worden bij de beoordeling van de 
fytoplankton populaties. De problemen, gelinkt aan de hydromorfologie van het estuarium, en hun 
impact op de habitats verdienen bijzondere aandacht. Naast het beoordelen van de 
hydromorfologische toestand als ondersteunend element kunnen habitat arealen ook rechtstreeks 
aangewend worden bij het beoordelen van de toestand op basis van macrophyten, macrobenthos 
en vissen.  

Deze studie doet een uitspraak over de hydromorfologische toestand van de Zeeschelde en haar 
zijrivieren. De beoordeling van de fysicochemische toestand behoort niet tot het onderwerp van 
deze studie.  
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2. Hydromorfologische toestand; MEP/GEP voor 

habitatarealen 

De hydromorfologische toestand van het estuarium is zeer bepalend voor de habitat potenties, die 
op hun beurt dan weer belangrijk zijn voor de toestand van de biologische kwaliteitselementen.  

Voor de beoordeling van de hydromorfologische toestand gaan we ervan uit dat de verschillende 
habitattypen langsheen een estuarium op iedere plaats een welbepaalde ruimte moet worden 
geschonken, in relatie tot de plaatselijke diepte van de vaargeul en karakteristieken van het getij, 
om tot een dynamisch evenwicht te kunnen evolueren waarbij ze een natuurlijke cyclus van 
ontwikkeling (sedimentatie) en degeneratie (erosie) kunnen doorlopen. In de huidige configuratie 
wordt aan de meeste intergetijdengebieden langs de Zeeschelde onvoldoende ruimte gegund om 
zich zijdelings te kunnen uitbreiden. Reconstructie van de evolutie van de laatste decennia toonde 
aan dat intergetijdengebieden zich in deze configuratie niet duurzaam kunnen handhaven (Van den 
Bergh et al., 2005). Om op een relatief eenvoudige manier een maat te bekomen van de minimale 
ruimte die langsheen een estuarium nodig is om de natuurlijke cycli van ondiepwater, slik- en 
schorontwikkeling en -erosie in een dynamisch evenwicht te laten doorlopen kan men zich baseren 
op het hoogteverval tussen de hoog hoogwaterlijn en de bodem van de vaargeul. 

 

Figuur 2.1: Gemiddeld topografisch profiel van het schor ‘de Notelaer’. Uit Brys et al. (2005). 

 

Uit onderzoek blijkt immers dat de helling hierin een cruciale rol speelt. Wanneer een bepaalde 
helling wordt overschreden in de overgang van de gemiddelde laagwaterlijn naar de gemiddelde 
hoog hoogwaterlijn start het natuurlijk proces van afkalving. Hierbij beginnen slikken en schorren 
te eroderen en kan het proces van de sedimentatie herbeginnen (van de Koppel et al. 2005). De 
zijdelingse ruimte die een natuurlijk estuarium inneemt en dus nodig heeft om dit dynamisch 
evenwicht te onderhouden neemt toe met het hoogteverschil tussen de geulbodem en de hoog 
hoogwaterlijn. De vrijheid om deze ruimte in te nemen bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de 
habitats die zich ontwikkelen tussen de geul en de oever. Een estuarium zonder ruimtebeperking 
zou, wanneer het verhang tussen de geulbodem en de hoog hoogwaterlijn toeneemt, zijdelings 
uitbreiden tot op het moment dat de ideale helling voor het dynamisch sedimentatie/erosie-
evenwicht weer tot stand komt. In de Zeeschelde en haar zijrivieren is uitbreiding in de breedte 
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echter niet mogelijk en kan de cyclus niet opnieuw starten. De overgang van de hoger gelegen 
schorren, die deels verder ophogen, naar de waterlijn wordt steiler en er ontstaan kliffen. 
Laagdynamisch subtidaal habitat en slikken en schorren verdwijnen voorgoed door erosie of 
kunnen enkel door fixatie in gedegradeerde toestand voortbestaan. Deze evolutie wordt nog 
versterkt door toenemende intensiteit en frequentie van golfslag, te wijten aan de toenemende 
scheepvaart. De areaalvermindering en het dynamischer worden van ondiep subtidaal en 
intertidaal habitat hebben negatieve invloed op de ontwikkeling van unieke schorvegetaties en de 
abundantie en soortensamenstelling van het macrobenthos, dat als voedsel fungeert voor vogels 
en vissen. Deze hydromorfologische evolutie in de Zeeschelde beïnvloedt dus sterk de trofische 
interacties binnen het ecosysteem. 

Van deze principes wordt gebruik gemaakt voor de hydromorfologische toestandsbeoordeling van 
het estuarium. Het MEP wordt aan de hand van een hydromorfologische benadering bepaald als de 
theoretische oppervlakte subtidaal, slikken en schorren berekend die er in het estuarium zou zijn 
indien het over de volledige breedte voldoende ruimte zou hebben om al deze habitattypen 
duurzaam te ontwikkelen. Als ondergrens van het GEP wordt een functionele benadering gevolgd, 
geredeneerd vanuit de habitatbehoefte om een functioneel voedselweb op te bouwen. MEP- en 
GEP-arealen worden hierbij bepaald zoals beschreven door Brys et al. (2005). 

De berekende oppervlakten voor subtidaal en slik worden ook gebruikt als MEP/GEP-grenzen voor 
ongewervelde bodemdieren; de berekende schoroppervlakten maken deel uit van de maatlat voor 
de schorren. 

2.1 MEP: hydromorfologische benadering 

Om de optimale bandbreedte, of de gewenste oppervlakten aan diep en ondiep subtidaal water en 
slik- en schorgebieden, langsheen de Zeeschelde te berekenen, zijn we in deze studie uitgegaan 
van de aanname dat het estuarium over de hele lengte de nodige ruimte moet krijgen, afhankelijk 
van het hoogteverval tussen de hoog hoogwaterlijn en de bodem van de vaargeul, om een 
dynamisch sedimentatie/erosie-evenwicht te ontwikkelen zonder dat de gemiddelde helling van het 
intertidale gebied zo steil wordt dat processen van onnatuurlijke erosie, afkalving en degradatie 
gaan domineren. Door de vaargeuldiepte als uitgangspunt te gebruiken, wordt de bevaarbaarheid 
ongewijzigd gelaten. 

In een eerste stap werden daarom de gemiddelde topografische profielen (overgang vaargeul–
GLW, GLW–slik/schorgrens en slik/schorgrens–GHHW) ter hoogte van de schorgebieden in de 
Zeeschelde berekend aan de hand van recente digitale terrein modellen (DTM-2001) en de 
gemeten getijgegevens van 2002 (gemiddeld laagwaterlijn, gemiddeld hoogwaterlijn en gemiddeld 
hoog hoogwaterlijn). Op regelmatige afstanden (50 meter) werden transecten loodrecht op de 
vaargeul uitgelegd waarvan het topografische profiel werd berekend. Deze verschillende transect-
profielen stelden ons vervolgens in staat een gemiddeld profiel te destilleren voor elk slik- en 
schorgebied en de afwijking hierop. 

Door vergelijking van deze berekende gemiddelde profielen met de kwaliteit van slikken en 
schorren werd in een volgende stap een ‘threshold’ profiel afgeleid waarboven duurzame 
ontwikkeling van intergetijdengebied onmogelijk is. Hiertoe werden de gemiddelde topografische 
profielen berekend van intergetijdengebieden in ‘goede conditie’, i.e. die geen schorklif vertonen, 
een goede kreekverwevenheid en topografische diversiteit vertonen, en andere kenmerken die uit 
de literatuur werden overgenomen. De berekende kritische hoogtevervallen waren gemiddeld 0,05 
m/m en 0,025 m/m voor respectievelijk zoete- en brakke schorren en slikken. Men kan ruwweg 
stellen dat wanneer de gemiddelde hoek van een schorgebied dit verval overschrijdt, duurzame 
ontwikkeling van intergetijdengebied onmogelijk is en dat het gebied op lange termijn zal afkalven. 
Opvallend in de resultaten was de overeenkomst van de berekende hellingen met het door van de 
Koppel et al. (2005) berekende kritieke hoogteverval van 0.028 m/m waaronder zoutwaterschorren 
in de Waddenzee in staat bleken om aan de getij-dynamiek te weerstaan en niet te eroderen. 
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Figuur 2.2: Voorbeeld van de berekende thresholdoppervlakten nabij Walem (Getijdenete) op basis van de diepte 

van de vaargeul (DTM2001) en getijgegevens (GLW, GHW en GHHW). 

 

Het MEP werd aldus bepaald op basis van de hydromorfologische kenmerken op elke specifiek 
50m-segment van de rivieras. De basis hierbij vormt de maximale diepte van de dwarsdoorsnede 
van de rivier ter hoogte van een rivieraspunt. Aangezien voor de getijafhankelijke rivieren geen 
gemiddeld hoogste hoog water kon berekend worden, is hiervoor het gemiddelde genomen van de 
3 uiterste hoog waters van 1998, 1999 en 2000. Hierdoor wordt een iets steilere helling 
aangenomen voor de berekening van het maximaal schorpotentieel.  

Op basis van deze ‘threshold’-hellingen werden vervolgens de minimale bandbreedte en ‘threshold’ 
oppervlakte berekend voor schor, slik, ondiep subtidaal water (< 3 meter onder GLW) en diep 
subtidaal water (> 3 meter onder de GLW) langsheen de vaargeul van de Zeeschelde. Deze 
berekeningen werd uitgevoerd op vaste intervallen van 50 meter langsheen de volledige 
Zeeschelde, gebaseerd op de diepte van de vaargeul (DTM-2001) en de getijgegevens (GLW, GHW 
en GHHW) (Figuur 2.2). Op deze manier werd langsheen de volledige Zeeschelde een totaal beeld 
bekomen van de noodzakelijke arealen aan diep subtidaal en ondiep subtidaal, slik en 
schoroppervlakten opdat slik- en schorgebieden hun volledige cyclus van ontwikkeling en 
degeneratie kunnen voltooien en laagdynamische slikplaten en ondiep subtidaal in voldoende 
hoeveelheden aanwezig zijn ter ondersteuning.  

In vergelijking tot de berekeningen met Brys et al (2005) halen we volgende verschillen aan voor 
de berekening van MEP/GEP en van de huidige toestand: 

- Het DTM werd met betere software geinterpolleerd in een grid van 2x2m,  
- Betere getijdata waren beschikbaar 
- Ook de habitatoppervlakten van de  zijrivieren werden nu berekend en mee verrekend voor het 

MEP. Voor De Dijle en Zenne was het DTM echter maar beschikbaar tot de dam in Mechelen en 
de brug van Heffen. Voor de Netes was de informatie beschikbaar tot in Lier. 
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Tabel 2.1: Thresholdarealen per fysiotoop (MEP) per waterlichaam (ha). Waterlichaam f tot Mechelen en Heffen; 
waterlichaam g tot Lier. 

wl waterlichaam matig diep + diep subtidaal ondiep subtidaal schor slik 

a Zeeschelde IV 1702 518 1570 550 

b Zeeschelde III en Rupel 825 272 1382 479 

c Zeeschelde II 426 175 901 277 

d Zeeschelde I 334 235 1439 235 

e Getijdedurme 8 58 581 136 

f Dijle en Zenne 13 64 302 96 

g Getijdenetes 27 116 537 170 
 

De volgens deze procedure berekende arealen diep en ondiep subtidaal en slik- en 
schoroppervlakten worden in Tabel 2.1 weergeven per waterlichaam.  

In de huidige configuratie is het onmogelijk om de berekende bandbreedte of oppervlakte overal te 
realiseren of op te eisen, maar de opgegeven breedten kunnen langsheen het estuarium als 
doelstelling gelden voor een goed ontwikkeld intergetijdengebied. Om de huidige snelheden van 
slik- en schorverlies binnen de Zeeschelde te compenseren en een halt toe te roepen is het immers 
absoluut noodzakelijk om daar waar mogelijk bestaande slik- en schorgebieden voldoende ruimte 
te schenken en aanvullend nieuwe getijdengebieden te ontwikkelen om het natuurlijke aspect en 
zelfonderhoud van het intergetijdengebied te realiseren. Op plaatsen waar zich reeds slik- en 
schorgebieden bevinden, kunnen in een volgende stap de berekende ‘threshold’ of MEP-arealen 
worden vergeleken met de aanwezige arealen om te bepalen of deze qua vorm en grootte voldoen 
om zich te kunnen ontwikkelen tot diverse en soortenrijke gebieden. 

2.2 GEP: functionele benadering  

In Adriaensen et al. (2005) worden voor de Zeeschelde ondergrenzen geformuleerd voor de 
arealen slik en schor die minstens nodig zijn om de ecologische estuariene processen en functies te 
ondersteunen. Deze minimum arealen worden logischerwijze overgenomen als ondergrens van het 
GEP voor de arealen slik en schor in de Zeeschelde. 

2.2.1 Schor: Si-limitatie 
De berekening van de ondergrens voor het totaal schorareaal is gericht op het vermijden van 
siliciumlimitatie voor de primaire productie in het estuarium onder de huidige waterkwaliteit. Bij 
gebrek aan opgelost silicium (DSi) kunnen verschuivingen optreden tussen 
fytoplanktongemeenschappen, waarbij vooral de overgang van diatomeeën naar niet-
diatomeeëngemeenschappen nadelige gevolgen heeft voor de eutrofiëring van de 
Westerscheldemonding en kustwateren. Ook kunnen bij siliciumlimitatie algensoorten de kop 
opsteken die toxische eigenschappen hebben. Bij de opkomst van toxische algen speelt ook een 
eventuele relatieve overmaat aan stikstof (N) of fosfor (P) in het water een rol. 

De problematiek van siliciumlimitatie is de laatste decennia een herhaaldelijk voorkomend 
verschijnsel in het Schelde-estuarium tijdens het zomerse fytoplanktongroeiseizoen (Brys et al., 
2005). Op basis van verworven kennis omtrent de potenties van schorgebieden om silicium aan het 
estuarium vrij te stellen, kan men echter de nodige arealen aan schorgebieden berekenen die 
nodig zijn om deze waargenomen silicium-tekorten te voorkomen (zie Adriaensen et al. 2005). 

Wanneer de verhouding Si:P kleiner is dan drie, heeft men te maken met een siliciumlimitatie 
(Soetaert et al. 2006). Tijdens zomermaanden met DSi-depletie exporteren schorren gemiddeld 
over de volledige saliniteitsgradiënt 5000 mg (of 0,18 mol) DSi per m² schorgebied (Struyf 2005; 
Struyf et al. 2005a, b). Op basis van deze berekeningen kan men het extra schorareaal berekenen 
dat nodig is om de Si:P ratio’s hoger dan 3 te houden tijdens het zomerse 
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fytoplanktongroeiseizoen. Op die manier berekende men dat een extra schorareaal van 1500 ha 
nodig is in de Zeeschelde om Si-limitatie te voorkomen, tenzij de waterkwaliteit dermate kan 
worden hersteld dat DSi-limitatie niet meer optreedt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat men is 
uitgegaan van de siliciumexport uit goed ontwikkelde schorgebieden en dat recente 
natuurontwikkelingsgebieden naar verwachting pas op termijn hun volwaardige functie als 
siliciumbronnen zullen kunnen vervullen. Om siliciumlimitatie tot aan de monding van de Schelde 
te vermijden, is meer extra schorareaal nodig. Dit zal echter in de Westerschelde moeten 
gerealiseerd worden. 

Indien we deze areaalclaim (1500 ha) toevoegen aan het huidige schorareaal (890 ha) komen we 
tot 2390 ha schor langs de Zeeschelde van de grens tot de dam in Gent als de ondergrens van het 
GEP, (32% van de ondergrens van het MEP). Op basis daarvan kunnen we de verschillende 
waterlichamen beoordelen wat hun schorareaal betreft. Het verschil met Brys et al. (39%) wordt 
veroorzaakt door de beschikbaarheid van recentere gegevens (DTM). 

2.2.2 Slik: draagkracht voor macrobenthos 
De berekening van de ondergrens voor het totaal slikareaal is gebaseerd op de draagkracht van dit 
slik voor ongewervelde bodemdieren (macrobenthos), als foerageerhabitat voor watervogels en 
vissen wanneer de waterkwaliteit zal voldoen aan de vereisten van de KRW. Er wordt met andere 
woorden berekend hoeveel slik er dan nodig zal zijn om voldoende prooiorganismen voor vogels en 
vissen te garanderen. De achterliggende gedachte is dat de draagkracht van een estuarium voor 
benthos-etende vogels en vissen rechtstreeks gerelateerd is aan de aanwezige benthosbiomassa 
(product van de systeemgemiddelde benthosbiomassa en de oppervlakte slik). De 
systeemgemiddelde biomassa is op haar beurt rechtstreeks evenredig met de primaire productie 
van het systeem, die dan weer afhankelijk is van de aanwezige nutriënten. 

De draagkracht van het slik voor macrobenthos is gebaseerd op de formule: 

Bi *Ai = Bj * (Aj + Sj) (1) 

waarbij draagkracht uitgedrukt is als het product van biomassa/m² en beschikbaar areaal met: 
B = systeemgemiddelde benthosbiomassa (in g asvrij drooggewicht per m²) 
A = bekend habitat-areaal (in ha) 
S = habitatareaal dat vereist is om de vergelijking te doen kloppen 
i = scenario i 
j = scenario j 
B = -1.5 + 0,105 * P (2) 

Deze regressievergelijking geeft de ongecorrigeerde relatie tussen benthos en primaire productie 
weer, en 

B = 0.02 * P (3) 

waarbij de gecorrigeerde relatie wordt weergegeven voor het zoetwaterdeel door aftrek van de 
biomassa van filterfeeders die in banken voorkomen zoals mosselen en kokkels, met P = primaire 
productie. 

Als scenario i is de toestand van vandaag vooropgesteld. Hiervoor zijn de actuele 
systeemgemiddelde benthosbiomassa en het bestaand slikareaal in kaart gebracht. Als scenario j 
bleek de toestand van 1950 als beste referentie te dienen. Modellering wijst immers uit dat in die 
periode de belasting van het water geen hinderpaal vormde voor diversiteit van benthos en vis. De 
daarmee gepaard gaande primaire productie kan daarom als maximaal toegelaten productie 
beschouwd worden. De benthosproductie (Bj in vgl. (1)) die met deze primaire productie 
overeenstemt is berekend via (2) en (3). Het areaal dat met deze goede condities van 1950 
overeenstemt is uit historische overzichten gekend (Brys et al., 2005). 

Daarmee zijn alle termen van vgl. (1) in principe ingevuld, en kan gecheckt worden of de term Ai 
voldoet. Een probleem is hierbij echter dat de huidige benthosbiomassa geenszins voldoet aan de 
relatie met de huidige primaire productie. De benthosbiomassa's in de Zeeschelde zijn veel te laag. 
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Men kan echter verwachten dat, indien aan de vereisten van de Kaderrichtlijn Water is voldaan, het 
benthos de nodige ademruimte zal hebben om zich te herstellen en verder en beter te ontwikkelen. 
Vandaag de dag vormen de lage zuurstofconcentraties immers de grootste beperking voor benthos. 
Daarom is ervan uit gegaan dat op termijn de benthosbiomassa aan de relatie met primaire 
productie zal voldoen indien de waterkwaliteit verder zal verbeteren. Rekening houdend met deze 
premisse van herstelde waterkwaliteit, kunnen we op basis van de draagkrachtvergelijking stellen 
dat 500 à 600 ha extra oppervlakte slik nodig is om deze draagkracht van het benthos (en 
daarmee gepaard gaande de draagkracht voor vis en vogels) terug op een gezond niveau te 
brengen en te behouden.  

Deze areaalclaim situeert zich op ecosysteemschaal, m.a.w. het maakt niet zoveel uit waar dit 
areaal wordt ingevuld. Indien we de maximale areaalclaim (600 ha) toevoegen aan het huidige 
areaal slik (516,18 + 23,87) komen we tot 1.140 ha slik voor de Zeeschelde van de Nederlandse 
grens tot de dam in Gent als de ondergrens van het GEP, of 83% van de ondergrens van het MEP. 
Om deze claim op ecosysteemniveau naar het waterlichaamniveau te vertalen werd dit percentage 
gehanteerd om uit de MEP-ondergrens per waterlichaam de GEP-ondergrens per waterlichaam af te 
leiden. 

2.2.3 Actuele habitat/fysiotooparealen (Piesschaert et al. 2008) 
De schorarealen zijn gebaseerd op de recentste door INBO aangemaakte vegetatiekaarten. 

In het kader van een eerste historisch onderzoek (Van Braeckel et al., 2006) is een fysiotopenkaart 
aangemaakt op basis van het toen beschikbare 5m op 5m bathymetrisch raster. Dat gaf een goed 
globaal beeld van de actuele habitatarealen, zoals ook gebruikt door Brys et al. (2005), maar 
lokaal en zeker langs de Boven-Zeeschelde en zijrivieren bleek de kaart nogal ruw om duidelijke 
uitspraken te kunnen doen. In de loop van 2008 leverde het Agentschap voor Maritieme Toegang 
een veel nauwkeuriger bathymetrisch raster van 1 op 1 meter, dat met een betere 
interpolatiemethode (DIGIPOL – rekening houdend met de rivieras) werd berekend. Aan de hand 
van dit raster werd de fysiotopenkaart opnieuw berekend. Figuur 2.3 illustreert de verbeteringen 
die dit oplevert voor een willekeurig traject langs de Boven-Zeeschelde. Het nieuwe raster omvat 
ook nauwkeurige gegevens over het volledige intertidale gebied, waardoor het mogelijk werd om 
ook hier hoogtezoneringen in te onderscheiden. 

Hoe werd deze fysiotopenkaart precies gemaakt: 

● Subtidale gedeelte: verschil tussen dtm en het GLWS2001-raster.  

● Intertidale gedeelte: verschil tussen dtm en een overstromingsduurraster dat als volgt is 
opgemaakt: 

Bepalen van overstromingsduur op getijkrommes van getijboekje 1981-90 voor alle beschikbare 
tijposten. Dit werd per uur bepaald (dus 12 overstromingsklassen) op de kromme van het 
gemiddeld hoogwater. Interpolatie van deze waardes langs de as van de rivier (spline interpolatie 
van de gemeten getijparameters langsheen elke (zij)rivieras; Van Braeckel et al., 2008). en 
allocatie van de geïnterpoleerde waarden naar de aangrenzende zones (Thiessen-polygonen). Voor 
verdere berekening werden vier grenzen aangewend: overstromingsduur 0 uur (=slik-schorgrens), 
2 tot 3 uur (25% overstroming), 8 tot 9 uur (75 %) en 11-12 uur (slikgrens), afgeleid uit Claesens 
en Meyvis (1994). In theorie moet de 11-12uur grens samenvallen met de subtidaal-grens zoals 
hierboven bepaald. In praktijk is er een klein hiaat (meestal niet meer dan 1 rastercel van 1*1m). 
Deze zones werden meegerekend bij het laag intertidaal omdat we ervan uitgaan dat de subtidaal-
grens correcter is (gebaseerd op recentere gegevens). 

Afgaand op de vergelijking van de berekende fysiotopen met de reële ligging van de slik-
schorgrens en de slik-watergrens op luchtfoto’s lijkt het eindresultaat voor de Zeeschelde ondanks 
mogelijke foutenbronnen zeer behoorlijk, met uitzondering van het hoog slik dat vaak te breed 
wordt berekend ten gevolge van het voorkomen van steile schorranden.  
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Voor de getijdegebonden zijrivieren werd dezelfde oefening uitgevoerd. De resultaten zijn daar 
minder goed, maar voldoende om een eerste beeld te krijgen van de fysiotoopverdelingen. Alleen 
voor het intertidale deel van de Durme bleek de beschreven methode onbruikbaar. De oorzaak ligt 
bij de getijkrommes van 1981-1990, die in een snel opslibbend systeem als de Durme niet 
representatief meer zijn voor de huidige situatie. Daarom werd voor de Durme het actuele slik- en 
subtidaal areaal afgeleid uit de orthofoto’s van april 2004, die genomen werden bij laag water. 

 

  

Figuur 2.3: Oorspronkelijke (links) en verbeterde (rechts) ecotopenkaart langs de Boven-Zeeschelde 

 
Gebruikte getijparameters 

Het gemiddeld laagwater (GLW) en hoogwater (GHW) en de getijamplitude werden als 
voornaamste parameters beschouwd. Boven GHW komt de grootste oppervlakte schorvegetatie 
voor. Voor deze getijparameters wordt het driejarig gemiddelde genomen van 1998, 1999 en 2000. 
Als bovengrens van het schor, die voor hoofd- en zijrivieren beschikbaar is, wordt het gemiddelde 
genomen van de 3 uiterste hoog waters van elk jaar.  

Gebiedsdekkende getijparameters  

Om gebiedsdekkende tijwaarden te genereren voor het volledige studiegebied is gekozen voor een 
semi-1 dimensionele aanpak. Hierbij wordt voor de Westerschelde de huidige vaargeul als rivieras 
beschouwd. In eerste instantie wordt langsheen de rivieras tussen 2 tijposten de gemeten 
getijparameters per rivier-segment geïnterpoleerd d.m.v. een spline interpolatie.  

De waarde aan de monding van een zijrivier wordt afgeleid uit de hoofdrivier en ook gebruikt in de 
interpolatie. Zo worden langs de rivieras waarden voor elke tijparameter verkregen met telkens 
een tussenafstand van 50m. Deze afgeleide waarden voor elk punt langs de as werden 
geëxtrapoleerd naar de bijhorende allocatiezone binnen het studiegebied).  

De zones werden afgebakend in ARCGIS Spatial Analyst op basis van de minimale euclidische 
afstand tot een rivieraspunt. In het zuidoostelijk deel van Saeftinghe werd op basis van de hoogte- 
en kreekligging manueel een aanpassing doorgevoerd en werd een grens genomen langsheen de 
waterscheiding. Deze waterscheiding gaat uit van een gemiddelde situatie en niet van 
omstandigheden bij een storm. 
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2.2.4 Beoordeling 
Ter beoordeling, worden de berekende actuele habitatarealen geconfronteerd met de berekende 
MEP- en GEP-grenzen. De grenzen van de drie laagste kwaliteitsklassen worden equidistant 
afgeleid van de GEP-ondergrens.  

2.2.4.1 Schor 

Hieronder worden de uiteindelijke grenzen en beoordeling van het schor weergegeven (Tabel 2.2). 
Voor waterlichamen f en g werden in Tabel 2.1 de oppervlakten gegeven die overeenstemmen met 
de zones waarvoor bathymetriegegevens beschikbaar zijn. In onderstaande tabel werden de 
oppervlakten door middel van getij-gestuurde extrapolatie aangepast voor grotere delen van beide 
waterlichamen, ten behoeve van de schorbeoordeling (zie verder - macrofyten). 

Tabel 2.2: Beoordeling huidige schorarealen en MEP/GEP en lagere klassegrenzen per waterlichaam (ha). 
Waterlichamen f en g tot Itegem, Grobbendonk en Mechelen en Zemst. ). * = MEP zoals bepaald door 
Brys et al. (2005). 

wl waterlichaam MEP GEP matig ontoereikend slecht actueel 
schorareaal 

EQR 

a Zeeschelde IV * 1570 500 333-500 167-333 0-167 195 0,29 

b Zeeschelde III en 
Rupel * 

1382 440 293-440 147-293 0-147 122 0,21 

c Zeeschelde II * 901 287 191-287 96-191 0-96 203 0,53 

d Zeeschelde I * 1439 458 305-458 153-305 0-153 90 0,15 

e Getijdedurme 581 185 123-185 62-123 0-62 135 0,70 

f Dijle en Zenne 647 206 137-206 69-137 0-69 59 0,24 

g Getijdenetes 992 316 210-316 105-210 0-105 86 0,20 

totaal Zeeschelde + 
getijdezijrivieren 

751
2 

239
2 

1593-
2392 

797-1593 0-797 890 0,28 

 

2.2.4.2 Slik en subtidaal 

Tabel 2.3: Oppervlakte van elk fysiotoop in alle waterlichaam van Zeeschelde en zijrivieren. * = Voor de 
waterlichamen f en g zijn slechts voor het meest stroomafwaartse gedeelte gegevens beschikbaar.  

waterlichaam  Intertidaal  subtidaal  

laag midden hoog ondiep matig diep diep 
 ha 

(75-100%) (25-75%) (0-25%) 
totaal 

(0-2m) (2-5m) (> 5m) 
totaal 

Zeeschelde II I en 

Rupel 
B 73,4 117,6 23 214 106,6 226,2 449,9 782,7 

Zeeschelde II C 34,2 45,5 15,7 95,5 48,8 130,3 86,3 265,4 

Zeeschelde I D 12,2 22,5 6,1 40,8 15,4 123 19,7 158,1 

Getijdedurme E* - - - 46,5 - - - 46,5 1,3 27,1 x 28,4 

Getijdedijle en -zenne F* 4,0 11,0 3.7 18.8 13,8 8,5 x 22,3 

Getijdenetes G* 9,9 16,3 5,8 32,0 28,4 27,3 x 55,7 

 %         

Zeeschelde II I en 

Rupel 
B 7,4 11,8 2,3 21,5 10,7 22,7 45,1 78,5 

Zeeschelde II C 9,5 12,6 4,4 26,5 13,5 36,1 23,9 73,5 

Zeeschelde I D 6,1 11,3 3,1 20,5 7,7 61,9 9,9 79,5 

Getijdedurme E* - - - 62,1 - - - 62,1 1,7 36,2 x 37,9 

Getijdedijle en –Zenne F* 9,8 26,9 9,0 45,7 33,6 20,7 x 54,3 

Getijdenetes G* 11,3 18,6 6,6 36,5 32,3 31,1 x 63,5  
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Figuur 2.4 tot Figuur 2.9 geven per waterlichaam de gemaakte fysiotopenkaarten weer. Voor de 
waterlichamen f en g is slechts het meest stroomafwaartse gedeelte aanwezig. Bathymetrische 
gegevens van de meer stroomopwaartse gedeeltes (o.a. de Kleine Nete) ontbreken. Hierdoor 
hebben de berekende arealen en opgemaakte kaarten slechts betrekking op een deel van deze 
waterlichamen. In waterlichaam e traden dan weer sinds de datum van de laatste getijgegevens te 
grote veranderingen op om een accurate differentiatie in fysiotopen toe te laten (zie hoger).  

  

Figuur 2.4: Fysiotopenkaart Zeeschelde III + Rupel 
(waterlichaam B) 

Figuur 2.5: Fysiotopenkaart Zeeschelde II (waterlichaam C) 

 

 

 

Figuur 2.6: Fysiotopenkaart Zeeschelde I (waterlichaam D) 
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Figuur 2.7: Fysiotopenkaart Getijdedurme (waterlichaam E) 

 

 

 

Figuur 2.8: Fysiotopenkaart Getijdedijle en Getijdezenne (waterlichaam F)  
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Figuur 2.9: Fysiotopenkaart Getijdenetes (waterlichaam G) 

 

De beschikbare kennis laat niet toe verschillen te detecteren tussen de 3 intertidale fysiotooptypes. 
In functie van de systeembeoordeling lijkt dit echter ook weinig zinvol. Daarom werden deze 
samengevoegd ter bepaling grensbepaling en beoordeling. Subtidaal beperken we ons tot het 
eerder reeds als biologisch waardevol erkende ondiep subtidaal (cf. Brys et al., 2005). 

Tabel 2.4: Klassengrenzen (ondergrenzen) niveau 2 – slikarealen (ha). * = MEP zoals bepaald door Brys et al. 
(2005); verschillen met de nieuwe bepalingen kunnen aanzienlijk zijn. 

wl waterlichaam MEP GEP matig ontoereikend slecht beoordeling EQR 

a Zeeschelde IV * 550 456 304 152 0 342 0,73 

b Zeeschelde III en Rupel 479 398 265 133 0 214 0,40 

c Zeeschelde II 277 230 153 77 0 95 0,31 

d Zeeschelde I 235 195 130 65 0 41 0,16 

e Getijdedurme 136 113 75 38 0 47 0,31 

f Dijle en Zenne 96 80 53 27 0 19 0,18 

g Getijdenetes 170 141 94 47 0 32 0,17 
 

Tabel 2.5: Klassengrenzen (ondergrenzen) niveau 2 – arealen ondiep subtidaal (ha) . * = MEP zoals bepaald door 
Brys et al. (2005); verschillen met de nieuwe bepalingen kunnen aanzienlijk zijn. 

wl waterlichaam MEP GEP matig ontoereikend slecht beoordeling EQR 

a Zeeschelde IV * 518 388 258 128 0 442 0,66 

b Zeeschelde III en Rupel 272 225 150 75 0 107 0,36 

c Zeeschelde II 175 145 97 48 0 49 0,26 

d Zeeschelde I 235 195 130 65 0 15 0,06 

e Getijdedurme 58 48 32 16 0 1 0,02 

f Dijle en Zenne 64 53 35 18 0 14 0,19 

g Getijdenetes 116 96 64 32 0 28 0,22 
 

De uiteindelijke beoordeling laat zien dat de bestudeerde waterlichamen als ontoereikend of slecht 
worden aangeduid. Hierbij lopen de beoordelingen van slik en ondiep subtidaal duidelijk parallel. 
Verder valt op dat de meest stroomopwaarts gelegen waterlichamen (Zeeschelde I en de 
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zijrivieren) lager scoren dan de meer stroomafwaartse. Tenslotte vermelden we dat voor 
waterlichamen waarvoor Brys et al. (2005) reeds (aan de hand van oudere gegevens) een 
beoordeling op dit niveau uitvoerde (b-d) de EQR-klassen nagenoeg gelijk zijn; enkel het slik van 
Zeeschelde II wordt hier als ontoereikend beoordeeld vs. als slecht door Brys et al. (2005). 

Tenslotte maken we een totale beoordeling van schor, slik en ondiep subtidaal, als waardevolle 
habitats binnen het estuarium. Als men bij dergelijke beoordeling de totale ruimte als maat zou 
nemen, gaat men ervan uit dat habitats in gelijk welke relatieve hoeveelheid mogen voorkomen, 
zolang de totale som aan estuariene habitats maar voldoende groot is. Omdat dit niet wenselijk is, 
valt het gemiddelde van de beoordelingen per habitattype te prefereren boven het sommeren van 
de oppervlakten, over de fysiotoopgrenzen heen. Voor wat betreft habitatarealen, behaalt het 
ecosysteem Schelde incl. getijde-onderhevige zijrivieren een ‘ontoereikend’ score. Vooral de 
stroomopwaarste waterlichamen hebben, i.v.m. hun diepte en getijamplitude te weinig ruimte voor 
het natuurlijk functioneren van een estuarien systeem. 

Tabel 2.6: Totale beoordeling van de habitatarealen binnen het Scheldebekken, als gemiddelde van schor, slik en 
ondiep subtidaal. MEP  voor waterlichaam a uit Brys et al. (2005). 

wl waterlichaam slik ondiep schor EQR-totaal 
a Zeeschelde IV 0,73 0,66 0,29 0,56 
b Zeeschelde III en Rupel 0,40 0,36 0,21 0,32 
c Zeeschelde II 0,31 0,26 0,53 0,36 
d Zeeschelde I 0,16 0,06 0,15 0,12 
e Getijdedurme 0,31 0,02 0,70 0,34 
f Dijle en Zenne 0,18 0,19 0,24 0,20 
g Getijdenetes 0,17 0,22 0,20 0,20 
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3. Fytoplankton  

3.1 Inleiding 

Het verplicht gebruik van het kwaliteitselement fytoplankton voor de beoordeling van de 
ecologische toestand van rivieren volgens de Kaderrichtlijn Water, is vooralsnog niet duidelijk. 
Fytoplankton wordt voor rivieren niet als verplicht vermeld in Bijlage V.1.1.1, maar wel beschreven 
in Bijlage V.1.2 en meegenomen in de REFCOND Guidance.  

Vele landen nemen fytoplankton dan ook (nog) niet op in hun maatlatten (De Wilde 2002), temeer 
daar de retentietijd van vele rivieren relatief kort is door de sterke stroomsnelheid, waardoor echte 
fytoplanktonpopulaties zich moeilijk of niet kunnen opbouwen.  

Voorlopig is men niet geneigd om fytoplankton te gebruiken als kwaliteitselement om een oordeel 
te vellen over de ecologische toestand van Europese estuaria, doordat bepaalde antropogene 
drukken een tegengesteld effect hebben op de fytoplanktonontwikkeling in deze systemen. 
Hydromorfologische veranderingen en gewijzigd grondgebruik hebben geleid tot toegenomen 
troebelheid, waardoor fytoplankton wordt gelimiteerd in zijn groei. Anderzijds zorgt eutrofiëring 
voor een toegenomen productiviteit van fytoplankton. Ook voor rivieren is men van oordeel dat 
fytoplankton niet kan gebruikt worden, omdat de stroomsnelheid dikwijls te hoog is om een 
significante fytoplanktonbiomassa op te bouwen. Enkel in Duitsland (Mitschke & Behrend 2007) en 
(recent) in Hongarije (Borics et al., 2007), heeft men een fytoplanktonmethodiek uitgewerkt voor 
rivieren.  

In de meer stroomafwaarts gelegen gedeelten van de grote, langzaam stromende 
(laagland)rivieren en in kanalen is de retentietijd (voornamelijk in de zomer) echter van dien aard 
dat zich typische fytoplanktongemeenschappen kunnen ontwikkelen. 

In Vlaanderen is er een beoordelingsmethode uitgewerkt door Van Damme et al. (2003), die later 
werd aangepast door Van Wichelen et al. (2005) en Brys et al. (2005). Bij deze methode wordt 
rekening gehouden met deze tegengestelde effecten, door de maatlat voor fytoplankton te laten 
afhangen van een aantal fysico-chemische parameters waaraan dient te worden voldaan. In dit 
verband zijn vooral de parameters uitspoeltijd en lichtklimaat van belang. Bovendien wordt enkel 
de maximale chlorofyl a concentratie in de deelmaatlat voor fytoplanktonbiomassa opgenomen. De 
begrenzingen voor fytoplanktonbiomassa zijn gemodelleerd.  

De uitspoeltijd voor het fytoplankton vormt een belangrijke factor in stromende waterlichamen, die 
bepaalt of al dan niet primaire productie mogelijk is. Het fytoplankton wordt passief met de stroom 
voortbewogen en hoe sterker de stroomsnelheid, hoe minder tijd het fytoplankton krijgt om een 
significante populatie op te bouwen, vooraleer ze in gebieden terecht komt waar de 
omgevingsvariabelen zo anders zijn dat de populaties stress ondervinden en afsterven. In de 
Zeeschelde wordt verondersteld dat een toenemende saliniteitsstress in combinatie met een 
toegenomen Zm/Zeu ratio (mengdiepte/eufotische diepte) een negatieve impact heeft op de 
productiviteit van de zoetwatergemeenschappen bij het binnentreden van de brakwaterzone 
(Lionard et al., 2005).  

De deelmaatlat voor fytoplanktonbiomassa wordt echter al minder beïnvloed door de uitspoeltijd 
aangezien enkel de maximale biomassa tijdens het groeiseizoen, met een minimaal maandelijkse 
staalnamefrequentie, wordt gebruikt. Indien dit maximum echter samenging met een neerslagrijke 
periode (debieten > 50 m³/s) kan deze waarde eventueel worden weggelaten ter bepaling van het 
gemiddelde van de voorbije 5 jaar, zoals voorgesteld door Brys et al. (2005).  

Een tweede belangrijke sturende variabele is het onderwaterlichtklimaat. Zoals alle autotrofe 
organismen heeft fytoplankton zonlicht nodig om aan fotosynthese te kunnen doen. Een estuarium 
is van nature al een vrij troebele en turbiede omgeving. De primaire producenten in vele estuaria 
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zijn dan ook onderhevig aan sterke menging waardoor ze regelmatig uit de eufotische zone worden 
getransporteerd en lage lichtintensiteiten ondervinden door het hoge gehalte aan opgelost 
materiaal. Het aanwezige fytoplankton moet dus in staat zijn om te overleven en zich voort te 
planten in een omgeving met al dan niet langdurige perioden van lage lichtintensiteit. Veel taxa 
vertonen dan ook morfologische en/of fysiologische aanpassingen om zich te handhaven in deze 
biotoop. Niet of nauwelijks beweeglijke micro-algen kunnen zich aan deze omstandigheden 
aanpassen door hun lichtcaptatie te verbeteren, waardoor maximale absorptie gebeurt gedurende 
de korte periode in het licht. Enkele mechanismen die hierbij aan bod komen zijn o.a. een relatief 
grote oppervlakte per eenheid van massa, waarbij kleine cellen bevoordeeld zijn t.o.v. grote en 
eerder verlengde vormen t.o.v. sferische, het aandeel chlorofyl per celeenheid doen toenemen, 
bijkomende fotosynthetische pigmenten (fucoxanthinen, xanthofylen en fycobilinen) aanmaken 
waardoor licht van andere golflengten geabsorbeerd kan worden en het verlagen van celspecifieke 
respiratie waardoor het leven in de duisternis wordt verlengd en grotere cellen worden bevoordeeld 
(Reynolds 1994). Al deze adaptaties zijn maar efficiënt bij continu veranderende lichtintensiteiten, 
omdat deze aanpassingen zo afgestemd zijn op door menging gecontroleerde fotoperiodes. 
Hierdoor zijn deze organismen extreem gevoelig voor abrupte veranderingen in de mengcyclus 
waarbij foto-inhibitie kan optreden (Mallin & Paerl 1992, Reynolds 1994).  

3.2 Methoden 

Fytoplanktongegevens van de getijderivieren (‘Getijdedijle & Getijdezenne’, ‘Getijdedurme’ en de 
‘Getijdenetes’) zijn vrij schaars. Louis (1975a,b) heeft het fytoplankton bestudeerd van de Dijle en 
de Dender en Van Kerckvoorde (1996) heeft het fytoplankton van het zoetwatergetijdengebied van 
de Schelde en de voornaamste toevoerrivieren bestudeerd op basis van een éénmalige staalname 
in de lente en in de zomer. Enkel in 2003 werden in het kader van het Sisco-project wekelijks 
gedurende het volledige jaar waterstalen genomen in de Schelde en de getijdenrivieren, waarvan 
de pigmentensamenstelling met HPLC (vloeistofchromatografie of high performance liquid 
chromatography) werd geanalyseerd (Lionard et al. 2006). In het kader van de huidige opdracht 
werden door medewerkers van de VMM maandelijks fytoplanktonstaalnames in de getijdenrivieren 
uitgevoerd (Tabel 3.1, Figuur 3.1) en bijhorende fysisch-chemische parameters (SPM (suspended 
particulate matter), zuurstofgehalte, Secchi-diepte, conductiviteit, diepte waterkolom, ammonium, 
nitraat, nitriet, orthofosfaat, totaal stikstof, totaal fosfor) opgemeten tijdens de periode juli –
september 2007 en maart-mei 2008. De bemonsteringen gebeurden steeds bij laagtij met een 
emmer vanop een brug of langs de oever.  

Een substaal met GF/F (glass fiber filter) gefilterd water werd gekoeld naar het Laboratorium voor 
Protistologie en Aquatische Ecologie gebracht, voor de analyse van opgelost silicium. De stalen 
werden in de diepvries bewaard, tot analyse met een Skalar automatische analyse-keten, volgens 
de methoden beschreven in Grashoff & Korolev (1976). Een substaal van 250 ml werd voor 
microscopische analyse gefixeerd met 125 µl alkalische lugol, 6.25 ml met borax gebufferde 
formaldehyde (35 %) en 250 µl natriumthiosulfaat (5 %) (Sherr & Sherr 1993). 

Tabel 3.1:  VMM-meetpunten in de getijdenrivieren die tijdens 2007-2008 werden bemonsterd voor fytoplankton.  

VMM-nr Waterloop Omschrijving gemeente X Y 
210000 Rupel loskade, thv Veerhuis (De Laetstr.) Niel 146778 199443 

492000 Durme Sint-Jozefstraat Tielrode 136364 199970 

341000 Zenne Steenweg op blaasveld, opw. Brug Heffen 153741 192835 

211900 Dijle einde jaagpad, LO, aan trapjes Battel 154400 194900 

251600 Beneden Nete oude Rijstraat, 50 m afw. Brug (ring 
Lier) 

Lier 163678 201394 

252300 Grote Nete 100 m opw. Berlaarsesteenweg Kessel 169873 202049 

270800 Kleine Nete thv derde sas, aan limnigraaf Bauwel 173693 207530 
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Deze stalen werden vóór de analyse op een koele, donkere plaats bewaard. Microscopische 
analyses werden uitgevoerd volgens de Europese CEN-standaard (EN 15204, 2006). Deze methode 
is gebaseerd op de klassieke Utermöhl-methode (Lund et al. 1958), waarbij een bepaalde 
hoeveelheid staal wordt geconcentreerd in bezinkingscuvetten, waarna de verschillende 
fytoplanktontaxa worden gekwantificeerd langs verticale transecten met behulp van een Zeiss 
Axiovert 135 omgekeerde microscoop. Er worden per staal minstens 400 individuen geïdentificeerd 
tot op genusniveau, waarbij kolonies als één individu worden beschouwd. De tellingen worden naar 
celdensiteiten per milliliter omgezet. Per taxon worden de celdimensies van verschillende 
individuen opgemeten om een gemiddeld biovolume te bepalen. Biovolumes worden omgezet in 
koolstofbiomassa (µg l-1) met behulp van conversiefactoren uit de literatuur (Menden-Duer & 
Lessard 2000). De verkregen gegevens worden vergeleken met fytoplanktongegevens van een 
aantal zoetwaterstations uit de Zeeschelde (Temse, Dendermonde, Uitbergen), die maandelijks in 
het kader van het OMES-monitoringprogramma werden bemonsterd. 
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Figuur 3.1: Het Schelde-estuarium met aanduiding van de VMM-meetpunten in de getijdenrivieren (kleine 

bolletjes) en 3 OMES-meetpunten in het zoetwatergetijdegebied van de Zeeschelde (grote bolletjes) 
waarvoor fytoplanktongegevens voorhanden zijn.  

 

3.3  Resultaten 

3.3.1 Fysisch-chemische eigenschappen van de onderzochte 
waterlopen 

3.3.1.1 Elektrische geleidbaarheid, zuurstofgehalte en onderwaterlichtklimaat 

De elektrische geleidbaarheid of conductiviteit is in de grotere getijdenrivieren min of meer 
gelijkaardig, maar in de Netes worden sterk afwijkende waarden vastgesteld (Figuur 3.2). De 
hogere waarden voor de Beneden-Nete en de Grote Nete staan vermoedelijk in verband met 
afvalwaterlozingen van de chemische nijverheid. In de Kleine Nete worden echter lagere waarden 
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vastgesteld, wat indicatief is voor een beperktere vervuiling van deze waterloop. De conductiviteit 
vertoont maxima tijdens de zomer (augustus-september), wanneer de verdunning met regenwater 
beperkter is dan tijdens de andere maanden.  

 

Figuur 3.2: Het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) van het water van de Vlaamse zoetwatergetijdenrivieren, 
gebaseerd op maandelijkse staalnames uitgevoerd door de VMM (2007-2008). 

De zuurstofconcentraties vertonen een aantal sterke verschillen in de verschillende waterlopen 
(Figuur 3.3). Vooral de zeer lage waarden in de Zenne zijn opvallend. Meestal is de 
zuurstofhuishouding sterk afhankelijk van de organische belasting, waarbij een sterk 
zuurstofverbuik en mogelijk –depletie optreedt door allerlei bacteriële afbraakprocessen. De Zenne 
fungeerde in het recente verleden nog als een open riool voor de afvoer van het grotendeels 
ongezuiverde afvalwater van Brussel. Pas in het begin van 2007 werd de eerste RWZI langs de 
Zenne stroomafwaarts het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in gebruik genomen (RWZI Brussel 
Noord, 1.100.000 IE), gevolgd door een tweede in juni 2007 (RWZI Grimbergen, 90.000 IE). De 
waterkwaliteit kende een duidelijke verbetering door deze ingrepen, maar desondanks blijft de 
kwaliteit nog steeds slecht (Warmoes & Van den Kerckhove 2008). Er was o.a. een verbetering 
waarneembaar in de hoeveelheid opgeloste zuurstof t.o.v. de quasi zuurstofloze toestand die voor 
2007 gangbaar was. Er wordt dan ook verwacht dat de zuurstofconcentraties in het water van de 
Zenne in de nabije toekomst zullen stijgen dankzij de verdere uitbouw van de 
waterzuiveringsinfrastructuur en de afname van de vuilvracht. De vuilvracht van de Zenne heeft 
ook consequenties voor de Rupel, waarin ze uitmondt, en waar de zuurstofconcentraties navenant 
laag zijn. De zuurstofconcentraties zijn over het algemeen het hoogst in de Netes, maar 
piekwaarden worden er niet vastgesteld, in tegenstelling tot in de Durme. Piekwaarden, die 
meestal in de zomer worden aangetroffen, staan doorgaans in verband met een sterke primaire 
productiviteit (algenbloei). 
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Figuur 3.3: Zuurstofverzadiging van het water van de Vlaamse zoetwatergetijdenrivieren, gebaseerd op 
maandelijkse staalnames uitgevoerd door de VMM (2007-2008). 

De hoeveelheid zwevende stof is duidelijk groter in de grotere getijdenrivieren; in de Netes is het 
water veelal helder (Figuur 3.4). Er werd geen duidelijk verband gevonden met het chlorofyl a-
gehalte, dus het grootste deel van het gesuspendeerd materiaal bestaat waarschijnlijk uit detritus, 
opgewoelde slibpartikels uit het sediment en afgespoelde bodemdeeltjes van landbouwgronden 
(erosie).  

 

Figuur 3.4: Het gehalte aan zwevende stoffen (gesuspendeerd particulair materiaal) in het water van de Vlaamse 
zoetwatergetijdenrivieren, gebaseerd op maandelijkse staalnames uitgevoerd door de VMM (2007-
2008). De septemberwaarde in de Durme ligt buiten de schaal van de grafiek en bedraagt 592 mg l-1. 

Het gehalte aan zwevende stof is bepalend voor het doorzicht in het water, wat in belangrijke mate 
de primaire productiviteit stuurt in vele stromende waterlichamen. Het doorzicht is belangrijk voor 
het fytoplankton omdat het bepaalt tot welke diepte fytoplankton in staat is om aan fotosynthese 
te doen. De eufotische diepte (Zeu: de diepte tot waar 1 % van het aan het wateroppervlak 
invallende zonlicht doordringt) kan berekend worden met behulp van de Secchi-diepte met 
volgende formule (Wetzel 2001): Zeu = 2,42 Zsd. Afhankelijk van de mengdiepte (Zm) kan het 
fytoplankton lichtlimitatie ondervinden, met name wanneer de mengdiepte groter is dan de 
eufotische diepte, of wanneer de ratio Zm/Zeu > 1. 
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Op elke staalnameplaats werd minstens 1 keer de waterdiepte bepaald. Deze is vrij beperkt voor 
de meeste staalnameplaatsen en er werd dan ook verondersteld dat steeds de gehele waterkolom 
wordt gemengd, m.a.w. de mengdiepte werd steeds gelijkgesteld aan de waterdiepte op elk 
staalnamepunt. Enkel voor de Netes is de ratio steeds kleiner dan 1 (Figuur 3.5); in de grotere 
getijdenrivieren spendeert het fytoplankton meestal geruime tijd in zones van de waterkolom waar 
het licht slechts beperkt of niet kan doordringen. Om significante populaties op te bouwen moet het 
aanwezige fytoplankton dan ook aangepast zijn aan deze troebele omstandigheden.  

 

Figuur 3.5: De ratio mengdiepte (Zm) over eufotische diepte (Zeu) als maat voor lichtlimitatie voor de Vlaamse 
zoetwatergetijdenrivieren. Voor de Dijle waren geen gegevens voorhanden. 

3.3.1.2 Nutriënten 

De belangrijkste voedingsstoffen voor de productie van fytoplankton zijn opgeloste stikstof, 
opgeloste fosfor en voor diatomeeën en enkele andere groepen zoals goudalgen, ook opgelost 
silicium. De opgeloste nutriëntenconcentraties geven aldus een idee van wat er rechtstreeks voor 
fytoplankton beschikbaar is aan voedingsstoffen. Een groot gedeelte van deze voedingsstoffen 
worden door de organismen in organische vorm vastgelegd. Om een idee te krijgen van de 
volledige nutriëntenbelasting van een waterlichaam worden totale nutriëntenconcentraties 
geanalyseerd door alle organische verbindingen terug om te zetten tot hun oplosbare 
componenten.  

De totale stikstofconcentratie is hoger in de grotere getijdenrivieren en maximale waarden worden 
in de Zenne aangetroffen (Figuur 3.6).  
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Figuur 3.6: De totale stikstofconcentratie (organisch + anorganisch) in het water van de Vlaamse 
zoetwatergetijdenrivieren, gebaseerd op maandelijkse staalnames uitgevoerd door de VMM (2007-
2008).  

Het grootste gedeelte van het stikstof komt voor onder opgeloste (DIN: dissolved inorganic 
nitrogen) vorm en ook de totale hoeveelheid opgeloste stikstofcomponenten (nitraat, nitriet en 
ammmonium) ligt beduidend hoger in de grotere getijdenrivieren waarbij zeer hoge waarden 
worden aangetroffen in de Zenne. De Netes hebben beduidend lagere waarden (Figuur 3.7). In 
stromen en kleine rivieren treedt vermoedelijk stikstoflimitatie op bij concentraties lager dan 50-60 
µg DIN L-1 (Wetzel 2001). Het is duidelijk dat opgelost stikstof in overmaat aanwezig is om een 
uitgebreide fytoplankton-ontwikkeling toe te laten.  

 

Figuur 3.7: Het totale gehalte aan opgeloste stikstofcomponenten (nitraat, nitriet, ammonium) in het water van de 
Vlaamse zoetwatergetijdenrivieren, gebaseerd op maandelijkse staalnames uitgevoerd door de VMM 
(2007-2008).  

Uit de analyseresultaten blijkt vooral nitraat in overmaat aanwezig in alle onderzochte waterlopen 
(Figuur 3.8). Niet verwonderlijk, aangezien Vlaanderen geduid wordt als de regio met de hoogste 
nitraatvervuiling binnen de Europese Unie. De voorgestelde grenswaarde tussen de goede en 
matige toestand voor nitraat ligt in de Vlaamse rivieren momenteel tussen 3 en 4 mg NO3

-N per 
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liter (Schneiders 2007), een norm die enkel in de Netes werd gehaald tijdens de onderzochte 
periode. In de Zenne is ammonium evenwel het dominante stikstofcomponent (Figuur 3.9). 
Ammonium wordt doorgaans gevormd bij de bacteriële afbraak van organisch materiaal. Bij 
ontoereikende zuurstofgehaltes, zoals in de Zenne (Figuur 2), kan ammonium echter niet verder 
worden omgezet tot nitriet en nitraat en aldus accumuleren in de waterkolom. De voorgestelde 
richtwaarde voor ammonium ligt tussen 0,5 -0,7 mg NH4-N L-1 in Vlaamse rivieren (Schneiders 
2007) en wordt in de Zenne met een factor van bijna 20 overschreden, maar ook in de Rupel en de 
Dijle vinden overschrijdingen plaats. 

 

Figuur 3.8: Het nitraatgehalte in het water van de Vlaamse zoetwatergetijdenrivieren, gebaseerd op maandelijkse 
staalnames uitgevoerd door de VMM (2007-2008).  

 

Figuur 3.9: Het ammoniumgehalte in het water van de Vlaamse zoetwatergetijdenrivieren, gebaseerd op 
maandelijkse staalnames uitgevoerd door de VMM (2007-2008).  

Nitriet is een tussenproduct bij de nitrificatie van ammonium tot nitraat. Het wordt in veel lagere 
hoeveelheden aangetroffen dan de twee andere opgeloste stikstofcomponenten (Figuur 3.10) en 
ook de hogere waarden in de Zenne duiden op een gebrekkig nitrificatie-proces. Vanaf een 
concentratie van 0,2 mg NO2-N L-1 wordt nitriet giftig voor vissen. In de Zenne wordt deze kritische 
waarde stelselmatig overschreden, en ook in de andere grotere getijdenrivieren in Vlaanderen 
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treden af en toe overschrijdingen op. De voorgestelde Vlaamse richtwaarde bedraagt 0,1 mg NO2-N 
L-1 (Schneiders 2007) en een overschrijding van deze begrenzing werd in alle getijdenrivieren 
waargenomen tijdens de onderzochte periode.  

 

 

Figuur 3.10: Het nitrietgehalte in het water van de Vlaamse zoetwatergetijdenrivieren, gebaseerd op 
maandelijkse staalnames uitgevoerd door de VMM (2007-2008).  

Ook de totale hoeveelheid fosfor is beduidend hoger in de grotere getijdenrivieren (Figuur 3.11) en 
ook voor dit voedingselement worden in de Zenne maximale waarden aangetroffen. In de Grote 
Nete bleven de waarden steeds onder de detectielimiet (< 0,28 mg L-1). In tegenstelling tot 
stikstof komt het grootste gedeelte van fosfor voor onder de vorm van organische verbindingen. 
Orthofosfaat is evenwel nergens limiterend (Figuur 3.12) behalve eventueel in de Grote Nete, waar 
slechts zeer lage concentraties werden opgemeten (< 0,01 mg L-1). Orthofosfaat is in kleine 
rivieren waarschijnlijk limiterend, bij concentraties die steevast lager zijn dan 15 µg PO4-P L-1 
(Wetzel 2001). Vanaf een mediaanwaarde > 0,1-0,2 mg PO4-P L-1 is er risico op algenbloei en 
gemiddelde waarden boven 0,2 mg PO4-P L-1 worden aanzien als indicatief voor een hypereutrofe 
toestand (Crouzet et al. 1999). De voorgestelde mediane streefwaarde voor orthofosfaat in de 
Vlaamse riviertypes bedraagt momenteel 120 µg PO4-P L-1 (Schneiders 2007). Behalve in de 
Netes werd die tijdens de onderzochte periode overal overschreden.  



 

 

www.inbo.be KRW doelstellingen Schelde en zijrivieren 37

 

 

Figuur 3.11: De totale fosforconcentratie (organisch + anorganisch) in het water van de Vlaamse 
zoetwatergetijdenrivieren, gebaseerd op maandelijkse staalnames uitgevoerd door de VMM (2007-
2008).  

 

Figuur 3.12: De orthofosfaatconcentratie in het water van de Vlaamse zoetwatergetijdenrivieren, gebaseerd op 
maandelijkse staalnames uitgevoerd door de VMM (2007-2008).  

In tegenstelling tot de andere voedingselementen vinden we voor opgelost silicium beduidend 
lagere waarden in de Rupel en de Durme in vergelijking met de andere waterlopen (Figuur 3.13). 
Dit nutriënt is vooral van belang voor kiezelwieren (diatomeeën), die dit voedingselement 
gebruiken voor de opbouw van hun kenmerkende kiezelskelet. De lagere concentraties staan 
ongetwijfeld in verband met de uitgesproken aanwezigheid van dense diatomeeënpopulaties in 
deze rivieren, in vergelijking met de overige waterlopen (zie verder). 
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Figuur 3.13: De siliciumconcentratie in het water van de Vlaamse zoetwatergetijdenrivieren, gebaseerd op 
maandelijkse staalnames uitgevoerd door de VMM (2007-2008). Er zijn geen data voor juli en 
september 2007. 

Nutriënten kunnen echter al bij hogere concentraties toch limiterend zijn, want de ratio tussen de 
verschillende voedingselementen bepaalt welk element nog opneembaar is door organismen en 
welk element niet meer. Doorgaans wordt daarvoor de TN/TP ratio aangewend, waarbij ratio’s 
groter dan 10 duiden op mogelijke fosforlimitatie, terwijl bij ratio’s kleiner dan 5 stikstof limiterend 
kan zijn. Bij tussenliggende waarden zou geen van beide elementen een limiterend effect hebben 
(Chiaudani & Vighi 1974). Het spreekt vanzelf dat de drempelwaarden en de limiterende 
voedingselementen kunnen verschillen voor de verschillende organismen binnen een gemeenschap. 
De TN/TP ratio als indicatie van nutriëntenlimitatie is dan ook een (te) sterke vereenvoudiging en 
dient louter als indicatief te worden aanzien. Voor de meeste getijdenrivieren wordt sporadisch een 
ratio groter dan 10 vastgesteld wat op mogelijke fosforlimitatie wijst; enkel in de Durme zijn de 
waarden steevast groter dan 10 (Figuur 3.14).  

 

Figuur 3.14: De TN/TP-ratio in het water van de Vlaamse zoetwatergetijdenrivieren (2007-2008). Geen gegevens 
voor de Grote Nete door de aanwezigheid van TP waarden onder de detectielimiet. 
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3.3.2 Fytoplankton 

3.3.2.1 Chlorofyl a 

Chlorofyl a is het belangrijkste fotosynthetische pigment in autotrofe organismen en de 
kwantificatie ervan in een waterstaal geeft een idee over de hoeveelheid fytoplankton die erin 
aanwezig is. In 2003 werd een uitgebreide studie verricht naar de aanwezigheid van 
fotosynthetiserende pigmenten in de zoete getijdenrivieren in Vlaanderen (Lionard et al. 2006). Het 
betreft locaties die met uitzondering van de Rupel juist stroomopwaarts de getijdenlimieten waren 
gelegen, in tegenstelling tot de locaties in de huidige studie die juist vóór de getijdenlimieten zijn 
gelegen binnen de getijdenzone. Gedurende bijna het gehele jaar werden toen wekelijks stalen 
genomen waarvan de pigmentensamenstelling met HPLC werd geanalyseerd. Met 
pigmentenanalyse kan zowel een inschatting gemaakt worden van de totale fytoplanktonbiomassa 
(chl a) als van de soortensamenstelling (karakteristieke merkerpigmenten). Deze gegevens geven 
een vrij goed beeld van de fytoplanktonbiomassa-ontwikkeling tijdens een volledig groeiseizoen. 
De chlorofyl a concentraties waren toen het hoogst in de Rupel, waar op het einde van juli een 
maximale concentratie van 110 µg L-1 werd gemeten (Figuur 3.15). Diatomeeën vormden de 
dominante taxonomische groep, naast groenalgen en tijdens de zomer ook cyanobacteriën.  

 

 

Figuur 3.15: Seizoenaal verloop van de chlorofyl a concentratie in de Rupel tijdens 2003, met onderverdeling in de 
voornaamste taxonomische fytoplanktongroepen (naar Lionard, 2006). 

 

Zowel in de Grote en Kleine Nete, als in de Zenne en de Dijle bleven de chlorofyl a concentraties 
evenwel steeds onder 60 µg L-1. In de Zenne werden drie chlorofyl a-maxima vastgesteld in 2003 
(Figuur 3.16). Begin mei was de fytoplanktonbiomassa maximaal (36 µg L-1), een tweede kleiner 
maximum werd bereikt in augustus (31 µg L-1) en een vergelijkbaar maximum (32 µg L-1) werd 
tenslotte in oktober waargenomen. Groenalgen vormden steeds de dominante groep binnen het 
fytoplankton.  
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Figuur 3.16: Seizoenaal verloop van de chlorofyl a concentratie in de Zenne tijdens 2003, met onderverdeling in 
de voornaamste taxonomische fytoplanktongroepen (naar Lionard, 2006). 

In de Dijle werd de hoogste biomassa waargenomen tijdens de zomer en een maximale chlorofyl a 
concentratie (40 µg L-1) werd op het einde van juli gemeten (Figuur 3.17). Over het algemeen 
domineerden groenalgen de fytoplanktonbiomassa, maar in het voorjaar en tijdens de zomer 
vertegenwoordigden ook diatomeeën een significant gedeelte van de fytoplanktonbiomassa. In de 
zomer van 1973 werd in de Dijle een maximale chlorofyl a concentratie van 70 µg L-1 gemeten in 
de buurt van de monding in de Zenne (Louis 1975a,b) en bleek de fytoplanktonpopulatie vooral te 
bestaan uit cyanobacteriën (Oscillatoria spp.) en groenalgen (o.a. Desmodesmus quadricauda).  

 

Figuur 3.17: Seizoenaal verloop van de chlorofyl a concentratie in de Dijle tijdens 2003, met onderverdeling in de 
voornaamste taxonomische fytoplanktongroepen (naar Lionard, 2006). 
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In de Grote Nete bleef de chlorofyl a concentratie steeds onder 30 µg L-1, behalve tijdens een 
kortstondig maximum begin oktober, toen een concentratie van 54 µg L-1 werd bereikt (Figuur 
3.18). In 2004 werden, op basis van een beperkt aantal analyses, nooit hogere chlorofyl a 
concentraties dan 30 µg L-1 gemeten (Van Wichelen et al. 2005). Groenalgen waren steeds 
dominant, behalve tijdens het voorjaar en het kortstondige maximum in oktober toen ook 
diatomeeën belangrijk waren. 

 
Figuur 3.18: Seizoenaal verloop van de chlorofyl a concentratie in de Grote Nete tijdens 2003, met onderverdeling 

in de voornaamste taxonomische fytoplanktongroepen (naar Lionard, 2006). 

In de Kleine Nete werden steeds zeer lage chlorofyl a waarden gemeten. In het voorjaar werden de 
hoogste waarden vastgesteld met een maximum (26 µg L-1) op het einde van april. Ook in april 
2004 werd een maximum van 31 µg chl a L-1 gemeten (Van Wichelen et al. 2005). Groenalgen 
vertoonden steeds de grootste bijdrage tot de totale fytoplanktonbiomassa, in het voorjaar waren 
diatomeeën ook goed vertegenwoordigd. 

 
Figuur 3.19: Seizoenaal verloop van de chlorofyl a concentratie in de Kleine Nete tijdens 2003, met onderverdeling 

in de voornaamste taxonomische fytoplanktongroepen (naar Lionard, 2006). 
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Min of meer dezelfde vaststellingen werden gedaan voor de gegevens die tijdens de huidige studie 
werden vergaard. De chlorofyl a concentratie is doorgaans zeer hoog in de Durme, vooral tijdens 
de zomer, in tegenstelling tot alle andere zoetwater getijdenrivieren waar steeds zeer lage 
concentraties (< 15 µg l-1) gemeten werden, met uitzondering van de Rupel (Figuur 3.20). De 
fytoplanktonbiomassa is vooral sterk ontwikkeld tijdens de zomer, in het voorjaar worden slechts 
lage concentraties gemeten. De waargenomen maxima zijn lager dan degene die werden gemeten 
in 2003, toen de verblijftijd wellicht hoger was tijdens de toenmalige uitzonderlijk warme en droge 
zomer. Wellicht was het lichtklimaat toen ook gunstiger, doordat er minder resuspensie optrad 
door de lagere stroomsnelheden. Net zoals in 2003, is de chlorofyl a concentratie in de Rupel het 
hoogst in juli (79 µg L-1). De maximale waarden voor de Zenne, de Dijle, de Grote Nete, de 
Beneden Nete en de Kleine Nete bedroegen respectievelijk 11, 14, 4, 7 en 7 µg L-1 en allen werden 
opgemeten in juli 2007.  

 
Figuur 3.20: De chlorofyl a concentratie in het water van de Vlaamse zoetwatergetijdenrivieren, gebaseerd op 

maandelijkse staalnames uitgevoerd door de VMM (2007-2008).  

 

Binnen het OMES-project worden eveneens maandelijkse staalnames uitgevoerd in de Zeeschelde 
en de belangrijkste toevoerrivieren, waaronder de Durme en de Rupel. In Figuur 3.21 werd de 
chlorofyl a concentratie tijdens dezelfde periode uitgezet voor de Rupel en de Durme en drie 
stations in het zoetwatergetijdegebied van de Zeechelde. Ook uit deze gegevens vallen de lagere 
chlorofyl a concentraties in de Rupel op terwijl deze van de Durme in de buurt komen van de 
waarden die in de Zeeschelde worden gemeten.  
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Figuur 3.21: De chlorofyl a concentratie in het water van het zoetwatergetijdengebied van de Zeeschelde en de 
Rupel en de Durme, gebaseerd op maandelijkse staalnames uitgevoerd door de UG binnen het kader 
van het OMES-project (2007-2008).  

Vermoedelijk speelt de uitspoeltijd een belangrijke rol bij het verklaren van de lage biomassa’s in 
de meeste van de zoetwatergetijdenrivieren, in vergelijking met het Schelde-estuarium. 
Fytoplankton beweegt passief met de stroom mee en als de stroomsnelheid van het water (en 
bijgevolg de uitspoelsnelheid voor de aanwezige fytoplanktonpopulaties) groot is in vergelijking 
met de generatietijd van de aanwezige taxa, zijn de populaties niet in staat om een hoge biomassa 
op te bouwen. In de grotere toevoerrivieren en in de zoetwatergetijden van de Zeeschelde is de 
retentietijd van het water, vooral in de zomer, voldoende hoog zodat zich een sterke 
fytoplanktonbiomassa-ontwikkeling kan voordoen. Fytoplankton kan ook sedimenteren en de 
diepte van de waterkolom speelt een rol in de belangrijkheid van sedimentatie als verliespost voor 
fytoplanktonontwikkeling. Sedimentatie zou belangrijker zijn in de toevoerrivieren, door hun 
ondiepe karakter en hun lagere stroomsnelheden in vergelijking met de diepere en goed gemengde 
zoetwatergetijden (Köhler et al. 2002). Ook het verschil tussen de waargenomen biomassa’s in de 
Rupel en de Zeeschelde zou te wijten zijn aan de retentietijd van het water (Lionard et al. 2006). 
In de Zeeschelde werd een gemiddeld debiet van 29,3 m³ s-1 gemeten (gegevens: 
Waterbouwkundig Laboratorium) tijdens de periode april–september 2007, wat voor een volume 
van 38,7.106 m³ een retentietijd geeft van gemiddeld 15,3 dagen. In de Rupel werd een gemiddeld 
debiet van 42,9 m³ s-1 gemeten tijdens dezelfde periode wat voor een volume van 8,62.106 m³ 
een retentietijd geeft van slechts 2,3 dagen. De lagere gemiddelde debieten in de Zeeschelde in 
vergelijking met de Rupel zijn te wijten aan de aftakking van Scheldewater voor voeding van het 
Kanaal Gent-Terneuzen. De hogere fytoplanktonconcentraties in de Rupel, in vergelijking met zijn 
toevoerrivieren, vindt eveneens een oorzaak in de import van fytoplanktonpopulaties uit de 
Zeeschelde. Bij elk getij komt er 11,8.106 m³ Scheldewater de Rupel binnen (Lionard et al. 2006).  

Recent werden voor het zoetwatergetijdengebied van de Schelde aanwijzigingen geformuleerd voor 
een verandering van een hypertrofe/lage fytoplanktonbiomassa-toestand naar een eutrofe/hoge 
fytoplanktonbiomassa-toestand (Cox et al. 2008). Deze verandering werd in verband gebracht met 
een verbeterde waterkwaliteit, naar aanleiding van een verder doorgedreven zuivering van 
afvalwater (vooral Brussel), waardoor fytoplanktonproduktie-inhiberende eigenschappen zoals een 
hoog ammoniumgehalte, de aanwezigheid van toxische polluenten en het optreden van anoxia 
afnamen. Vermoedelijk spelen deze eigenschappen voorlopig nog een rol in de Zenne en de Rupel. 
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Bij een verdere verbetering van de waterkwaliteit in de toekomst kunnen in deze getijdenrivieren 
dan ook hogere fytoplanktonbiomassa’s verwacht worden.  

3.3.2.2 Koolstofbiomassa 

Op basis van celtellingen, met behulp van de omgekeerde microscoop, en gemiddelde biovolumes 
per taxon is het mogelijk om met behulp van specifieke conversiefactoren een inschatting te 
maken van de koolstofbiomassa van het fytoplankton.  

De vaststellingen over de koolstofbiomassa in de zoetwatergetijdenrivieren zijn gelijkaardig als 
deze voor de chlorofyl a concentratie. De Rupel en de Durme bevatten gemiddelde 
fytoplanktonbiomassa’s die gelijkaardig zijn aan deze van de zoetwatergetijden van de Schelde, 
waarbij de Rupel de sterkste overeenkomsten vertoont met het station ‘Temse’, het dichtstbij 
gelegen staalnamepunt in de Schelde waarvoor telgegevens voorhanden zijn, terwijl de hoge 
fytoplanktonbiomassa in de Durme ook in de Schelde te Dendermonde werd waargenomen (Figuur 
3.22). Bovendien bestaat de fytoplanktonbiomassa in de Rupel, de Durme en de stations in de 
Zeeschelde bijna uitsluitend uit diatomeeën. In de kleinere getijdenrivieren en vooral in de Netes, 
worden veel lagere fytoplanktonbiomassa’s waargenomen en is de soortensamenstelling ook 
verschillend.  

 

Figuur 3.22: De gemiddelde fytoplankton C-biomassa in het water van het zoetwatergetijdengebied van de 
Zeeschelde en de getijdenrivieren, bepaald via microscopische analyses van maandelijkse 
waterstalen, verzameld tijdens het groeiseizoen (april-september) in 2007-2008.  

In de Rupel en de Durme worden beduidend hogere fytoplanktonbiomassa’s waargenomen in de 
zomer (Figuur 3.23). In de Zenne wordt een maximum waargenomen in juli 2007, tijdens de rest 
van de zomer bleven de biomassa’s laag, in het voorjaar van 2008 waren de biomassa’s weer wat 
hoger. In de Dijle blijken de biomassa’s het hoogst in het na- en voorjaar. In de verschillende 
Nete’s worden de hoogste biomassa’s waargenomen tijdens het voorjaar.  
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Figuur 3.23: Seizoenaal verloop van de fytoplankton C-biomassa in het water van de getijdenrivieren, bepaald via 
microscopische analyses van maandelijkse waterstalen, verzameld tijdens het groeiseizoen (april-
september) in 2007-2008.  
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3.2.3 Soortensamenstelling 

Uit Figuur 3.23 valt duidelijk af te leiden dat het fytoplankton in de Rupel en de Durme, net zoals in 
de Zeeschelde, zeer sterk gedomineerd wordt door diatomeeën (Bacillariophyta). Het grootste 
gedeelte van de fytoplanktonbiomassa wordt ingenomen door de grote, centricate diatomee 
Actinocyclus normanii, met een gemiddelde relatieve bijdrage van respectievelijk 57 en 74 %. In 
de Rupel kennen ook 2 andere centricate diatomeeën, Thalassiosira sp. (13 %) en Cyclotella 
scaldensis (8,5 %) en de pennate diatomee Navicula sp. (7,5 %) een belangrijke 
biomassabijdrage. In de Durme vertegenwoordigen Cyclotella scaldensis en Navicula sp. 
repectievelijk gemiddeld 10 en 12 % van de biomassa, terwijl Thalassiosira sp. er niet werd 
waargenomen.  

In de kleinere getijdenrivieren (Zenne, Dijle, Beneden Nete, Grote Nete, Kleine Nete) spelen 
diatomeeën een minder grote rol en neemt het aandeel van de groenwieren in de totale 
fytoplanktonbiomassa toe. Ook andere taxonomische groepen zoals euglenofyten, cryptofyten en 
cyanobacteriën bereiken af en toe een significante biomassa en in de Netes worden in april ook 
goudalgen belangrijk. In de Zenne vormen diatomeeën nog de grootste groep tijdens het na- en 
voorjaar. Vooral Stephanodiscus hantzschii, die in april 59 % van de fytoplanktonbiomassa voor 
zijn rekening nam en Actinocyclus normanii, die in mei een bijdrage kende van 33%, waren de 
belangrijkste diatomeeëntaxa. Vanaf juni worden de groenalgen de grootste groep met vooral 
Pediastrum en Desmodesmus als meest abundante taxa. Het biomassamaximum van juli 2007 
bestond bijna volledig uit de koloniale, coccale groenalg Botryococcus sp. In augustus werd 20 % 
van de biomassa ingenomen door de potentieel toxische cyanobacterie Planktothrix agardhii. In de 
Dijle wordt enkel in april een dominantie van diatomeeën vastgesteld, met Stephanodiscus 
hantzschii als belangrijkste taxon (61 %). Tijdens de andere maanden zijn vooral groenalgen 
dominant, met, net zoals in de Zenne, voornamelijk Pediastrum en Desmodesmus als 
kenmerkende taxa. Ook oogwieren (vnl. Phacus) en cryptofyten (Cryptomonas) vormen af en toe 
significante biomassa’s.  

In de Beneden-Nete werd enkel in september 2007 een dominantie van diatomeeën vastgesteld, 
met als voornaamste soort Stephanodiscus hantzschii. Ook grotere soorten zoals Cyclotella 
meneghiniana en Navicula sp. waren toen belangrijk. Tijdens de rest van de perioden waren vooral 
groenalgen dominant, met in de zomer vooral Desmodesmus en Closterium en tijdens het voorjaar 
Desmodesmus en Pediastrum. In april 2008 domineerde de goudalg Uroglena sp. de 
fytoplanktonbiomassa: ze nam toen 40 % van de biomassa voor haar rekening. Het fytoplankton in 
de Grote Nete wordt bijna steeds gedomineerd door groenalgen. Gemiddeld nemen ze meer dan 50 
% van de biomassa in. Pediastrum, Desmodesmus, Chlamydomonas en Tetradesmus vormen de 
belangrijkste genera. Enkel in september domineren diatomeeën de biomassa (80 %), 
voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van de grote, eerder estuariene soort Actinocyclus 
normanii. Ook in de Grote Nete worden in april goudwieren (Uroglena, Dinobryon) aangetroffen. In 
de Kleine Nete is de soortensamenstelling vrij divers. Een duidelijke dominantie van groenalgen 
werd enkel in juli 2007 vastgesteld, toen vooral Pandorina, Pediastrum, Desmodesmus, Tetraëdron 
en Tetradesmus de biomassa domineerden. Tijdens de overige maanden waren groenalgen co-
dominant met andere algen, in augustus en september 2007 met diatomeeën, zoals Actinocyclus 
normanii of Nitzschia sp., in mei 2008 met cyanobacteriën (Geitlerinema sp.) en in juni 2008 met 
cryptowieren (Cryptomonas). In april bestond meer dan 65 % van de biomassa uit de goudalg 
Uroglena sp.  

Diatomeeën zijn omwille van morfologische en fysiologische eigenschappen perfect aangepast aan 
het leven onder troebele en turbulente omstandigheden, zoals die zich manifesteren in de grotere 
toevoerrivieren en de zoetwatergetijdenzone van de Zeeschelde. Ze domineren er dan ook 
nagenoeg altijd de fytoplanktonpopulaties. Meer stroomopwaarts zijn de lichtomstandigheden iets 
gunstiger, maar is de uitspoelsnelheid dan weer groter. Deze omstandigheden bevoordelen dan 
weer de doorgaans kleinere, snelgroeiende groenwieren. De soortensamenstelling in de kleinere 
getijdenrivieren vertonen dan ook overeenkomsten met de fytoplanktonpopulaties die in vele 
Vlaamse rivieren en kanalen kunnen worden aangetroffen (zie Van Wichelen et al. 2008). 
Bovendien werden de staalnames in de getijdenrivieren steeds bij laagtij, wanneer de estuariene 
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invloed het laagst is, uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat de fytoplanktongemeenschappen op de 
verschillende locaties tijdens hoogtij meer estuariene karakteristieken zouden bevatten.  

3.3.3 Conclusies 
De fytoplanktonpopulaties van de grotere toevoerrivieren van de Zeeschelde (Durme en Rupel) 
vertonen de grootste gelijkenis met deze die worden aangetroffen in de zoetwatergetijden van de 
Zeeschelde, zowel wat betreft koolstofbiomassa als soortensamenstelling (dominantie van 
diatomeeën). De fytoplanktonpopulaties van de meer stroomopwaartse uitlopers van het Schelde-
estuarium (‘Getijdedijle & Getijdezenne’ en de ‘Getijdenetes’) zijn duidelijk anders (lagere 
biomassa’s en dominantie groenwieren) en vertonen meer overeenkomsten met de rivieren. De 
belangrijkste sturende variabelen voor deze verschillen dient men vermoedelijk vooral te zoeken in 
de uitspoeltijd en het lichtklimaat. De Rupel en de Durme kan men best beoordelen op basis van de 
kwaliteitscriteria die voor het zoetwatergetijdengedeelte van de Zeeschelde zijn ontwikkeld. De 
kleinere getijdenrivieren kan men best beoordelen op basis van kwaliteitscriteria die voor het 
fytoplankton van rivieren zijn opgesteld. In Vlaanderen is er nog geen beoordelingsmethode voor 
het fytoplankton van de rivieren, maar recent werd er voor een groot aantal Duitse rivieren een 
beoordelingssysteem uitgewerkt, dat eventueel kan toegepast worden op de Vlaamse rivieren en 
kleinere overgangswateren met een voldoende grote retentietijd. Voor de Netes lijkt fytoplankton 
niet het meest geschikte kwaliteitselement, omdat het fytoplankton waarschijnlijk onvoldoende tijd 
krijgt om een significante biomassa op te bouwen. Vermoedelijk zal zich enkel tijdens zeer 
neerslagarme zomers een fytoplanktonpopulatie ontwikkelen, waarvan de grootte zal afhankelijk 
zijn van het nutriëntenaanbod, het lichtklimaat en begrazing door zoöplankton. In dit opzicht 
werden in het recente verleden al waarnemingen gedaan van vergelijkbare, goed ontwikkelde 
fytoplanktonpopulaties (met dominantie van de centricate diatomee Cyclotella meneghiniana) 
tijdens de zomer in de Rupel, de Zenne én de Nete (Van Kerckvoorde 1996). Het moment van 
monstername speelt daarbij ook een belangrijke rol. Bij laagtij zullen fytoplanktopopulaties worden 
aangetroffen die de meeste overeenkomsten vertonen met deze van niet-getijdenrivieren, bij 
hoogtij zullen de overenkomsten met estuariene populaties het grootst zijn. 

3.4 Fytoplanktonmaatlatten 

3.4.1 Zoete overgangswateren Vlaanderen 
Voor de zoete getijdenzone van de Zeeschelde zijn er een aantal kwaliteitscriteria (zie Tabel 3.2) 
voor fytoplankton opgesteld door Van Damme et al. (2003). Deze criteria werden afgeleid op basis 
van toenmalige onderzoeksgegevens en expert judgement.  
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Tabel 3.2: Kwaliteitscriteria voor fytoplankton in de zoete zone van overgangswateren in Vlaanderen (naar Van 
Damme et al. 2003) 

Gemeenschap Chlorofyl a Nutriënten Lichtklimaat T ½ 
uitspoeling 

Groenalgen dominant over 
diatomeeën of geen fytoplankton 

< 20 µg L-1 of  
> 300 µg L-1 

DSi < 1 – 5 µM (28-140 
µg L-1) 
DSi = opgelost silicium 

Zm/Zp geen 
belang 

< 0.2 d 

Groenalgen dominant over 
diatomeeën 

200 – 300 µg 
L-1 

Dsi = 1 - 5 µM  
(28 – 140 µg L-1) 

Zm/Zp > 6 m 0.2 – 0.5 d 

Geen duidelijke dominantie 50 – 200 µg L-

1 
Dsi > 5 µM (140 µg L-1) Zm/Zp = 4– 6 m 0.5 – 1 d 

Diatomeeën dominant over 
groenalgen 

20 – 50 µg L-1 N/P/Dsi = 16/1/16 Zm/Zp < 4 m 1 – 2 d 

Diatomeeën dominant over 
groenalgen 

< 20 µg L-1 N/P/Dsi = 16/1/16N en P 
norm rivier gehaald 

Zm/Zp < 3 m > 2 d 

 

Voor de maatlat biomassa (chl a) wordt het maximum tijdens het groeiseizoen (maart – oktober) 
gebruikt. Voor de deelmaatlat soortensamenstelling (abundantie diatomeeën) werden door Van 
Wichelen et al. (2005) een aantal arbitraire waarden toegekend (Tabel 3.3). 

Tabel 3.3: Arbitraire begrenzing van de verschillende toestandsklassen voor de soortensamenstelling van het 
fytoplankton voor de Vlaamse overgangswateren 

toestand gemeenschap klassengrenzen 
% diatomeeën in totale biomassa 

zeer goed diatomeeën domineren > 75 
goed diatomeeën domineren 55 – 75 
matig geen duidelijke dominantie 45 - 55 

ontoereikend niet-diatomeeën domineren 25 - 45 
slecht niet-diatomeeën domineren < 25 

 

Diatomeeën worden doorgaans geassocieerd met productieve pelagische voedselketens. Ze 
worden, door hun betere voedselkwaliteit, als een gunstig component van het voedselweb aanzien 
doordat ze, veelal via planktonische copepoden, de energietransfer naar hogere trofische niveaus 
(vissen) vergroten. Schadelijke organismen, zoals toxische dinoflagellaten of cyanobacteriën, 
echter kennen geen efficiënte doorstroming naar de top van de voedselpiramide en zorgen voor 
een grote bijdrage tot de detritusketen, waardoor systemen meer vatbaar worden voor anoxia en 
alle daarbijhorende negatieve effecten. Dit is natuurlijk een oververeenvoudiging; recent werd 
erkend dat diatomeeën niet altijd kunnen aanzien worden als ideaal voedsel voor zoöplankton (o.a. 
Ban et al. 1997). Zo kunnen ze zowel morfologische (stekels, kettingen) als fysiologische (toxine-
productie) aanpassingen vertonen om zoöplanktonbegrazing te reduceren. Toxische stammen zijn 
o.a. gekend bij de genera Pseudo-Nitzschia en Phaeodactylum. Ook wordt een toenemende 
dominantie van centricate diatomeeën (typisch planktonisch) ten opzichte van pennate diatomeeën 
(eerder benthisch of litoraal en geassocieerd met lichtrijke, voedselarmere condities met 
aanwezigheid van waterplanten) in verband gebracht met verstoring (Cooper & Brush 1993). O.a. 
de Duitse fytoplanktonmaatlat voor stromende wateren maakt gebruik van deze ratio (zie verder). 
Gegevens over de soortensamenstelling van de diatomeeëngemeenschappen blijven dan ook nodig 
om bloeien van ongewenste soorten te detecteren.  

Er werd door Van Wichelen et al. (2005) gesteld dat fytoplankton van estuaria op verschillende 
manieren wordt beïnvloed door menselijke verstoring. Enerzijds worden ze door een verhoogde 
toevoer van voedingstoffen gestimuleerd in hun productie, anderzijds worden ze door een toename 
in de aanvoer van detritus gelimiteerd in hun groei, door een verslechterd onderwaterlichtklimaat. 
Dit effect kwam duidelijk tot uiting in de zomers van 2003 en 2004, toen een verbetering in het 
lichtklimaat (door lagere debieten tijdens de zomer) gepaard ging met een drastische toename in 
fytoplanktonbiomassa. Het is dan ook te verwachten dat bij een verbetering van de waterkwaliteit, 
door een reductie in de aanvoer van gesuspendeerd materiaal, het onderwaterlichtklimaat zal 
verbeteren en de fytoplanktonproductie zal stijgen. Deze effecten bemoeilijken de bruikbaarheid 
van fytoplankton als geschikt kwaliteitselement voor overgangswateren.  
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Door Brys et al. (2005) werd de fytoplanktonmaatlat gekoppeld aan een reconstructie van de 
historische nutriëntenvracht die door het bekken werd aangevoerd. Met modelberekeningen 
werden de maximale chl a concentraties bepaald voor verschillende scenario’s (tijdstippen) die 
overeenstemmen met de verschillende kwaliteitsklassen. Belangrijk hierbij is dat ook het effect van 
lichtlimitatie in rekening is gebracht. Er werd opnieuw gesteld dat de maatlat niet enkel op 
chlorofyl a kan worden gebaseerd, maar dat ze moet beoordeeld worden in de bredere context van 
lichtklimaat, nutriëntenhuishouding en uitspoeltijd. De slechte toestand kan daarenboven ook 
optreden bij chl a waarden die typisch worden geacht voor de referentie-omstandigheden (< 100 
µg chl a L-1), doordat de omgevingsomstandigheden zo slecht zijn dat de fytoplanktonproduktie 
sterk wordt gehinderd (bv. door hoge concentraties toxines, zeer slecht onderwaterlichtklimaat, 
...). Wanneer de omgevingsvariabelen allen goed scoren, m.a.w. wanneer de omstandigheden voor 
fytoplanktonproduktie allen goed zijn, wordt een tolerantievenster van 100 µg chl a L-1 in rekening 
gebracht en worden de begrenzingen vanaf goed/matig verhoogd met 100 µg chl a L-1 (Tabel 3.4).  

Tabel 3.4: Grenswaarden van de verschillende toestandsklassen voor de fytoplanktonbiomassa (chl a) voor de 
Vlaamse zoetwatergetijdengebieden (naar Brys et al. 2005). Ter berekening van de EQR wordt 
geïnterpolleerd tussen de klassegrenzen, zoals toegelicht in Brys et al. (2005). OV: 
omgevingsvariabelen (lichtklimaat, nutriënten, uitspoeltijd). 

Chl a (µg L-1) OV: M - S EQR OV: G - ZG EQR 

MEP (<) 100 1 (<) 100 1 

GEP 200 0,50 300 0,33 

Matig 200-250 0,40 300-350 0,29 

Ontoereikend 250-300 0,33 350-400 0,25 

Slecht > 300 of < 100 0 > 400 0 

 

3.4.2 Duitse maatlat rivieren (Mischke & Behrendt 2007) 
In Duitsland is een maatlat ontwikkeld voor stromende waterlichamen met een stroomgebied van 
minstens 1000 km². De maatlat bestaat uit 5 deelmatrices: 1 voor fytoplanktonbiomassa 
(gemiddelde chl a concentratie tijdens groeiseizoen) en 4 voor soortensamenstelling, die worden 
uitgemiddeld tot een uiteindelijke score. Voor de biomassa heeft men afhankelijk van het 
riviertype, verschillende klassengrenzen waarvan de GEP/Matig-grens varieert tussen 17,5 en 52 
µg chl a L-1. Voor de soortensamenstelling maakt men gebruik van (1) het gemiddelde relatieve 
biovolumeaandeel van pennate diatomeeën tot het totale fytoplanktonbiovolume (wat afneemt met 
toenemende verstoring), (2) het gemiddelde relatieve biovolumeaandeel van groenalgen tot het 
totale fytoplanktonbiovolume (wat toeneemt met toenemende verstoring), (3) het gemiddelde 
relatieve biovolumeaandeel van cyanobacteriën (wanneer ze een gemiddeld volume > 0,5 mm³/L 
bereiken) tot het totale fytoplanktonbiovolume (wat toeneemt bij toenemende verstoring) en (4) 
een typespecifieke potamoplanktonindex met behulp van gewogen indicatortaxa (minimaal 5). 
Deze maatlat vereist determinaties tot op soort maar kan ook toegepast worden met uitsluitend 
determinaties tot op genusniveau.  

3.4.3 Hongaarse maatlat rivieren (Borics et al. 2007) 
De Hongaarse maatlat is gebaseerd op de functionele groepsindeling van algen, opgesteld door 
Reynolds et al. (2002). De gelijkenis van vele fytoplanktongemeenschappen in rivieren met deze 
van ondiepe, troebele meren vormt het uitganspunt van deze maatlat. Aan elke functionele groep 
wordt een waarde voor trofische toestand, turbiditeit, retentietijd en gewenstheid toegekend. Op 
basis daarvan wordt een assemblage-index (Q) berekend met een waarde tussen 0 en 5. Om deze 
maatlat te kunnen toepassen zijn voornamelijk soortsgegevens nodig. 

3.4.4 Amerikaanse maatlat voor estuaria (Lacouture et al. 2006) 
In de Verenigde Staten werden 38 fytoplanktonmetrieken getest op hun bruikbaarheid om 
verstoring te differentiëren in het Chesapeake-estuarium. Er werden uiteindelijk 12 metrieken 
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geselecteerd en gecombineerd (uitmiddelen) tot een fytoplanktonindex van biotische integriteit (P-
IBI), waaronder totale fytoplanktonbiomassa en biomassa van afzonderlijke groepen 
(cyanobacteriën, dinoflagellaten, diatomeeën, cryptofyten), soortensamenstelling, 
fytoplanktongroottestructuur (% pico-fytoplankton), negatieve indicatorsoorten (Prorocentrum 
minimum, Microcystis aeruginosa), lichtgevoeligheid (o.a. koolstof/chl a ratio), fysiologische 
toestand (faeofytines) en de concentratie opgeloste organische koolstof (DOC). De scores voor de 
verschillende metrieken zijn gebaseerd op hun distributies onder referentieomstandigheden 
(Buchanan et al. 2005).  

3.4.5 Toepassing op de onderzochte waterlichamen 

3.4.5.1 Durme en Rupel 

Voor de Durme en de Rupel wordt voorgesteld om de maatlat voor Vlaamse zoete 
overgangswateren toe te passen. Deze kan enkel worden aangewend mits kennis van een aantal 
omgevingsvariabelen zoals nutriëntenhuishouding, lichtklimaat en uitspoeltijd. De onderzochte 
waterlopen zijn sterk belast met voedingsstoffen. Vooral de fosforbelasting is nog hoog en 
overschrijdt in sterke mate de kwaliteitsdoelstellingen (Schneiders 2007), wat leidt tot lagere 
TN/TP en Si/TP-ratio’s dan de vooropgestelde Redfield-ratio (16/1). Het onderwaterlichtklimaat is 
limiterend voor de aanwezige fytoplanktonpopulaties tijdens het groeiseizoen van 2007-2008. De 
gemiddelde Zm/Zeu-ratio’s waren voor beide getijdenrivieren groter dan 4, wat overeenkomt met 
een matige toestand volgens de criteria in Van Damme et al. 2003. De uitspoeltijd wordt minder 
van belang geacht, aangezien de maatlat gebruik maakt van maximale waarden. Door gebruik te 
maken van de maximaal gemeten chlorofyl a concentratie tijdens het groeiseizoen en niet van 
gemiddelde waarden, voorkomt men al onderschattingen te wijten aan een te hoge 
uitspoelsnelheid of een te sterke lichtlimitatie. Bovendien vertoont de uitspoeltijd en het 
lichtklimaat ook sterke interannuale verschillen waardoor best maximale waarden van een 
tijdsperiode van een vijftal jaar worden aangewend voor de beoordeling van het fytoplankton. Ook 
afhankelijk van het tijdstip en de plaats waar men bemonstert, kan men sterk verschillende 
resultaten bekomen. In tabel 5 valt de sterke variatie aan chlorofyl a concentraties op die werden 
bepaald op waterstalen die tijdens de onderzochte periode door de VMM of binnen het kader van 
het OMES-project werden geanalyseerd. Zelfs een staalname door beide instanties op dezelfde dag 
leverde zeer sterk verschillende waarden op (10x grotere OMES-waarden). Dit vormt een 
bijkomend pleidooi om chlorofyl a maxima te gebruiken uit een groot aanbod van stalen (5 jaar, 
minstens maandelijkse staalnames, best meerdere punten per waterlichaam).  

Tabel 3.5: Chlorofyl a concentraties door verschillende instanties opgemeten in waterstalen uit de Rupel en de 
Durme in het groeiseizoen van 2007-2008. 

 
 

De voor de fytoplanktonbiomassa van invloed zijnde 
milieuvariabelen die konden bepaald worden tijdens 
de onderzochte periode, zijn nog steeds slecht, 
waardoor een verhoging van de chlorofyl a 
begrenzingen vooralsnog niet aan de orde is (Tabel 
3.6). De soortensamenstelling wordt volledig 
gedomineerd door diatomeeën, waardoor de maatlat 
voor chlorofyl a bepalend is voor de uiteindelijke 
beoordeling. In de Durme werd een zeer hoge 
waarde gemeten in augustus 2007, die aanleiding 
geeft tot een slechte toestand. In de Rupel 
daarentegen werd een vrij laag chlorofyl a maximum 
vastgesteld wat ofwel een zeer goede dan wel een 
slechte toestand kan betekenen.  

staalname datum Rupel Durme 

OMES 17.07.07 17 108 

VMM 25.07.07  179 

VMM 31.07.07 79 303 

OMES 21.08.07 12 168 

VMM 27.08.07  499 

VMM 29.08.07 32 204 

OMES 18.09.07 11 75 

VMM 27.09.07 1,2 138 

OMES 15.04.08 13 16 

VMM 22.04.08 8 10 

VMM 20.05.08 2,7 18 

OMES 20.05.08 19 175 

OMES 10.06.08 24 128 

VMM 18.06.08 30 99 
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Tabel 3.6: Beoordeling van fytoplankton en voor fytoplankton relevante omgevingsvariabelen (naar Brys et al. 
2005) voor de Rupel en de Durme in het groeiseizoen van 2007-2008. 

 Zm/Zeu TN/TP/Dsi chl a max. EQR % diatomeeën EQR eindoordeel 

Durme 5,3 9/1/4 499 0 97 1 0 

Rupel 4,3 13/1/3 79 1 of 0 89 1 0 
 

De langere termijn-gegevens laten zien dat lagere chlorofyl a concentraties een persistent gegeven 
zijn in de Rupel (Tabel 3.7). Over het algemeen wordt aangenomen dat de Rupel een sterke 
(organische) belasting kent vanuit de Zenne. De zuurstofconcentraties zijn er dan ook (nog) steeds 
laag. Vermoedelijk speelt het samengaan van een limiterend onderwaterlichtklimaat met een lage 
retentietijd een sterk beperkende rol in de populatie-opbouw van het fytoplankton. Niet toevallig 
werden de hoogste chlorofyl a concentraties vastgesteld in de extreem droge zomer van 2003, 
toen de debieten minimaal waren (Figuur 24). Maar zelfs de maximale waarde die toen werd 
vastgesteld (131 µg L-1) blijft onder de grens GEP/Matig. Eventueel spelen fytoplankton-
inhiberende stoffen een rol in de lagere chlorofyl a concentraties in de Rupel. Er zijn namelijk 
aanwijzingen dat het fytoplankton in het verleden mogelijk hinder ondervond van te hoge 
concentraties aan ammonium en eventuele andere toxische, fytoplankton-inhiberende stoffen in 
het sterk vervuilde water van de Rupel (Cox et al. 2008). De lage chlorofyl a gehaltes in de Rupel 
wijzen dus eerder op een slechte toestand.  

Tabel 3.7: Temporele variatie in chlorofyl a concentratie in waterstalen uit de Rupel en de Durme (OMES-data). 
Jaarlijkse maxima in vet, absoluut maximum in rood. 

 april mei juni juli augustus september 
Rupel       

2002 32 16 14 32  12 

2003 28 23 38 70 102 131 

2004 26 43 12 14 40 27 

2005 11 37 8 36 50 50 

2006 11 53 53 53 20 27 

2007 13 17 14 17 12 11 

       

Durme       

2002 66 15 13 44  60 

2003 89 33 110 82 159 212 

2004 48 61 187 137 77 78 

2005 31 38 347 124 75 78 

2006 12 50 169 54 49 43 

2007 9 71 113 108 168 75 
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Figuur 3.24: Verloop van de tiendaagse gemiddelde debieten aan de monding van de Rupel (gegevens 
Waterbouwkundig laboratorium) en de maandelijkse gemeten chlorofyl a concentratie in de Rupel 
(gegevens Omes-project).  

De slechte beoordeling voor chlorofyl a in de Durme is geen uitzonderlijke toestand want in 2003 
en 2005 werden ook respectievelijk matige en slechte chlorofyl a waarden vastgesteld (Tabel 3.5). 
Ook deze maxima werden allen waargenomen in een periode met minimale afvoerdebieten (Figuur 
3.25).  

 

Figuur 3.25: Verloop van de tiendaagse gemiddelde debieten van de Durme + Zijbekken van de Schelde (gegevens 
Waterbouwkundig laboratorium) en de maandelijkse gemeten chlorofyl a concentratie in de Durme 
(gegevens Omes-project).  

Ook in het zoetwatergetijdengebied van de Schelde wordt de GEP-waarde voor chlorofyl a bijna elk 
jaar overschreden, vooral stroomopwaarts Temse (Tabel 3.8). In de Zeeschelde worden de hoogste 
chlorofyl a waarden ook gemeten tijdens stabiele hydrologische omstandigheden (lage afvoer) 
(Figuur 3.26).  
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Tabel 3.8: Temporele variatie in chlorofyl a concentratie in waterstalen uit het zoetwatergetijdengebied van de 
Zeeschelde (OMES-data). Jaarlijkse maxima in vet, absoluut maximum in rood. 

 april mei juni juli augustus september 

Temse       

2002 75 15 11 80 127 45 

2003 32 38 64 93 132 196 

2004 41 63 128 85 89 131 

2005 21 59 124 78 63 46 

2006 16 15 103 50 69 86 

2007 10 41 53 150 55 54 

       

Dendermonde       

2002 118 48 27 49  189 

2003 170 80  229 255 271 

2004 52 58 131 244 198 206 

2005 21 76 122 102 300 211 

2006 15 44 41 90 86 155 

2007 47 50 212 289 265 163 

       

Uitbergen       

2002 148 50 18 42  86 

2003  69  149 348 438 

2004 57 67 116 177 401 328 

2005 15 53 216 55 366 230 

2006 11 42 42 127 35 123 

2007 30 105 175 281 283 245 
 

 

Figuur 3.26: Verloop van de tiendaagse gemiddelde debieten van de Schelde stroomopwaarts de Rupel (gegevens 
Waterbouwkundig laboratorium) en de maandelijkse gemeten chlorofyl a concentratie in de Durme 
(gegevens Omes-project).  

3.4.5.2 Kleinere getijdenrivieren 

Voor de overige getijdenrivieren werd nagegaan of de Duitse methode kan toegepast worden. In 
Duitsland worden stromende waterlichamen met een stroomgebied kleiner dan 1000 km² niet 
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beoordeeld,; omdat ze nauwelijks fytoplanktonpopulaties kunnen herbergen. De Kleine Nete 
(stroomgebied 766 km²) is zoals zijn naam al doet vermoeden waarschijnlijk te klein om een 
zinnige beoordeling te kunnen uitvoeren en ook voor de Grote Nete (stroomgebied 719 km²) is dit 
het geval. Ze bevatten dan ook zeer lage chlorofyl a concentraties (gemiddeld respectievelijk 2,8 
en 2,4 µg L-1). Maar ook in de Beneden Nete (stroomgebied 1485 + 120 km²) werden nauwelijks 
hogere chlorofyl a concentraties vastgesteld (gemiddeld 2,8 µg L-1). Voor de Beneden Nete is er 
een Duits riviertype en beoordelingssysteem voorhanden, namelijk dit voor het Duitse type 15.1 + 
17.1, kleine laaglandstromen met een beperkt stroomgebied waarin de fytoplanktonontwikkeling 
beperkt is. Er wordt voorgesteld om deze beoordeling op alle Netes toe te passen gezien ze allen 
min of meer dezelfde (lage) chlorofyl a concentraties bevatten.  

De gemiddelde chlorofyl a concentraties in de verschillende Netes vallen binnen de zeer goede 
klasse omdat ze kleiner zijn dan 20 µg L-1. Aangezien het gemiddelde biovolume van de 
cyanobacteriën kleiner is dan 0,5 mm³ L-1 (maximaal in de Kleine Nete: 0,02), dient de maatlat 
cyanobacteriën niet te worden toegepast. Ook het relatieve biovolume-aandeel van groenalgen 
dient voor dit riviertype niet te worden toegepast. Het relatieve biovolume-aandeel van pennate 
diatomeeën varieerde van matig in de Grote Nete, tot goed in de Beneden Nete tot zeer goed in de 
Kleine Nete. Uitmiddeling van beide deelmaatlatten met de maatlat voor specifieke indicatortaxa 
gaf uiteindelijk voor alle Netes een goede score (Tabel 3.9).  

Tabel 3.9: Beoordeling van de verschillende Nete’s volgens het beoordelingssysteem voor het Duitse 15.1 + 17.1 
riviertype (Mischke & Behrendt 2007). TIP: Type-specifieke Index voor Potamoplankton. 

 chl a (µg l-1) score (0,5-5,5) % pennate diatomeeën score (0-5) TIP 
eindscore  
(0,5-5,5) 

Kleine Nete 2,8 0,5 22,0 1 3,3 1,6 

Grote Nete  2,4 0,5 11,8 3 3,9 2,46 

Beneden Nete 2,8 0,5 17,3 2 3,6 2,0 

 

De Zenne en de Dijle hebben een stroomgebied van respectievelijk 1160 km² en 3420 km². Voor 
deze getijdenrivieren werd het fytoplanktonbeoordelingssysteem van het Duitse riviertype 20.2 
toegepast. Dit type bevat grotere rivieren die een gemiddelde debiet/stroomgebied-ratio kleiner 
dan 10 l/s/km² bezitten en aldus vatbaar voor een sterke fytoplanktonbiomassa-opbouw in functie 
van het nutriëntenaanbod. Voor de Zenne bedroeg het gemiddelde debiet tijdens het groeiseizoen 
van 2007 (april-september) 8167 L.s-1, terwijl dit in de Dijle 19317 L.s-1 bedroeg. Dit leverde een 
ratio op van respectievelijk 7,04 en 5,6 l/s/km², ruim onder de vooropgestelde begrenzing.  

De gemiddelde chlorofyl a concentraties in beide rivieren vallen binnen de zeer goede klasse omdat 
ze kleiner zijn dan 30 µg L-1. Aangezien het gemiddelde biovolume van de cyanobacteriën kleiner is 
dan 0,5 mm³ L-1 (slechts 0,03 in beide waterlichamen), dient de maatlat cyanobacteriën niet te 
worden toegepast. Het relatieve biovolume-aandeel van groenalgen viel in beide waterlichamen 
evenwel in de slechte klasse (> 15 %). Het relatief biovolume-aandeel van pennate diatomeeën 
dient voor dit riviertype niet te worden toegepast. Uitmiddeling van beide deelmaatlatten met de 
maatlat voor specifieke indicatortaxa gaf uiteindelijk voor beide getijdenrivieren een matige score 
vooral te wijten aan een gewijzigde soortensamenstelling (Tabel 3.10). De redenen voor de zeer 
lage fytoplanktonbiomassa’s zijn ook in deze getijdenrivieren niet echt duidelijk. Mogelijk spelen 
fytoplankton-inhiberende stoffen een rol en zal de potentie tot een verhoogde 
fytoplanktonbiomassa-opbouw toenemen met een verdere verbetering van de waterkwaliteit.  

Tabel 3.10: Beoordeling van de Zenne en Dijle volgens het beoordelingssysteem voor het Duitse 20.2 riviertype 
(Mischke & Behrendt 2007).  

 chl a (µg l-1) score (0,5-5,5) % groenalgen score (0-5) TIP eindscore (0,5-5,5) 

Zenne 4,3 0,5 36,6 5 3,91 3,14 

Dijle 5,1 0,5 25,4 5 3,87 3,12 
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4. Macrofyten 

4.1 Inleiding 

Voor de Kaderrichtlijn Water dient het maximaal ecologisch potentieel (MEP) evenals het goed 
ecologisch potentieel (GEP) van overgangswateren in Vlaanderen te worden bepaald. Ook een 
beoordelingssysteem en beoordeling is hieraan gekoppeld. Voor waterlichaam A tot D van het 
Schelde-estuarium (Belgisch-Nederlandse grens tot Gent, incl. Rupel) is dit reeds gebeurd in Brys 
et al. (2005). In deze studie zal dit voor de waterlichamen Durme, Zenne-Dijle en Grote Nete- 
Kleine Nete worden uitgevoerd.  

Onder het kwaliteitselement macrofyten zijn binnen de Kaderrichtlijn Water voor overgangswateren 
zowel macroalgen, submerse angiospermen als schorvegetaties vervat. Met uitzondering van 
Nopjeswier of Vaucheria sp. welke deel uitmaken van pioniersvegetaties zijn geen macroalgen 
aanwezig in de behandelde waterlichamen. Submerse angiospermen komen wel voor in de meest 
stroomopwaartse delen van de Netes en Dijle waar de getijdeninvloed gering is en zich beperkt tot 
verticaal getij, maar in zeer lage abundanties. Het betreft meestal Schedefonteinkruid 
(Potamogeton pectinatus) en/of Kleine egelskop (Sparganium emersum). Gezien deze beide 
soorten er niet optimaal gedijen en er slecht aan de rand van hun verspreidingsareaal staan in de 
Netes en Dijle worden submerse angiospermen verder niet beschouwd in het getijgebonden 
gedeelte van de Schelde. Enkel schorvegetaties worden beschouwd bij de evaluatie van de 
ecologische toestand van de Vlaamse overgangswateren voor het kwaliteitselement macrofyten. 

Voor de bepaling van het maximaal ecologisch potentieel (MEP) en het goed ecologisch potentieel 
(GEP), evenals voor de beoordeling van de schorvegetaties zal in belangrijke mate de methode 
zoals gebruikt door Brys et al. (2005) worden gevolgd. Deze methode werkt met een 
schaalafhankelijke benadering in drie niveaus: 1) ecosysteem, 2) waterlichaam en 3) individueel 
schor. Dergelijke hiërarchische benadering laat toe om in detail knelpunten te achterhalen.  

Ecosysteem

Waterlichaam

Individueel schor

Vorm

EQR = (EQR vegetatiediversiteit*2 + EQR soortenrijkdom+EQR FQI)/4

Totale beoordeling

EQR totale schoroppervlakte

One out all out
- EQR totale schoroppervlakte
- gem EQR individuele schorren

EQR = (EQR vorm*2 + EQR vegetatie)/3

Vegetatie

Vegetatiediversiteit

Soortenrijkdom

Floristische kwaliteitsindex

Ecosysteem

Waterlichaam

Individueel schor

Vorm

EQR = (EQR vegetatiediversiteit*2 + EQR soortenrijkdom+EQR FQI)/4

Totale beoordeling

EQR totale schoroppervlakte

One out all out
- EQR totale schoroppervlakte
- gem EQR individuele schorren

EQR = (EQR vorm*2 + EQR vegetatie)/3

Vegetatie

Vegetatiediversiteit

Soortenrijkdom

Floristische kwaliteitsindex
 

Figuur 4.1: Hiërarchische benadering voor de beoordeling van macrofyten in overgangswateren (Brys et al., 
2005).  
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Op ecosysteemniveau vervullen schorren diverse aspecten van het estuarien functioneren. Een 
eerste vereiste om deze functies waar te kunnen maken is de aanwezigheid van voldoende areaal 
dat zich op duurzame wijze kan standhouden en de ruimte om dit te realiseren. Op dit niveau geldt 
de totaal aanwezige schoroppervlakte als parameter om deze bijdrage van de schorren aan de 
ecosysteemfuncties te beoordelen. Indien deze niet voldoet om GEP te bereiken verkeert het 
ecosysteem als geheel niet in een goede ecologische toestand, omdat de vaststelling van de 
ondergrens van GEP gebaseerd is op de eigenschappen van een functioneel ecosysteem. Binnen 
het ecosysteem kan dan nog verder verfijnd worden om de toestand van elk waterlichaam te 
beoordelen zodat kan vastgesteld worden in welk waterlichaam zich prioritair maatregelen 
opdringen. De totale schoroppervlakte binnen een waterlichaam geldt als parameter om de 
bijdrage van dit waterlichaam aan de estuariene functies met betrekking tot de schorren te 
beoordelen. Daarnaast steunt de beoordeling per waterlichaam op de gemiddelde EQR voor de 
individuele schorren binnen dat waterlichaam. De totaalscore voor een waterlichaam wordt bepaald 
door de laagst scorende parameter (One out all out-principe). Indien beide parameters in dezelfde 
kwaliteitsklasse scoren wordt de gemiddelde EQR van beiden berekend. De kwaliteit van het 
individueel schor wordt bepaald door de vorm of breedte, in functie van de ruimte die het schor 
nodig heeft om zich binnen de heersende hydromorfologische omstandigheden te kunnen 
ontwikkelen, gecombineerd met de kwaliteit van de vegetatie. De vorm weegt zwaarder door in de 
beoordeling. De kwaliteit van de vegetatie binnen een individueel schor wordt beoordeeld op basis 
van drie variabelen: vegetatiediversiteit, soortenrijkdom en floristische kwaliteit. De vegetatie 
diversiteit weegt het zwaarst door in de beoordeling.  

Langs de betrokken zijrivieren kunnen niet echt individuele schorren onderscheiden worden zoals 
langs de Zeeschelde. De schorren zijn daar eerder een onafgebroken aaneenschakeling van al dan 
niet brede of smalle oever- of schorzones. Om toch op het niveau van individuele schorren te 
kunnen evalueren zijn de ‘schorren’ langs de zijrivieren pragmatisch ingedeeld. Bruggen of andere 
harde structuren zijn veelal als grens gebruikt. De nummering start aan het meest stroomopwaarts 
deel en loopt op in stroomafwaartse richting.  

Tabel 4.1:  Het totaal en het aantal onderscheiden schorren per zijrivier.  

aantal schorren
Durme 7
Grote Nete 8
Kleine Nete 5
Dijle 3
Zenne 3

26  
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Figuur 4.2: Situering van de verschillende ‘schorren’ in waterlichaam E: het getijdenbeïnvloede deel van de Durme 
(van het waterzuiveringstation tot de monding). 

 

 

Figuur 4.3: Situering van de verschillende ‘schorren’  in waterlichaam F:  het getijdenbeïnvloede deel van de 
Zenne (van de brug in Zemst tot  het Zennegat) en Dijle (van de sluis in Mechelen tot de monding).  
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Figuur 4.4: Situering van de verschillende ‘schorren’ in waterlichaam G: het getijdenbeïnvloede deel van de Grote 
Nete (van de brug in Itegem tot monding de monding van de Rupel) en de Kleine Nete (van de 
watermolen in Grobbendonk tot de monding in Lier).  

4.2 Vegetatieontwikkeling op zoetwaterschorren 

In het zoetwatergetijdengebied worden kale slikken door benthische diatomeeën gekoloniseerd. 
Deze hebben een stabiliserend effect op de slikken en werken sedimentatie in de hand. Ook 
Nopjeswier of Vaucheria sp. heeft sedimentcapterende eigenschappen en vormt het begin van de 
successie op zoetwaterschorren. In luwe zones ontwikkelt zich een pioniervegetatie met 
kenmerkende soorten als Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-
aquatica), Sterrenkroos (Callitriche stagnalis), Waterpeper (Polygonum hydropiper)(, etc (‘Pionier’-
stadium in Figuur xx).  

Ook verschillende soorten biezen treden op als pionier (‘Biezen’-stadium in Figuur xx), meest 
voorkomend zijn Zeebies Scirpus maritimus en Scirpus x kuekenthalianus, de laatste is een hybride 
van Scipus tabernaemontani en de zeer zeldzame Driekantige bies Scirpus triqueter. Deze laatste 
is trouwens een exclusieve soort van zoetwatergetijdengebieden. De ondergrens voor hogere 
planten in het zoetwatergedeelte van de Zeeschelde werd vroeger gevormd door deze 
biezengordel, die lager doordrong in de getijdenzone dan deze in de brakke zone. Tijdens de 
laatste eeuw verschoof deze ondergrens naar boven en vestigen biezen zich niet meer spontaan op 
de slikken. Vermoedelijk omdat het slik op de juiste vestigingshoogte verdween door de 
hydromorfologische wijzigingen en het ontstaan van kliffen en omdat de hydrodynamische stress 
toenam ten gevolge van vervuiling, hogere stroomsnelheden, grotere en meer haalgolven en 
grotere getij-amplituden. In deze hogere zone zijn andere planten competitiever, waardoor de 
typische biezengordel op de meeste plaatsen verdween in het zoete gedeelte van het Schelde-
estuarium. De laatste jaren is er terug spontane vestiging van biezen waar te nemen maar dan wel 
op de steenbestortingen waartussen enig slib is afgezet. Hierop ontstaan geen kliffen, zijn alle 
hoogten in het getijvenster aanwezig en tussen de breukssteenbestorting genieten zaden of stukjes 
wortelstok voldoende beschutting om te kunnen ontkiemen of uitgroeien (Van den Bergh et al. 
2001). 
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Figuur 4.5: Vegetatieontwikkeling op de slik- en schorgebieden binnen het zoetwatergetijdengebied (naar Criel et 
al. 1999 en Hoffmann 1993). 

Een door Riet (Phragmites australis) gedomineerde vegetatie vormt het volgende stadium (‘Riet’-
stadium in Figuur 4.5) bij verdere opslibbing van het schor, al kan een tussenstadium optreden 
waarbij Liesgras (Glyceria maxima) en Lisdodde (Typha latifolia) als begeleidende soorten optreden 
(‘Lisdodde’-stadium in Figuur 4.5). Wanneer zich binnen het schorgebied in een volgende fase 
komgronden en oeverwallen ontwikkelen, zal vooral in natte, waterverzadigde kommen dergelijk 
tussenstadium optreden. De kenmerkende variëteit of ondersoort van zoetwatergetijdengebieden, 
Spindotterbloem (Caltha palustris var. Araneosa), vindt zijn optimum in deze Phragmites-
vegetaties. Op de lagere oeverwallen vinden eveneens soorten zoals Harig wilgenroosje (Epilobium 
hirsitum), Kattenstaart (Lythrum salicaria), Ridderzuring (Rumex obtusifolius) (‘Kruidenvegetatie’-
stadium in Figuur 4.5) en Rietgras (Phalaris arundinacea) (‘Riet’-stadium in Figuur 4.5) hun 
optimum. Op de oeverwallen vestigen zich ruige kruidachtigen zoals Brandnetel (Urtica dioica), 
Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), Kleefkruid (Galium aparine), Haagwinde (Calystegia 
sepium), etc. in de rietkraag (‘Verruigd riet’-stadium in Figuur 4.5). Ruigtekruiden zullen de 
bovenhand krijgen en domineren (‘Ruigte’-stadium in Figuur 4.5). Brandnetel zal vooral op de 
drogere, weinig geïnundeerde zones domineren, Reuzenbalsemien kan ook onder nattere 
omstandigheden domineren. In de laatste fase van de ontwikkeling vestigen wilgen zich in eerste 
instantie op de oeverwallen, waarna ze de verruigde komgronden koloniseren (‘Wilgenstruweel’-
stadium in Figuur 4.5). De meest abundante struikvormende wilgensoorten zijn Salix x mollissima, 
Salix x dasyclados, S. viminalis en S. triandra. De meeste wilgensoorten zijn trouwens restanten 
van de voormalige wilgenteelt. Salix alba is de belangrijkste boomvormende wilgensoort, al komt 
de hybride met S. fragilis S. x rubens ook geregeld voor. Door hun sterke vegetatieve 
vestigingscapaciteit kunnen aangespoelde wilgenpropagulen zich echter ook binnen vroegere 
successiestadia vestigen bijv. in ‘Riet’-stadium waardoor het proces van de verstruweling drastisch 
wordt versneld. Wilgenstruwelen vormen binnen de schorgebieden van het Schelde-estuarium de 
(sub)climaxvegetatie. De kans dat dit vegetatietype op termijn zal evolueren naar een 
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bosgemeenschap die weinig overstroomt en aanleunt bij Alno-Padion-gemeenschappen is door de 
toenemende getijdedynamiek erg onwaarschijnlijk. 

De geschetste overgangen verlopen in het veld uiteraard niet altijd strikt maar moeten beschouwd 
worden als een vereenvoudigd schematisch overzicht van de verschillende vegetatietypen die 
binnen de zoetwaterschorgebieden van het Schelde-estuarium kunnen worden teruggevonden. 

Het bovenstaand successieschema doet zich voornamelijk voor op de grotere schorren langs de 
Zeeschelde, Durme en Rupel. Langs de zijrivieren Zenne, Grote Nete, Kleine Nete en Dijle, en dan 
vooral in de meer stroomopwaartse delen zijn geen grote schorren aanwezig maar is de 
schorvegetatie beperkt tot een smalle tot brede oeverzone. In deze zone is een duidelijk verticale 
zonatie waar te nemen in de vegetatie. Het laagste deel van het intertidaal bestaat uit kaal slik, al 
dan niet verstevigd met breuksteenbestortingen. De gordel of zone erboven bestaat uit 
pioniersvegetatie die veelal gedomineerd wordt door Rietgras (Phalaris arundinacea) of Waterpeper 
(Polygonum hydropiper) met Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Gele waterkers (Rorippa 
amphibia), Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica), Groot 
moerasscherm (Apium nodiflorum) en Bidens frondosa als meest abundant begeleidende soorten. 
Geregeld worden ook ruigtekruiden als Brandnetel en Reuzenbalsemien aangetroffen in deze 
pioniersgemeenschap. Een soortenarme ruigte van Reuzenbalsemien sluit aan op deze 
gemeenschap met Haagwinde en Brandnetel als kenmerkende begeleidende plantensoorten. Een 
door Brandnetel gedomineerde ruigte sluit op zijn beurt aan op deze Balsemien-ruigte. In deze 
ruigte treden Haagwinde, Kleefkruid, Smeerworten (Symphytum officinale), etc. op als courante 
begeleiders. Groot warkruid (Cuscuta europaea, een zeldzame op Brandnetel parasiterende 
plantensoort, wordt af en toe in deze vegetatiegordel aangetroffen. Hoger op het dijktalud, daalt de 
estuariene invloed en worden ook afreatofyten in de Brandnetel-ruigte aangetroffen.  

Verder stroomopwaarts worden de verschillende vegetatiegordels steeds smaller of verdwijnen ze 
zelfs in functie van de dalende getijdenamplitude.  

De uitheemse Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) is op veel plaatsen een dominante soort. 
In de hieronder volgende beoordeling wordt niet specifiek rekening gehouden met de aanwezigheid 
van exoten. Exoten die een bedreiging vormen voor de natuurlijkheid en diversiteit van 
schorvegetaties zullen echter indirect een slechtere beoordeling veroorzaken, aangezien de 
(mogelijk door hun aanwezigheid verlaagde) vegetatiediversiteit deel uitmaakt van de beoordeling 
(zie verder). 

4.3 Kwaliteitsbeoordeling van de schorvegetaties 

Schorvegetaties worden beoordeeld aan de hand van drie onafhankelijke variabelen: 
vegetatiediversiteit, soortenrijkdom en floristische kwaliteit. 

De vegetatiediversiteit per schorgebied wordt berekend met de ‘Shannon diversiteit index’ (H) 
(Shannon & Weaver 1962). H is een gecombineerde maat voor het aantal aanwezige 
vegetatietypes en hun relatieve abundantie (Pi )(Magurran 1988; Lande 1996; Gering et al 2003) 
en varieert doorgaans van 1 (lage diversiteit) tot 5 (hoge diversiteit): 

 

Hierbij is vegetatietype i = 1 tot N, waarbij N het aantal vegetatieypes per schor is. Voor een 
welbepaald schor bereikt deze index dus zijn maximale waarde, (ln N), wanneer alle vegetatietypes 
in gelijke abundanties aanwezig zijn.  

De soortenrijkdom van een schor komt overeen met het totaal aantal waargenomen 
plantensoorten, zowel hogere planten als terrestrische macroalgen.  
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De floristische kwaliteit van een schorgebied wordt uitgedrukt in de ‘floristische kwaliteitsindex’ 
(Lopez & Fennessy 2002; Cohen et al. 2004). Deze maat maakt gebruik van de zeldzaamheid van 
elke soort in functie van de totale floristische samenstelling van een gebied of staalname. Deze 
index wordt volgens de volgende formule berekend: 

FQI = ∑ ZCij  /√Nj 

waarbij ZCij de ‘zeldzaamheidscoëfficiënt’ voor soort i op plaats j is en N het totaal aantal soorten 
op plaats j vertegenwoordigt (Herman et al. 1997). Door het feit dat ∑ ZCij wordt gedeeld door de 
vierkantswortel van N verminderen al te grote verschillen veroorzaakt door diversiteitextremen, 
waardoor deze maat geschikter is voor gebieden met een lagere diversiteit en vaak kleine 
oppervlaktes (Fennessy et al. 1998). De zeldzaamheidsklasse van elke soort is gebaseerd op de 
globale indicatiemaat van zeldzaamheid (KFK) die voor de Vlaamse hogere planten werd 
afgebakend in Van Landuyt et al. (2006). Hierbij krijgt elke soort een bepaalde score die varieert 
van 10 (zeer algemeen) naar 1 (zeer zeldzaam). Voor deze analyse werden deze scores 
omgekeerd.  

Op basis van multipele regressie-analyses (Sokal & Rohlf 1995) konden Brys et al. (2005) besluiten 
dat geomorfologische kenmerken (oppervlakte, vormindex, kreekdensiteit, topografische 
heterogeniteit, isolatie) in belangrijke mate bijdragen tot de vegetatiekwaliteit op de schorren. Zo 
blijkt ondermeer dat de schorren niet enkel een voldoende oppervlakte moeten bezitten om een 
diverse en soortenrijke vegetatie te herbergen, maar dat de breedte van een schor eveneens in 
zeer belangrijke mate bijdraagt tot de floristische rijkdom. Opdat een schor zich dus duurzaam zou 
kunnen ontwikkelen binnen de heersende hydromorfologische omstandigheden dient het over 
voldoende ruimte te beschikken of moet het voldoende breed zijn (Brys et al. 2005). De breedte 
werd dus als belangrijke variabele opgenomen bij de beoordeling van de kwaliteit van een 
individueel schor.  

4.4  Afbakening MEP/GEP en klassengrenzen 

4.4.1 Oppervlakte ecosysteem en waterlichaam 
Ter bepaling van het MEP wordt de hydromorfologische benadering gehanteerd overeenkomstig 
Brys et al. (2005) waarbij de zogenaamde ‘threshold’ oppervlakten worden berekend in functie van 
de diepte van de geul en de getij-amplitude. Een hellingsgraad van 0.58% wordt hierbij als 
criterium gebruikt (cf. hoofdstuk 2; van de Koppel et al. 2005; Vandevoorde et al. 2008). 
Topografische (Digitale terreinmodellen), bathymetrische data en getijdenmetingen zijn gebruikt 
om de hydromorfologische toestand te bepalen (zie ook hoofdstuk 2). Om het GEP te berekenen 
gebruikten Brys et al. (2005) het Si-limitatie criterium. Voor de instandhoudingdoelstellingen van 
de Zeeschelde berekenden Adriaenssen et al (2005) hoeveel extra schor er nodig zou zijn in het 
Schelde-estuarium om Si-limitatie te vermijden. Deze gemodelleerde benodigde oppervlakte gold 
echter alleen voor de Zeeschelde. Bovendien staan vooral groenwieren (die niet gelimiteerd worden 
door oplosbaar Silicium) in voor de primaire productie in de Kleine en Grote Nete, evenals voor de 
Zenne en Dijle. Enkel in de Durme zijn diatomeeën verantwoordelijk voor de primaire productie (cf. 
hoofdstuk Fytoplankton). Zolang er geen ander relevant criterium voorhanden is wordt voor een 
pragmatische oplossing gekozen ter bepaling van het GEP voor de zijrivieren is. In Brys et al. 
(2005) bedroeg het GEP ongeveer 39% van het oppervlakte MEP. Dit percentage is vervolgens 
geëxtrapoleerd naar de zijrivieren (waterlichaam E, F, G).  

Voor de afbakening van het MEP en het GEP voor de hoeveelheden oppervlakte of areaal aan schor 
(op het niveau van het ecosysteem) maken we in deze studie gebruik van een combinatie van de 
berekende arealen via de ‘hydromorfologische’ benadering enerzijds en de berekende arealen via 
de ‘silicium’ benadering anderzijds. 

Op basis van de hydromorfologische benadering werd voor de waterlichamen E, F en G een 
oppervlakte van 2228 ha schorgebied berekend. Deze berekening is gebaseerd op een vooraf 
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afgebakend optimaal verval tussen de gemiddelde hoogwaterlijn bij springtij en de diepte van de 
vaargeul en geeft de noodzakelijke ruimte voor duurzame schorontwikkeling weer tussen 
gemiddeld hoogwater (GHW) en gemiddeld hoogwater bij springtij (GHWS) langs het volledige 
traject van de zijrivieren (Grote Nete, Kleine Nete, Dijle, Zenne, Durme).  

Hoewel het onrealistisch is te verlangen dat deze ruimte ooit beschikbaar zal zijn over de volledige 
lengte kan ze echter wel fungeren als definitie van het MEP. We kunnen m.a.w. stellen dat een 
oppervlakte van 2228 ha noodzakelijk is, afhankelijk van de huidige diepte van de vaargeul en de 
huidige heersende getijamplitude, om duurzame schorontwikkeling over de volledige lengte te 
garanderen. Gezien deze nodige oppervlaktes of arealen gebaseerd zijn op de heersende 
getijamplitude en de diepte van de vaargeul op elk punt langsheen de zijrivieren kan dit worden 
berekend voor elk waterlichaam (Tabel 2.2). 

Anderzijds is voor het goed functioneren van het ecosysteem een oppervlakte schorgebied nodig 
om de huidige silicium-tekorten op te vangen. Binnen de Zeeschelde is daarvoor een totaal van 
2110 ha aan schorgebied nodig. In tegenstelling tot de afgebakende arealen volgens de 
hydromorfologische benadering, zijn deze oppervlakten aan schor met andere woorden 
noodzakelijk om het estuarien systeem ‘zelfonderhoudend’ te laten functioneren en om aan een 
voldoende (minimale) ecologische kwaliteit te laten voldoen. Om deze reden werd door Brys et al. 
(2005) dit oppervlakte gebruikt als ondergrens voor het GEP op ecosysteemniveau.  

Gezien het totale berekende GEP-areaal 39% bedraagt van het totale MEP-areaal, en het feit dat 
de MEP-ondergrens kan worden berekend voor elk waterlichaam, kan de hoeveelheid GEP-areaal 
per waterlichaam eveneens eenvoudig worden gedestilleerd op basis van deze verhouding. Zoals 
reeds aangehaald is voor de zijrivieren pragmatisch en tot betere inzichten voorhanden zijn, 
eveneens 39% van het MEP als GEP-ondergrens genomen. Vervolgens is dit proportioneel 
berekend voor elk waterlichaam en zijn de grenzen bepaald voor de ‘matige’, ‘slechte’ en ‘zeer 
slechte’ toestand (Tabel 2.2). Het afbakenen van een areaalondergrens voor het GEP en voor het 
MEP per waterlichaam is binnen deze studie enkel gebeurd voor de waterlichamen E (Durme), F 
(Zenne, Dijle) en G (Grote Nete, Kleine Nete).  

4.4.2 Vorm 
Op het niveau van de bestaande schorgebieden kan, gebruikmakend van de ‘hydromorfologische’ 
benadering, een GEP-ondergrens voor minimale schorbreedte (of schoroppervlakte) worden 
afgebakend waaraan voldaan moet worden om het betreffende schorgebied de mogelijkheid te 
gunnen zich volwaardig en duurzaam te kunnen ontwikkelen. De benodigde oppervlakte voor een 
gegeven schorgebied staat in relatie tot de lengte van het schorgebied langs de rivieras en de 
‘threshold breedte’ op die plaats langs het estuarium en kan dus beschouwd worden als een maat 
voor de vorm.  

Op basis van deze GEP-ondergrens kunnen dan op een eenvoudige manier de ondergrenzen 
worden afgebakend voor de ‘matige’, de ‘ontoereikende’ en de ‘slechte’ toestand (Tabel 4.2). 

 

Tabel 4.2:  Schematische voorstelling van de afbakening van de klassengrenzen van het GEP, en de matige, 
ontoereikende en slechte toestand voor de oppervlakte (ha) per individueel schorgebied. 

Klassen Huidig oppervlak / GEP EQR-t
GEP > 100 % >0.75
Matig > 66% >0.50
Ontoereikend > 33% >0.25
Slecht 0 - 33% <0.25  
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4.4.3 Kwaliteit vegetatie 
Om de klassengrenzen af te bakenen voor de vegetatiediversiteit voor de schorgebieden van 
Durme, Netes, Dijle en Zenne is gebruik gemaakt van de beschikbare vegetatiekaarten. Voor de 
Durme is de vegetatiekaart van 2003 gebruikt, terwijl voor de overige rivieren de tijdelijke 
vegetatiekaart van 2007 is aangewend (Vandevoorde et al. in prep.). De soortenrijkdom van de 
verschillende schorren is bepaald aan de hand van veldgegevens die verzameld zijn tijdens de 
vegetatiekartering. Voor de Durme gebeurde dit in 2004, voor de overige zijrivieren in 2007. 
Aanvullende inventarisatiegegevens zijn verzameld in het najaar van 2008 toen op in totaal 145 
verschillende locaties langs de zijrivieren soortenlijsten zijn gemaakt van vegetatietypes die op 
deze locaties werden aangetroffen. Beschikbare vegetatieopnames van permanente kwadraten 
(PQ’s) die langs de Durme zijn gesitueerd zijn eveneens in de analyse opgenomen.  

Om in een volgende stap een afbakening te maken als ondergrens voor een goede ecologische 
toestand en onderliggende klassengrenzen, is een clusteringmethode (K-means clustering) gebruikt 
om clusters/groepen af te bakenen. Deze clusteringmethode onderscheidt verschillende groepen op 
basis van hun proportioneel aandeel van verschillende aanwezige vegetatietypen (Hartigan 1975). 
Vier vegetatietypes zijn onderscheiden: pioniervegetatie, rietland, ruigtes en struweel-bos. De 
statistische significantie van de afgebakende groepen wordt hierbij getoetst aan de hand van een 
Anova (Hartigan 1975). Om de correctheid van de classificatie te evalueren werd tot slot de 
‘binnen’-cluster variabiliteit vergeleken met de ‘tussen’-cluster variabiliteit. Als uiteindelijk aantal 
afgebakende clusters werd het resultaat van de clusteranalyse genomen waarbij de ‘binnen’-
clustervariatie het kleinst was en de ‘tussen’-clustervariatie het grootst.  

Een eerste clusteranalyse op de 26 onderscheiden schorren resulteerde in een duidelijke 
afscheiding van de schorren van de Durme tegenover de andere schorren. In de volgende 
clusteranalyse zijn de Durmeschorren echter niet meer opgenomen. Uiteindelijk konden 3 clusters 
of groepen worden onderscheiden op basis van de proportionele verhouding pionier-, riet-, ruigte- 
en struweel-bosvegetatie. Met uitzondering van de struweel-bosvegetatie verschilden deze 
onderling significant van elkaar (Figuur 4.6). Groep 1, 2 en 3 bevatten resp. 4, 9 en 6 schorren. 
Een verdere opdeling in meer groepen is gezien het laag aantal schorren dat in de analyse is 
opgenomen irrelevant.  

De eerste groep (‘cluster 1’ in Figuur 4.6) wordt gekenmerkt door een dominantie aan ruigte 
(42%) en een hoog aandeel rietvegetatie (26%), pionier- en struweel-bosvegetaties nemen resp. 
15% en 17% in. Bij de tweede groep (‘cluster 2’ in Figuur 4.6) is het aandeel ruigte nog hoger 
(52%), terwijl het aandeel rietvegetatie beduidend lager tot zelfs marginaal aanwezig is (6%). 
Hetzelfde geldt voor struweel-bosvegetatie (10%). Pioniervegetatie neemt echter een veel hoger 
aandeel in (32%). De derde groep (‘cluster 3’ in Figuur 4.6) kent een zeer hoog aandeel ruigte 
(72%), terwijl rietvegetatie uiterst beperkt aanwezig is (2%). Pionier- en struweel-bosvegetatie 
nemen resp. 16% en 10% in.  
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Figuur 4.6: Vegetatiediversiteit (proportioneel aandeel van de verschillende vegetatietypes) van de drie typen 
schorgebieden langs de zijrivieren m.u.v. de Durme die op basis van K-means clusteranalyse zijn 
afgebakend. 

 

Tabel 4.3: De gemiddelde vegetatiediversiteit, soortenrijkdom en floristische kwaliteit (FQI) per groep of cluster. 
Waarden met hetzelfde superscript zijn niet significant verschillend bij P<0.05 op basis van een 
Anova en een Tukey HSD test voor ongelijke N.  

Groep/Cluster
1 2 3

Gemiddelde
Vegetatiediversiteit 1.05a 1.27ab 0.76ac

Soortenrijkdom 40.25a 57.40b 38.17a

Floristische kwaliteit (FQI) 13.43a 17.04a 13.17a
 

Aangezien groep 2 voor zowel de vegetatiediversiteit als de soortenrijkdom en floristische kwaliteit 
gemiddeld het hoogst scoort, kunnen de schorren die tot deze groep behoren, beschouwd worden 
als schorren die zich in een goede ecologische toestand bevinden (Tabel 4.3).  

Uit de vergelijking van de afgebakende groepen op basis van de K-means clusteranalyse blijken de 
waarden van de vegetatiediversiteit (Shannon diversiteitindex.) beperkte overlap te vertonen 
tussen de verschillende groepen die werden afgebakend (Figuur 4.7). Hierdoor is het mogelijk om 
op basis van de afgebakende groepen de ondergrenzen vast te leggen voor het GEP (vegetatie 
diversiteitindex > 1.1, zie Figuur 4.7), voor ‘matige’ toestand (vegetatie diversiteitindex > 0.8, zie 
Figuur 4.7) en voor een ‘ontoereikende’ toestand (vegetatie diversiteitindex > 0.4, zie Figuur 4.7). 
De ondergrens voor ‘slechte toestand’ wordt pragmatisch op < 0.4 gebracht. Wegens het 
ontbreken van referentiegebieden kan momenteel onmogelijk worden ingeschat wat de verwachte 
ondergrens voor vegetatiediversiteit zou zijn voor het maximaal ecologisch potentieel (MEP). 
Voorlopig werd deze dan ook gelegd op gelijke afstand van de onderklasse van het GEP. Hetzelfde 
geldt voor de andere kwaliteitsvariabelen. Gezien net zoals langs de Zeeschelde de schorren van de 
zijrivieren onderhevig zijn aan tal van stressfactoren zijn plantensoorten verdwenen en andere 
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bijgekomen (bijv. invasieve soorten als Impatiens glandulifera, Ludwigia grandiflora, etc.). Het 
totaal aantal plantensoorten dat er zou moeten voorkomen is bijgevolg niet gekend. Voor 
soortenrijkdom werd het MEP dan ook vastgelegd op het totaal aantal plantensoorten dat 
momenteel langs de zijrivieren is aangetroffen, de overige klassengrenzen werden equidistant 
afgebakend. Aansluitend werd de ondergrens voor het MEP voor de floristische kwaliteitsindex 
(FQI) berekend voor het totaal aantal plantensoorten dat heden is aangetroffen op de schorren 
langs de zijrivieren en werden de overige klassengrenzen eveneens equidistant afgebakend. De 
echte MEP waarde kan dus voor de drie variabelen pas definitief worden vastgesteld wanneer de 
onverstoorde referentietoestand en de invloed van de verstorende stressoren daarop beter kan 
worden ingeschat. Deze voorlopige aanpak zal vooral een vertekend beeld geven van de EQR's van 
> 0.75. In Tabel 4.4 zijn de klassengrenzen voor de drie kwaliteitsvariabelen vegetatiediversiteit, 
soortenrijkdom en floristische kwaliteit (FQI) gegeven.  

Ter beoordeling van de kwaliteit van de vegetatie op de schorren van de Durme zijn de 
klassengrenzen voor vegetatiediversiteit, soortenrijkdom en floristische kwaliteit (FQI) 
overgenomen van de zoetwaterschorren binnen de Zeeschelde (Brys et al. 2005) (Tabel 4.5).  

 

Figuur 4.7: Afbakening van de klassegrenzen (a.d.h.v. K-means clusteringsmethode) op de 
vegetatiediversiteitsindices van het getijdebeïnvloed deel van de zijrivieren Grote Nete, Kleine Nete, 
Dijle en Zenne.  
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Tabel 4.4:  Afbakening van de klassegrenzen van het GEP en de matige, ontoereikende en slechte toestand voor 
vegetatiediversiteit (vegetatie-div), de soortenrijkdom (sp-rijkdom) en de floristische 
kwaliteitsindex (FQI) voor de schorren van het getijafhankelijk deel van de zijrivieren Grote Nete, 
Kleine Nete, Dijle en Zenne.  

Klassen EQR-t vegetatie-div sp-rijkdom FQI
Voorlopig MEP* 1 1.4 119 30.16
GEP >0,75 >1.1 > 89 > 22.6
Matig >0,50 >0.8 > 60 > 15.1
Ontoereikend >0,25 >0.4 > 30 > 7.5
Slecht <0,25 <0.4 0 - 30 0 - 7.5

Zoet

 

 

Tabel 4.5:  Afbakening van de klassegrenzen van het GEP, de matige, ontoereikende en slechte toestand voor 
vegetatiediversiteit (vegetatie-div), de soortenrijkdom (sp-rijkdom) en de floristische 
kwaliteitsindex (FQI) voor zoetwaterschorren binnen de Zeeschelde uit Brys et al. (2005) welke 
worden aangewend ter beoordeling van de Durme.  

Klassen EQR-t vegetatie-div sp-rijkdom FQI
Voorlopig MEP* 1 1.4 124 21.4
GEP >0,75 >1.2 > 93 > 20.5
Matig >0,50 >1.05 > 62 > 19.6
Ontoereikend >0,25 >0.8 > 31 > 17.7
Slecht <0,25 <0.8 0 - 31 0 - 17.7

Zoet

 

4.5 Toepassing van de beoordelingsmethode zijrivieren 

4.5.1 Oppervlakte 
Uit de beoordeling van de huidige oppervlaktes schorgebied van de verschillende waterlichamen 
blijkt op basis van de afgebakende klassengrenzen dat alle waterlichamen zich in een 
‘ontoereikende’ tot ‘slechte’ toestand bevinden. Enkel het waterlichaam C en E scoort hierbij 
‘ontoereikende’ (Tabel 4.6). Gezien het ‘one out all out’ principe kunnen we hieruit al besluiten dat 
geen enkel waterlichaam van het ecosysteem Schelde het GEP haalt zonder dat hiervoor de vorm 
en vegetatiekenmerken van ieder individueel schor moeten onderzocht worden. 

Bijgevolg scoort de Schelde op het niveau van ecosysteem (som van de waterlichamen A, B, C, D, 
E, F en G) met zijn huidige oppervlakte aan schorgebieden (890 ha) eveneens ver onder de GEP-
ondergrens en valt ze onder een ‘slechte’ toestand (Tabel 4.6). 

Tabel 4.6:  Beoordeling van de huidige toestand voor de arealen ‘schorgebied’ (ha) per waterlichaam en 
ecosysteem voor de Zeeschelde. * = arealen zoals bepaald door Brys et al. (2005). 

wl waterlichaam MEP GEP matig ontoereikend slecht actueel 
schorareaal 

EQR 

a Zeeschelde IV * 1570 500 333-500 167-333 0-167 195 0,29 

b Zeeschelde III en 
Rupel * 

1382 440 293-440 147-293 0-147 122 0,21 

c Zeeschelde II * 901 287 191-287 96-191 0-96 203 0,53 

d Zeeschelde I * 1439 458 305-458 153-305 0-153 90 0,15 

e Getijdedurme 581 185 123-185 62-123 0-62 135 0,70 

f Dijle en Zenne 647 206 137-206 69-137 0-69 59 0,24 

g Getijdenetes 992 316 210-316 105-210 0-105 86 0,20 

totaal Zeeschelde + 
getijdezijrivieren 

751
2 

239
2 

1593-
2392 

797-1593 0-797 890 0,28 
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4.5.2 Vorm 
Opdat een schorgebied zich duurzaam zou ontwikkelen heeft het een bepaald ‘threshold breedte’ 
nodig. Uit de lengte van het schorgebied langs de rivieras en de nodige ‘threshold breedte’ kan het 
nodige oppervlakte worden bepaald. Door de verhouding van het huidige oppervlak van het 
schorgebied ten opzichte van het nodige schoroppervlakte te bepalen, kan beoordeeld worden of 
de schorgebieden voldoende ruimte hebben om zich op een duurzame manier te ontwikkelen.  

Voor het waterlichaam E (getijdenbeïnvloede deel van Durme) blijkt dat met uitzondering van 
Durme6 en Durme7, alle schorren zich in een ‘slechte’ toestand bevinden. Enkel Durme6 en 
Durme7, gelegen aan de monding van de Durme, bevinden zich in een ‘matige’ toestand en 
bereiken bijna de ondergrens van het GEP (Tabel 4.7). Van alle schorren binnen waterlichaam F 
(getijdenbeïnvloed deel van Dijle en Zenne) bevindt enkel het meest stroomafwaartse deel van de 
Dijle (Dijle3) zich in een ‘ontoereikende’ toestand, alle overige schorgebieden bevinden zich in een 
‘slechte’ toestand (Tabel 4.8). Alle schorgebieden van waterlichaam G (getijdenbeïnvloed deel van 
Grote Nete en Kleine Nete) bevinden zich in een ‘slechte’ toestand (Tabel 4.9).  

Tabel 4.7:  Beoordeling van de huidige toestand voor de oppervlaktes van de schorgebieden (procentueel aandeel 
van het huidig oppervlakte ten opzichte van het GEP) binnen het waterlichaam E (getijdenbeïnvloed 
deel van Durme). 

GEP Matig Ontoereikend Slecht EQR-t
Schorgebied
Durme1 12 0.09
Durme2 15 0.11
Durme3 21 0.16
Durme4 23 0.17
Durme5 20 0.15
Durme6 96 0.72
Durme7 91 0.68  

Tabel 4.8:  Beoordeling van de huidige toestand voor de oppervlaktes van de schorgebieden (procentueel aandeel 
van het huidig oppervlakte ten opzichte van het GEP) binnen het waterlichaam F (getijdenbeïnvloed 
deel van Dijle en Zenne). 

GEP Matig Ontoereikend Slecht EQR-t
Schorgebied
Dijle1 4 0.03
Dijle2 6 0.05
Dijle3 32 0.25
Zenne1 11 0.08
Zenne2 9 0.07
Zenne3 9 0.07  
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Tabel 4.9:  Beoordeling van de huidige toestand voor de oppervlaktes van de schorgebieden (procentueel aandeel 
van het huidig oppervlakte ten opzichte van het GEP) binnen het waterlichaam G (getijdenbeïnvloed 
deel van Grote Nete en Kleine Nete).  

GEP Matig Ontoereikend Slecht EQR-t
Schorgebied
GroteNete1 16 0.12
GroteNete2 8 0.06
GroteNete3 12 0.09
GroteNete4 8 0.06
GroteNete5 7 0.06
GroteNete6 6 0.04
GroteNete7 6 0.05
GroteNete8 8 0.06
KleineNete1 20 0.15
KleineNete2 13 0.10
KleineNete3 11 0.08
KleineNete4 11 0.08
KleineNete5 12 0.09  

4.5.3 Kwaliteit vegetatie 
De kwaliteit van de schorvegetaties voor elk individueel schor wordt beoordeeld op basis van drie 
variabelen respectievelijk vegetatiediversiteit, soortenrijkdom en floristische kwaliteit welke 
onderling niet gecorreleerd zijn. Een goede beoordeling voor wat de vegetatiediversiteit betreft kan 
waardevoller worden geacht dan eenzelfde score op het niveau van de soortenrijkdom en/of 
floristische kwaliteit. Een hoge vegetatiediversiteit staat (doorgaans) garant voor schorgebieden 
waarbinnen zowel processen van sedimentatie als de daaropvolgende fixatie van het schor in 
evenwichtige hoeveelheden aanwezig zijn. Verder oefent een hoge vegetatiediversiteit ook op 
andere trofische niveaus (zoals vogels, insecten, etc..) een positieve invloed uit. Buiten het 
voorgaande om, dient eveneens te worden opgemerkt dat de vegetatiediversiteit op 
abundantiegegevens is gebaseerd in tegenstelling tot de soortenrijkdom en de floristische 
kwaliteitsindex welke afgeleid zijn uit aan- of afwezigheidgegevens, wat maakt dat ze met de 
nodige scepticisme moeten worden behandeld. Deze gedachtengang is gereflecteerd in de 
overkoepelende formule voor de kwaliteit van de vegetatie waarin de vegetatiediversiteit zwaarder 
doorweegt. 

Tabel 4.10:  Beoordeling van de huidige toestand voor de vegetatiediversiteit, soortenrijkdom en de floristische 
kwaliteitsindex van de schorgebieden binnen het waterlichaam E (getijdenbeïnvloede deel van 
Durme).  

Schorgebied Veg-diversiteit EQR-t sp-rijkdom EQR-t FQI EQR-t
Durme1 1,31 0,89 18 0,15 9,90 0,14
Durme2 1,19 0,73 28 0,23 12,85 0,18
Durme3 1,41 1,00 39 0,31 16,01 0,23
Durme4 0,81 0,26 16 0,13 10,75 0,15
Durme5 1,45 1,00 55 0,44 15,78 0,22
Durme6 1,19 0,73 39 0,31 12,49 0,18
Durme7 1,25 0,81 20 0,16 20,35 0,71  

Tabel 4.11:  Beoordeling van de huidige toestand voor de vegetatiediversiteit, soortenrijkdom en de floristische 
kwaliteitsindex van de schorgebieden binnen het waterlichaam F (getijdenbeïnvloed deel van Dijle en 
Zenne).  

Schorgebied Veg-diversiteit EQR-t sp-rijkdom EQR-t FQI EQR-t
Dijle1 1,11 0,76 59 0,49 15,10 0,50
Dijle2 1,19 0,83 56 0,47 19,24 0,64
Dijle3 1,58 1,00 61 0,51 17,54 0,58
Zenne1 0,87 0,56 26 0,22 9,22 0,31
Zenne2 1,14 0,79 42 0,35 15,89 0,53
Zenne3 1,28 0,90 43 0,36 14,18 0,47  
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Tabel 4.12: Beoordeling van de huidige toestand voor de vegetatiediversiteit, soortenrijkdom (sp-rijkdom) en de 
floristische kwaliteitsindex (FQI) van de schorgebieden binnen het waterlichaam G 
(getijdenbeïnvloed deel van Grote Nete en Kleine Nete).  

Schorgebied Veg-diversiteit EQR-t sp-rijkdom EQR-t FQI EQR-t
GroteNete1 0.56 0.35 44 0.37 11.91 0.40
GroteNete2 0.80 0.50 42 0.35 10.80 0.36
GroteNete3 0.88 0.56 55 0.46 13.48 0.45
GroteNete4 1.17 0.81 32 0.27 14.85 0.49
GroteNete5 0.83 0.53 21 0.18 9.60 0.32
GroteNete6 1.25 0.88 49 0.41 14.29 0.47
GroteNete7 1.21 0.84 62 0.52 19.05 0.63
GroteNete8 0.99 0.66 32 0.27 12.55 0.42
KleineNete1 1.34 0.95 46 0.38 15.04 0.50
KleineNete2 0.75 0.47 54 0.45 17.15 0.57
KleineNete3 0.50 0.31 45 0.38 15.80 0.52
KleineNete4 0.90 0.58 33 0.28 12.01 0.40
KleineNete5 0.91 0.59 36 0.30 14.00 0.46  

4.6 Eindscore per waterlichaam 

Door omzetting van de vegetatiediversiteit, soortenrijkdom en FQI naar EQR kan voor elke 
individueel schor de EQR voor de kwaliteit van het betreffende schor worden bepaald volgens 
onderstaande formule. Gezien de vegetatiediversiteit waardevoller wordt geacht dan de 
soortenrijkdom en floristische kwaliteit wordt deze in de berekening verdubbeld.  

EQR vegetatie= (2*EQR vegetatiediversiteit + EQR soortenrijkdom + EQR FQI)/4. 

Samen met de EQR voor de vorm van ieder schor kan de EQR van elk individueel schor berekend 
worden:  

EQR schor= (2*EQR vorm + EQR vegetatie)/3.  

De gemiddelde EQR van alle individuele schorren samen binnen een waterlichaam geeft vervolgens 
de EQR voor de schorkwaliteit binnen één waterlichaam. Per waterlichaam wordt de beoordeling 
van de gemiddelde schorkwaliteit vergeleken met die van het schoroppervlakte binnen dat 
waterlichaam. De eindbeoordeling gebeurt volgens het ‘one out all out’ principe. 

De beoordeling van waterlichaam A tot D wordt gegeven in Brys et al. (2005).  

De gemiddelde kwaliteit van de schorgebieden in waterlichaam E is ‘ontoereikend’ (Tabel 4.13). 
Voor het totale schoroppervlakte scoorde het waterlichaam E eveneens ‘ontoereikend’ met een EQR 
van 0.37. De eindbeoordeling voor het waterlichaam E is bijgevolg ‘ontoereikend’.  

In waterlichaam F is de gemiddelde kwaliteit van de schorgebieden met een EQR van 0.27 
‘ontoereikend’ (Tabel 4.14) maar gezien het totale schoroppervlakte binnen dit waterlichaam 
‘slecht’ (0.24) is en het one out all out-principe geldt, kan de toestand van waterlichaam F als 
‘slecht’ worden beschouwd.  

Uit Tabel 4.15 volgt dat de gemiddelde kwaliteit van de schorgebieden in waterlichaam G met een 
EQR van 0.22 ‘slecht’ is. Ook het totale schoroppervlakte binnen dit waterlichaam scoorde met een 
EQR van amper 0.20 ‘slecht’, waardoor de eindbeoordeling eveneens ‘slecht’ is.  
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Tabel 4.13:  Beoordeling van de kwaliteit van de schorren in het waterlichaam E (getijdenbeïnvloede deel van 
Durme) op basis van de vorm, vegetatiediversiteit, soortenrijkdom en floristische kwaliteitsindex. 

Schorgebied Veg-diversiteit sp-rijkdom FQI Vegetatie Vorm EQR schor
Durme1 0,89 0,15 0,14 0,52 0,09 0,23
Durme2 0,73 0,23 0,18 0,47 0,11 0,23
Durme3 1,00 0,31 0,23 0,64 0,16 0,32
Durme4 0,26 0,13 0,15 0,20 0,17 0,18
Durme5 1,00 0,44 0,22 0,70 0,15 0,33
Durme6 0,73 0,31 0,18 0,49 0,72 0,64
Durme7 0,81 0,16 0,71 0,62 0,68 0,66
Kwaliteit van de schorren in waterlichaam E 0,37  

Tabel 4.14:  Beoordeling van de kwaliteit van de schorren in het waterlichaam F (getijdenbeïnvloed deel van Dijle 
en Zenne) op basis van de vorm, vegetatiediversiteit, soortenrijkdom en floristische kwaliteitsindex. 

Schorgebied Veg-diversiteit sp-rijkdom FQI Vegetatie Vorm EQR schor
Dijle1 0,76 0,49 0,50 0,63 0,03 0,23
Dijle2 0,83 0,47 0,64 0,69 0,05 0,26
Dijle3 1,00 0,51 0,58 0,85 0,25 0,45
Zenne1 0,56 0,22 0,31 0,41 0,08 0,19
Zenne2 0,79 0,35 0,53 0,61 0,07 0,25
Zenne3 0,90 0,36 0,47 0,66 0,07 0,27
Kwaliteit van de schorren in waterlichaam F 0,27  

Tabel 4.15:  Beoordeling van de kwaliteit van de schorren in het waterlichaam G (getijdenbeïnvloed deel van 
Grote Nete en Kleine Nete) op basis van de vorm, vegetatiediversiteit, soortenrijkdom en floristische 
kwaliteitsindex. 

Schorgebied Veg-diversiteit sp-rijkdom FQI Vegetatie Vorm EQR schor
GroteNete1 0.35 0.37 0.40 0.37 0.12 0.20
GroteNete2 0.50 0.35 0.36 0.43 0.06 0.18
GroteNete3 0.56 0.46 0.45 0.51 0.09 0.23
GroteNete4 0.81 0.27 0.49 0.59 0.06 0.24
GroteNete5 0.53 0.18 0.32 0.39 0.06 0.17
GroteNete6 0.88 0.41 0.47 0.66 0.04 0.25
GroteNete7 0.84 0.52 0.63 0.71 0.05 0.27
GroteNete8 0.66 0.27 0.42 0.50 0.06 0.21
KleineNete1 0.95 0.38 0.50 0.70 0.15 0.33
KleineNete2 0.47 0.45 0.57 0.49 0.10 0.23
KleineNete3 0.31 0.38 0.52 0.38 0.08 0.18
KleineNete4 0.58 0.28 0.40 0.46 0.08 0.21
KleineNete5 0.59 0.30 0.46 0.49 0.09 0.22
Kwaliteit van de schorren in waterlichaam G 0.22  

Het finale eindoordeel wordt samengevat in Tabel 4.16. Ter herinnering: de finale EQR per 
waterlichaam is, volgens het ‘one out, all out’ principe, de laagste van de beide niveaus: (a) EQR 
totale schoroppervlakte en (b) gemiddelde EQR individuele schorren (met ‘EQR individueel schor’ 
gebaseerd op vorm en vegetatie (= diversiteit, soortenrijkdom en FQI)). 

Tabel 4.16:  Finale beoordelingstabel macrofyten. 

wl waterlichaam EQR totale schoroppervlakte gem EQR individueel schor eindoordeel 
a Zeeschelde IV 0,29 0,56 0,29 
b Zeeschelde III + Rupel 0,21 0,55 0,21 
c Zeeschelde II 0,53 0,54 0,53 
d Zeeschelde I 0,15 0,38 0,15 
e Getijdedurme 0,70 0,37 0,37 
f Getijdedijle en -zenne 0,24 0,27 0,24 
g Getijdenetes 0,20 0,22 0,20 
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5. Macroinvertebraten  

5.1 Het macrobenthos in de bestudeerde 

waterlichamen 

Het INBO beschikt over benthosgegevens van de Schelde en haar getij-gebonden zijrivieren. De in 
het kader van deze rapportage gebruikte staalnamelocaties (stations) zijn weergegeven in 
onderstaande figuur.  

 

 

Figuur 5.1: Situering staalnamelocaties. 

Voor deze opdracht gebruikten we gegevens van 38 stations uit een ruimtelijke 
bemonsteringscampagne van najaar 2005. Deze zijn niet evenredig gespreid over de 6 te 
bestuderen waterlichamen; van vier van de zes waterlichamen zijn minder dan 5 stations 
voorhanden. Bovendien zijn er meer gegevens uit het intertidaal dan uit het subtidaal. 



 

 

72 KRW doelstellingen Schelde en zijrivieren www.inbo.be 

 

Tabel 5.1:  Spreiding van de gebruikte staalnamelocaties over de bestudeerde waterlichamen 

waterlichaam intertidaal subtidaal totaal 

B. Zeeschelde III + Rupel 9 (incl. 3 in de Rupel) 5 (incl. 3 in de Rupel) 14 

C. Zeeschelde II 1 1 2 

D. Zeeschelde I 8 5 13 

E. Getijdedurme 2 1 3 

F. Getijdedijle en Getijdezenne 2 2 4 

G. Getijdenetes 1 1 2 

totaal 23 15 38 
 

In de INBO-databank bevinden zich tevens monsters die vlak over de grens van waterlichamen A 
en B liggen (dus in A). Om ons in deze context zoveel mogelijk op het zoete te kunnen toespitsen, 
werden deze hoedanook buiten beschouwing gelaten. Het dient echter vermeld dat waterlichaam B 
als oligohalien gekenmerkt wordt (saliniteit 0.5-5.4 (0.3-3 g Cl-/l)), in tegenstelling tot de overige, 
zoete (s.s.) waterlichamen. 

Macrofaunamonsters worden genomen met een steekbuis (diameter 3,5cm; oppervlakte 0,00096 
m²). Intertidaal wordt de steekbuis rechtstreeks in het substraat geduwd, terwijl subtidaal de 
steekbuis in een van op een schip verzameld Reineck boxcorer-monster wordt gestoken. In het 
labo worden de monsters verwerkt om aantal soorten, densiteit en biomassa voor elk station te 
bepalen. Van de in de monsters aangetroffen taxa worden niet alle beschouwd voor verdere 
analyse. Verwijderde taxa zijn deze die te groot zijn om kwantitatief te bemonsteren met de 
gebruikte (voor macrobenthische organismen van zachte substraten ontwikkelde) technieken en 
deze die niet tot de benthische fauna behoren (bv. pelagische, planktonische en/of terrestrische 
fauna). Concreet betreft het vnl. de kleine crustaceeën (Copepoda, Ostracoda en Cladocera) en 
rondwormen (Nematoda) en mijten (Acari). 

 

 

Figuur 5.2: Zenneslib met oligochaeten 

 

Het soortenspectrum in de onderzochte stalen is beperkt (iets meer dan 30 soorten) en wordt 
duidelijk zeer sterk gedomineerd door Oligochaeta (borstelarme ringwormen) (Tabel 5.2). 
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Tabel 5.2:  Overzicht van de aangetroffen taxa. 

naam groep Nederlands 
Gammarus tigrinus Amphipoda tijgervlokreeft 

Coleoptera spec Coleoptera een kever 

Chironomidae Diptera dansmuggen 

Dorniphora cornuta Diptera een tweevleugelige 

Psychodidae Diptera motmugjes 

Radix spec Gastropoda een slak 

Asellus aquaticus Isopoda een pissebed 

Amphichaeta sannio Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Aulodrilus japonicus Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Aulodrilus pluriseta Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Aulophorus furcatus Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Dero digitata Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Enchytraeidae Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Ilyodrilus templetoni Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Limnodrilus claparedeianus Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Limnodrilus hoffmeisteri Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Limnodrilus profundicola Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Limnodrilus cf. (hoffmeisteri) spiralis Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Limnodrilus udekemianus Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Marionina riparia Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Monopylephorus irroratus Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Monopylephorus limosus Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Nais communis Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Nais elinguis Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Paranais frici Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Paranais litoralis Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Potamothrix bavaricus Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Potamothrix hammoniensis Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Psammoryctides barbatus Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Quistadrilus multisetosus Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Tubifex blanchardi Oligochaeta een borstelarme ringworm 

Tubifex tubifex Oligochaeta een borstelarme ringworm 
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Figuur 5.3: Soortenrijkdom (N0) en aantal genera.  

De totale benthische densiteit en biomassa vertonen vergelijkbare patronen, met (zelfs in 
internationale context extreem) hoge waarden langs Rupel en Nete.  

 

Figuur 5.4: Totale densiteit (ind/m²) 
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Figuur 5.5: Totale biomassa (g AFDW/m²) 

Over de oligochaeten van de zijrivieren is tot op heden zeer weinig geweten. Over die van 
Zeeschelde echter wel (Seys et al., 1999). In het zoetwatergetijdegebied van de Schelde zijn 
Oligochaeta de dominante benthische groep (> 95%). Totale densiteiten aan Oligochaeta zijn er 
veel hoger dan in het brakwatergetijdegebied. De oligohaliene zone (Rupelmonding-Antwerpen), 
die samenvalt met de maximale turbiditeitszone, is echter zeer sterk verarmd met enkel zeer lage 
aantallen oligochaeten (zoetwatersoorten Limnodrilus hoffmeisteri en Tubifex tubifex en de 
euryhaliene Paranais litoralis). In het zoetwatergetijdegebied komen zeer dense populaties 
tubificiden voor; voornamelijk de euryoke soorten L. hoffmeisteri en T.tubifex, aangevuld met 
lagere aantallen L. claparedeianus, L. udekemianus en L. profundicola. Limnodrilus hoffmeisteri is 
wereldwijd de meest abundante soort van zijn genus en heeft ook een hoge zouttolerantie (ook 
hoger dan andere soorten van hetzelfde genus). Twee naïdiden (Nais elinguis en Paranais frici) en 
de tubificide Potamothrix hammoniensis leken volgens Seys et al. (1999) tijdelijk lijken te 
profiteren van respectievelijk het optreden van groene algenmatten (op Appels) en betere 
zuurstofcondities in maart-mei. Samen met andere zoetwatersoorten die in zeer klein aantal 
aangetroffen zijn, vond Seys et al. (1999) 18 soorten oligochaeten (in de gebruikte dataset van 
2005 zijn er dat iets meer: 22-25, afhankelijk van taxonomische keuzes). De benthische fauna in 
het zoetwatergetijdedeel van de Zeeschelde en haar zijrivieren is vergelijkbaar met die van andere 
hypertrofe, zuurstofarme zoetwatersystemen.  

Derdaele (2001) bestudeerde 13 stations langsheen de Zeeschelde en de zijrivieren Dijle, Rupel, 
Nete en Zenne. Naast kleine aantallen andere organismen, werden 13 soorten oligochaeten 
onderscheiden, die ook hier de hoofdmoot van de totale abundantie uitmaakten. Enkele stations 
bereikten veel hogere densiteiten dan de andere (Ballooi, Rupel en Dijle - > 600.000 ind/m²). De 
soortensamenstelling van de zijrivieren leek echter niet of weinig te verschillen van de 
hoofdstroom, alsook van later door INBO verzamelde gegevens, in het kader van ruimtelijke 
bemonsteringscampagnes van de Zeeschelde en haar zijrivieren (van 1999, 2002 en de hier 
gebruikte gegevens van 2005).  
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Tabel 5.3:  Densiteit (ind/m²) en soortenrijkdom (gemiddeld soortenaantal, N0) van oligochaeten per 
waterlichaam, zoals vastgesteld tijdens de ruimtelijke bemonsteringscampagnes van het INBO. n = 
aantal bemonsterde stations. 

  dens   n0   n  
wl 1999 2002 2005 1999 2002 2005 1999 2002 2005 
b 431.920 265.116 323.365 4,7 4,9 3,5 6 14 14 
c 184.663 25.811 15.591 3,8 2 1,5 5 2 2 
d 217.057 75.055 55.380 5,5 2,8 2,4 8 13 13 
e n.a. 14.551 73.103 n.a. 3 4,3 0 2 3 
f n.a. 146.293 270.910 n.a. 5 7,5 0 4 4 
g n.a. 197.742 1.757.504 n.a. 7 8 0 2 2 

 

Hoewel de methodologie en strategie van de verschillende bemonsteringscampagnes niet helemaal 
identiek is, spreekt hieruit een vrij grote temporele variatie inzake densiteit. Soortenrijkdom blijft 
relatief constant, terwijl een aantal soorten pas in latere campagnes correct konden geïdentificeerd 
en/of vastgesteld worden. Algemeen is de densiteit hoog tot zeer hoog en de soortenrijkdom laag 
tot zeer laag, in vergelijking met andere Europese zoetgetijdenwateren (cf. Krieg, 2007a,b; Peeters 
et al., 2008a,b) 

Bij verbeteringen in de zuurstofhuishouding en verminderingen van de organische input in het 
systeem verwachten we in het zoetwatergetijdegebied een lichte toename in het aantal soorten 
Oligochaeta, gepaard met een duidelijke afname van hun productiviteit, alsook het opkomen en/of 
uitbreiden van andere zoetwatertaxa (o.a. chironomiden, Pisidium).  

5.2 Beoordeling 

Momenteel beschikken we niet over een operationeel beoordelingssysteem voor het zoete 
getijdenonderhevige gebied van de Schelde op gemeenschapsniveau (Brys et al., 2005). In 
vergelijking met de referentielijsten uit Duitsland (Krieg 2005, 2007) en Nederland (van der Molen, 
2004; Peeters et al. 2008) komt in de Zeeschelde slechts één benthische diergroep dominant voor; 
de Oligochaeta. Van deze groep komen weliswaar wel > 20 soorten voor, maar dit staat in schril 
contrast tot het groot aantal taxa en soorten die in het buitenland in vergelijkbare milieus 
gevonden worden. De dominante soorten in het zoetwatergetijdengebied van de Zeeschelde 
worden beschouwd als zeer tolerante en opportunistische soorten (t.a.v. organische belasting), en 
worden dan ook door van der Molen (2004) en Peeters et al. (2008) geklasseerd als negatieve 
indicatoren. Ten gevolge van de hoge vuilvracht, is de zuurstofhuishouding in de Zeeschelde 
momenteel zo slecht dat die tot een lage diversiteit leidt. Het is enkel bij een minimale 
zuurstofconcentratie van 5 mg O2 / l dat er geen negatieve gevolgen van zuurstofgebrek op de 
diversiteit moeten verwacht worden (Adriaensen et al., 2005). 

Trekken we de analogie met Brys et al. (2005) door, om tot een beoordeling van het 
zoetgetijmacrobenthos te komen door, dan is informatie nodig op 3 schaalniveaus (cf. 
Ijzermonding): (1) data m.b.t. systeemgemiddelde primaire en secundaire productie (voor de 
beoordeling op ecosysteemniveau), (2) hydromorfologische conditie van subtidale en intertidale 
ecotopen (voor de beoordeling op ecotoopniveau), (3) macrofauna-soorten, densiteit en biomassa 
(voor de beoordeling op gemeenschapsniveau).  

De beoordeling op ecosysteemniveau werd door Brys et al. (2005) reeds uitgevoerd voor de 
waterlichamen b, c en d (= Zeeschelde s.s.; EQR = 0.0585). Voor zijrivieren ontbreken waarden of 
schattingen van de primaire productie, waardoor de beoordeling op dit niveau niet mogelijk is. 
Bovendien valt te betwijfelen of de ten grondslag liggende wetmatigheid dat B:P ~ 1/10 (B: 
systeemgemiddelde benthische biomassa (g AFDW/m²); P: primaire productie (g C/m²/jaar)) 
(Herman et al., 1999; Escaravage et al., 2004) zonder meer kan toegepast worden op zoete 
getijdenwateren. Daarom zal hier het ecosysteemniveau niet in rekening gebracht worden. 
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In de beoordeling op het ecotoopniveau (of habitat- of correcter, fysiotoopniveau) wordt in eerste 
instantie MEP- en GEP-arealen bepaald zoals beschreven door Brys et al. (2005). Hierbij werd de 
ondergrens van het MEP bepaald aan de hand van een hydromorfologische benadering, terwijl voor 
die van het GEP een functionele benadering werd gevolgd. Hieraan worden dan de actuele arealen 
ter beoordeling getoetst (zie hoofdstuk 2 en verder). 

Brys et al. (2005) beschikten niet over een maatlat op gemeenschapsniveau voor het 
zoetwatergetijdegebied. Dit is voornamelijk te wijten aan de moeilijkheden omtrent het vinden 
en/of definiëren van een geschikte referentie voor zoete getijdenwateren. Recent dienden zich 
(voor zoete, brakke en zoute wateren) enkele nieuwere beoordelingssystemen aan. Sommige lijken 
te grofmazig en/of te beperkt (bv. ‘index of size distribution’; Reizopoulou & Nicolaidou, 2007). Een 
aantal andere methoden uit andere lidstaten voor zoetwatergetijdegebieden werden toegepast. 

Gezien het te geringe aantal beschikbare gegevens per waterlichaam, werd hier geen analyse per 
habitattype (of eco- of fysiotooptype) toegepast. 

5.2.1  Niveau 2 - ecotoopniveau 
In de beoordeling op het tweede niveau worden de MEP- en GEP-arealen bepaald voor slik en 
ondiep subtidaal. Hieraan worden dan de actuele arealen ter beoordeling getoetst (zie hoofdstuk 
2). 

Tabel 5.4:  Beoordeling niveau 2 – arealen slik en ondiep subtidaal (ha). * = uit Brys et al. (2005). 

wl waterlichaam slik EQR slik ondiep 
subtidaal 

EQR ondiep 
subtidaal 

a Zeeschelde IV * 442 0,73 342 0,66 

b Zeeschelde III en Rupel 214 0,40 107 0,36 

c Zeeschelde II 95 0,31 49 0,26 

d Zeeschelde I 41 0,16 15 0,06 

e Getijdedurme 47 0,31 1 0,02 

f Dijle en Zenne 19 0,18 14 0,19 

g Getijdenetes 32 0,17 28 0,22 

 

De uiteindelijke beoordeling laat zien dat de bestudeerde waterlichamen als ontoereikend of slecht 
worden aangeduid. Hierbij lopen de beoordelingen van slik en ondiep subtidaal duidelijk parallel. 
Verder valt op dat de meest stroomopwaarts gelegen waterlichamen (Zeeschelde I en de 
zijrivieren) lager scoren dan de meer stroomafwaartse. Tenslotte vermelden we dat voor 
waterlichamen waarvoor Brys et al. (2005) reeds (aan de hand van oudere gegevens) een 
beoordeling op dit niveau uitvoerde (b-d) de EQR-klassen nagenoeg gelijk zijn; enkel het slik van 
Zeeschelde II wordt hier als ontoereikend beoordeeld vs. als slecht door Brys et al. (2005). 
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5.2.2 Niveau 3 - gemeenschapsniveau 

5.2.2.1 AeTV 

Methode 

De beoordeling zoals uitgevoerd in Duitsland voor Elbe en Weser door Krieg (2005, 2007b) is 
vooral ontwikkeld vanuit een rivierecosysteem-achtergrond en lijkt enigszins wat grofmazig 
(saliniteitstolerantie) en/of weinig relevant (rheofilie). Toch lijkt het een optie voor een beoordeling 
op gemeenschapsniveau. De ontwikkelde methode –Ästuartypieverfahrens (AeTV)- valt uiteen in 
drie metrieken: 

1. Aestuar-Typie-Index (AeTI) 

2. Gemiddeld soortenaantal (MAZ) 

3. α-diversiteitsindex van Fisher (ADF) 

- De AeTI-index is gebaseerd op een “open” soortenlijst van indicatorsoorten. Aan deze soorten 
werd een Eco-Wert toegekend, die hun gebondenheid met het systeem weergeeft op een schaal 
van 1 (laag) tot 5 (hoog), op basis van literatuurstudie en expert judgement.  

 

waarbij … 

ECOi = Eco-Wert van de i-de soort 

Gi = indicatorgewicht van de i-de soort 

Ai,k = relatieve abundantie van de i-de soort in het k-de staal 

T = aantal soorten 

N = aantal stalen 

De Ai,k wordt afgeleid uit de Fibonacci-reeks (xi+1 = xi + xi-1), om hiermee de absolute 
abundantiewaarden (ind/m²) om te zetten in relatieve abundantieklassen (FibAI). 

Tabel 5.5:  Relatieve abundantieklassen (naar Krieg 2007a). 

FibAI ondergrens (ind/m²) bovengrens (ind/m²) beschrijving 

0 0 0 geen 

1 1 48 enkele 

2 49 233 weinig 

3 234 1127 weinig tot gemiddeld 

5 1128 5445 gemiddeld 

8 5446 26309 veel 

13 26310 127131 zeer veel 

21 127132 ? massaal 

 



 

 

www.inbo.be KRW doelstellingen Schelde en zijrivieren 79

 

De standaardafwijking op de AeTI wordt gegeven door onderstaande formule (zie hoger voor 
verklaring van de symbolen) (Krieg 2007b). 

 

Voor het gebruik van de AeTI dienen enkele geldigheidscriteria te worden vervuld. Hiervan is het 
belangrijkste dat de standaarddeviatie (δAeTI) groter moet zijn dan 0.3. 

- Het gemiddelde soortenaantal (MAZ) wordt berekend. Een schaling per watertype wordt gebruikt. 

 

waarbij… 

 Sc = gemiddeld soortenaantal 

 δS = standaarddeviatie op Sc 

 Sk =  soortenaantal van k-de staal 

 N = aantal stalen 

 

- De α-diversiteitsindex van Fisher (ADF) is een diversiteitsindex die rekening houdt met het 
gegeven dat een (estuariene benthische) biocoenose veelal opgebouwd is uit een beperkt aantal 
hoog-abundante soorten, alsook een grotere reeks soorten die in lage aantallen worden 
aangetroffen. Dit principe is ook aangetoond voor oligochaeten in NW-Europa (Nijboer et al., 
2004). Ook hier wordt een schaling per watertype gebruikt. 

 

S = aantal soorten; M = aantal individuen 

S = - α ln ( 1 – x ) 

M = α x / ( 1 – x  ) 

Waarden voor ADF in functie van aantal individuen en aantal soorten kunnen getabelleerd 
teruggevonden worden (Fisher et al., 1943; Rice & Demarais, 1996). 

Toepassing 
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De 3 metrieken die de AeTV uitmaken werden berekend per waterlichaam en afgewogen tegen de 
vooropgestelde EQR-klassegrenzen, waarbij waterlichaam b wordt aangeduid als behorend tot het 
(Duitse) type ‘FGW T1 Übergangsgewasser’ en de overige hier beschouwde waterlichaam tot het 
zoete ‘FGW 22.1 Strom der Marschen’ (cf. 22.3 in de tabellen voor MAZ en ADF). 

Tabel 5.6: AeTI – beoordelingstabel (Krieg, 2007b). Von = van; bis = tot; ökologischer Zustand = ecologische 
toestand 

 

Tabel 5.7: MAZ – beoordelingstabel (Krieg, 2007b). Klassifizierung = classificatie. De drie overige kolommen 
hebben betrekking op de onderscheiden watertypen (zie Krieg, 2007). 

 

Tabel 5.8: ADF – beoordelingstabel (Krieg, 2007b). Klassifizierung = classificatie. De drie overige kolommen 
hebben betrekking op de onderscheiden watertypen (zie Krieg, 2007). 

 

Tabel 5.9:  Resultaten AeTV 

code waterlichaam AeTI stdev AeTI MAZ stdev MAZ ADF 
b Zeeschelde III + Rupel 3,762 0,321 2,778 2,849 0,585 
c Zeeschelde II 4,253 0,359 1,500 0,707 0,491 
d Zeeschelde I 3,845 0,316 2,385 2,987 0,717 
e Getijdedurme 3,782 0,332 4,333 3,512 1,054 
f Getijdedijle en Getijdezenne 3,648 0,327 7,500 4,041 1,554 
g Getijdenetes 3,929 0,301 8,000 1,414 1,435 

 

De 3 metrieken worden niet uitgemiddeld of samengevoegd, maar afzonderlijk behandeld om tot 
een totaaloordeel te komen. Hieruit blijkt dat de AeTV alle waterlichamen als ontoereikend tot 
slecht beoordeelt. Waterlichaam f lijkt iets beter te scoren (beste waarde voor AeTI en ADF en op 
één na beste voor MAZ), maar ook dit waterlichaam scoort ondermaats. 

Belangrijke voetnoot is dat het voornaamste geldigheidscriterium voor toepassing van de AeTI 
(δAeTI < 0.3) voor alle bestudeerde waterlichamen (nipt) wordt overschreden, wat strikt genomen 
het gebruik van deze resultaten niet toelaat. Meer monsters nemen moet dit kunnen verhelpen. 

5.2.2.2 Nederland 

Methode 
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In Nederland ontwikkelde men een maatlat voor ‘zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei 
(R8)’ (van der Molen, 2004 werd verworpen/vervangen door Peeters et al., 2008a,b) die vooral van 
toepassing is voor lage getijdenranges. Peeters et al. (2008a,b) maken een onderscheid tussen 
litoraal en profundaal en gebruiken maatlatten voor diversiteit, trofische volledigheid, brakkarakter 
en sedimentvervuiling. Beide eerste indicatoren beroepen zich op de Asterics-software (AQEM), die 
–echter- ontwikkeld werd voor de beoordeling rivierecosystemen. Aan de hand van multivariate 
analyses, werden factoren die van belang zijn voor de samenstelling van de macrofauna in het 
zoetwatergetijdengebied, geïdentificeerd. De patronen die ontstonden bij deze analyses werden 
gecorreleerd met de metrieken, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen patronen met 
betrekking tot algemene verstoring en patronen die verband houden met sedimentverontreiniging. 
Metrieken waarbij de monsters met een goede score (in de 2D-ordinatieplot) duidelijk gescheiden 
liggen van de monsters met een slechte score kwamen in eerste instantie in aanmerking voor 
selectie en gebruik. 

Dit leidde tot de volgende metriekenselectie en maatlat. 

a. Profundaal 

Brakkarakter 

De grenzen tussen de verschillende EQR(ecological quality ratio)-klassen voor deze deelmaatlat 
zijn niet lineair. De grens tussen voldoende en goed wordt gelegd op 0.99 (Tabel 5.10). Dan is het 
relatieve aandeel van brak- en zoutwaterorganismen minder dan 1%. Als meer dan 5% van de 
individuen brakwatersoorten zijn, wordt het monster als ‘ontoereikend’ beoordeeld. 

Tabel 5.10:  EQR-klassegrenzen voor de metriek ‘brakkarakter profundaal’ - uit Peeters et al. (2008a) 

 

Algemene verstoring 

diversiteit => aantal genera / monster:  

Het aantal aangetroffen genera wordt vervolgens gedeeld door 35 (maximale score in historische 
dataset) voor monsters die behoren tot de hoofdstromen. Is het aantal aangetroffen taxa groter 
dan 35, dan wordt de waarde 1 toegekend aan de maatstaf. 

volledigheid voedselweb (aantal voedselgildes):  

Voor het vaststellen van de score voor de maatstaf ‘volledigheid voedselweb’ worden de 
aangetroffen taxa vergeleken met de lijst van voedselgildes (Tabel 5.11) voor de diverse soorten. 
Het aantal verschillende voedselgildes dat aanwezig is in het monster wordt geteld en vervolgens 
gedeeld door het getal 10 (het maximaal aantal gildes dat onderscheiden wordt) 



 

 

82 KRW doelstellingen Schelde en zijrivieren www.inbo.be 

 

Tabel 5.11:  Onderscheiden voedselgildes - uit Peeters et al. (2008a) 

 

dichtheden (‘niet te weinig, niet te veel’) 

Voor het vaststellen van de score voor de maatstaf ‘dichtheden’ wordt het totaal aantal individuen 
per m² dat in een monster is aangetroffen gehanteerd. De optimum dichtheid voor de 
hoofdstromen is 5000. Deze optima zijn bepaald door te vergelijken met abundanties in het 
verleden. De score voor de maatstaf wordt als volgt berekend:  

Indien het totaal aantal individuen kleiner of gelijk is aan het optimum dan wordt de score: 

Score =Abundantie/Optimum 

Indien het totaal aantal individuen groter is dan het optimum dan wordt de score: 

Score= 1 - (Abundantie-Optimum)/(2xOptimum) 

waarbij een negatieve score op 0 gesteld wordt. 

De scores van de drie afzonderlijke maatstaven (diversiteit, voedselweb en dichtheden) worden 
uiteindelijk gemiddeld om tot een algemene uitspraak over de algemene verstoring te komen. De 
EKR-algemene verstoring wordt in een kwaliteitsklasse omgezet, volgens de standaard KRW-
grenzen: EKR: 0.8-1.0 = zeer goed; 0.6-0.8 = goed; 0.4-0.6 = matig; 0.2-0.4 = ontoereikend; 0-
0.2 = slecht. 

Sedimentvervuiling 

aantal vervuilingsindicatoren 

Op basis van de aangetroffen taxa en de lijst met indicatoren (Bijlage A) wordt het aantal 
indicerende taxa bepaald voor schoon sediment, zwak vervuild sediment en vervuild sediment. Op 
basis van deze getallen wordt de score voor de maatstaf bepaald en wel als volgt: 
 

Score = [ # Indicatoren Schoon en Zwak /(# Indicatoren Schoon en zwak + # Indicatoren vervuild + 1)] 

abundantie vervuilingsindicatoren 

Op basis van de aangetroffen taxa met bijbehorende abundanties en de lijst met indicatoren 
(Bijlage) wordt de score voor de maatstaf op de volgende wijze berekend: 

Score =1-{[(1*S + 2*Z + 3*V)/(S + Z + V)]-1}/2 

Waar: S = abundantie schoon sediment indicatoren; Z = abundantie zwak vervuild 
sediment indicatoren; V = abundantie vervuild sediment indicatoren 

De scores van de twee afzonderlijke maatstaven (aantal en abundantie van vervuilingsindicatoren) 
worden uiteindelijk gemiddeld om tot een uitspraak over de sedimentvervuiling te komen. 
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Op basis van de drie deelmaatlatten EKRzoetwater, EKRalgemene verstoring en EKRsedimentvervuiling wordt per 
deelmaatlat een kwaliteitsoordeel gegeven, waarbij het laagste kwaliteitsoordeel als eindoordeel 
voor het profundaal geldt. 

b. Litoraal 

Brakkarakter 

Zie profundaal. 

Diversiteit (aantal genera) 

Voor het vaststellen van de score voor de maatstaf diversiteit litoraal wordt het aantal genera 
geteld dat in het monster is aangetroffen. Het aantal aangetroffen genera wordt vervolgens 
gedeeld door 85 (maximale score in dataset). Is het aantal aangetroffen taxa groter dan 85 dan 
wordt de waarde 1 toegekend aan de maatstaf. De EKR wordt in een kwaliteitsklasse omgezet 
volgens de standaard KRW-grenzen. 

Op basis van de twee deelmaatlatten EKRzoetwater litoraal en EKRdiversiteit litoraal wordt per 
deelmaatlat een kwaliteitsoordeel gegeven, waarbij het laagste kwaliteitsoordeel als eindoordeel 
voor het litoraal geldt. 
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Figuur 5.6:  Beoordelingstabel van de Nederlandse methode (Peeters et al., 2008) 

 



 

 

www.inbo.be KRW doelstellingen Schelde en zijrivieren 85

 

Toepassing 

De metriek ‘brakkarakter’ wordt voor beide habitattypes als zeer goed (= zoet water) beoordeeld. 

Tabel 5.12:  Resultaten metriek ‘brakkarakter’ 

wl waterlichaam profundaal litoraal 
b Zeeschelde III + Rupel 1 0,999 

c Zeeschelde II 1 1 

d Zeeschelde I 1 0,999 

e Getijdedurme 0,999 1 

f Getijdedijle en Getijdezenne 1 0,997 

g Getijdenetes 1 1 

 

De verder berekende metrieken leiden tot de eindconclusie dat alle waterlichaam in slechte 
toestand zijn. Door de metriek ‘abundantie vervuilingsindicatoren’ scoren de waterlichamen b en f 
iets beter, maar ook zij krijgen ‘slecht’ als eindbeoordeling. Voor de waterlichamen c, d en e kon de 
metriek vervuiling niet worden berekend, aangezien de aanwezigheid van vervuilingsindicatoren te 
laag was. Merk op dat dit enigszins vreemd is: de afwezigheid van deze soorten geeft dus bv. geen 
positieve score. 

Tabel 5.13:  Resultaten EQR Nederlandse methode. n.a. = niet beschikbaar (zie tekst) 

WL PROFUNDAAL LITORAAL 

 algemene verstoring vervuiling TOTAAL div 

 div voedsel dens TOTAAL # indic dens indic TOTAAL   

b 0,063 0,101 0,055 0,073 0,127 0,983 0,555 0,073 0,035 

c 0,029 0,100 0,028 0,052 n.a. n.a. n.a. 0,052 0,024 

d 0,023 0,100 0,364 0,162 n.a. n.a. n.a. 0,162 0,032 

e 0,029 0,100 0,069 0,066 n.a. n.a. n.a. 0,066 0,047 

f 0,129 0,100 0,049 0,092 0,120 0,464 0,292 0,092 0,071 

g 0,171 0,100 0 0,090 0,084 0,129 0,106 0,090 0,082 
  

De toepasbaarheid van deze methode op de bestudeerde waterlichamen wordt echter beperkt door 
een aantal aspecten. De in Nederland bestudeerde wateren zijn veelal (semi-)stagnant en 
verschillen in deze vrij sterk van de Schelde en haar zijrivieren. Methodologisch verschilpunt is het 
tot op soort determineren van (larven van) Diptera (vliegen en muggen). Bovendien verloopt de 
bemonstering meer kwalitatief: zo wordt intertidaal (of litoraal) op verschillende manieren 
bemonsterd (boxcorer, handnet, afborstelen van stenen, …). In de Schelde en haar zijrivieren 
worden door INBO enkel standaardmonsters van het zachte substraat bemonsterd. Stenen en 
andere harde substraten vormen een ander habitattype met grotere soortenrijkdom, waardoor een 
beoordeling van onze stalen a.h.v. de Nederlandse methode waarschijnlijk een te streng oordeel 
oplevert, althans voor het litoraal. 

Idealiter zou men de multivariate procedure ter selectie van metrieken op onze eigen gegevens 
moeten toepassen. Hiertoe ontbreken echter de vele abiotische variabelen zoals deze in Nederland 
voorhanden waren. 

Het is echter niet onbelangrijk dat ook in het Nederlandse systeem nog steeds véél van de 
biologische variatie onverklaard blijft, wat de tekortkomingen van de beoordelingsmethode 
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enigszins aanduidt. Bovendien kan over de historisch afgeleide maximumwaarden, die deze 
methode gebruikt, moeilijk ingeschat worden of/hoe deze relevant zijn voor de Schelde. 

5.2.2.3 IOBS 

Methode 

Deze methode betreft de Franse biotische index voor fijne sedimenten op basis van oligochaeten, 
“indice oligochètes de bioindication des sédiments” (IOBS) (AFNOR, 2002).  

IOBS = 10 * S / T 

met:   

- S = totaal aantal taxa geïdentificeerd binnen 100 oligochaeten (indien minder dan 100 
individuen aanwezig: IOBS kan niet worden berekend) 

- T = percentage (in percent) dat de dominante groep binnen de familie Tubificidae uitmaakt 
t.a.v. de totale oligochaetendensiteit (groepen: Tubificiden met capillaire haren en de groep zonder 
deze) (als T = 0; IOBS = 10 * S) 

- IOBS is nul wanneer geen oligochaeten worden aangetroffen 

De berekende waarde wordt ondergebracht in een van 5 kwaliteitsklassen, die eenvoudig 
gekoppeld kunnen worden aan de EQR van de KRW (Tabel 5.14). 

Tabel 5.14:  Beoordelingstabel IOBS en de link met de EQR-klassegrenzen volgens de KRW. 

beoordeling IOBS EQR 
zeer goed > 6 0,8-1 
goed 3-6 0,6-0,8 
matig 2-3 0,4-0,6 
ontoereikend 1-2 0,2-0,4 
slecht < 1 0-0,2 

Toepassing 

De IOBS werd berekend voor elk waterlichaam en leverde de beoordeling “slecht” op voor alle. 

Tabel 5.15: Resultaten IOBS en omgerekende EQR-waarden 

 waterlichaam IOBS EQR 
b Zeeschelde III + Rupel 0,39 0,08 
c Zeeschelde II 0,16 0,03 
d Zeeschelde I 0,25 0,05 
e Getijdedurme 0,65 0,13 
f Getijdedijle en Getijdezenne 0,77 0,15 
g Getijdenetes 0,70 0,14 

 

Vanden Bossche & Bernoud (2001) deelden de laagste EQR-klasse verder op in 2 gelijke delen, 
waarbij de onderste helft een zesde, zwarte kleurcode toebedeeld werd (‘zeer slecht’). Passen we 
deze opdeling toe, dan wordt duidelijk dat de Zeeschelde (nog) slechter scoort dan haar zijrivieren. 
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Tabel 5.16: Resultaten IOBS en omgerekende EQR-waarden met alternatieve kleurcode 

 waterlichaam IOBS EQR 
b Zeeschelde III + Rupel 0,39 0,08 
c Zeeschelde II 0,16 0,03 
d Zeeschelde I 0,25 0,05 
e Getijdedurme 0,65 0,13 
f Getijdedijle en Getijdezenne 0,77 0,15 
g Getijdenetes 0,70 0,14 

 

Vanden Bossche & Bernoud (2001) pasten de methode toe voor 1 locatie in het zoete 
intergetijdengebied van de Schelde te Grembergen. Voor deze locatie, gelegen in waterlichaam c, 
Zeeschelde II,  berekenden ze een IOBS van 0.9, die eveneens in de laagste van 5 EQR-
kwaliteitsklassen valt. 

5.2.2.4 Verdonschot (2006) - AQEM 

Tenslotte vermelden we nog een ander relevant onderzoek, waarbij de indicatorwaarde van 
oligochaeten werd onderzocht in een Europese rivierendataset (Verdonschot, 2006). Hierin linkt 
men 5 indicatorsoorten aan 5 kwaliteitsklassen. Hij geeft o.b.v. de indicatorwaarde van 
oligochaeten (cf. autecologische gegevens in AQEM-databank) de in de Zeeschelde abundante soort 
Limnodrilus udekemianus aan als indicatief voor de laagste EcoQ-klasse, zij het binnen 
rivierecosystemen (s.s.). Soorten indicatief voor de hogere kwaliteitsklassen worden sporadisch 
aangetroffen, terwijl de soort geassocieerd met de hoogste kwaliteit (Spirosperma ferox) helemaal 
ontbreekt. 

Tabel 5.17: Indicatorsoorten (Oligochaeta) per waterlichaam, uitgedrukt in aantal stations van voorkomen. 

 waterlichaam 
Spirosperma 

ferox 

Nais 

communis 

Aulodrilus 

pluriseta 

Ilyodrilus 

templetoni 

Limnodrilus 

udekemianus 
totaal # stations

b Zeeschelde III + Rupel  1  1 9 14 

c Zeeschelde II     1 2 

d Zeeschelde I     3 13 

e Getijdedurme     1 3 

f Getijdedijle en Getijdezenne   2  3 4 

g Getijdenetes     2 2 
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5.2.2.5 Verbanden tussen de toegepaste metrieken 

We zochten correlaties tussen de (deel)metrieken uit de drie eerste methoden. De metriek 
‘vervuiling profundaal’ uit de Nederlandse methode werd hierbij niet beschouwd, aangezien 
hiervoor te weinig waarnemingen (i.e. waterlichamen) beschikbaar waren. 

Tabel 5.18: Correlaties tussen de (deel)metrieken (R²). Waarden die vetgedrukt en in het rood zijn gezet, duiden 
op significante correlaties (p < 0.05). MAZ = gemiddelde soortenaantal; ADF = α-diversiteit van 
Fisher; div prof = diversiteit profundaal; dens prof = densiteit profundaal; voedselgildes prof = 
voedselgildes profundaal; div lit = diversiteit litoraal; IOBS = ‘indice oligochètes de bioindication des 
sédiments’. 

 AeTI MAZ ADF div prof dens prof voedselg ildes prof div lit IOBS

AeTI 1 -0,47 -0,52 -0,27 -0,15 -0,25 -0,43 -0,65

MAZ -0,47 1 0,97 0,91 -0,42 -0,29 0,99 0,92

ADF -0,52 0,97 1 0,81 -0,31 -0,42 0,95 0,93
div prof -0,27 0,91 0,81 1 -0,5 -0,09 0,93 0,72

dens prof -0,15 -0,42 -0,31 -0,5 1 -0,14 -0,41 -0,44

voedselgildes prof -0,25 -0,29 -0,42 -0,09 -0,14 1 -0,28 -0,18

div lit -0,43 0,99 0,95 0,93 -0,41 -0,28 1 0,9

IOBS -0,65 0,92 0,93 0,72 -0,44 -0,18 0,9 1

 

Hieruit blijkt enerzijds een sterke, significante correlatie tussen de metrieken MAZ, ADF, div lit en 
IOBS en anderzijds een duidelijk zwakkere, soms zelfs negatieve, niet-significante correlatie tussen 
AeTI, densiteit profundaal en voedselgildes profundaal versus alle andere metrieken. De slechte en 
(vooral) negatieve correlatie van de AeTI met de andere metrieken valt moeilijk te interpreteren. 
Mogelijkerwijs zijn de toegekende Eco-Wert-waarden niet adequaat voor zoete getijdenwateren. 
We herhalen echter dat strikt genomen de AeTI hier niet mocht toegepast worden, vanwege het 
niet vervullen van de geldigheidcriteria (want alle δAeTI>0.3). Het gebruik van deze metriek voor 
de zoete Schelde en haar zijrivieren verdient in ieder geval grote voorzichtigheid. 

De correlatie tussen MAZ, ADF en div lit hoeft niet te verwonderen, aangezien allen diversiteit-
gerelateerd zijn. De vervuiling en soortenrijkdom integrerende IOBS correleert hier echter ook 
duidelijk mee. Ook de diversiteit in het profundaal lijkt behoorlijk samen te hangen met de IOBS 
(R² = 0.72 en p = 0.11, p-waarde hoog door lage statistische power (n = slechts 6 
waterlichamen)).Bovendien worden bij deze methode uitsluitend zachte substraten bemonsterd 
(geen vermenging/verwarring van taxa uit verschillende habitats). Daarom lijkt deze metriek een 
vrij adequate beoordelingsmethode voor de zoete Schelde en haar zijrivieren. Hierbij dienen enkele 
opmerkingen gemaakt te worden. 

De aanwezigheid van een correlatie tussen metrieken betekent niet dat de grenzen van de 
kwaliteitsklassen en dus de beoordeling gepast gekozen zijn. 

Er is nood aan standaardisatie van de bemonsteringsstrategie en -methodiek: 

● repeated measures vs. random stratified sampling design 

● materiaal 

● zowel sub- als intertidaal bemonsteren  

● oppervlak 

● seizoenale en interannuele variatie 

● aanpassing klassegrenzen voor oligohalien (bv. IOBS)? 
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Een nadeel van de IOBS is dat determinatie van oligochaeten tot op soort dient te gebeuren, wat 
arbeidsintensief is. 

5.2.2.6 Besluit niveau 3 

De eindbeoordeling is voor de zes bestudeerde waterlichamen ‘slecht’. De zijrivieren scoren voor 
bepaalde metrieken iets beter dan de zoete Zeeschelde s.s. 

Hoewel methodologische onvolkomenheden bestaan en een systeem-specifiek beoordelingssysteem 
niet voorhanden is(/kan zijn), dient vermeld dat de IOBS als meest waardevolle metriek naar voor 
komt, omwille van zijn goede correlatie met andere (aldus eerder overbodige) metrieken en zijn 
integratie van diversiteit en vervuilingsindicatie. Aanvullend lijkt een metriek voor totale densiteit 
en/of biomassa wenselijk. 

In de toekomst zou aanvullend per habitattype moeten bemonsterd worden. Aanpassingen van de 
EQR-klassegrenzen moeten hierbij overwogen worden. Er zou ook overwogen kunnen worden 
gericht aanvullende habitattypes, die niet tot het zacht substraat behoren maar wel een integraal 
deel van het systeem uitmaken, te bemonsteren (harde substraten, schorkreken, bodemnabije 
waterlaag (epi- en hyperbenthische fauna), …). 

5.2.3 Totale beoordeling 
Als totale beoordeling dienen de beide hiërarchische beoordelingsniveaus te worden 
samengevoegd, zoals in Brys et al. (2005).  

 

Figuur 5.7: Overzicht maatlat macroinvertebraten (Brys et al., 2005). 
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De gebruikte formule dient hiertoe echter te worden aangepast, daar het ecosysteem niveau in 
deze beoordeling niet werd gebruikt. Voor het within-ecotope niveau (of niveau 3) gebruiken we de 
IOBS-maatlat. De formule kan als volgt herleid worden. 

ECO3
BEN = (INDEcotope + INDWithin-Ecotope) / 2 

Tabel 5.19:  Beoordeling niveau 2 – arealen slik en ondiep subtidaal (ha) . * = als Brys et al. (2005). INDEcotope is 
het gemiddelde van EQR slik en EQR ondiep subtidaal 

wl waterlichaam slik EQR slik ondiep subtidaal EQR ondiep subtidaal INDEcotope 

a Zeeschelde IV * 442 0,73 342 0,66 0,70 

b Zeeschelde III en Rupel 214 0,40 107 0,36 0,38 

c Zeeschelde II 95 0,31 49 0,26 0,28 

d Zeeschelde I 41 0,16 15 0,06 0,11 

e Getijdedurme 47 0,31 1 0,02 0,16 

f Dijle en Zenne 19 0,18 14 0,19 0,19 

g Getijdenetes 32 0,17 28 0,22 0,19 
 

De verder gebruikte IOBS-waarden voor het niveau 3 bevinden zich -na omrekening- langsheen 
een lineaire schaal met 5 klassen, zoals aangewend voor niet-sterk veranderde waterlichamen. 
Hier voeren we echter de aanpassing door zoals aangegeven in Brys et al. (2005; onderaan p. 10): 
de EQR voor het MEP is 1, waaronder vier klassen worden afgebakend met klassegrenzen 0,75 
(GEP), 0,50 (ondergrens matig) en 0,25 (ondergrens ontoereikend) op de lineaire EQR- 
schaalverdeling. De getransformeerde scores voor deze rapportage worden dan: 

Score T= OGT+(scoreNT-OG NT)/BG NT-OG NT)* 0,25 

 (4 klassen met klassegrenzen 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1) 

in plaats van 

Score T= OGT+(scoreNT-OG NT)/BG NT-OG NT)* 0,2  

(5 klassen met klassegrenzen 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1) 

Tabel 5.20:  Resultaten IOBS en omgerekende EQR-waarden, aangepast volgens Brys et al. (2005) (zie tekst). 

wl waterlichaam IOBS INDWithin-Ecotope 

b Zeeschelde III + Rupel 0,39 0,10 

c Zeeschelde II 0,16 0,04 

d Zeeschelde I 0,25 0,06 

e Getijdedurme 0,65 0,16 

f Getijdedijle en Getijdezenne 0,77 0,19 

g Getijdenetes 0,70 0,18 
 

Tabel 5.21:  Totale beoordeling benthos. * = als Brys et al. (2005). 

wl waterlichaam INDEcotope INDWithin-Ecotope EQR-totaal 

a Zeeschelde IV * 0,70 0,71 0,71 

b Zeeschelde III + Rupel 0,38 0,10 0,24 

c Zeeschelde II 0,28 0,04 0,16 

d Zeeschelde I 0,11 0,06 0,09 

e Getijdedurme 0,16 0,16 0,16 

f Getijdedijle en Getijdezenne 0,19 0,19 0,19 

g Getijdenetes 0,19 0,18 0,18 
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Hierbij stellen we vooraf reeds vast dat alle (behalve deze van waterlichaam a, zoals deze hier uit 
Brys et al. (2005) werd gehaald) beoordelingen in de laagste EQR-klassen vallen, i.e. ontoereikend 
of slecht. Daar waar de zijrivieren op niveau 3 iets beter lijken te scoren, bekwamen deze, alsook 
het meest stroomopwaarts gelegen deel van de hoofdstroom, een lagere score op niveau 2. De 
zijrivieren vertonen dus een iets betere toestand van de macrobenthische gemeenschappen, terwijl 
het tekort aan habitatareaal er groter. Belangrijker is echter dat alle waterlichamen ver beneden de 
GEP-ondergrens blijven en maatregelen zich dus in alle lijken op te dringen. 
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6. Vis  

6.1  Inleiding 

De habitatvereisten voor visgemeenschappen in MEP/GEP-conditie zijn beschreven in Breine et al. 
(2008b). We kunnen geen uitsluitsel geven over de abundantie van visgemeenschappen. Wel 
kunnen we bepalen welke functionele groepen of gilden vertegenwoordigd moeten zijn en wanneer 
(seizoenale variatie). De gilden of functionele groepen bevatten vissen met gelijke eigenschappen 
en eisen en zijn bepaald volgens Breine et al. (2008a). Op die manier kunnen we een lijst opmaken 
van soorten die kunnen voorkomen wanneer het estuarium zich in een MEP- of GEP-toestand 
bevindt. Diezelfde lijst gebruiken we ook voor het ontwikkelen van een visindex. Een visindex is 
opgebouwd uit verschillende metrieken. De som van de metriekscores levert een waarde voor de 
index of een beoordeling voor de ecologische toestand van het biologisch kwaliteitselement vis in 
het betreffende oppervlaktewaterlichaam. In dit hoofdstuk worden voor de verschillende 
saliniteitszones binnen het Schelde-estuarium indexen voorgesteld. 

6.2  Werkwijze 

6.2.1  Preclassificatie 
De keuze van relevante en goede metrieken is gebaseerd op de gevoeligheid van de metriek voor 
antropogene drukken, die leiden tot habitatdegradatie (en biodiversiteitsverlies). Deze drukken 
worden voor elke locatie gekwantificeerd volgens de methode van Aubry and Elliott (2006) (Psite - 
zie Tabel 6.1) tot een habitatscore. Daarnaast werden expliciet voor diadrome soorten (Pdia met 
zuurstofconctratie als indicator) en habitat-gevoelige soorten (Mhab - kanalisatie en 
baggeractiviteiten) drukken bepaald.  

Tabel 6.1:  Classificatie indicatoren en grenswaarden om de habitatstatus (PSite), de habitatstatus expliciet voor 
de diadrome soorten (Pdia) en habitatkwaliteit (Phab) voor habitat-gevoelige soorten te bepalen. 
Scores variëren van 0 (uitstekend) to slecht (4). * = Pdia is bepaald op locatie niveau op het moment 
van de visvangst 

 Score 

Parameter 0 1 2 3 4 

Minimum jaarlijks opgeloste zuurstof (%) >80 80 & >70 70 & >50 50 & >30 ≤30 

Benthos (jaarbasis) mesohaliene zone Classificatie zoals in Brys et al., 2005 

Intertidaal oppervlakteverlies (%) 0 <20 ≥20 & <30 ≥30 & <50 ≥50 

Landverlies (%) 0 <5 ≥5 & <40 ≥40 & <60 ≥60 

Havens en jachthavenactiviteiten 
(aan/afwezigheid) geen    Ja 

Industriële activiteiten (gradatie) laag  matig  hoog 

Baggeractiviteiten (aan/afwezigheid) No    Yes 

      

Totale score  PSite 7 8 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 

Pdia (zuurstofverzadiging%)*  <110 >90 
≤120 & >110 

≤90 & >75 

≤139 & >120 

≤75 & >38 
>139 & ≤38 

Percentage kanalisatie 0 <20 ≥20 & <30 ≥30 & <50 ≥50 

Phab: baggerscore + % kanalisatie 2 2 3 4 6 

Appreciatie = kwaliteit uitstekend hoog matig ontoereikend slecht 
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Een eerste indicator in de PSite groep is de jaarlijkse minimale zuurstofverzadiging (%) voor de 
jaren 1995-2008 bekomen via de OMES-databank. Intertidaal oppervlakteverlies (%) en 
landverlies (%) werden bepaald ten opzichte van de intertidale oppervlaktes in 1960 en 1890 (Van 
Braeckel et al , 2006). Het verlies aan intertidaal gebied is gedefinieerd als oppervlakteverlies van 
intertidaal begroeid gebied. Landverlies is het verlies aan slik ten voordele van 
industrieontwikkeling. Via luchtfoto’s werd de aanwezigheid van haven- en jachthavenactiviteiten 
onderzocht, waarbij ook rekening werd gehouden met het aantal boten. Industriële activiteiten 
werden op het terrein genoteerd en gescoord op basis van expert judgement. De Afdeling 
Maritieme Toegang (AMT) verschafte ons gegevens over baggeractiviteiten. Voor de diadrome 
soorten beschouwden we de zuurstofconcentratie op het moment van de staalname (eigen meting 
of VMM-databank). Tenslotte bepaalden we een derde preclassificatiescore op basis van twee 
parameters en wel specifiek voor habitat-gevoelige soorten. De groep van habitat-gevoelige 
soorten bevat soorten die speciale eisen stellen aan hun habitat met betrekking tot voortplanting 
en opgroeien van de larven. We analyseerden kanalisatiepercentage, baggeractiviteiten en 
oeververstevigingen als parameters. Elke individuele indicator werd gescoord van 0 tot 4 op basis 
van grenswaarden gegeven in Tabel 6.1. De bekomen resultaten moeten niet als absolute 
kwaliteitswaarden beschouwd worden maar eerder als een manier om de menselijke drukken te 
schalen langsheen de verschillende zones. 

6.2.2 Visgegevens 
Voor het ontwikkelen van de visindex gebruiken we gegevens van 33 verschillende locaties in het 
estuarium (Figuur 6.1). Op elke locatie werden één of twee dubbele schietfuiken (type 120/8) 
geplaatst op de laagwaterlijn parallel met de oever. De volgende dag werden de netten bij eb 
leeggemaakt, alle gevangen vis werd tot op soortniveau gedetermineerd, gemeten en gewogen. 
Alle resultaten werden voor de statistische analyses omgerekend tot fuikdagvangsten.  

 
Figuur 6.1: Locaties langsheen de Schelde bemonsterd van 1995 tot en met 2008 

Over een periode van 13 jaar (1995-2008) voerden we 1311 afvissingen uit. Gezien we de 
mesohaliene zone hier niet beschouwen, houden we 995 afvissingen in 28 locaties over. 
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6.2.3 Bepalen van kandidaat-metrieken 
Voor elke zone in het estuarium selecteerden we op basis van hun ecologische relevantie en 
gevoeligheid enkele metrieken. Elke metriek moet een voor vis relevante estuariene functie 
beschrijven en voldoen aan de criteria opgesteld in de KRW. Breine et al. (2008) construeerden 
een aanwezigheidlijst voor elke saliniteitszone in de GEP- en MEP-status. Voor deze studie 
gebruiken we enkel de vissen in de GEP-referentielijst. Voor elk van deze soorten bepaalden we op 
basis van de ecologische eisen voor welke metrieken de soort meescoort. Dit gebeurde op basis 
van vorig werk (Belpaire et al., 2000; Breine et al., 2004, 2007). Voor elke locatie waar we vis 
vingen, werden alle metriekwaarden berekend.  

6.2.4 Data-analyse: metriekselectie 
We voerden verkennende analyses uit om het effect na te gaan van de zone (spatiale effecten) en 
temporele effecten (jaar en seizoen) op de variatie van metriekwaarden. We testen de variaties 
binnen de factoren (type, jaar, seizoen) met een Levene-test. Wanneer we met deze test een 
significante respons bekwamen (gelijke variaties), pasten we de Welsh-ANOVA toe. Met de 
Shapiro-Wilk normaliteitstest controleerden we de normaalverdeling van de gegevens op de 
ANOVA-residuelen. Bij afwezigheid van normaalverdeling voerden we een Kruskal-Wallis-test uit. 
Visuele analyse werd uitgevoerd op de variabiliteitsverdeling van de metriekwaarden ten opzichte 
van de verschillende preclassificaties (PSite, Pdia en Phab) in de verschillende zones. Enkel op deze 
metrieken die reageerden, d.w.z. een logische distributie vertonen, controleerden we ook het 
gedrag in functie van tijd (jaar en seizoen). Deze testen werden herhaald met gegevens van enkele 
fuikvangsten (1 of 2 fuiken gedurende 1 dag). De verdeling van vissoorten in de geselecteerde 
metrieken gebruikten we om redundantie te voorkomen. 

6.2.5 Het scoren van de metrieken en bepalen van grenswaarden 
van de IBI 

Het bepalen van de grenswaarden gebeurde op basis van de GEP-referentielijst (Breine et al., 
2008). Deze lijst geeft het aantal soorten per gilde (metriek) weer. In de verschillende zones 
werden deze aantallen gebruikt om voor de geselecteerde gilden het maximaal aantal soorten en 
de relatieve vertegenwoordiging in de soortensamenstelling te berekenen in GEP-toestand. Het 
toepassen van trisectie (Breine et al., 2004) op de 90-percentiel metriekwaarden geeft ons de 
grenswaarden van de andere statusklassen. De som van de individuele metrieken geeft de 
ecologische kwaliteitsratio (EQR), variërend van 0 tot 1. Voor de finale beoordeling passen we het 
“one out, all out” principe toe. Tot slot valideren we de nieuwe index. Bij een interne validatie 
gebruiken we de calibratievisvangstgegevens in de verschillende zones om de visindex te 
berekenen. De bekomen waarden vergelijken we met de preclassificatiegegevens. Bij een externe 
validatie gebruiken we dezelfde preclassificatie maar berekenen we met onafhankelijke 
visgegevens de visindex.  

6.3  Resultaten 

We beperken ons in deze studie tot het oligohaliene en zoetwatergedeelte, inclusief zijrivieren, van 
de Zeeschelde. In Breine et al. (2007) wordt het ontwikkelen van een visindex voor het 
mesohaliene uiteengezet.  

6.3.1 Vangstresultaten 1995-2008 
De percentuele bijdrage van elke soort illustreren we in Figuur 6.2, Figuur 6.3 en Figuur 6.4, 
waarbij de hoofdstroom onderverdeeld wordt in een zoetwatergetijdengebied en een oligohaliene 
zone.  
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6.3.1.1 Hoofdstroom zoetwatergetijdengebied  
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Figuur 6.2: Percentuele bijdrage per soort aan de fuikvangsten in het zoetwatergetijdengebied van de Zeeschelde 

voor de periode 1997-2008 (N=216). 

 

6.3.1.2 Zijrivieren 
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Figuur 6.3: Percentuele bijdrage per soort aan de fuikvangsten in de zijrivieren voor de periode 2003-2008 
(Rupel-gegevens zijn hier niet bij) N=29. 
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6.3.1.3 Hoofdstroom oligohaliene zone 

In de oligohaliene zone hebben we de Rupel als zijrivier, en twee OMES-segmenten nl. 13 en 14 
(Hoffmann & Meire, 1979), die we samen nemen in de analyse. Het totaal aantal vangsten per 
fuikdag voor de periode 2003-2008 is geïllustreerd in Figuur 6.4. 
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Figuur 6.4: Percentuele bijdrage per soort aan de fuikvangsten in de oligohaliene zone van de Zeeschelde voor de 
periode 2003-2008 (N=150). 

Tabel 6.2 geeft voor de verschillende zones per soort de percentuele vangstaantallen weer. Het 
aantal vangsten en de periodes verschillen van zone tot zone en daarom kunnen we de gegevens 
niet echt gebruiken om te vergelijken. De resultaten geven enkele een aanduiding van de 
vissamenstelling. 

Tabel 6.2:  Vangstfrequentie uitgedrukt als aantal vangsten in de verschillende zones voor de periode 1995-2008. 
In vetjes de soorten die tot de referentielijst van de bewuste zone horen. (aantal afvissingen) 

Wetenschappelijke naam Soort 
Oligohaliene 

(617) 
Zoetwater 

(283) 
Zijrivieren 

(95) 

Abramis brama Brasem 142 85 10 

Alburnus alburnus Alver 2 3 2 

Alosa fallax Fint 13 1 0 

Ammodytes tobianus Kleine zandspiering 2 0 0 

Anguilla anguilla Paling 431 165 68 

Atherina presbyter Grote koornaarvis 18 0 0 

Barbatula barbatula Bermpje 0 0 5 

Blicca bjoerkna Kolblei 61 172 43 

Carassius carassius Kroeskarper 5 0 2 

Carassius gibelio Goudvis of Giebel 189 120 51 

Chelidonichthys lucernus Rode poon 3 0 0 

Clupea harengus Haring 301 7 1 

Cottus gobio Rivierdonderpad 0 2 3 

Cyprinus carpio Karper 38 88 28 

Dicentrarchus labrax Zeebaars 221 6 0 

Echiichthys vipera Kleine pieterman 3 0 0 

Esox lucius Snoek 5 3 1 

Gadus morhua Kabeljauw 3 0 0 

Gasterosteus aculeatus 
Driedoornige 
stekelbaars 133 112 47 
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Gobio gobio Riviergrondel 0 0 14 

Gymnocephalus cernuus Pos 21 76 5 

Lampetra fluviatilis Rivierprik 4 3 1 

Lampetra planeri Beekprik 5 11 0 

Lepomis gibossus Zonnebaars 15 30 6 

Leucaspisus delineatus Vetje 3 3 1 

Leuciscus cephalus Kopvoorn 0 0 4 

Leuciscus idus Winde 10 11 20 

Leuciscus leuciscus Serpeling 0 0 1 

Limanda limanda Schar 2 0 0 

Liparis montagui Kleine slakdolf 1 0 0 

Liza ramado Dunlipharder 35 26 0 

Merlangius merlangus Wijting 6 0 0 

Osmerus eperlanus Spiering 42 13 1 

Perca fluviatilis Baars 213 156 55 

Platichthys flesus Bot 423 162 32 

Pomatoschistus lozanoi Lozano's grondel 1 0 0 

Pomatoschistus microps Brakwatergrondel 217 38 27 

Pomatoschistus minutus Dikkopje 184 13 0 

Pseudorasbora parva Blauwbandgrondel 41 91 34 

Pungitius pungitius 
Tiendoornige 
stekelbaars 20 14 3 

Rhinonemus cimbrius Vierdraadige meun 1 0 0 

Rhodeus sericeus Bittervoorn 55 38 20 

Rutilus rutilus Blankvoorn 527 254 87 

Salmo trutta Beekforel 1 0 0 

Sander lucioperca Snoekbaars 302 161 27 
Scardinius 
erythrophthalmus Rietvoorn 46 152 18 

Silurus glanis Europese meerval 0 3 5 

Solea solea Tong 96 0 1 

Sprattus sprattus Sprot 1 0 0 

Syngnathus acus Grote zeenaald 13 0 0 

Syngnathus rostellatus Kleine zeenaald 1 0 0 

Tinca tinca Zeelt 8 8 1 

Trachurus trachurus Horsmakreel 3 0 0 

Trisopterus luscus Steenbolk 12 0 0 

Zoarces viviparus Puitaal 1 0 0 

 

In de oligohaliene zone vingen we 49 verschillende soorten en met uitzondering van de grote 
modderkruiper (Misgurnus fossilis), zeedonderpad (Myoxocephalus scorpius) en de zeeprik 
(Petromyzon marinus) kwam elke referentiesoort minstens éénmaal voor in de vangsten. In het 
zoetwater vingen we 32 verschillende soorten. Vier van de referentiesoorten werden nooit 
gevangen: kroeskarper (Carassius carassius), grote modderkruiper, zeeprik en beekforel (Salmo 
trutta). In de zijrivieren vingen we ondanks het lager aantal afvissingen 33 verschillende soorten. 
Van de referentielijst ontbreken fint (Alosa fallax), kleine modderkruiper (Cobitis taenia), 
dunlipharder (Liza ramado) en de grote modderkruiper. Voor het berekenen van de 
metriekwaarden worden enkel de soorten in de referentielijst in aanmerking genomen.  
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6.3.2 Kandidaat-metrieken 
We selecteerden 22 kandidaat-metrieken op basis van een uitgebreide literatuurstudie (Cooper et 
al., 1994; Elliott & Dewailly, 1995; Deegan et al., 1997; Costa & Cabral, 1999; Araújo et al., 1999; 
Galatowitsch et al., 1999; Williams & Zedler, 1999; Araújo et al., 2000; Peterson et al., 2000; 
Breine et al., 2001; Gelwick et al., 2001; Adriaenssens et al., 2002a, 2002b; Bate et al., 2002; 
Castillo-Rivera et al., 2002; Hughes et al., 2002; Thiel et al., 2003; van Emmerik, 2003; Borja et 
al., 2004; Coates et al., 2004; Jager & Kranenbarg, 2004; Breine et al., 2007; Elliott et al., 2007).  

Tabel 6.3:  Overzicht van de kandidaat-metrieken en hun relevantie (1 of 0) voor elke zone  

Metriek Oligohaliene Zoetwater Zijrivier 

estuarien residente soorten  1 0 0 

diadrome soorten  1 1 1 

zoetwater soorten 1 1 1 

mariene juveniele soorten 1 0 0 

marine dwaalgasten 1 0 0 

marien seizoenale migratoren 0 0 0 

intolerante soorten 1 1 1 

tolerante soorten 1 1 1 

fragmentatie-gevoelige soorten 1 1 1 

habitat-gevoelige soorten 1 1 1 

benthische soorten (stratum) 1 1 1 

gespecialiseerde voortplanting 1 1 1 

viseters 1 1 1 

invertivoren 0 1 1 

omnivoren 0 1 1 

rheofiele (A) soorten 0 1 1 

rheofiele (B) soorten 0 1 1 

eurytope soorten 0 1 1 

limnofiele soorten 0 0 1 

Shannon-Wiener index  1 1 1 

totaal aantal soorten 1 1 1 

 

Het toekennen van de vissoorten van de Schelde tot één of meerdere metrieken staat in tabel A in 
bijlage. Dit is het resultaat van een studie uitgevoerd door Breine et al., 2008b. 

6.3.3 Preclassificatie van de locaties 
De resultaten van de preclassificatie zijn opgenomen in tabel B in bijlage. Daarbij stellen we vast 
dat geen enkele locatie drukvrij is.  

6.3.4 Selectie van de metrieken per zone 
De resultaten van de verkennende analyses met kandidaat-metriekwaarden berekend op basis van 
de referentielijst in GEP-status staan in bijlage. Voor de factor ‘zone’ (type) vonden we voor alle 
metriekwaarden een normaalverdeling (Tabel C) behalve voor het aantal mariene dwaalgasten 
(MpiMas) en fragmentatie-gevoelige soorten. De metriekwaarden verschillen significant naargelang 
de zone met uitzondering van MpiMas (p=0.3679) in de mesohaliene zone. We kunnen daaruit 
reeds besluiten dat we voor elke zone een type-specifieke visindex zullen moeten ontwikkelen. 
Voor de factor ‘jaar’ (Tabel D) waren alle metriekwaarden significant verschillend, behalve de 
rheofiele A soorten (MpiRha en MnsRha p= 0.0992 en 0.1002 respectievelijk). Bij het splitsen in 
seizoenen vonden we gelijkaardige resultaten (Tabel E). De volgende metrieken zijn blijkbaar 
onafhankelijk van het seizoen: percentage mariene seizoenale juveniele individuen; mariene 
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dwaalgasten (%); percentage mariene seizoenale migratoren; percentage intolerante soorten en 
percentage rheofiele A individuen. Bij de combinatie van jaar en seizoen verdwijnen de verschillen, 
behalve voor de metriekwaarden van de zijrivieren (Tabel F). De gebruikte afkortingen staan 
hieronder en (nogmaals in tabel G) verklaard. De berekende grenswaarden op basis van de 
referentiesoorten staan in Tabel 6.4. 

Tabel 6.4:  Maximum aantal soorten en relatieve percentages in de verschillende zones in de Zeeschelde.  

mtr metrieken oligohalien zoetwater zijrivieren 

MnsBen Totaal aantal benthische soorten 12 6 8 

MnsDia Totaal aantal diadrome soorten 8 8 6 

MnsErs Totaal aantal of estuarien residente soorten 6 0 0 

MnsEur Totaal aantal eurytope soorten 0 12 12 

MnsFra Totaal aantal versnippering gevoelige soorten 12 13 12 

MnsFws Totaal aantal zoetwater soorten 13 14 16 

MnsHab Totaal aantal habitat gevoelige soorten 15 10 11 

MnsInt Totaal aantal pollutie intolerante soorten 9 7 6 

MnsInv Totaal aantal invertivore soorten 0 6 9 

MnsLim Totaal aantal limnofiele soorten 0 0 5 

MnsMas Totaal aantal mariene dwaalgasten 1 0 0 

MnsMjs Totaal aantal of marien juvenile migratoren 3 0 0 

MnsMss Totaal aantal marien seizoenale migratoren 0 0 0 

MnsOmn Totaal aantal omnivore soorten 0 6 6 

MnsPis Totaal aantal piscivore soorten 13 10 7 

MnsRha Totaal aantal rheofiele (A) soorten 0 4 1 

MnsRhb Totaal aantal rheofiele (B) soorten 0 3 4 

MnsSpa Totaal aantal soorten met specifieke 
voortplantingseisen 

4 8 12 

MnsTol Totaal aantal tolerante soorten 16 15 16 

MnsTot Totaal aantal soorten 31 22 22 

MpiBen Percentage benthische individuen 38,71 34,78 36,36 

MpiDia Percentage migratoren 25,81 36,36 27,27 

MpiErs Percentage estuarien residente individuen 19,35 0,00 0,00 

MpiEur Percentage eurytope individuen 0,00 52,17 54,55 

MpiFra Percentage versnippering gevoelige individuen 38,71 59,09 54,55 

MpiFws Percentage zoetwater individuen 41,94 60,87 72,73 

MpiHab Percentage habitat gevoelige individuen 48,39 47,83 50,00 

MpiInt Percentage pollutie intolerante individuen 29,03 31,82 27,27 

MpiInv Percentage invertivore individuen 0,00 26,09 40,91 

MpiLim Percentage limnofiele individuen 0,00 0,00 22,73 

MpiMas Percentage mariene dwaalgasten 3,23 0,00 0,00 

MpiMjs Percentage marien juvenile migratoren 9,68 0,00 0,00 

MpiMss Percentage mariene seizoenale migratoren 0,00 0,00 0,00 

MpiOmn Percentage omnivore individuen 0,00 26,09 27,27 

MpiPis Percentage piscivore individuen 41,94 47,83 31,82 

MpiRha Percentage rheofiele (A) individuen 0,00 17,39 4,55 

MpiRhb Percentage rheofiele (B) individuen 0,00 13,04 18,18 

MpiSpa Percentage individuen met speciale voortplantingseisen 12,90 34,78 54,55 

MpiTol Percentage tolerante individuen 51,61 68,18 72,73 

 

Op basis van de visuele selectie, waarbij de variabiliteit van de metriekwaarde wordt uitgezet ten 
opzichte van drukken, bleek dat er geen significante verschillen waren tussen de druktypes voor de 
reagerende metrieken. Enkel in PSite kregen we duidelijke reacties. Figuur 6.5 illustreert de 
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variatie van de metriek percentages ‘invertivore soorten’ in de verschillende drukklassen (PSite) bij 
de zijrivieren. 
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Figuur 6.5: Variatie van de metriekpercentages invertivore soorten in de verschillende drukklassen (PSite) bij de 
zijrivieren. 

De resultaten van deze analyse staan in bijlage (Tabel H). De resultaten van dezelfde analyse met 
de ‘ééndagvangsten’ ten opzichte van PSite staan in Tabel 6.5. 

Tabel 6.5:  Metriekreactie ten opzichte van druk (PSite) in de verschillende zones (1; 2 fuiken/1dag)  

Metriek Oligohaliene Zoet Zijrivier 

MpiErs + - - 

MpiDia - + - 

MpiMjs - - - 

MpiMas - - - 

MpiMss - - - 

MpiInt + - - 

MpiTol + - - 

MpiFra - + - 

MpiHab + + - 

MpiBen + + + 

MpiSpa + + - 

MpiPis - + + 

MpiInv - + + 

MpiOmn - + + 

MpiRha - - - 

MpiRhb - - + 

MpiEur - - + 

MpiLim - - - 

MpiFws - - + 

MnsTot - + - 

MnsErs + - - 

MnsDia + + - 

MnsMjs - - - 

MnsMss - - - 

MnsMas - - - 

MnsInt (+) (+) - 

MnsTol + - + 

MnsFra (+) + - 

MnsHab + + - 
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MnsBen + + - 

MnsSpa (+) + - 

MnsPis - + - 

MnsInv - + - 

MnsOmn - - + 

MnsRha - - - 

MnsRhb - - - 

MnsEur - - + 

MnsLim - - - 

MnsFws - + - 

 

Op basis van deze resultaten selecteerden we uit de kandidaten in totaal 28 metrieken (Tabel 6.6)  

Tabel 6.6:  Geselecteerde metrieken 

Metriek Oligohaliene Zoet Zijrivier Voorkomen 

MpiBen 1 1 1 3 

MpiHab 1 1 0 2 

MnsDia 1 1 0 2 

MnsInt 1 1 0 2 

MnsTol 1 0 1 2 

MnsHab 1 1 0 2 

MnsBen 1 1 0 2 

MpiSpa 1 1 0 2 

MpiPis 0 1 1 2 

MpiInv 0 1 1 2 

MpiOmn 0 1 1 2 

MpiErs 1 0 0 1 

MpiInt 1 0 0 1 

MpiTol 1 0 0 1 

MnsErs 1 0 0 1 

MpiDia 0 1 0 1 

MpiFra 0 1 0 1 

MpiRhb 0 0 1 1 

MpiEur 0 0 1 1 

MpiFws 0 0 1 1 

MnsTot 0 1 0 1 

MnsFra 0 1 0 1 

MnsSpa 0 1 0 1 

MnsPis 0 1 0 1 

MnsInv 0 1 0 1 

MnsOmn 0 0 1 1 

MnsEur 0 0 1 1 

MnsFws 0 1 0 1 

 

Slechts één metriek reageert goed in de drie verschillende zones. In de oligohaliene hebben we 12 
metrieken. In het zoetwater hebben we 18 goed reagerende metrieken en 10 in de zijrivieren. De 
geselecteerde metrieken en hun grenswaarden berekend op basis van de gegevens in Tabel 4 
gecombineerd met toepassing van trisectie staan in Tabel 6.7. 

 



 

 

 Tabel 6.7:  Preselectie van kandidaatmetrieken en grenswaarden (% is relatieve abundantie) berekend op basis van de referentie in de GEP status. NA = niet toepasbaar 

 zone grenswaarden 
oligohaliene zoetwater zijrivieren metriek 
goed (GEP) matig ontoereikend slecht goed (GEP) matig ontoereikend slecht goed (GEP) matig ontoereikend slecht 

MpiErs >21.88 ≤21.88 >14.59 ≤14.59 >7.29 ≤7.29 NA NA NA NA NA NA NA NA 
MpiDia NA NA NA NA >39.13 ≤39.13 

>26.09 
≤26.09 >13.04 ≤13.04 NA NA NA NA 

MpiInt >31.25 ≤31.25 >20.83 ≤20.83 >10.42 ≤10.42 NA NA NA NA NA NA NA NA 
MpiFra NA NA NA NA >60.87 ≤60.87 

>40.58 
≤40.58 >20.29 ≤20.29 NA NA NA NA 

MpiTol <16.67 ≥16.67 <33.33 ≥33.33 <50 ≥50 NA NA NA NA NA NA NA NA 
MpiHab >50.00 ≤50.00 >33.33 ≤33.33 >16.67 ≤16.67 >47.83 ≤47.83 

>31.89 
≤31.89 >15.94 ≤15.94 NA NA NA NA 

MpiBen >40.63 ≤40.63 >27.09 ≤27.09 >13.54 ≤13.54 >34.78 ≤34.78 
>23.19 

≤23.19 >11.59 ≤11.59 >36.36 ≤36.36 >24.24 ≤24.24 >12.12 ≤12.12 

MpiSpa >12.50 ≤12.50 >8.33 ≤8.33 >4.17 ≤4.17 >34.78 ≤34.78 
>23.19 

≤23.19 >11.59 ≤11.59 NA NA NA NA 

MpiPis NA NA NA NA >47.83 ≤47.83 
>31.89 

≤31.89 >15.94 ≤15.94 >31.82 ≤31.82 >21.21 ≤21.21 >10.61 ≤10.61 

MpiInv NA NA NA NA >26.09 ≤26.09 
>17.39 

≤17.39 >8.70 ≤8.70 >40.91 ≤40.91 >27.27 ≤27.27 >13.64 ≤13.64 

MpiOmn NA NA NA NA <8.70 ≥8.70<17.39 ≥17.39 <26.09 ≥26.09 <9.09 ≥9.09 <18.18 ≥18.18<27.27 ≥27.27 
MpiRhb NA NA NA NA NA NA NA NA >18.18 ≤18.18 >12.12 ≤12.12 >6.06 ≤6.06 
MpiEur NA NA NA NA NA NA NA NA <18.18 ≥18.18<36.37 ≥36.37<54.55 ≥54.55 
MpiFws NA NA NA NA NA NA NA NA >72.73 ≤72.73 >48.49 ≤28.49 >24.24 ≤24.24 
MnsTot NA NA NA NA ≥23 <23 ≥15.3 <15.3 ≥7.7 <7.7 NA NA NA NA 
MnsErs ≥7 <7 ≥4.7 <4.7 ≥2.3 <2.3 NA NA NA NA NA NA NA NA 
MnsDia ≥9 <9 ≥6 <6 ≥3 <3 ≥9 <9 ≥6 <6 ≥3 <3 NA NA NA NA 
MnsInt ≥10 <10 ≥6.7 <6.7 ≥3.3 <3.3 ≥8 <8 ≥5.3 <5.3 ≥2.7 <2.7 NA NA NA NA 
MnsTol <5.33 ≥5.33 <10.67 ≥10.67 <16 ≥16 NA NA NA NA <5.33 ≥5.33 <10.67 ≥10.67 <16 ≥16 
MnsFra NA NA NA NA ≥14 <14 ≥9.3 <9.3 ≥4.7 <4.7 NA NA NA NA 
MnsHab ≥16 <16 ≥10.7 <10.7 ≥5.3 <5.3 ≥11 <11 ≥7.3 <7.3 ≥3.7 <3.7 NA NA NA NA 
MnsBen ≥13 <13 ≥8.7 <8.7 ≥4.3 <4.3 ≥8 <8 ≥5.3 <5.3 ≥2.7 <2.7 NA NA NA NA 
MnsSpa NA NA NA NA ≥8 <8 ≥5.3 <5.3 ≥2.7 <2.7 NA NA NA NA 
MnsPis NA NA NA NA ≥11 <11 ≥7.3 <7.3 ≥3.7 <3.7 NA NA NA NA 
MnsInv NA NA NA NA ≥6 <6 ≥4 <4 ≥2 <2 NA NA NA NA 
MnsOmn NA NA NA NA NA NA NA NA <2 ≥2 <4 ≥4 <5 ≥5 
MnsEur NA NA NA NA NA NA NA NA <4 ≥4 <8 ≥8<12 ≥12 
MnsFws NA NA NA NA ≥14 <14 ≥9.3 <9.3 ≥4.7 <4.7 NA NA NA NA 
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We geven in tabellen I, J en K een overzicht van de gevoeligheid van de metrieken per zone en per 
seizoen. Hierbij gaan we ervan uit dat soorten die we aantreffen binnen de gevoelige metrieken 
zullen ontbreken bij toenemende verstoring. Als gevolg daarvan zullen deze gevoelige metrieken 
soms geen waarden krijgen. De frequentie van voorkomen van een “nulwaarde” beschouwen we 
als een gevoeligheidsgraad. Hoe gevoeliger een metriek is ten opzichte van verstoring, hoe lager 
de score bij toenemende druk. Uit de resultaten valt een seizoenale impact op. Verder blijken de 
metrieken minder goed te reageren in de winter. In dit seizoen vangen we doorgaans minder 
vissen. De meest gevoelige metrieken in de oligohaliene zone (Tabel I) zijn: estuarien residente 
soorten en individuen (# & %), gespecialiseerde voortplanting (# & %) en intolerante soorten en 
individuen (# & %). De respons is minder in de winter. De gevoeligste metriek in de zoetwaterzone 
is deze i.v.m. de intolerante soorten en individuen (# & %). Dat gaat op voor alle drukklassen 
(PSite 2, 3 en 4) en seizoenen (Tabel J). Piscivoren en soorten met een gespecialiseerde 
voortplanting zijn ook gevoelig. Metrieken over totaal aantal soorten, omnivoren en 
zoetwatersoorten reageren niet. In de winter valt de toenemende gevoeligheid van bentische 
soorten op. Ondanks het lage aantal gegevens in de zijrivieren stellen we vast dat piscivoren en 
rheofiele soorten het best reageren op drukken (Tabel K). Ook hier nemen we voor de winter een 
stijging waar van de gevoeligheid van benthische soorten. Eurytope, omnivore, zoetwater- en 
tolerante soorten worden bijna altijd gevangen en zijn dus minder gevoelig.  

6.3.4.1 Zijrivieren: selectie en scoren van metrieken 

Wanneer we echter de variatie van de metriekwaarden beschouwen ten opzichte van druk en 
seizoen dan krijgen we een ander beeld. Zo kunnen voorheen als ongevoelig beschouwde 
metrieken nu wel een reactie vertonen. We geven als voorbeeld de gemiddelde, minimum- en 
maximumwaarden van de metriek aantal omnivore soorten in de zijrivieren gedurende de lente 
(Figuur 6.6).  
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Figuur 6.6: De gemiddelde, minimum en maximum waarden van de metriek aantal omnivore soorten in zijrivieren 
gedurende de lente voor drukklassen 2, 3 en 4 

De trend is duidelijk: het aantal omnivore soorten stijgt bij toenemende druk.  

De respons van de metrieken in de zijrivieren is weergegeven in Tabel 6.8. De gemiddelde waarden 
voor de drukklasse 3 hebben we berekend voor de vier verschillende seizoenen. Ze zijn terug te 
vinden in de bijlage (Tabel L). In de andere drukklassen ontbraken gegevens over winter- en 
zomervangsten.  
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Tabel 6.8:  De metriek reactie ten opzichte van druk berekend op basis van metriekwaarden in verschillende 
drukklassen in de zijrivieren. 

zijrivieren lente herfst jaar 

MnsEur + + + 

MnsOmn + + + 

MnsTol + + + 

MpiBen + + + 

MpiEur + - + 

MpiFws + - + 

MpiInv + - + 

MpiOmn + + + 

MpiPis - + + 

MpiRhb + - + 

 

Algemeen houden we voor het berekenen van de uiteindelijke status van het volledige 
waterlichaam geen rekening met wintergegevens. We gebruiken wel alle gegevens van één jaar en 
van de overige seizoenen. Voor ‘aantalmetrieken’ (Mns in tabellen) gebruiken we aan- of 
afwezigheidsgegevens en voor de percentages worden alle gevangen exemplaren die in de GEP-
referentie voorkomen meegenomen. 

Uit de resultaten gegeven in Tabel I (bijlage) blijken vooral benthische en invertivore soorten het 
meest gevoelig te zijn. Deze metrieken tonen ook een correlatie met verstoring (afname in 
waarde) en worden daarom geselecteerd. De eurytope en tolerante soorten zijn in elke drukklasse 
aanwezig. De metriek eurytope soorten (individuen) heeft 10 soorten gemeen met de tolerante 
soorten-metriek. Verder heeft de tolerante soorten-metriek 8 soorten die ook bij de invertivore 
soorten-metriek voorkomen. De tolerante soorten-metriek is minder gevoelig dan de invertivoren-
metriek. Om deze redenen worden de metrieken eurytope soorten en tolerante soorten behouden. 
De metriek zoetwatersoorten geeft geen extra informatie. Immers alle soorten behalve diadromen 
zijn in deze lijst vervat. We weerhielden daarom deze metriek. In de metriek aantal omnivore 
soorten worden zeven soorten beschouwd. We selecteerden het percentage individuen, omdat het 
meer variatie vertoonde dan aantal soorten.  

Op basis van al deze analyses selecteerden we uiteindelijk vijf metrieken (Tabel 6.9). 

Tabel 6.9:  Geselecteerde metrieken en hun reactie ten opzichte van toenemende druk in de zijrivieren. 

Metrieken Reactie bij toenemende druk 

MpiBen Dalend 

MpiInv Dalend 

MpiOmn Stijgend 

MpiPis Dalend 

MpiRhb Dalend 

 

Voor het toekennen van de grenswaarden nemen we het 90-percentiel van de waarden in Tabel 
6.7, omdat we ervan uitgaan dat we niet alle GEP-referentiesoorten kunnen vangen, ook al 
gebruiken we jaarvangstgegevens van drie seizoenen (lente, zomer en herfst). Het resultaat staat 
in Tabel 6.10. 
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Tabel 6.10:  Geselecteerde metrieken en grenswaarden voor de zijrivieren 

zijrivieren 

Metrieken goed (GEP) matig ontoereikend slecht 

MpiBen ≥32,73 <32,73 ≥24,14 <24,14 ≥16,36 <16,36 

MpiPis ≥28,64 <28,64 ≥21,48 <21,48 ≥14,32 <14,32 

MpiInv ≥36,82 <36,82 ≥27,61 <27,61 ≥18,41 <18,41 

MpiOmn <12,27 ≥12,27<18,41 ≥18,41<24,55 ≥24,55 

MpiRhb ≥16,36 <16,36 ≥12,27 <12,27 ≥8,18 <8,18 

 

Voor het berekenen van de visindex waarde (EQR) passen we het principe “one out, all out” toe. 
Immers in een estuarium moeten de ecologische functies verwezenlijkt zijn. Indien alle metrieken 
goed scoren, krijgt de zijrivier een score van 0.6 (GEP). Echter bij de aanwezigheid van een ‘matig’ 
score voor één van de metrieken, verlaagt de score (0.4) en wordt de status matig.  

6.3.4.2 Zoetwaterzone: selectie en scoren van metrieken 

In het zoetwatergedeelte hebben we drie drukklassen. Tabel 6.11 geeft de trends per seizoen aan 
voor de geselecteerde metrieken weergegeven in Tabel 6.6. 

Tabel 6.11:  Reactie ten opzichte van druk gebaseerd op metriekwaarden in verschillende drukklassen in de 
zoetwaterzone (+ = duidelijke trend waarbij drukklassen worden onderscheiden, - = geen trend) 

Zoetwatermetrieken  lente zomer herfst winter jaar 

MnsBen + + + + + 

MnsDia + + + -  

MnsFra + + + -  

MnsFws + + + (+)  

MnsHab + + + +  

MnsInt - + + -  

MnsInv (+) + (+) +  

MnsPis (+) - - -  

MnsSpa + + (+) +  

MnsTot + + + -  

MpiBen (+) + + +  

MpiDia + + + +  

MpiFra + + + +  

MpiHab + + + (+)  

MpiInv - - - +  

MpiOmn - + + +  

MpiPis + + - -  

MpiSpa + (+) - (+)  

 

In de zones (locaties) met PSite = 2 sites stellen we vast dat de metriek variatie voor 
‘aantalsmetrieken’ gelijk is in lente en herfst met uitzondering van MnsInt. Bij de 
percentagemetrieken hebben we tussen alle seizoenen grotere verschillen. In de zomer worden het 
grootst aantal soorten gevangen (Figuur 6.7). In gebieden met PSite 4 worden het grootst aantal 
soorten gevangen wanneer lente en herfst vangstgegevens worden samengeteld.  
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Figuur 6.7:  Metriekwaarden voor de verschillende seizoenen in de zoetwater zone (PSite 2) 

In locaties met PSite 3 vingen we het grootste aantal soorten tijdens de zomer, maar wel minder 
dan in locaties met PSite = 2, wat logisch is. Algemeen scoren de percentagemetrieken minder in 
de lente dan in de herfst. De laagste waarden worden in de winter bekomen. In de locaties met 
een hogere druk (PSite 4) vingen we het meest vissen in de lente (Tabel M). Alle metrieken 
behalve piscivoren en invertivoren (# en %) reageren op toenemende druk (Tabel 6.11). In de 
zomer wordt het grootst aantal soorten gevangen. Daarom worden, net zoals bij de zijrivieren, de 
zomervangsten ook meegenomen voor het berekenen van EQR. 

In de zoetwaterzone reageren de metrieken die de piscivoren (% and #), intolerante soorten 
(MnsInt) and percentage invertivoren (MpiInv) berekenen niet goed met de gedefinieerde drukken 
en worden daarom niet opgenomen (Tabel 6.11). Het aantal invertivore soorten (MnsInv) reageert 
slecht in de verschillende seizoenen, noch over het jaar en wordt ook niet opgenomen. 
Daarenboven is MnsInt overbodig t.o.v. de diadrome soorten-metriek gezien 6 van de 9 
invertivoren ook diadroom zijn. De metriek benthische soorten reageert in alle seizoenen en in de 
verschillende jaren en wordt dus meegenomen. Deze metriek bevat 6 soorten gezien de pakkans 
van rivierprik (Lampetra fluviatilis) met fuiken uiterst klein is. Vijf van de benthische soorten zitten 
ook in de habitatgevoeligheidsmetriek. En zeven soorten van deze 12 soorten tellende metriek 
vinden we terug als versnipperinggevoelige soort. Uitgedrukt als percentage reageert de habitat-
gevoelige metriek uitstekend in de verschillende seizoenen en jaren. Als percentage 
habitatgevoelige individuen is de informatie anders dan als aantal soorten en om beide redenen 
houden we deze metriek en verwerpen we MnsHab. De metriek diadrome soorten reageert redelijk; 
hij onderscheidt drukklassen 2 en 3 van klasse 4, maar niet in de winter. Met jaardata reageert de 
metriek goed en daarom selecteren we deze metriek. Alle diadrome soorten behoren tot de 
versnipperinggevoelige soorten. Deze metriek toont duidelijke reacties in de verschillende 
seizoenen en jaren met uitzondering van de winter. We selecteren de metriek percentage 
versnipperinggevoelige individuen, gezien zijn reactie met toenemende drukken beter is dan die 
van het aantal versnipperinggevoelige soorten en ook omdat de informatie niet redundant is met 
het aantal diadrome soorten. We selecteren totaal aantal soorten om redundantie met aantal 
zoetwater soorten te vermijden en omdat de metriek uitstekend reageert ten opzichte van de 
drukken. We selecteren de metriek aantal gespecialiseerde paaiers, daar deze goed reageert in de 
verschillende seizoenen en jaren. De betrokken soorten vinden we ook terug in andere metrieken 
(MpiFra en MpiHab) maar deze worden als percentages gebruikt. Percentage gespecialiseerde 
paaiers reageert ook heel goed, maar is geweerd om redundantie met MpiHab en MpiFra te mijden. 
Ondanks het feit dat de metrieken percentage diadrome (MpiDia) en benthische individuen 
(MpiBen) uitstekend reageren hebben we ze niet geselecteerd, daar MnsDia en MnsBen reeds 
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opgenomen waren. De metriek percentage omnivoren reageert goed in de seizoenen, uitgezonderd 
in de lente, en reageert niet met jaardata. Daarom is deze metriek niet opgenomen.  

Tabel 6.12:  Geselecteerde metrieken voor de zoetwater zone en hun reactie bij toenemende druk 

Zoetwatermetrieken Reactie bij toenemende druk 

MnsBen Dalend 

MnsDia Dalend 

MnsTot Dalend 

MpiFra Dalend 

MpiHab Dalend 

MpiOmn Stijgend 

 

De visindex voor de zoetwaterzone bevat zes metrieken. In Tabel 6.13 staan de berekende, 
gemiddelde en maximale waarden voor de verschillende jaren en seizoenen. 

Tabel 6.13:  Maximum en gemiddelde waarden per jaar en per seizoen in de zoetwater zone (N=207). De waarden 
tussen de haakjes geven het aantal betrokken vissoorten. 

  MpiFra (14) MpiHab (11) MnsSpa (7) MnsTot (23) MnsDia (9) MnsBen (8) 

Jaar Max. 63,16 57,14 7 19,0 7,0 6,0 

 Gem. 49,58 47,89 2.2 13,0 4,0 4,3 

Herfst Max. 75,00 50,00 5 17,0 6,0 5,0 

 Gem. 43,87 36,76 2 8,8 2,8 2,8 

Lente Max. 44,44 50,00 2 12,0 3,0 4,0 

 Gem. 34,03 40,83 1.3 9,0 2,5 2,8 

Zomer Max. 56,25 50,00 4 16,0 5,0 5,0 

 Gem. 36,02 43,83 2.3 10,8 3,0 3,0 

 

Voor het berekenen van de metriek grenswaarden pasten we trisectie toe op de 90 percentiel 
waarden gegeven in Tabel 6.7 (Tabel 6.14).  

Tabel 6.14:  Geselecteerde metrieken en grenswaarden voor het beoordelen van de ecologische kwaliteit van de 
zoetwaterzone 

Zoetwater  

Metriek goed (GEP) matig ontoereikend slecht 

MpiFra ≥53,18 <53,18 ≥39,88 <39,88 ≥26,59 <26,59 

MpiHab ≥43,04 <43,04 ≥32,28 <33,28 ≥21,52 <21,58 

MnsSpa ≥6,30 <6,30 ≥4,72 <4,72 ≥3,15 <3,15 

MnsTot ≥19,8 <19,8 ≥14,85 <14,85 ≥9,9 <9,9 

MnsDia ≥7,2 <7,2 ≥5,4 <5,4 ≥3,6 <3,6 

MnsBen ≥5,4 <5,4 ≥4,05 <4,05 ≥2,7 <2,7 

 

Ook hier passen we het ‘one out, all out’ principe toe.  
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6.3.4.3 Oligohaliene zone: selectie en scoren van metrieken 

In deze zone hebben we twee drukklassen en de reacties van de geselecteerde metrieken zijn in 
Tabel 6.15 weergegeven. De gemiddelde waarden, minima en maxima staan in Tabel N in bijlage. 

Tabel 6.15:  Pregeselecteerde metrieken voor het beoordelen van de oligohaliene zone en hun reactie ten opzichte 
van drukken in de verschillende seizoenen en jaren. 

Oligohaliene metrieken lente zomer herfst winter jaar 

MpiBen + + + + - 

MpiHab + + + + + 

MnsDia (+) + + (+) + 

MnsInt - + - - + 

MnsTol + - + + (+) 

MnsHab (+) - (+) - - 

MnsBen - + + - - 

MnsErs + + + + (+) 

MpiErs + + + + + 

MpiInt - - + - + 

MpiTol + + + + - 

MpiSpa + + + + (+) 

 

In de oligohaliene zone reageert de metriek bentische individuen (MpiBen) goed binnen de 
verschillende seizoenen, maar vertoont onregelmatige patronen met jaardata. Het aantal 
benthische soorten (MnsBen) reageert slecht. Daarenboven bevat deze metriek 13 soorten 
waarvan 11 ook in de habitat-gevoelige metriek (17) zitten. De habitat gevoelige metriek (MpiHab) 
reageert goed binnen de seizoenen en jaren en onderscheid beter de verschillende drukklassen dan 
wanneer als aantal habitat-gevoelige soorten. We selecteren daarom percentage habitat gevoelige 
soorten. Het aantal diadrome soorten (MnsDia) reageert niet zo goed voor alle seizoenen maar wel 
op jaarbasis. Gezien dit feit en omwille van zijn belangrijke informatie houden we deze metriek. 
Het aantal intolerante soorten (MnsInt) reageert ook niet zo goed seizoenaal maar wel op 
jaarbasis. Negen van de betrokken vissoorten zitten ook in de habitat-gevoelige metriek. Gezien de 
informatie over soorten en relatieve percentages van individuen niet hetzelfde is, verkiezen we 
MnsInt te houden in plaats van MpiInt. De patronen van de tolerante metrieken (MpiTol en MnsTol) 
zijn onregelmatig en daarom geweerd. De metriek gespecialiseerde paaiers reageert wel goed voor 
de verschillende seizoenen, maar gedraagt zich onregelmatig op jaarbasis. We selecteren deze 
metriek niet. In elk geval zit deze informatie ook in de metriek van estuariene soorten. We stellen 
vast dat de metriek uitgedrukt als percentage (MpiErs) beter reageert dan aantal estuarien 
residente soorten (MnsErs), waardoor we de eerstvermelde behouden. De uiteindelijk 
geselecteerde metrieken en hun reactie bij toenemende druk staan in Tabel 6.16. 

Tabel 6.16:  Geselecteerde metrieken en hun reactie ten opzichte van toenemende drukken 

Oligohaliene metrieken Reactie op druk 

MpiHab Dalend 

MnsDia Dalend 

MpiErs Dalend 

MnsInt Dalend 
 

De visindex voor de oligohaliene zone bevat vier metrieken. In Tabel 6.17 staan hun gemiddelde 
en maximale waarden voor de verschillende jaren en seizoenen. 
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Tabel 6.17:  Maximum en gemiddelde warden per jaar en per seizoen in de oligohaliene zone (N=544). De 
waarden tussen de haakjes geven het aantal betrokken vissoorten.  

  MpiErs (7) MnsHab (9) MpiHab (16) MnsDia (9) 

Jaar Max. 14,29 11,0 45,83 7,00 

 Gem. 11,34 6,0 40,91 4,67 

Herfst Max. 17,65 7,0 44,44 6,00 

 Gem. 10,33 4,6 31,01 3,20 

Lente Max. 13,33 11,0 47,83 6,00 

 Gem. 10,00 5,0 38,95 4,00 

Zomer Max. 12,50 8,0 46,15 6,00 

 Gem. 7,39 4,8 37,46 3,60 
 

Tabel 6.18 geeft de grenswaarden van de geselecteerde metrieken. De waarden voor het GEP zijn 
berekend op basis van de waarden in Tabel 6.7, mits correctie van vangst falen (90 percentiel). De 
andere warden zijn berekend door trisectie. Ook hier hebben we de rivierprik (Lampetra fluviatilis) 
niet beschouwd, gezien de lage pakkans met fuiken. 

Tabel 6.18:  Geselecteerde metrieken en grenswaarden voor het beoordelen van de ecologische kwaliteit van de 
oligohaliene zone 

oligohaliene 

Metriek goed (GEP) matig ontoereikend slecht 

MpiErs ≥17,42 <17,42 ≥13,06 <13,06 ≥8,71 <8,71 

MnsInt ≥8,10 <8,10 ≥6,07 <6,07 ≥4,05 <4,05 

MpiHab ≥43,55 <43,55 ≥32,66 <32,66 ≥21,77 <21,77 

MnsDia ≥7,2 <7,2 ≥5,4 <5,4 ≥3,6 <3,6 
 

Ook hier passen we het ‘one out, all out’ principe toe voor de uiteindelijke beoordeling.  

6.4 Validatie 

6.4.1 Interne validatie 
Zoals gesteld, is geen sprake van absolute drukgegevens en betreft het eerder een 
gradiëntbeoordeling. Bij een goede index moeten we dezelfde gradiënt terugvinden. In Tabel 6.19 
staan de berekende EQR op basis van grenswaarden zoals in tabellen 6.18 en 6.22, de EQR 
berekend op basis van het principe ‘one out, all out’ en de PSite-waarde (gemiddeld per zone per 
jaar) omgezet naar appreciatie. De gebruikte gegevens zijn dezelfde als die waarmee de index is 
ontwikkeld.  
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Tabel 6.19: De berekende EQR’s per zone op basis van grenswaarden zoals weergegeven in tabellen 16 en 20; op 
basis van het principe ‘one out, all out’ en de PSite-appreciatie 

Jaar Type EQR berekend EQR: one out, all out PSite 

1997 Zoetwater Matig Ontoereikend Ontoereikend 

1998 Zoetwater Slecht Slecht Slecht 

2001 Zoetwater Slecht Slecht Slecht 

2002 Zoetwater Matig Slecht Ontoereikend 

2003 Zoetwater Slecht Slecht Ontoereikend 

2004 Zoetwater Slecht Slecht Slecht 

2005 Zoetwater Ontoereikend Slecht Slecht 

2006 Zoetwater Ontoereikend Slecht Slecht 

2007 Zoetwater Matig Matig Matig 

2008 Zoetwater Ontoereikend Slecht Matig 

1995 Oligohaliene Matig Slecht Ontoereikend 

1997 Oligohaliene Ontoereikend Slecht Slecht 

1998 Oligohaliene Ontoereikend Ontoereikend Slecht 

2001 Oligohaliene Slecht Slecht Slecht 

2002 Oligohaliene Ontoereikend Slecht Slecht 

2003 Oligohaliene Ontoereikend Slecht Slecht 

2004 Oligohaliene Matig Matig Slecht 

2005 Oligohaliene Matig Ontoereikend Slecht 

2006 Oligohaliene Slecht Slecht Slecht 

2007 Oligohaliene Ontoereikend Slecht Slecht 

2008 Oligohaliene Slecht Slecht Ontoereikend 

2003 Zijrivier Matig Slecht Matig 

2004 Zijrivier Ontoereikend Slecht Ontoereikend 

2005 Zijrivier Ontoereikend Slecht Slecht 

2006 Zijrivier Ontoereikend Slecht Ontoereikend 

2007 Zijrivier Slecht Slecht Ontoereikend 

2008 Zijrivier Slecht Slecht Ontoereikend 
 

Geen enkele zone scoort goed. De PSite heeft drie maal een matige preclassificatie, goed gevolgd 
door de grenswaarde-methode. De resultaten van 2008 zijn iets minder betrouwbaar (enkel 
lentegegevens). De PSite scoort 15 maal slecht terwijl de EQR 12 maal slecht scoort, 2 maal 
ontoereikend en één maal matig. Bij deze berekening werd voor PSite per jaar een gemiddelde 
genomen van de verschillende druk-preclassificaties per zone per jaar. Op basis van deze analyse 
stellen we vast de one out, all out EQR een strengere beoordeling geeft dan de preclassificatie 
(PSite). Als we deze preclassificaties uitsplitsen bekomen we de resultaten gegeven in Tabel 6.20. 
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Tabel 6.20:  De berekende EQR’s per zone en per PSite op basis van grenswaarden zoals weergegeven in tabellen 
16 en 20; op basis van het principe ‘one out, all out’ en de PSite 

Jaar type EQR grenswaarden EQR one out, all out Psite 

1997 Zoetwater Slecht Slecht Slecht 

1997 Zoetwater Ontoereikend Slecht Ontoereikend 

1997 Zoetwater Ontoereikend Slecht Matig 

1998 Zoetwater Slecht Slecht Slecht 

2001 Zoetwater Slecht Slecht Slecht 

2002 Zoetwater Ontoereikend Slecht Slecht 

2002 Zoetwater Slecht Slecht Ontoereikend 

2002 Zoetwater Ontoereikend Slecht Matig 

2003 Zoetwater Slecht Slecht Slecht 

2003 Zoetwater Ontoereikend Slecht Ontoereikend 

2003 Zoetwater Slecht Slecht Matig 

2004 Zoetwater Slecht Slecht Slecht 

2004 Zoetwater Ontoereikend Slecht Ontoereikend 

2005 Zoetwater Ontoereikend Slecht Slecht 

2005 Zoetwater Ontoereikend Slecht Ontoereikend 

2006 Zoetwater Slecht Slecht Slecht 

2006 Zoetwater Ontoereikend Slecht Ontoereikend 

2007 Zoetwater Matig Slecht Matig 

2007 Zoetwater Matig Ontoereikend Ontoereikend 

2008 Zoetwater Ontoereikend Slecht Matig 

2008 Zoetwater Ontoereikend Slecht Ontoereikend 

1995 Oligohaliene Matig Ontoereikend Ontoereikend 

1997 Oligohaliene Ontoereikend Ontoereikend Slecht 

1998 Oligohaliene Ontoereikend Matig Ontoereikend 

1998 Oligohaliene Ontoereikend Slecht Slecht 

2001 Oligohaliene Slecht Slecht Slecht 

2002 Oligohaliene Ontoereikend Slecht Slecht 

2003 Oligohaliene Ontoereikend Slecht Slecht 

2004 Oligohaliene Matig Matig Ontoereikend 

2004 Oligohaliene Matig Ontoereikend Slecht 

2005 Oligohaliene Matig Ontoereikend Ontoereikend 

2005 Oligohaliene Slecht Slecht Slecht 

2006 Oligohaliene Slecht Slecht Slecht 

2007 Oligohaliene Ontoereikend Ontoereikend Ontoereikend 

2007 Oligohaliene Ontoereikend Ontoereikend Slecht 

2008 Oligohaliene Slecht Ontoereikend Ontoereikend 

2003 Zijrivier Matig Slecht Matig 

2004 Zijrivier Ontoereikend Slecht Matig 

2004 Zijrivier Slecht Slecht Ontoereikend 

2004 Zijrivier Slecht Slecht Slecht 

2005 Zijrivier Ontoereikend Slecht Ontoereikend 

2005 Zijrivier Slecht Slecht Slecht 

2006 Zijrivier Slecht Slecht Ontoereikend 

2006 Zijrivier Matig Slecht Matig 

2006 Zijrivier Slecht Slecht Slecht 

2007 Zijrivier Slecht Slecht Ontoereikend 

2008 Zijrivier Ontoereikend Slecht Ontoereikend 
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Uitgesplitst vinden we in de zoetwaterzone 8 slechte PSites. De EQR beoordeelt, met uitzondering 
van één site, alle zoetwater sites als slecht . De sites met beoordeling matig scoren slecht maar het 
gaat hier ook om seizoengegevens terwijl de index ontwikkeld is om met jaargegevens te werken. 
De locaties in de zoetwater  zone die als preclassificatie ontoereikend scoorden worden slechts 
eenmaal als ontoereikend gescoord door de index.  De zijrivieren worden door de index altijd als 
slecht gescoord. In de oligohaline zone vinden we meer overeenkomst tussen de index score en de 
PSite preclassificatie.  

6.4.2 Externe validatie 
Voor deze analyse zijn er nog geen bruikbare gegevens beschikbaar. 

6.5 Besluit 

In dit hoofdstuk werd een visindex uitgewerkt per zone gebaseerd op een GEP-referentie. De index 
blijkt goed te werken, maar extra testen zijn nodig om tot een besluit te komen betreffende de 
finale appreciatie of EQR. Voorlopig houden we het ‘one out, all out’ principe aan, omdat elke 
functie van het estuarium moet verwezenlijkt zijn. Deze index gebruikt enkel vangstresultaten van 
dubbele schietfuiken geplaatst voor een of twee dagen. De resultaten behelzen vangstgegevens 
van de lente, zomer en herfst. 

Vast staat dat de GEP-status nergens wordt bekomen en de zones eerder ontoereikend tot 
slecht scoren. De uiteindelijke EQR per zone per jaar werd omgerekend naar de verschillende 
waterlichamen en is weergegeven in Tabel 6.21. Deze toestand kan verbeteren indien er bepaalde 
habitateisen worden gerealiseerd. Deze eisen zijn in eerste instantie opgemaakt door Adriaensen et 
al. (2005) en later verfijnd door Breine et al. (2008b). In deze rapporten worden per ecologische 
groep instandhoudingdoelstellingen en de te realiseren habitateisen bepaald.  
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Tabel 6.21:  Uiteindelijke EQR, appreciatie en kleurcode in overeenstemming van de kaderrichtlijn water 

Jaar Waterlichaam EQR Beoordeling 
1995 Zeeschelde IV 0,41 Matig 

1997 Zeeschelde I & II & III+Rupel 0,45 Matig 

1997 Zeeschelde IV & III+Rupel 0,30 Ontoereikend 

1998 Zeeschelde III+Rupel 0,18 Slecht 

1998 Zeeschelde IV 0,38 Ontoereikend 

2001 Zeeschelde III+Rupel 0,13 Slecht 

2001 Zeeschelde IV 0,19 Slecht 

2002 Zeeschelde I & I I& III+Rupel 0,43 Matig 

2002 Zeeschelde IV 0,26 Ontoereikend 

2003 Zeeschelde I & I I& III+Rupel 0,13 Slecht 

2003 Zeeschelde IV 0,34 Ontoereikend 

2003 Nete 0,42 Matig 

2004 Zeeschelde II & III+Rupel 0,18 Slecht 

2004 Zeeschelde IV 0,53 Matig 

2004 Durme & Nete 0,21 Ontoereikend 

2005 Zeeschelde I & II & III+Rupel 0,25 Ontoereikend 

2005 Zeeschelde IV 0,49 Matig 

2005 Durme 0,21 Ontoereikend 

2006 Zeeschelde II & III+Rupel 0,28 Ontoereikend 

2006 Zeeschelde IV 0,08 Slecht 

2006 Durme & Nete 0,30 Ontoereikend 

2007 Zeeschelde I & II & III+Rupel 0,53 Matig 

2007 Zeeschelde IV 0,30 Ontoereikend 

2007 Durme & Zenne 0,18 Slecht 

2008 Zeeschelde I & II & III+Rupel 0,30 Ontoereikend 

2008 Zeeschelde IV 0,19 Slecht 

2008 Durme & Zenne 0,12 Slecht 
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7. Besluit  

7.1 Eindbeoordeling 

Voor het fytoplankton werden de binnen deze opdracht uitgevoerde beoordelingen aangevuld met 
de resultaten van Van Wichelen et al. (2005), weliswaar op een andere manier beoordeeld.  

Tabel 7.1:  Fytoplanktonbeoordelingen voor de hoofdstroom van de Zeeschelde (naar Van Wichelen et al. 2005). 

  
µg chla l-1 
max.    

% 
diatomeeën    eindoordeel 

  2007 EQR
EQR 

norm.  2007 EQR 
EQR 

norm.   

Zeeschelde I Uitbergen 283 0,35 0,27  93 1,2 1  0,27 

Zeeschelde II Dendermonde 289 0,35 0,25  97 1,3 1  0,25 
Zeeschelde 
III Temse 150 0,67 0  93 1,2 1  0 

  2002-2007    2002-2007     

Zeeschelde I Uitbergen 438 0,23 0,14  87 1,2 1  0,14 

Zeeschelde II Dendermonde 300 0,33 0,21  87 1,2 1  0,21 
Zeeschelde 
III Temse 196 0,51 0  73 1,0 0,98  0 
 

Voor Zeeschelde IV werd geen beoordeling uitgevoerd. Fytoplankton lijkt in dit waterlichaam weinig 
geschikt als kwaliteitselement voor de beoordeling, wegens te grote saliniteitsschommelingen om 
het ontwikkelen van (‘maximum turbity zone’ en ‘mortality zone’ die van nature in estuaria 
aanwezig is, zie eerder). Het fytoplankton van de Getijdenetes is de enige combinatie 
‘waterlichaam x kwaliteitselement’ die boven het GEP-niveau scoort en dus als goed werd 
bevonden. Voor waterlichaam “Zeeschelde III + Rupel” nemen we pragmatisch het gemiddelde van 
de Zeeschelde III-beoordeling (Tabel 7.1) en de binnen deze opdracht gemaakte Rupel-beoordeling 
(Tabel 3.6), zoals in de finale beoordelingstabel opgenomen (Tabel 7.2). 

De macrofyten scoren overal slecht, behalve in de Durme en tussen Durme- en Dendermonding, 
waar de beoordeling ‘ontoereikend’ is. 

De macroinvertebraten werden beoordeeld binnen dit project, met uitzondering van Zeeschelde IV 
dat door Brys et al. (2005) werd beoordeeld en een betere score (matig) haalde. 

Voor vis kunnen de jaargemiddelden voor verschillende waterlichamen niet gedifferentieerd worden 
per waterlichaam. Uit de beschikbare beoordelingsresultaten (zie eerder) blijkt echter duidelijk dat 
alle beoordelingen van slecht tot matig gaan, en het GEP-niveau dus nooit wordt gehaald. In de 
overzichtstabel hieronder worden de meeste recente jaartallen gebruikt ter toekenning van een 
kleurcode en eindbeoordeling. 

Belangrijk: We herhalen hierbij dat alle EQR’s werden geschaald zoals aangegeven in Brys et al. 
(2005; onderaan p. 10). Vermits deze studie over sterk veranderde waterlichamen rapporteert 
moeten de klassegrenzen volgens de lineaire schaalverdeling (1/0.8/0.6/0.4/0.2/0) namelijk 
aangepast worden. De EQR voor het MEP is 1, waaronder vier klassen worden afgebakend met 
klassegrenzen 0,75 (= GEP), 0,50 (= ondergrens matig) en 0,25 (= ondergrens ontoereikend) op 
de lineaire EQR-schaalverdeling. De getransformeerde score voor deze rapportageworden dan: 

Score T= OGT+(scoreNT-OG NT)/BG NT-OG NT)* 0,25 

Een alternatieve behandeling is het schrappen van de grenswaarde 0.8 in de klassieke 
beoordelingsschaal, waarbij ‘zeer goed’ en ‘goed’ worden samengevoegd als ‘goed en hoger’ 
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(groen). Voor de beoordeling geeft dit echter het zelfde resultaat: de hier gerapporteerde waarden 
alsook de klassegrenzen kunnen omgezet worden door middel van een eenvoudige herrekening: 
delen door 5 en vermenigdvuldigen met 4, om aldus naar een vijfdelige schaal met grenswaarden 
0, 0.4, 0.6 en 1 te gaan. 

Past men het door de KRW vooropgestelde “one out, all out”-principe toe (dat door de 
kaderrichtlijn overigens enkel op dit niveau, bij afweging van de kwaliteitselementen, wordt 
opgelegd), dan scoren alle waterlichamen slecht (Tabel 7.2). Algemeen gezien, treden er weinig 
grote contradicties op tussen de verschillende kwaliteitselementen. 

Tabel 7.2:  Totaaloverzicht van de uitgevoerde KRW-beoordelingen voor het hele Schelde-estuarium incl. getijde-
gebonden zijrivieren. (*) = gemiddelden 2002-2007. ($) = expert judgement; veronderstellend dat  
lage chl a gehaltes te wijten zijn aan heersende slechte omstandigheden (lichtklimaat, toxische 
stoffen). 

wl waterlichaam fytoplankton (*) macrofyten macroinvertebraten vis totaal 
a Zeeschelde IV n.a. 0,29 0,71 0,19 0,19 

b Zeeschelde III + Rupel 0 ($) 0,21 0,24 0,30 0 

c Zeeschelde II 0,26 0,53 0,16 0,30 0,16 

d Zeeschelde I 0,18 0,15 0,09 0,30 0,09 

e Getijdedurme 0,21 0,37 0,16 0,18 0,16 

f Getijdedijle en -zenne 0,58 0,24 0,19 0,18 0,19 

g Getijdenetes 0,85 0,20 0,18 0,30 0,18 

 

7.2 Maatregelen ter verbetering van de ecologische 

kwaliteit 

Kwaliteit: verbetering van water- en bodemkwaliteit 
De reeds gevoerde inspanningen ten behoeve van een lagere organische vuilvracht in het 
estuariene water dienen worden voortgezet. Enkel zo kan een diverse benthische fauna zich 
ontwikkelen, waarbij niet enkel opportunistische, eutrofie-indicatoren (zoals Oligochaeta) de 
eenzijdige voedselbron voor hogere trofische niveaus (vis, vogels) vormen maar o.m. ook 
tweekleppigen en andere filterfeeders het estuarium kunnen herbevolken. Ook voor een 
toestandsverbetering van het fytoplankton en de visfauna dienen de aanvoer van nutriënten (maar 
ook van toxische stoffen) en de organische belasting via het aangevoerde afvalwater verder te 
worden gereduceerd. Voor wat betreft vis, is de opgeloste zuurstofconcentratie een cruciale 
parameter. Seizoenale vismigratie is verder enkel mogelijk mits afwezigheid van fysisch-chemische 
barrières en aanwezigheid van voldoende voedsel. 

Het saneren van de bodem (historische bodemvervuiling) kan lokaal de organische last en 
geassocieerde slechte zuurstofcondities misschien aanpakken, al blijft dit vrij zinloos, wanneer de 
grote vuilvracht van de bovenafvoer en ook het Noordzeewater niet worden aangepakt. Bovendien 
dient bij bodemwerken streng te worden gewaakt over de gevolgen voor de hydrodynamiek van 
het systeem. 

Kwantiteit: voldoende ruimte voor estuariene natuur en lagere, meer 
natuurlijke dynamiek 

De hydromorfologische analyse geeft aan dat, gegeven de huidige diepte van de verschillende 
waterlichamen, estuariene natuur zich slechts duurzaam kan ontwikkelen, indien meer 
breedte/ruimte aan de rivier geschonken wordt. Het ‘herscheppen’ van slikken en schorren maar 
ook ondiep subtidale habitat door lokale verbredingen, ontpolderingen, … geniet daarom sterke 
aanbeveling. Zo kunnen bodemerosie en te snelle waterafvoer worden aangepakt. Dit kan op 
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termijn leiden tot een verbeterd onderwaterlichtklimaat en een verbeterde zuurstofhuishouding wat 
zal resulteren in een diversere en sterker ontwikkelde zoöplanktongemeenschap, wat aldus een 
efficiëntere energietransfer doorheen het voedselweb zal induceren. De fytoplanktonproduktie zal 
door deze maatregelen in eerste instantie toenemen, maar ook macrofytenvegetaties krijgen door 
deze maatregelen meer kansen. De ontwikkeling van onderwatervegetaties en meer uitgebreide 
fytobenthosgemeenschappen en de eventuele vestiging van benthische filterfeeders (schelpdieren) 
kunnen op termijn een concurrerende invloed uitoefenen op de fytoplanktongemeenschappen 
waardoor de waterhelderheid verder kan toenemen. Enkel door zulke ingrepen kunnen 
macrobenthische gemeenschappen en specifieke schorvegetaties zich ontwikkelen, gesteld dat een 
vermindering van de actuele diepte niet mogelijk is en er gestreefd wordt naar een ecologisch 
potentieel, eerder dan een historisch streefbeeld. Al naar gelang de soort en gilde waartoe de 
verschillende vissoorten behoren, is er nood aan goede ecologische connectiviteit, de afwezigheid 
van fysisch-chemische barrières en de aanwezigheid van specifieke habitats die als paaigrond of 
kraamkamer kunnen fungeren (met speciaal belang van ondiepe zones met lage hydrodynamiek) 
maar ook overstromingsvlaktes. Een verlaging van de hydrodynamiek is ten bate van zowel de 
habitatontwikkeling als het voorkomen van een diversere fauna en flora. Hoge getijde-, golf- en 
stromingsenergie creëren te stress-rijke omstandigheden voor het overleven van een aantal 
bodemgebonden organismen. 

Kan het Sigma-plan het GEP voor habitatarealen realiseren? 
Het lijkt in deze context zinvol de in het kader van het Meest Wenselijke Alternatief van het 
geactualiseerde Sigma-plan (Couderé et al., 2005) voorziene uitbreidingen van estuariene natuur 
te toetsen aan het beoorderlingssysteem voor habitatarealen. Hiervoor sommeerden we de als 
“estuariene natuur”, “aantakkingen” en “winterbed” geplande oppervlaktes per waterlichaam. 

 

Tabel 7.3:  De per waterlichaam gesommeerde oppervlakten aan nieuwe estuariene natuur s.l. (zie tekst) binnen 
het Meest Wenselijke Alternatief van het geactualiseerde Sigmaplan (mwea_070710). 

wl waterlichaam + Sigma (ha) 
a Zeeschelde IV 1136 
b Zeeschelde III en Rupel 278 
c Zeeschelde II 339 
d Zeeschelde I 69 
e Getijdedurme 288 
f Getijdedijle en -zenne 157 
g Getijdenetes 39 (+ 431,5) 
 totaal 2306 
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Figuur 7.1: Betrokken oppervlaktes binnen het Meest Wenselijke Alternatief van het geactualiseerde Sigmaplan. 
In het blauw staan de oppervlakten voor estuariene natuur s.l. 

Om deze extra natuur te toetsen met ons beoordelingssysteem, sommeerden we de actuele 
oppervlakten schor, slik en ondiep subtidaal, alsook de EQR-klassengrenzen, om aldus een totaal 
beoordeling van waterlichaam en ecosysteem te bekomen. 

Tabel 7.4:  Totale beoordeling van de habitatarealen binnen het Scheldebekken, als som van schor, slik en ondiep 
subtidaal. Klassengrenzen zijn ondergrenzen. 

wl waterlichaam MEP GEP matig ontoereikend slecht beoordeling 
a Zeeschelde IV 2638 1344 895 447 0 979 
b Zeeschelde III en Rupel 2133 1063 708 355 0 443 
c Zeeschelde II 1353 662 441 221 0 347 
d Zeeschelde I 1909 848 565 283 0 146 
e Getijdedurme 775 346 230 116 0 183 
f Getijdedijle en -zenne 807 339 225 107 0 92 

g Getijdenetes 1278 553 368 184 0 146 
 totaal 10893 5155 3432 1713 0 2336 
 

Dat levert 2336 ha actuele estuariene natuur op (excl. matig diep en diep subtidaal) en een 
beoordeling als ‘ontoereikend’, waarbij 2819 ha ontbreekt om het GEP-niveau te bereiken. Het 
optellen van de oppervlakten van het Meest Wenselijk Alternatief leiden tot een belangrijke 
verbetering. 
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Tabel 7.5:  Actuele beoordeling en te verwachten beoordeling, mits volledige uitvoering van het Meest Wenselijk 
Alternatief van het geactualiseerde Sigmaplan. Tussen haakjes staat estuariene natuur die in de 
Getijdenetes zou worden gecreërd maar die buiten het gebied valt waarvoor bathymetrische 
gegevens beschikbaar zijn (en dus niet te vergelijking mag worden meegerekend). 

wl waterlichaam actueel + Sigma actueel + Sigma % toename extra ha nodig voor GEP 

a Zeeschelde IV 979 1136 2115 116 0 

b Zeeschelde III en Rupel 443 278 721 63 342 

c Zeeschelde II 347 339 686 98 0 

d Zeeschelde I 146 69 215 47 633 

e Getijdedurme 183 288 471 157 0 

f Getijdedijle en -zenne 92 157 249 170 90 

g Getijdenetes 146 39 (+432) 185 (+ 432) 27 (322) 368 (0) 

 totaal 2336 2306 4642 99 513 

 

Voor de vergelijking met het Meest Wenselijk Alternatief worden enkel die delen van de 
waterlichamen waarop MEP- (en GEP-)arealen gebaseerd zijn, gebruikt. Het MEP-areaal van de 
Netes kon wegens gegevensgebrek niet tot aan de stroomopwaartse grens van het waterlichaam 
worden bepaald en reikt slechts tot Lier (zie hoger). We vergelijken hier dan ook het MEP-areaal 
met die delen van het MWA die daarmee overeenstemmen, waarbij verder stroomopwaarts gelegen 
gedeelten niet worden meegerekend. De alternatieve waarden worden echter tussen haakjes in de 
Tabel weergegeven, al is dit dus een “appels met peren”-vergelijking: de totale MAW-oppervlakten 
voor dit waterlichaam dienen te worden afgewegen t.o.v. een MEP-areaal voor het hele 
waterlichaam. Toch zou dit waterlichaam, en bij uitbreiding de hele Zeeschelde, naar alle 
waarschijnlijkheid beter (doch niet boven de GEP-ondergrens) scoren. 

De toevoeging van 2306 ha estuariene natuur (incl. aantakkingen en winterbed) levert een totaal 
van 4642 ha op, waarmee de beoordeling echter nog steeds 513 ha onder het GEP-niveau (5155 
ha) blijft. Het tekort aan estuariene natuur zou dus tot een derde herleid worden. Twee van de 
zeven waterlichamen steken echter wel boven het GEP-niveau uit (waterlichaam a en e). Willen we 
deze voorziene oppervlakten handhaven, dan ontbreekt er 1433 ha; de lagere waarde van 513 ha 
is te danken aan de overschotten die in waterlichamen a en e aanwezig zouden zijn (oppervlakten 
boven GEP-niveau). Op ecosysteemniveau, zonder differentiatie in waterlichamen, blijft de waarde 
van 513 ha echter geldig. Vooral in waterlichamen d en g, waar het Sigmaplan de kleinste 
uitbreiding van estuariene natuur voorziet, lijken extra inspanning zinvol, zoniet essentieel. Ook in 
waterlichaam b is de nood aan extra estuariene natuur, naast het Sigma-plan, in absolute cijfers 
groot. De weergegeven cijfers verschillen enigszins van hetgeen werd aangegeven door Van Daele 
et al. (2007). Dit is te wijten aan (a) het gebruik van nieuwe gegevens en (b) het incorporeren van 
het ondiep subtidaal. De op ecosysteemniveau ontbrekende 513ha proberen in te vullen als ondiep 
subtidaal lijkt wenselijk, aangezien het Sigmaplan wellicht weinig extra oppervlakte van dit 
habitattype zal creëren. Kansen hiertoe worden echter in sterke mate beperkt door de positie van 
de dijken en de grote diepgang en breedte van de schepen. 
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9. Bijlagen 

Tabel A: Metriektoekenning van de vissoorten gevangen met schietfuiken in de Zeeschelde and zijrivieren tussen 1995 en 2008. Enkel voor de referentie soorten van het GEP 
(Breine et al., 2008a). In deze tabel hebben we ook de mesohaliene zone opgenomen. GEP: goede ecologische status; SP: saliniteit preferentie; EG: estuarine 
gebruik; SV: stroomvoorkeur; TG: trofische gilde; RSE: reproductie speciale eisen ;S: stratum voorkeur adulten; HG: habitat gevoeligheid; P: pollutie gevoeligheid. 
Blanco cellen: geen informatie gevonden. De afkortingen onder trofische gilde: P: plankton eters; B: bentivoren; BF: bentos en viseters; F: viseters; BP: eet 
invertebraten en planten; PPB: eet planten & zoöplankton en zoöbentos; O: omnivoren; PP: eet planten en fytoplankton and VF zijn vertivoren en and piscivoren 
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Alosa fallax 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 P BF 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

Ammodytes tobianus 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 P P 0 0 0 0 0 0 1 1   0 

Anguilla anguilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 O O 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Atherina presbyter 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 P B 0 0 0 0 1 0 0 0   0 

Blicca bjoerkna 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 P O 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Carassius carassius 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PB O 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Chelidonichthys lucernus 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 PB BF 0 0 0 0 0 1 0 1     

Ciliata mustela 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 PB B 0 0 0 0 0 0 1 1   0 
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Gadus morhua 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 PB O 0 0 0 0 0 1 0 0   1 
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Gasterosteus aculeatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 PB B 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

Gobio gobio 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 B B 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Gymnocephalus cernuus 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PB B 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Lampetra fluviatilis 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 B F 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

Leuciscus cephalus 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 PB O 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

Leuciscus idus 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 PB BF 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

Leuciscus leuciscus 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 B B 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

Limanda limanda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 B BF 0 0 0 0 0 0 1 1   1 

Liparis liparis 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 B B 0 0 0 0 0 0 1 1   1 

Liza ramado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 PPB O 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Lota lota 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 B F 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

Merlangius merlangus 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 B BF 0 0 0 0 0 1 0 1   0 

Misgurnus fossilis 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 B B 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Myoxocephalus scorpius 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 B BF 0 0 0 0 0 0 1 0   0 

Osmerus eperlanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 B BF 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

Perca fluviatilis 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 B BF 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Petromyzon marinus 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 B F 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

Platichthys flesus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 PB BF 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Pleuronectes platessa 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 B B 0 0 0 0 0 0 1 1     

Pomatoschistus lozanoi 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 PB B 0 0 0 0 0 0 1 0     

Pomatoschistus microps 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 PB B 0 0 1 1 0 0 1 1     

Pomatoschistus minutus 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 PB B 0 0 1 1 0 0 1 1     

Pungitius pungitius 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PB B 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 

Rhodeus sericeus 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PP BP 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

Rutilus rutilus 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 O O 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Salmo trutta 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 B BF 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

Sander lucioperca 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PB F 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Scardinius erythrophthalmus 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 O O 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Scophthalmus rhombus 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 PB BF 0 0 0 0 0 0 1 1     

Silurus glanis 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PB VF 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

Solea solea 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 PB B 0 0 0 0 0 0 1 1   1 

Sprattus sprattus 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 P P 0 0 0 0 1 0 0 0     

Syngnathus acus 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 PB BF 0 0 0 1 0 0 1 1   1 

Syngnathus rostellatus 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 P B 0 0 0 1 0 0 1 1   1 

Tinca tinca 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PP B 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Trisopterus luscus 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 B BF 0 0 0 0 0 1 0 0     

Zoarces viviparus 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 PB B 0 0 0 1 0 0 1 1     
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Tabel B: Preclassificatie resultaten berekend voor relevante jaren en vislocaties (Pdia/PSite/Phab). De waarden variëren tussen 0 en 4, van geen tot zeer grote impact. 45 is de 
Durme, 47 is de Grote Nete and 50 is de Rupel  

Locatie 
nummer 

Locatie OMES 
segment 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

47200100 Heusden 19      2/3,4/2       

47300125 Merelbeke 19      2/2,3,4/2 2/3/3      

48000100 Melle 19  2/3,4/3           

48100050 Wetteren 19           2/2/4  

48100100 Wetteren 19  2/3,4/4    2/2,3,4/3       

48300075 Schoonaarde 17  3/3,4/4           

52013100 Grote Neet 47       2/3/1      

52213100 Grote Neet 47       2/3/1   2/3/1   

52213150 Grote Neet 47       2/3/1   2/1/1   

55214635 Grobbendonk 47        2/1,2/1     

80120100 Zele 45        3/4/2 3/3/2 3/3/2 3/2/4  

80120150 Sombeke 45        3/3/2 3/3/2 3/3/2 3/3/2  

80120200 Hamme 45        3/2/2 3/3/2 3/3/2 3/3/2  

81000100 Dendermonde 16  2/3,4/2           

81100100 De Cramp, Vlassenbroek 16           3/1,2,3/2 3/2,3/2 

81200100 Kastel 15  3/3,4/2    3/3,4/2 3/3/2 3/2,3/2 3/2,3/2 3/3,4/2   

81300100 t.h.v. Lippenbroek 15          3/4/2 3/2,3/2 3/2,3/2 

81500050 Weert 14           2/3,4/2 2/2,3/2 

81500075 Rupelmonde 14           3/3/3 3/2,3/3 

81500100 Steendorp 14  4/4/3 4/4/3  4/3,4/3 4/3,4/3 4/3,4/3 4/4/3 4/3,4/3 4/3,4/3   

82430100 Heidonk 50        4/4/4 4/4/4 4/3/4 3/3,4/4 3/3/4 

82430150 Willebroek 50        4/2/4 4/3/4 4/2/4 3/3/4  

82430175 Ter Hagen 50           3/3,4/4 3/3/4 

82430200 Willebroek, Winthamsluis 50        4/4/4 4/4/4 4/4/4 3/3/4 3/3/4 

84200100 Kallebeek 13  4/4/3           

84200150 Kruibeke 13  4/4/3           

85000100 Antwerpen 12  4/4/4 4/3,4/4  4/4/4 4/3,4/4 4/3,4/4 4/4/4 4/3,4/4 4/3/4 3,4/3/4 3/3/4 

85000125 St. Anna 11        3/3,4/3 3/3,4/3    

85000140 Kallo 11 3/3,4/3  3/3,4/3          

85000150 Liefkenshoek, Ketenisse 10           3/2,3/1 3/3/1 

85000175 Lillo 10 3/3,4/1            

85000275 Zandvliet 9 2/3,4/0 2/3/0 2/2,3,4/0 2/3/0 2/2,3/0 2/2,3,4/0 2/1,2,3/0 2/2,3/0 2/3/0 2/2,3/0   

 



 

 

Verkennende analyse met kandidaat-metriekwaarden berekend op basis van de 
referentielijst in GEP-status. 

Worden de metriekwaarden beïnvloed door de zone? 

Tabel C: p waarden voor de verschillende analyses met metriekwaarden voor de factor zone (type) 

Metriek Levene ANOVA normaal Kruskal-Wallis significantie 

MpiErs FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiDia FALSE 0,0127 0,0000 0,0000 + 

MpiMjs FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiMas TRUE NA 0,0000 0,3679 - 

MpiMss FALSE 0,0493 0,0000 0,0327 + 

MpiInt FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiTol FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiFra FALSE 0,1319 0,0000 0,0020 + 

MpiHab FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiBen FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiSpa FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiPis FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiDem FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiInv FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiOmn FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiRha FALSE 0,0078 0,0000 0,0024 + 

MpiRhb FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiEur FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiLim FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiFws FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsTot FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsErs FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsDia FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsMjs FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsMss FALSE 0,0053 0,0000 0,0054 + 

MnsInt FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsTol FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsFra FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsHab TRUE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsBen TRUE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsSpa FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsPis FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsDem FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsInv FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsOmn FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsRha FALSE 0,0023 0,0000 0,0024 + 

MnsRhb FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsEur FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsLim FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsFws FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 
 

 



 

 

Tabel D: p waarden voor de verschillende analyses met metriekwaarden voor de factor jaar 

Metriek Levene ANOVA normaal Kruskal-Wallis significantie 

MpiErs FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiDia FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiMjs FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiMas FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiMss FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiInt FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiTol FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiFra FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiHab FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiBen FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiSpa FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiPis FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiDem FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiInv FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiOmn FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiRha FALSE 0,0096 0,0000 0,0992 - 

MpiRhb FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiEur FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiLim FALSE 0,0001 0,0000 0,0000 + 

MpiFws FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsTot FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsErs FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsDia FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsMjs FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsMss FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsInt FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsTol FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsFra FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsHab FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsBen FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsSpa FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsPis FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsDem FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsInv FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsOmn FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsRha TRUE NA 0,0000 0,1004 - 

MnsRhb FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsEur FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsLim FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsFws FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 
 



 

 

Tabel E: p waarden voor de verschillende analyses met metriekwaarden voor de factor seizoen 

Metriek Levene ANOVA normaal Kruskal-Wallis significantie 

MpiErs FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiDia FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiMjs TRUE 0,6122 0,0000 0,3070 - 

MpiMas TRUE NA 0,0000 0,5138 - 

MpiMss TRUE NA 0,0000 0,0800 - 

MpiInt FALSE 0,0000 0,0000 0,0707 - 

MpiTol FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiFra FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiHab FALSE 0,0000 0,0000 0,0002 + 

MpiBen FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiSpa FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiPis FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiDem FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiInv FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiOmn FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiRha TRUE 0,5766 0,0000 0,8554 - 

MpiRhb FALSE 0,0008 0,0000 0,0259 + 

MpiEur FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiLim FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiFws FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsTot FALSE 0,0023 0,0000 0,0000 + 

MnsErs FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsDia FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsMjs FALSE 0,0000 0,0000 0,0001 + 

MnsMss TRUE NA 0,0000 0,2023 - 

MnsInt TRUE 0,0141 0,0000 0,1094 - 

MnsTol TRUE 0,7997 0,0000 0,8410 - 

MnsFra FALSE 0,0007 0,0000 0,0000 + 

MnsHab FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsBen FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsSpa FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsPis TRUE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsDem TRUE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsInv FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsOmn FALSE 0,0042 0,0000 0,0000 + 

MnsRha TRUE 0,9464 0,0000 0,8564 - 

MnsRhb TRUE 0,2584 0,0000 0,0311 + 

MnsEur FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsLim FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MnsFws FALSE 0,0000 0,0000 0,0000 + 
 



 

 

Tabel F: p waarden voor de verschillende analyses met metriekwaarden voor de factor jaar*seizoen; NA: niet 
toepasbaar 

Metriek Levene ANOVA normaal Kruskal-Wallis significantie 

MpiErs TRUE 0,0000 0,0000 NA  

MpiDia TRUE 0,0000 0,0000 0,0899 - 

MpiMjs FALSE 0,0763 0,0000 NA  

MpiMas FALSE 0,4356 0,0000 NA  

MpiMss FALSE 0,2970 0,0000 NA  

MpiInt TRUE 0,0000 0,0000 0,0002 + 

MpiTol TRUE 0,0000 0,0000 0,0037 + 

MpiFra TRUE 0,0000 0,0000 0,1032 - 

MpiHab TRUE 0,0000 0,0000 0,0190 + 

MpiBen TRUE 0,0001 0,0000 0,0106 + 

MpiSpa TRUE 0,0000 0,0000 0,0563 - 

MpiPis TRUE 0,0000 0,0000 0,0012 + 

MpiDem TRUE 0,0000 0,0000 0,0000 + 

MpiInv TRUE 0,0000 0,0000 0,0004 + 

MpiOmn TRUE 0,0000 0,0000 0,0154 + 

MpiRha FALSE 0,9345 0,0000 NA  

MpiRhb TRUE 0,0000 0,0000 0,0001 + 

MpiEur TRUE 0,0000 0,0000 0,0009 + 

MpiLim TRUE 0,0000 0,0000 0,1785 - 

MpiFws TRUE 0,0000 0,0000 0,0061 + 

MnsTot TRUE 0,0000 0,0000 0,0449 + 

MnsErs TRUE 0,0000 0,0000 NA  

MnsDia TRUE 0,0000 0,0000 0,0503 - 

MnsMjs TRUE 0,0010 0,0000 NA  

MnsMss FALSE 0,2397 0,0000 NA  

MnsInt FALSE 0,0000 0,0000 0,0001 + 

MnsTol FALSE 0,0000 0,0000 0,1620 - 

MnsFra TRUE 0,0000 0,0000 0,0211 + 

MnsHab FALSE 0,0000 0,0000 0,0254 + 

MnsBen FALSE 0,0000 0,0000 0,8985 - 

MnsSpa TRUE 0,0000 0,0000 0,0281 + 

MnsPis FALSE 0,0000 0,0000 0,0001 + 

MnsDem FALSE 0,0000 0,0000 0,0002 + 

MnsInv TRUE 0,0000 0,0000 0,0788 - 

MnsOmn TRUE 0,0000 0,0000 0,0904 - 

MnsRha FALSE 1,0000 0,0000 NA  

MnsRhb FALSE 0,0000 0,0000 0,0010 + 

MnsEur TRUE 0,0000 0,0000 0,0253 + 

MnsLim TRUE 0,0000 0,0000 0,0466 + 

MnsFws TRUE 0,0000 0,0000 0,0486 + 
 



 

 

Tabel G: Verklaring van de gebruikte afkortingen 

afkorting Metriek verklaring 

MnsBen Totaal aantal benthische soorten 

MnsDia Totaal aantal diadrome soorten 

MnsErs Totaal aantal of estuarien residente soorten 

MnsEur Totaal aantal eurytope soorten 

MnsFra Totaal aantal versnippering gevoelige soorten 

MnsFws Totaal aantal zoetwater soorten 

MnsHab Totaal aantal habitat gevoelige soorten 

MnsInt Totaal aantal pollutie intolerante soorten 

MnsInv Totaal aantal invertivore soorten 

MnsLim Totaal aantal limnofiele soorten 

MnsMas Totaal aantal mariene dwaalgasten 

MnsMjs Totaal aantal of marien juvenile migratoren 

MnsMss Totaal aantal marien seizoenale migratoren 

MnsOmn Totaal aantal omnivore soorten 

MnsPis Totaal aantal piscivore soorten 

MnsRha Totaal aantal rheofiele (A) soorten 

MnsRhb Totaal aantal rheofiele (B) soorten 

MnsSpa Totaal aantal soorten met specifieke voortplantingseisen 

MnsTol Totaal aantal tolerante soorten 

MnsTot Totaal aantal soorten 

MpiBen Percentage benthische individuen 

MpiDia Percentage migratoren 

MpiErs Percentage estuarien residente individuen 

MpiEur Percentage eurytope individuen 

MpiFra Percentage versnippering gevoelige individuen 

MpiFws Percentage zoetwater individuen 

MpiHab Percentage habitat gevoelige individuen 

MpiInt Percentage pollutie intolerante individuen 

MpiInv Percentage invertivore individuen 

MpiLim Percentage limnofiele individuen 

MpiMas Percentage mariene dwaalgasten 

MpiMjs Percentage marien juvenile migratoren 

MpiMss Percentage mariene seizoenale migratoren 

MpiOmn Percentage omnivore individuen 

MpiPis Percentage piscivore individuen 

MpiRha Percentage rheofiele (A) individuen 

MpiRhb Percentage rheofiele (B) individuen 

MpiSpa Percentage individuen met speciale voortplantingseisen 

MpiTol Percentage tolerante individuen 
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Tabel H: Metriekrespons ten opzichte van verschillende drukken in verschillende zones en seizoenen. Afkortingen zie Tabel G. 

       Zoetwater 

Metrieks Druk type Oligohaliene Zoet Zijrivier Meso&Oligo Meso&Oligo&Zoet lente zomer herfst winter 

MpiErs PSite + - - (+) (+) - - - - 

MpiDia PSite - (+) + - - (+) (+) (+) - 

MpiDia Pdia - - - - - - - - - 

MpiMjs PSite + - - + + - - - - 

MpiMas PSite - - - - - - - - - 

MpiMss PSite - - - + - - - - - 

MpiInt PSite + - - + + - - - - 

MpiTol PSite - - - - - - - - - 

MpiFra PSite - (+) - - - (+) (+) (+) (+) 

MpiFra Phab - - - - - - - - - 

MpiHab PSite - (+) - - - (+) + + (+) 

MpiHab Phab - - - - - - - - - 

MpiBen PSite - (+) + - - + (+) (+) - 

MpiSpa PSite + (+) - - - + + (+) (+) 

MpiSpa Phab + + - - - + (+) + (+) 

MpiPis PSite - + + - - + + (+) - 

MpiInv PSite - - + - - - - - - 

MpiOmn PSite - - (+) - - - - - - 

MpiRha PSite - - - - - - - - - 

MpiRhb PSite - - (+) - - - - - - 

MpiEur PSite - - - - - - - - - 

MpiLim PSite - - + - - - - - - 

MpiFws PSite - - - - - - - - - 

MnsTot PSite + + - (+) (+) + + + - 

MnsErs PSite + - - + - - - - - 

MnsDia PSite + (+) - - (+) (+) (+) (+) - 

MnsDia Pdia + - - - - - - - - 

MnsMjs PSite (-) - - + - - - - - 
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MnsMss PSite - - - - - - - - - 

MnsInt PSite + (+) - - - - (+) (+) - 

MnsTol PSite - - (-) - - - - - - 

MnsFra Psite + (+) - (+) (+) (+) + (+) - 

MnsFra Phab + (+) - - - (+) + (+) - 

MnsHab Psite + (+) - + + (+) + + + 

MnsHab Phab + (+) - - - (+) (+) (+) (+) 

MnsBen Psite + (+) (+) + + (+) + + (+) 

MnsBen Phab + (+) - - - + (+) - (+) 

MnsSpa Psite - + - (+) (+) (+) + + (+) 

MnsSpa Phab - (+) - - - - - + - 

MnsPis Psite + (+) - + + - (+) (+) - 

MnsInv Psite - - - - - - - - - 

MnsOmn Psite - - (+) - - - - - - 

MnsRha Psite - - - - - - - - - 

MnsRhb Psite - (+) - - - - (+) (+) - 

MnsEur Psite - - - - - - - - - 

MnsLim Psite - - - - - - - - - 

MnsFws Psite ? (+) - - - (+) + + + 
 

 
 

+ Goede distributie 

- Geen onderscheid tussen drukklassen 

(+) Onderscheid maar niet tussen alle klassen  

(-) Onderscheid maar niet tussen twee opeenvolgende klassen 

NA Enkel één drukklasse aanwezig 
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Tabel H vervolg 

  Oligohaliene zijrivieren Oligohaliene Meso&Oligo Zoet Zijrivieren 
Metriek Druk type lente zomer herfst winter lente zomer herfst winter Lente & herfst Lente & herfst Lente & herfst Lente & herfst 
MpiErs Psite + + + + - NA - NA + - - - 
MpiDia Psite - - - - (+) NA - NA - - (+) - 
MpiDia Pdia - - - - - NA - NA - - - - 
MpiMjs Psite (+) + + + - NA - NA + + - - 
MpiMas Psite - - - - - NA - NA - - - - 
MpiMss Psite - - - - - NA - NA - + - - 
MpiInt Psite + + + (+) - NA - NA + + - - 
MpiTol Psite - - - - - NA - NA - - - - 
MpiFra Psite - - - - - NA - NA - - (+) - 
MpiFra Phab - - - - - NA - NA - - - - 
MpiHab Psite - - - - - NA - NA - - + - 
MpiHab Phab - - - - - NA - NA - - - - 
MpiBen Psite - - - - + NA (+) NA - - + + 
MpiSpa Psite + + + + - NA - NA + - + - 
MpiSpa Phab + + + + - NA - NA + - + - 
MpiPis Psite - - - - (+) NA + NA - - + + 
MpiInv Psite - - - - + NA - NA - - - + 

MpiOmn Psite - - - - + NA + NA - - - + 
MpiRha Psite - - - - - NA - NA - - - - 
MpiRhb Psite - - - - + NA - NA - - - + 
MpiEur Psite - - - - - NA - NA - - - - 
MpiLim Psite - - - - (+) NA - NA - - - (+) 
MpiFws Psite - - - - - NA - NA - - - - 
Mnstot Psite + + + + - NA - NA + (+) + - 
MnsTot Psite + + + + - NA - NA + (+) + - 
MnsErs Psite + + + + - NA - NA + + - - 
MnsDia Psite - + + + - NA - NA + - (+) - 
MnsDia Pdia + + + + - NA - NA + - - - 
MnsMjs Psite + + + - - NA - NA + + - - 
MnsMss Psite - - - - - NA - NA - - - - 
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Vervolg Tabel H 

  Oligohaliene zijrivieren Oligohaliene Meso&Oligo Zoet Zijrivieren 
Metriek Druk type lente zomer herfst winter lente zomer herfst winter Lente & herfst Lente & herfst Lente & herfst Lente & herfst 
MnsInt PSite + + + + - NA - NA + - (+) - 
MnsTol PSite - - - - (+) NA + NA - - - (+) 
MnsFra PSite + + + + - NA - NA + - (+) - 
MnsFra Phab + - + + - NA - NA + - (+) - 
MnsHab PSite + + + + - NA - NA + + (+) - 
MnsHab Phab + + + + - NA - NA + - (+) - 
MnsBen PSite + + + + (+) NA - NA + + (+) - 
MnsBen Phab + + + + - NA - NA + - (+) - 
MnsSpa PSite - - - - - NA - NA - (+) + - 
MnsSpa Phab - - - - - NA - NA - - (+) - 
MnsPis PSite + + + + - NA - NA + (+) (+) - 
MnsInv PSite - - - - - NA - NA - - - - 
MnsOmn PSite - - - - (+) NA + NA - - - - 
MnsRha PSite - - - - - NA - NA - - - - 
MnsRhb PSite - - - - - NA - NA - - (+) - 
MnsEur PSite - - - - - NA - NA - - - - 
MnsLim PSite - - - - - NA - NA - - - - 
MnsFws PSite + - + + - NA - NA + - - - 
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Tabel I: Aantal keren een metriek niet wordt gescoord per drukklasse en seizoen in de oligohaliene zone 
(weergegeven als absolute en relatieve waarden) 

lente PSite 3 (83) PSite 4 (102) PSite 3 (%) PSite 4 (%) 

Tolerant (# & %) 0 0 0,0 0,0 

Benthisch (# & %) 5 10 6,0 9,8 

Diadrome (#) 2 18 2,4 17,6 

Habitat gevoelige. (# & %) 2 16 2,4 15,7 

Estuarien resident (# & %) 47 85 56,6 83,3 

Speciale voortplanting (%) 48 89 57,8 87,3 

Intolerant (# & %) 76 84 91,6 82,4 

zomer PSite 3 (186) PSite 4 (8) PSite 3 (%) PSite 4 (%) 

Tolerant (# & %) 0 0 0,0 0,0 

Benthisch (# & %) 1 3 0,5 37,5 

Diadrome (#) 1 3 0,5 37,5 

Habitat gevoelige. (# & %) 24 2 12,9 25,0 

Estuarien resident (# & %) 142 5 76,3 62,5 

Speciale voortplanting (%) 143 5 76,9 62,5 

Intolerant (# & %) 157 8 84,4 100,0 

herfst PSite 3 (156) PSite 4 (9) PSite 3 (%) PSite 4 (%) 

Tolerant (# & %) 0 0 0,0 0,0 

Benthisch (# & %) 1 2 0,6 22,2 

Diadrome (#) 8 2 5,1 22,2 

Habitat gevoelige. (# & %) 1 2 0,6 22,2 

Estuarien resident (# & %) 33 3 21,2 33,3 

Speciale voortplanting (%) 34 3 21,8 33,3 

Intolerant (# & %) 141 8 90,4 88,9 

winter PSite 3 (39) PSite 4 (4) PSite 3 (%) PSite 4 (%) 

Tolerant (# & %) 0 0 0,0 0,0 

Benthisch (# & %) 0 0 0,0 0,0 

Diadrome (#) 3 0 7,7 0,0 

Habitat gevoelige. (# & %) 0 0 0,0 0,0 

Estuarien resident (# & %) 3 1 7,7 25,0 

Speciale voortplanting (%) 3 1 7,7 25,0 

Intolerant (# & %) 28 1 71,8 25,0 

 



 

 

www.inbo.be KRW doelstellingen Schelde en zijrivieren 141

 

Tabel J: Aantal keren een metriek niet wordt gescoord per drukklasse en seizoen in de zoetwaterzone 
(weergegeven als absolute en relatieve waarden) 

lente PSite 2 (17) PSite 3 (36) PSite 4 (8) PSite 2 (%) PSite 3 (%) PSite 4 (%) 

Totaal aantal soorten (#) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Benthische (# & %) 2 7 1 11,8 19,4 12,5 

Diadroom (# & %) 1 8 4 5,9 22,2 50,0 

Habitat gevoelig (# & %) 2 3 3 11,8 8,3 37,5 

Invertivoor (# & %) 3 9 2 17,6 25,0 25,0 

Speciale voortplanting (# & %) 9 22 8 52,9 61,1 100,0 

Intolerant (# & %) 16 33 8 94,1 91,7 100,0 

Versnippering gevoelig. (# ) 1 7 2 5,9 19,4 25,0 

Piscivoor (# & %) 5 6 4 29,4 16,7 50,0 

zoetwater soort. (#) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Omnivoren (%) 1 0 0 5,9 0,0 0,0 

zomer PSite 2 (23) PSite 3 (45) PSite 4 (5) PSite 2 (%) PSite 3 (%) PSite 4 (%) 

Totaal aantal soorten (#) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Benthische (# & %) 0 1 4 0,0 2,2 80,0 

Diadroom (# & %) 0 1 4 0,0 2,2 80,0 

Habitat gevoelig (# & %) 0 1 3 0,0 2,2 60,0 

Invertivoor (# & %) 1 25 4 4,3 55,6 80,0 

Speciale voortplanting (# & %) 2 34 5 8,7 75,6 100,0 

Intolerant (# & %) 12 34 5 52,2 75,6 100,0 

Versnippering gevoelig. (# ) 0 1 4 0,0 2,2 80,0 

Piscivoor (# & %) 1 1 4 4,3 2,2 80,0 

zoetwater soort. (#) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Omnivoren (%) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Herfst PSite 2 (18) PSite 3 (49) PSite 4 (4) PSite 2 (%) PSite 3 (%) PSite 4 (%) 

Totaal aantal soorten (#) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Benthische (# & %) 2 5 3 11,1 10,2 75,0 

Diadroom (# & %) 2 3 2 11,1 6,1 50,0 

Habitat gevoelig (# & %) 5 3 2 27,8 6,1 50,0 

Invertivoor (# & %) 5 31 2 27,8 63,3 50,0 

Speciale voortplanting (# & %) 8 38 3 44,4 77,6 75,0 

Intolerant (# & %) 13 44 4 72,2 89,8 100,0 

Versnippering gevoelig. (# ) 2 2 2 11,1 4,1 50,0 

Piscivoor (# & %) 7 3 4 38,9 6,1 100,0 

zoetwater soort. (#) 3 0 0 16,7 0,0 0,0 

Omnivoren (%) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Winter PSite 2 (13) PSite 3 (42) PSite 4 (1) PSite 2 (%) PSite 3 (%) PSite 4 (%) 

Totaal aantal soorten (#) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Benthische (# & %) 2 11 1 15,4 26,2 76,9 

Diadroom (# & %) 1 9 1 7,7 21,4 76,9 

Habitat gevoelig (# & %) 0 4 0 0,0 9,5 0,0 

Invertivoor (# & %) 0 7 1 0,0 16,7 76,9 

Speciale voortplanting (# & %) 1 12 1 7,7 28,6 76,9 

Intolerant (# & %) 13 33 1 100,0 78,6 76,9 

Versnippering gevoelig. (# ) 0 9 1 0,0 21,4 76,9 

Piscivoor (# & %) 7 5 1 53,8 11,9 76,9 

zoetwater soort. (#) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Omnivoren (%) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
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Tabel K: Aantal keren een metriek niet wordt gescoord per drukklasse en seizoen in de zijrivieren 
(weergegeven als absolute en relatieve waarden) 

lente PSite 2 (4) PSite 3 (19) PSite 4 (1) PSite 2 (%) PSite 3 (%) PSite 4 (%) 

Eurytoop (# & %) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Omnivoor (# & %) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Tolerant (# ) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Benthisch (%) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Zoetwater (%) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Invertivoor (%) 0 8 0 0,0 42,1 0,0 

Piscivoor (%) 3 1 0 75,0 5,3 0,0 

Rheofiel B (%) 0 11 1 0,0 57,9 100,0 

zomer  PSite 3 (15)   PSite 3 (%)  

Eurytoop (# & %)  0   0,0  

Omnivoor (# & %)  1   6,7  

Tolerant (# )  0   0,0  

Benthisch (%)  1   6,7  

Zoetwater (%)  2   13,3  

Invertivoor (%)  12   80,0  

Piscivoor (%)  4   26,7  

Rheofiel B (%)  15   100,0  

herfst PSite 2 (3) PSite 3 (13)  PSite 2 (%) PSite 3 (%)  

Eurytoop (# & %) 0 0  0,0 0,0  

Omnivoor (# & %) 0 0  0,0 0,0  

Tolerant (# ) 0 0  0,0 0,0  

Benthisch (%) 0 0  0,0 0,0  

Zoetwater (%) 0 0  0,0 0,0  

Invertivoor (%) 3 0  100,0 0,0  

Piscivoor (%) 0 0  0,0 0,0  

Rheofiel B (%) 3 9  100,0 69,2  

Winter  PSite 3 (13)   PSite 3 (%)  

Eurytoop (# & %)  0   0  

Omnivoor (# & %)  0   0  

Tolerant (# )  0   0  

Benthisch (%)  3   23,0  

Zoetwater (%)  0   0  

Invertivoor (%)  0   0  

Piscivoor (%)  0   0  

Rheofiel B (%)  7   53,8  
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Tabel L: De gemiddelde waarde, minimum en maximum waarden van de metrieken in de zijrivieren met 
drukklasse 3 voor de verschillende seizoenen. 

  
MnsEu
r 

MnsOm
n 

MnsTo
l 

MpiBe
n 

MpiEu
r 

MpiFw
s 

MpiIn
v 

MpiOm
n 

MpiPi
s 

MpiRh
b 

gemiddeld
e 3,9 2,5 4,4 28,8 93,0 74,4 10,1 71,3 18,6 2,6 

minimum 2,0 1,0 2,0 2,6 62,5 33,3 0,0 25,6 0,0 0,0 

lente maximum 7,0 3,0 7,0 66,7 100,0 97,4 74,4 96,0 53,3 18,8 
gemiddeld
e 0,9 1,7 2,3 8,3 3,6 10,1 1,5 1,5 1,5 1,5 

minimum 1,0 0,0 1,0 0,0 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 zome
r maximum 5,0 4,0 6,0 100,0 100,0 100,0 20,0 100,0 100,0 0,0 

gemiddeld
e 4,9 3,0 5,6 18,1 97,8 83,5 8,1 85,6 6,3 0,8 

minimum 3,0 2,0 4,0 3,8 89,7 60,0 0,9 72,0 0,8 0,0 

herfst maximum 6,0 4,0 7,0 48,0 100,0 96,2 22,6 97,4 14,8 5,6 
gemiddeld
e 4,4 2,0 4,5 6,6 98,1 93,4 14,2 78,4 7,4 1,6 

minimum 2,0 1,0 2,0 0,0 92,5 77,3 8,2 59,0 2,7 0,0 winte
r maximum 6,0 4,0 7,0 22,7 100,0 100,0 20,8 87,1 20,5 7,5 

 

Tabel M: The gemiddelde waarde, minimum en maximum waarden van de metrieken in de zoetwaterzone 
in lente en herfst 

Lente & herfst PSite 2 PSite 3 PSite 4 

 Gem. Min. Max. Gem. Min. Max. Gem. Min. Max. 

MnsBen 1,89 0,00 4,00 1,46 0,00 3,00 1,00 0,00 3,00 

MnsDia 2,00 0,00 5,00 1,55 0,00 5,00 0,50 0,00 1,00 

MnsFra 2,29 0,00 6,00 1,67 0,00 6,00 0,83 0,00 2,00 

MnsFws 4,60 0,00 9,00 4,07 0,00 7,00 2,58 1,00 6,00 

MnsHab 2,09 0,00 5,00 1,82 0,00 4,00 1,00 0,00 3,00 

MnsInt 0,20 0,00 2,00 0,13 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

MnsInv 1,77 0,00 4,00 0,72 0,00 3,00 0,92 0,00 3,00 

MnsPis 1,60 0,00 4,00 1,93 0,00 4,00 0,50 0,00 3,00 

MnsSpa 0,69 0,00 3,00 0,34 0,00 2,00 0,08 0,00 1,00 

MnsTot 6,09 1,00 11,00 5,37 1,00 9,00 3,00 1,00 7,00 

MpiBen 42,22 0,00 100,00 25,18 0,00 100,00 20,47 0,00 66,67 

MpiDia 47,97 0,00 100,00 26,73 0,00 100,00 16,45 0,00 50,00 

MpiFra 48,80 0,00 100,00 28,68 0,00 100,00 21,25 0,00 66,67 

MpiHab 32,28 0,00 100,00 27,97 0,00 100,00 12,50 0,00 33,33 

MpiInv 18,86 0,00 100,00 8,37 0,00 79,86 23,24 0,00 66,67 

MpiOmn 55,80 0,00 100,00 60,46 12,21 100,00 71,26 18,68 100,00 

MpiPis 25,34 0,00 95,41 31,21 0,00 87,50 5,50 0,00 27,47 

MpiSpa 7,85 0,00 100,00 3,80 0,00 78,21 2,78 0,00 33,33 
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Tabel N: gemiddelde waarde, minimum en maximum waarden van de metrieken in de oligohaliene zone 
voor PSite 3 en 4. 

lente zomer herfst Winter 

PSite 3 Gem. Min. Max. Gem. Min. Max. Gem. Min. Max. Gem. Min. Max. 

MpiBen 47,5 0,0 100,0 52,0 0,0 100,0 46,1 0,0 94,7 34,9 2,9 66,7 

MpiHab 43,2 0,0 94,1 29,5 0,0 96,5 40,9 0,0 92,4 43,3 5,7 85,7 

MnsDia 1,7 0,0 3,0 2,0 0,0 4,0 1,6 0,0 5,0 1,4 0,0 4,0 

MnsInt 0,1 0,0 1,0 0,2 0,0 2,0 0,1 0,0 3,0 0,3 0,0 2,0 

MnsTol 3,7 2,0 7,0 4,4 2,0 7,0 4,9 2,0 8,0 4,1 2,0 7,0 

MnsHab 1,7 0,0 4,0 1,4 0,0 4,0 2,1 0,0 4,0 2,4 1,0 4,0 

MnsBen 1,5 0,0 3,0 2,2 0,0 4,0 2,7 0,0 5,0 1,9 1,0 4,0 

MnsErs 0,4 0,0 2,0 0,4 0,0 2,0 1,1 0,0 3,0 1,2 0,0 2,0 

MpiErs 11,1 0,0 69,2 18,9 0,0 95,1 23,7 0,0 89,3 26,8 0,0 66,7 

MpiInt 0,6 0,0 20,0 0,5 0,0 33,3 0,5 0,0 15,0 1,7 0,0 46,2 

MpiTol 88,3 30,8 100,0 80,6 4,9 100,0 75,8 10,7 100,0 71,4 23,1 99,0 

MpiSpa 11,1 0,0 69,2 18,9 0,0 95,1 23,5 0,0 89,3 26,8 0,0 66,7 

lente zomer herfst winter 

PSite 4 Gem. Min. Max. Gem. Min. Max. Gem. Min. Max. Gem. Min. Max. 

MpiBen 34,7 0,0 93,1 28,2 0,0 62,3 31,6 0,0 90,4 13,1 1,1 23,1 

MpiHab 19,6 0,0 94,4 27,7 0,0 100,0 21,5 0,0 89,8 15,5 2,3 30,8 

MnsDia 1,5 0,0 4,0 0,8 0,0 2,0 1,4 0,0 3,0 1,5 1,0 2,0 

MnsInt 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,8 0,0 1,0 

MnsTol 4,7 2,0 9,0 4,0 1,0 7,0 5,2 1,0 9,0 5,0 4,0 6,0 

MnsHab 1,4 0,0 6,0 1,4 0,0 3,0 1,9 0,0 4,0 2,5 2,0 3,0 

MnsBen 1,6 0,0 5,0 1,1 0,0 3,0 1,9 0,0 4,0 2,0 1,0 3,0 

MnsErs 0,2 0,0 2,0 0,4 0,0 1,0 0,8 0,0 2,0 0,8 0,0 1,0 

MpiErs 2,1 0,0 52,1 12,4 0,0 52,1 17,4 0,0 85,8 5,1 0,0 14,3 

MpiInt 0,9 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 2,4 0,0 3,6 

MpiTol 97,1 47,9 100,0 87,6 47,9 100,0 82,5 13,6 100,0 92,6 82,1 100,0 

MpiSpa 1,9 0,0 52,1 12,4 0,0 52,1 17,4 0,0 85,8 5,1 0,0 14,3 
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