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Leeswijzer 
 
 

I. Het eerste deel van dit rapport geeft de leidraad aan voor monitoringsprojecten ten 
behoeve van water en natuur in Vlaanderen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de 
monitoringsprojecten die uitgebouwd moeten worden bij de implementatie van de 
Europese Kaderrichtlijn Water. 

 
II. Het tweede deel volgt deze leidraad en tracht dit concreet in te vullen voor de monitoring 

van macrofyten in oppervlaktewaters. Definities, begrippenkaders en monitoringseisen 
voor macrofyten uit de kaderrichtlijn worden nader toegelicht. 

 
III. In een derde deel worden, aan de hand van een proefopzet, voorstellen geformuleerd voor 

een veldprotocol dat voldoet aan de voorwaarden voor de Kaderrichtlijn Water en dat ons 
in staat moet stellen om objectieve en betrouwbare informatie te leveren. De Tansley-
schaal wordt vergeleken met frequentieschattingen. De voor- en nadelen worden 
afgewogen en er wordt een voorstel geformuleerd voor de trendmonitoring in de 
categorieën meren en rivieren. 

 
IV. In het vierde deel worden voorstellen uitgewerkt voor een beoordelingssysteem dat 

bruikbaar is voor de Europese rapportering. Het scoresysteem wordt afzonderlijk 
uitgewerkt voor de categorieën meren en rivieren. Telkens wordt een vergelijking gemaakt 
met een aantal systemen uit het buitenland. De voorgestelde scoresystemen trachten 
telkens 3 vragen te beantwoorden:  
• Is de soortensamenstelling type-specifiek? 
• Zijn er storingsindicatoren aanwezig? 
• Zijn de gewenste groeivormen aanwezig of de gewenste bedekkingspercentages 

bereikt? 
 

V. In het vijfde deel worden de hoofdlijnen uit de Europese handleiding voor 
referentiecondities (REFCOND) kort overlopen en wordt de vertaling ervan naar de 
methode voor macrofyten in Vlaanderen aangegeven. 

 
VI. In het laatste deel worden meetpunten voorgesteld voor een interkalibratie-oefening. Deze 

oefening moet de klassen ‘zeer goede’ en ‘goede’ ecologische kwaliteit - afgebakend in de 
verschillende lidstaten - op elkaar afstemmen. 
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Deel I : Leidraad voor de monitoring in Vlaanderen 

Auteur: Anik Schneiders 

1 Wat is monitoring? 
Het voeren van een efficiënt natuur-, milieu- en waterbeleid is sterk afhankelijk van 
betrouwbare informatie over natuur- en milieukwaliteit en de oorzaken van veranderingen 
daarin. Sinds 1995 zijn er ter bescherming van natuur en milieu (inclusief water) heel wat 
richtlijnen, zowel op Vlaams als internationaal niveau, uitgewerkt. Deze richtlijnen zijn vaak 
gekoppeld aan een rapporteringsverplichting of een resultaatsverbintenis. Ze kunnen zeer 
concreet zijn zoals het behalen van strikte milieukwaliteitsnormen of het beschermen of 
behouden van specifieke soorten of habitats. Vaak zijn het ook vagere omschrijvingen zoals 
het behoud van de natuurlijke toestand of de natuurlijke processen of het hanteren van het 
stand-still principe. 
 
Het uitvoeren van al deze richtlijnen maakt dat er de komende jaren, zowel op Vlaams als op 
internationaal niveau, heel wat inspanningen geleverd worden om monitoringsprogramma’s 
uit te bouwen. Monitoring speelt hierbij een dubbele rol: het vroegtijds waarschuwen van 
problemen inzake milieu- en natuurkwaliteit en het opvolgen en controleren van de effecten 
van de beleidsinitiatieven en maatregelenprogramma’s om ze tijdig te kunnen bijsturen (Vos 
et al. 2000). 
 
Zo zijn er de natuur-  en milieurapporten die 2-jaarlijks of jaarlijks de (veranderingen in de) 
toestand van natuur- en milieukwaliteit moeten beschrijven en evalueren. Er is de verplichte 
monitoring van natuur- en bosreservaten; de vraag om voor Ramsar-, Vogelrichtlijn- en 
habitatrichtlijngebieden gestandaardiseerde monitoringsprogramma’s uit te bouwen; de 
verplichting om een ecologisch meetnet uit te bouwen voor oppervlaktewaters, enz. Het is 
belangrijk dat er van bij de opzet gezocht wordt naar een goede afstemming tussen de 
verschillende monitoringsystemen. De resultaten moeten samen zorgen voor een beter en 
coherenter (Vlaams) natuur- en waterbeleid dat afgestemd is op de Europese richtlijnen 
zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Habitat- en de Vogelrichtlijn. 
 
Het begrip monitoring in ecologische context kan op zeer verschillende wijzen ingevuld 
worden (Demeulenaere et al. 2002; Environment Agency 1999; Goldsmith 1991; Spellerberg 
1991; Van Olmen et al. 2000). Samengevat komen we tot de volgende algemene definitie: 
 
Monitoring is het herhaald waarnemen en gestandaardiseerd beschrijven van een set van 
samenhangende biotische en abiotische variabelen en dit volgens vooraf vastgestelde tijd- 
en plaatsschema’s en met als doel indicatoren op te leveren waarmee de mate van afwijking 
van, vooropgezette referentiekaders vastgesteld kunnen worden. 
 
Monitoring heeft bijgevolg 3 essentiële kenmerken: het herhalend karakter, het 
standaardprotocol en de doelgerichtheid. 
 
Figuur 1.1 geeft schematisch de stappen weer die gevolgd moeten worden bij de uitbouw 
van een monitoringsprogramma. 
 
De eerste stap is steeds het formuleren van de doelstelling. Hierbij wordt nagegaan welke 
vragen men beantwoord wil zien na afloop van de monitoring. In een ecologisch kader zijn 
typische vragen: waarom een gewenst natuurtype al dan niet bereikt wordt, hoe een 
soortgemeenschap geëvolueerd is in de tijd, of een geselecteerde groep van 
aandachtssoorten heeft standgehouden. Steeds wordt gekeken hoever men verwijderd is 
van een welomschreven referentiebeeld. 
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MONITORING

Evaluatie  
• ontwikkelen normen
• ontwikkelen score-systemen of indexen
• relatie doelstellingenen maatregelen

Doelstellingen
• Monitoring ecologische kwaliteit
• Monitoring processen
• Opvolgen trends

Meetnetten 
• selectie variabelen (Wat?)
• gestandaardiseerde veldprotocols (Hoe?)
• staalnamestrategie (Waar? Frequentie?)
• link met andere (bestaande) meetnetten 
• operationaliseren meetnetten

Databeheer 
• keuze databank 
• invoeren data
• datacontrole
• dataverwerking

O
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Figuur 1.1: Globaal monitoringsconcept (gebaseerd op Vos et al. 2000). 
 

 
Als de doelstelling geformuleerd is wordt in functie daarvan een meetnet uitgebouwd. Ook 
hier dienen verschillende keuzes gemaakt te worden: 
 
Wat? Keuze van de variabelen: wat moet er gemeten worden? Met welke 

frequentie? 
Hoe?  Vastleggen van een gestandaardiseerd veldprotocol. Nadat de variabelen 

geselecteerd zijn, dient de methode op punt gesteld te worden 
Waar?  Keuze van het meetnet: hoeveel meetplaatsen per oppervlakte, hoe worden 

ze geselecteerd, waar moeten ze liggen,… 
 
Bij het aanpassen van de doelstelling zal ook het meetnet moeten bijgestuurd worden. Zo is 
b.v. het huidige fysisch-chemisch meetnet uitgebouwd om de evolutie van lozingen en 
saneringsprogramma’s op te volgen. Bij het verschuiven van de doelstelling zal ook het 
meetnet moeten bijgestuurd worden. 
 
Na het operationaliseren van het meetnet dienen de data in een relationele databank 
terecht te komen. Hierbij moet gestreefd worden naar een zo groot mogelijke koppeling en 
afstemming met reeds bestaande datastructuren, coderingen en invoerprogramma’s. 
 
Tenslotte moet een evaluatiemethode uitgewerkt worden om na te gaan of de 
vooropgestelde doelstellingen al dan niet bereikt zijn. Meetvariabelen dienen hiervoor 
vertaald of omgerekend te worden naar indicatorwaarden die op hun beurt vergeleken 
worden met een referentiekader. Zo kan bv. een soortenlijst van macrofyten omgerekend 
worden naar een trofische score die een indicatie geeft over de impact van eutrofiëring. Deze 
score kan vervolgens vergeleken worden met een te verwachten range voor een bepaald 
watertype (Environment Agency 1999) 
 



 I-11

Het is evident dat men bij de opzet van het meetnet en de keuze van de variabelen reeds 
rekening dient te houden met de te gebruiken indicatoren en evaluatiemethode. Indien men 
bijvoorbeeld het gewenste natuurtype en het daaraan gekoppelde evaluatiesysteem efficiënt 
kan omschrijven in termen van enkel aan- of afwezigheid van soorten dan dient er geen 
verdere verfijning uitgewerkt te worden in het veldprotocol. Aan de andere kant kan een 
exacte locatie of abundantie van een kwetsbare soort noodzakelijk zijn om de 
evaluatiescores voldoende gevoelig te maken. 
 
Om het project te doen slagen houdt men best reeds van in het begin rekening met de 
mogelijkheden voor organisatie en financiering. Waar is nu reeds welke expertise aanwezig 
en welke middelen kunnen extra ingezet worden?  
 
Om de kwaliteit van de data te garanderen dienen de nodige controles ingebouwd te worden. 
Vaak is er aan de opzet van een monitoringsysteem nog een onderzoeksluik gekoppeld. Een 
goed voorbeeld hiervan vindt men in het concept van de multi-soorten-monitoring voor 
biotopen (Van Dyck et al. 2001). Indien men b.v. beslist om dit concept verder uit te bouwen 
voor diverse biotooptypen is verder onderzoek noodzakelijk.  
 
Hetzelfde geldt voor het implementeren van de monitoringsverplichtingen van de EKW. Voor 
al deze aspecten is voorafgaand onderzoek noodzakelijk en dient de nodige financiering en 
organisatie voorzien te worden. 
 

2 Lopende monitoringsprogramma’s 
Op Europees niveau wordt aan de begeleiding van de KRW gewerkt  via een ‘Common 
strategy on the implementation of the Water Framework Directive (CIS)’ Hiertoe werden 
een aantal projecten opgestart waaraan werkgroepen verbonden zijn, samengesteld uit 
afgevaardigden van alle geïnteresseerde lidstaten. Vlaanderen is vertegenwoordigd in alle 
werkgroepen. De werkgroepen REFCOND (CIS 2.3) en COAST (CIS 2.4) hebben 
handleidingen (‘Guidance documents’) ontwikkeld aangaande typologie, referentiesituatie, 
beoordeling van de ecologische status van meren en rivieren respectievelijk kust- en 
overgangswateren. Daarnaast bestaat er ook ‘guidance’ voor: monitoring, beoordeling 
grondwater, interkalibratie tussen de lidstaten, afbakenen van waterlichamen en 
stroomgebiedsdistricten, aanduiden van sterk gewijzigde waterlichamen, analyse van druk 
en impact, geïntegreerd testen in een stroomgebied, link met Geografische 
Informatiesystemen (GIS), … (http://www.viwc.be/kaderrichtlijn.html). 
 
Een aantal Europese wetenschappelijke programma’s sluiten hier onmiddellijk bij aan: 
• Op Europees niveau werd een ecologisch beoordelingssysteem uitgewerkt voor rivieren 

binnen het AQEM-consortium van 8 Europese landen (http://www.aqem.de/). De 
ecologische beoordeling is uitgewerkt op basis van benthische macroinvertebraten.  

• Binnen het Fifth Framework Programme van de Europese Gemeenschap worden 
verschillende biologische classificatiemethoden (waaronder de KRW) verder op elkaar 
afgestemd in de werkgroep STAndardisation of River-classification (STAR). Dit project is 
als webpresentatie beschikbaar (http://www.eu-star.at/). 

• Het project BIOMAN (Biodiversity and Human impact in shallow lakes) (coördinatie 
KULeuven) ontwikkelt methoden voor het inschatten en voorspellen van biodiversiteit in 
meren en poelen. In het project werden 96 meren bemonsterd in een Noord-Zuid transect 
doorheen heel Europa. De onderzochte levensgemeenschappen worden getest op 
taxonomische en genetische diversiteit. Ook worden modellen opgezet om indexen af te 
leiden die toekomstige beheersvraagstukken kunnen helpen beoordelen. 

• Het project PAEQANN (Predicting Aquatic Ecosystem Quality using Artificial Neural 
Networks): dit project onderzoekt de impact van allerlei omgevingsvariabelen op de 
structuur van de aquatische levensgemeenschap, inclusief algen, benthische fauna en 
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visfauna. Het wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van de 5th 
framework. De uiteindelijke doelstelling is het ontwikkelen van modellen die het 
voorkomen en structuur van diatomeeën-, invertebraten- en visgemeenschappen 
voorspellen onder natuurlijke en verstoorde omstandigheden, gebruik makend van 
neurale netwerken (http://aquaeco.ups-tlse.fr/index.php).  

• Het project ECOFRAME (Ecological quality and functioning of shallow lake ecosystems 
with respect to the needs of the European Water Framework Directive). Via 
expertenwerkgroepen en enkele veldexperimenten is een voorstel uitgewerkt voor een 
pan-Europese typologie voor ondiepe meren. 48 ecotypen worden beschreven rekening 
houdend met gradiënten in klimaat, oppervlakte, geologie en conductiviteit. 

• Specifiek voor visinventarisatie loopt internationaal het project Fishbased Assessment 
Method for the Ecological status of European Rivers (FAME) (http://fame.boku.ac.at/). 
Zoals de naam aanduidt gaat het over een beoordelingsmethode van de ecologische 
kwaliteit van rivieren gebaseerd op visfauna. De methode, die toepasbaar moet zijn 
doorheen heel Europa, wordt uitgewerkt door partners uit 16 van de 25 Europese 
ecoregio’s. Het project wordt geleid door de BOKU (Wenen), en wordt binnen Vlaanderen 
opgevolgd door het IBW. Het FAME-project is verankerd in de STAR-inventarisatie van 
beoordelingsmethodes. 

 
Ook in Vlaanderen worden er voor aquatische en terrestrische natuur heel wat nieuwe 
initiatieven voor monitoring genomen. Een koppeling tussen beiden is wenselijk. Een 
overzicht van de natuurgerichte monitoring is terug te vinden op 
http://www.instnat.be/monitoring. Enerzijds wordt er verwezen naar belangrijke 
monitoringconcepten. Zonder volledig te willen, worden hieronder enkele voorbeelden voor 
natuurmonitoring gegeven: 
• Een hiërarchisch monitoringssysteem voor beheersevaluatie van natuurreservaten in 

Vlaanderen (Demeulenaere et al. 2002; Van Olmen et al. 2000). Hierin zijn zowel 
aquatische als terrestrische soorten opgenomen (zie ook bijlage 1). Een aansluiting met 
de geselecteerde soorten en standaardveldprotocols is gewenst. 

• De methodiek voor een geïntegreerde en gebiedsgerichte monitoring voor biodiversiteit 
van de terrestrische natuur in het Vlaamse Gewest. Hierin ligt de nadruk op de 
monitoring in het landelijk gebied in samenhang met landgebruik en milieukwaliteit 
(Antrop et al. 2000). Ook hier is een aansluiting o.a. met impactanalysen voor 
deelbekkens gewenst. 

• Een multi-soortenbenadering bij planning en evaluatie in het Vlaamse natuurbehoud (Van 
Dyck et al. 2001). De theoretische concepten zijn ook toepasbaar in aquatische 
ecosystemen. 

• BIOHAB, een geconcerteerde actie van de Europese Commissie (EU's 5th Framework 
Programme, met een participatie van het Instituut voor Natuurbehoud) voor het 
coördineren en standaardiseren van informatie over habitats en biodiversiteit. Dit 
Europese project sluit aan bij de vragen vanuit de Europese regelgeving voor natuur 
(Vogel- en hebitatrichtlijngebieden, biodiversiteitsverdrag, Europese kaderrichtlijn, 
bescherming bossen, enz.).  

Anderzijds wordt in de website verwezen naar andere monitoringsprogramma’s zoals het 
meetnet voor de Grensmaas en de Zeeschelde, BIOMAN, het meetnet voor 
oppervlaktewater, het meentet voor vissen, het bosvitaliteitsmeetnet, ,… 
 
Het is zeer belangrijk dat toekomstige initiatieven voor aquatische monitoring enerzijds 
afgestemd worden op de Europese verplichtingen en Europese initiatieven en anderzijds op 
de lopende initiatieven die op schaal Vlaanderen worden opgezet. 
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3 Monitoring voor de Europese Kaderrichtlijn Water 
“De richtlijn 2000/60/EG van het Europees parlement en de raad tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid” kortweg de Europese 
Kaderrichtlijn Water genoemd (KRW), heeft een hele kentering in het integraal waterbeleid 
teweeg gebracht. Een belangrijke verandering t.o.v. de vroegere Europese richtlijnen m.b.t. 
water is dat de doelstellingen voor water niet langer in functie van menselijk gebruik worden 
gedefinieerd. Er wordt duidelijk een stap gezet naar ecologische kwaliteitsdoelstellingen 
in functie van “de natuurlijke levensgemeenschappen”. Ook de normen, de 
beschermingsmaatregelen en de monitoringsnetwerken dienen aan deze nieuwe 
uitgangspunten aangepast te worden. 
 
Dit heeft verregaande gevolgen voor de meetnetten, omdat de KRW de lidstaten verplicht 
om een natuurgericht meetnet uit te bouwen. De lidstaten dragen zorg voor de opstelling van 
programma’s voor de monitoring van de watertoestand, om daardoor een samenhangend 
totaalbeeld te krijgen van de watertoestand binnen elk stroomgebieddistrict. 
 
Voor de oppervlaktewateren moeten die monitoringsprogramma’s een beeld geven van (EG-
richtlijn 2000/60/eg): 
• het volume en niveau of de snelheid van waterstroming, voorzover van belang voor de 

ecologische en chemische toestand en het ecologische potentieel 
• de ecologische en chemische toestand en het ecologisch potentieel 
 
De "ecologische toestand" wordt in de KRW gedefinieerd als: 

“een aanduiding van de kwaliteit van de structuur en het functioneren van aquatische 
ecosystemen die met oppervlaktewateren zijn geassocieerd” (EU,2000/60/EG). 

Voor de “chemische toestand” wordt in de bijlage  van de KRW een indicatieve lijst gegeven 
van de meest verontreinigende stoffen. Voor prioritaire stoffen wordt de lijst momenteel nog 
verder uitgewerkt.  
 
Er dient een strikte timing gevolgd te worden bij de opstelling en implementatie van de 
monitoringprogramma’s:  
• De meetpunten (locaties), waarbij vooral de hoogste kwaliteitsklassen op elkaar dienen 

afgestemd te worden, dienen in 2003 geselecteerd te worden 
• Het volledige meetnet dient op terrein geïmplementeerd te zijn in 2006 
• De eerste rapportering over de monitoringsresultaten en de evaluatie van de ecologische 

kwaliteit dient te gebeuren in 2009 
• De goede ecologische kwaliteit dient in alle oppervlaktewateren bereikt te zijn tegen 

december 2015 
Een gedetailleerde tijdstabel hiervan is gepubliceerd door AMINAL en VMM (VIWC 2001). 
 
De hoogste kwaliteitsklasse is de “zeer goede ecologische kwaliteit”. Deze wordt in de 
KRW als volgt gedefinieerd:  

“Er zijn geen of slechts zeer geringe antropogene wijzigingen in de waarden van de 
fysisch-chemische en hydromorfologische kwaliteitselementen voor het type 
oppervlaktewaterlichaam ten opzichte van wat normaal is voor dat type in onverstoorde 
staat. De waarden van de biologische kwaliteitselementen voor het 
oppervlaktewaterlichaam zijn normaal voor dat type in onverstoorde staat, en er zijn geen 
of slechts zeer geringe tekenen van verstoring. Dit zijn de typespecifieke 
omstandigheden en gemeenschappen” (EU,2000/60/EG). 

 
De “goede ecologische kwaliteit” die overal bereikt moet worden in alle 
oppervlaktewateren wordt als volgt gedefinieerd: 
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 “De waarden van de biologische kwaliteitselementen voor het type 
oppervlaktewaterlichaam slechts een geringe mate van verstoring vertonen ten gevolge 
van menselijke activiteiten zodat ze slechts licht afwijken van wat normaal is voor het 
type oppervlaktewaterlichaam in onverstoorde staat” (EU,2000/60/EG). 
 

3.1 4 Monitoringsprogramma’s 

de KRW voorziet vier verschillende monitoringstypes, met elk hun eigen toepassingsniveau. 
Een schematisch overzicht is weergegeven in figuur 1.2. 

 

4 Monitoringprogramma’s

1 Toestand- en trendmonitoring (“surveillance monitoring”)
“globale ecologische kwaliteit”

Afstand t.o.v. “natuurlijke levensgemeenschap”

2 Operationele monitoring (“operational monitoring”)
“gericht op impact en maatregelen”

Afstand t.o.v. “milieukwaliteitsdoelstellingen”

3 Monitoring voor nader onderzoek (“investigative monitoring”)
“onderzoek naar effectketen”
Vaststellen omvang en effect

1 Toestand- en trendmonitoring (“surveillance monitoring”)
“globale ecologische kwaliteit”

Afstand t.o.v. “natuurlijke levensgemeenschap”

2 Operationele monitoring (“operational monitoring”)
“gericht op impact en maatregelen”

Afstand t.o.v. “milieukwaliteitsdoelstellingen”

3 Monitoring voor nader onderzoek (“investigative monitoring”)
“onderzoek naar effectketen”
Vaststellen omvang en effect

4 Aanvullende monitoring SBZ (“additional monitoring”)
“habitatrichtlijngebieden”

Afstand specifieke doelstellingen richtlijn
 

Figuur 1.2: Overzicht monitoringsniveau’s. 
 
Toestand- en Trendmonitoring: 

 globaal meetnet in functie van het (natuurlijk) referentiekader 
 
Het eerste niveau, de toestand- of trendmonitoring, is opgezet voor het bepalen van de 
globale ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren en voor het opvolgen van de 
veranderingen die zich voordoen op lange termijn. Wateren die minimaal goede ecologische 
kwaliteit behalen voor alle kwaliteitselementen (zijnde alle biologische en algemene fysisch-
chemische kwaliteitselementen, waaronder macrofyten) en waarin geen veranderingen van 
menselijke impact verwacht worden, dienen slechts éénmaal per 18 jaar gemonitord te 
worden. Voor de overige wateren dient deze monitoring éénmaal elke 6 jaar herhaald te 
worden wat overeenkomt met de frequentie van rapporteren (cfr. verder). 
 
Vermits we - zeker in een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen - niet van de vooronderstelling 
kunnen vertrekken dat er geen veranderingen van menselijke impact verwacht worden, zal 
de monitoring minimaal 6-jaarlijks herhaald moeten worden. 
 
Operationele monitoring:  

 gedetailleerd meetnet in functie van de impact van een omgevingsfactor 
 
Indien de kwaliteitsdoelstellingen niet behaald worden dient bijkomend een operationele 
monitoring opgestart te worden. Dit om de omvang van de “belasting” in kaart te brengen. 



 I-15

Hierbij kan een selectie gemaakt worden van de biologische en hydromorfologische 
kwaliteitselementen die het meest gevoelig zijn voor de belasting. Naast algemene fysisch-
chemische kwaliteitselementen dienen hier alle prioritaire en in significante hoeveelheden 
geloosde stoffen gemeten te worden. De meetfrequentie moet steeds een betrouwbare 
beoordeling toelaten en ligt bijgevolg (binnen de meetjaren) hoger dan de verplichte 
frequentie voor de toestand- en trendmonitoring. De lidstaten kunnen ervoor opteren om de 
operationele monitoring slechts voor enkele organismegroepen uit te werken die de effecten 
van de impact goed weerspiegelen. 
 
Monitoring voor nader onderzoek:  

 oorzaak/gevolg relatie van afwijkingen beter in kaart brengen 
 
Wanneer de reden/oorzaak voor overschrijding of achteruitgang niet kan achterhaald worden 
via de operationele monitoring of wanneer er een incidentele lozing plaatsvindt dient een 
uitgebreider onderzoek uitgevoerd te worden om zo efficiëntere maatregelen uit te werken. 
Bij deze onderzoeksmonitoring kan modellering een nuttig instrument zijn. 
 
Deze derde stap dient bijgevolg vooral als een (tijdelijke) onderzoeksfase beschouwd te 
worden en niet als een monitoring zoals gedefinieerd onder paragraaf 1. 
 
Aanvullende monitoring voor beschermde gebieden:  

 monitoren in strikte relatie met specifieke natuurdoelstellingen 
 
Voor habitats en soorten is er een duidelijk overlap met andere rapporteringsverplichtingen. 
Dergelijke gebieden moeten volgens de KRW alle opgenomen worden in de operationele 
monitoring. Het is bijgevolg zeer belangrijk dat er hiervoor snel een overleg start met de 
verantwoordelijken voor de natuurgerichte monitoring om tot een afstemming van de 
meetnetten te komen. 
 
In de eerste 3 monitoringstypen zit een hiërarchie ingebouwd die ook aan bod komt in het 
monitoringsconcept voor natuurreservaten. Daar spreekt men van een basis- en 
standaardmonitoring, meetnetmonitoring en intensieve monitoring (Demeulenaere et al. 
2002; zie bijlage 1). Het is belangrijk om beide monitoringsstrategieën goed op elkaar af te 
stemmen. 
 

3.2 Stappenplan 

De KRW geeft duidelijk aan welke stappen achterenvolgens doorlopen moeten vooraleer 
een beoordelingssysteem voor het biologisch meetnet op punt staat (zie figuur 1.3). 
 
Stap 1 en 2: categorieën en typologieën 
 
Elke lidstaat dient alle oppervlaktewateren onder te verdelen in de volgende categorieën: 
waterlopen, meren, overgangswateren en kustwateren. Een kaart met de ligging van de 
oppervlaktewateren moet beschikbaar zijn. Alle oppervlaktewateren moeten verder 
opgedeeld worden in waterlichamen.  
Voor elke categorie dient een typologie uitgewerkt te worden. De indeling in typen vertrekt 
vanuit de natuurlijke verscheidenheid aan levensgemeenschappen. Er wordt gezocht naar 
discriminerende abiotische variabelen (ecoregio’s, hoogteligging, breedte, verval, diepte, 
temperatuur, zuurtegraad, alkaliniteit,…) die deze verscheidenheid kan vatten. Uiteindelijk 
dient er een kaart uitgewerkt te worden die de regionale verspreiding van de typen aangeeft. 
De typologie dient minimaal te gebeuren volgens een abiotische indeling (vermeld in 
systeem A). Dit systeem voldoet niet voor de meeste lidstaten. Zij stellen dan ook zelf een 
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typologie voor en volgen daarbij systeem B; ook hier dienen minimaal een aantal abiotische 
kenmerken meegenomen te worden.  
 
Deze 2 stappen zijn reeds uitgevoerd voor Vlaanderen, en worden in detail besproken in 
(Jochems et al. 2002). De voorgestelde typen in die referentie kunnen op dit ogenblik niet 
altijd getoetst worden op hun biologische relevantie en een bijsturing in de toekomst moet 
bijgevolg steeds mogelijk blijven. Het rapport is integraal beschikbaar op de website: 
www.instnat.be onder de rubrieken “Kenniscentrum” en “Europese richtlijnen”. 
 

Categorie:
Waterlopen Stilstaande wateren Overgangswateren

Typologie:
Per categorie

Type 1 Type 2 Type 3 Type ...Type 1

Referentiekader:
Per categorie, per type

Macrofyten Macro-invertebraten Vissen Fytobentos/-Plankton

Type 1

Referentiekader:
Per categorie, per type

Macrofyten Macro-invertebraten Vissen Fytobentos/-PlanktonMacrofyten

Per categorie, per type, per organismegroep
Ecologisch beoordelingssysteem: EQR

Macrofyten

Per categorie, per type, per organismegroep
Ecologisch beoordelingssysteem: EQR

Per categorie, per type, per organismegroep
Ecologisch beoordelingssysteem: EQR

Kustwateren

 
 

Figuur 1.3: Stappenplan voor het ontwikkelen van een methodiek voor de ecologische 
beoordeling van oppervlaktewaters. 

 
 
Stap 3: referentiekaders 
 
Voor de monitoring van de biologische toestand van de oppervlaktewateren vermeldt de 
KRW de kwaliteitselementen die meegenomen moeten worden (KRW, bijlage V). De 
biologische kwaliteitselementen die de lidstaten moeten opnemen in de meetnetten zijn: 
macrofyten, fytobenthos, fytoplankton, macro-invertebraten en vissen. Voor elk watertype 
dient het referentiekader beschreven te worden dat overeenkomt met de “natuurlijke 
levensgemeenschappen” die in dat type verwacht worden. Het referentiekader dient - 
specifiek voor elk type - beschreven te worden voor elk biologisch kwaliteitselement. Voor 
het kwaliteitselement macrofyten dient dit minimaal te gebeuren in termen van taxonomische 
samenstelling en abundantie. Deze randvoorwaarden kunnen afgeleid worden uit de 
kwaliteitsklassen die uitgewerkt zijn in bijlage V, paragraaf 1.1 en 1.2 van de KRW. Voor 
sterk gewijzigde of door de mens gemaakte waterlichamen dient eveneens een (potentiële) 
referentietoestand beschreven te worden. Hierbij wordt steeds gezocht naar een natuurlijk 
type dat er het sterkst bij aanleunt.  
 
Dit referentiekader komt overeen met de maximale score in het beoordelingssysteem. Om 
de referentiecondities voor elk biologisch kwaliteitselement per type op punt te stellen is in de 
Europese handleiding voor referentiecondities (Wallin et al. 2003) een stappenplan voorzien 
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(zie figuur 1.4). Eerst wordt er binnen de lidstaat gezocht naar referentiesites. Indien deze 
beschikbaar zijn kan men o.b.v. actuele monitoring het referentiekader opmaken. Om een 
cirkelredenering zoveel mogelijk te vermijden is het aangewezen om referentieplaatsen te 
selecteren o.b.v. fysisch-chemische en hydromorfologische criteria, aangevuld met 
drukindicatoren zoals landgebruik. Op deze potentieel waardevolle plaatsen kan nagegaan 
worden of de biota inderdaad een referentiegemeenschap weerspiegelen. 
 
Indien deze sites niet beschikbaar zijn kan eventueel naar voorbeelden gezocht worden in de 
andere lidstaten. Voor veel typen zijn geen referentiesites meer beschikbaar en moet men 
terugvallen op andere methoden. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan paleo-ecologische 
gegevens en/of historische datasets. Aanvullend kan men gebruik maken van 
voorspellingsmodellen of terugrekenmethoden.  
 
Enkel indien al deze methoden of een combinatie van die methoden niet voldoen kan 
overgegaan worden tot een expertenbeoordeling. Extrapolatie vanuit labo-experimenten is 
volgens de guidance geen optie (CIS-REFCOND 2003). 
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Figuur 1.4: Stapsgewijze benadering om referentiecondities te selecteren ‘naar (CIS-
REFCOND 2003). 

 
 
In de monitoringleidraad van Noord-Amerikaanse meren wordt een sterkte/zwakte analyse 
gegeven voor de verschillende methoden (zie tabel 1.1) (meer info op 
http://www.epa.gov/owow/monitoring/bioassess.html). 
 
Deze veralgemenende tabel is hooguit richtinggevend en dient niet al te strikt gelezen te 
worden. Zo is b.v. de toepassing van paleo-ecologische gegevens niet noodzakelijkerwijs erg 
kostelijk en leent ook deze methode zich tot regionalisatie. In de praktijk zal steeds een 
combinatie van benaderingen noodzakelijk zijn (Nijboer 2003). Bovendien zal - vooral in een 
dicht bevolkt gebied als Vlaanderen, waar de impact bijzonder hoog is, de 
expertenbeoordeling, aangevuld met historische en paleo-ecologische datasets, meestal 
doorwegen. 
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Tabel 1.1: De vijf basismethoden om referentiecondities te beschrijven (USEPA 1998; Wallin 
et al. 2003]. 
 Bio-survey Reconstructie 

o.b.v. 
paleolimnologie 

Historische data Ecologische 
voorspellings-
modellen 

“Expert 
judgement” 

S
te

rk
te

 

Levert actuele best 
bereikbare status 

Levert ecoregio-& 
type-specifieke 
informatie 

Alle gemeenschappen 
kunnen in 
beschouwing 
genomen worden 

2 methoden: zoeken 
naar 
• Biotische ref. sites 
• Optimale abiotische 

condities 

Levert een 
historische tijdsreeks 
voor o.a. 
diatomeeën 

Afleiden van bv. 
evoluties in de 
waterkwaliteit is 
mogelijk 

Site-specifiek 

Geeft werkelijk 
bereikte 
historische status 

Goedkoop  

Wordt enkel 
gebruikt bij 
ontbreken van 
datareeksen 

Goede ervaring 
met 
waterkwaliteits-
voorspellingen 

Steunt op ervaring 
en gezond verstand 
van experten en leidt 
tot consensus 

Verscheidene 
reviews en 
guidances zijn reeds 
beschikbaar 

Relatief goedkoop 
en snel 

Zw
ak

te
 

Tijdintensief  

Hoge kostprijs 

Zelfs beste sites zijn 
verstoord 

Gedegradeerde sites 
kunnen de biocriteria 
afzwakken 

Referentie is vaak een 
sub-optimale toestand 

Initiële kostprijs hoog

Veel 
organismegroepen 
zijn slecht bewaard 

Methode vraagt een 
complexe data 
analyse enkel uit te 
voeren door 
experten 

Niet bruikbaar voor 
kunstmatige typen 

Sporadisch en 
verspreid gemeten 
voor Vlaanderen 

Risico op gewijzigde 
condities en 
onrealistische 
referentie-beelden 

Beperkte data 
aanwezig – nooit 
voor alle typen 

Historische 
studies werden  
voor verschillende 
doelen opgezet - 
data vaak niet 
onder juiste vorm 
beschikbaar – 
beperkt 
bruikbaarheid 

Betrouwbaarheid 
moeilijk te 
achterhalen 

Menselijke impact 
was vaak reeds 
aanwezig in 
historische 
tijdsreeksen 

Vereist 
datasets, 
kalibratie en 
validatie 

Extrapolatie 
buiten de 
beschikbare 
datareeksen is 
riskant 

Ontwikkelen 
van modellen is 
vaak duur 

Meestal enkele  
kwalitatieve 
beschrijving 
beschikbaar 

Kan een 
onrealistische en 
weinig 
representatieve 
weergave zijn van de 
reële potenties 

Expertise blijft 
subjectief – 
vooroordelen 
aanwezig 

 
Stap 4: ontwikkelen EQR 
 
Naast het stappenplan voor het ontwikkelen van referentiekaders (zie stap 3) is ook het 
concept om ecologische kwaliteitsratio’s te berekenen uitvoerig toegelicht in de handleiding 
voor referentiecondities (CIS-REFCOND 2003).  
 
De evaluatiescore dient voorgesteld te worden als een ecologische kwaliteitsratio (EQR 
genaamd) die varieert van 0 tot 1. De score dient opgedeeld te worden in 5 klassen, waarbij 
de waarde 1 overeenkomt met de situatie van het referentiekader (zie figuur 1.5).  
 
Klasse 1 is de “zeer goede ecologische kwaliteit”. Klasse 2 is de “goede ecologische 
kwaliteit” en dient in alle oppervlaktewateren bereikt te worden tegen 2015. Klasse 3 is 
“matig”, 4 is “slecht” en 5 is “zeer slecht”. De klassen 1, 2 en 3 zijn in de bijlagen van de 
KRW per organismegroep nader omschreven (zie ook KRW, bijlage V, paragraaf 1.4). 
 
Er dient voor elk kwaliteitselement een EQR berekend te worden (dus een EQR voor vissen, 
één voor macro-invertebraten, één voor macrofyten,…).  Deze EQR’s zijn complementair, 
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dwz dat ze alle een ander aspect van de ecologische kwaliteit belichten. Vandaar dat 
uiteindelijk van al de EQR-waarden de laagste waarde bepalend zal zijn (het “one out, all 
out” principe). In de praktijk betekent dit dat de “strengste” score doorslaggevend zal zijn.  
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Figuur 1.5: Berekening van Ecologische kwaliteitsratio (EQR) volgens de KRW 

(CIS-REFCOND 2003). 
 
Berekenen klassegrenzen 
Het indelen in 5 klassen op een statistisch verantwoorde wijze vereist een ruime dataset per 
meetvariabele. Op basis van de (natuurlijke) spreiding van een meetvariabele kan het 
optimum berekend worden. Indien er voldoende gegevens voorhanden zijn van 
referentieplaatsen, kan ervoor geopteerd worden om op basis van de verdeling de 5, 10 of 
25 percentielwaarde als klassegrens te nemen voor de grens van klasse 1 “zeer goed” (zie 
figuur 1.6a). Deze methode wordt ook voorgesteld in de REFCOND-handleiding (Wallin et al. 
2003). 
 
Vaak zijn er echter onvoldoende gegevens van referentiesites beschikbaar. Men zou dan 
kunnen aannemen dat binnen de volledige spreiding van een meetvariabele minstens een 
klein aantal referentiewaarden aanwezig zijn, maar dat de meerderheid van de metingen een 
beïnvloede toestand weergeeft. Zo zou in dit geval de 90 of de 95 percentielwaarde als 
referentiewaarde beschouwd kunnen worden. Men kiest er dan voor om de “beste” waarden 
gelijk te stellen aan het optimum. Deze methode steunt op Karr (Karr & Chu 1999; Karr et al. 
1986) en wordt gehanteerd in de monitoringhandleiding van de Noord-Amerikaanse meren 
(USEPA 1998; zie figuur 1.6b). Deze benadering is in de laatste versie van de REFCOND-
handleiding niet weerhouden (CIS-REFCOND 2003). Het risico is groot dat deze methode 
niet de reële referentie weergeeft en dat de referentie hierdoor naar beneden wordt gehaald. 
 

doelstelling 
2015 
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Figuur 1.6: Mogelijke statistische basis voor de indeling in scores. A: verdeling van metingen 
van referentiesites is beschikbaar; B: grote set meetgegevens is beschikbaar, geen selectie 

van referentiesites (naar USEPA 1998, hfdst 8). 

3.3 Van theorie naar praktijk 

Om het conceptueel kader uit paragraaf 3.2 in de praktijk toe te passen is een continue 
terugkoppeling met de monitoringsvoorwaarden en -mogelijkheden vereist (zie figuur 1.7). 
Enkel die voortdurende terugkoppeling laat toe om een pragmatisch en efficiënt systeem te 
ontwikkelen dat voldoet aan alle eisen van de KRW. 
 

Conceptueel kader:

ontwikkelen
Typologie

ontwikkelen
Referentiekaders

Bepalen klassegrenzen
EQR

Leidraad monitoring:

selectie
Meetvariabelen

selectie
Indicatoren

selectie
Scoresystemen  

 
Figuur 1.7: Koppeling tussen het conceptueel kader en de leidraad voor monitoring.  

 
Selectie meetvariabelen  
De EQR’s dienen ontwikkeld te worden voor de kwaliteitselementen zoals opgenomen in 
bijlage V van de KRW. De meetvariabelen vereist voor de verschillende biologische 
kwaliteitselementen zijn taxonomische samenstelling en abundantie. De lidstaten bepalen 
zelf het geschikte taxonomische niveau (determinatieniveau) om een toereikende 
betrouwbaarheid en precisie van de ecologische beoordeling te bekomen. Abundantie kan 
eveneens op verschillende manieren gemeten worden. In tabel 1.2 is een overzicht gegeven 
van de meetfrequentie die minimaal gevolgd moet worden bij de operationele monitoring.  Bij 
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toestand- en trendmonitoring dienen de biologische kwaliteitselementen ten minste één keer 
per monitoringsperiode onderzocht te worden (zie KRW, bijlage V 1.3.4).  
 
Tabel 1.2: Minimale meetfrequentie voor de biologische kwaliteitselementen per categorie bij 
operationele monitoring (KRW, bijlage V, 1.3.4): 
 Waterlopen  Stilstaande 

wateren 
Overgangswateren  Kustwateren* 

Macro-
invertebraten 

3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 

Vissen  3 jaar 3 jaar 3 jaar  
Fytoplankton  6 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 
Andere waterflora 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 
*Federale bevoegdheid 
 
Selectie indicatoren  
De meetvariabelen voor elk kwaliteitselement (bv. soortenlijst + abundantieschatting), 
grotendeels opgelegd door de KRW, dienen vervolgens vertaald of omgerekend te worden 
naar indicatorwaarden (bv. waarde voor typespecificiteit of trofie).  
 
Bij de keuze van de indicatoren dient men rekening te houden met de criteria zoals vermeld 
in tabel 1.3. 
 
Tabel 1.3: Criteria voor selectie van indicatoren (naar Wallin et al. 2003 en Schneiders et al. 
1996):  
Criterium  Verklaring  
Relevantie een indicator moet de conditie van het waterlichaam weergeven 
Respons een indicator moet gevoelig zijn voor een impact. De indicatoren moeten 

samen de verschillende impacten kunnen weergeven 
Range van 
gevoeligheid 

een indicator geeft een respons weer maar is vaak slechts gevoelig voor 
een beperkte range (bv. ‘% zeer kwetsbare soorten soorten’ werkt vooral 
binnen de range zeer goed tot goed; ‘bedekking zeer algemene soorten’ 
reageert eerder binnen de range matig-slecht). Alle indicatoren samen 
dienen de hele range te omvatten. 

Betrouwbaarheid de indicatoren moeten samen op een betrouwbare en nauwkeurige 
manier de kwaliteitsklasse kunnen aangeven. De kans op misklassificatie 
moet beperkt zijn. 

Variatie een indicator moet variëren maar de variatie moet gelinkt kunnen worden 
aan een conditie. 

Mogelijkheid om 
referentiecondities 
te berekenen 

voor sommige indicatoren kunnen de referentiecondities beter en 
correcter ingeschat worden dan voor andere (beschikbaarheid data, 
sites, historische gegevens,…) 

Eenvoud  De indicator moet afgeleid kunnen worden uit meetvariabelen die op een 
eenvoudige manier te meten zijn en die eenduidig te interpreteren zijn. 

Internationale 
consensus 

De indicatoren moeten zoveel mogelijk opgesteld worden volgens 
internationale standaarden. Een validatie via een internationale 
interkalibratie is vereist.  

 
 
Van indicator tot EQR 
De indicatorenset is de basisinformatie voor het beoordelingssyteem zoals beschreven in 
paragraaf 3.2. 
 
Één of meerdere indicatorwaarden zullen samen de uiteindelijke evaluatiescore voor het 
waterlichaam bepalen. Zo kan bv. t.a.v. de waterflora een indicatorwaarde voor 
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typespecificiteit, trofie en habitatkwaliteit gecombineerd worden in één eindscore die de 
ecologische eindbeoordeling voor dat kwaliteitselement weergeeft. 
 
Een groot aantal meetvariabelen - zoals soortenrijkdom, frequentie,…- covariëren met 
andere meetvariabelen - zoals breedte, diepte, orde, proefvlakgrootte,… Indien deze 
covariatie invloed heeft op de score dan moet hiervoor gecorrigeerd worden. Anders kunnen 
scores onderling niet met elkaar vergeleken worden. 
 
Per categorie, per type en per biologisch en fysisch-chemisch kwaliteitselement zal er 
uiteindelijk één EQR berekend moeten worden. Van al deze scores zal de laagste EQR de 
eindscore voor het waterlichaam bepalen (“one out, all out” principe). 
 
Invulling voor Vlaanderen 
Voor de meeste typen oppervlaktewateren in Vlaanderen zijn de nodige datasets voor de 
opbouw van statistisch verantwoorde biotische scoresystemen nog niet beschikbaar. Meestal 
zal een theoretisch evaluatiesysteem uitgewerkt moeten worden dat later met de nodige data 
zal uitgetest en bijgestuurd moeten worden. Een eerste ontwerp van scoresysteem voor 
macrofyten wordt uitgewerkt in deel IV.  
 

3.4 Schalen 

De ecologische relaties die de soortesamenstelling op een bepaalde plaats bepalen zijn zeer 
schaalgevoelig. Afhankelijk van de schaal treden er andere ecologische processen op. Zo is 
de relatie tussen de productiviteit en de soortenrijkdom in plassen zeer schaalgevoelig 
(Wassen & Verhoeven 2003). Bij de opmaak van impactstudies en voorspellingsmodellen 
speelt die schaalgevoeligheid een zeer belangrijke rol (Bierkens et al. 2000; Wassen & 
Verhoeven 2003). 
 
Ook bij het beschrijven van referentietoestanden, het selecteren van meetvariabelen en 
indicatoren en het uitwerken van een beoordelingssysteem dient men steeds rekening te 
houden met het schaalniveau waarop men werkt.  
 
Hoe fijner de typologie, hoe gedetailleerder en nauwkeuriger de referentietoestand. Een 
ruwere indeling heeft als voordeel dat er minder referentietoestanden beschreven moeten 
worden. Het systeem wordt hierdoor robuster maar gelijktijdig ook minder gevoelig (Nijboer 
2003). 
 
De selectie van proefvlakken en de methode die gebruikt wordt voor het beschrijven en 
evalueren van de biota zijn sterk afhankelijk van de schaal waarop gewerkt wordt. 
Veranderingen in vis-, macrofyten- of fytobenthosgemeenschappen gebeuren elk op een 
ander schaalniveau. Maar ook binnen vegetatiestudies worden zeer verschillende 
schaalniveau’s gehanteerd (Kent & Coker 1992). De schaalgevoeligheid van inventarisatie- 
en evaluatiemethoden is reeds voor heel wat organismegroepen en voor heel wat 
ecosysteemtypen beschreven (Scott et al. 2002). 
 
Voor het water- en het natuurbeheer wordt er eveneens op zeer verschillende schaalniveau’s 
gewerkt. Een oeverstrook, een deelbekken, een stroomgebied, een stroomgebiedsdistrict 
zijn verschillende schaalniveau’s waarvoor meestal ook verschillende doelstellingen 
geformuleerd worden. Indien de waterbeheerder het lokale beheer wil evalueren dan zou het 
bv. voldoende kunnen zijn om een aantal trajecten van 100 m waterloop met verschillende 
beheersopties op te volgen in de tijd. Kleine verschuivingen in soortensamenstelling en 
dominantieverhoudingen geven informatie over mogelijke effecten van beheer. Om een 
uitspraak te doen over een waterlooptype zou er gekozen kunnen worden om via 
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gestratificeerde methode meetplaatsen te selecteren die samen een beeld kunnen geven 
van de ecologische kwaliteit van dat type in Vlaanderen. Om verschillende waterlooptypen 
onderling te vergelijken is al een robuster systeem nodig. Een afweging van type-specifieke 
versus niet-typespecifieke soorten is een mogelijkheid. Indien een beeld van de ecologische 
kwaliteit van een stroomgebiedsdistrict beschreven moet worden met macrofyten als één van 
de meetvariabelen dan zou bv. geopteerd kunnen worden voor een  rastermethode waarbij 
minstens 1 meetplaats geselecteerd wordt per kilometerhok.  
 
De (rapporterings)eenheid voor de KRW is het waterlichaam. De afbakening van 
waterlichamen is nog niet afgerond. Wel staat vast dat het hier meestal over relatief grote 
eenheden gaat, meestal (deel)stroomgebieden minstens in de grootte-orde van 10-100 of 
zelfs 1000 km². De werkgroepen die instaan voor de afstemming van ecologische monitoing 
en beoordeling werken echter met veel kleinere (monitorings)eenheden. Waterlopen 
worden meestal slechts over een strook van 100 of 500 meter bemonsterd; een eenheid die 
niet representatief is voor een heel waterlichaam. 
 
Er is binnen de KRW en binnen de werkgroepen tot op heden geen enkel 
beoordelingssysteem uitgewerkt dat op het schaalniveau van een waterlichaam een 
uitspraak kan doen (zie ook Verdonschot et al. 2003). De vraag blijft hoe die kleinere 
inventarisatie-eenheden, al dan niet na aggregatie, de ecologische kwaliteit van een 
waterlichaam zullen kunnen weergeven.  
 
Bij interkalibratieprojecten, werkgroepen rond referentiecondities, enz. gaat de aandacht voor 
het afstemmen van evaluatiemethoden voor de KRW vooral naar het vergelijken van de 
resultaten van de individuele proefvlakken of deeltrajecten. Hoe de lidstaten de resultaten op 
proefvlakniveau moeten integreren voor een beoordeling op de hogere schaalniveau’s is nog 
niet besproken.  
 
De optie om voor lage schaalniveau’s - vaak gelinkt aan lokaal beheer en lokaal beleid - met 
een hoge densiteit aan proefvlakken te werken en voor de hogere schaalniveau’s - vaak 
gelinkt aan (inter)nationaal beleid - met een subset van die proefvlakken (dus steeds minder 
meetpunten) is vanuit ecologisch oogpunt niet verantwoord (zie figuur 2.2 A). Zoals 
hierboven reeds werd aangegeven, is één proefvlak niet het geschikte schaalniveau om een 
uitspraak te doen over zowel de kwaliteit van een beheersmaatregel, als over de ecologische 
kwaliteit van een waterlichaam, een deelbekken en een type. Er moet gezocht worden naar 
een manier om zoveel mogelijk informatie, beschikbaar op het laagste schaalniveau, te 
integreren in een evaluatiesysteem op een hoger schaalniveau (zie figuur 1.8).  
 
Eén van de mogelijkheden is de benadering uitgewerkt voor het Grensmaasproject (Van 
Looy et al. 2002). Om op een hoger schaalniveau (schaal van de gehele Grensmaas) te 
rapporteren worden per organismegroep slechts enkele indicatoren geselecteerd die telkens 
een bepaalde ecotoopkwaliteit reflecteren. De soortenlijsten zijn kenmerkend voor een 
bepaalde kwaliteit en ontwikkelingsgraad van ecotopen. De ecotoopmozaïek weerspiegelt op 
zijn beurt de integrale  ecologische kwaliteit van de Grensmaas. Als voorstellingsmethode 
wordt o.a.de AMOEBE voorgesteld. Dergelijke systemen kunnen echter moeilijk ingeschoven 
worden in de EQR-benadering, opgelegd door de KRW (zie figuur 1.5). De doelsoorten 
dienen wel mee opgenomen te worden in de type-specifieke benadering en een koppeling 
tussen beide evaluatiesystemen is zeker gewenst.    
 
Voor de kleinere waterlichamen stelt zich een gelijkaardig probleem. Kleine beken of plassen 
van eenzelfde type (en met een vergelijkbare impact en ecologische status) kunnen 
gegroepeerd worden in één waterlichaam. Ook hier zullen verschillende monitoringsites 
samen de eindscore bepalen. De Europese monitoringwerkgroep (CIS-monitoring 2003) 
heeft tot nog toe geen uitspraak gedaan over het bijeenbrengen van de resultaten van 
verschillende monitoringspunten. Zal een procentuele verdeling worden aangenomen of zal 
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het monitoringstraject met de laagste score de eindscore bepalen? Het “one out – all out” 
principe wordt nu reeds toegepast bij de afweging van de scores opgesteld voor de 
verschillende organismegroepen. 
 

 

 Deelbekken 

Stroomgebied

Stroomgebiedsdistrict

  
 

Figuur 1.8: Informatieverwerking op verschillende schaalniveau’s. 
 
 

4 Besluiten Deel I 

• Er dient een maximale afstemming te komen tussen de Europese en Vlaamse 
monitoringsverplichtingen en -initiatieven voor water- en natuurbeleid (Schneiders & 
Crabbé 2003). 

• De nieuwe monitoring die ontwikkeld zal worden om te voldoen aan de eisen van de 
KRW dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande meetnetten voor water en natuur. 

• Er dienen 4 monitoringsprogramma’s ontwikkeld te worden. Dit project richt zich in eerste 
instantie op de toestand- en trendmonitoring. 

• Er dient een ecologisch meetnet uitgebouwd te worden. In dit project zal een voorstel 
voor veldprotocol voor macrofytenmonitoring uitgewerkt worden dat voldoet aan de 
voorwaarden in bijlage V van de KRW. De selectie van meetplaatsen voor 
macrofytenmonitoring richt zich voor dit project vooral op sites die in aanmerking komen 
voor de interkalibratie-oefening. 

• Er dient een scoresysteem ontwikkeld te worden dat bestaat uit 5 klassen, die telkens 
een afstand tot een referentiewaarde weergeven en dit in een schaal van 0 tot 1. Het 
scoresysteem dient type-specifiek te zijn. De typologie die gevolgd wordt in dit project is 
systeem B zoals voorgesteld in (Jochems et al. 2002). In dit project zal voor een aantal 
typen een scoresysteem voorgesteld worden voor het kwaliteitselement “macrofyten”. 

• Er is een duidelijk verschil in schaalniveau tussen enerzijds de afbakening van 
waterlichamen als rapporteringseenheden en anderzijds de selectie van proefvlakken als 
monitoringseenheden. Momenteel wordt dit knelpunt in geen enkele werkgroep 
aangepakt. Er dient - in overleg met alle werkgroepen rond ecologische 
kwaliteitsindicatoren - een strategie ontwikkeld te worden voor de selectie van 
proefvlakken binnen een waterlichaam.  

A B 
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Deel II : Monitoring van macrofyten 

1 Begrippenkader 
In deze paragraaf worden een aantal basisbegrippen zoals waterflora, macrofyten, “alien 
species”, en groeivormen éénduidig omschreven. 

1.1 Het begrip waterflora volgens de KRW  

Auteurs: Anik Schneiders en Hans Jochems 
 
De waterflora is één van de kwaliteitselementen die minimum om de drie jaar moeten 
gemonitord worden. Dit kwaliteitselement wordt echter anders ingevuld voor de verschillende 
categoriëen (zie tabel 2.1). Dit brengt enige onduidelijkheid met zich mee. 
 
In meren, overgangswateren en kustwateren staat expliciet vermeld dat de samenstelling, 
abundantie en biomassa van fytoplankton gemeten moet worden, naast de “overige 
waterflora”. Bij rivieren wordt dit niet vermeld. Men zou hieruit kunnen afleiden dat de 
lidstaten de keuze kunnen maken om fytoplankton al dan niet op te nemen in de monitoring. 
Vanuit ecologisch oogpunt is dit zeker te verantwoorden. In stromende kleinere waterlopen is 
monitoring van fytoplankton immers minder relevant. In benedenlopen zoals de Dender, de 
Leie en de Schelde is het echter wel een relevante variabele voor het bepalen van de 
ecologische kwaliteit. 
 
Tabel 2.1: Kwaliteitselementen die in elke categorie moeten worden bestudeerd (KRW, 
bijlage V 1.1). 
Categoriën Fytoplankton (overige) Waterflora 
Rivieren  / Samenstelling en abundantie 
Meren 
Overgangswateren 
Kustwateren  

Samenstelling, abundantie en 
biomassa 

Samenstelling en abundantie 

Frequentie 6 maanden 3 jaar 
 
In bijlage V 1.2 worden de scores omschreven die berekend moeten worden op basis van de 
monitoringresultaten. De scores worden naast elkaar geplaatst en de laagste score bepaalt 
de eindscore (het “one-out all-out” principe).  
 
Tabel 2.2: Scores die voor de KRW voor de waterflora moeten berekend worden (KRW, 
bijlage V 1.2). 
Categorie Score 1 Score 2 Score 3 
Rivieren  Fytoplankton Macrofyten en fytobenthos  
Meren  Fytoplankton Macrofyten en fytobenthos  
Overgangswateren  Fytoplankton Angiospermen  Macro-algen  
Kustwateren  Fytoplankton Angiospermen en macro-algen  
 
Volgens deze tabel dienen er voor rivieren 2 scores voor de waterflora berekend te worden: 
1 score voor fytoplankton en 1 score voor macrofyten en fytobenthos samen. De lidstaten 
zijn dus niet verplicht om een afzonderlijke score te maken voor fytobenthos. Ze moeten 
echter wel een afzonderlijke score voor fytoplankton voorzien. Ook bij de meetfrequentie 
wordt aangegeven dat fytoplankton om de 6 maanden gemeten moet worden in rivieren. De 
logica van bijlage V 1.1, is bijgevolg niet consequent doorgetrokken in de andere bijlagen. 
 
In de Europese werkgroep over ecologische klassificatie van oppervlaktewaters is dit 
probleem ook reeds besproken en in de handleiding wordt aan de lidstaten dan ook de 
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keuze gelaten om fytoplankton al dan niet mee te nemen in de beoordeling (CIS-ECOSTAT 
WG 2003):  

“Phytoplankton is not explicitly included in the list of quality elements for rivers in Annex V, 
1.1.1, but is included as a biological element in Annex V, 1.2.1. It should therefore be possible 
to use phytoplankton as a separate element, if needed and appropriate especially in low land 
large rivers where phytoplankton may be important.” 

 
Voor overgangswateren dienen 3 scores berekend te worden voor macrofyten: 1 score voor 
fytoplankton, 1 score voor angiospermen en 1 score voor macro-algen. Hier zijn 
ondubbelzinnig ook 3 monitoringsprogramma’s vereist. In kustwateren tenslotte, mogen 
angiospermen en macro-algen samen genomen worden in 1 score. 
 
Tabel 2.3: Systematische groepen binnen de waterflora waarvoor een scoresysteem 
ontwikkeld moet worden.  

Macrofyten Categorie Fytoplankton Fyto-
benthos Macro-

algen 
Angio-
spermen 

Mossen  
levermossen 

Varens en 
paardestaarten 

Meren + + 
Rivieren Enkel indien relevant 

voor het type 
+ 

overgangs-
wateren 

+ - + + - - 

Kustwateren + - + - - 
+ = score verplicht; - = geen score verplicht 
 
Besluit: 
Indien we de term waterflora vertalen in éénduidige systematische groepen zouden we 
bijlage V voor dit kwaliteitselement kunnen samenvatten zoals in tabel 2.3.  
 
Indien verschillende groepen samengenomen worden in 1 score dan is het toegestaan om,  
mits argumentatie, één van die groepen te schrappen in de monitoring. Zo kan men ervoor 
opteren om mossen niet mee te nemen in de monitoring van een bepaald rivertype. 

1.2 Afbakening “waterflora” op het terrein 

Auteurs: Anik Schneiders en Hans Jochems 
 
Zelfs indien tabel 2.3 gevolgd wordt, dan is nog steeds niet duidelijk afgebakend wat er op 
het terrein opgenomen moet worden (zie figuur 2.1). 
 
Enerzijds kan men de “macrofyten” afbakenen op basis van de levensvormen of op basis 
van hun (grond)waterafhankelijkheid. Men zou zich kunnen beperken tot het monitoren van 
hydrofyten of ‘echte waterplanten’; planten die een deel van hun levenscyclus in het water 
moeten doorbrengen en waarvan de zaden in het water of de waterbodem kiemen 
(Bloemendaal & Roelofs 1988). Of er kan voor geopteerd worden om ook de helofyten of 
‘moerasplanten’ mee op te nemen; planten die in de bodem wortelen en waarvan de 
onderste delen ondergedoken zijn en bladeren en bloemen boven het water uitsteken 
(Bloemendaal & Roelofs 1988). Bij een bredere invulling kunnen ook planten die gebonden 
zijn aan de aanwezigheid van ondiep grondwater (freatofyten) meegenomen worden. Indien 
voor deze invalshoek gekozen wordt dan gebruikt men op het terrein een beperkte 
plantenlijst. 
 
Anderzijds kunnen de “macrofyten” ruimtelijk afgebakend worden, namelijk alle macrofyten 
die in het oppervlaktewaterlichaam voorkomen. In het water kunnen immers landplanten 
zoals liesgras of mattenbies voorkomen die belangrijke informatie kunnen geven over de 
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ecologische kwaliteit van het waterlichaam. Indien gekozen wordt voor een ruimtelijke 
afbakening kan er geopteerd worden om voor de open watervegetatie enerzijds en de rand- 
of oevervegetatie anderzijds een aparte vegetatieopname te voorzien (Caffrey 1986). De 
oeverbegroeiing kan sterke indicaties geven over de ecologische kwaliteit van het 
begeleidend waterhabitat (Duijn 1994).  Door de oevervegetatie op te nemen kunnen lokale 
milieuverschillen sneller tot uiting komen (Triest 2000). 
 

Macrofyten 

(Grond)waterafhankelijkheid: 
Hydrofyten/Helofyten?

Ook obligaat freatofyten, 
facultatieve freatofyten?

(Grond)waterafhankelijkheid: 
Hydrofyten/Helofyten?

Ook obligaat freatofyten, 
facultatieve freatofyten?

Ruimtelijke afbakening:
Alle macrofyten 

in het waterlichaam?

Opsplitsen in oever-water?

Ruimtelijke afbakening:
Alle macrofyten 

in het waterlichaam?

Opsplitsen in oever-water?
 

 
Figuur 2.1: Afbakening van het begrip macrofyten voor het veldprotocol. 

 
Voor dit macrofytenproject werd er geopteerd om het begrip macrofyt voor het 
kwaliteitselement ‘waterflora’ ruim te interpreteren en alle planten mee te nemen die in het 
waterlichaam voorkomen en dit onafhankelijk van hun levensvorm en onafhankelijk van hun 
(grond)waterafhankelijkheid.  

1.3  “Alien species”, exoten of neofyten? 

Auteurs: Luc Denys, Anik Schneiders en Leo Vanhecke 
 
De behandeling van ‘niet inheemse’ taxa – in KRW-terminologie ‘alien species’ –  vraagt 
enige bijzondere aandacht. Een aantal van de heden in Vlaanderen meer algemene water- 
en oeverplanten is immers pas vrij recent in deze regio verschenen. In meerdere gevallen 
zijn hierdoor belangrijke verschuivingen in de vegetatiesamenstelling opgetreden, soms ten 
nadele van minder competitieve autochtone taxa of van eerder verschenen nieuwkomers. 
Andere inwijkelingen sluimeren eerder ‘latent’ op de achtergrond, of lijken in het geheel niet 
succesvol. Van weer andere is de of expansiefase nog volop aan de gang. Het toenemend 
aantal introducties laat vermoeden dat ook in de toekomst nog heel wat floraveranderingen 
zullen optreden. Hoe hiermee wordt omgegaan bij de beschrijving van referentietoestanden 
en bijgevolg in de beoordeling, blijft – ook in de werkgroep –  een punt van discussie. In de 
volgende paragrafen worden vooreerst enige algemene aspecten met betrekking hiermee 
geschetst, waarna mogelijke benaderingswijzen geformuleerd worden. 
 
De uiteindelijke REFCOND-guidance (CIS-REFCOND 2003) stelt het volgende criterium 
voor bij de ‘pressure screening’ van potentiële referenties (Tool 1, p. 45): 
“Introductions compatible with very minor impairment of the indigenous biota by introduction 
of fish, crustacea, mussels or any other kind of plants and animals. No impairment by 
invasive plant or animal species”. Hierbij wordt dus een onderscheid gemaakt tussen 
‘geïntroduceerde’ taxa, waarvan een zeer geringe invloed getolereerd wordt en ‘invasieve’ 
taxa die helemaal geen invloed mogen uitoefenen, vooraleer van een referentietoestand 
gesproken kan worden. Hoe deze ‘impairment’ ingevuld moet worden wordt niet verduidelijkt. 
Het scala aan mogelijke effecten op andere biota, hetzij direct of indirect, is zeer groot en 
heeft betrekking op vele ecosysteemniveau’s: competitie voor plaats, licht, nutriënten, 
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allelopatische werking, hydrodynamische wijzigingen, veranderingen in sedimentatie, … 
(Wallentinus 2002). In een voorafgaande (zesde) versie (Wallin et al. 2003) werd dit nog wel 
gedaan: geen aanwezigheid van ‘non-native species’ die door competitie, predatie, ziekte, 
parasitisme, habitatwijziging of genetische verdunning een bedreiging vormen voor de  
inheemse biota. Twee bemerkingen zijn bij deze, naderhand geschrapte, invulling te maken: 
de negatieve invloed kan ook gelden op biota van een ander kwaliteitselement (b.v. 
macrofyten op macrofauna, of visa versa) en het feit dat enkel door (uitgebreid) nader 
onderzoek voor elke afzonderlijke soort en situatie uitgemaakt kan worden of er sprake is 
van een mogelijke bedreiging.  
 
Dit laatste punt is voor Nijboer (2003, p. 20) aanleiding om te stellen “alleen als exoten geen 
invloed hebben op de rest van de levensgemeenschap mogen ze in de referentietoestand 
voorkomen”, waarbij de noodzaak van exclosure-en laboratoriumexperimenten, om de 
effecten van zich ‘massaal’ verspreidende exoten op andere soorten en ecosysteemfuncties 
na te gaan, wordt benadrukt. In de aanpak van Moss et al. (2003) leidt de aanwezigheid van 
‘aggressive alien plants’ tot een verlaging van de diversiteitsbeoordeling met één 
kwaliteitsklasse. In deze benadering wordt er dus van uit gegaan dat de ene exoot niet de 
andere is en dat schadelijke gevolgen herkend worden. 
 
Enigszins problematisch in dit verband is dat het gedrag van een soort in de loop van de tijd 
kan veranderen; na introductie volgt een variabele lagfase waarna een soort al dan niet 
problematisch wordt en dit eventueel in respons op inmiddels gewijzigde omstandigheden 
(Kowarik 1995). Soorten die nu misschien niet als ‘schadelijk’ beschouwd worden, zouden dit 
in de toekomst, bijvoorbeeld bij gunstiger klimaatsomstandigheden en bij een (hopelijk) 
toenemende waterkwaliteit, eventueel wel kunnen worden. Carlton (2002) stelt dan weer dat 
invasies niet zomaar in te delen zijn in ‘schadelijk’ of ‘onschadelijk’, maar dat er enkel een 
continuum in de mate van impact bestaat. Bovendien zijn vele uitspraken hierover tot nu toe 
doorgaans louter veronderstellingen en nauwelijks door experimenteel werk geschraagd. Is 
een soort die zich snel verspreid en dus eerder als ‘aggressief’ beschouwd zal worden, 
‘gevaarlijker’ dan één die gestaag maar onopvallend vordert? Hoezeer laten we ons 
verblinden door opvallende korte-termijn verschijnselen en verliezen we daarbij lange-termijn 
effecten uit het oog? Voorspellingen dienaangaande zijn bovendien zeer moeilijk en hooguit 
op algemeen niveau te maken (Williamson 2001, Gollasch 2002). Men kan eveneens 
aannemen dat er een ‘gewenningseffect’ optreedt in wat als ‘nadelig’ of ‘storend’ 
geapprecieerd wordt (b.v. Elodea spp.). Bij een al bij al genivelleerde vegetatiesamenstelling 
wordt elk extra onderscheid al snel een pluspunt...  Dit hangt ook sterk samen met historisch-
geografische aspecten. In Nederland wordt bijvoorbeeld de aanwezigheid van exoten 
veeleer aanvaard op voorwaarde dat ze geen ‘plaag vormen’ (Bal et al. 2001), terwijl in 
landen die biogeografisch sterker geïsoleerd zijn, zoals Groot Brittanië, minder tolerantie aan 
de dag gelegd wordt, ondermeer vanwege een proportioneel hoge frequentie van 
nieuwkomers en nare ervaringen, maar ook door meer aandacht voor het verschijnsel 
vanwege de meer geïsoleerde ligging. Ook lijken de normen in het algemeen wat anders te 
liggen voor dieren, waar nog sneller naar de alarmbel wordt gegrepen, dan voor planten. 
 
In de geest van de kaderrichtlijn lijkt het aangewezen om hier enkel het door de mens 
gemedieerde inwijken van taxa in het floragebied in acht te nemen. Een dergelijk causaal 
verband – middels al dan niet moedwillige introductie of het opruimen van migratiebarriëres 
(zoals de aanleg van waterwegen) – is in onze streken evenwel niet altijd eenvoudig te 
leggen, cf. ook natuurlijke vs. antropogeen geïnduceerde klimaatsvariaties, menselijke 
migraties sinds prehistorische tijden, creatie van nieuwe habitatten... Van vele soorten zal 
wellicht nooit geweten zijn of ze al dan niet ooit in het verre verleden geïntroduceerd werden. 
In zekere zin kan men dit m.b.v. tijdscriteria trachten te ondervangen. Het valt echter 
evenmin altijd even precies te zeggen wanneer een bepaalde soort in het floragebied 
verscheen. Tevens vraagt dit in acht name van een voldoende ruim tijdsbestek (Kooistra 
2000).  
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In Nederland, waar door het werken met beperkte soortenlijsten overigens veel ‘aliens’ als 
het ware genegeerd kunnen worden (enkel Elodea spp. en Acorus figureren tot nu toe in de 
beschikbare lijsten), is gekozen om tijdscriteria aan te wenden (Nijboer 2003, 
http://www.stowa.nl/uploads/agenda/mID_4873_cID_3863_Ref-Maatlat%20Rivieren.pdf p. 
12): ‘Onder exoten worden soorten verstaan die zich in recente tijden in Nederland hebben 
gevestigd, al of niet met behulp van de mens. Om in aanmerking te komen voor opname in de 
beschrijvingen van de referentietoestand en mogelijk ook in de maatlat, moet de soort inheems 
of ingeburgerd zijn. Daarbij wordt aangesloten op de criteria die zijn geformuleerd door Bal et al. 
(2001): 

• soorten die zich reeds vóór 1900 (met of zonder hulp van de mens) hebben gevestigd 
en zonder hulp van de mens nog steeds aanwezig zijn; 

• soorten die vanaf 1900 zonder hulp van de mens (actieve hulp, zoals introductie) 
gedurende minimaal tien jaar aanwezig zijn geweest.’ 

Het overnemen van deze criteria zou voor Vlaanderen inhouden dat b.v. notoire soorten als 
Crassula helmsii  en Myriophyllum aquaticum als ‘ingeburgerd’ beschouwd worden. Beide 
soorten zijn ‘aquarium-adventieven’ (d.w.z. dat ze de door de mens – vaak via het ledigen van 
aquaria of vijvers – in de oppervlaktewateren terecht zijn gekomen), die zich al meer dan 10 jaar 
zonder hulp van de mens in stand houden en uitbreiden. Een eventuele negatieve appreciatie 
kan dan enkel ontleend worden aan het erkennen van de nadelige invloed die dergelijke 
soorten op het systeem kunnen hebben1. Door het tweede criterium zijn in Nederland de 
voorwaarden om een neofyt op te nemen in het referentiekader - en deze bijgevolg te 
beschouwen als deel uitmakend van de natuurlijke toestand – snel bereikt. 
 
In dit rapport wordt Vlaanderen als het relevante geografische gebied genomen. Verloove 
(2002) heeft hiervoor recent een inventaris van, voornamelijk na 1945 geïntroduceerde, niet-
inheemse taxa opgemaakt. Bij uitbreiding naar, bijvoorbeeld, stroomgebiedsdistricten, 
mogen reeds geringe wijzigingen in de resp. inheemse en niet-inheemse flora verwacht 
worden. De klassieke indeling in archaeofyten en neofyten, in historische zin (Sukopp  2001), 
gebruikt het jaartal 1500 als grens (Pyšek 1995, Leppäkoski et al. 2002, Verloove 2002). In 
Vlaanderen worden neofyten, naar analogie met Richardson et al. (2000), ingeburgerd 
genoemd wanneer ze in een gebied – waarin ze oorspronkelijk niet voorkwamen – er 
zelfstandig in slagen levensvatbare populaties uit te bouwen die permanent (langer dan één 
of enkele seizoenen) aanwezig blijven, hoofdzakelijk in de nabije omgeving van de 
oorspronkelijk ingevoerde planten en niet noodzakelijk binnendringend in (half)natuurlijke 
vegetaties (Verloove 2002). Ingeburgerde planten worden door deze auteur invasief 
genoemd wanneer ze ver buiten de oorspronkelijke plaats van hun introductie doordringen in 
(half)natuurlijke milieus - al dan niet met ecologische en/of economische schade tot gevolg. 
Criteria om over te gaan van een ingeburgerd naar invasief zijn daarbij: 

• een vegetatieve vermeerdering van minstens 2 meter per jaar; 
• een generatieve vermeerdering waarbij buiten een straal van 100m van de introductie 

minstens één reproductieve nakomeling waarneembaar is2. 
Ondermeer door veranderingen in de verspreidingsdynamiek is het gebruik van dergelijke 
criteria weinig eenvoudig. Niet altijd zijn er voldoende waarnemingen. Evenmin kan de status 
van pas opgemerkte taxa bepaald worden. Ook is hier geen verwijzing naar enige rol van de 
mens bij de introductie. Merk ook op dat er sprake is van ‘(half)natuurlijke milieus’; in 
beheerde ‘onnatuurlijke’ (kunstmatige) habitats, b.v. akkers (maar ook hengelwaters, 
kanalen, aangelegde vijvers, etc.) zijn er volgens deze definitie geen invasieve soorten (cf. 
ook Cronk & Fuller 1986). Pyšek (1995) pleit er voor om alle ‘aliens’ die in verspreiding of 

                                                 
1 Bij vernoemde soorten is in ons land tot nu toe enkel vegetatieve uitbreiding waargenomen en vinden mogelijk 
doorlopend nog nieuwe introducties vanuit cultuur plaats. De verspreiding wordt echter niet enkel door de mens 
als dusdanig  bewerkstelligd, maar ook door andere transportmechanismen (stroming, dieren,…). 
2 Voor terrestrische planten verwijzen Richardson et al. (2000) naar een verspreiding door propagulen van meer 
dan 100 m ten opzichte van de ouderplanten in minder dan 50 jaar of >6 m op 3 jaar door wortelachtige organen. 
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talrijkheid toenemen ‘invasive’ te noemen, onafgezien van het habitat. Voor de invulling van 
dit begrip in internationale context verwijzen we naar een recent overzicht door Carlton 
(2002). Hieruit blijkt dat dit op zeer uiteenlopende wijze gebeurt en dat het begrip ‘invasief’ – 
in tegenstelling tot bij de hierboven aangehaalde definitie - vaak aan ‘impact’ gekoppeld 
wordt. Deze koppeling, die blijkbaar ook in de KRW impliciet gemaakt wordt3, leidt dan weer 
automatisch tot onduidelijkheid en vaagheid vanwege de referentie naar ‘impact’. Vanwege 
deze verwarring geven Richardson et al. (2000) de voorkeur aan de term ‘transformer 
species’ voor neofyten welke ‘the character, condition, form or nature of a natural ecosystem 
over a substantial area’ veranderen, terwijl ‘invasieve soorten’ gewoonweg enkel de stap 
naar een permanente aanwezigheid en potentiële uitbreiding gezet hebben. Sommige van 
deze ‘transformers’ zijn vrij gemakkelijk als dusdanig te herkennen, b.v. Fallopia japonica, 
Heracleum mantegazzianum, Hydrocotyle ranunculoides, Impatiens glandulifera en Ludwigia 
grandiflora, waarvan de dichte begroeingen een duidelijke invloed hebben op lichtklimaat, 
hydrodynamiek, en zo meer, maar ook hier zijn alleszins gradaties te herkennen en blijft er 
veel in het ongewisse. 
 
We menen dan ook te mogen stellen dat een objectief categorisch onderscheid tussen 
‘invasieve’ soorten sensu KRW en andere neofyten bemoeilijkt wordt doordat: 

• niet alle effecten van een neofyt gekend zullen zijn; 
• de impact van neofyten op het ecosysteem gradueel verschilt en niet categorisch; 
• de effecten in de loop van de tijd kunnen toe- of afnemen; 
• de definitie van ‘invasieven’ zeer problematisch is; 
• ook pas geïntroduceerde niet-inheemse taxa in de beoordeling opgenomen moeten 

kunnen worden (een statuswijziging zou tot discrepanties tussen opeenvolgende 
beoordelingen leiden). 

Verloove (2002) stelt voor om, analoog met Rode lijsten, een meer graduele indeling volgens 
schadelijkheid te maken onder de vorm van een ‘Zwarte lijst’, die dan permanent bijgewerkt 
zou moeten worden. Net als bij het stellen van een bepaalde tijdslimiet waarna aanwezigheid 
van een soort aanvaard wordt, zou het afvoeren van soorten uit deze lijst of een aanpassing 
in status evenwel als gevolg hebben dat een ecologisch kwaliteitsoordeel gewijzigd zou 
kunnen worden, zonder dat de werkelijke toestand enige verandering ondergaat… 
 
Kunnen neofyten nu uiteindelijk beschouwd worden als specifieke soorten voor een 
bepaald watertype? Strikt genomen maken soorten, waarvan de aanwezigheid louter aan de 
mens te wijten is, geen deel uit van de natuurlijke referentietoestand. Indien met zekerheid 
gesteld mag worden dat de soort geen enkele nadelige invloed heeft op de samenstelling en 
abundantieverhoudingen van inheemse biota, zou de aanwezigheid evenwel volgens de 
KRW getolereerd worden. Tenzij het om een niet eerder ingevulde niche zou gaan en er 
bovendien geen gevolgen zouden zijn op andere systeemniveau’s, is dit echter nooit 
helemaal het geval en zou met pragmatische ‘detectielimieten’ voor de effecten gewerkt 
moeten worden. Zonder momenteel uitspraak te doen over de te nemen werkwijze, kunnen 
twee mogelijkheden worden voorgesteld, elk met de hiervoor gesitueerde voor- en nadelen: 

• volgens een eerste zienswijze zou men het standpunt kunnen huldigen dat niet-
inheemse soorten hier zijn ‘om te blijven’ en dat het onzinnig is een niet-realiseerbaar 
en te statisch, archetypisch, referentiebeeld te hanteren. Reeds ingeburgerde soorten 
(sensu Verloove 2002) zouden dan, evenzeer als ‘van nature’ inheemse soorten, tot 
het floraspectrum van bepaalde watertypen gerekend worden, op voorwaarde dat ze 
hier momenteel geen overduidelijke schade berokkenen. Om een ‘glijdend’ 
referentiekader te voorkomen, dienen daarbij dan alle verdere nieuwkomers (lees 
niet-ingeburgerde) soorten als niet-wenselijk beschouwd te worden. Bijvoorbeeld 
Elodea canadensis kan dan eventueel tot een referentiebeeld behoren, E. nutallii niet 
vanwege het duidelijk verdringende karakter. 

                                                 
3 Zie Richardson et al. (2000) voor gelijkaardige implicaties in andere wetgevingen en conventies.  
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• in een tweede visie worden alle door de mens in het floragebied geïntroduceerde 
taxa per definitie niet gerekend tot de referentie en dus als ‘typevreemd’ bestempeld, 
onafgezien van het feit of ze al dan niet als ingeburgerd beschouwd mogen worden 
en of ze merkbare effecten veroorzaken. 

In beide gevallen wordt de beoordelingsschaal dermate uitgewerkt dat een geringe mate van 
aanwezigheid niet de facto tot een aanzienlijk lager oordeel zal leiden. 
 
Vooraleer tussen beide opties een definitieve keuze te maken is het gepast af te wachten 
welke houding hier tegenover in andere lidstaten uiteindelijk aangenomen zal worden. De 
voorkeur dient te gaan naar een zo uniform mogelijke benadering, waarbij alleszins 
potentiële veranderingen in het afwegingskader zelf vermeden moeten worden. Uiteindelijk 
dient men zich daarbij ook de vraag te stellen of daarbij verschillende houdingen bij de 
diverse ‘kwaliteitselementen’ (macrofauna, vissen,…!) wel opportuun zijn? Indien de eerste 
optie genomen wordt zal in consensus uitgemaakt moeten worden welke reeds aanwezige 
soorten in het referentiebeeld opgenomen zullen worden. 
 
Bepaalde neofyten zijn daarenboven eveneens storingsindicatoren, in die zin dat ze bij 
afnemende milieukwaliteit in abundantie toenemen (b.v. Azolla filiculoides, Lemna 
minuta,…), onafgezien van het feit dat ze een ‘invasief’ of ‘transformerend’ karakter ten toon 
spreiden. In de Nederlandse benadering worden ingeburgerde exoten met een invasief 
karakter uit voedselrijk water als verstoring aanduidende elementen beschouwd in de 
voorlopige referentiebeelden voor meren; i.c. is dit echter enkel voor Elodea nuttalli het geval 
(van der Molen 2003b, http://www.stowa.nl/uploads/agenda/mID_4873_cID_3863_Ref-
MaatlatMeren.pdf). Deze soort draagt, in verhouding tot andere soorten, minder bij aan de 
score voor kenmerkendheid en dit dan nog enkel enkel bij lagere bedekking. Bij de 
beoordeling van rivieren draagt Elodea nuttallii met een hogere bedekking bij sommige typen 
eveneens niet meer bij aan de kenmerkendheid. Bij een dergelijke optie is het onduidelijk of 
een lagere score nu het gevolg is van populatiedynamische of groeikarakteristieken van een 
bepaalde soort of van de beperkte milieukwaliteit. Het lijkt ons het meest gepast het 
eventuele storingaanduidende karakter onafhankelijk van het ‘al dan niet typevreemd zijn’ in 
rekening te brengen. 
 
Besluit: 
• Een Europese invulling van het begrip “alien species” is vereist. Voor macrofyten is de 

term neofyten in historische zin het meest éénduidig omschreven. Het zijn soorten die 
pas na 1500 zijn waargenomen. De criteria om een soort aan te duiden als exoot of “alien 
species” zijn veel vager en verschillen tussen de lidstaten. 

• De criteria om neofyten al dan niet aan te duiden als een typespecifieke soort dienen te 
berusten op internationale afspraken en op afspraken tussen de experten van de 
verschillende organismengroepen. De verschillende zienswijzen in de literatuur 
worden hierboven voorgesteld. 

• Neofyten met een uitgesproken relatie tot een geringe milieukwaliteit worden als 
storingsindicatoren beschouwd (b.v. Elodea nuttallii en Azolla filiculoides in een 
Kempense laaglandbeek). Ze worden voor het aspect verstoring dus niet anders 
behandeld dan inheemse soorten. 

• Vermits er bij het opstellen van dit rapport nog geen internationale consensus bereikt is, 
is het aantal neofyten dat in aanmerking komt als “typespecifieke soort” zeer beperkt 
gehouden (b.v. Elodea canadensis in een Kempische laaglandbeek). Bij de voorstelling 
van de beoordelingsmethoden wordt de gevolgde zienswijze telkens nader toegelicht. 
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1.4 Groeivormen 

Auteurs: Luc Denys, Anik Schneiders en Leo Vanhecke 
 
Waterplanten kunnen zeer verschillende groei- of levensvormen aannemen die elk een 
aantal specifieke ecologische functies vervullen (Bloemendaal & Roelofs 1988). Een goed 
ontwikkelde watervegetatie is dan ook gekenmerkt door de aanwezigheid van verscheidene 
groeivormen. Andere organismengroepen zijn van de aanwezigheid van bepaalde 
groeivormen afhankelijk om zich te kunnen vestigen of voeden, om te kunnen schuilen, om 
de overgang van water naar land te maken, om uit te vliegen,…  
 
De verscheidenheid aan groeivormen is type-afhankelijk en het is een belangrijk 
evaluatiecriterium. Om dit kenmerk te objectiveren moet er een éénduidige indeling 
vooropgesteld worden. In de literatuur zijn verscheidene klassificatiesystemen terug te 
vinden. Tabel 2.4 geeft een overzicht van de belangrijkste groei- en levensvormen die 
onderscheiden worden door Meriaux (1982) en Bloemendaal & Roelofs (1988). In de laatste 
kolom is de indeling weergegeven die in dit rapport weerhouden wordt. Aan elke soort wordt 
een groeivorm toegekend. Een aantal voorbeelden zijn reeds in de tabel aangegeven. Deze 
lijst van groeivormen is uitgebreid met algen.  
 
Naast de kenmerkende levensvormen in het water, zijn er ook groeivormen typerend voor de 
overgang van het water naar het land. De lijst is daarom nog aangevuld met de moeras- en 
oeverplanten. In deze groep wordt nog een onderscheid gemaakt tussen hoog opgroeiende 
faciesvormende, monocotylen die een belangrijke rol in de verlanding spelen en waarvan de 
bovengrondse biomassa gedeeltelijk ook in de wintermaanden overeind blijft - zoals riet en 
lisdodde – en de overige, meestal kleinere en structureel minder onderscheidende soorten. 
De landplanten in strikte zin worden als groeivorm niet mee in beschouwing genomen. Ook 
voor de watermossen, veenmossen en filamenteuze algen wordt een afzonderlijke 
aanduiding voorzien. 
 
Tabel 2.4: Indeling in groeivormen en levensvormen van macrofyten 
Meriaux 1982 Bloemendaal & Roelofs 

1988 
dit rapport 

Lemniden 
Lemna minor, L. gibba, 
Spirodela, Wolffia, Azolla, 
Ricciocarpus,… 

Lemniden 
Lemna minor, Wolffia, Azolla 

Lemniden 
Lemna-soorten behalve L. 
trisulca, Spirodela, Wolffia, 
Azolla… 

Riccielliden 
Riccia subgen. Ricciella, 
Lemna trisulca 

Riccielliden 
Riccia fluitans, Lemna 
trisulca 

Riccielliden 
Riccia subgen. Ricciella, 
Lemna trisulca 

Ceratophylliden 
Ceratophyllum, Utricularia 

Ceratophylliden 
Ceratophyllum, Utricularia 

Ceratophylliden 
Ceratophyllum, Utricularia (1) 

Hydrochariden 
Hydrocharis morsus-ranae 

Hydrochariden 
Hydrocharis morsus-ranae 

Hydrochariden 
Hydrocharis, Salvinia 

Salviniiden 
Salvinia natans 

Salviniiden 
Salvinia natans 

Stratiotiden 
Stratiotes 

Stratiotiden 
Stratiotes 

Stratiotiden 
Stratiotes 

Elodeiden 
Elodea 

Elodeiden 
Elodea, Callitriche truncata 

Elodeïden 
a.  potamiden of elodeïden 
s.s. 
Elodea, Callitriche sect. 
Pseudo-Callitriche, Ruppia, 
Naias, Zannichellia, de 
meeste Potamogeton-
soorten  

Parvopotamiden 
Potamogeton-soorten met 
lijnvormige of langwerpige 
bladeren 

Parvopotamiden 
Potamogeton-soorten met 
lijnvormige bladeren,  
Zannichellia, Ruppia, 
Ranunculus fluitans en R. 
penicillatus (3) 
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(maar parvo- en 
magnopotamiden  niet apart  
onderscheiden). 

Magnopotamiden 
breedbladige Potamogeton-
soorten 

Magnopotamiden 
breedbladige Potamogeton-
soorten, behalve P. natans 
(2) 
 

Elodeïden 
b. Myriophylliden 
Myriophyllum, Hottonia, 
Ranunculus circinatus 

Myriophylliden 
Myriophyllum, Hottonia, 
Ranunculus circinatus 

Myriophylliden 
Myriophyllum, Hottonia, 
Ranunculus circinatus (3) 

Chariden 
apart subtype binnen de 
elodeïden 

Chariden 
Chara  

Chariden 
alle kranswieren 

Batrachiiden 
 

Batrachiiden 
Ranunculus subgen. 
Batrachium behalve R. 
circinatus (3) 
 

Batrachiiden 
de meeste soorten van 
Ranunculus subgen. 
Batrachium 
en van Callitriche sectie 
Callitriche; op morfologische 
gronden eventueel als aparte 
groepen te onderscheiden 
(batrachiiden en 
callitrichiden). 

Pepliden 
Peplis portula, Callitriche 

Pepliden 
Peplis, Callitriche behalve C. 
truncata 

Trapiden - - 
Vallisneriiden 
Vallisneria, Zostera nana en 
Limosella 

Vallisneriiden 
Vallisneria 

Vallisneriiden 
(4) uitbreiden naar watervorm 
Sagittaria sagittifolia, 
Sparganium angustifolium, S. 
emersum 

Nymphaeïden 
Nymphaea, Nuphar, 
Nymphoides, Potamogeton 
natans, Sparganium 
minimum en Luronium 
natans 

Nymphaeiden 
Magnonymphaeiden 
(Nuphar lutea) 
Parvonymphaeiden 
(Potamogeton natans) 

Nymphaeiden 
Nymphaea, Nuphar, 
Nymphoides, Polygonum 
ambhibium (watervorm), 
Potamogeton natans, 
Sparganium minimum, 
Luronium natans 

Isoëtiden 
Isoëtes, Pillularia, Littorella, 
Lobelia dortmanna, 
Eleocharis acicularis 

Isoëtiden 
Isoëtes,  Littorella, Lobelia 
dortmanna… 

Isoëtiden 
Limosella aquatica, Isoëtes, 
Pillularia, Subularia, 
Littorella, Lobelia dortmanna, 
Eleocharis acicularis…(5) 

  Watermossen 
Drepanocladus spp., 
Fontinalis, Octodiceras 
fontanum, Rhynchostegium 
riparioides,… 

  Veenmossen 
Sphagnum spp. 

  Filamenteuze algen (6) 
Draadalgen,  
(Enteromorpha, 
Hydrodictyon) 

  Oever-/moerasplanten 
Mentha aquatica, Myosotis 
scorpioides, Berula erecta 

  Oever-/moerasplanten  
grote monocotylen 
Phragmites australis, 
Typha,… 
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Legende : 
 
(1) Weinig betwisting over het samennemen van deze twee genera, nochtans kan hier de 
vraag gesteld worden of ze omwille van biologische (onder water bloeien van Ceratophyllum, 
dus ook in dieper water voorkomend,en boven water bloeiend, dus obligaat nabij het 
wateroppervlak verblijvend) verschillen niet beter apart zouden genomen worden in 
vergelijking tot de verdere opsplitsing van de elodeiden en de batrichiiden louter op grond 
van morfologische kenmerken (bladvorm). 
 
(2) Potamogeton natans heeft drijfbladeren. Ook P. polygonifolius kan drijfbladeren hebben, 
maar in stromend water is dit uitzonderlijk: vormen met uitsluitend ondergedoken bladeren 
zijn veel frequenter en daarom wordt deze soort hier meegenomen met de magnopotamiden. 
 
(3) Ranunculus circinatus is een Batrachium die nooit drijfbladeren vormt. Hij sluit wat betreft 
morfologie en levensvorm het best aan bij de myriophylliden, parvopotamiden en elodeiden 
waarmee hij heel vaak samen voorkomt. Ook R. fluitans en R. penicillatus var. 
pseudofluitans komen altijd zonder drijfbladen voor; ze zijn karakteristiek voor relatief ondiep 
stromend water en sluiten wat betreft de levensvorm eveneens het best aan bij de 
parvopotamiden. Andere waterranonkels, zoals R. aquatilis en R. peltatus, komen eerder 
zelden zonder drijfbladeren voor en zijn meer karakteristiek voor ondiepe wateren en 
periodiek droogvallende oeverzones, het karakteristieke habitat voor de Callitricho-
Batrachion-soorten. Dit geldt ook voor R. trichophyllus die bij definitie nooit drijfbladeren 
heeft. Om ecologische redenen sluit ook R. trichophyllus het best aan bij de batrachiiden. 
 
(4) Vallisneria is in Vlaanderen nooit in het wild waargenomen; Zostera’s zijn zeeplanten en 
overigens ook al zeer lang uit Vlaanderen verdwenen. Vallisneriiden kunnen eventueel 
uitgebreid worden naar de lintvormige, wortelende watervorm van Sagittaria sagittifolia, 
Sparganium angustifolium en S. emersum en de watervorm van Glyceria fluitans 
 
(5) Isoetes-soorten, Littorella en Lobelia dortmanna, komen niet of nauwelijks voor in 
waterlopen. Subularia is uitgestorven. 
 
(6) Aanvullend op de groei- en levensvormen vermeld in de literatuur wordt de groep van de 
filamenteuze macro-algen als extra groeivorm onderscheiden. Hydrodictyon is hierbij 
inbegrepen. Enteromorpha kan eventueel vanwege zijn aparte ecologische range nog 
afzonderlijk van de draadalgen beschouwd worden. 
 
Sommige soorten kunnen – meestal afhankelijk van de waterdiepte en de waterkwaliteit – 
meerdere groeivormen vertonen. Zo kent pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) zowel een submerse 
groeivorm (ondergedoken wortelend met lijnvormige bladeren) als een emerse vorm (met 
pijlvormige bladeren en bloeiwijze die boven het water uitsteken) en zelfs een landvorm. Ook 
soorten als knolrus (Juncus bulbosus), mannagras (Glyceria fluitans), lidsteng (Hippuris 
vulgaris) en veenwortel (Polygonum amphibium) hebben zowel een water- als een landvorm 
die morfologisch verschillen. Van deze soorten dient op het terrein steeds de groeivorm(en) 
genoteerd te worden. 
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2 Monitoringsconcept voor macrofyten 
Vertrekkende van figuur 1.1 dienen volgende stappen doorlopen te worden bij het opstellen 
van een monitoringssysteem voor macrofyten: 

1. Doelstelling: de rol van de macrofyten in de ecologische beoordeling omschrijven 
2. Monitoring: ontwikkelen van veldprotocol (wat en hoe meten?) 
3. Meetnet: selectie van de meetpunten (waar meten?) 
4. Evaluatie: Ontwikkelen scoresysteem (hoe evalueren?) 
5. Database: Ontwikkelen databank (hoe verwerken, controleren?) 

2.1 Waarom macrofyten monitoren?  

In de KRW wordt de doelstelling enkel in zeer algemene termen geformuleerd: 
“… Monitoring oppervlaktewatertoestand teneinde een samenhangend totaalbeeld te 
krijgen van de watertoestand…”. Meer specifiek voor de biota: type-specifiek 
“…opvolgen van de ecologische toestand” (zie artikel 8, KRW).  

En zoals reeds aangehaald in paragraaf 1.3 stemt dit overeen met het bepalen van de 
afstand tot een referentietoestand van het oppervlaktewatertype. 
 
Tabel 2.5: Voordelen en nadelen van het gebruik van macrofyten in een monitoringsysteem 
voor ecologische kwaliteit (bronnen: Triest 2000; USEPA 1998). 
 Voordelen Nadelen 
Indicatorwaarde  • Integratoren van ecologische 

kwaliteit (substraat, bodem, 
waterlaag) 

• Goede relaties met ruime 
omgeving (kwelgebieden, 
overstromingsgebieden) 

• Vooral responsief tegenover 
nutriënten, maar ook tov 
metalen, herbiciden, turbiditeit, 
waterniveau-schommeling,… 

• Milieu-indicatie-getallen 
beschikbaar voor vele soorten 

• Sommige processen (bv. 
trofieveranderingen) zijn moeilijk 
door macrofytenmonitoring in te 
schatten 

• Respons is gespreid over 
meerdere jaren en moeilijk te 
voorspellen 

• Meestal lage soortenrijkdom 
• Milieu-indicatie-getallen zijn niet 

steeds toepasbaar in Vlaanderen 

Rol in levens-
gemeenschap 

• Structurele component van het 
habitat 

• Habitat en voedsel voor zeer 
veel soorten 

• In beschaduwde delen (en dus in 
grote delen van Vlaanderen) 
afwezig 

 
Monitoring 
macrofyten 

• Meestal gemakkelijke 
identificatie van soorten  

• Niet destructieve mehoden 
beschikbaar  

• Snelle herkenbaarheid van 
goede staalnameplaatsen  

• Sampling relatief gemakkelijk, 
goede abundantiematen 
beschikbaar. Extrapolatie met 
luchtfoto’s mogelijk 

• Stabiele 
levensgemeenschappen over 
jaren  

• Snelle kolonisatie 

• Vaak enkel in vegetatieve vorm 
aanwezig, waardoor sommige 
groepen moeilijk tot op de soort te 
determineren zijn 

• Seizoenaliteit (vooral beperkt tot 
juni-september) 

• Seizoenaliteit is soortafhankelijk 
• Sterk beinvloed door beheer 

(ruiming, maaibeheer, verdelging)  
• Kolonisatie nieuwe habitats is 

afhankelijk van toeval 
• Abundantie zeer variabel en 

‘optimale abundanties’ zijn niet 
gekend 

Maatschappelijk 
draagvlak 

• Sociaal relevant, directe link 
met rivierbeheer 
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Macrofyten zijn opgenomen als één van de biota die een belangrijke rol spelen in het 
aquatisch ecosysteem en die complementaire informatie geven t.o.v. vissen, macro-
invertebraten, fytobenthos en fytoplankton. Vooraleer meetvariabelen en indicatoren 
geselecteerd worden is het belangrijk om die rol van macrofyten binnen de 
levensgemeenschap nader te bekijken. Tabel 2.5 zet een aantal voor- en de nadelen aan het 
gebruik van macrofyten voor ecologische beoordeling op een rijtje. 
 
De aanwezigheid van macrofyten wordt gestuurd door de gezamenlijke kwaliteit van het 
sediment, de waterkolom, de fysische structuur en topografie van het biotoop. Submerse en 
drijvende macrofyten die volledig afhangen van de waterkwaliteit reageren sterker op 
milieufactoren als nutriëntentoevoer, lichttoevoer en waterbeheer dan emerse waterplanten 
(CIS-monitoring 2003). Vele submerse en drijvende waterplanten zijn dan ook zeldzaam of 
(bijna) verdwenen in Vlaanderen, en de zeldzame soorten zijn tegelijk ook de potentiële 
indicatoren voor zeldzame biotopen (Triest 2000). Macrofyten weerspiegelen 
milieuverstoringen trager dan bijvoorbeeld fytoplankton en hun aanwezigheid weerspiegelt 
daarom meerdere omgevingsfactoren over langere tijd. Hierdoor geven ze duidelijkere 
signalen van de globale ecologische toestand (de Lyon & Roelofs 1986). Macrofyten 
reageren vooral zeer direct op veranderingen in nutriëntenhuishouding en worden dan ook 
beschouwd als zeer goede indicatoren voor eutrofiëring (Verdonschot et al. 2003). 
 
De kennis over de indicatieve waarde van macrofyten voor een aantal milieuverstoringen 
heeft geleid tot verscheidene reeksen van indicatorgetallen op soortniveau zoals die van 
Ellenberg et al. (1992), de Lyon & Roelofs (1986), Haury et al. (1996), … Vooral voor trofie 
zijn veel scoresystemen beschikbaar. Deze uitgebreide ecologische kennis van soorten en 
gemeenschappen maakt hen tot geschikte bio-indicatoren (Haury et al. 2000). De 
indicatorgetallen zijn dan ook gebruikt voor de opbouw van talrijke scoresystemen. 
 
Vegetatie fungeert ook als structurele component en als habitat voor andere organismen. In 
verband met groeivorm of structuurklasse wordt aangeraden de werkelijk op de locatie 
opgemerkte groeivormen op te nemen (drijvend, submers, eventueel wortelend, zwevend, 
pleustofyt (Lemna spp., Utricularia spp.), helofyt (Typha spp.), en niet die waarmee de soort 
in de literatuur meestal wordt geassocieerd (Postma et al. 1996). De groeivorm van de plant 
weerspiegelt de totale ecologische toestand van een locatie. Door de groeivorm mee op te 
nemen in een monitoring, kunnen eventuele ecologische locatieverschillen beter tot uiting 
komen (Schneider 2001). Kleine verschuivingen in groeivormen kunnen o.a. een eerste 
indicatie zijn van een gewijzigde trofiegraad. De relatieve dominantie van de verschillende 
structuurtypes (procentueel voorkomen op totaal aantal types) blijkt een goede waardemeter 
van de status van het watermilieu (STOWA(b) 1993b). 
 
Omdat macrofyten een belangrijk habitat zijn voor andere organismegroepen spelen ze ook 
een sleutelrol in de verspreiding en densiteitsbepaling van andere organismen. Naast milieu-
indicatie kan bijgevolg ook de ontwikkeling in groeivormen een meetvariabele zijn die mee in 
de score wordt opgenomen. 
 
Aan exoten of ruigtesoorten kan eventueel een aparte beoordeling gegeven worden, zodat 
de structurele bijdrage van deze soortgroepen mee wordt genomen in de waardering zoals 
dit o.a. gebeurt in de ‘River Habitat Survey’ van de UK (Raven et al. 1998). 
 
Een practisch voordeel van macrofytenmonitoring is dat we macrofyten met het blote oog 
kunnen waarnemen en dat we ze vaak kunnen determineren op een niet destructieve 
manier. De nadelen zijn dan weer dat ze sterk lichtafhankelijk zijn, dat ze op heel wat 
plaatsen afwezig zijn en dat hun voorkomen sterk seizoensgebonden is. Het 
beschaduwingsprobleem kan gedeeltelijk opgelost worden door de monitoring op de schaal 
van een waterlichaam te brengen, waarbinnen sites gezocht kunnen worden met voldoende 
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lichtinval. Deze zouden kunnen aangevuld worden met (andere) sites (binnen hetzelfde 
waterlichaam) die vooral geschikt zijn voor monitoring van vissen of macro-invertebraten. 
 

2.2 Wat/hoe meten? 

Taxonomische samenstelling 
De meest eenvoudige meetvariabele is het noteren van aan-/afwezigheid van soorten. Het 
soortniveau is het meest gebruikte taxonomische niveau voor macrofyten. Van sommige 
planten die moeilijk te determineren zijn en die enkel in vegetatieve vorm aanwezig zijn, 
wordt enkel de geslachtsnaam genoteerd. Voor sommige groepen zoals de draadalgen, die 
indicatief zijn voor een bepaald verstoringsaspect, kan het eventueel volstaan om ze als 
groep op te nemen. Daartegenover staat dat sommige soorten dan weer tot op het niveau 
van ondersoorten kunnen gedetermineerd worden. 
 
Sporadisch worden in monitoringssystemen enkel de dominante soorten genoteerd (USEPA 
2003), of enkel de hogere organisatieniveaus zoals groeivormen (Ricotta et al. 2002) of 
vegetatietypen (al dan niet gelinkt aan ecotopen) (Postma et al. 1996). Vaak betreft het dan 
een monitoringssysteem op een hoger schaalniveau (bv. landschapsschaal). 
 
Abundantie schatten 
Naast de taxonomische samenstelling wordt binnen de KRW expliciet gevraagd naar de 
(gemiddelde) abundantie van macrofyten. Het noteren van aan-/afwezigheid is dus 
onvoldoende omdat dit enkel een kwalitatieve meetvariabele is.  
 
De abundantie kan op verscheidene manieren geschat worden (naar Kent & Coker 1992; 
Küchler & Zonneveld 1988): 
• Densiteit: schatting van het aantal individuen per m². Een dergelijk detailniveau is voor de 

meeste vegetatietypen niet haalbaar. 
• Frequentie: het noteren van aan-/afwezigheid in een groot aantal kleine plots. Het aantal 

plots waarin de soort voorkomt t.o.v. het totale aantal plots is een objectieve manier om 
frequentie te berekenen. Het resultaat is wel afhankelijk van de grootte van de plots. 

• Frequentie via een meer subjectieve schaal in klassen zoals het noteren van 
occasioneel, frequent, abundant, dominant. 

• Bedekking: noteren van % bedekking. Ook hier wordt vaak een indeling in klassen 
voorgesteld.  

• Gecombineerde schaal, vertrekkende van niet bedekkend onderverdeeld in enkele 
klassen (zeldzaam, occasioneel, frequent maar < 1% bedekking,…). Vervolgens worden 
verschillende bedekkingsklassen onderscheiden. Een klassiek voorbeeld hiervan is de 
Braun-Blanquet-schaal en de Londoschaal. De Tansleyschaal is hier een 
vereenvoudigde vorm van met een indeling in 6 klassen (zie bijlage 2). 

 
In tabel 2.6 zijn een aantal methoden uit de literatuur samengezet in één overzichtstabel. 
Opvallend is enerzijds de grote verscheidenheid aan methoden en klasse-indelingen. 
Anderzijds is de link tussen de meer subjectieve termen zoals “frequent, abundant, 
dominant,…” en “het % bedekking” niet éénduidig. Dat houdt in dat de resultaten uit de 
verschillende landen niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. “Abundant” heeft 
bv. een andere betekenis in Engeland dan in Nederland,… 
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Tabel 2.6: Overzicht van aantal methoden om abundantie te schatten voor macrofyten die gebruikt worden in een aantal Europese landen 
(opgemaakt naar Schneider 2001). 
CEN Duitsland (rivieren) Duitsland (rivieren) UK (rivieren) Duitsland (rivieren) Finland (meren) STOWA STAR project

Kleikamp (1996) Wiegleb et al. (1992) Holmes & Whitton Kock (1985) Karttunen & Toivonen sloten/ meren
naar Braun-Blanquet aangepaste Londo

bed% abund. 9-delig 5-delig abund/dom% schaal gewicht bed/abund schaal bed% schaal bed (%) schaal bed. % abund. freq. bed.% tansley Braun-Bl. klasse % tansley
<0.1 very rare 1 1 1 ind r 1 1-5 ind r <0.1 rare 1 ex / <1% r <5ex,<5% rare r 1 <0.1 rare

2-5 ind + 2 enkele ind/<0,5% + enkele ex. of 
<1%

+ <3ex/m², <5% occas. +

0.1-1 rare 2 2 6-50 ind/<5% 1 3 <1 0.1 0.1-1 occasional < 1,5 very sparse very rare
3-10ex/m², 

<5% lokaal fr 1 2 0.1-1 occas.
3 1-2.5

1-2,5 common 3 3 >50ind/<5% 2m 4 1-3 0.2 1-5 frequent 1-5 1 1,5-3 sparse rare
>10ex/m², 

<5% frequent 2m 4 2.5-5.0 frequent
2,5-5 4 3-5 0.4 3-6 fairly sparse fairly rare
5-10 frequent 5 4 5-10 2a 5 5-10 1- 5-10 abundant 6-12 scattered occasional 5-12 lokaal ab. 2a 5 5-10
10-25 widespr. 6 5 11-15 2a 5 10-15 1+ >10 very 6-15 2a abundant

16-20 2b 6 15-25 2 abundant 16-25 2b 12-25 fairly abundant fairly frequent 13-25 abundant 2b 6 10-25
25-50 7 21-25 2b 25-35 3 26-35 3a

26-30 3 7 25-50 abundant frequent 26-50 lokaal dom 3 7 25-50
31-40 3 35-45 4 36-50 3b
41-50 3 45-55 5

50-75 8 51-60 4 8 55-65 6 50-100 very abundant very frequent 51-75 co-dom 4 8 50-75 co-dom
61-75 4 65-75 7

>75 9 76-90 5 9 75-85 8 75-100 dominant 5 9 >75 dominant
85-95 9

91-100 5 95-100 10  
CEN: comité européen de normalisation/European Committee for standardisation 
STAR : Standardisation of River Classifications 
STOWA : Stichting toegepast onderzoek waterbeheer 
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Naar een veldprotocol 
Bij het op punt stellen van de concrete meetmethode dient men rekening te houden met de 
volgende criteria: 
- reproduceerbaarheid: de methode moet door verscheidene mensen uitgevoerd kunnen 

worden en steeds hetzelfde resultaat geven. 
- efficiëntie: de methode moet zoveel mogelijk informatie aanleveren in een zo kort 

mogelijke tijd.  
- niet destructief: de methode mag het natuurlijke habitat en de aanwezige organismen zo 

weinig mogelijk verstoren. 
- gevoeligheid: de informatie moet toelaten om zo snel mogelijk veranderingen in de 

ecologische kwaliteit te kunnen waarnemen. 
 
Omdat er geen pasklare veldmethode beschikbaar was voor het meten van “taxonomische 
samenstelling” en “abundantie” en de variatie aan methoden in de buurlanden zeer groot is, 
is er geopteerd om in dit project een kort veldexperiment uit te voeren dat de basis moet 
leggen voor een “gestandaardiseerd veldprotocol” voor Vlaanderen (zie deel 3). 

2.3 Wanneer meten? 

Omdat macrofyten voldoende traag reageren op een verstoring van het watersysteem, kan 
een steekproef eens per jaar volstaan, en dit best tijdens de late zomer bij een maximale 
ontwikkeling van macrofyten (USEPA 1998; USEPA 2003). Er wordt aangeraden in de latere 
vegetatieperiode te meten, liefst tussen juni en september (STOWA(a) 1993; STOWA(b) 
1993). 

2.4 Waar meten? 

Keuze meetplaatsen (“sampling design”) 
Waar - en volgens welke strategie - meetplaatsen (of proefvlakken) geselecteerd worden is 
afhankelijk van de doelstelling en het schaalniveau waarop gewerkt wordt (zie ook 2.3.5). De 
meest gebruikte strategieën voor selectie van meetplaatsen zijn (naar Kent & Coker 1992 en 
USEPA 2003, chapter 11): 
• Random selectie: elke plaats heeft even veel kans om opgenomen te worden in de 

steekproef. Er is geen subjectiviteit element in deze selectie waardoor de kans om een 
‘objectief totaalbeeld van de ecologische kwaliteit’ te geven groter wordt.  

• Systematische selectie: er wordt bv in een waterloop van bron naar monding op 
regelmatige intervallen een proefvlak geselecteerd. De habitatmonitoring die momenteel 
loopt in opdracht van AMINAL is hier een voorbeeld van. 

• Systematische grid-steekproef (al dan niet met random-startpunt): volgens een vast 
grid, bv. (hoeken van) kilomerhokken, worden meetplaatsen geselecteerd. Deze methode 
is o.a. toegepast in het bosmonitoringmeetnet (http://www.instnat.be/monitoring). Op die 
manier wordt automatisch een goede ruimtelijke spreiding van de meetplaatsen 
verkregen. 

• Specifieke selectie op basis van vooropgestelde criteria: bv. het effluentgericht meetnet 
van VMM, het meetnet voor habitat- en vogelrichtlijngebieden,… Deze monitoring laat toe 
om vooraf gestelde hypothesen op die plaatsen te testen. Deze selectie is minder 
geschikt om een totaalbeeld van de ecologische kwaliteit op schaal Vlaanderen te testen. 

• (toevallige) gestratificeerde steekproef: (random) selectie binnen vooraf gekozen 
discriminatoren. Stratificatie kan o.a. gebeuren volgens hydrografische parameters (orde, 
afstand tot de bron,…), volgens ecoregio, volgens land- of watergebruik, volgens de 
typologie,… Binnen elk stratum kan via een random- of een sytematische methode een 
selectie van meetplaatsen gemaakt worden. Het meetnet voor biodiversiteit in het 
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landelijk gebied is een voorbeeld van deze strategie. Meekoppeling is mogelijk (Antrop et 
al. 2000). 

 
Meetplaatsen zullen geselecteerd moeten worden voor de verschillende 
monitoringsprogramma’s. In tabel 2.7 worden deze gekoppeld aan mogelijke strategieën 
voor de selectie van meetplaatsen.  Om de kwaliteit van een waterlichaam te bepalen zou 
men kunnen vertrekken van een eerste survey, waarbij gezocht wordt naar geschikte 
plaatsen (voldoende licht, toegankelijk,…) en waarbij een eerste screening van de variatie 
wordt aangegeven in relatie tot het landgebruik (gestratificeerde selectie). Aanvullend zou er 
gewerkt kunnen worden met een systematische selectie (zoveel mogelijk werken met vaste 
afstanden van bron tot monding). Om de kwaliteit van een deelbekken te bekijken zou er 
gekozen kunnen worden voor een gridselectie ipv een selectie met vaste afstanden. 
 
In het kader van deze studie zullen enkel voorstellen geformuleerd worden voor lokaties van 
beektrajecten die in aanmerking komen voor de interkalibratie-oefening, vertrekkende vanuit 
de huidige kennis voor macrofyten (zie deel VI). 
 
Tabel 2.7: Koppeling monitoringsystemen voor de KRW aan mogelijke strategieën voor de 
selectie van meetplaatsen. 
Meetnetten 
KRW 

Beschrijving Mogelijke strategie 

Interkalibratie-
meetnet 

Hiervoor dient gezocht te worden naar de ecologisch meest 
waardevolle meetplaatsen in Vlaanderen in overleg met de 
experten voor de andere biologische kwaliteitselementen. De 
interkalibratiewerkgroep werkt selectiecriteria uit voor het 
zoeken van “sites”.  

Specifieke selectie 
Bij voorkeur obv abiotische 
criteria  

Trend-
monitoring 

Dit meetnet dient representatief te zijn voor heel Vlaanderen. 
Alle typen dienen vertegenwoordigd te zijn. Meestal wordt 
voor een representatief meetnet gewerkt met gestratificeerde 
steekproeven (bv. geïntegreerde meetnet voor biodiversiteit) 
of met een gridselectie (bv. het bosvitaliteitsmeetnet, 
RIVPACS in UK waar per 10 km² 1 steekproef wordt 
geselecteerd. De meetplaatsen dienen (samen) representatief 
te zijn voor een waterlichaam. 

Combinatie  
Gestratificeerde selectie  
& 
grid-selectie of 
systematische selectie 

Operationele 
monitoring 

Het meetnet dient uitgebouwd te worden voor “te verwachten 
impacten” (gebruik pesticiden, eutrofiëring,…).  
 

Specifieke selectie of 
Gestratificeerde selectie 
met impactdiscriminatoren 

Monitoring 
nader 
onderzoek 

De selectie van meetplaatsen dient hier gekoppeld te worden 
aan de kennis die nodig is voor meer gedetailleerde oorzaak-
gevolg-analysen.Hier dient zeer specifiek gemeten te worden 
in functie van modellering en maatregeleprogramma’s  

Specifieke selectie 

Monitoring 
beschermde 
gebieden 

De beschermde gebieden: vermits deze gelinkt zijn aan 
specifieke richtlijnen (zoals vogel- en habitatrichtlijngebied, 
drinkwatervoorziening,…) zal de selectie vermoedelijk binnen 
specifieke werkgroepen gebeuren. 
 

Specifieke selectie of 
Gestratificeerde selectie 
met specifieke 
discriminatoren voor 
beschermde gebieden 

 
Ligging proefvlakken  
Binnen elk waterlichaam dat geselecteerd wordt voor een monitoringsysteem moet de exacte 
ligging van de proefvlakken bepaald worden. De gekozen proefvlakken moeten de 
aanwezige rivierstructuur zo goed mogelijk weerspiegelen. Deze wordt bepaald door de 
waterdiepte, de beschaduwing, de oeverstructuur, de meandering, het landgebruik en de 
eventuele beheerszones. Intuitief nemen de meeste systemen een vaste proefvlaklengte 
(vaak een 100 m traject) omdat het de onderlinge vergelijking tussen verschillende 
proefvlakken vergemakkelijkt. Ervaring in Nederland toont aan dat ook een variabele 
proefvlaklengte goed kan werken en dit vooral om de invloed van het gevoerde waterbeheer 
in een waterloop in te schatten en op te volgen in de tijd (Zonderwijk et al. 1996). Volgens de 
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USEPA guidance voor meren in Noord-Amerika mag de proefvlaklengte variabel zijn, indien 
dit de efficiëntie van de opname ten goede komt, en indien daardoor een beter beeld kan 
verkregen worden van de aanwezige soortensamenstelling (USEPA 1998). Eens de lengte 
gekozen moet deze wel vast blijven voor dezelfde locatie om de evolutie in de tijd te kunnen 
volgen. Scherpe grenzen in de vegetatie kunnen onstabiel zijn in de tijd en worden best niet 
als referentiepunt opgenomen. Om correcte georeferentie toe te laten wordt er best gewerkt 
met een kunstwerk (stuw, brug, …) als referentiepunt.  

2.5 Selectie indicatoren 

Voor de ecologische beoordeling moet tenslotte een scoresysteem opgebouwd worden.  
Hiervoor moeten de meetvariabelen eerst vertaald/omgerekend worden in indicatorwaarden 
die moeten voldoen aan de criteria zoals vermeld in tabel 1.3. 
 
Op basis van de soortensamenstelling en de abundantieschattingen van macrofyten worden 
in een aantal handleidingen volgende indicatoren vermeld (Raven et al. 1998; STOWA(a) 
1993; STOWA(b) 1993; USEPA 1998; USEPA 2003): 
• Aan-/afwezigheid ‘sleutel-soorten’; 
• Soortenrijkdom; 
• Totale bedekking of bedekking van geschikt habitat; 
• Aanwezigheid/(relatief) aandeel type-specifieke soorten; 
• Aanwezigheid/(relatief) aandeel gevoelige soorten (t.a.v. verschillende milieufactoren);  
• Aanwezigheid/(relatief) aandeel bedreigde of zeldzame soorten; 
• Aanwezigheid/(relatief) aandeel exoten; 
• (Relatief) aandeel dominante soorten; 
• Aanwezigheid/(relatief) aandeel verschillende groeivormen; 
• Voorkomen bepaalde plantengemeenschap; 
• Maximale diepte voor plantengroei,… 
Enkel die indicatoren komen in aanmerking waarvoor een type-specifieke referentiewaarde 
berekend kan worden. 

2.6 Beoordeling 

Één of meerdere indicatorwaarden moeten samen de eindscore opleveren. In de KRW 
wordt voor de score-berekening zeer sterk de nadruk op de ‘afstand tot de referentie’ als 
graadmeter voor de ecologische kwaliteit. Er worden 5 klassen onderscheiden in een range 
van 0 tot 1 (zie deel I, par. 3.2 ‘het stappenplan’). Specifiek voor macrofyten worden de 5 
klassen voor rivieren en meren als volgt omschreven (CIS-REFCOND 2003): 
• Klasse 1 is de “zeer goede ecologische kwaliteit”: de taxonomische samenstelling is niet 

te onderscheiden van de samenstelling in type-specifieke referentiecondities. Vrijwel alle 
taxa die voorkomen behoren tot de type-specifieke taxa-lijst. Het aantal soorten valt 
binnen de range die men verwacht bij referentiecondities. Elk taxon dat niet tot de type-
specifieke lijst behoort is zeldzaam en niet indicatief voor verstoring. Ook de abundanties 
komen overeen met de te verwachten abundanties in referentiecondities. Er zijn geen 
bacterievlokken of schimmels aanwezig t.g.v. menselijke activiteiten. 

• Klasse 2 is “goede ecologische kwaliteit”: er zijn slechts lichte veranderingen in de 
taxonomische samenstelling en abundanties t.o.v. klasse 1. De meerderheid van de taxa 
behoort nog steeds tot de type-specifieke lijst; maar ook andere taxa kunnen een 
belangrijk deel van de flora uitmaken. De dominante taxa blijven overeenkomen met 
deze in de referentietoestand. er is geen versnelde groei vastgesteld. Er kunnen 
bacterievlokken of schimmels aanwezig zijn; maar enkel onder stenen e.d. en ze mogen 
de waterflora-samenstelling niet beïnvloeden. 
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• Klasse 3 is een “matige ecologische kwaliteit”: de taxonomische samenstelling verschilt 
significant van de type-specifieke taxa-lijst. Taxa die er van nature niet verwacht worden 
(vooral verontreinigingsindicatoren) kunnen de flora domineren. De abundanties komen 
niet meer overeen met de referentiecondities. Bacterievlokken of schimmels die met het 
blote oog waarneembaar zijn kunnen bovenop stenen en ander substraat voorkomen 
maar met een beperkte bedekking (bv. maximaal 25%) 

Voor de klassen 4 en 5 zijn in de KRW en de REFCOND-handleiding geen specifieke 
definities voor macrofyten gegeven  

2.7 Databank 

De basisgegevens en de berekende scores voor de macrofytenmonitoring worden bij 
voorkeur opgeslagen in een relationele databank die gekoppeld kan worden aan andere 
databanksystemen. Het aanleggen van een ecologische database waarin niet enkel 
monitoringgegevens maar ook autecologische gevens op soortniveau of op typeniveau 
worden bijgehouden verdient een hoge prioriteit. Het laat ons toe om in de toekomst 
beoordelingssystemen bij te sturen en verfijnen. Het verhoogt niet enkel de toegankelijkheid 
tot de data maar laat ook toe om deze data voor andere doeleinden dan de 
rapporteringsverplichting voor Europa te gebruiken (Nijboer 2003). 
 
In Vlaanderen is een meekoppeling mogelijk met: 
• De FLORADATABANK: vooral de directe meekoppeling met de unieke naamcodering 

voor soorten en met de milieuscores en de scores voor ecologische groepen is belangrijk 
(Biesbrouck et al. 2001); 

• De databank ontwikkeld voor het waterkwaliteitsmeetnet: de link tussen de biotische 
scores en de fysisch-chemische waterkwaliteit (o.a. via de VHA-codering) laat toe om de 
ecologische ranges voor soorten in Vlaanderen te berekenen. 

• Databanken voor andere organismegroepen (bv. V.I.S. voor visgegevens); 
• De natuurdatabanken die ontwikkeld worden voor natuurreservaten, 

habitatrichtlijnsoorten en –habitats,… 
 
Al deze databanken zouden in de toekomst raadpleegbaar kunnen gesteld worden binnen de 
MMIS (Milieu Management Informatie Systeem). 
 
Ten behoeve van het veldexperiment wordt een beperkte databank uitgewerkt in access. De 
basisinformatie is gekoppeld aan de FLORADATABANK. 
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3 Besluiten Deel II 

• De taxonomische samenstelling en abundantie van macrofyten moet gemeten 
worden met als doel de ecologische kwaliteit van de verschillende typen van 
oppervlaktewateren op te volgen. Bij het ontwikkelen van een evaluatiesysteem voor 
macrofyten moet rekening gehouden worden met het complementaire karakter t.o.v. 
de andere organismegroepen. Alle organismegroepen samen moeten een 
totaalbeeld kunnen geven van de ecologische kwaliteit.  

• De taxonomische samenstelling komt voor de meeste macrofyten overeen met de 
soortensamenstelling. Enkel voor algen wordt een uitzondering voorzien. 

• De beoordeling van de ecologische kwaliteit op basis van macrofyten dient te 
steunen op 3 belangrijke pijlers, nl. het “meten” van: 
1. typespecificiteit: het type-eigen karakter dient beoordeeld te worden; 
2. verstoring: de macrofyten zijn indicatoren voor milieukwaliteit. In de literatuur 

wordt vooral de relatie met trofie benadrukt; 
3. verscheidenheid aan groeivormen: macrofyten zijn een belangrijk habitat en 

voedsel voor andere organismegroepen. De verscheidenheid aan groeivormen is 
enerzijds een maat voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor andere 
organismegroepen. Anderzijds is het een maat voor de ontwikkelingsgraad of de 
volledigheid van de vegetatie. 

• De keuze voor een standaardveldprotocol voor de macrofytenmonitoring in 
Vlaanderen wordt gekoppeld aan de resultaten van een beperkt veldexperiment (zie 
deel 3). 

• De 5 klassen voor het scoresysteem zijn enkel in zeer algemene termen omschreven. 
De keuze van indicatoren voor macrofyten en de ontwikkeling van het scoresysteem 
dat voldoet aan de eisen van de KRW wordt uitgewerkt voor enkele typen in deel 4. 
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Deel III : Proefopzet macrofytenmonitoring 

1 Inleiding 
In deel II paragraaf 3.2 werd reeds aangegeven dat er voor een macrofytenmonitoring in 
Vlaanderen geen gestandaardiseerd veldprotocol beschikbaar is en dat er in Nederland, 
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heel wat verschillende methoden gebruikt 
worden. Voor het opstarten van een macrofyten-monitoring systeem is het dan ook 
essentieel om als eerste stap een voorstel te formuleren voor een veldprotocol in 
Vlaanderen. Het verwerven van een objectieve, betrouwbare en gestandaardiseerde dataset 
is de basis elk meetnet. 
 
In deel III worden achtereenvolgens 2 deelprojecten besproken. Voor stilstaande wateren 
zijn verschillende opnamemethoden uitgetest die op het niveau van de volledige plas een 
beeld geven van de soortensamenstelling en de abundanties. Een beknopte analyse van 
deze methoden laat toe om een concreet voorstel voor monitoring te formuleren. 
 
Voor waterlopen is een beperkt proefproject opgezet waarbij verschillende personen enkele 
100 meter-trajecten inventariseren volgens een vooropgesteld veldprotocol dat verschillende 
inventarisatiemethoden omvat. Ook hier moet een analyse van de verschillen en 
overeenkomsten informatie aandragen om een methode voor standaardmonitoring te 
selecteren. Een onderzoek op de Woluwe van bron naar monding geeft aanvullende 
informatie voor de selectie van proefvlakken op het niveau van een waterlichaam (zie bijlage 
9). 
 
Door de beperkte opzet van beide deelprojecten kunnen slechts een beperkt aantal 
methodologische aspecten belicht worden. Voor de opstart van een ecologisch meetnet op 
schaal Vlaanderen zullen nog bijkomende proefopzetten uitgevoerd moeten worden.  
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2 Proefopzet meren 
Auteurs: Luc Denys en Jo Packet 

2.1 Opnamemethoden – inleiding 

Als onderdeel van de onderzoeksopdracht werden enkele aspecten van de ecologische 
beoordeling van stilstaande wateren door middel van macrofyten onder de loupe genomen. 
Meer bepaald ging aandacht naar de opnamemethodiek en is een beoordelingsconcept 
uitgewerkt4. In dit hoofdstuk wordt een voorstel voor de gegevensverwerving uitgewerkt. 
 
Zoals reeds aangegeven in deel II par. 3.2 worden voor de opname van watervegetaties zeer 
uiteenlopende methoden toegepast. Voor stilstaande wateren varieert dit van het louter 
inventariseren van de aanwezige (groepen van) taxa, tot het beschrijven van hun (relatieve) 
talrijkheid, bedekking, het ingenomen volume (PVI5), de biomassa,… De opname kan 
beperkt blijven tot de litorale zone, waarbij waarnemingen lopend op de oever of vanuit een 
boot gebeuren, of ook diepere gedeelten omvatten, waarbij ze vanuit een boot in een 
rasterpatroon of langs transecten plaatsvinden. Meestal wordt het waarnemingsbereik 
uitgebreid d.m.v. harken, dreggen, grijpers, gebruik van een bathyscoop of zelfs 
gemotoriseerde onderwaterrobots. Ook snorkelen is een veel toegepaste werkwijze6. Soms 
worden diverse methoden gecombineerd (Lancaster et al. 1996). Een recent overzicht is te 
vinden bij (Schmedtje et al. 2001). Uiteraard loopt de benodigde inspanning sterk op 
naarmate meer aandacht aan detail, nauwkeurigheid en kwantificering geschonken wordt; 
voor grotere wateren is de inzet van 2 personen gedurende 1-3 dagen niet ongewoon (Sand-
Jensen et al. 2000). Louter al de inzet van eenvoudige logistieke hulpmiddelen als een 
tweepersoonsbootje - onontbeerlijk indien men bij niet veilig doorwaadbare wateren een 
betrouwbaar beeld van de ondergedoken vegetatie wil verkrijgen - brengt een aanzienlijk 
hogere tijdsinvestering met zich mee. Ter situering van het detailniveau waarop elders met 
macrofyten wordt omgegaan,  worden enkele meer recente, in bijzonder in het kader van de 
KRW voorgestelde of bij lopende monitoring gebruikte, methoden aangestipt, waarbij de 
klemtoon ligt bij het noteren van de soortensamenstelling en een hooguit semi-kwantitatieve 
abundantieschatting; de meer tijdrovende methodieken, die vaak op functioneel-ecologische 
karakteristieken gericht zijn, blijven buiten beschouwing. 
 
Het ECOFRAME-voorstel (Moss et al. 2003) is hiervan wellicht zowat het meest algemeen 
van opzet. Ongeveer 10 % van het meeroppervlak wordt hierbij éénmalig bekeken, middels 
dreggen of harken, waarbij vijf gemeenschapstypen op basis van het algemeen aspect en de 
overheersende groeivormen herkend worden, nl. Alg: lage biomassa, vooral mossen en 
algen; Iso: geringe bedekking, dominantie isoëtiden; Char: kranswieren dominant, 
vaatplanten meestal minder abundant; Sphag: dominantie veenmos, vaak met knolrus; ElPo: 
elodeïden en fonteinkruiden, vaak samen met nymphaeïden en wortelend in sediment, vaak 
dichte begroeiing en tot oppervlak; CanNym: nymphaeïden en/of ceratophylliden, vaak met 
lemniden. Tevens wordt het soortenaantal geschat (hoe dit correct gebeurt zonder 
determinatie blijft duister) en wordt de abundantie in vier categorieën ingedeeld: 0 geen 
zichtbare planten, niets op hark; 1 zichtbare planten schaars, enkele planten op hark; 2 veel 
harkmonsters (c. 50 %) leveren planten op, planten belemmeren bootjevaren niet (PVI 
benaderend 25 %); 3 de meeste harkmonsters (c. 70 %) leveren planten op, planten 
belemmeren bootjevaren zelden (PVI ca. 25-50 %); 4 vrijwel alle harkmonsters leveren 
planten op, planten groeien tot oppervlak in grootste deel van het meer (PVI ca. > 50 %). Bij 
                                                 
4 Delen hiervan werden voorgesteld op de themadag 'Waterplanten als graadmeters voor de ecologische 
toestand van het water: doel, referentie en beoordeling', Leiden, 2/4/2003 (cf. http://www.necov.org/wop_13.html). 
5 PVI: Plant Volume Infested. 
6 Duiken vergt zeer specifieke voorwaarden en is slechts in weinig Vlaamse wateren een optie. 
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een dergelijke benadering, gebaseerd op zeer algemene principes, kan het 
beoordelingssysteem enkel gebruik maken van de dominantieverhoudingen tussen de 5 
‘vegetatietypen' en de geschatte diversiteit, wat weinig mogelijkheden biedt voor een 
graduele inschatting. 
 
Linton & Goulder (2000)  bekijken de vegetatie enkel van op de oever, maar doen dit zowel 
in het voorjaar (mei - juni) als in de zomer (juli - augustus) om vroeg- en laatbloeiende 
soorten beter in te schatten. Identificatie gebeurt hier immers tot op soortniveau. Submerse 
planten worden opgedregd. De bedekking wordt geschat in de klassen <0,1 %, 0,1-5 % en > 
5 %, waarbij de hoogste score van beide opnamen gebruikt wordt. Een dergelijke werkwijze 
levert al heel wat meer specifieke informatie, maar een groot deel van het waterlichaam blijft 
potentieel buiten beschouwing. 
 
Bijzonder voor grote meren is door Dubois et al. (1984) een mathematische methode 
voorgesteld om het aantal te onderzoeken transecten te berekenen op basis van de 
oppervlakte en de oeverontwikkeling. Hiertoe wordt de langste as van het meer genomen, 
waarop loodrecht profielen worden uitgezet met vaste tussenafstand. Op het snijpunt van elk 
profiel met de oever wordt loodrecht op de oever een transect bekeken. Voor de bepaling 
van het aantal profielen wordt uitgegaan van de formule 2n ≤ oppervlakte (in km2) < 2n+1, met 
n het aantal profielen, waarna nog enkele correcties worden toegepast (n’ = n + (oppervlakte 
-0,1.2n/0,1.2n) en n’’ = n’(oeverlengte/2(π.oppervlakte)0.5). Op het moment van maximale 
vegetatieontwikkelling worden door twee duikers langs elk transect opnamen gemaakt in 
kwadraten van 1 m2 door het aantal individuële planten te tellen en dit tot een diepte van 15-
20 m. Ook de afstand van de oever en de diepte van elk begin- en eindpunt van alle 
associaties en de bedekking (Braun Blanquet) van alle soorten in het gezichtsveld worden 
genoteerd.  
 
In andere studies worden transecten met een vastgelegde tussenafstand onderzocht.Tracy 
et al. (2003) bemonsteren de watervegetatie op 0,25, 0,5, 1, 1,5 en 2 m diepte, langs 
transecten loodrecht op de oever met een onderlinge afstand van 15 m, waarna de 
frequentie van de afzonderlijke soorten wordt bepaald. Voor de Nederlandse Rijkswateren 
beschrijft de la Haye (1996) raaimethoden. In stilstaand water bestaat elke raai uit drie 
subraaien, die parallel 100 m van elkaar liggen, loodrecht op de oever. Op elk hiervan wordt 
om de 100 m een opname in een PQ van 10x10 m gemaakt met een zevendelige 
bedekkingsschaal. Hiertoe wordt gesnorkeld of worden vijf deelmonsters per PQ genomen 
door een tweezijdige dreghark 5 m over de bodem te trekken. 
 
Een semi-kwantitatieve schattingsmethode voor ondergedoken vegetatie wordt beschreven 
door Kennison et al. (1998). Hierbij wordt een dubbele hark aan een touw als dreg achter 
een motorboot getrokken langs vaste transecten. Elke 20-60 m wordt de dreg opgehaald en 
de hoeveelheid van de verschillende plantensoorten bepaald. Dit wordt op basis van 
veldervaring vertaald naar abundanties voor het hele transect met de volgende schaal: 1. 
aanwezig, <5 % bedekking; 2. 5-25 % bedekking; 3. >25-50 % bedekking; 4. >50-75 % 
bedekking en 5. >75-100 % bedekking. Naast de transectopnamen wordt ook genoteerd 
waar planten met drijvende bladeren aanwezig zijn. Om tot een abundantiemaat voor de hele 
plas te komen wordt de relatieve lengte berekend waarlangs een soort langs de transecten 
voorkomt. Dit gebeurt door de lengte van het transect te vermenigvuldigen met de 
bovengrens van het bekomen bedekkingsinterval (resp. 1, 5, 25, 50, 75 en 100). Vervolgens 
worden deze getallen voor de som van de transecten uitgemiddeld (totale transectlengten 
variëren in deze studie tussen 275 en 5009 m) en het resultaat opnieuw tot de vijfdelige 
schaal omgezet. 
 
Een voorstel waarbij het begroeide meeroppervlak zo volledig mogelijk beschouwd wordt, 
middels representatieve opnameplaatsen, wordt gegeven door Steltzer & Schneider (2002; 
KRW-voorstel Duitsland). De auteurs merken wel op dat nog diverse vereenvoudigingen 
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mogelijk zijn. Opname gebeurt hier in de periode eind juni - begin september, op een aantal 
karakteristieke plaatsen die op het vlak van expositie, morfologie, substraat, oeverbegroeiing 
en -gebruik verschillen, maar niet vlak nabij toe- of afvoerpunten liggen. Alle submerse en 
het gehele jaar onder de gemiddelde waterlijn wortelende waterplanten (kranswieren, 
watermossen en vaatplanten) worden opgenomen in een bandtransect van 20-30 m breed, 
loodrecht op de oever en gelegen binnen een ecologisch homogeen oeversegment, gebruik 
makend van de schaal van Kohler (1978): 1. zeer zelden, 2. zelden, 3. algemeen, 4. 
abundant, 5. massaal. Vier zones worden onderscheiden, nl. tussen 0 en 1 m diep, van 1 tot 
2 m diep, tussen 2 en 4 m diep en van 4 m diep tot de onderste vegetatiegrens. In de minst 
diepe zone gebeurt dit doorgaans wadend, met zichtkast of snorkelend en steekproefgewijs 
met hark (59 cm breed, tanden elke 2 cm, aangepast) en/of grijper (type Ekman-Birge) 
bemonsterend. Dieper dan één meter wordt vanuit een boot gewerkt, of eventueel 
snorkelend, met minstens 4 steekproeven met hark en/of grijper per zone en het aantal 
toenemend tot in het laatste monster geen bijkomende soorten worden aangetroffen. 
Groeivorm, resp. submers of emers, wordt telkens genoteerd en soorten die met beide 
optreden worden twee maal vermeld. Determinatie gebeurt steeds zo nauwkeurig mogelijk. 
Moeilijker determineerbare soorten worden ingezameld en meegenomen. De 
vegetatieopnamen worden telkens begeleid door een oever- en litoraalbeschrijving. 
 
Bij een in Ierland gebruikte methode (Smith et al. 1992; McElarney & Rippey 2002) wordt 
een Plant Importance Value (PIV) tussen 1 en 5 bepaald door de aanwezigheid van 
afzonderlijke individuen of kleine clusters van alle oever- en waterplanten te ‘karteren’. Dit 
gebeurt vanuit een boot of wadend. Bij meren kleiner dan 5,5 ha wordt de hele perimeter 
bekeken, bij grotere wateren worden zes 100-m transecten bemonsterd. Tevens wordt het 
distributiepatroon genoteerd (hetzij als ‘diffuus’, ‘geclusterd’ of ‘diffuus/geclusterd’). 
 
Het is duidelijk dat met de vermelde methoden uiteenlopende en niet noodzakelijkerwijs erg 
gelijkaardige informatie verkregen zal worden over een zelfde waterlichaam. Niet alleen is 
het beschouwde deel erg verschillend, ook de door de KRW vooropgestelde criteria 
'soortensamenstelling' en 'abundantie' worden heel anders ingevuld; sommige methoden zijn 
beter geschikt voor grote, diepe wateren, andere voor kleinere. Van belang in deze optiek is 
echter dat het CEN-voorstel voor normering van de macrofytenopname in waterlopen (CEN 
2003) identificatie op soortniveau vooropstelt en veel belang hecht aan het zo volledig en 
accuraat mogelijk beschrijven van de aanwezige diversiteit. Deze invalshoek wordt hier dan 
ook eveneens aangehouden voor stilstaande wateren. 

2.2 Opzet 

Teneinde de keuze voor een efficiënte opnamemethode te vereenvoudigen werden vier 
technieken op 11 wateren met een uiteenlopend vegetatiebeeld uitgetest (Tabel 3.1). De 
methoden werden deels vanuit de stuurgroep voorgesteld, de keuze van de wateren berruste 
bij de uitvoerders. Op basis van de oppervlakte (als log10) werden deze wateren in drie 
grootteklassen opgedeeld: < 100 m2, of ‘klein’, ca. 1000-2500 m2 of ‘matig groot’ en ca. 
10.000-30.000 m2 of ‘groot’, resp. met 3 (klein en matig groot) of 5 wateren (groot).  De 
klemtoon bij de vergelijking lag op de efficiëntie waarmee soorten gedetecteerd worden, 
m.a.w. de mate waarin de methode een beeld oplevert van het volledige soortenspectrum. 
Ook de relatieve tijdsbesteding werd belangrijk geacht. Tevens is getracht aan te geven of 
een abundantieschatting waarin de bedekking doorweegt, vergelijkbare resultaten geeft met 
een - naar veronderstelling minder subjectieve (cf. Smith 1994; Scott & Hallam 2002) - 
bepaling op basis van relatieve frequentieverhoudingen. Gezien het betrekkelijk kleine aantal 
waarnemingen zijn de resultaten als hooguit richtinggevend te beschouwen en werd een 
meer statistische analyse niet zinvol geacht.  
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De vier toegepaste methoden zijn (zie bijlage 3 voor het aangewende materiaal): 
1. Globale opnamen voor het wateroppervlak en de oeverzone, afzonderlijk, m.b.t. de 

gehele plas, gebruik makend van een zesdelige Tansley-achtige schaal (dominant, co-
dominant, abundant, frequent, occasioneel, zeldzaam; Schaminée et al. 1995); de 
inschatting gebeurde op basis van waarnemingen langs de gehele oever evenals 
wadend in het water waar mogelijk, waarbij ondergedoken vegetatie met een hark werd 
opgevist. 

2. Op gelijkaardige wijze gemaakte Tansley-opnamen, waarbij echter elke plas in meerdere, 
min of meer homogene, segmenten opgedeeld werd naar aanpalende vegetatie en 
landgebruik, morfologische structuur en begroeiing (cf. Steltzer & Schneider 2002). Deze 
segmenten dienen niet noodzakelijk tot aan de oever te reiken, maar beslaan samen het 
volledige oppervlak.  

3. Opname van de soortensamenstelling (als aanwezigheid) op regelmatige afstanden (5, 
10 of 20 m), in een 1 m brede strook die de oeverzone en de littorale zone tot ca. 3,5 m 
in het water (= harkbereik) omvat, voor het bepalen van relatieve frequenties. 

4. Opname langs transecten over de gehele breedte van de plas, gekozen met het oog op 
een zo volledig en representatief mogelijk vegetatiebeeld, waarbij vanuit een roei- of 
motorboot of wadend en op vaste tussenafstanden (2-20 m) een Tansleyschatting 
gemaakt is op basis van opgeharkt of gedregd materiaal. 

 
Als landwaartse begrenzing van de oeverzone werd gekozen voor het niveau dat bereikt 
wordt bij normale maximale waterstand en zich door de vegetatiesamenstelling onderscheidt 
van de normaliter niet overstroomde belendende gronden. Het wateroppervlak vormde de 
benedengrens. 
 
Tabel 3.2 geeft aan hoeveel waarnemingen telkens verricht werden. De opnamen werden 
uitgevoerd in volgorde van oplopende detailgraad van de methode (1 → 4) om bias op dit 
vlak te minimaliseren. Alle opnamen werden door dezelfde (ervaren) waarnemers gemaakt; 
een vergelijking tussen verschillende waarnemers was hier niet mogelijk. 
 
Bij de opnamen zijn alle aangetroffen soorten genoteerd en in de mate van het mogelijke op 
naam gebracht. Bij de weergave van de resultaten zijn de niet-freatofyten echter meestal niet 
in rekening gebracht. Ter illustratie van de vier toegepaste werkwijzen geeft figuur 3.1 een 
visuele voorstelling voor de opnamen in de Mellevijver (nr. 1).  
 
Tabel 3.1: Stilstaande wateren waarin macrofyten werden opgenomen. 

Nr. Gemeente Toponiem Oppervlakte (m²) Klasse Omtrek (m) Lambert X Lambert Y 

1 Turnhout Mellevijver 271870 groot 2465 191907 220776 
2 Retie Goorvijver 107774 groot 1291 201814 220467 
3 Retie Goorplasje 1395 matig groot 135 201627 220230 
4 Mol Ronde put klein 20263 groot  963 205486 220116 
5 Hechtel-Eksel Spiekelspade 1295 matig groot  161 218958 198866 
6 Zutendaal Gaarvijver 2353 matig groot 247 239119 180974 
7 Oud-Heverlee Oud-Heverlee noord 99442 groot 1550 170610 170482 
8 Avelgem Meander De Weert 15592 groot 1313 85438 162133 
9 De Panne Westhoek 1 74 klein 31 23184 198208 

10 De Panne Westhoek 2 22 klein 17 22872 198424 
11 De Panne Westhoek 3 18 klein 15 22759 198389 
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Tabel 3.2: Overzicht van de waarnemingen per opnamemethode. 
  Tansley segmenten frequenties transecten 

Nr. grootte aantal segmenten aantal punten interval (m) aantal transecten aantal punten 
per transect 

interval (m) 

1 groot 6 118 20 2 28 20 
      22 10 

2 groot 14 120 10 2 29 5 
      31 5 

3 matig 4 12 10 2 23 5 
      24 5 

4 groot 5 58 10 2 26 5 
      37 5 

5 matig 6 16 10 4 7 5 
      8 5 
      7 5 
      6 5 

6 matig 6 24 10 5 6 5 
      7 5 
      8 5 
      9 5 
      10 5 

7 groot 6 74 20 3 41 5 
      54 5 
      49 5 

8 groot 4 66 20 4 7 5 
      8 5 
      7 5 
      7 5 

9 klein 3 7 5 1 9 2 
10 klein 3 6 5 1 9 2 
11 klein 3 6 5 1 8 2 
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Figuur 3.1: De Mellevijver (nr. 1) met voorstelling van het ruimtelijk niveau waaop de opname 

gebeurt bij de vier methoden. 
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2.3 Analyse proefopzet 

2.3.1 Relatie Tansleyscore - frequentie 

Vooraleer de resultaten van de vier methoden te vergelijken is het aangewezen even het 
verband tussen de abundantieschatting op basis van de Tansleyscore en deze op basis van 
de frequentie te belichten, vermits het sterk uiteenlopende benaderingen betreft. Hiertoe zijn 
vooreerst de globale Tansleyscores uitgezet tegen de relatieve frequenties (0 afwezig - 1 
overal aanwezig) voor de plassen volgens grootteklasse en dit zowel voor de oever- als 
wateropnamen (figuur 3.2-3.3). Hoewel in het algemeen beide abundantiematen een zeker 
verband tonen, is er toch heel wat spreiding. Vooral de Tansleyscore 2 (frequent) blijkt met 
nagenoeg het hele bereik in relatieve frequentie overeen te kunnen stemmen. Bij kleine 
wateren is ook de invulling van de score 1 (occasioneel) en bij grote en matig grote wateren 
die van score 3 (abundant) erg variabel. Naarmate de frequentie op een groter aantal 
opnamen berust wordt deze betrouwbaarder gemeten. Nochtans blijven ook bij de grootste 
plassen de discrepanties behouden. Zelfs wanneer de frequentie op ca. 120 waarnemingen 
berust, gebeurt het dat een soort met frequentie 0,62 als 'zeldzaam' is ingeschat (niet 
afzonderlijk getoond). Soorten die als 'frequent' beoordeeld worden, komen met de meest 
uiteenlopende frequenties voor; niet zelden zijn deze hoger dan die van soorten die een 
hogere Tansleyscore toebedeeld krijgen. Mogelijk valt dit gedeeltelijk te verklaren doordat bij 
grote wateren het ook moeilijker wordt om een algemeen overzicht te bekomen en in een 
score weer te geven. Verhoudingsgewijs erg lage ‘echte’ frequenties (<0,2) wijzen dan weer 
op ruimtelijke heterogeniteit (aggregatie) op een kleinere schaal dan het gekozen 
waarnemingsinterval. Het begrip ‘frequent’ is in Tansley-optiek sowieso een breed bereik. 
 

-1 0 1 2 3 4 5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 grote plassen

fr
eq

ue
nt

ie

globale Tansleyscore
-1 0 1 2 3 4 5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 

matig grote plassen

fr
eq

ue
nt

ie

globale Tansleyscore

-1 0 1 2 3 4 5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 kleine plassen

fr
eq

ue
nt

ie

globale Tansleyscore  
Figuur 3.2: Relatie tussen globale Tansleyscore (0 – zeldzaam, 1 – occassioneel, 2 – 

frequent, 3 – abundant, 4 – co-dominant, 5 – dominant) en relatieve frequentie (0 – niet 
waargenomen, 1 – bij elke opname) hele plas; oeveropnamen. Negatieve waarden staan 

voor gemiste taxa. 
 

In een tweede vergelijking zijn de frequenties en Tansleyscores per individueel segment 
weergegeven (figuur 3.4-3.5). Segmenten die geen oeverbereik omvatten zijn hierbij 
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weggelaten. Ook hieruit blijkt een zeer grote spreiding. Enkel bij een Tansleyscore 5 wordt 
nagenoeg altijd een goede overeenkomst met de frequentie gevonden. 

 

-1 0 1 2 3 4 5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 grote plassen

fre
qu

en
tie

globale Tansleyscore
-1 0 1 2 3 4 5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 matig grote plassen

fr
eq

ue
nt

ie

globale Tansleyscore

-1 0 1 2 3 4 5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 kleine plassen

fr
eq

ue
nt

ie

globale Tansleyscore  
Figuur 3.3: Relatie tussen globale Tansleyscore en relatieve frequentie hele plas; 
wateropnamen. Schaal: zie Fig. 3.2. Negatieve waarden staan voor gemiste taxa. 
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Figuur 3.4: Relatie tussen Tansleyscore en relatieve frequentie per oeverbelendend 
segment; oeveropnamen. Schaal: zie Fig. 3.2. Negatieve waarden staan voor gemiste taxa. 
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Figuur 3.5: Relatie tussen Tansleyscore en relatieve frequentie per oeverbelendend 

segment; wateropnamen. Schaal: zie Fig. 3.2. Negatieve waarden staan voor gemiste taxa. 
 
Uit de vergelijkingen blijkt dat beide maten alleszins niet voor elkaar inwisselbaar zijn. Dit is 
niet onverwacht, gezien bij een Tansleyscore soorten veel sterker gewogen worden op basis 
van hun densiteit (bedekking of biovolume). Met deze laatste kan de functionele rol van 
macrofyten beter in een beoordelingsmethode geapprecieerd worden, onafgezien van de 
potentieel grotere variatie die tussen waarnemers zal optreden. 

2.3.2 Soortensamenstelling 

Indien de gekozen monitoring- en beoordelingsmethode gevoelig zijn voor het al dan niet 
voorkomen van (indicator)soorten als dusdanig, is het belangrijk dat de opname hiervan een 
zo volledig mogelijke registratie geeft. Tabel 3.3 geeft de totalen weer voor elke methode, 
evenals het totale soortenaantal voor oeverzone en wateroppervlak. De grote plassen zijn 
het soortenrijkst. Transectopnamen zijn, met soms minder dan de helft van het aantal, zoals 
verwacht, het minst volledig. De frequentiemethode scoort het best met een gemiddelde van 
89 %. De gesegmenteerde schatting doet het vooral goed bij de matig grote plassen; de 
frequenties leveren vooral bij grote plassen (meer opnamepunten) een goed beeld. Slechts 
in de allerkleinste plasjes wordt soms het volledige soortenspectrum bij één enkele 
opnamewijze (frequenties oever) genoteerd; in alle andere gevallen blijven soorten 
onopgemerkt.  
 
Indien de oeverzone niet inbegrepen wordt geldt tabel 3.4; verhoudingsgewijs zijn veel 
soorten niet in het water aanwezig. Opvallend is dat zelfs in dit geval de frequentieopname 
meestal meer soorten oplevert dan de transectmethode. Vaak is het erg lokaal en 
vleksgewijs optreden van soorten moeilijk met transecten te vatten. Het resultaat van de 
algemene schatting is evenmin bevredigend te noemen. De twee overige methoden leveren 
nauwelijks enig verschil. 
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Tabel 3.3: Aantal genoteerde taxa (tussen haakjes het aandeel van het totaal, %). 
  totale globale Tansley frequenties transecten 

Nr. Grootte Soortenaantal Tansley segmenten   

1 Groot 109 81 (74) 85 (78) 89 (82) 49 (45) 
2 Groot 102 67 (66) 83 (81) 90 (88) 45 (44) 
3 Matig 29 25 (86) 27 (93) 24 (83) 23 (79) 
4 Groot 59 41 (69) 41 (69) 57 (97) 32 (54) 
5 Matig 52 39 (75) 41 (79) 47 (89) 28 (53) 
6 Matig 38 33 (87) 36 (95) 35 (92) 27 (71) 
7 Groot 73 48 (66) 49 (67) 58 (79) 35 (48) 
8 Groot 68 43 (63) 49 (72) 60 (88) 39 (57) 
9 Klein 34 28 (82) 31 (91) 28 (82) 22 (82) 

10 Klein 29 25 (86) 25 (86) 29 (100) 22 (76) 
11 Klein 24 21 (88) 22 (92) 24 (100) 17 (71) 

gemiddelde (%) 76.6 82.2 89.1 61.9 
mediaan (%) 75.5 81.4 88.2 57.4 
stdev. (%) 9.6 9.9 7.3 14.3 
bereik (%) 63.2- 87.5 67.1- 94.7 79.5- 100.0 44.1- 82.4 

 
Van een niet onaanzienlijk aantal soorten kan de aanwezigheid als 'toevallig', of in deze 
context alleszins als weinig betekenisvol, beschouwd worden. Deze soorten vinden in het 
vochtige oeverbereik goede kiemomstandigheden maar zijn verder, tenzij in bepaalde 
gevallen als weerspiegeling van sterke verstoring of vroege successie, moeilijk te relateren 
aan de ecologische toestand en waterkwaliteit van het waterlichaam. Een selectie op enkel 
freatofyten en hydrofyten (groepen H, W, F, V en Z volgens Londo 1988) laat toe deze 
grotendeels uit te sluiten, zodat enkel soorten met een groter indicatiepotentieel weerhouden 
worden. 
 
Tabel 3.4: Aantal in het water genoteerde taxa (tussen haakjes het aandeel van het totaal, 
%). 

  totale globale  Tansley  frequenties transecten 
Nr. Grootte soortenaantal  Tansley  segmenten   

1 Groot 29 17 (59) 21 (72) 23 (79) 17 (59) 
2 Groot 48 36 (75) 37 (77) 41 (85) 25 (52) 
3 Matig 13 10 (77) 12 (92) 12 (92) 12 (92) 
4 Groot 22 17 (77) 18 (82) 21 (95) 16 (73) 
5 Matig 30 14 (47) 18 (60) 23 (74) 21 (68) 
6 Matig 18 10 (56) 11 (61) 11 (61) 15 (83) 
7 Groot 23 15 (65) 16 (70) 18 (78) 15 (65) 
8 Groot 21 11 (52) 16 (76) 14 (67) 14 (67) 
9 Klein 6 5 (83) 6 (100) 6 (100) 4 (67) 

10 Klein 6 6 (100) 6 (100) 4 (67) 4 (67) 
11 Klein 3 2 (67) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 

gemiddelde (%) 68.9 81.0 81.8 72.0 
mediaan (%) 66.7 77.1 79.3 66.7 
stdev. (%) 15.5 15.1 13.9 14.3 
bereik (%) 47.0-100 60.0-100 61.1-100 52.1-100 

 
Het resultaat hiervan voor oever en wateroppervlak samen wordt gegeven in tabel 3.5. De 
reductie van het aantal soorten tengevolge van de selectie is doorgaans aanzienlijk. De 
frequentiebepaling en - iets minder - de gesegmenteerde schatting geven ook hierna het 
beste resultaat. Bij eerstgenoemde wordt c. 80-100 % van de soorten genoteerd. Gewoonlijk 
wordt bij elke methode een hoger percentage van het aantal beoogde soorten waargenomen 
dan wanneer alle soorten zijn inbegrepen. 
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Tabel 3.5: Aantal genoteerde hydro- en freatofyten (tussen haakjes het aandeel van het 
totaal, %). 

  totale globale Tansley frequenties transecten 
Nr. Grootte soortenaantal Tansley segmenten   

1 Groot 70 57 (81) 62 (89) 63 (90) 38 (54) 
2 Groot 75 58 (77) 63 (84) 66 (88) 41 (55) 
3 Matig 29 25 (86) 27 (93) 24 (83) 23 (79) 
4 Groot 47 36 (77) 36 (77) 46 (98) 28 (60) 
5 Matig 40 35 (88) 35 (88) 38 (93) 26 (63) 
6 Matig 22 20 (91) 21(95) 21 (95) 18 (82) 
7 Groot 42 31(74) 32 (76) 33 (79) 24 (57) 
8 Groot 48 38 (79) 36 (75) 41 (85) 28 (58) 
9 Klein 21 18 (86) 19 (90) 19 (90) 15 (71) 

10 Klein 19 17 (89) 17 (89) 19 (100) 16 (84) 
11 Klein 19 17 (89) 18 (95) 19 (100) 15 (79) 

gemiddelde (%) 83.4 86.5 91.0 67.6 
mediaan (%) 85.7 88.6 90.5 63.4 
stdev. (%) 6.0 7.5 7.0 11.7 
bereik (%) 73.8-90.9 75.0-95.5 78.6-100.0 54.3-84.2 

 
Voor de watervegetatie geldt ongeveer hetzelfde (Tabel 3.6), zij het dat de verschillen tussen 
segmentopnamen en frequenties wat kleiner en minder consequent zijn en dat transecten 
soms meer soorten opleveren dan de algemene inschatting. Dit komt op rekening van in 
dieper water of verder van de oever groeiende hydrofyten, die in bepaalde gevallen enkel bij 
bemonstering vanuit een boot zijn waargenomen. 
 
Tabel 3.6: Aantal in het water genoteerde hydro- en freatofyten (tussen haakjes het aandeel 
van het totaal, %). 

  totale globale Tansley frequenties transecten 
Nr. Grootte soortenaantal Tansley segmenten   

1 Groot 29 17 (59) 21 (72) 23 (79) 17 (59) 
2 Groot 47 36 (77) 36 (77) 41 (87) 25 (53) 
3 Matig 13 10 (77) 12 (92) 12 (92) 12 (92) 
4 Groot 22 17 (77) 18 (82) 21 (95) 16 (73) 
5 Matig 28 14 (50) 18 (64) 21 (72) 21 (72) 
6 Matig 18 10 (56) 11 (61) 11 (61) 15 (83) 
7 Groot 23 15 (65) 16 (70) 18 (78) 15 (65) 
8 Groot 21 11 (52) 16 (76) 14 (67) 14 (67) 
9 Klein 6 5 (83) 6 (100) 6 (100) 4 (67) 

10 Klein 6 6 (100) 6 (100) 4 (67) 4 (67) 
11 Klein 3 2 (67) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 

gemiddelde (%) 69.3 81.5 81.8 72.5 
mediaan (%) 66.7 78.7 79.3 66.7 
stdev. (%) 15.2 14.6 14.1 14.1 
bereik (%) 50.0-100.0 61.1-100.0 61.1-100.0 53.2-100.0 

 
Of de efficiëntie waarmee soorten gedetecteerd worden afhankelijk is van de soortenrijkdom, 
blijkt uit figuren 3.6-3.9. De trendlijnen zijn hierbij louter indicatief. Hieruit blijkt dat, zowel bij 
zeer lage als hoge soortenaantallen, de frequentiebepaling en de gesegmenteerde schatting 
vergelijkbare resultaten leveren. Bij intermediaire aantallen is de frequentiemethode duidelijk 
beter, terwijl Tansleymethoden hier veeleer een dipje vertonen. Bij de globale schatting 
worden consequent meer soorten over het hoofd gezien. De transectmethode geeft, 
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uiteraard, een slecht beeld van de oeverbegroeiing, maar blijft eveneens erg onvolledig bij 
soortenrijke watervegetaties. 
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Figuur 3.6: Verband tussen het aandeel genoteerde taxa en het totale soortenaantal; oever- 

en water. 

40

60

80

100

0 20 40 60

totaal aantal water

%
 g

en
ot

ee
rd

globale Tansley
Tansley segmenten
frequenties
transecten

 
Figuur 3.7: Verband tussen het aandeel genoteerde taxa en het totale soortenaantal; water. 
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Figuur 3.8: Verband tussen het aandeel genoteerde taxa en het aantal freato- en hydrofyten; 

oever en water. 
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Figuur 3.9: Verband tussen het aandeel genoteerde taxa en het aantal freato- en hydrofyten; 

water. 
 
Ook de grootte van het waterlichaam is een belangrijke variabele. Figuren 3.10 en 3.11 
geven het gemiddeld aandeel niet genoteerde hydro- en freatofyten per grootteklasse. 
Hieruit blijkt dat het verschil tussen de methoden vooral bij grotere wateren aanzienlijk wordt. 
De grotere omtrek komt de frequentiemethode ten goede door het toenemend aantal 
waarnemingen, terwijl de algemene abundantieschatting in dit geval vooral voor de 
watervegetatie minder geëigend is. De transectopname scoort steeds het slechtst, behalve 
voor de wateropname van matig grote plassen. Bij deze wateren werden, verhoudingsgewijs, 
echter vrij veel transecten uitgezet. 
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Figuur 3.10: Aandeel niet genoteerde hydro- en freatofyten in oever- en watervegetatie per 

methode volgens oppervlakteklasse. 
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Figuur 3.11: Aandeel niet genoteerde hydro- en freatofyten in de watervegetatie per methode 

volgens oppervlakteklasse. 

2.3.3 Optimale afstand bij frequentiebepaling 

De frequentieopnamen werden met drie verschillende intervalafstanden uitgevoerd: 5, 10 of 
20 m. Bij een grotere tussenafstand verkleint het werkvolume aanzienlijk, maar neemt de 
nauwkeurigheid af. In Figuur 3.12 werd het aantal genoteerde hydro- en freatofyten uitgezet 
wanneer het oorspronkelijke interval telkens stapsgewijs vergroot wordt door het weglaten 
van een tussenliggende waarneming. Hieruit blijkt een logaritmisch verval. Dit geeft reeds 
aan dat het aangewezen zal zijn om een zo klein mogelijk interval aan te houden. Bij kleine 
plassen wordt het aantal punten al snel te klein bij tussenafstanden van meer dan 10 m: bij 
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een afstand van 20 m worden minstens 20 % minder soorten gescoord dan bij 5 m. Bij 
grotere plassen dient een keuze tussen 10 of 20 m gemaakt te worden. De verdubbeling van 
10 naar 20 m heeft een verlies van ongeveer 6-17 % soorten tot gevolg, wat nog enigszins 
aanvaardbaar lijkt, maar bij hiervoor gevoelige beoordelingsmethoden toch reeds tot 
merkelijke verschillen kan leiden. Vertrekt men echter vanuit het totale aantal aanwezige 
freato- en hydrofyten als vergelijkingsbasis, zoals in Figuur 3.13, dan blijkt dat in zulks geval 
gemiddeld 19,4 % van de soorten over het hoofd gezien wordt, tegenover slechts c. 10 % bij 
een afstand van 10 m. Ook hier lijkt een intervalgrootte van hoogstens 10 m dan ook de 
voorkeur te verdienen. 
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Figuur 3.12: Het aandeel genoteerde soorten hydro- en freatofyten bij trapsgewijs 
toenemende intervalgrootte door het weglaten van intermediaire waarnemingen. 
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Figuur 3.13: Het aandeel gemiste soorten hydro- en freatofyten bij toenemende 

intervalgrootte ten opzichte van het totale aantal. 

2.3.4 Tijdsbesteding 

De inspanning die geleverd moet worden is sterk verschillend voor de vier methoden. Gezien 
het aandeel van determinaties in de tijdsbesteding erg plaats- en waarnemerafhankelijk is, 
werd dit aspect, evenals verplaatsingen en ander voorbereidend werk (ondermeer voor het 
ter plaatse brengen van een boot), niet in de volgende vergelijkingen inbegrepen. 
 
Tabel 3.7: Tijdsbesteding voor de opnamemethoden per plas en bereik per grootteklasse 
(duurtijd). Tussen haakjes het aantal segmenten, resp. puntopnamen of transecten). 
  globale Tansley frequenties transecten 
Nr. Grootte Tansley segmenten   

1 Groot 03:45 04:20 (6) 22:25 (118) 06:00 boot (2) 
2 Groot 04:05 05:00 (14) 33:15 (120) 06:30 boot (2) 
3 Matig 01:45 02:00 (4) 02:45 (12) 03:00 (2) 
4 Groot 01:30 01:55 (5) 12:35 (58) 06:35 boot (2) 
5 Matig 01:15 01:35 (6) 02:15 (16) 03:00 (4) 
6 Matig 01:00 01:40 (6) 03:15 (24) 02:00 (5) 
7 Groot 02:45 03:35 (6) 10:10 (74) 15:25 boot (3) 
8 Groot 03:00 03:45 (4) 14:40 (66) 03:30 boot (4) 
9 Klein 01:00 01:15 (3) 01:25 (7) 00:30 (1) 
10 Klein 01:00 01:10 (3) 01:25 (6) 00:30 (1) 
11 Klein 01:00 01:00 (3) 01:25 (6) 00:30 (1) 

klein 01:00 01:00-01:15 01:25 00:30 
matig groot 01:00-01:45 01:35-02:00 02:15-03:15 02:00-03:00 
groot 01:30-04:05 01:55-05:00 10:10-33:15 03:30-15:25 

 
De tijd die benodigd is voor het maken van opnamen is sterk afhankelijk van het 
waterlichaam (grootte, diepte, omtrek, oevergesteldheid, soortenrijkdom, heterogeniteit van 
de vegetatie). Ook  de weersgesteldheid (wind, zonlicht, regen) hebben een belangrijke 
invloed. Het aantal waarnemers, hun expertise en fysieke conditie spelen eveneens een rol. 
Tabel 3.7, die de duurtijd per methode weergeeft, kan dan ook maar hooguit een algemene 
indruk geven van de grootteorde waarmee te rekenen valt. Zeker bij inzet van een boot (en 
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om veiligheidsredenen best in alle gevallen) dienen de waarden verdubbeld te worden om 
het aantal manuren te bekomen. Bij kleine en matig grote wateren kunnen alle methoden in 
hooguit 2-3 uur worden uitgevoerd. De duurtijd is echter vooral bij grote wateren erg variabel, 
wat impliceert dat een strak tijdsbudget hier, zeker bij een eerste opname, niet opgemaakt 
zal kunnen worden. 
 
Figuur 3.14 geeft voor elke plas de relatieve tijdsduur voor elke opnamemethode ten 
opzichte van de globale Tansleymethode. Het verschil tussen deze laatste en de 
gesegmenteerde Tansley-opname blijkt steeds minimaal te zijn. Beide overige methoden 
vergen echter in vele gevallen aanzienlijk meer tijd; bij opname langs transecten kan dit tot 
vier maal meer oplopen, voor de frequentiebepaling zelfs tot zeven maal. 
 
Figuur 3.15 geeft de verschillen tussen de methoden weer uitgemiddeld naar grootteklasse. 
De Tansley-opnamen per segment nemen nauwelijks meer tijd in beslag dan een globale 
opname. Bij zeer kleine plasjes gaat de transectmethode echter het snelst van al. Naarmate 
de wateren groter zijn wordt deze methode echter tijdrovender; gemiddeld mag dan dubbel 
zo veel tijd aangerekend worden als nodig voor Tansley-opnamen. De frequentiemethode 
duurt het langst, in het bijzonder naarmate de omtrek toeneemt en dit in zulke mate dat het 
een aanzienlijk bezwaar voor eventuele toepassing lijkt te vormen. 
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Figuur 3.14: Relatieve tijdsduur van de opnamen voor elke plas ten opzichte van de globale 

Tansley-opname. 
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Figuur 3.15: Gemiddelde relatieve tijdsbesteding met standaardafwijking voor elke 
opnamemethode per grootteklasse ten opzichte van de globale Tansley-opname. 
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2.4 Besluit en keuze opnamemethode 

Ondanks de beperkte omvang van de hiervoor besproken waarnemingen kunnen toch 
enkele algemene vaststellingen gemaakt worden. De frequentiemethode en - in iets mindere 
mate - een gesegmenteerde abundantieschatting leveren het meest volledige beeld van de 
soortensamenstelling. De eerstgenoemde methode is objectiever vermits ze geen 'oordeel' 
van de zelf waarnemer vergt, maar heeft drie belangrijke nadelen: 1. ze geeft geen 
informatie over de begroeiing buiten het onmiddellijke oeverbereik, tenzij ze met 
transectopnamen wordt uitgebreid (een optie waarbij niet duidelijk is hoe 'oever-' en 
'waterfrequenties' geïntegreerd dienen te worden), 2. ze levert enkel stabiele frequenties 
indien een voldoende groot aantal opnamepunten beschouwd wordt - dit aantal is afhankelijk 
van de heterogeniteit van de vegetatie; voor kleine wateren vergt de methode een zeer klein 
afstandsinterval (bij een bandbreedte van 1 m vormt dit sowieso de ondergrens), 3. het is 
veruit de meest tijdrovende werkwijze. Bij toepassing van deze methode op grotere wateren 
dient geopteerd te worden voor een afstand tussen opeenvolgende opnamen van hooguit 
een tiental meter. Door de nauwkeurige lokalisatie van groeiplaatsen laat de methode wel 
toe om ruimtelijke patronen gedetailleerd in de tijd op te volgen. De gesegmenteerde 
abundantieschatting is evenwel een goede tweede op het vlak van soortenregistratie. 
Hiermee kunnen bovendien ook vegetatiezones buiten de oeverzone in beschouwing 
genomen worden. Hoewel een aanzienlijk beter vegetatiebeeld bekomen wordt dan met een 
globale opname (de ruimtelijke begrenzing van de segmenten kan in de loop van de tijd 
gevolgd worden), neemt dit nauwelijks meer tijd in beslag. Bovendien kan de densiteit van de 
begroeiing bij kleinere, meer homogene, oppervlakten beter beoordeeld worden. Toepassing 
van een zo objectief mogelijk in te vullen abundantieschaal is hierbij echter noodzakelijk. 
Hiertoe dienen de hogere scores van de Tansley-schaal met een bedekkingsinterval (b.v. 
dominant ≥ 50 %, co-dominant gezamenlijk ≥ 50 %, abundant vanaf noemenswaardige 
bedekking) of een andere maat voor de vegetatiedichtheid aangevuld te worden. De 
voornaamste zwakte van deze methode is dat ondergedoken vegetatie buiten het 
doorwaadbare bereik moeilijk nauwkeurig in te schatten valt. 
 
Transectopnamen bieden op dit vlak een aanzienlijke meerwaarde. Een belangrijk voordeel, 
naast registratie van soorten die enkel in diep water aanwezig zijn (b.v. soms kranswieren), 
is dat hierbij een idee verkregen wordt over de maximale diepte waarop begroeiing mogelijk 
is. Dit is voor monitoring, bijzonder in de context van de eutrofiëringsproblematiek, namelijk 
een zeer nuttig gegeven om vroegtijdig veranderingen te indiceren. Alleenstaand lijkt de 
transectmethode echter geen optimale keuze. Overigens mogen in vele wateren ook van 
nature aanzienlijke temporele veranderingen in het ruimtelijk verspreidingspatroon van 
individuele soorten verwacht worden. Dergelijke veranderingen zullen extreem tot uiting 
komen in transectopnamen, zodat een misleidend resultaat bekomen kan worden indien 
enkel deze methode toegepast zou worden.  
 
In Tabel 3.8 wordt het resultaat weergegeven voor de combinatie van segmentopnamen met 
transectopnamen. Gemiddeld leveren transectopnamen 5, respectievelijk 13 % bijkomende 
soorten op voor water- + oevervegetatie of enkel watervegetatie. De bijdrage is hoger, 
gemiddeld zo’n 17 %, indien de kleinste poeltjes niet meegerekend worden. In extreme 
gevallen worden in het water tot 40 % soorten meer genoteerd. 
 
Uit de waarnemingen blijkt dat, bij niet al te kleine wateren, ca. 25 % van de in het water 
groeiende hydro- en freatofyten en ca. 20 % van de gezamenlijke oever- en waterflora niet 
wordt opgemerkt bij uitvoering van de opnamen in segmenten, zonder bijkomende 
transectopnamen. Indien segment- én transectopnamen uitgevoerd worden zal nog steeds 
gemiddeld ca. 13 % van alle soorten onopgemerkt blijven (Tabel 3.8). Voor de in het water 
aanwezige soorten (idem bij selectie op hydro-en freatofyten) wordt dit echter herleid tot ca. 
6 %, of ca. 8 % indien de kleine watertjes buiten beschouwing gelaten worden). Deze fout 
dient doorgerekend te worden naar evaluatiescores die op de aanwezigheid van taxa 
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gebaseerd zijn. Door het opleggen van een regelmatig waarnemingspatroon (b.v. het 
opstellen van een soortenlijst elke 10 of 20 m, waarbij ook telkens geharkt wordt) is slechts 
een geringe toename van de nauwkeurigheid te realiseren. 
 
Tabel 3.8: Het aandeel waargenomen taxa bij combinatie van segment- en transectopnamen 
ten opzichte van de als kolomhoofd vermelde basis (obs, %) en de door de transectopnamen 
toegevoegde bijdrage hiertoe (∆t, %). 

  alle soorten, 
oever + water 

alle soorten, 
water 

hydro- en freatofyten, 
oever + water 

hydro- en freatofyten, 
water 

nr. grootte obs ∆t obs ∆t obs ∆t obs ∆t 
1 groot 87 9 93 21 96 7 93 21 
2 groot 87 6 88 10 92 8 87 10 
3 matig groot 93 0 92 0 93 0 92 0 
4 groot 80 10 100 18 87 11 100 18 
5 matig groot 79 0 80 20 88 0 86 22 
6 matig groot 95 0 100 39 95 0 100 39 
7 groot 79 12 87 17 88 12 87 17 
8 groot 76 4 90 14 79 4 90 14 
9 Klein 94 3 100 0 95 5 100 0 
10 Klein 93 7 100 0 95 5 100 0 
11 Klein 96 4 100 0 100 5 100 0 

gemiddelde  87 5 94 13 92 5 94 13 
mediaan  87 4 93 14 93 5 93 14 
stdev. 7 4 7 12 6 4 6 12 
bereik 76-96 0-12 80-100 0-39 79-100 0-12 86-100 0-39 
 
Voor het hier gestelde doel, een algemene weergave van de vegetatie, is de combinatie van 
de segmentmethode met transectopnamen toereikend. Hierbij zal grosso modo met een 
tijdsbesteding van ca. 1½ -2 u. voor de allerkleinste plasjes, 3½ -5 u. voor een plas tot 2,5 ha 
en 7-19 u voor een plas van 10-30 ha rekening gehouden moeten worden. Voor nog grotere 
wateren schatten we dit op 10 à 20 werkuren voor een ervaren team. Met betrekking tot een 
mogelijke tijdsbesparing dient de mogelijkheid overwogen te worden om – vooral bij grote 
wateren - de vegetatie niet in het gehele waterlichaam, maar enkel in welbepaalde gedeelten 
op te nemen. Gezien het bij uitstek vlekvormige patroon van de begroeiing, de sterke 
onderlinge verschillen tussen waterlichamen en de afwezigheid van een door stroming 
bepaalde longitudinale relatie, zoals bij waterlopen, is dit echter niet voor de hand liggend. 
Bovendien zijn de effecten van verstoringen aanvankelijk vaak enkel zeer lokaal merkbaar7 
en dient de keuze van specifieke delen geobjectiveerd te worden. Voor operationele 
monitoring zal de globale evolutie van het waterlichaam opgevolgd dienen te worden, maar – 
bijzonder bij grote wateren – is het ook nuttig inzicht in meer lokale ontwikkelingen te 
verkrijgen. Gezien men het waterlichaam vanaf de volledige oever dient te overschouwen 
vooraleer een keuze van ‘representatieve’ delen gemaakt kan worden, mogen geen al te 
hoge verwachtingen gemaakt worden m.b.t. de te realiseren tijdswinst bij een ruimtelijk meer 
beperkte opname indien het geen diep water betreft. Bij wateren waar aldus de inzet van een 
boot vermeden zou kunnen worden, ligt dit anders. Uiteraard verkrijgt men dan wel geen 
informatie over eventuele veranderingen die zich in dieper water afspelen. Al bij al tekenen 
zich hiertegen dus een aantal bezwaren af. 
 
Desalniettemin lijken twee verschillende benaderingen nuttig, namelijk een ‘volledige’ 
opname (vlakdekkend, oever- en watervegetatie), die b.v. ten behoeve van de opvolging van 
de effecten van genomen ingrepen (operationele en onderzoekende monitoring) en de 
opvolging van ‘kritische’ systemen met hoge signaalwaarde of kwetsbaarheid (b.v. vooral in 
gebieden met bijzondere bescherming) kan worden toegepast en een ‘beperkte’ opname 
waaruit een algemeen beeld van de ecologische toestand af te leiden valt en die grootschalig 
bij toestand- en trendmonitoring ingezet kan worden. Bij deze tweede methode wordt 
geopteerd om voor de watervegetatie enkel het oeverbelendende segment met de sterkste 
ontwikkeling van submerse vegetatie in acht te nemen; hier komt, als het ware, de mate 
                                                 
7 Bij de segmentmethode leidt elke aanzienlijke vegetatiewijziging tot de hernieuwde afbakening van segmenten. 
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waarin de aanwezige potenties gerealiseerd worden het best tot uiting. Indien geen 
eenduidige keuze op basis van dit criterium gemaakt kan worden, wordt het segment met 
grootste verscheidenheid aan groeivormen gekozen. Dit segment wordt aan de landzijde 
operationeel begrensd door de waterlijn, aan de waterzijde valt de grens samen met het 
doorwaadbare bereik, uitgebreid met de zone die met een hark met een steel van 4 m 
bemonsterd kan worden (zgn. harkbereik). De oevervegetatie wordt dan opgenomen in het 
oevergedeelte (= de regelmatig geïnundeerde zone) van het gekozen segment. Figuur 3.16 
geeft een eenvoudige weergave van beide methoden. 
 

 
Figuur 3.16: Schematische weergave van een denkbeeldig stilstaand waterlichaam met vier 
segmenten (I-IIV) en beide opnamemethoden. Bij de segmenten I-III hoort een aanpalende 

oeverzone, segment IV sluit niet aan bij de oever. Respectievelijk 4 opnamen van de 
watervegetatie (w) en 3 van de oevervegetatie (o) dienen gemaakt te worden bij een 

volledige opname. Bij een beperkte opname wordt segment I gekozen, vanwege de sterkste 
ontwikkeling van submerse vegetatie (of de grootste verscheidenheid aan groeivormen in het 
water), waar zowel een oeveropname als een wateropname gemaakt worden. Deze laatste 

blijft echter beperkt tot het ‘harkbereik’ (stippellijn). 
 
Een zinvol lijkende optie is om bij de aanvang van de monitoring de volledige methode voor 
alle geselecteerde wateren te gebruiken en daarna eventueel, waar gepast, op de beperkte 
opname over te schakelen. De parallele toepassing van twee opnamemethoden sluit in enige 
mate aan bij het voorstel van Verdonschot et al. 2003) om voor de toestandsbeoordeling 
naast een ‘standaardmaatlatpakket’, t.b.v. regionale ‘reguliere’ monitoring, ook een 
‘eenvoudig maatlatpakket’ voor meer gebiedsdekkende monitoring te ontwikkelen. 
 
Zoals verder zal blijken (cf. Deel IV 1.2), heeft de keuze tussen beide opnamemethoden 
belangrijke gevolgen voor de beoordeling. Meer bepaald zullen de afgeleide ecologische 
kwaliteitsratio’s niet dezelfde zijn. Indien geöpteerd wordt om niet overal een volledige 
opname uit te voeren, zal bij wateren waar wel een dergelijke opname uitgevoerd werd, 
enkel op één segment beroep gedaan worden ten behoeve van de kwaliteitsbeoordeling bij 
toestand- en trendmonitoring. 
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Besluit: 
Indien een vrij nauwkeurig, zij het niet al te gedetailleerd, beeld van de begroeiing verkregen 
dient te worden, gaat de voorkeur uit naar een gesegmenteerde abundantieschatting, met 
dien verstande dat hierbij het gehele oppervlak beschouwd wordt. Bij niet doorwaadbare 
gedeelten en diepere wateren dient dit met behulp van een boot te gebeuren, waarbij langs 
vastgelegde transecten gevaren wordt. Voor toestand- en trendmonitoring van minder 
gevoelige systemen kan volstaan worden met een opname van de watervegetatie van het 
oeverbelendende segment waarin de submerse begroeiing het best ontwikkeld is en van de 
aanpalende oever. 
 
Gezien het grote aantal soorten water- en oeverplanten heeft het weinig nut om bij de 
opname met een vooropgestelde lijst van geselecteerde soorten te werken. Of een dergelijke 
lijst de ambitie om niet vermelde taxa te noteren niet negatief beïnvloedt en de kans op foute 
aanduidingen niet groter zal zijn dan bij voluit noteren, is bovendien nog de vraag... Wel is 
het zinvol vooraf gemaakte opnamen te consulteren, om minder opvallende soorten niet te 
missen. Indien soorten die niet op de 'beoordelingslijst' (bijlage 6) vermeld staan, ook niet 
genoteerd worden, bestaat het risico dat vastgestelde ontwikkelingen minder goed 
geïnterpreteerd kunnen worden. Behalve de typische macrofyten moet ook de abundantie 
van draadwieren - zowel drijvend (flab – ‘floating algal beds’) als op de bodem - en van 
bacteriële films ingeschat worden. 
 
Een aanzienlijke korte-termijn variatie in de vegetatiesamenstelling en -bedekking is in vele 
gevallen te verwachten. Bovendien zijn een aantal soorten niet goed buiten de periode van 
bloei en vruchtzetting te identificeren. Ideaal is dan ook een opname in het late voorjaar 
(mei), zowel als in de volle zomer (juli-augustus). Wanneer geen 'voorjaarsaspect' (meer) 
optreedt (b.v. zeer soortenarme vegetaties van Nuphar, Ceratophyllum of Potamogeton 
pectinatus) volstaat een zomeropname. Voor de beoordeling wordt de hoogste abundantie 
van elke soort uit beide opnamen aangerekend. Om de vergelijkbaarheid tussen 
opeenvolgende opnamen te bevorderen is het belangrijk dat deze steeds omstreeks 
hetzelfde tijdsstip gebeuren. Voorts is het oordeelkundig inzamelen van getuigemateriaal 
onontbeerlijk. 
 
De noodzaak van een grondige voorafgaande training met betrekking tot soortherkenning en 
opnamemethodiek dient beklemtoond te worden. Kwaliteitsbewaking vergt bovendien het 
regelmatig uitvoeren van controles om tijdig systematische fouten op te speuren.  
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3 Proefopzet rivieren: ontwikkeling veldprotocol 
Anik Schneiders en Hans Jochems 

2.5 Opnamemethoden – inleiding 

Volgens de KRW moeten de lidstaten de taxonomische samenstelling en de abundantie 
monitoren (zie deel II par.1). Een Tansley-schaal is een vaak gebruikte schatter voor 
abundantie (zie deel II par.3.2). Frequentie (het aantal keren dat een soort voorkomt in 
verschillende opnamen) kan eventueel ook als een schatter voor de talrijkheid van soorten 
gebruikt worden (Duijn 1994). Het vegetatie monitoring protocol voor Groot Brittanië splitst 
elke lokatie op in cellen waarin soortenlijsten worden opgenomen. De hieruit berekende 
frequentie levert een objectieve maat voor de aanwezigheid van individuele soorten, en laat 
onrechtstreeks toe om de variatie tussen de locaties te kwantificeren (Scott & Hallam 2002). 
 
Omdat er geen pasklare veldmethode beschikbaar was voor het meten van “taxonomische 
samenstelling” en “abundantie” en de variatie aan methoden in de buurlanden zeer groot is, 
is er geopteerd om in dit project een kort veldexperiment uit te voeren dat de basis moet 
leggen voor een “gestandaardiseerd veldprotocol” voor Vlaanderen (zie conclusie deel II par. 
3.2). 
 
Bij aanvang van dit project werd in een werkgroep een ontwerp-veldprotocol uitgewerkt. De 
leden van de werkgroep waren: 
- Luc Denys, Jo Packet, Anik Schneiders (Instituut voor Natuurbehoud); 
- Koen Es, Leo Vanhecke (Nationale Plantentuin van België); 
- Ludwig Triest (Vrije Universiteit Brussel); 
- Kurt Knuysen (Universiteit Antwerpen). 
 
Er werd geopteerd voor het uittesten van drie verschillende methoden voor het opnemen van 
soorten en het schatten van abundanties. Zoals reeds aangegeven in deel II, paragraaf 2 zijn 
alle macrofyten (dus niet enkel de hydrofyten) mee opgenomen. Er is een onderscheid 
gemaakt tussen de macrofyten aanwezig in het open water, aanwezig op de linker- of de 
rechter-oeverstrook (zie figuur 3.17). Zoals voor de meren werd ook hier als landwaartse 
begrenzing van de oeverzone gekozen voor het niveau dat bereikt wordt bij maximale 
waterstand en zich door vegetatiesamenstelling onderscheid van de normaliter niet 
overstroomde belendende gronden (zie deel III, par. 2.2). Het wateroppervlak vormde de 
benedengrens. De oeverzone komt dus overeen met de randzone die tijdelijk inundeert. 

B

stroomrichting

opname watervegetatie

A opname oevervegetatie

1.1        1.2        1.3

brug

1 proefvlak

B

stroomrichting

opname watervegetatie

A opname oevervegetatie

1.1        1.2        1.3

brug

1 proefvlak

 
Figuur 3.17: Schematische voorstelling van een monitoringstraject tijdens het veldwerk. 
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Het veldprotocol bestaat uit (zie tabel 3.9): 
- een 100 meter fiche: met daarin eerst een nauwkeurige beschrijving van de ligging van 

de waterloop en van het beginpunt van de inventarisatie. Dit wordt gevolgd door 
algemene abiotische informatie zoals de huidige dimenties van de waterloop (breedte, 
diepte,…), de oeververdediging, de weersomstandigheden, het actuele waterpeil en de 
actuele stroomsnelheid, het aangrenzend landgebruik, de beschaduwing en eventueel 
het recent uitgevoerde beheer. Tenslotte wordt een soortenlijst opgemaakt en wordt de 
totale bedekking geschat van de verschillende vegetatielagen (zie tabel 3.10). 

- een 10 meter fiche: per 10 meter is een algemene fiche ingevuld die meer gedetaileerde 
informatie geeft over de dimenties, het landgebruik en de oeverversteviging. Er wordt een 
soortenlijst opgemaakt. Voor elke soort wordt de abundantie-bedekking gegeven volgens 
de vereenvoudigde Tansleyschaal. Tenslotte wordt ook hier de totale bedekking van 
vegetatielagen geschat. 

- Een 2 meter fiche: per strook van 2 meter wordt een lijst gemaakt van de aanwezige 
soorten. 

Het volledige ontwerp-veldprotocol is weergegeven in bijlage 4. 
 
Tabel 3.9: Overzicht van de verschillende trajectmethoden. 
Methode Plantenopname Locatieomstandigheden Tijdsfactor 
100m-methode - Presentie  

- Bedekking van 
vegetatiestructuurklasse 
in % 

- Codering  
- Locatiegegevens 
- Datum  
- Weersomstandigheden 
- Beknopte abiotische 

beschrijving 
- Onderhoud 

- Tijdsduur inschatten 
bedekkingen en 
soorten 

- Tijdsduur invullen 
algemene fiche 

10m-methode - Presentie 
- Tansleybedekking 
- Bedekking van 

vegetatiestructuurklasse 
in % 

- Codering  
- Datum  
- Weersomstandigheden 
- Beknopte abiotische 

beschrijving 

- Tijdsduur inschatten 
bedekkingen en 
soorten 

- Tijdsduur invullen 
algemene fiche 

2m-methode - Presentie  - Tijdsduur inschatten 
soorten 

 
Tabel 3.10: Morfologietypes van watervegetaties met kensoorten per type (gebruikt bij de 
opnamen van zomer 2002). 
Structurele groep Representatieve soort 
emers Alisma plantago-aquatica 
drijvend wortelend Potamogeton natans 
drijvend niet-wortelend Lemna minor 
zwevend net onder oppervlak Lemna trisulca, Riccia 
submers wortelend Callitriche platycarpa 
submers niet-wortelend Ceratophyllum 

2.6 Opzet 

Om het veldprotocol uit te testen werden - in de zomer van 2002 - door Koen Es (Nationale 
Plantentuin van België), Kurt Knuysen (UA) en Hans Jochems (IN) een aantal 
vegetatieopnamen gemaakt in beektrajecten van verschillende bekkens in Vlaanderen. De 
geselecteerde beektrajecten mochten niet beschaduwd  zijn. De 10m- en de 2m-fiche werd 
enkel ingevuld wanneer een goed ontwikkelde watervegetatie aanwezig was met 
verschillende vegetatielagen. 
 
Voor het opnemen van de soorten werd vertrokken vanaf een vast punt (bv. een brug) en 
werd stroomopwaarts gewaad door het water. Naargelang de fiche werd per 2, 10 of 100 
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meter een soortenlijst opgenomen. Enkel bij de 10 meter-methode werden ook abundanties 
genoteerd (zie tabel 3.9). 
 
Tabel 3.11 geeft een overzicht van de beektrajecten die na een veldbezoek geselecteerd zijn 
voor het maken van een vegetatie-opname. De coördinaten geven het beginpunt aan van de 
inventarisatie. Om de velddata op een gestandaardiseerde wijze samen te brengen werd 
door Wouter Van Landuyt (IN) en Koen Es (Plantentuin van België) in access een databank 
opgemaakt. Het veldprotocol werd omgezet naar een digitaal invoerformulier zodat elke 
persoon de data op een gelijkaardige manier heeft ingevoerd. Een overzicht van de 
datastructuur is weergegeven in bijlage 5. 
 
Om de reproduceerbaarheid van de methoden te achterhalen werden in het Netebekken na 
een eerste veldbezoek 2 gemeenschappelijke beektrajecten geselecteerd: één in de de 
Laakbeek-Platte beek te Lille (KE32) en één in de Witte Neet in Retie (KE15). Beide staan 
getypeerd als “kleine Kempense beek” (Jochems et al. 2002). Deze trajecten werden 
onafhankelijk door de 3 proefpersonen bemonsterd op een tijdsspanne van 3 weken in 
augustus 2002. 
 
Tabel 3.11: Overzicht van de meetplaatsen. 

ID 
Locatie Naam Waterloop Deelbekken Gemeente 

x-
coördinaat 

y-
coördinaat Stafkaartnummer Persoon 

KE1 Velp Demer Kortenaken 196752 176371 33/1-2. Koen Es 

KE10 Ringslot IJzer De Panne 25071 196513 19/3-4. Koen Es 

KE11 Ringslot IJzer Veurne 27448 193242 19/3-4. Koen Es 

KE12 Grote Stinkaart IJzer De Panne 26281 193332 19/3-4. Koen Es 

KE13 Herk Demer Alken 214325 177665 33/3-4. Koen Es 

KE14 Oude Mombeek Demer Hasselt 218586 175601 33/3-4. Koen Es 

KE15 Witte Neet Nete Retie 198933 214623 17/1. 
Koen Es, Hans Jochems, Kurt 
Knuysen 

KE16 Kerkevaart IJzer Diksmuide 43636 188127 20/5-6. Koen Es 

KE17 Koevaardeke IJzer Houthulst 41645 187148 20/5-6. Koen Es 

KE18 poldersloot IJzer Lo-Reninge 39672 183326 20/5-6. Koen Es 

KE19 Sloot naast IJzer IJzer Lo-Reninge 37370 184333 20/5. Koen Es 

KE2 Dombeek Demer Kortenaken 196752 176371 33/1-2. Koen Es 

KE20 Walenvaart IJzer Diksmuide 43729 190783 20/1-2. Koen Es 

KE21 Sloot (mondt uit in Walenvaart) IJzer Diksmuide 43749 190813 20/1-2. Koen Es 

KE22 Reigersvliet IJzer Diksmuide 249607 195660 20/1. Koen Es 

KE23 Ysse Dijle Huldenberg 167805 166956 32/5-6. Koen Es 

KE24 Dijle Dijle 
Oud-
Heverlee 169316 165880 32/5-6. Koen Es 

KE25 Laan Dijle Huldenberg 168675 164611 32/5-6. Koen Es 

KE26 Kleine Laan Dijle Huldenberg 166568 161978 32/5-6. Koen Es 

KE27 Mollendaalbeek Dijle Bierbeek 177368 168883 32/2. Koen Es 

KE28 Paddenpoel Dijle 
Oud-
Heverlee 170886 165083 32/5-6. Koen Es 

KE29 Leigracht Demer Diest 195683 189252 25/1. Koen Es 

KE3 Velp Demer Halen 200827 180117 25/5-6. Koen Es 
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KE30 Genevense Vliet Demer Diest 201336 191313 25/1-2. Koen Es 

KE31 Wolbergenvliet Demer Tessenderlo 199210 191478 25/1. Koen Es 

KE32 Laakbeek-Platte Beek Kleine Nete Lille 183460 213530 16/3. 
Koen Es, Hans Jochems, Kurt 
Knuysen 

KE4 Brede Motte Demer Tielt-Winge 193565 186174 24/7-8. Koen Es 

KE5 Brede Motte Demer Tielt-Winge 185505 181045 24/7-8. Koen Es 

KE6 Brede Motte Demer Tielt-Winge 184786 180484 24/7-8. Koen Es 

KE7 Brede Motte Demer Tielt-Winge 184264 179739 24/7-8. Koen Es 

KE8 Winge Demer Holsbeek 182814 180409 24/7. Koen Es 

KE9 Winge Demer Rotselaar 178341 180785 24/7. Koen Es 

kk1 Grote nete Grote nete Hulshout 179372 194731 24/3-4. Kurt Knuysen 

kk10 Zwarte nete Kleine nete Retie 200541 217012 17/1. Kurt Knuysen 

kk11 Grote nete Grote nete Meerhout 201813 203679 17/5-6. Kurt Knuysen 

kk12 Desselse nete Kleine nete Retie 201253 216455 17/1. Kurt Knuysen 

kk13 Zwarte nete Kleine nete Dessel 199071 215411 17/1. Kurt Knuysen 

kk14 Looieindse nete Kleine nete Retie 200117 220112 9/5. Kurt Knuysen 

kk2 Witte nete Kleine nete Dessel 198944 214627 17/1. Kurt Knuysen 

kk4 Desselse nete Kleine nete Dessel 202255 217084 17/2. Kurt Knuysen 

kk5 Looieindse nete Kleine nete Retie 196738 217192 17/1. Kurt Knuysen 

kk6 Scheppelijkse nete Grote nete Mol 209139 211525 17/2. Kurt Knuysen 

kk7 Scheppelijkse nete Grote nete Mol 205974 210516 17/2. Kurt Knuysen 

kk9 Grote nete Grote nete Balen 207662 205754 17/6. Kurt Knuysen 

 

2.7 Analyse proefopzet 

Met de gegevens verzameld in het veldexperiment kunnen volgende hypothesen getest 
worden: 
 
• Zijn de resultaten van abundantie- en frequentieschattingen vergelijkbaar? 
• Zijn herhaalde bedekkingsschattingen (10X10m–methode) vergelijkbaar met een globale 

bedekkingsschatting (100m–methode)? 
• Is er een effect van personen? Dit geeft informatie over de objectiviteit van de methodes. 
• Kan de trajectlengte (100 m) ingekort worden zonder dat dit resulteert in een verlies aan 

informatie? 
• Wat zijn de verschillen in tijdsefficiëntie tussen de verschillende methoden? 
 

2.7.1 Vergelijking Tansley- en frequentiemethode 

Vraag 1: levert de frequentiemethode meer soorten op dan de Tansley-methode? 
 
Voor de meest soortenrijke trajecten werd zowel de frequentie-methode (50X2m-methode) 
als de Tansleymethode (10X10m-methode) toegepast. Verwacht wordt dat de 
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freqentiemethode meer soorten oplevert omdat er voor deze methode meer in detail per 2 
meter gekeken wordt naar de aan-/afwezigheid van soorten. 
 
Wanneer het soortenaantal voor beide methoden met elkaar vergeleken worden dan zijn de 
verschillen echter zeer gering. De frequentiemethode levert gemiddeld 1 soort extra op. En 
meestal is dit een oeverplant. 
 
In een aantal laaglandbeken van het Maasbekken werden eveneens een aantal methoden 
met elkaar vergeleken (Leysen 2003). Naast de frequentie- en de 10X10m-methode werd 
ook een soortenlijst opgenomen in de 100m-methode. De conclusie was dezelfde. Het 
verschil tussen de frequentie- en de 10X10m-methode was zeer gering en statistisch niet 
significant. De 100m-methode leverde echter wel significant minder soorten op. 
 
Tabel 3.12: Aantal soorten per methode. 
Code  Opnamepersoon Frequentiemethode

50X2m 
Tansleymethode 
10X10 m 

KE1 Koen 12 11
KE10 Koen 27 24
KE15 Hans 19 18
KE15 Koen 19 19
KE15 Kurt 29 25
KE18 Koen 15 12
KE22 Koen 10 9
KE3 Koen 9 8
KE32 Hans 16 15
KE32 Koen 16 15
Gemiddelde soortenaantal 17.2 15.6

 
Vraag 2: zijn abundantiescores vergelijkbaar met frequentieschattingen? 
 
Voor de gemeenschappelijke trajecten (KE15 en KE32) is gekeken naar het het verband 
tussen de frequentiescore (50X2m-methode) en de abundantiescore op basis van de 
Tansley-schaal (10X10m-methode). Hiervoor werden de Tansleyschattingen van de 10m-
proefvlakken omgerekend naar klassen: 
• 1: klasse 1 = zeldzaam 
• 2: klasse 2 = occasioneel 
• 3: klasse 3 = frequent 
• 4: klasse 4 = abundant 
• 5: klasse 5 = co-dominant 
• 6: klasse 6 = dominant 
 
Vervolgens werd voor elke soort de gemiddelde Tansleyscore voor de 10 deeltrajecten 
vergeleken met de frequentiescore (% van de 2m proefvlakken waarin de soort voorkwam). 
 
Er is een significante correlatie tussen de gemiddelde Tansleyscores en de frequentiescores 
(N= 64 en P < 0.01). Maar zoals figuur 3.18 toont is dit verband persoonsafhankelijk. En er is 
toch een vrij grote spreiding waar te nemen. Bij de zeer hoge frequenties is een vrij grote 
spreiding in Tansleyscores te zien. D.w.z. dat hoge frequenties niet altijd samenvallen met 
hoge bedekkingsgraden. Een soort kan inderdaad op vele plaatsen aanwezig zijn (wat 
resulteert in hoge frequenties) maar toch een laag bedekkingspercentage hebben (wat 
resulteert in een lage Tansleyscore). Ook bij lage Tansley-scores stellen we een vrij grote 
spreiding vast voor de frequenties. Zowel enkele clusters van planten verspreid over de 100 
meter als een sterke spreiding van plantindividuen met een zeer lage bedekking kunnen een 
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gemiddelde Tansleyscore van 2 opleveren, terwijl de frequentie verschilt van 10 tot 80. 
Frequentiescores geven dus soms andere informatie dan bedekkingsscores. De 
Tansleyscore geeft een beter beeld van de structurele verschillen of wijze van voorkomen. 
De frequentiescore geeft een beter beeld over de spreiding of “algemeenheid” van de soort 
in heel het 100m-traject.  
 
Zoals reeds aangegeven werd in par. 2.3.1 is een Tansleyscore een directere maat voor het 
schatten van bedekking of bio-oppervlakte en geeft een beter beeld van de structurele 
verschillen. Frequentie is eerder een schatter voor de talrijkheid van soorten en voor de 
spreiding langsheen het traject. Onafgezien van de variatie die tussen proefpersonen 
optreedt kan densiteit of bio-oppervlakte dan ook beter de functionele rol van macrofyten 
vertolken in een beoordelingssysteem. 
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Figuur 3.18: Verband tussen de gemiddelde Tansleyscore en de frequentiescore (%) voor de 

3 personen. 

2.7.2 Bedekking: vergelijking 2 methoden 

Vraag 3: zijn bedekkingsschattingen (10X10m–methode) vergelijkbaar met een globale 
bedekkingsschatting (100m–methode)? 
 
De bedekking per groeivorm werd zowel bij de 10X10m-methode als bij de 100m-methode 
geschat. Figuur 3.19 geeft het verband tussen beide schattingen. De bedekkingsklasse van 
de groeivormen voor het 100m-traject werd vergeleken met de gemiddelde 
bedekkingsklasse wanneer schattingen voor de 10X10m trajecten werden samengenomen. 
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Het verband is zeer significant (P < 0.01) wat aantoont dat de globale bedekkingsklasse voor 
groeivormen op 100m vergelijkbaar is met een gemiddelde score van 10X10 m.  
 
Bovendien  geeft de 10X10 m-methode meer detailinformatie over de plaats langsheen het 
traject waar een soort voorkomt met een welbepaalde bedekking. Er is meer detailinformatie 
over het vegetatiepatroon. Dit is een groot voordeel wanneer dezelfde trajecten in de tijd 
opgevolgd moeten worden. 
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Figuur 3.19: Vergelijking van de gemiddelde bedekkingsklasse voor de 10m-methode versus 

de bedekkingsklasse voor de 100m-methode. 
 

2.7.3 Effecten van personen 

Vraag 4: zijn er verschillen tussen de soortenlijsten voor de gemeenschappelijke trajecten? 
 
Er is getracht om op voorhand een objectieve veldmethode uit te werken die door 3 
personen met een voldoende voorkennis van macrofyten werd uitgetest op 2 
gemeenschappelijke trajecten. Eerst wordt nagegaan of de verschillende personen ook 
steeds dezelfde soorten hebben aangetroffen. 
 
De soortenlijsten van de 3 personen voor de 2 gemeenschappelijke trajecten vertonen toch 
een aantal verschillen. Tabel 3.12 geeft een overzicht. Voor elk soort die niet door de 3 
personen werd opgemerkt werd een mogelijke verklaring voor het verschil aangegeven. 
 
De verschillen in soortensamenstelling zijn enerzijds een gevolg van het ‘missen van 
soorten’ en anderzijds een gevolg van determinatieverschillen (Scott & Hallam 2002). Voor 
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terrestrische systemen wordt het percentage van het verkeerd identificeren van 
plantensoorten geschat op ongeveer 6% van het totale soortenaantal. Het grootste deel van 
de verschillen zou echter louter een gevolg zijn van het ‘missen’ van soorten (Scott & Hallam 
2002).  
 
De verschillen in soortensamenstelling kunnen gedeeltelijk verklaard worden door verschillen 
in determinatieniveaus. Veel waterplanten komen vaak enkel in vegetatieve vorm voor 
waardoor ze moeilijk tot op soort gedetermineerd kunnen worden of waardoor er gemakkelijk 
fouten ontstaan bij het determineren tot op soortniveau. Daarnaast kunnen verschillende 
soorten door elkaar voorkomen. Wanneer onder water bv. Elodea nuttallii in grote densiteiten 
voorkomt en Elodea canadensis groeit er sporadisch tussen, dan wordt deze soort al snel 
over het hoofd gezien. Dit geldt zeker ook voor de fijnbladige fonteinkruiden zoals 
Potamogeton obtusifolius. Voor Lemna minor geldt dat jonge exemplaren soms verwisseld 
worden met Lemna minuta en omgekeerd.  
 
Tabel 3.13: Verschillen in opname KE15. 
Soort Aantal 

personen 
Mogelijke oorzaak 
 

Callitriche sp. 1 Determinatieniveau  
Callitriche obtusangula 2 Determinatieniveau  
Callitriche hamulata 1 Determinatieverschil  
Lemna minor 3  
Lemna minuta 2 Determinatieverschil 
Iris pseudacorus 2 Missen van een soort? 
Sparganium erectum 1 Missen van een soort? 
Potamogeton obtusifolius 1 Missen van een soort? 
Elodea nuttallii 3   
Elodea canadensis 1 Missen van een soort? 
Nasturtium sp. 2 Afbakening oever  
Rumex sp. 2 Afbakening oever 
Cardamine amara 1 Afbakening oever 
Glyceria maxima 1 Afbakening oever 
Juncus effusus 1 Afbakening oever 
Mentha aquatica 1 Afbakening oever 
Phalaris arundinacea 1 Afbakening oever 
Stachys palustris 1 Afbakening oever 
Arrhenatherum elatius  1 Afbakening oever  
Holcus lanatus  1 Afbakening oever  
Poa trivialis 1 Afbakening oever  
Darmwier 1 ? 
Ceratophyllum demersum 1 ? 
Ranunculus 'aquatilis' groep 1 ? 
Sagittaria sagittifolia 1 ? 
 
Tabel 3.14: Verschillen tussen personen bij opname KE32. 
Soort Aantal 

personen 
Mogelijke oorzaak 
 

Callitriche hamulata 3  
Callitriche sp. 1 Determinatieniveau 
Mentha 'arvensis' groep 2 Determinatieniveau 
Mentha aquatica 1 Determinatieniveau 
Potamogeton trichoides 3  
Potamogeton pectinatus 1 Missen van een soort? 
Myosotis palustris 1 Afbakening oever 
Cardamine amara 1 Afbakening oever 
Lycopus europaeus 1 Afbakening oever 
Polygonum lapathifolium 1 Afbakening oever 
Bidens tripartita 1 Afbakening oever 
Iris pseudacorus 1 Afbakening oever 
Juncus effusus 1 Afbakening oever 
Sagittaria sagittifolia 1 ? 
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Ceratophyllum demersum 1 ?  
Sparganium emersum 1 ? 
 
De meeste verschillen hangen echter samen met verschillen in afbakening van de 
oeverstrook. Één van de 3 personen heeft deze strook – gedefinieerd als de zone die tijdelijk 
inundeert of onder water komt te staan – breder geïnterpreteerd. Dit leidt tot extra soorten in 
die opname zoals Myosotis palustris, Lycopus europaeus, Juncus effusus,… Deze 
afbakening dient verder geobjectiveerd te worden in het veldprotocol. 
 
Zeker in waterlopen - waar soorten moeilijker waar te nemen zijn dan in terrestrische 
systemen – is het noodzakelijk om voldoende gedetailleerd te werken. Dit zal verder nog 
worden aangetoond in par. 3.3.4. 
 
Vraag 5: is er een invloed van personen op de frequentiescore of op de Tansleyscore van de 
soorten? 
 
Om de objectiviteit van de methoden te evalueren worden de resultaten van de soortscores 
verkregen door de 3 proefpersonen met elkaar vergeleken.  
 
Figuur 3.20 toont duidelijk aan dat er een persoonseffect optreedt bij het gebruik van de 
Tansley-schaal. Voor de gemeenschappelijke trajecten (KE32, KE15) werd nagegaan hoe 
vaak in de deeltrajecten (10m) elke Tansleyscore aan een soort werd toegekend. Hieruit 
blijkt duidelijk dat persoon 1 een soort veel vaker als occasioneel of frequent beschouwt, 
terwijl persoon 2 en 3 veel sneller overstappen naar abundant en co-dominant. Dit toont aan 
dat het zeer belangrijk is om in het veldprotocol zeer concrete afspraken te maken over de 
grenzen die gehanteerd worden voor de Tansleyscores. Ook het literatuuroverzicht in tabel 
2.6 toonde reeds aan dat ook in de verschillende landen andere grenzen worden gehanteerd 
om aan te geven of een soort frequent of abundant is. Het zijn deze verschillen die 
grotendeels de persoonsverschillen verklaren uit figuur 3.18. De verschillen worden echter 
gedeeltelijk weggewerkt door de score uit middelen over de 10 proefvlakken. Over de 
klassegrenzen dienen in de toekomst internationale afspraken gemaakt te worden. 
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Figuur 3.20: Verdeling van het aantal soorten in de gemeenschappelijke trajecten per 

Tansleyscore. 
 
Figuur 3.21 toont aan dat er ook individuele verschillen zijn bij de frequentieschattingen. Dat 
wil zeggen dat bij het opsplitsen van een beektraject in 2m-stroken de 3 personen niet even 
vaak een soort als aanwezig noteren. De methode (aan- of afwezigheid noteren) is zeer 
objectief maar de personen die het moeten uitvoeren leveren voor dezelfde trajecten toch 
een ander eindresultaat.  
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Figuur 3.21: Verdeling van het aantal soorten in de gemeenschappelijke trajecten per 

frequentieklasse. 
 

Zowel voor de gemiddelde Tansleyscore als voor de frequentiemethode werd nagegaan of 
de verschillen tussen de personen signicant zijn. Hiervoor werd een niet parametrische test 
(Wilcoxon Matched Pairs-test) uitgevoerd die voor de gemeenschappelijke proefvlakken 
paarsgewijs de soortscores soort tussen de personen vergelijkt.  
 
Een overzicht van de resultaten is terug te vinden in tabel 3.15. Wanneer rekening gehouden 
wordt met de nulscores (soorten die niet door alle personen zijn waargenomen) dan worden 
er voor beide methoden significante verschillen tussen personen waargenomen (p < 0.05). 
Wanneer enkel met gemeenschappelijke soorten wordt gerekend (exclusief nullen) dan zijn 
de verschillen kleiner. Enkel voor de frequentiemethode is er nog een significant verschil 
tussen 2 personen waar te nemen. 
 
Tabel 3.15: Testen van verschillen tussen proefpersonen op de frequentiescores en de 
abundantiescores in de gemeenschappelijke beektrajecten (Wilcoxon Matched Pairs-test). 
De P-waarde geeft het significantieniveau aan. De significante verschillen zijn in het rood 
aangegeven.   
 Frequentie-methode (50X2m) Tansley methode (10X10m) 
 Inclusief nullen Exclusief nullen Inclusief nullen Exclusief nullen 
 N=67 N=28 N=67 N=24 
Vgl. pers. 1 - 2 P < 0.001 P < 0.001 P = 0.02 P = 0.07 
Vgl. pers. 1 - 3 P = 0.002 P = 0.055 P = 0.24 P = 0.76 
Vgl. pers. 2 - 3 P = 0.02 P = 0.44 P = 0.33 P = 0.66 
 
Uit deze beperkte analyse blijkt dat de verschillen tussen personen groter zijn voor de 
frequentie-methode waarbij 50 maal een aan- of afwezigheid opgetekend moet worden. Bij 
de Tansleymethode (een ruwere methode waarbij 10X een abundantieschatting gemaakt 
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wordt) zijn de verschillen geringer. Deze verschillen kunnen in de toekomst nog verlaagd 
worden door de klassegrenzen tussen de abundantieklassen duidelijker te omschrijven. Het 
linken van abundantiescores aan éénduidige ranges voor bedekkingspercentages maakt de 
methode zeker objectiever. De grenzen zouden in overeenstemming gebracht kunnen 
worden met de grenzen in de 5-delige Braun-Blanquet-schaal (<5% bedekking, 5-25%, 25-
50%, 50-75%, 75-100%). In combinatie zou dit de volgende schaal kunnen opleveren: 

1. Rare: minder dan 3 individuen 
2. Occasioneel: meer individuen, nooit bedekkend 
3. Frequent: groot aantal individuen en <5% bedekkend 
4. 5-25% bedekkend 
5. 25-50% bedekkend 
6. 50-75% bedekkend 
7. 75-100% bedekkend 

 
De grote verschillen die - voor beide methoden - optreden wanneer rekening gehouden 
wordt met soorten die maar door 1 of 2 personen zijn opgetekend kunnen grotendeels 
vermeden worden door de afbakening van de oevergrens te objectiveren. 
 
Waarom frequentiescores sterker variëren dan abundantiescores is niet duidelijk. Het 
toekennen van een abundantiescore is op zich immers subjectiever dan het noteren van 
aan-/afwezigheden van soorten. We verwachtten dan ook een grotere objectiviteit en 
kleinere verschillen voor de frequentiemethode. Misschien is het opsplitsen in 2m-stroken te 
fijnschalig (groeivormen van waterplanten hebben vaak een zeer grofkorrelig patroon). De 
beweeglijkheid van de watervegetatie (slingerende beweging) kan er mede voor zorgen dat 
soorten soms wel of niet opgetekend worden in een 2m-strook. Het zou kunnen dat een 
gemiddelde Tansleyschatting een robuster systeem is waardoor er minder snel verschillen 
zullen optreden. Waarschijnlijk detecteert de frequentiemethode ook beter de 
persoonsgebonden verschillen in veldexpertise. 
 
Besluit: 
Vermits de Tansley-methode volgens de beperkte proefopzet:  
- minder schaalgevoelig is; 
- een directere maat is voor bedekking of bio-oppervlakte; 
- een robustere maat is en - daarmee samenhangend - waarschijnlijk kleinere verschillen 

geeft tussen de proefpersonen; 
heeft ze op dit ogenblik een lichte voorkeur in vergelijking tot de frequentie-methode. De 
klassegrenzen van de Tansleyschaal dienen wel eenduidiger geformuleerd te worden. Een 
internationale afspraak voor de klassegrenzen is zeker gewenst. 
Vermits de 100m-methode beduidend minder soorten oplevert dan de 10m-methode en geen 
informatie oplevert over de vegetatiepatronen wordt de 10X10m-methode verkozen boven 
een 100m-methode. 
De keuze kan in de toekomst nog bijgestuurd worden door het internationaal overleg. 

2.7.4 Optimale afstand tussen de proefvlakken langsheen het 100m-traject 

Vraag 6: Is het mogelijk om met kleinere steekproeven langsheen het 100m-traject dezelfde 
informatie te verkrijgen? Welke afstand tussen de proefvlakken is toegestaan? 
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Methode 50X2 m 
totaal 
                          
Sprong 2 m 
                          
Sprong 4 m 
                          
Sprong 6 m 
                          
Sprong 8 m 
                          
 
Methode: 10 X 10 m 
totaal 
          
Sprong 5m 
          
 
Figuur 3.22: Selectie van de proefvlakken in het traject van 100m. 
 
Methode: 50 X 2m proefvlakken 
 
Zowel voor het open water, voor de oevers als voor het geheel (water+oever) is telkens het 
totaal aantal soorten berekend wanneer alle proefvlakken (50 X 2meter) worden 
samengenomen. Vervolgens werd er berekend hoeveel soorten men overhoudt wanneer 
telkens 1 proefvlak wordt overgeslagen (sprong 2 m), 2 proefvlakken worden overgeslagen 
(sprong 4m),… (zie schema in figuur 3.22).  
 
Wanneer het totaal aantal soorten gevonden op het 100m-traject gelijk gesteld wordt aan 
100%, kan men per geïnventariseerd traject ook berekenen wat het percentage is dat men 
verliest bij  een sprong van 2, 4, 6 of 8 meter. 
 
In figuur 3.23 is – voor de opnamen van het open water - de evolutie van het soortenaantal 
gegeven bij het systematisch verminderen van het aantal proefvlakken. In figuur 3.24 is de 
evolutie geschets voor het verlies in percentage. Beide curves geven bij de eerste sprong 
reeds een significante achteruitgang van het aantal soorten (Friedmann ANOVA, p< 0.001). 
Er treedt gemiddeld een verlies op van meer dan 25% van de soorten. In het open water 
worden bij sprong 1 gemiddeld 5 soorten minder aangetroffen. In de oeverstrook is dit 
gemiddeld 10 soorten en in het totaal treedt gemiddeld een verlies op van 11 soorten. 
 
De analyse van de oeveropnamen en van het totaal geven een gelijkaardig beeld. Een 
overzicht van de gemiddelde verlieswaarden is weergegeven in tabel 3.16. 
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Figuur 3.23: Verlies in aantal soorten bij het 
beperken van het aantal proefvlakken langsheen 
alle geïnventariseerde trajecten (N=28; methode 
50X 2m). 

Figuur 3.24: Verlies van het procentueel 
aandeel van de soorten bij het beperken van het 
aantal proefvlakken langsheen alle 
geïnventariseerde trajecten (N=28; methode 
50X2m). 

 
Tabel 3.16: Gemiddeld verlies bij het beperken van het aantal proefvlakken langsheen het 
geïnventariseerde traject (N=28; methode 50X2m): 
  gemiddeld aantal 

soorten 
% aandeel van de 

soorten 
Totaal 21,3 100,0
Sprong 2m 15,9 74,5
Sprong 4m 14,8 69,4
Sprong 6m 13,8 65,0

Open water 
  
  
  
  Sprong 8m 13,0 62,8

Totaal 31,8 100,0
Sprong 2m 21,8 69,3
Sprong 4m 19,1 60,9
Sprong 6m 17,4 55,0

Oever 
  
  
  
  Sprong 8m 15,0 49,2

Totaal 42,3 100,0
Sprong 2m 31,4 74,4
Sprong 4m 28,2 67,2
Sprong 6m 26,4 62,5

Totaal 
  
  
  
  Sprong 8m 23,9 58,2
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Methode 10X 10m 
 
Ook voor de 10X10m-methode wordt bij een sprong van 10m (zie schema in figuur 3.22) een 
significante achteruitgang van het aantal soorten gevonden. 
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Figuur 3.25: Verlies in aantal soorten bij het beperken van het aantal proefvlakken langsheen 

alle geïnventariseerde trajecten (N=28; methode 10X10 m). 
 
Tabel 3.17: Gemiddeld verlies bij het beperken van het aantal proefvlakken langsheen het 
geïnventariseerde traject (N=28; methode 10X10m). 
  gemiddeld aantal 

soorten 
%aandeel vd 
soorten 

Totaal 19,2 100,0 Open water 
  Sprong 10m 14,1 73.9 

Totaal 28,9 100,0 Oever 
  Sprong 10m 19,4 67,8 

Totaal 39,5 100,0 Totaal  
  Sprong 10m 28,3 72,4 
 
 
Besluit: 
Binnen het 100m-traject dienen alle proefvlakken geïnventariseerd worden. Het systematisch 
overslaan van één proefvlak leidt reeds tot een gemiddeld verlies van 25% van de soorten. 

2.7.5 Cumulatief aantal soorten langsheen het traject 

Vraag 7: Kan een kortere trajectlengte dezelfde informatie geven? 
 
Wanneer het cumulatief soortenaantal langsheen het traject van 100m wordt uitgezet, dan 
treedt er een duidelijke afvlakking op. D.w.z. dat nieuwe proefvlakken steeds minder vaak 
nieuwe soorten opleveren. De plaats van de afvlakking verschilt echter sterk van beek tot 
beek en zelfs van traject tot traject.  
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Figuur 3.26: Cumulatief aantal soorten aangetroffen langsheen het traject KE15. 

 
KE32: water + oever
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Figuur 3.27: Cumulatief aantal soorten aangetroffen langsheen het traject KE32. 

 
Er zijn in een waterlichaam van bron tot monding - afhankelijk van landgebruik en 
infrastructuurwerken - steeds nieuwe trajecten terug te vinden met een andere 
soortensamenstelling. Dit blijkt ook uit het onderzoek van de Woluwe waarbij de 
soortensamenstelling langsheen een continu traject van 2340 meter tweemaal werd 
opgevolgd (zie bijlage 9; Triest 2003). Deze inventarisatie toont aan dat er langsheen het 
gehele traject - vaak sprongsgewijs - een aantal nieuwe soorten opduiken. 
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Een traject van 100 meter blijkt in de praktijk een haalbare monitoringseenheid te zijn die een 
goed en volledig beeld geeft van de lokale vegetatie. Dit is ook de conclusie uit de studie van 
de laaglandbeken in het Maasbekken. De minimale trajectlengte om 95% van de soorten te 
bekomen overschreed nooit de 100m (Leysen 2003). Ook in internationale context zoals het 
STAR-project wordt 100 meter als basiseenheid gehanteerd (Nijboer 2003). Vermits veel 
waterlopen in Vlaanderen zeer ontoegankelijk zijn, lijkt een langer traject als “basiseenheid” 
moeilijk haalbaar.  
 
Één traject van 100 meter kan echter geen totaalbeeld geven van de gehele rivier van bron 
tot monding. Één traject is bijgevolg onvoldoende om de soortensamenstelling van het 
waterlichaam in kaart te brengen. Dit blijkt ook uit het onderzoek van de Woluwe (Triest 
2003). Om een globaal beeld te krijgen van het waterlichaam dient er op basis van uitgebreid 
veldonderzoek een eerste selectie van 100m-trajecten gemaakt te worden die samen een 
goed beeld geven van het waterlichaam in zijn totaliteit. De geselecteerde 100m-trajecten 
worden dan verder in de tijd opgevolgd. 

2.7.6 Tijdsbesteding 

Vraag 7: Wat zijn de verschillen in tijdsefficiëntie tussen de verschillende methoden? 
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Figuur 3.28: Verschillen in tijdsbesteding voor de verschillende methoden. 

 
De tijdsbestedingen op het terrein werden slechts in ruwe klassen weergegeven. De 
gemiddelde tijdsbesteding weergegeven in figuur 3.28 is dan ook slechts een ruwe schatting. 
 
De snelste methode is de 100m-methode. Deze levert echter enkel een beknopte abiotische 
beschrijving op, gekoppeld aan een soortenlijst en een schatting van het percentage 
bedekking per groeivorm. Op de tweede plaats komt de 10X10m-methode met voor het 
gehele traject 1 abiotische fiche (10m(a)). Wanneer de abiotische fiche i.p.v. éénmalig ook 
10X wordt uitgevoerd (10m(b)) dan neemt de tijdsbesteding wel sterk toe. Op dat ogenblik 
overstijgt ze de frequentiemethode waarvan de soortenopnames het meeste tijd innemen. 
Ook uit het onderzoek van de laaglandbeken in het Maasbekken blijkt de 100m-methode 
significant minder tijd te vragen dan de andere methoden, zelfs met het noteren van een 
volledige soortenlijst. De frequentiemethode vroeg ook iets meer tijd dan de 10X10m-
methode, al waren deze verschillen statistisch niet significant. Bovendien was er een 
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duidelijk effect van de volgorde waarin de methoden werden toegepast. De voorkennis speelt 
een belangrijke rol bij de tijdsinvestering. 
 
De verschillen aangetroffen bij de beektrajecten zijn minder groot dan bij de meren (par. 
2.3.4). Bij de meren werd wel getracht om heel het waterlichaam te bemonsteren. We 
moeten er ook rekening mee houden dat de verplaatsing naar de beektrajecten en tussen de 
trajecten ook heel wat tijd vraagt en dat de relatieve tijdswinst dus vrij beperkt is. Terwijl de 
kwalitatieve 100m-methode toelaat om 3 à 4 trajecten per dag af te werken, zullen er met de 
10m-methode en het éénvoudige abiotische protocol slechts 2 à 3 trajecten kunnen 
uitgevoerd worden. De uitgebreide 10m-methode en de 2m-methode zullen meestal - 
afhankelijk van de ligging -  slechts toelaten om 1 à 2 trajecten per dag af te werken. 

2.8 Besluit en keuze opnamethode 

• Vooraleer een selectie gemaakt wordt van het aantal beektrajecten en de ligging van die 
trajecten is een gedetailleerd onderzoek vereist die de globale variatie van bron tot 
monding in beeld brengt. Enkel dan kan een goed totaalbeeld verkregen worden van de 
ecologische kwaliteit van het gehele waterlichaam. De discussie over de selectie van 
deeltrajecten of segmenten dient ook bij de andere categoriëen te gebeuren (meren, 
overgangswateren, kustwateren). 

• Een vegetatie-opname moet de basisgegevens leveren die nodig zijn voor de 
macrofytenbeoordeling van een waterlichaam. Het is dan ook essentieel dat enkel niet 
beschaduwde deeltrajecten worden geselecteerd waarin een vegetatie optimaal tot 
ontwikkeling kan komen. Het moet ook mogelijk zijn om op bepaalde tijdstippen (bv. juist 
na een kruidruiming) de opname uit te stellen. De beoordeling kan enkel gebeuren voor 
die trajecten waar een goed ontwikkelde vegetatie “verwacht” wordt. Dit kunnen andere 
trajecten zijn dan deze die geselecteerd worden voor andere organismegroepen. 

• De watervegetatie enerzijds en de oever- of randvegetatie anderzijds leveren 
complementaire informatie op en dienen afzonderlijk opgenomen te worden. Terwijl de 
watervegetatie een direct beeld geeft van de kwaliteit van het oppervlaktewater en 
waterhabitat, geeft de rand- of oevervegetatie een goed beeld van de overgangszone 
water-land en van de relatie met het landgebruik en de vallei. 

• De opnamemethode zoals getest op het terrein dient verder geobjectiveerd te worden. 
De afbakening van water en oever is niet door alle proefpersonen op dezelfde wijze 
geïnterpreteerd. Ook de grenzen van de Tansleyschaal zijn door de verschillende 
personen anders ingevuld. Het éénduidig omschrijven van de (hogere) klassegrenzen in 
bedekkingspercentages is noodzakelijk. De keuze van de klassegrenzen dienen 
afgestemd te worden op de systemen die geruikt worden in de andere Europese landen. 
De hogere klassegrenzen zouden overeen kunnen komen met een eenvoudige Braun-
Blanquet-schaal. De problemen kunnen ook grotendeels vermeden worden door te 
werken met een veldopleiding en een handleiding.  

• Van de geteste methoden verdient de 10X10m-methode momenteel een lichte voorkeur. 
Deze levert als schatter voor abundantie een gemiddelde Tansleyscore op. Deze 
robustere score is minder persoonsafhankelijk en geeft een directere link met het bio-
oppervlakte of het beschikbare habitat dan de frequentieschatting. 

• Het opsplitsen van het 100m-traject in deeltrajecten (van 10X10m of van 50X2m) laat toe 
om voor elke locatie snel verschuivingen in vegetatiepatronen waar te nemen. 
Zeldzamere soorten kunnen beter gelokaliseerd worden en teruggevonden worden bij 
herhaalde monitoring. Het is belangrijk dat een 100m traject continu wordt opgenomen. 
Het overslaan van deeltrajecten (zie figuur 3.22) geeft een verlies van meer dan 25% van 
de soorten. 

• De verschillen in soortensamenstelling tussen de proefpersonen tonen aan dat expertise 
en opleiding belangrijk is. Macrofyten zijn meestal enkel in vegetatieve vorm aanwezig en 
moeilijk tot op de soort te determineren. Bovendien groeien soorten onder water vaak 
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door elkaar waardoor sommige soorten gemakkelijk gemist kunnen worden. 
Soortinformatie is zeer belangrijk omdat ook de ecologische informatie - zoals 
indicatorwaarden voor trofie en saprobie - enkel op dat niveau beschikbaar is. De 
ecologische ranges van soorten binnen eenzelfde geslacht kunnen sterk variëren. 
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Deel IV : Ontwikkeling scoresystemen 

1 Scoresystemen meren 
Auteur: Luc Denys 

1.1 Inleiding 

Een ecologische beoordeling van de vegetatie vanuit de context van de mate van 
overeenkomst met een watertypespecifieke, niet door de mens gewijzigde, 
referentietoestand is niet hetzelfde als een beoordeling van de 'natuurwaarde'8. Terwijl aan 
het eerste, theoretisch gezien, nog een vrij objectieve invulling gegeven zou kunnen worden 
indien er duidelijkheid bestaat over welk toestandsbereik als 'natuurlijk' beschouwd mag 
worden, is het tweede in essentie een zeer subjectief gegeven, waarbij begrippen als 
zeldzaamheid en vervangbaarheid vanuit een sterk maatschappelijk bepaald perspectief 
gewogen worden. De door de KRW vooropgestelde norm benadert inhoudelijk veeleer het 
begrip 'biologische integriteit' sensu Karr & Dudley (1981), waarover O'Keeffe (1997, p. 378) 
opmerkt 'Other countries should certainly beware of saddling themselves with complex 
concepts leading to unattainable water quality requirements'; een raad die blijkbaar weinig 
gehoor gekregen heeft… De problemen waarnaar door O'Keeffe (l.c.) verwezen wordt, 
hangen sterk samen met de zeer moeilijke omschrijving van de 'natuurlijke' toestand, incl. 
levensgemeenschap, van een waterlichaam.  
 
Bestaande beoordelingsmethoden voor macrofyten in stilstaande wateren vertrekken veeleer 
vanuit de respons van de vegetatie op één specifieke vorm van verstoring, het vaakst 
eutrofiëring, of blijven beperkt tot het bepalen van een relatieve toestand in voedselrijkdom9, 
zuurgraad, buffering, enz. Extremen worden hierbij dan vanwege een lage diversiteit of 
andere ongewenst geachte eigenschappen als 'gestoord' aangemerkt. Mits hiervoor een 
referentiekader voor het watertype omschreven wordt, kunnen dergelijke 
beoordelingssystemen in principe ingepast worden in een KRW-aanpak (cf. Palmer 2001), 
maar veeleer horen ze dan thuis in een effectgerichte opvolging van genomen maatregelen, 
dan in een algemene monitoring die de ecologische toestand zo integraal mogelijk tracht 
weer te geven en waar een meer algemene appreciatie van de pressoren volstaat. 
 
Een dergelijke beoordelingsmethode, waarbij expliciet naar referentiewaarden verwezen 
wordt, is echter wel voor Zweedse meren uitgewerkt (ondergedoken en drijvende vegetatie) 
(SEQC; SEPA 2000). Bovendien wordt een onderscheid tussen referentiewaarden gemaakt  
naargelang de regio (N-Zweden, Z-Zweden), de hoogteligging (<60, 60-199 en >200 m.a.s.l.) 
en de opppervlakte van het meer (<0,1, 0,1-1, 1-10 en ≥ 10 km2). Twee criteria worden 
hierbij gebruikt, nl. het soortenaantal en een ‘indicator ratio’, die berekend wordt als het 
gemiddelde van een aan een aantal soorten toegekende trofiescore (deze zijn overgenomen 
van Palmer et al. 1992). De referentie hiervoor is, respectievelijk, een interval en een unieke 
waarde. De evaluatie gebeurt middels vijf gradaties in de mate waarin van de 
referentiewaarden wordt afgeweken (Tabel 4.1). Naast deze beoordeling wordt een systeem 
gebruikt om de actuele toestand te beschrijven waarin enkel het totale soortenaantal gebruikt 
wordt (1 – zeer hoog: > 18; 2 – hoog 14-18; 3 – matig: 9-14; 4 - vrij laag: 4-9; 5 – zeer laag: 

                                                 
8 Wel dient vermeden te worden dat de evaluatie conflicteert met de gepercipieerde natuurbehoudswaarde. Dit 
berust evenwel in eerste instantie bij het toewijzen van een waterlichaam tot een bepaald watertype.  
9 Een dergelijke op presentie van soorten gebaseerde indicatie voor de voedselrijkdom ('Trophic Ranking 
Scores') wordt reeds enige tijd in Groot Brittanië door diverse instanties gebruikt (Palmer et al. 1992). Hierbij zijn 
pH, EGV en alkaliniteit evenwel gebruikt om de nutriëntenstatus te beschrijven, niet de concentratie aan P- en N-
verbindingen. Trofie dient hier dan ook veeleer als buffering opgevat te worden. Melzer (1999) berekent een 
trofie-index door het wegen van negen indicatorgroepen volgens hun abundantie.  
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≤4). In een regio als Vlaanderen, waar het soortenaantal veel minder van geografische 
gradiënten af hangt, lijkt het laatste aspect van een dergelijke aanpak weinig zinvol. Dit is 
evenwel niet het enige probleem... Hoewel deze beoordelingsmethode op het eerste zicht 
aan de KRW voldoet - ze is immers typespecifiek – is het duidelijk dat gelijkaardige scores 
bekomen kunnen worden bij heel uiteenlopende soortensamenstelling. Men gebruikt enkel 
een hieruit afgeleide waarde en verliest daarbij alle informatie over de criteria die eigenlijk 
moeten worden afgewogen. Ook zal veel afhangen van de ‘juistheid’ waarmee 
soortspecifieke eigenschappen ingeschat kunnen worden. Het leidt geen twijfel dat hiermee 
een bijkomende onzekerheid m.b.t. het oordeel geïntroduceerd wordt.  
 
Tabel 4.1: Beoordeling van meren volgens afwijking van referentiewaarden voor 
soortenaantal en indicatieratio van aquatische macrofyten volgens SEQC (SEPA 2000). 
klasse afwijking Criteria 

1 geen of niet beduidend aantal soorten en indicatieratio gelijk aan referentiewaarden 
2 gering aantal soorten of  indicatieratio afwijkend van referentiewaarden 
3 beduidend aantal soorten en indicatieratio afwijkend van referentiewaarden1 
4 groot aantal soorten en indicatieratio afwijkend van referentiewaarden; één van 

beide sterk afwijkend2 
5 zeer groot massale ontwikkeling van 1-3 elodëide, drijvende of emergente soorten3 

1 Om in aanmerking te komen moet de afwijking in soortenaantal een klasse verschillen in het 
beoordelingssysteem voor de actuele toestand en moet de afwijking in de ratio 0,5-1 eenheden bedragen. 
2 Om in aanmerking te komen moet de afwijking in soortenaantal minstens twee klassen verschillen in het 
beoordelingssysteem voor de actuele toestand en moet de afwijking in de ratio meer dan 1 eenheid bedragen. 
3  Massale ontwikkeling houdt in dat het voor vegetatie beschikbare oppervlak grotendeels (>75 %) ingenomen 
wordt door een soort die vreemd is aan het meertype10 of dat het oppervlak volledig overgroeid dreigt te worden. 
 
Hier wordt geopteerd voor een enigszins andere benadering, waarvoor de uitgangspunten in 
de volgende paragrafen worden toegelicht. 
 
De KRW geeft vijf opties om het watertypespecifieke referentiekader te bepalen (zie Tabel 
1.1): de actuele toestand (vergelijking van surveydata, zie b.v. McElarney & Rippey 2002), 
historische gegevens, paleo-ecologie, expertoordeel en modellering. De mogelijkheden, 
voor- en nadelen van elk worden in meer detail door Nijboer (2003) besproken. Wat 
Vlaanderen betreft wordt het omschrijven van een referentiesituatie voor macrofyten op basis 
van concrete data bijzonder gehypothekeerd door de beperkte beschikbaarheid hiervan. Zo 
zijn de historische gegevens relatief jong (vooral na 1875), zeer incidenteel en anecdotisch, 
waarbij meestal nauwelijks of geen melding gemaakt wordt van begeleidende soorten, 
abundantie of standplaatskenmerken (cf. typologie, verstoringsgraad). Ook zijn de 
waarnemingen in hoofdzaak in de Kempen gesitueerd (en dan nog vooral in bepaalde 
deelgebieden) en veel minder in andere landstreken. Zowel paleoecologische gegevens als 
oudere vegetatieopnamen zijn bijzonder schaars. Ook hier blijft de interpretatie vaak moeilijk 
(identificatie en herkomst van plantenresten, verband met abundantie, ruimtelijke schaal van 
opnamen, mate van verstoring…). Voor modellering van verwachte soortensamenstelling of 
andere vegetatiekarakteristieken op het niveau van watertypen is geen betrouwbare basis 
voorhanden, noch een regionale methode beschikbaar. Deze zou sowieso dienen te 
berusten op de huidige toestand van de vegetatie in stilstaande wateren. Niet alleen is de 
kennis hiervan eerder beperkt, van een volledig onbeïnvloede toestand kan bovendien 
nergens gesproken worden. Ook buitenlandse 'referentiebeelden' kunnen hoogstens op 
algemene wijze richtinggevend zijn. De facto kan, ons inziens, niet uitgemaakt worden welke 
vegetaties precies bij volkomen door de mens onbeïnvloede, maar verder actuele, 
omstandigheden in onze oppervlaktewateren zouden optreden. Is dit evenwel strikt 
noodzakelijk? 
 

                                                 
10 Soorten die wél tot een bepaald meertype horen worden evenwel niet opgelijst. Mogelijk worden hier neofyten 
bedoeld. 
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De KRW stelt dat de goede ecologische toestand vanuit verschillende invalshoeken 
benaderd dient te worden (habitat én diverse organismengemeenschappen), waarbij de 
ecologische toestand betrekking heeft op de kwaliteit van zowel de stuctuur als het 
functioneren van de aquatische ecosystemen. Vanwege het complementaire karakter van 
deze invalshoeken mag aangenomen worden dat betekenisvolle afwijkingen niet vlug over 
het hoofd gezien zullen worden. Daarom volstaat het wellicht ook om in elke op 
levensgemeenschappen gebaseerde deeltoets de nadruk te leggen op de meest 
karakteristieke en voor de hand liggende kenmerken om de toestand te evalueren, zonder 
dat men gedetailleerde maar weinig betrouwbare voorspellingen vanuit een rigide 
verwachtingspatroon dient te betrachten. 
 
Vanwege de talrijke beperkingen is hierbij gekozen voor een gecombineerde aanpak 
berustend op een 'best choice' uit huidige situaties (en dit dan enkel met betrekking tot de 
waargenomen vegetatie), historisch bronnenonderzoek m.b.t. Vlaamse wateren (zie 
ondermeer Denys 1996; Es & Vanhecke 2000; Hoste 2001; Vlaamse Vegetatiedatabank - 
IN), literatuurgegevens uit omringende landen (incl. fytosociologische overzichten, zoals 
gegeven door o.a. Meriaux 1982; Pott 1983; Weeda et al. 2000), beperkte lokale 
paleogegevens (Denys 1992, 1995), proceskennis en - in niet onbelangrijke mate - 
expertoordeel. Gezien de aanwezige kennishiaten omtrent de 'referentietoestand s.s.', de 
moeilijke keuze van een hiervoor passend tijdsbeeld11 en de beperkte relevantie hiervan voor 
de Vlaamse regio, dient de aandacht bij de beoordeling vooral op het tweede 
kwaliteitsniveau (goede ecologische toestand; geringe afwijking van natuurlijke 
levensgemeenschap) gericht te worden. Deze toestand kan ingevuld worden als de 
maximaal aanvaardbare afwijking van de referentie (cf. Chapman 1992; Hosper 1997; 
Claassen 1998). De beoordeling 'zeer goed' wordt daarbij veeleer als een abstractie 
gepercipieerd. Bij het opstellen van dit voorstel is aangenomen dat uiteindelijk door 'best 
professional judgement' een inschatting van een 'goede ecologische toestand / maximaal 
ecologisch potentieel' voor elk watertype gemaakt dient te worden. Hieraan is de voorkeur 
gegeven boven een procedure waarin een statistisch bepaalde deelpopulatie van de actueel 
aangetroffen vegetatiebeelden a priori als referentie beschouwd wordt. 
 
Inherent aan een referentiegestuurde beoordeling is dat deze enkel gebruik kan maken van 
de elementen die in dit referentiekader met voldoende zekerheid en zo objectief mogelijk, 
zonder sterk persoonlijk gekleurde 'voorkeuren', beschreven kunnen worden. De 
nauwkeurigheid waarmee dit gebeurt bepaalt daarbij de discriminatiegraad. Deze evidentie 
leidt m.b.t. de vegetatie van stilstaande wateren in Vlaanderen tot de vaststelling dat slechts 
in uitzonderlijke gevallen hiertoe meer dan fragmentaire informatie beschikbaar is en dat de 
detailgraad beperkt blijft. Een tweede vanzelfsprekendheid dienaangaande is dat het 
detailniveau van het referentiekader met de aflijning van het watertype samenvalt. Dit is een 
tweesnijdend zwaard: hoe meer watertypen, hoe meer specifiek het afwegingskader, hoe 
hoger de gevoeligheid en beter afwijking vastgesteld kan worden, maar des te groter de 
informatiebehoefte - hoe minder watertypen, hoe breder de referentie, des te minder goed 
afwijking te detecteren valt, hoe minder achterliggende informatie benodigd is, maar hoe 
betrouwbaarder deze zal zijn. In de extremen zal het referentiekader strikt 
waterlichaamspecifiek zijn, dan wel dermate uiteenlopende waterlichamen omvatten dat 
geen zinvolle uitspraken meer gemaakt worden. De KRW wenst noch het een, noch het 
ander… 
 

                                                 
11 Indien de aanbeveling van Owen et al. (2003) gevolgd wordt zal de referentietoestand gesteld kunnen worden 
bij de recent-historische toestand (<150-200 jaar geleden), voorafgaand aan de meest recente sterke 
intensifiëring van het landgebruik. Door CIS-REFCOND (2003, p. 36) wordt dit vertaald als een toestand zonder 
effecten van ‘major industrialisation, urbanisation and intensification of agriculture’ en slechts zeer geringe 
wijzigingen in fysisch-chemische, hydromorfologische en biologische toestand. 
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Ook in onze buurlanden is het onderzoek en de besluitvorming m.b.t. de 
beoordelingsmethode die voor macrofyten in stilstaand water voor de KRW zal worden 
toegepast nog niet afgerond. In Nederland is door van der Molen et al. 2002) voor de zgn. 
Rijksmeren een uitbreiding van de herziene STOWA-methodiek (STOWA 1993a; Franken et 
al. 2002) met een 'kwantitatief' luik voorgesteld. Deze uitbreiding bestaat uit een schatting 
van de verwachte met waterplanten bedekte oppervlakte bij achtergrondvoorwaarden voor 
minerale troebeling en fytoplanktondensiteit. De schatting gebeurt door modellering van 
diverse aannamen, deels op basis van waargenomen relaties in andere (vergelijkbare?) 
systemen en extrapolaties hierop. Een dergelijke benadering is site-specifiek en niet te 
veralgemenen tot een watertype, vermits hierin waterlichaamspecifieke kenmerken gebruikt 
en berekend worden. In het algemeen zal de opvolging en rapportering voor de KRW op een 
algemener en breder niveau gebeuren. Owen et al. 2003) stellen wel voor om het gebruik 
van meerdere site-specifieke referenties binnen een watertype toe te laten. 
Waterlichaamspecifieke referentiebeelden zijn louter aanvullend, niet het doel op zich. Ook 
voor kunstmatige en sterk gewijzigde waterlichamen dienen in principe 
waterlichaamspecifieke criteria gehanteerd te worden, maar hier is slechts sprake van een 
aanpassing, een minder strenge beoordeling van het ecologisch potentieel, t.o.v. de 
referentiewaarden bij het overeenkomstige natuurlijke watertype i.f.v. de beperkende 
randvoorwaarden. 
 
Voor alle stilstaande wateren met een oppervlakte van meer dan 50 ha in de Duitse 
deelstaat Nordrhein-Westfalen wordt door van de Weyer (in voorbereiding) een methode op 
basis van een beoordelingsmethode voor EU-habitatrichtlijn-habitattypen (LÖBF NRW 2002) 
uitgewerkt; een eerste blik hierop wordt gegeven door van de Weyer (2004, 
http://www.lanaplan.de/makrophyten/bilder/vandeweyer_dgl_koeln2003.pdf). Drie criteria 
worden voorgesteld, nl. de procentuele bedekkingsgraad van de koloniseerbare 
onderwaterbodem met kranswierweiden onder de noemer “Strukturen’, de volledigheid van 
de voor het habitat typische soortensamenstelling (het aantal kentaxa en differentiërende 
taxa) en de gemiddelde diepte tot waarop makrofyten voorkomen. Voor elk van deze criteria 
worden vijf klassen onderscheiden, overeenkomstig met het ecologisch potentieel voor de 
KRW, waarvan het ‘gemiddelde’ als eindoordeel geldt. Deze benadering lijkt dus niet tot een 
gradueel geschaalde EQR te zullen leiden. 
 
Verdonschot et al. (2003) bespreken de achtergronden voor de verdere ontwikkeling en de 
algemene aard van maatlatten voor de KRW in Nederland, zonder echter specifiek in te gaan 
op macrofyten. Zij opteren alvast voor een combinatie van ‘metrics’ die aanwijzingen geven 
van pressoren en kwaliteitselementen voor ieder watertype. Deze omvat taxon- en/of 
gemeenschapsindicatoren voor de belangrijkste sturende milieuvariabelen, voor de 
belangrijkste biologische processen en ecosysteemkenmerken en negatieve indicatoren. Bij 
elk taxon zou de kenmerkendheid, de zeldzaamheid en de hoeveelheid in aanmerking 
genomen moeten worden. De grenzen tussen kwaliteitsklassen zouden idealiter ecologische 
breekpunten (discontinuïteiten, alternatieve toestanden) moeten vertegenwoordigen. Het lijkt 
dat hierbij veel gewicht zal gegeven worden aan het voorkomen van een vrij beperkt aantal 
indicatorsoorten. Verdonschot et al. (2003) en Nijboer (2003) stellen dat een gedegen 
uitwerking van (zo kwantitatief mogelijke) referenties en beoordelingssytemen, wat parallel 
dient te geschieden, in eerste instantie voor de 55 door Elbersen et al. (2003) benoemde 
watertypen – later nog verfijnder, nog een grote inspanning zal vergen en dat op korte 
termijn een meer pragmatische invulling zal moeten gebeuren. 
 
Een brede typegerichte benadering is ook het uitgangspunt voor ECOFRAME (Moss et al. 
2003). Hierin worden de dominante gemeenschapstypen, het soortenaantal en de 
abundantie van waterplanten meegenomen (zie deel III par 2.1). Tabel 4.2 geeft een 
overzicht voor de watertypen12 binnen de groep 'small temperate lakes' (< 100 km2, 

                                                 
12 Bij deze indeling worden enkel geografische criteria die niet overlappen met beoordelingscriteria (b.v. 
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gemiddelde diepte < 3 m), meertypen die in Vlaanderen kunnen worden aangetroffen, die 
deze auteurs onderscheiden en de bijhorende beoordelingscriteria. Wat de twee 
'doelklassen' betreft (hoog en goed, waarbij 'hoog' gelijkgesteld is aan de referentietoestand 
en 'goed' aan een situatie met duurzaam landgebruik), zijn maar twee dominante 
vegetatietypen voorzien: isoëtiden en/of kranswieren en dit met een aanzienlijke bedekking 
en soortenrijkdom (exoten worden negatief beoordeeld); dezelfde vereisten kenmerken beide 
kwaliteitsniveau's. Het is weinig waarschijnlijk dat de referentie en zeker niet de 'goede' 
ecologische toestand voor alle Vlaamse wateren tot dergelijke vegetaties beperkt blijft; enkel 
bij watertypen die gebonden zijn aan een voedselarme bodemsamenstelling kan dit in zekere 
mate verwacht worden. Het hanteren van minimale soortenaantallen is evenzeer gevaarlijk, 
daar dit samenhangt met geografische, fysische en populatie-dynamische factoren, 
waardoor elke veralgemening gehypothekeerd wordt. Hierbij dient vermeld te worden dat het 
niet duidelijk is of voor meren kleiner dan 1-3 ha dezelfde criteria zouden gelden. De intentie 
is dat het uiteindelijke oordeel berust op het cumulatief aandeel (i.c. met 80 % grens) dat per 
kwaliteitsklasse, in afdalende volgorde, voor een scala aan biologische criteria (13 in het 
totaal, waarvan 3 = 23 % berustend op macrofyten) bereikt wordt en dus niet staat of valt met 
enkel de macrofytenbeoordeling. De ECOFRAME-benadering wijkt op een aantal punten af 
van de KRW-voorschriften. Bij het in de volgende paragraaf voorgestelde concept is getracht 
dergelijke afwijkingen te vermijden. 
 
Tabel 4.2: Meertypen gerekend tot de groep 'small temperate lakes' en beoordelingscriteria 
m.b.t. macrofyten volgens het ECOFRAME-project (Moss et al. 2003). 
type substraat EGV (µS cm-1) ecologische status gemeenschap soorten abundantie 
13 mineraal (>50%) <100 hoog Iso >10 2 
   goed Iso >10 2 
   matig EiPo of CanNym <10>3 3 
   slecht(verzuurd) Sphag <3>0 >2 (Sphag) 
   slecht (eutrofiëring) indistinct <3>0 1 
   z.slecht (verzuurd) Sphag <3>0 >2 (Sphag) 
   z. slecht (eutrofiëring) geen 0 0 
14 mineraal (>50%) 101-800 hoog Iso of Char >10 2 
   goed Iso of Char >10 2 
   matig EiPo of CanNym <10>3 3 
   slecht indistinct <3>0 1 
   zeer slecht geen 0 0 
15 mineraal (>50%) >801 hoog Char >10 2 
   goed Char >10 2 
   matig EiPo of CanNym <10>3 3 
   slecht indistinct <3>0 1 
   zeer slecht geen 0 0 
16 veen (> 50 %) <100 hoog Iso >7 2 
   goed Iso >7 2 
   matig EiPo of CanNym <7>3 3 
   slecht (verzuring) Sphag <3>0 >2 (Sphag) 
   slecht (eutrofiëring) indistinct <3>0 1 
   z.slecht (verzuring) Sphag <3>0 >2 (Sphag) 
   z. slecht (eutrofiëring) geen 0 0 
17 veen (> 50 %) 101-800 hoog Iso of Char >7 2 
   goed Iso of Char >7 2 
   matig EiPo of CanNym <7>3 3 
   slecht indistinct <3>0 1 
   zeer slecht geen 0 0 
18 veen (> 50 %) >801 hoog Char >7 2 
   goed Char >7 2 
   matig EiPo of CanNym <7>3 3 
   slecht indistinct <3>0 1 
   zeer slecht geen 0 0 

                                                                                                                                                         
nutriëntenstatus) gebruikt. 
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1.2 Concept voor een beoordelingsmethode 

Als beoordelingscriteria kunnen zowel kwalitatieve (b.v. aanwezigheid van soorten ) als 
kwantitatieve kenmerken (b.v. aantal soorten, populatiegrootte van soorten, 
bedekkingspercentages) gebruikt worden. De KRW vraagt dat kwantitatieve criteria 
aangewend worden (met name abundantie), maar sluit het gebruik van aanvullende 
kwalitatieve criteria niet uit. Van kwantitatieve kenmerken mag een grotere gevoeligheid en 
nauwere relatie met het ecologisch functioneren verwacht worden, maar tevens een grotere 
noodzakelijke meetinspanning, een minder goed door gegevens onderbouwde beschrijving 
van de referentietoestand en - vooral - een grotere waterlichaamafhankelijkheid. Bovendien 
wordt de beoordeling hierbij meer 'deterministisch' aangestuurd en kan natuurlijke dynamiek 
en stochasticiteit vlugger negatief gewaardeerd worden. Om effecten van de 
populatiedynamiek van individuele soorten af te zwakken (Pollard & Huxham 1998) wordt 
gestreefd naar een relatieve afweging van kwantitatieve gegevens. Door combinatie van 
diverse kenmerken in een multicriteria-benadering kan getracht worden om, enigszins 
analoog aan een biologische integriteitsbenadering, zowel compositionele als structurele en 
functionele vegetatiekenmerken te evalueren. Ook Verdonschot et al. (2003) pleiten voor een 
‘multimetric-benadering’.  
 
Om eventuele knelpunten niet aan het oog te onttrekken en de beheerder een duidelijk 
aanknooppunt te verschaffen, wordt geopteerd om het eindoordeel niet als een berekende 
combinatie van de deelscores te bepalen, maar wel als het minst gunstig geëvalueerde 
deelaspect, een werkwijze die tevens door de KRW gevolgd wordt bij de integratie van de 
beoordelingen volgens verschillende ecosysteemcomponenten. Het doortrekken van dit ‘one 
out, all out’ principe in de eindbeoordeling volgt tevens uit de essentiële complementariteit 
van de verschillende deelaspecten van de vegetatie die in de multicriteriabenadering 
betrokken worden; tekortkomingen op een bepaald vlak kunnen immers in geen geval 
uitgevlakt worden door een ‘overschot’ voor een ander criterium. 
 
Welke kenmerken kunnen, zo mogelijk op soortniveau, gebruikt worden om de afstand tot de 
referentietoestand op een eenvoudige wijze te meten? Vanuit de denkpiste die door de KRW 
gevolgd wordt is voor twee kenmerken reeds a priori een referentietoestand (EQR=1) voorop 
te stellen. Deze kenmerken zijn 1. de afwezigheid van soorten die niet in het watertype van 
nature voorkomen en 2. de afwezigheid van soorten die een antropogene verstoring op 
betrouwbare wijze indiceren. Ook de minst gunstige situaties liggen hier voor de hand, nl. de 
aanwezigheid van enkel soorten die niet in het watertype van nature voorkomen en louter 
soorten die een antropogene verstoring op betrouwbare wijze indiceren (EQR=0). Per 
definitie kan ook de afwezigheid van vegetatie, daar waar deze normaliter verwacht wordt, 
tot het laagste kwaliteitsniveau gerekend worden. 
 
Het eerste criterium dat voor de hand ligt is dus de overeenkomst in soortensamenstelling 
met deze die voor het watertype verwacht mag worden, verder typespecifieke of type-eigen 
soortensamenstelling genoemd. Dit kenmerk is enigszins vergelijkbaar met het in de 
STOWA-methodiek (STOWA 1993a; Franken et al. 2002) gebruikelijke 'variant-eigen 
karakter', maar wijkt hiervan af doordat geen gradatie in kenmerkendheid wordt aangebracht 
en er geen verweving is van de kenmerken 'storingsindicator' en 'bedreigd' (zie IV.1.4).  
In bijlage 6 worden, ondermeer, alle hydro- en freatofyte vaatplanten opgelijst die in 
Vlaanderen geassocieerd met stilstaand water zijn aangetroffen of hier met reden verwacht 
worden (op basis van Biesbrouck et al. 2001; Verloove 2002). Deze lijst is uitgebreid met alle 
kranswieren (Compère 1992; Van Raam 1998, van Raam 2003) en een, nog beperkt, aantal 
mossen en levermossen. Op basis van beschikbare waarnemingen, literatuurgegevens en 
expert-oordeel13 is getracht om aan te geven in welke watertypen (sensu Jochems et al. 
2002; Denys in voorbereiding) deze van nature, naar verwachting kunnen optreden. Deze 
                                                 
13 Deze lijst werd voorgelegd aan de leden van de stuurgroep. 
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inschatting is evenwel niet als definitief te beschouwen en dient voor bepaalde taxa nog 
verder te worden aangevuld. Neofyten vormen een apart discussiepunt waarvoor naar Deel 
II wordt verwezen. In Bijlage 6 wordt aangegeven welke soorten tot de neofyten gerekend 
zijn en ook welke hiervan het meest in aanmerking komen om hoog op een zgn. Zwarte lijst 
te figureren (Verloove 2002). Hoewel hier – in afwachting van een algemene consensus - 
alle neofyten als typevreemd beschouwd worden, neemt dit niet weg dat bepaalde neofyten 
ook een ecologisch belangrijke (positieve) rol kunnen spelen, of op een goede fysisch-
chemische toestand kunnen wijzen. Wanneer hun aanwezigheid verhoudingsgewijs beperkt 
blijft mag dit dan ook niet tot een gevoelig lagere waardering leiden. Dreigt dit echter ten 
koste te gaan van indigene soorten, dan zal dit wellicht wel het geval moeten zijn. Voor de 
volledigheid geeft bijlage 6 ook bij neofyten aan in welke watertypen zij (het meest) verwacht 
kunnen worden.  
 
Het tweede criterium is de mate waarin verstoringsindicatoren optreden, meer bepaald hun 
relatieve abundantie. Dit criterium is enkel gericht op de waterkwaliteit, niet op andere 
verstoringsvormen (schoning, betreding, vraat, peilvariatie,…). Voor deze laatste wordt de 
natuurlijke variatie en de lokale  invloed van beheersvormen binnen elk type te groot geacht 
om op basis van macrofyten te beoordelen; hieraan zal veeleer aandacht geschonken 
dienen te worden bij de beoordeling van het fysisch habitat. Idealiter zou het gedrag van 
individuele soorten in relatie tot de mate van verstoring in elk watertype afzonderlijk 
onderzocht moeten worden voor de invulling van dit criterium. Op basis hiervan kunnen dan, 
bijvoorbeeld, watertypespecifieke indicatiegewichten toegekend worden. Bij de huidige stand 
van kennis is dit niet mogelijk. Daarom zijn enkel de meest indicatieve soorten voor (sterke) 
eutrofiëring of verzuring weerhouden als negatief te waarderen elementen. Ook hier laat een 
relatieve benadering voldoende ruimte voor een beperkt optreden van storingsindicatoren bij 
een als natuurlijk te beschouwen achtergrondniveau. Ook dit karakter wordt in bijlage 6 
aangegeven. Gezien, ook vanuit de stuurgroep, geoordeeld is dat een afzonderlijke evaluatie 
van de oevervegetatie waardevol zou zijn, is een beperkt aantal niet-freatofyten met dit doel 
aan de lijst toegevoegd. 
 
Komen de twee eerste criteria in aanmerking om de soortensamenstelling van de 
macrofytengemeenschap te evalueren, dan kan daarnaast getracht worden om ook op 
eenvoudige wijze een meer functionele appreciatie van de ecosysteemtoestand te geven. 
Hiervoor is de referentie echter niet a priori  te onderbouwen, maar kan wel beroep gedaan 
worden op algemene proceskennis om een beste keuze te maken. 
 
Bij elk watertype is de aanwezigheid van bepaalde, fysiologisch aangepaste, groeivormen te 
verwachten. Bij verstoring worden sommige typerende groeivormen gereduceerd en gaan 
bepaalde andere groeivormen overwegen. Goed geïllustreerd in dit verband zijn b.v. het 
verdwijnen van ondergedoken laagblijvende vegetatie, met verschuiving naar horizontaal 
tegen het wateroppervlak aangroeiende of drijvende vegetatie en vervolgens afwezigheid 
van hydrofyten bij eutrofiëring (Philips et al. 1978; Moss 1998; Scheffer 1998) en de 
achteruitgang van isoëtiden ten gevolge van verzuring en andere vormen van verstoring 
(Murphy 2002; Smolders et al. 2002). Als derde criterium wordt dan ook de diversiteit aan 
groeivormen in het water voorgesteld. Het is het enige onderdeel in de beoordeling waar ook 
het aantal aanwezige taxa een rol speelt. Uitgaand van algemene proceskennis kunnen 
verwachte aantallen groeivormen echter beter vooropgesteld worden dan specifieke 
soortenaantallen. Hoewel een meer kwantitatieve invulling hiervan te verkiezen zou zijn, is 
dit niet zonder vergaande aannamen op het niveau van watertypen te realiseren. Voor de 
afweging hiervan worden eenvoudige, pragmatische, typespecifieke scoresystemen 
ontwikkeld, louter op basis van het voorkomen van groeivormen14, waarin de aanwezigheid 

                                                 
14 Verwachte dominantieverhoudingen (b.v. mate van kroosbedekking) worden hierbij niet in acht genomen, 
vermits deze reeds in voldoende mate in de afweging van beide voorgaande criteria tot uiting komen. 
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van bepaalde verstoringgevoelige soorten tot opwaardering kan leiden15. De scores worden 
aan actuele situaties getoetst en door middel van expertoordeel  geëvalueerd. In meer 
verfijnde scoresystemen zou ook de bedekking van bepaalde groeivormen een rol kunnen 
spelen (bijvoorbeeld indien de beperkte aanwezigheid van lemniden in een type als een 
positief structuurelement beschouwd wordt, zou bij een te hoge kroosbedekking deze 
groeivorm een negatieve bijdrage opleveren). 
 
Als laatste functioneel criterium is de gezamenlijke abundantie van de ondergedoken 
vegetatie van groot belang. In eerste instantie veroorzaakt eutrofiëring een sterke toename 
van de biomassa aan ondergedoken vegetatie. Gelijktijdig veroorzaakt algengroei een 
slechter lichtklimaat. Snelle groeiers, met lange, vertakkende stengels die tot aan het 
oppervlak doorgroeien en planten met drijfbladeren worden hierdoor competitief 
bevoordeeld. Typisch krijgen soorten als Ceratophyllum demersum, Elodea spp., 
Myriophyllum spicatum, Potamogeton crispus en P. pectinatus de overhand, of worden 
soortenarme pakketten gevormd van draadwieren, Hydrodyction, watervorkje... Bij verzuring 
kunnen veenmossen, Juncus bulbosus en Drepanocladus fluitans de waterlaag opvullen 
(ondermeer Van Dam & Buskens 1993; Bobbink et al. 1998). Ook het (vrijwel) ontbreken van 
ondergedoken vegetatie waar deze normaliter verwacht mag worden duidt op verstoring. 
Hier wordt aangenomen dat dit enkel bij zeer intense beschaduwing, een zeer onstabiel 
(natuurlijk) substraat of te grote diepte in verhouding tot de achtergrondtroebeling een 
normale toestand kan zijn. Gebruikelijke, meestal gezamenlijk optredende en onderling 
samenhangende, redenen voor de afwezigheid van waterplanten zijn: te sterke troebeling 
door fytoplanktonontwikkeling, overmatige perifytongroei, verstoring van de trofische 
structuur, (re)suspensie van mineraal en organisch materiaal, toxische omstandigheden en 
overmatige visbezetting16 of vraat (Scheffer et al. 1993; Carvalho & Moss 1995; Hosper 
1997; Scheffer 1998; Donabaum et al. 1999; Lammens 1999; Körner 2002). Eutrofiëring en 
een onevenredig visbestand zijn hierbij de voornaamste oorzaken. Ook accumulatie van 
organisch materiaal, b.v. door intense bladval, leidt echter tot een voor begroeiing ongunstig, 
reducerend, bodemmilieu. Dit kan, eventueel, als 'natuurlijk' beschouwd worden, maar vormt 
zeker geen optimale ecologische toestand17. Voornoemde toestanden worden niet steeds 
door de voorgaande criteria ondervangen, zodat een afzonderlijke abundantiemaat 
aangewezen is. Bij wateren met een aanzienlijke diepte (i.c. typen 'groot en diep') kan niet 
overal begroeiing verwacht worden; deze gedeelten, evenals oevergedeelten met sterk 
erosieve omstandigheden of diepe beschaduwing (dicht bij het wateroppervlak 
overhangende vegetatie) blijven best buiten beschouwing. 
 
Om een beoordeling mogelijk te maken worden deze vier criteria als afzonderlijke 
kwaliteitsratio's, EQR's, ingeschaald18. Bij de twee eerste kenmerken gebeurt dit bij volledige 
opname, afzonderlijk voor zowel oever- als watervegetatie, als een naar abundantie- en 
segmentoppervlakte gewogen verhouding tot de ‘volledige’ vegetatie. Deze laatste wordt 
opgevat zoals in Bijlage 6 (d.i. hydro- en freatofyten, kranswieren, geselecteerde niet-
freatofyten, mossen, etc.). In tegenstelling tot bij Melzer (1999), die een kubieke functie 
gebruikt (y = x3) om de niet-lineaire schaalverdeling te corrigeren, worden de 
abundantiescores hierbij niet getransformeerd.  De lagere schaaleenheden behouden 
hierdoor een verhoudingsgewijs groter gewicht, wat verantwoord lijkt om de gevoeligheid van 

                                                 
15 In tegenstelling tot Verdonschot et al. (2003), die zeldzaamheid als een indicatie van natuurlijkheid 
beschouwen, is zeldzaamheid als dusdanig hier niet in rekening gebracht, vermits enkel het aspect van 
zeldzaamheid als proxy van verstoringsgevoeligheid terzake doet. 
16 Reeds bij visdensiteiten vanaf ca. 200 kg ha-1 kan vegetatieschade optreden (Williams & Moss 2001; Moss et 
al. 2002).  
17 Gezien nagenoeg alle stilstaande wateren in Vlaanderen van kunstmatige oorsprong zijn dient veelal in termen 
van een maximaal ecologisch potentieel (MEP) gedacht te worden. 
18 Door de laagste van meerdere EQR's als beoordelingsresultaat te nemen wordt ook de accumulatie van de 
fouten op de afzonderlijke elementen vermeden. 
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de methode te vergroten, maar ook vanwege het feit dat afwijkingen pas optreden wanneer 
een bepaalde 'drempel' reeds overschreden is. Respectievelijk worden de EQR's berekend 
als: 
 
EQRc1=(som abundanties 'type-eigen' soorten / som abundanties alle soorten), dit zowel voor 
de oever- als de wateropname bij beperkte opname, of:  
EQRc1=(som abundanties 'type-eigen' soorten / som abundanties alle soorten) x (oppervlak 
segment / totaal oppervlak water-, resp. oeversegmenten); gesommeerd voor alle 
segmenten van water, resp. oever; bij volledige opname 
 
en  
 
EQRc2=(som abundanties 'niet-storingindicerende' soorten / som abundanties alle soorten), 
dit zowel voor de oever- als de wateropname bij beperkte opname, of: 
EQRc2=(som abundanties 'niet-storingindicerende' soorten / som abundanties alle soorten) x 
(oppervlak segment / totaal oppervlak water-, resp. oeversegmenten); gesommeerd voor alle 
segmenten van water, resp. oever; bij volledige opname. 
 
Gebruik makend van een vijfdelige schaal geeft dit waarden tussen 0 (geen type-eigen 
soorten, resp. enkel storingsindicatoren; tevens toegekend bij een vegetatieloze toestand) en 
1 (enkel type-eigen taxa, resp. geen storingsindicatoren). Dit bereik wordt in vijf gelijke delen 
onderverdeeld19. Deze stappen stemmen overeen met een gemiddelde relatieve 
vertegenwoordiging volgens de vijf schaalniveau's van de abundantieschatting indien de 
notaties 'zeldzaam' en 'sporadisch' samengenomen worden. Opgemerkt wordt dat de KRW 
de referentietoestand definieert in functie van 'het waarnemen van een afwijking van de 
natuurlijke toestand', zodat het gepast is de drempelwaarden voor de kwaliteitsniveau's met 
deze van de observatieschaal te laten convergeren. Door de relatieve afweging wordt 
tegemoet gekomen aan het feit dat ook in een ongestoorde situatie type-eigen 
storingindicerende soorten aanwezig kunnen zijn, b.v. Ceratophyllum demersum in een van 
nature voedselrijk water; pas bij hogere abundantie wijst hun aanwezigheid op beïnvloeding 
en zal een lagere EQR het gevolg zijn. Bij de gebruikte abundantieschaal betekent dit dat 
storingsindicatoren gemiddeld het niveau 'abundant' moeten bereiken om een afwijking van 
de goede status te bekomen20. Van elk paar EQR's, telkens oever en water, geeft bij 
volledige opname de laagste waarde de beoordeling voor deze criteria. 
 
Voor elk watertype wordt een score uitgewerkt die de diversiteit aan groeivormen in het 
water weergeeft (EQRc3). Hierin wordt aan elke verwachte groeivorm een aantal scorepunten 
toegekend; de groeivormen die het meest gevoelig zijn voor een afname van de 
waterkwaliteit worden hierbij sterker gewogen. Neofyten worden evenzeer meegerekend 
vanwege hun bijdrage aan de functionele diversiteit (cf. Moss 2000; Denys et al. 2003). 
Hoewel bepaalde soorten meerdere groeivormen kunnen aannemen, b.v. al naargelang het 
ontwikkelingsstadium of de omstandigheden, is in bijlage 6 gekozen voor een vaste indeling; 
alternatief zou ook de in het veld waargenomen (dominante) groeiwijze gebruikt kunnen 
worden. Aanwezigheid van opvallende hoofdzakelijk door cyanobacteriën gevormde films 
wordt negatief beoordeeld. De som van deze scorepunten vormt de basis waarop de 
eigenlijke score wordt berekend. De voorkeur gaat hierbij uit naar het getal 10, of een 
veelvoud hiervan. Indien een bepaalde groeivorm vertegenwoordigd wordt door één of meer 
soorten die op een uitzonderlijk ecologisch kwaliteitsniveau duiden, in de praktijk betreft het 
in Vlaanderen doorgaans (zeer) zeldzame soorten, wordt het aantal gescoorde punten voor 
deze groeivorm verhoogd. Door de som van gescoorde punten te delen door de basissom 
wordt een tussen 0 en 1 variërende score berekend, die opnieuw in vijf gelijke 
kwaliteitsklassen verdeeld wordt. De score dient minimaal 0,6 te bedragen vooraleer het 
                                                 
19 De EQR-schaal dient niet noodzakelijkerwijs lineair verdeeld te zijn, maar dit verhoogt wel het gebruiksgemak. 
20 Eventuele herschaling van deze grens in de toekomst lijkt niet uitgesloten.  
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predikaat 'goed' bereikt wordt. Bij volledige opname wordt de score ook hier uitgemiddeld 
volgens segmentoppervlakte, met dien verstande dat de oevervegetatie buiten beschouwing 
blijft. 
 
Omdat de voorgaande criteria geen neerslag geven van het algemene karakter van de 
vegetatieontwikkeling in het waterlichaam, is een vierde kenmerk aangewezen. Zowel een 
buitensporige als een ondermaatse ontwikkeling van submerse vegetatie, inclusief 
draadwieren, worden hierbij negatief geapprecieerd, maar enkel indien dit dermate 
uitgesproken wordt dat er weinig onzekerheid omtrent de indicatieve betekenis kan bestaan. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de indeling van het wateroppervlak in 
oppervlaktesegmenten, waarbij enkel deze die bij de oever aansluiten en bovendien geschikt 
zijn voor begroeiing (lichtklimaat, bodemstabiliteit) beschouwd worden; diepere delen die 
potentieel al vanwege een door de natuurlijke achtergrond te ongunstig lichtklimaat vertonen, 
worden dus niet beoordeeld. De keuze om bepaalde segmenten niet in de beoordeling op te 
nemen mag in dit geval uiteraard niet op de aan- of afwezigheid van vegetatie berusten. 
Modelmatig kunnen voor individuele systemen schattingen gemaakt worden van de diepte 
waarop begroeiing mogelijk kan zijn bij een bepaalde achtergrondturbiditeit, maar op 
algemeen niveau kan enkel gesteld worden dat in normale omstandigheden begroeiing 
steeds in de ondiepere delen mogelijk moet zijn. Vier abundantieniveau's worden bepaald, 
die analoog met de door Moss et al. 2003) gebruikte schattingsmethode worden ingevuld, 
nl.: 0 geen ondergedoken vegetatie; 1 zichtbare planten schaars, enkele planten op hark; 2 
veel harkmonsters (ca. 50-70 %) leveren planten op en de submerse vegetatie vormt zelden 
of nooit een belemmering voor de doortocht van een roeibootje (PVI benaderend 25-50 %); 3 
vrijwel alle harkmonsters leveren planten op, planten groeien tot oppervlak in grootste deel 
van het segment (PVI ca. > 50 %) of draadwiermassa's bedekken nagenoeg de gehele 
bodem of het oppervlak. Deze waarden worden omgezet tot een score, zo nodig 
uitgemiddeld volgens relatieve segment-oppervlakten en door halveren tot een EQR 
omgezet (EQRc4; Tabel 4.3). Om een beoordeling 'goed' of beter te bekomen dient de 
uitgemiddelde abundantiescore minstens 1,2 te bedragen21.Om een beoordeling 'goed' of 
beter te bekomen dient de uitgemiddelde abundantiescore minstens 1,2 te bedragen22. Dit 
criterium lijkt vooral gepast bij volledige opname van het waterlichaam, waarbij meerdere 
waarden worden uitgemiddeld. Bij een beperkte opname zou de abundantiescore opgevat 
kunnen worden om een maximaal kwaliteitsniveau aan te duiden. Bij de waarden 1 en 3 zou 
desgevallend de toestand hoogstens ‘matig’ genoemd mogen worden, terwijl 0 leidt tot de 
beoordeling ‘zeer slecht’. Of voor de beoordeling van diepe wateren ook de maximale diepte 
waarop vegetatie voorkomt in dit criterium geïntegreerd kan worden is nog nader te bepalen. 
 
Tabel 4.3: Omzetting van de score voor de vegetatie-abundantie tot een EQR. 
abundantie score gemiddelde score EQR 
0 0 0-<0,4 0-<0,2 
1 1 0,4-<0,8 0,2-<0,4 
2 2 0,8-<1,2 0,4-<0,6 
3 1 1,2-<1,6 0,6-<0,8 
  1,6-2 0,8-<1 
 
Indien meerdere vegetatieopnamen per jaar worden uitgevoerd kunnen de criteria type-eigen 
soortensamenstelling, verstoring en structuurdiversiteit op een gecombineerde basis bepaald 

                                                 
21 Bij sommige wateren, i.c. van het alkalische, matig-ionenrijke, meso-oligotrofe type, zoals het door kalkrijke 
kwel gevoede complex Torfbroek - Ter Bronnen, is het evenwel niet volledig duidelijk in welke mate het ontbreken 
van submerse vegetatie op verstoring of op een natuurlijk ‘verouderingsproces’ duidt. Ook dit kan echter als een 
niet gerealiseerd MEP opgevat worden. 
22 Bij sommige wateren, i.c. van het alkalische, matig-ionenrijke, meso-oligotrofe type, zoals het door kalkrijke 
kwel gevoede complex Torfbroek - Ter Bronnen, is het evenwel niet volledig duidelijk in welke mate het ontbreken 
van submerse vegetatie op verstoring of op een natuurlijk ‘verouderingsproces’ duidt. Ook dit kan echter als een 
niet gerealiseerd MEP opgevat worden gezien de betere vegetatieontwikkeling in het verleden. 
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worden, waarbij waar nodig voor elke soort de hoogste waargenomen abundantie 
doorgerekend wordt. De laatste EQR geldt echter enkel voor het moment dat de submerse 
vegetatieontwikkeling een maximaal volume inneemt. 
 
Er dient uitdrukkelijk op gewezen te worden dat de ruimtelijke schaal, waarop de 
beoordelingsmethode geëigend is om een uitspraak te doen over het kwaliteitsverloop, 
afhangt van de keuze tussen een beperkte of een volledige opname (watertype, resp. 
specifiek waterlichaam, afzonderlijke deelsegmenten). Beide werkwijzen leiden immers tot 
verschillende EQR-waarden voor eenzelfde waterlichaam (zoals geïllustreerd voor een 
extreme situatie in Figuur 4.1). Bij een beperkte opname zal doorgaans de nadruk gelegd 
worden op het gedeelte van het waterlichaam met een, verhoudingsgewijs, beter dan in 
andere segmenten ontwikkelde watervegetatie, ook al blijft dit in omvang eerder beperkt. Bij 
het uitmiddelen naar relatieve oppervlakte is dit uiteraard niet het geval. 
 

 
Figuur 4.1: De gevolgen van de verschillende opnamemethoden voor de toegekende EQR 

en hierin waargenomen temporele veranderingen bij een denkbeeldig stilstaand 
waterlichaam met twee segmenten (I-II). De kleuren stemmen overeen met de 

overeenkomstige kleurcodes van de kwaliteitsklassen. 
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1.3 Toepassing van de conceptbeoordeling voor stilstaande wateren op 
wateren van één watertype 

Om het gedrag van het beoordelingsconcept in de praktijk te kunnen evalueren is het 
noodzakelijk om over opnamen op het gewenste schaalniveau, i.c. het waterlichaam 
ingedeeld in segmenten, te beschikken. Dergelijke opnamen werden tot heden slechts in 11 
Vlaamse wateren uitgevoerd (cf. Tabel 3.1). Deze worden tot diverse typen gerekend, wat 
leidt tot zeer kleine eindgroepen. In het kader van een VLINA-studie (Denys et al. 2000) werd 
de vegetatie van een aanzienlijk groter aantal wateren opgenomen, dit evenwel op 'globale' 
basis. De drie eerste criteria kunnen op deze gegevens worden toegepast, mits 
verondersteld wordt dat het ruimtelijk homogene situaties zou betreffen. Het 
beoordelingsresultaat is dus het best vergelijkbaar met dit wat bij een beperkte opname 
bekomen zou worden. De methodiek is uitgewerkt voor het in het VLINA-bestand best 
vertegenwoordigde watertype (sensu Jochems et al. 2002; Denys in voorbereiding), nl. de 
'alkalische, matig-ionenrijke, voedselrijke wateren'. Het betreft hier 84 wateren die getypeerd 
zijn op basis van hun actuele toestand; deze typetoewijzing is niet noodzakelijkerwijs in 
overeenstemming met het natuurlijke type van het waterlichaam. Ook dient er op gewezen te 
worden dat aanwezigheid van aquatische vegetatie als een pluspunt beschouwd werd om 
het water te selecteren. Hierdoor zal de bekomen verdeling van beoordelingsniveau's gunstig 
afsteken tegenover die van een willekeurig gekozen steekproef. 
 
Figuur 4.2 geeft de spreiding in vegetatiesamenstelling (hier de combinatie van zowel oever- 
als watervegetatie) binnen dit watertype weer door middel van een DCA-ordinatie (Tabel 4.4; 
in deze analyse zijn een aantal significant met de soortensamenstelling gecorreleerde 
omgevingsvariabelen, volgens een CCA met voorwaartse selectie en p ≤ 0,05, passief 
doorgerekend), met daarbij de beoordeling voor het criterium 'type-eigen 
soortensamenstelling' (cf. bijlage 6) als kleurcode. De ordinatie volgens de twee 
voornaamste assen kan slechts een beperkt beeld van de zeer diverse 
vegetatiesamenstelling geven (10 % van de totale variantie). In de figuur is door middel van 
een polygoon het bereik in vegetatiesamenstelling weergegeven voor wateren die als als 
'goed' of beter beoordeeld worden. Tabel 4.5. geeft het aandeel wateren in de vijf klassen. 
Slechts een kleine minderheid (8 %) van de wateren wordt voor dit aspect niet als conform 
geklasseerd. Het betreft hier immers een watertype waarin een groot aantal verschillende 
soorten aanwezig kan zijn, zodat sterke afwijkingen t.o.v. de referentie sowieso weinig 
voorkomen. Ook wanneer exoten abundant worden blijven indigene soorten meestal in 
voldoende mate aanwezig om de 'gemiddelde' score op peil te houden. Wateren die hier als 
‘zeer slecht’ geduid worden bevatten in essentie geen aquatische vegetatie. 
 
Wanneer ook het aandeel verstoringsindicatoren in rekening gebracht wordt bekomt men het 
in Figuur 4.3 en Tabel 4.6 weergegeven resultaat. Nog steeds beantwoordt een grote 
meerderheid van de wateren (72 %) aan de opgelegde voorwaarden voor een goede tot zeer 
goede toestand. Onderaan in het ordinatiediagram tekent zich een kleine groep van wateren 
af met een lage score; het betreft hier extreem voedselrijke plassen met sterke dominantie 
van Ceratophyllum demersum (cf. Pott 1983). 
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DCA macrofyten watertype Ami met score typespecificiteit
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Figuur 4.2: DCA-ordinatie van de wateren volgens water- en oevervegetatie met 

kleuraanduiding van de evaluatie volgens 'typespecificiteit'. De groene polygoon geeft het 
bereik aan van conforme wateren. 

 
 
Tabel 4.4: Karakteristieken van de DCA-analyse op basis van water- en oeveropname met 
geselecteerde passieve variabelen. 
as 1 2 3 4 
eigenwaarde 0,300 0,246 0,209 0,166 
gradiëntlengte 2,993 2,873 3,190 3,323 
soort-milieu correlatie 0,777 0,686 0,607 0,616 
verklaarde variantie soorten (cumulatief %) 5,5 10,0 13,8 16,9 
verklaarde variantie relatie soorten-milieu (cumulatief %) 10,3 17,1 0 0 
som eigenwaarden    5,464 
som canonische eigenwaarden    1,746 

 
Tabel 4.5: Verdeling volgens beoordelingsklasse voor 84 alkalische, matig-ionenrijke, 
voedselrijke wateren met het criterium 'typespecificiteit'. 
criterium beoordeling aandeel (%) 
typespecificiteit zeer goed 80 
 goed 12 
 matig 1 
 slecht 1 
 zeer slecht 6 

 
Tabel 4.6: Verdeling volgens beoordelingsklasse voor 84 alkalische, matig-ionenrijke, 
voedselrijke wateren met de criteria 'typespecificiteit' en 'verstoringsindicatoren'. 
criteria beoordeling aandeel (%) 
typespecificiteit + storingsindicatoren zeer goed 33 
 goed 39 
 matig 12 
 slecht 8 
 zeer slecht 8 
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DCA macrofyten watertype Ami met score verstoring
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Figuur 4.3: DCA-ordinatie van de wateren volgens water- en oevervegetatie met 

kleuraanduiding van de evaluatie volgens 'typespecificiteit' en 'verstoringsindicatoren'. De 
groene polygoon geeft het bereik aan van conforme wateren. 

 
In Tabel 4.7 wordt voor het watertype een eenvoudig scoresysteem voor de diversiteit aan 
groeivormen voorgesteld. Negen groeivormen, of combinaties hiervan, worden verwacht 
aanwezig te zijn, maar de aanwezigheid van kranswieren wordt hoger gewaardeerd23.  
Bijzondere soorten kunnen optreden bij de grote pleustofyten (i.c. Stratiotes), de kranswieren 
(b.v. Chara aspera), de breedbladige potamiden, hier sensu van der Ploeg (1990) doch excl. 
Potamogeton natans (alle soorten met uitzondering van P. crispus en P. lucens) en de 
'overige wortelende caulescente hydrofyten' - een verzamelgroep die zowel de elodeïden, 
parvopotamiden, myriophylliden, batrachiiden als pepliden omvat. Hun aanwezigheid leidt 
eveneens tot een hogere score. De basisvereisten die aan de vegetatieopbouw gesteld 
worden zijn echter eerder laag. Zo is b.v. de gelijktijdige aanwezigheid van Lemna minor, 
Ceratophyllum, Potamogeton pectinatus, Nuphar, Phragmites en Mentha aquatica al 
voldoende voor een score van 0,6! De eventuele aanwezigheid van cyanobacteriënfilms kon 
niet in deze beoordeling worden meegenomen. Wanneer de diversiteit aan groeivormen 
wordt doorgerekend volgens deze benadering wordt niettemin een aanzienlijk strengere 
schifting doorgevoerd. Slechts 10 % van de wateren wordt nu nog als 'goed' en één water als 
'zeer goed' aangemerkt (Figuur 4.4, Tabel 4.8). Ook een aantal wateren met nauwelijks of 
geen submerse vegetatie - de punten rechts en bovenaan in het ordinatiediagram - vallen nu 
uit de boot.  
 

                                                 
23 Voorgestelde wegingsfactoren zijn van voorlopige aard. 
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Tabel 4.7: Scoresysteem voor de diversiteit aan groeivormen in alkalische, matig-ionenrijke, 
voedselrijke wateren. 
Groeivorm Scorepunten 
lemniden  1 
grote pleustofyten (hydrochariden, stratiotiden) 1* 
ondergedoken, zwevend (ceratophylliden, riccielliden, watermossen) 1 
kranswieren 2** 
magnopotamiden 1* 
overige wortelende caulescente hydrofyten (elodeïden, parvopotamiden, etc.) 1* 
nymphaeïden (Nuphar, Nymphaea, Nymphoides, Polygonum amphibium, 
Potamogeton natans,…) 

1 

grote monocotylen (rietgroep: Phragmites, Typha, Scirpus,…) 1 
kleine en middelgrote oever- en moerasplanten (Alisma, Mentha,…) 1 
basissom 10 
cyanobacteriële film -1 
* bijzondere soorten: 2, ** bijzondere soorten: 3 
 
Tabel 4.8: Verdeling volgens beoordelingsklasse voor 84 alkalische, matig-ionenrijke, 
voedselrijke wateren met de criteria 'typespecificiteit', 'verstoringsindicatoren' en 'diversiteit 
aan groeivormen'. 
criteria beoordeling aandeel (%) 
typespecificiteit + storingsindicatoren + 
groeivormen 

zeer goed 1 

 goed 10 
 matig 30 
 slecht 35 
 zeer slecht 24 
 

DCA macrofyten watertype Ami met totaalscore
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Figuur 4.4: DCA-ordinatie van de wateren volgens water- en oevervegetatie met 
kleuraanduiding van de evaluatie volgens 'typespecificiteit', 'verstoringsindicatoren' en 
'diversiteit aan groeivormen'. De groene polygoon geeft het bereik aan van conforme 
wateren. 
 
Door het passief ordineren van de voor de vegetatiesamenstelling meest bepalende 
omgevingsvariabelen (Figuur 4.5) kan de relatie van de milieuomstandigheden met de 
behaalde scores geïllustreerd worden (de twee voornaamste assen verklaren  hierbij 17,1 % 
van de variantie). Blijkens deze analyse gaan zeer slechte scores vooral gepaard met hoge 
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chlorofylconcentraties, steile oevers (sterk positieve scores op eerste as) en hoge 
nitraatwaarden (positieve correlatie met eerste en tweede as). Ook een hoge 
omtrek/oppervlak verhouding (sterk negatieve correlatie met tweede as) is blijkbaar niet al te 
gunstig. 
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Figuur 4.5: Vectoren voor passieve omgevingsvariabelen in de DCA-ordinatie van de 
wateren volgens water- en oevervegetatie. 
 
Vermits de eindbeoordeling d.m.v. een klassetoedeling gebeurt, is het interessant het 
verband van deze toedeling met gemeten belastingsvariabelen na te gaan. In figuur 4.6 is de 
spreiding van variabelen, die met de trofietoestand (nutriëntenbelasting: totaalfosfor, TP en 
anorganische stikstof; standing crop van het autotrofe plankton: chlorofyl a; potentiële 
productiviteit: zuurstofproductiepotentiëel, ZPP) en de organische belasting (Kjeldahlstikstof) 
gerelateerd worden, uitgezet per beoordelingsklasse. Om extremen beter weer te geven is 
soms niet enkel de mediane waarde, maar ook de hoogste vastgestelde waarde uitgezet. De 
mediane waarden lopen weinig uiteen voor de verschillende klassen, ongeacht de variabele. 
Wel wordt duidelijk dat bij de lagere kwaliteitsklassen aanzienlijk hogere waarden gemeten 
kunnen worden voor de maximale chlorofyl a concentratie (waterbloeien, bijzonder klassen 
1-2), mediane anorganische stikstof (klassen 1-2), mediane en maximale Kjeldahlstikstof 
(resp. klassen 1 en 1-2) en mediane, evenals maximale totaalfosfor (resp. klasse 1 en 
klassen 1-3). De sterkste differentiatie is dus bij de overgang naar de twee slechtste klassen 
te situeren, maar ook het ‘matige’ kwaliteitsniveau onderscheidt zich door potentieel hogere 
totaalfosforconcentraties van een ‘goede’ kwaliteit. Op te merken valt dat relatief lage 
waarden (detectielimiet) in alle klassen worden waargenomen. Dit zal een statistische 
‘abiotische’ screening op pressure tresholds / criteria om mogelijke referenties te 
onderscheiden (cf.  Johnson 2001, Wallin et al. 2003) hypothekeren door een hoge kans op 
type 2 fouten (slechte biotische toestand bij ‘referentieniveau’ voor pressures). Bij voldoende 
strenge selectiecriteria om dit te vermijden (in het hier beschouwde geval zou bijvoorbeeld, 
ondermeer, een TP-concentratie rond 50 µg.l-1 wellicht opportuun zijn - wat lager is dan de 
detectielimiet voor de gebruikte gegevens) wordt dan weer de kans op type 1 fouten (slechte 
waardering bij goede toestand) aanzienlijk. 
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Figuur 4.6: Spreiding, 5e en 95e percentielwaarde, uitliggers (×) en mediaan (+) van enkele 
belastingsvariabelen per kwaliteitsklasse (1 zeer slecht,…5 zeer goed). 
 
Het vierde criterium, de mate van vegetatieontwikkeling, kan wegens het ontbreken van de 
benodigde gegevens niet volgens de voorgestelde methode beoordeeld worden. In figuur 4.7 
wordt de relatie weergegeven tussen de schatting van de submerse bedekking voor het 
gehele waterlichaam - een maat die, tot op zekere hoogte, als surrogaatvariabele gebruikt 
kan worden - en de op basis van de drie andere criteria bekomen EQR-waarden. Hieruit blijkt 
dat er geen duidelijke relatie tussen deze varabelen bestaat. Het bijkomende 
vegetatiekenmerk is dus klaarblijkelijk niet redundant met de drie voorgaande. Het 
merendeel van de wateren die als 'goed' beoordeeld worden (EQR 0,6-0,8) vertoont een 
zeer lage of een zeer hoge bedekkingsgraad (5 ≤ 2 %; 3 ≥ 98 %). De kans is bijgevolg reëel 
dat bepaalde hiervan bij het in acht nemen van de mate van vegetatieontwikkeling (volledige 
opname) een minder gunstig eindoordeel zouden verkrijgen. 
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Figuur 4.7: Relatie tussen de EQR op basis van de drie eerste beoordelingsciteria en de 
submerse bedekking. 
 
Tabel 4.9. geeft een overzicht van de watervegetatieopnamen in de 10 wateren die volgens 
de drie eerste criteria het best scoren. Duidelijk is dat een relatief hoge score niet 
voorbehouden is aan wateren met een uitzonderlijke vegetatiesamenstelling, maar dat reeds 
een weinig eisen stellende 'basisvegetatie' als conform beschouwd zal worden. Opname nr. 
37, in het grensgebied matig-goed, wordt op basis van de drie eerste criteria duidelijk 
overgewaardeerd; de submerse bedekking is evenwel extreem laag. In bepaalde gevallen 
(nr. 567 met Stratiotes) is de toegekende score (mede) het gevolg van een kunstmatige 
florasamenstelling. Bij nr. 707 werd Hydrocharis morsus-ranae wellicht uitgezet. In vele 
gevallen kan 'floravervalsing' wel vermoed worden, maar is dit ook moeilijk sluitend aan te 
tonen. De invulling van het criterium 'groeivormen' leent zich wellicht het best om een meer 
of minder strengere beoordeling te bekomen. 
 
Tabel 4.9: De watervegetatie in de 10 volgens de criteria 'typespecificiteit', 
'verstoringsindicatoren' en 'diversiteit aan groeivormen' conform beschouwde wateren (1 
occasioneel-zeldzaam, 2 frequent, 3 abundant, 4 co-dominant, 5 dominant). S 
storingsindicator, N neofyt. Volgnummer: 18 – Mechels Broek (reservaat, Mechelen), 37 – 
Kwarekken (Westerlo), 195 – Hoboken Polder (Antwerpen), 331 – Hannecartbos (Koksijde), 
567 – Ringgracht (Borsbeke), 584 – Denderarm Eversem (Ninove), 706 – Molsbroek 
(Lokeren), 707 – Vinderhoutse Bossen (Gent), 906 – Oude Leiearm (Machelen), 907 – TRP 
(Raversijde). 
Volgnummer 18 37 195 331 567 584 706 707 906 907  
EQR criteria 1-3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,77 0,6 0,7 0,84 0,6 0,73  
bedekking submers (%) 98 ≈ 0 2 ≤ 1 100 10 100 5 ≤ 1 ≤ 1  
Alisma plantago-aquatica   1  2   2    
Alopecurus geniculatus          2  
Berula erecta          2  
Butomus umbellatus       1 1    
Callitriche obtusangula        3    
Callitriche platycarpa  3   3  3     
Callitriche truncata   3       3  
Carex hirta        1    
Carex paniculata         2   
Carex riparia     2  4  2   
Ceratophyllum demersum    3 4 4    3 S 
Chara aspera 5           
Chara contraria        3    
Chara vulgaris   2       3  
Drepanocladus fluitans 1       3    
Eleocharis palustris        3  3  
Elodea nuttallii 3    5  4   2 N 
Enteromorpha sp.   2        S 
Equisetum palustre 1  1     3    
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Glyceria fluitans     2      S 
Glyceria maxima      3  3   S 
Hydrocharis morsus-ranae     3 2 3 1    
Iris pseudacorus    1     2   
Juncus acutiflorus     1       
Juncus articulatus          2  
Juncus bufonius          1  
Juncus bulbosus 3           
Juncus effusus         1   
Lemna minor 1 1 2  3  3 2 1 2 S 
Lemna trisulca     1    1   
Lycopus europaeus        2    
Lythrum salicaria  2         S 
Mentha aquatica  3          
Menyanthes trifoliata     1      B 
Mimulus guttatus         3  N 
Myosotis cespitosa  3          
Myosotis scorpioides      1   3   
Myriophyllum spicatum   3      2 4  
Myriophyllum verticillatum    4  4     B 
Nuphar lutea  1     4     
Nymphaea sp.    2 1 1   1   
Oenanthe aquatica     2       
Phalaris arundinacea     3 2    1  
Phragmites australis    1   4 2 3 4  
Polygonum amphibium 1   1  1  2 1   
Potamogeton crispus   1  1   2    
Potamogeton pectinatus 2  5       3 S 
Potamogeton pusillus          2  
Potamogeton trichoides 1  3     2  1  
Ranunculus circinatus 3  3     4  1  
Ranunculus sceleratus          3 S 
Ranunculus trichophyllus        1    
Riccia fluitans  1     2     
Rorippa amphibia      2   3 1  
Rorippa sp.  5          
Rumex conglomeratus        1    
Rumex hydrolapathum  1    1 4  3   
Salix sp.        3    
Scirpus tabernaemontani          1  
Stachys palustris         2   
Stratiotes aloides     3      B 
Typha latifolia  1      4 2 1  
Veronica anagallis-aquatica     2   1 2 2  
Zannichellia palustris          2 S 
 
Een andere manier om de kwaliteitsklassen voor de verschillende metrics in het 
beoordelingssysteem te begrenzen is de zgn. ‘trisectie’ door de 5e en 95e percentielwaarde 
in de verdeling van de waarnemingen gelijk te stellen met de grenzen voor de hoogste en 
laagste kwaliteitsklassen (cf. Gabriels et al. 2003), of - minder scherp -hiervoor de 10e en 90e 
percentiel te nemen. Deze percentielwaarden zijn in tabel 4.10 weergegeven voor het hier 
beschouwde watertype ter vergelijking met de vooropgestelde equidistante EQR-
grenswaarden. De hoogste klasse voor typespecificiteit wordt bij ‘trisectie’ altijd kritischer 
beoordeeld (de ondergrens voor de hoogste klasse wordt bij de waarde 1 geplaatst – er blijft 
dus geen ruimte voor enige afwijking). Dit is voor de laagste klasse eveneens het geval bij de 
5e percentiel (0,06 bij de 5% laagste ‘waterwaarden’ i.p.v. 0,2). In de andere gevallen ligt de 
grens voor de laagste klasse veel hoger. Op dit vlak komen immers nauwelijks afwijkingen in 
de opnamen voor. Ook voor storingsindicatie wordt geen afwijking van de beste score 
getolereerd voor de hoogste waardering en liggen de drempelwaarden voor de laagste 
klasse merkelijk scherper. De diversiteit aan groeivormen, daarentegen, mag kleiner zijn 
(score 0,6 i.p.v. 0,8) om reeds tot de hoogste waardering door te stoten en lager (score 0,1 
i.p.v. 0,2) vooraleer de laagste waardering volgt. Vermits vooral het laatste criterium in dit 
geval doorslaggevend is, zal de eindbeoordeling ook vaak gunstiger uitvallen. CIS-
REFCOND (2003, paragraaf 3.8.1., pg. 49 en Tool 3, p. 61) geeft aan hoe klassegrenzen op 
basis van reëele of virtuele datasets aangepast kunnen worden, maar het is duidelijk dat 
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‘trisectie’ enkel zinvol is bij een grote, symmetrisch verdeelde, populatie waarnemingen die 
het volledige spectrum bestrijkt. Ook dan blijft de keuze voor een bepaalde percentielwaarde 
arbitrair. Hoewel ook de interkalibratie-oefening aanleiding kan geven tot het wijzigen van het 
voorgestelde scoresysteem, lijkt het waarschijnlijk dat dit pas na meer uitvoerig gebruik (i.c. 
na één of meerdere monitoringronden) verder zal uitkristaliseren. 
 
Tabel 4.10: Percentielwaarden voor de afzonderlijke beoordelingscriteria bij de onderzochte 
wateren. 
percentiel 5% 95% 10% 90% 
typespecificiteit oever 0,81 1 0,86 1 
typespecificiteit water 0,06 1 0,67 1 
storingsindicatoren oever 0,63 1 0,68 1 
storingsindicatoren water 0,38 1 0,50 1 
diversiteit groeivormen 0,1 0,6 0,1 0,6 

1.4 Vergelijking van het beoordelingsresultaat met de STOWA-methode 

De Nederlandse STOWA-beoordeling (herziening; Franken et al. 2002) is qua opzet 
enigszins vergelijkbaar met de hier voorgestelde methode; het is de enige methode die 
momenteel al op landelijk niveau toegepast wordt in een buurland, waarbij de samenstelling 
van de vegetatie in functie van een watertype wordt benaderd. De beoordeling omvat twee 
aspecten: een typologisch - het zgn. variant-eigen karakter - en een afweging van de 
trofiegraad. Omdat in de voor Vlaanderen voorgestelde typering de trofietoestand mede 
bepalend is, wordt dit laatste evenwel niet wenselijk geacht. In de STOWA trofietoets scoren 
wateren beter naargelang de vegetatie meer kenmerkend is voor een voedselarmere 
toestand24. Veeleer zal dit in een evaluatie van de botanische natuurwaarde en niet 
noodzakelijkerwijs in een geringere afstand tot de referentie resulteren. Ongewenste 
hypertrofie zal in de conceptbeoordeling reeds bij de criteria 'verstoring' en 'diversiteit aan 
groeivormen' voldoende tot uiting komen. De vergelijking wordt dan ook beperkt tot het 
aspect 'variant-eigen karakter'. De  STOWA-methode maakt geen gebruik van de mate van 
vegetatieontwikkeling. Als dusdanig is de vergelijking met de conceptbeoordeling berustend 
op louter de drie uit de vegetatiesamenstelling afgeleide kenmerken het meest opportuun. 
 
Voor de bepaling van het variant-eigen karakter wordt gewerkt met een (beperkte) lijst van 
soorten. Per type worden deze gekarakteriseerd en gequoteerd (score tussen haakjes) als: 
niet kenmerkend, storingsindicator (1), niet kenmerkend (2), minder kenmerkend, 
storingsindicator (3), minder kenmerkend (4), kenmerkend en niet bedreigd (5) en 
kenmerkend en bedreigd (6). De scores worden abundantiegewogen (Tansleyschaal) en 
naar een procentschaal omgezet. Naargelang deze score wordt een kwaliteitsniveau 
toegekend (laagste 0-39 %, middelste 40-84 %, hoogste 85-100%).  
 
Voor de 84 wateren in de groep 'alkalische matig-ionenrijke voedselrijke wateren' is het 
variant-eigen karakter sensu STOWA berekend, waarbij deze tot de STOWA-watertypen 
'overige harde wateren' of 'laagveenwateren' gerekend werden, al naargelang deze al dan 
niet op (alluviaal) laagveen gesitueerd zijn25. Bij afwezigheid van vegetatie werd een 
zeroscore toegekend, dit in tegenstelling tot de STOWA-praktijk, waar dit leidt tot 
ontstentenis van enige beoordeling. Indien enkel de criteria typespecificiteit en verstoring 
doorgerekend worden blijkt er nauwelijks enige relatie met het variant-eigen karakter te 
bestaan (r=0,28, Figuur 4.8). Het variant-eigen karakter kan echter vrij vaak niet berekend 
worden. Indien enkel de 64 wateren worden genomen waar dit wel mogelijk is, neemt de 
correlatie iets toe (r=0,38) maar blijft het resultaat onbevredigend.  
                                                 
24 Voor 'van nature rijkere wateren' wordt wel een wat lagere norm als grens tussen de middelste en hoogste 
kwaliteitsklasse gehanteerd. 
25 De codering voor het variant-eigen karakter is voor vele soorten gelijk bij deze watertypen. 
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Figuur 4.8: Verband tussen het 'variant-eigen karakter' en de EQR volgens de criteria 
'typespecificiteit' en 'verstoringsindicatoren'. 
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Figuur 4.9: Verband tussen het 'variant-eigen karakter' en de EQR volgens de criteria 
'typespecificiteit', 'verstoringsindicatoren' en 'diversiteit aan groeivormen', zgn combiscore. 
 
Figuur 4.9 vergelijkt het resultaat met de EQR-waarden indien de drie criteria 'typespecifieke 
soortensamenstelling', 'verstoring' en 'diversiteit aan groeivormen'  in acht genomen worden 
(zgn. ‘combiscore’). Beide scores zijn zwak met elkaar gecorreleerd (r=0,62), maar dit is 
vooral het gevolg van het toekennen van nulscores voor het variant-eigen karakter. Bij lage 
scores (tot ca. 0,4, resp. 40 %) stemmen beide beoordelingen goed overeen, bij hogere is de 
spreiding extreem. Het blijkt duidelijk dat de STOWA-methode vooral waarden in het gebied 
40-80 % genereert, wat ondermeer te wijten is aan het uitmiddelen van de waarden, terwijl 
de conceptbeoordeling in dit gebied een spreiding tussen 0 en 0,84 vertoont. Ook blijken de 
hoogste percentages variant-eigen karakter gepaard te gaan met lage EQR's (<0,4): een 
gevolg van het niet waarderen van structuurdiversiteit. 
 
De relatie van beide scores tot de nutriëntentoestand wordt in tabel 4.11 en figuur 4.10 
weergegeven. Beide zijn beduidend negatief gecorreleerd met de totaalfosforconcentratie; 
voor de conceptscore is de coëfficient echter iets lager. Deze laatste is eveneens negatief 
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gerelateerd aan de stikstofbelasting, het variant-eigen karakter evenwel niet. Bekijkt men het 
verband met totaalfosfor van naderbij, dan blijkt dat de combiscore een veel scherpere 
drempelwaarde bij zeer hoge fosforbelasting vertoont dan het variant-eigen karakter: bij een 
EQR ≥ 0,5 is de mediane TP-concentratie steeds < 0,4 mg L-1. 
 
Tabel 4.11:  Pearson-correlatie tussen gemeten fosfor- en stikstofconcentraties en het 
percentage variant-eigen karakter of de EQR op basis van typespecifieke 
soortensamenstelling, verstoringsindicatoren en groeivormen, zgn. combiscore (vet p ≤ 
0,05).  
 variant-eigen karakter EQR conceptbeoordeling criteria 1-3 
totaal P mediaan -0,37 -0,32 
totaal P maximum -0,25 -0,27 
totaal anorg. N -0,15 -0,24 
Kjeldahl N -0,19 -0,24 
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Figuur 4.10: Verband tussen het percentage variant-eigen karakter of de EQR op basis van 
'typespecifieke soortensamenstelling', 'verstoringsindicatoren' en 'groeivormen' (combiscore) 
en de mediane totaalfosforconcentratie. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de voorgestelde conceptmethode een meer graduele 
beoordeling toelaat dan het variant-eigen karakter volgens STOWA en bovendien duidelijker 
gerelateerd is aan de nutriëntentoestand. 

1.5 Vergelijking van het beoordelingsresultaat met de Trophic Ranking 
Score en SEQC 

Voor de 'alkalische matig-ionenrijke voedselrijke wateren' is de gemiddelde ‘Trophic Ranking 
Score’ (TRS) bepaald, gebruik makend van de door Palmer et al. 1992) opgegeven waarden 
(oplopend met hogere trofiegraad; zie bijlage 6). Hiertoe zijn voor elk water de soortenlijsten 
van de oever- en de wateropname samengevoegd. Alle Chara- en Nitella-soorten werden 
afzonderlijk doorgerekend. Voor twee wateren kon geen TRS berekend worden wegens 
afwezigheid van soorten waarvoor een score is opgegeven. De bekomen scores zijn uitgezet 
tegen de EQR op basis van typespecificiteit, verstoringsindicatoren en groeivormen in figuur 
4.11. Er is geen algemeen verband tussen beide waarden, m.a.w. de EQR varieert globaal 
onafhankelijk van de gemiddelde trofie-indicatie door de soortensamenstelling volgens de 
TRS-methode. Wel kan opgemerkt worden dat bij een EQR van minstens 0,6 de TRS uitwigt 
in een zeer nauw bereik tussen 8,7 en 9,1 (voedselrijk, doch niet extreem). Het overgrote 
deel van de bekomen TRS waarden ligt overigens dicht bij 9. Een zestal wateren halen in 
verhouding lage TRS-waarden (<8) en zouden bijgevolg eerder als zwak eutroof, incidenteel 
zelfs als mesotroof (TRS ca. 6) beschouwd worden. Deze behalen een EQR van hoogstens 
0,5; de ‘minst voedselrijke’ zelfs een EQR van slechts 0,1. In vrijwel alle gevallen wordt de 
bepaling van de TRS-waarde hier gecompromiteerd door de aanwezigheid van slechts 
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enkele weinig trofie-indicatieve soorten (b.v. Juncus effusus met een TRS van slechts 5,5 of 
Phragmites met een waarde van 7,3). Het is duidelijk dat een lage TRS-waarde bij de 
beoordeling van dit watertype geen garantie is voor een aanvaardbaar vegetatiebeeld. 
Anderzijds doet de vergelijking al vermoeden dat het bijkomend opnemen van 
referentiewaarden voor de TRS in de multimetrische benadering weinig ‘extra’ zou 
opleveren. Overigens bleek de TRS-waarde voor dit watertype geen enkel beduidend 
verband (p ≤ 0,05) te vertonen met gemeten waarden voor totaalfosfor, Kjeldahlstikstof, 
totaal anorganische stikstof, chlorofyl a of potentiële zuurstofproductie. 
 

R2 = 0,17

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

EQR 'type, storing, structuur'

TR
S

 
Figuur 4.11: Verband tussen de Trophic Ranking Score en de EQR volgens de criteria 'type-
specificiteit', 'verstoringsindicatoren' en 'diversiteit aan groeivormen' (zgn. combiscore). 
 
De TRS-waarde op zich houdt echter nog geen beoordeling in. Dit is wel het geval bij 
toepassing in het kader van de SEQC-methode (SEPA 2000; zie IV.1.1). Voor een 
vergelijking met Vlaamse wateren zijn de referentiewaarden (tevens hoogste 
beoordelingsniveau) volgens deze methode voor Zuid-Zweedse meren van < 0,1 km2 en op 
minder dan 60 meter boven zeeniveau genomen, namelijk 4-12 soorten submers of met 
drijvende bladeren en een TRS van 7,4. Rekening houdende met de toegelaten marge voor 
een geringe afwijking (tweede hoogste niveau) betekent dit elk aantal soorten waterplanten 
van 0 tot 20 en een TRS tussen 6,4 en 8,4. Uit Figuur 4.11 blijkt reeds dat in het 
beschouwde type wateren een TRS van exact 7,4 niet is waargenomen. Het aantal wateren 
met minstens vier soorten uit de genoemde categoriën bedraagt nog wel 34. De norm voor 
een geringe afwijking is bijzonder ruim wat het aantal soorten betreft, gezien zelfs de 
volledige afwezigheid van enige strikte watervegetatie niet tot een afwijking leidt. Zelfs het 
voorkomen van één enkele helofyt met een TRS-waarde tussen 6,4 en 8,4 (zoals b.v. 
Phragmites) volstaat in principe voor deze eindbeoordeling! Van de 84 wateren zijn er 26 die 
aan dit criterium voldoen. Vergelijkt men echter deze beoordeling met het eigenlijke 
vegetatiebeeld, dan kan men enkel vaststellen dat het duidelijk gestoorde, vaak zelfs sterk 
gedegradeerde situaties betreft. Bovendien blijken de best ontwikkelde vegetaties steevast 
een te hoge TRS op te leveren. In ieder geval zijn de Zweedse criteria niet geschikt te 
noemen voor de Vlaamse wateren. Niet alleen stelt zich hier een probleem op het vlak van 
de geografische vergelijkbaarheid van de referentiesituatie (cf. TRS normen), ook de 
gebruikte criteria zijn als dusdanig onvoldoende informatief. 
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1.6 Besluit voor het scoresysteem ‘meren’ 

Voor de beoordeling van de macrofyten in meren lijkt een multimetrische methode waarin 
afzonderlijke EQR’s voor compositionele en structurele vegetatiekenmerken gehanteerd 
worden het meest aangewezen. Voor één watertype is een eenvoudige conceptmethode 
uitgewerkt waarin de typespecificiteit, de ontwikkeling van storingsindicatoren, de 
verscheidenheid aan groeivormen (hetzij volgens een vooropgestelde indeling van de 
aangetroffen soorten, dan wel zoals tijdens de opname waargenomen) en de mate van 
vegetatieontwikkeling als beoordelingscriteria van de ecologische toestand (integriteit) in 
acht genomen worden. De voorgestelde benadering vergt slechts minimale aannamen met 
betrekking tot de referentietoestand en houdt rekening met de toestand van zowel water- als 
oevervegetatie. 
 
Uit een vergelijking met in Nederland en in Zweden toegepaste beoordelingsmethoden blijkt 
dat volgens dit concept, zelfs wanneer enkel de drie eerste aspecten beschouwd worden, 
hiertegen gunstig afstekende resultaten bekomen kunnen worden. Verdere validatie 
(eventueel ook leidend tot herschaling van de klassegrenzen) is echter zeker nog 
noodzakelijk. Hoewel het beoordelingsresultaat in het uitgewerkte geval gerelateerd kon 
worden aan een aantal gemeten ‘pressurevariabelen’, is het niet zeker dat de combinatie van 
gekozen metrics ook bij andere watertypen voldoende zal differentiëren. Voor de 
ontwikkeling van meer verfijnde methoden dient het referentiekader meer kwantitatief te 
worden uitgewerkt. Ook een meer graduele en type-afhankelijke inschaling van 
storingsindicatoren kan overwogen worden. Daarnaast dient de opportuniteit van criteria 
m.b.t. de submerse vegetatie-ontwikkeling bij een beperkte opname verder nagegaan te 
worden. Is het voldoende slechts één segment te beschouwen, of dient toch naar een meer 
volledig beeld gestreefd te worden?. De gebruikte criteria zijn enkel zinvol wanneer 
toegepast op een waterlichaam waarbij de vegetatie de mogelijkheid heeft gekregen om zich 
fysiek te manifesteren en in samenstelling tot een zeker ‘dynamisch evenwicht’ met de 
omgevingsvoorwaarden te evolueren. In pas gevormde wateren zal dit niet het geval zijn.  
 
Tot slot wordt in Figuur 4.12 een synthese van de voorgestelde opname- en 
beoordelingsstrategie voor stilstaande wateren weergegeven. 
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OPNAME

beperkte opname
(gewone toestand- en 

trendmonitoring):
oeverbelendend segment 
met sterkste ontwikkeling 

submerse vegetatie, 
aanpalende oever

volledige opname
(operationele en 

onderzoekende monitoring,
alsook ‘kritische’ systemen):
vlakdekkend, alle segmenten 

(zo nodig + transecten)

1. EQR type-eigen soortensamenstelling: oever, water
2. EQR aandeel storingsindicatoren: oever, water

3. EQR diversiteit groeivormen
4. EQR mate van submerse vegetatieontwikkeling (excl. 

segmenten waar geen vegetatie te verwachten valt)

BEOORDELING

laagste EQR

indeling in segmenten
oever / water

 
Figuur 4.12: Overzicht van de voorgestelde werkwijze voor opname en beoordeling van de 

vegetatie in de categorie ‘meren’. 
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2 Scoresystemen rivieren 
Auteurs: Anik Schneiders, Hans Jochems, Leo Vanhecke 

2.1 Inleiding 

Het concept van de beoordelingsmethode zoals uitgewerkt in de KRW en in de Europese 
REFCOND-handleiding (zie figuur 1.5) stelt de “typespecifieke referentietoestand” van 
een oppervlaktewater gelijk aan 1 en berekent afstanden t.o.v. die referentie (CIS-
REFCOND 2003). Deze afstanden worden omgerekend naar 5 kwaliteitsklassen. Zoals 
reeds aangehaald voor meren is de referentietoestand (of de “natuurlijke” toestand zonder 
of met slechts een zeer geringe invloed van de mens) van oppervlaktewatertypen moeilijk te 
achterhalen. Het beschrijven van klasse 1 is dan ook de zwakste schakel in dit concept. 
 
De methoden om deze te achterhalen zijn beschreven in figuur 1.4 en tabel 1.1. Hieruit blijkt 
dat – zeker in een dicht bevolkt gebied als Vlaanderen – de expertenbeoordeling meestal 
doorslaggevend zal zijn. Een “natuurlijke toestand” is in het sterk versnipperde Vlaanderen, 
met een hoge impact van bebouwing, landbouw en industrie, een zeer relatief begrip. Dit is 
trouwens een typisch fenomeen voor laaglandrivieren in heel West-Europa. 
 
Wanneer naast de theoretische concepten van de KRW gekeken wordt naar bestaande 
evaluatiemethoden in de verschillende lidstaten, dan blijkt dat er geen enkele methode voor 
macrofyten in rivieren voldoet aan deze voorwaarden. Zoals reeds aangegeven bij de meren 
zijn ook voor waterlopen de meeste beoordelingsmethoden gebaseerd op 
verstoringsreeksen. Deze methoden zijn vooral bruikbaar bij de invulling van de 
operationele monitoring. Een aantal literatuurstudies geven een ruim overzicht (Haury et al.  
1996; Schneider 2001; Triest 2000). 

2.1.1 Indicatorgetallen  

In de literatuur zijn heel wat indicatorgetallen terug te vinden die aan een plantensoort een 
waarde voor trofie, saprobie, verzuring,…toekennen. Een overzicht van een aantal 
trofiegetallen is terug te vinden in bijlage 7, tabel 7.2.  
 
Het toekennen van indicatorgetallen steunt voor een groot deel op “expert judgement”. De 
vertrekbasis is vaak een classificatie van vegetatie-opnamen. Vervolgens wordt aan elke 
klasse of aan elke groep van planten een abiotische appreciatie gegeven. Deze kan 
eventueel steunen op multivariaatanalysen en/of terreinkennis. Tenslotte wordt dan aan elke 
soort, op basis van het voorkomen in de verschillende vegetatietypen, een indicatorwaarde 
toegekend (Haury et al.  1996; Palmer 2001). Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat “trofie” in 
deze scoresystemen initieel eerder gekoppeld is aan natuurlijke verschillen in trofie en een 
correlatie met fysisch-chemische variabelen zoals alkaliniteit, geleidbaarheid en pH en in 
mindere mate met variabelen zoals nitraat-N en orthofosfaat-P (Palmer 2001). Door de mens 
toegevoegde “trofie”- beter bekend als “eutrofiëring” - hangt echter vooral samen met een 
toename in N- en P-componenten. 
 
Indicatorgetallen zijn zelden rechtstreeks “berekend”. Hiervoor is een uitgebreide dataset van 
vegetatie-opnamen en wateranalysen noodzakelijk. Op basis van grote datasets kan het 
voorkomen van een soort rechtstreeks gelinkt worden aan een range voor abiotische 
variabelen zoals nitraat- of fosfaatconcentraties, pH, alkaliniteit, geleidbaarheid,… Een 
voorbeeld hiervan zijn de getallen van Lyon en Roelofs, uitgewerkt voor oppervlaktewateren 
in Nederland (de Lyon & Roelofs 1986). Beide auteurs beschikten over een databank met 
gegevens van 600 oppervlaktewateren met vegetatie-opnames (121 soorten), gekoppeld 
aan bodem- en waterchemie-analysen. Per soort is het gewogen gemiddelde en de range 
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voor een bepaalde milieuvariabele berekend. Dit vormt de basis voor het toekennen van de 
soortspecifieke indicatorwaarden. De beste indicatorsoorten (die steeds significant zijn voor 
meerdere variabelen) komen meestal voor in extremere en dus ook de meest zeldzame 
habitatten (Triest 2000). De grote middengroep van soorten heeft vaak een zeer brede range 
t.a.v. een abiotische variabele en wordt al snel als “indifferent” bestempeld. Nadeel is de 
verscheidenheid aan watertypen (slechts 15% stromende wateren) die opgenomen zijn in de 
analyse, hetgeen toepasbaarheid voor riviertypen in Vlaanderen bemoeilijkt. Een aantal 
gewogen gemiddelden is weergegeven in bijlage 7, tabel 7.2. Ook Ellenberggetallen steunen 
op heel wat vegetatiekundig en experimenteel ecologisch onderzoek (Hill et al. 1999; 
Ellenberg et al. 1992; Wamelink et al. 1998). De getallen zijn in oorsprong vooral ontwikkeld 
voor terrestrische systemen. Het totaal aantal soorten met een indicatorgetal is dan ook 
beduidend hoger dan voor de andere scoresystemen en het zwaartepunt ligt bij de 
landplanten.  
 
Het Ellenberggetal N (‘Stickstoffzahl’) is een maat voor mineraalstikstof. Het varieert van 1 
(zeer stikstofarm) tot 9 (overmatige stikstofrijkdom). Ellenberg geeft wel aan dat, vooral in 
aquatische systemen, fosfaatconcentraties vaak meer de vegetatiesamenstelling bepalen 
dan nitraatconcentraties. Het N-getal dient dan ook eerder als een trofiescore 
geïnterpreteerd te worden. Het Ellenberggetal R (‘Reaktionzahl’) is een maat voor de 
zuurtegraad. Het varieert van 1 (sterk zuur) tot 9 basen- en kalkrijk. Indien soorten een brede 
range vertonen geeft het Ellenberg-getal steeds het zwaartepunt van de range aan. Slechts 
een zeer klein aantal soorten (waarvoor geen bodemgevens beschikbaar waren) kregen de 
score “indifferent” (Ellenberg 1974). 

2.1.2 Trofiescores  

Macrofyten worden, als producenten van biomassa, algemeen beschouwd als goede 
indicatoren voor eutrofiëring (zie ook deel II par. 3.1). Op basis van de indicatorgetallen zijn 
er dan ook vooral trofiescores uitgewerkt en geïmplementeerd in nationale 
monitoringsystemen.  
 
De formules die gebruikt worden voor de scoreberekening zijn meestal terug te brengen tot 
de volgende 2 basisformules: 
1. Op basis van aan-/afwezigheid van soorten wordt een gemiddelde score berekend: 

IW: soortspecifieke indicatorwaarde, N: aantal soorten dat een score heeft 
(∑ IW)/N 

2. Meestal wordt een weging ingevoerd voor de abundantie/bedekking-schatting: 
IW: soortspecifieke indicatorwaarde, BS: soortspecifieke bedekkingsscore 
∑ (IW*BS)/ ∑BS 

Sommige scoresystemen – zoals FLORON – geven bijkomend een weging voor 
natuurwaarde. De weegwaarde steunt op criteria zoals kwetsbaarheid of zeldzaamheid 
(FLORON 1997). 
 
De Mean Trophic Rank (MTR), ontwikkeld door Nigel Holmes voor rivieren in Groot 
Britannië (Dawson et al. 1999; Environment Agency 1999; Holmes 1996), wordt momenteel 
meegenomen in het Europese STAR-project als beoordelingssysteem voor macrofyten 
(http://www.eu-star.at/). MTR wordt als volgt berekend (Environment Agency 1999): 
 STR=Species Trophic Rank, SCV=Species Cover Value 
 MTR=(∑(STR * SCV)/ ∑SCV) * 10 
De soortscores (STR) variëren van 1 (hoge trofie) tot 10 (lage trofie) en de rivierscore (MTR 
varieert bijgevolg van 10 (hoge trofie) tot 100 (lage trofie). 
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De GIS-“Macrophytes des Eaux Continentales” is een tegenhanger van de MTR en werd 
ontwikkeld door Haury et al. voor rivieren in Frankrijk (Haury et al.  1996). GIS wordt 
volgens de standaardformule berekend: 
 CS= cotes specifiques of soortscore,  

PA=presence/absence, AD=coefficient abondance/dominance, 
Ind GIS(PA) = (∑CS)/N 
Ind GIS(AD)= ∑(AD*CS)/∑AD 

Ook hier variëren de soortscores van 1 (lage trofie) tot 10 (hoge trofie). De rivierscore 
varieert bijgevolg eveneens van 1 tot 10. 
 
De Trophic Rank Score (TRS) van Palmer is de meest gekende voor stilstaande wateren 
(zie ook deel IV, par. 1.1; Haury et al.  1996). Dit scoresysteem is eveneens voor Groot 
Britannië ontwikkeld. De soortscores variëren echter continu van 2,5 (lage trofie) tot 10 (hoge 
trofie). De opnamescore wordt eveneens volgens de standaarformule berekend. Een 
gelijkaardige scoreberekening kan doorgevoerd worden met de Ellenberggetallen. 
 
Vermits niet aan alle soorten een score is toegekend, is het aantal soorten uit de opname 
waarmee effectief gerekend wordt vaak klein. De milieurange waarbinnen een soort 
voorkomt is vaak ook te breed zodat het moeilijk is om een score toe te kennen. Enkel voor 
de Ellenberggetallen is er ook bij een zeer brede range een indicatorwaarde toegekend. 
Geen enkele van deze methoden is type-specifiek. Bijgevolg komen ze eerder in aanmerking 
voor de operationele monitoring waarin de impact van een omgevingsfactor, eventueel 
site-specifiek, bestudeerd en opgevolgd wordt. De methoden zijn minder bruikbaar voor een 
globale toestand- of trendmonitoring volgens de EQR-benadering. Eén manier om dit 
(tijdelijk) te overbruggen is de verstoringsscores toch algemeen toe te passen maar de 
klassegrenzen te laten variëren al naargelang het type; een benaderingswijze die voor 
macrofyten gehanteerd wordt in het STAR-project (Nijboer 2003).  
 
De waterlooptypen zijn vooral ecoregiogebonden en te breed gedefinieerd om duidelijke 
klassen toe te kennen. Zo bevat de groep van de kleine Kempense beken van nature zowel 
bovenlopen met een regenwaterkarakter waarin een dominante vegetatie van Potamogeton 
polygonifolius wordt verwacht (MTR=10) als kalkrijkere kwelgevoede beken met soorten als 
Groenlandia densa en Berula erecta (MTR=(3+5)/2=4). Ook een voeding met kanaalwater 
kan een dergelijke verschuiving veroorzaken. Een natuurlijke range van 4 tot 10 is dus 
bijzonder hoog. De typologie op Europese schaal, waarin alle kleinere laaglandbeken in 
Vlaanderen in één type worden samengenomen, is nog ruwer en varieert nog veel sterker in 
natuurlijke alkaliniteit en voedselrijkdom. De trofiescores uitwerken voor een bepaald subtype 
of een bepaalde site en die opvolgen in de tijd is zeker zinvol. Trofiescores toekennen aan 
typen is, gezien de grote verscheidenheid, minder zinvol.  
 
Indien trofiescores meegenomen zouden worden in een toestand- of trendmonitoring dan 
is een indeling in subtypen vereist die steunt op natuurlijke verschillen in watertypen. 
Hiervoor dient men per waterloop na te gaan wat het aandeel is van voeding door 
regenwater, ondiep en diep grondwater. Steunende op de natuurlijke verschillen kunnen dan 
subtypen uitgewerkt worden met elk een referentiescore voor trofie.  
 
Tenslotte kunnen trofiescores – zeker in voedselrijkere systemen – in een aantal gevallen 
een fout beeld geven van de realiteit.  Soorten met een brede range – die vaak zeer tolerant 
zijn voor veranderingen in het milieu – hebben meestal een gemiddelde indicatorgetal. Zo 
heeft riet (Phragmites australis) een STR van 4 op een schaal van 1 tot 10. 
 
De dominatie van soorten met een brede range – vaak ten gevolge van een achteruitgang 
van de milieukwaliteit – kan een score geven die op een verbetering duidt. Dit wordt 
geïllustreerd door het volgende voorbeeld (zie tabel 4.12). Een soortenrijke vegetatie in een 
poldersloot verschuift – door een achteruitgang van de waterkwaliteit -  naar een vegetatie 
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waarin alle drijvende en submerse soorten verdwijnen en enkel een rietkraag overblijft. De 
MTR-score voor dat traject stijgt van 2,85 naar 4 wat overeen komt met een lagere 
trofiegraad of een verbetering van de waterkwaliteit. De trofiescores zijn dan ook niet 
geschikt om de ecologische kwaliteit van voedselrijkere systemen op te volgen in de tijd. 
 
Tabel 4.12: berekenen van een MTR-score van 2 vegetatie-opnamen in een poldersloot  
  Opname jaar 1 Opname jaar 2 
Soort  STR Bedekking : B1 STR X B1 Bedekking : B2 STR X B2 
Potamogeton lucens 3 2 6   
Potamogeton crispus  3 2 6   
Potamogeton pectinatus 1 3 3   
Azolla filiculoides 3 3 9   
Ceratophyllum demersum 2 3 6   
Sagittaria sagittifolia 3 1 3   
Lemna minor  4 4 16   
Phragmites australis  4 2 8 5 20 
SOM  20 57 5 20 
MTR-SCORE  57/20 2,85 20/5 4 
Legende: STR=Species Trophic Rank; MTR= Mean Trophic Rank 

2.1.3 Typespecificiteit  

Het typespecifieke referentiekader is vrijwel nergens terug te vinden. Enkel in het STOWA-
systeem voor sloten is een typespecifiek toetsingskader uitgewerkt waarin ook macrofyten 
worden opgenomen (STOWA(b) 1993). In het STOWA-systeem voor beken wordt niet met 
macrofyten gewerkt. In het kader van de natuurtypen in Vlaanderen, deel waterlopen zijn 
reeds een beperkt aantal indicatoren aangegeven (Wils 1998). De tegenhanger in Nederland 
zijn de natuurdoeltypen. Ook daar zijn voor beken, sloten, bronnen en kanalen een zeer 
beperkt aantal indicatoren aangegeven voor macrofyten (Bal 1995; Boon et al. 1997; 
Kalkhoven et al. 1995; Raven et al. 1997; SERCON 1999; Wright et al. 1997). Een overzicht 
is weergegeven in bijlage 7. 

2.1.4 Macrofyten als structurele component 

Zoals reeds aangehaald in deel II par. 3.1, fungeert de vegetatie ook als een structurele 
component. De aanwezige vegetatie vormt in waterlopen een belangrijke voedselbron en 
biedt broed-, rust- en schuilgelegenheid voor macro-invertebraten, vissen, vogels etc. Hoe 
rijker de structuur of hoe meer groeivormen, des te groter de kans dat meer ecologische 
niches aanwezig zijn en door faunagroepen bezet kunnen worden.  
 
De ontwikkeling van verschillende groeivormen wordt o.a. in de habitatsurvey voor Groot 
Britannië meegenomen (Raven et al. 1997). Het enige scoresysteem dat in de literatuur werd 
gevonden is de methode van de Lange & van Zon (1983) ontwikkeld voor stilstaande 
wateren. De SEN-score steunt op 3 variabelen: de bedekking van 3 vegetatielagen 
(submers, drijvend en emergent), de soortenrijkdom van de vegetatie en de bedekking door 
algen. De 3 variabelen worden gecombineerd in 1 eindscore (De Lange & van Zon 1983). De 
methode is weergegeven in tabel 4.13.  
 
Het scoresysteem is niet typespecifiek. Zowel het percentage bedekking als de 
soortenrijkdom verschilt van nature sterk tussen de typen en is ook afhankelijk van het 
tijdstip van de opname. De soortenrijkdom in relatie tot trofie vertoont eerder een 
optimumcurve. Voedselarme systemen hebben dan ook vaak van nature een lagere 
soortenrijkdom. Het bepalen van een optimum in absolute cijfers voor bedekking of voor 
soortenrijkdom is dan ook bijzonder moeilijk en enkel mogelijk wanneer een site-
specifieke benadering wordt gevolgd. Het is wel mogelijk om te werken met relatieve 
verhoudingen van soorten die al dan niet typespecifiek zijn of die al dan niet op verstoring 
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duiden. Aanvullend kan de functionele “volledigheid” gecontroleerd worden aan de hand van 
het aantal groeivormen of vegetatielagen dat in een bepaald systeem verwacht wordt. 
 
Tabel 4.13: Berekening van SEN-index met opbouw van verschillende deelindexen. 
Structurele index Diversiteit Filamenteuze algen 
% 
bedekking 

Emers 
A 

Drijvend 
B 

Submers 
C 

# Soorten Div.score 
D 

% bedekking Algenscore 
E 

>76 1 1 2 <4 1 76-100 -4 
51-75 2 3 4 4-5 2 51-75 -3 
26-50 3 5 6 6-7 3 26-50 -2 
10-25 4 6 5 8-9 4 5-25 -1 
1-9 5 5 4 10-11 5 <5 0 
<1 3 3 3 12-15 6   
Afwezig 1 1 1 16-20 7   
    >20 8   
Met de formule SEN = (A+B+C+D+E)/2,5 wordt een waarde tussen 0 en 10 berekend. 

2.2 Trofiescores 

Vermits in de literatuur en in de Europese testprogramma’s vooral gefocused wordt op 
trofiescores wordt dit luik meer in detail bekeken. Verscheidene scoresystemen worden met 
elkaar vergeleken en de bruikbaarheid voor rivieren in Vlaanderen wordt getoetst. 

2.2.1 Vergelijking indicatorgetallen voor trofie 

De indicatorwaarden of soortscores van MTR (Mean Trophic Rank) en GIS (Trofiescores 
volgens Haury) variëren van 1 tot 10 waarbij de laagste waarde de hoogste trofiegraad 
aangeeft. Beide systemen zijn ontwikkeld voor rivieren. De indicatorwaarden van TRS 
kunnen alle waarden tussen 2,5 en 10 aannemen, maar hoe hoger een soort scoort, hoe 
hoger de trofiegraad. Het systeem is ontwikkeld voor stilstaande wateren. Ellenberg-getallen 
variëren van 1 tot 9 (Ellenberg 1974). Ook hier komt een hoger getal overeen met een 
hogere trofiegraad. Ellenberggetallen werden oorsponkelijk vooral in terrestrische systemen 
gebruikt maar dringen ook vaker door in de aquatische beoordelingssystemen (Triest 2000; 
Triest et al. 2001). In tabel 4.14 en in de figuren 4.12-4.15 is het verband tussen een aantal 
indicatorgetallen weergegeven. 
 
Volgens de tabel zijn alle indicatorgetallen significant met elkaar gecorreleerd. De hoogste 
correlaties worden gevonden tussen MTR en GIS en tussen MTR en TRS.  
De beekscores MTR en GIS  hebben ook een zeer gelijklopende ontstaansgeschiedenis 
(Haury et al. 2000). MTR voor waterlopen en TRS voor stilstaande wateren zijn beide in 
Groot-Britannië ontwikkeld. 
 
Tabel 4.14: Correlaties (Spearman Rank Order Correlatie) tussen diverse indicatorgetallen 
voor macrofyten. N= aantal gemeenschappelijke soorten. 
 MTR GIS TRS Ellenb.-N Ellenb.-R 
Soortscores-MTR  
(beken in Groot Britannië) 

1 N=74 
0.77*** 

N=72 
-0.75*** 

N=77 
-0.56*** 

N=76 
-0,29* 

Soortscores-GIS  
(beken in Frankrijk) 

 1 N=102 
-0.51*** 

N=124 
-0.55*** 

N=123 
-0.27** 

Soortscores-TRS  
(meren in Groot-Britannië) 

  1 N=129 
0.67*** 

N=128  
0.40*** 

Ellenberg-N-getallen 
Vaatplanten centraal-Europa 

   1 N=1173  
0.31*** 

Ellenberg-R-getallen 
Vaatplanten Centraal-Europa 

    1 

Significantieniveau: P<0.05*, P<0.01**, P<0.001*** 
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De grafieken tonen toch grote individuele verschillen in indicatorwaarden. Zo zijn er, in 
vergelijking met MTR of GIS, bij TRS meer soorten met de hoogste trofiewaarde (score 10) 
(zie figuur 4.14). Bij eenzelfde soortensamenstelling zal een stilstaand water dus sneller een 
slechte trofiescore behalen dan een stromend water. Bovendien is de relatie niet 1 op 1. 
Lage MTR-indicatorwaarden (<5) (hoge trofie) komen vaak overeen met een hogere GIS-
indicatorwaarde, terwijl  hoge MTR-waarden (>7) (lage trofie) overeen komen met een lagere 
GIS-waarde (zie figuur 4.13). 
 

Soortscore(GIS)= 2,22 + 0,57 * Soortsc ore(MTR)
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Figuur 4.13: Verband tussen soortscores voor MTR (Mean Trophic Rank) en voor GIS 

(trofische score volgens Haury). De grootte van de cirkel is een maat voor de frequentie 
waarin een bepaalde score-combinatie voorkomt. 

 
soortscore (TRS) =  11,4791-0,6952*x
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Figuur 4.14: Verband tussen soortscores voor MTR (Mean Trophic Rank) en voor TRS 

(Trophic Rank Score). De grootte van de cirkel is een maat voor de frequentie waarin een 
bepaalde score-combinatie voorkomt. 
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Soortsc ore(Ellenberg-N) = 8,66 - 0,59 * Soortscore(MTR)
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Figuur 4.15: Verband tussen soortscores voor MTR (Mean Trophic Rank) en Ellenberg-N-

getallen. De grootte van de cirkel is een maat voor de frequentie waarin een bepaalde score-
combinatie voorkomt. 
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Figuur 4.16: Verband tussen Ellenberggetallen R en N. De grootte van de cirkel is een maat 
voor de frequentie waarin een bepaalde score-combinatie voorkomt. Vooral de hoogste R-

waarden (basen- en kalkrijk) komen voor in combinatie met alle N-waarden. 
 
Ellenberggetallen zijn ook voor terrestrische systemen ontwikkeld waardoor het aantal 
soorten dat een indicatorwaarde heeft veel hoger ligt. De correlaties met Ellenberggetallen 
zijn lager dan met de meeste andere indicatorwaarden. Enkel tussen MTR en Ellenberg-N is 
het verband nog redelijk te noemen (zie figuur 4.15). Vooral bij lage MTR-indicatorwaarden is 
de range in Ellenberggetallen zeer groot. Ellenberg-R is het slechtst gecorreleerd met de 
andere indicatorgetallen.  
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2.2.2 Vergelijking trofiescores 

De ecologische databank van beken in Vlaanderen bevat voor heel wat beektrajecten 
gegevens over de vegetatiesamenstelling vaak ook in combinatie met gegevens van 
waterkwaliteitsanalysen. Op basis van deze dataset werden diverse trofiescores berekend 
en met elkaar vergeleken. Het nadeel is wel dat de meeste trajecten een matige tot slechte 
kwaliteit hadden waardoor de beste klassen ondervertegenwoordigd zijn. De matige klassen 
zijn vaak ook de minst duidelijke klassen omdat er veel indicatorsoorten met een brede 
range in voorkomen.  
 
De vegetatie-opnamen uit de databank zijn niet volgens het standaard-protocol uitgevoerd. 
Er werd één opname gemaakt met een 5-delige Tansleyscore voor een 100m traject, zonder 
onderscheid te maken tussen open water en oever. Het is wel mogelijk om via de gegevens 
in de FLORADATABANK de hydrofyten of echte waterplanten te selecteren en daarmee 
afzonderlijk te rekenen. De scores werden berekend zoals omschreven in paragraaf 2.1.2. 
de bedekkingsscore (BS) komt overeen met de Tansleyscore (1: occasioneel, 2: frequent, 3: 
abundant; 4: co-dominant en 5 dominant). Enkel die opnamen waarin minstens 2 
indicatorsoorten voorkwamen zijn meegenomen in de analyse. De berekening is uitgevoerd 
door: 

• rekening te houden met alle plantensoorten. 
• enkel rekening te houden met de hydrofyten of de echte waterplanten. 

 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.15 en 4.16. Een aantal correlaties zijn ook 
weergegeven in figuur 4.17-4.22. De correlaties zijn hoger wanneer enkel de hydrofyten mee 
in beschouwing genomen worden. Zij worden ook algemeen beschouwd als de betere 
indicatoren voor waterkwaliteit. 
 
Opnieuw is er een duidelijk verband tussen MTR en GIS. De klassenindeling is ook zeer 
vergelijkbaar. Het enige verschil is dat er telkens een sprong van 1 klasse inzit (een MTR-
score van 30 komt gemiddeld gezien overeen met een GIS-score van 4, een score van 40 
met 5,  van 50 met 6,…). Een opname scoort dus gemiddeld gezien één klasse beter bij GIS. 
Dit komt overeen met de bevindingen van de indicatorgetallen <5 (zie figuur 4.13). Vegetatie-
opnamen met een matige tot slechte kwaliteit scoren beter volgens GIS dan volgens MTR. 
We stellen ook vast dat individuele scores sterk van elkaar kunnen verschillen. Vermits een 
indicatorwaarde 3 bij de MTR-methode zeer vaak voorkomt, komt ook de eindscore 30 
frequenter voor dan bij andere scoresystemen. Een MTR-score van 30 komt bv. overeen met 
een range van GIS-scores van 2,5 tot 6,4 (zie figuur 4.17).  
 
Tabel 4.15: Correlaties tussen diverse trofiescores berekend voor de volledige vegetatie-
opnamen van beken in Vlaanderen. N= aantal vegetatieopnamen. Enkel de opnamen waarin 
meer dan 2 soorten met een indicatorwaarde voorkwamen zijn meegenomen in de analyse. 
 MTR GIS TRS Ellenb.-N Ellenb.-R 
Trofiescores-MTR  
(beken in GB) 

1 N=270 
0.58*** 

N=288 
-0.60*** 

N=288 
-0.09 

N=288 
0,19** 

Trofiescores-GIS  
(beken in Fr) 

 1 N=371 
-0.43*** 

N=378 
-0.39*** 

N=378 (log) 
0.14** 

Trofiescores-TRS  
(meren in GB) 

  1 N=519 (log) 
0.24*** 

N=519 
-0.19*** 

Gewogen gemiddelde 
van de Ellenberg-N-getallen 
(Vaatplanten in Centr. Eur.) 

   1 N=716 (log) 
0.17*** 

Gewogen gemiddelde  
van de Ellenberg-R-getallen 
(Vaatplanten in Centr. Eur.) 

    1 

De P-waarde geeft het significantieniveau: P<0.05*, P<0.001**, P<0.001*** 
(log)  logtransformatie doorgevoerd. 
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Tabel 4.16: Correlaties tussen diverse trofiescores berekend voor de hydrofyten in de 
vegetatie-opnamen. N= aantal vegetatieopnamen. Enkel de opnamen waarin meer dan 2 
soorten met een indicatorwaarde voorkwamen zijn meegenomen in de analyse. 
 MTR GIS TRS Ellenb.-N Ellenb.-R 
Trofiescores-MTR  
(beken in GB) 

1 N=142 
0.76*** 

N=142 
-0.64*** 

N=142 (log) 
-0.40*** 

N=142 (log) 
0,14 

Trofiescores-GIS 
(beken in Fr) 

 1 N=151 
-0.51*** 

N=162 
-0.70*** 

N=162 
-0.48*** 

Trofiescores-TRS  
(meren in GB) 

  1 N=152 
0.30*** 

N=152 
0.05 

Gewogen gemiddelde 
van de Ellenberg-N-getallen 
(Vaatplanten in Centr. Eur.) 

   1 N=163 
0.74*** 

Gewogen gemiddelde  
van de Ellenberg-R-getallen 
(Vaatplanten in Centr. Eur.) 

    1 

De P-waarde geeft het significantieniveau: P<0.05*, P<0.001**, P<0.001*** 
 (log)  logtransformatie doorgevoerd. 
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Figuur 4.17: Correlatie tussen trofiescores voor hydrofyten-opnamen volgens MTR en GIS. 

 
opname(TRS) = 11,1 - 0,06 * opname(MTR) 
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Figuur 4.18: Correlatie tussen trofiescores voor hydrofyten-opnamen volgens MTR en TRS. 

Vooral bij MTR-score van 30 en 40 is de range volgens TRS bijzonder groot. 
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opname(TRS) = 10,55 - 0,316 * opname(GIS)
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Figuur 4.19: Correlatie tussen trofiescores voor hydrofyten-opnamen volgens GIS en TRS. 
Bij GIS>5 is de overeenkomende range volgens TRS bijzonder groot en tegenstrijdig. Hier 

geven beide scoresystemen vaak een andere output. 
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Figuur 4.20: Correlatie tussen trofiescores voor hydrofyten-opnamen volgens MTR en 

Ellenberg-N-getallen. Ondanks de significante correlatie (p<0.001) geven beide 
scoresystemen vaak een andere trofieklasse aan. 
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gg(EllN) = 8,22 - 0,49 * opname(GIS)
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Figuur 4.21: Correlatie tussen trofiescores voor hydrofyten-opnamen volgens GIS en 

Ellenberg-N-getallen. De correlatie is hoog maar vooral bij de gemiddelde waarden is de 
range t.o.v. de andere score bijzonder hoog. 
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Figuur 4.22: Correlatie tussen trofiescores voor hydrofyten-opnamen berekend op basis van 
Ellenberg-N- en Ellenberg-R-getallen. Enkel de hoogste scores voor Ellenberg-R (basen- en 

kalkrijk) komen vooral terug bij iets lagere N-waarden voor. 
 
Tenslotte tonen de grafieken ook aan dat de beste scores nooit gehaald werden voor de 
beekopnamen in Vlaanderen. 

2.2.3 Relatie met de waterkwaliteit 

Van een aantal beken zijn naast de vegetatie-opname ook fysisch-chemische analysen 
beschikbaar. In tabel 4.17 en tabel 4.18 is het verband nagegaan tussen de beekscores en 
een aantal trofievariabelen. Hierbij dient wel opnieuw opgemerkt te worden dat de data 
vooral de matige tot slechte kwaliteit weerspiegelen en dat de goede tot zeer goede kwaliteit 
ondervertegenwoordigd is. De resultaten zijn dan ook enkel richtinggevend en de 
verwerkingen dienen in de toekomst opnieuw uitgevoerd te worden op een uitgebreidere 
dataset met meer referentietoestanden. 
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De beekscores die enkel berekend zijn op basis van de aanwezige hydrofyten vertonen 
vrijwel steeds een hogere correlatie met de trofievariabelen. Echte waterplanten worden ook 
beschouwd als betere indicatoren voor de waterkwaliteit (Dawson et al. 1999). 
 
Tabel 4.17: Correlatie (Spearman rank order correlations) tussen trofiescores voor 
vegetatieopnamen in beken. Alle opnamen waarin minstens 2 indicatorsoorten voorkwamen 
zijn meegenomen in de analyse. N = aantal opnamen. 
Opnamescore O2   Geleidb. pH Alkaliniteit nitraat Ammonium  Orthofosfaat 
MTR (beken) 
N=157 

0.01 0.002 -0.03 0.05 -0.01 -0.11 -0.08 

GIS (beken) 
N=203 

-0.05 -0.30*** -0.24*** -0.33*** 0.07 -0.04 -0.18* 

TRS (meren) 
N=178 

-0.11 0.05 -0.008 0.06 -0.09 0.13* 0.10 

Ellenberg-N 
N=295 

-0.08 0.44*** 0.31*** 0.32*** 0.30*** 0.26*** 0.43*** 

Ellenberg-R 
N=295 

0.17** 0.02 0.18** 0.10 0.18** -0.18** -0.03 

De p-waarde geeft het significantieniveau: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 
Tabel 4.18: Correlatie (Spearman rank order correlations) tussen trofiescores voor 
vegetatieopnamen in beken. Enkel de hydrofyten zijn meegenomen in de scoreberekening 
en enkel de opnamen met minstens 2 indicatorsoorten zijn geselecteerd voor de analyse. N 
= aantal opnamen. 
Opnamescore O2   Geleidb. pH Alkaliniteit nitraat Ammo-

nium 
Orthofosf Orthofos. 

<0.5mg/l 
MTR (beken) 
N=90 

0.06 -0.29** -0.30** -0.32** -0.12 -0.17 -0.24* N=79 
-0.31** 

GIS (beken) 
N=105 

-0.07 -0.33*** -0.32*** -0.47*** 0.04 0.01 -0.15 N=90 
-0.23* 

TRS (meren) 
N=101 

-0.07 -0.03 0.04 0.06 -0.22 0.09 0.09 N=87 
0.17 

Ellenberg-N 
N=105 

0.22 0.43*** 0.47*** 0.48*** 0.29** -0.14 0.24* N=90 
0.24* 

Ellenberg-R 
N=105 

0.18 0.48*** 0.42*** 0.45*** 0.41*** -0.11 0.32*** N=90 
0.25* 

De p-waarde geeft het significantieniveau: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 
Zoals reeds vermeld in de inleiding (par. 1.1.1) zijn vele indicatorwaarden ontstaan uit 
vegetatiekundig onderzoek en is “trofie” initieel eerder gekoppeld aan fysisch-chemische 
variabelen zoals alkaliniteit, geleidbaarheid en pH en in mindere mate aan variabelen zoals 
nitraat en orthofosfaat. Uit de dataset van beken blijkt ook dat typische beekscores zoals 
MTR en GIS slechts lage correlaties vertonen met typische trofieparameters zoals 
orthofosfaat en nitraat en hogere correlaties vertonen met alkaliniteit, pH en geleidbaarheid. 
De correlatie met TRS, ontwikkeld voor stilstaande wateren, is bijzonder klein voor alle 
variabelen. Ondanks de hoge correlaties tussen de indicatorgetallen voor MTR en TRS, 
geven beide scoresystemen toch een ander eindresultaat (tabel 4.14, figuur 4.14)). Dit toont 
aan dat systemen ontwikkeld voor een bepaalde categorie (rivieren, meren, 
overgangswateren, kustwateren) niet toegepast kunnen worden op andere categorieën. 
 
MTR is  beter gecorreleerd met orthofosfaat dan met nitraat. Dit komt overeen met de 
bevindingen in Groot Britannië (Dawson et al. 1999). De range van scores die daar getest 
werd was breder. Vooral bij lage fosfaatwaarden bleek er een goede correlatie op te treden 
met de MTR-score. Indien de correlatie opnieuw berekend wordt met de beken die een 
orthofosfaatconcentratie hebben < 0.5 mgP/l vinden we ook voor Vlaanderen een hogere 
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correlatie (zie tabel 4.18). Volgens de gegevens in Groot Britannië is de correlatie met nitraat 
veel lager. Nitraat is er in stromende wateren ook vrijwel nooit limiterend. Hetzelfde kan 
gezegd worden voor de beken in Vlaanderen. 
 
De correlaties met Ellenberggetallen geven een ander beeld. Zowel voor nitraat als fosfaat 
worden hogere correlaties gevonden en de correlaties zijn niet hoger bij lage 
fosfaatwaarden. Vooral de hogere correlaties met het N-getal in de globale macrofyten (tabel 
4.17) zijn opvallend. Vermoedelijk zijn de scores van de vegetaties langs de oevers meer 
bepalend dan deze van de open watervegetaties. Het R-getal scoort beter indien enkel de 
hydrofyten meegenomen worden in de berekening. De correlaties met zowel nitraat- als 
fosfaatconcentraties bevestigen dat Ellenberg-N-getallen eerder een maat voor trofie zijn dan 
voor stikstofconcentraties. 
 

2.2.4 Besluiten ivm de trofiescores: 

• Het concept van de trofiescoresystemen voor waterlopen is steeds dezelfde, nl. een 
gewogen gemiddelde berekenen op basis van abundantie en indicatorwaarde van elke 
soort. Deze trofiescoresystemen zijn niet typespecifiek. Ze zijn vooral geschikt voor de 
uitbouw van een operationele monitoring. 

• Indicatorwaarden zijn sterk met elkaar gecorreleerd. MTR en GIS, momenteel gebruikt 
voor nationale monitoring in resp. Groot-Britannië en Frankrijk, zijn vrij gelijkend. Ze 
verschillen echter vrij sterk van de Ellenbergscores. Deze laatste zijn in eerste instantie 
ontwikkeld voor terrestrische systemen. 

• De verschillen zijn groter tussen de beekscores. De meerderheid van de beken in 
Vlaanderen scoort slecht volgens de bestaande systemen. De variatie is relatief klein. 
Toch scoren beken vaak verschillend al naargelang de methode. 

• Abiotisch zijn de correlaties het hoogst met alkaliniteit, pH en geleidbaarheid. MTR is 
goed gecorreleerd met orthofosfaat in de lage range. Ellenberggetallen zijn ook 
gecorreleerd met nitraat. 

• De typische beekscores MTR en GIS zijn beter gecorreleerd met de waterkwaliteit indien 
enkel de hydrofyten meegenomen worden in de berekening. Enkel Ellenberg-N scoort 
beter wanneer met alle macrofyten wordt gerekend. Dit doet vermoeden dat vooral de 
randvegetatie doorweegt in de beoordeling. 

 
 

2.3 Concept voor een beoordelingsmethode voor waterlopen in Vlaanderen 

Zoals reeds aangegeven in het besluit van deel II en in de inleiding van dit hoofdstuk zou de 
macrofytenscore voor de trendmonitoring moeten steunen op drie kenmerken: 

• Typespecificiteit: de score dient aan te geven of de soortensamenstelling 
overeenkomt met deze van het riviertype; 

• Verstoring: de score dient rekening te houden met de mate van aanwezigheid van 
storingsindicatoren. Hierbij kan de nadruk gelegd worden op eutrofiëring. Maar ook 
soortenverschuivingen die ontstaan door andere andere bronnen van verontreiniging 
of door opstuwing kunnen in de verstoringsscore worden verwerkt; 

• Groeivormendiversiteit: dit kenmerk handelt over de structurele component van de 
vegetatie. Het is belangrijk om na te gaan of alle groei- en levensvormen die bij een 
specifiek type horen ook effectief aanwezig zijn. De diversiteit aan groeivormen is 
enerzijds een maat voor de volledigheid van de vegetatie. Bij een verstoring zullen er 
vaak bepaalde groeivormen bevoordeeld worden, terwijl andere groeivormen zullen 
verdwijnen. Anderzijds is het een maat voor rijkdom aan habitatten en 
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voedselaanbod. Deze vormen vaak de randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de 
andere organismegroepen.  

 
De drie beoordelingen (3 deelscores) zouden samen moeten resulteren in een robuust 
evaluatiesysteem voor de toestand- of trendmonitoring. Deze moet toelaten om de 
ecologische kwaliteit van verschillende waterlopen met elkaar te vergelijken. 
 
Voor de operationele monitoring gericht op  o.a. de eutrofiëringsproblematiek zou de 
“verstoringsscore” nog verder verfijnd kunnen worden. Een vertaling van de MTR naar de 
Vlaamse situatie met aangepaste soortscores kan hiervoor ontwikkeld worden. Het 
basisconcept is bijgevolg zeer vergelijkbaar met de meren (zie deel IV, paragraaf 1.2).  
 
Algemeen kan gesteld worden dat een referentietoestand voldoet aan de volgende criteria: 

• Een dominantie van type-specifieke soorten; 
• Een afwezigheid of slechts zeer beperkt aandeel aan soorten die op verstoring 

wijzen; 
• Een aanwezigheid van alle groeivormen die bij het type horen. 

 
Een beoordelingssysteem waarin deze 3 kenmerken vervat zijn voldoet aan de definities 
zoals geformuleerd in de Europese Kaderrichtlijn Water.  
 
De abundantie (of de frequentie) van elke soort speelt een zeer belangrijke rol bij de 
berekening van de deelscores voor type-specificiteit en verstoring. Dit werd reeds 
aangegeven in paragraaf 2.1.2. 

2.3.1 Stap 1: vaste soortenlijst voor macrofyten in Vlaanderen  

Met de planten die gevonden werden tijdens het veldwerk van 2002, aangevuld met soorten 
uit het onderzoek naar ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse gewest 
(Schneiders et al. 1995), uit een lijst van hydrofyten en freatofyten uit het Floraregister voor 
Vlaanderen (Biesbrouck et al. 2001) en uit aanvullende suggesties van de stuurgroep werd 
een standaardlijst opgesteld. Deze lijst omvat alle waterplanten die in waterlopen in 
Vlaanderen verwacht kunnen worden. Elke soort heeft een unieke code. Deze volgt uit het 
Floraregister Vlaanderen en is opgenomen in de FLORADATABANK. Er zijn ook codes 
voorzien voor macrofyten die niet tot op de soort konden gedetermineerd worden. De lijst 
van het floraregister is wel uitgebreid met een aantal wieren en mossen die verwacht kunnen 
worden in de vegetatie-opnamen. De volledige basislijst is opgenomen in bijlage 7, tabel 
7.1. 

2.3.2 Stap 2: ontwikkelen groeivormscores 

De vegetatie vormt in waterlopen een belangrijke basis voor de voedselketen en biedt 
broedplaatsen, rust- en schuilgelegenheid voor macrofauna, vissen, vogels etc. het aantal 
groei- of levensvormen dat tot ontwikkeling komt bepaalt mee de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de andere organismegroepen. Bovendien is het aantal 
groei- of levensvormen een maat voor de volledigheid van de vegetatie.  
 
In de literatuur zijn verscheidene groei- of levensvormentabellen terug te vinden. Tabel 2.4 
(in deel II, paragraaf 1.4) geeft een overzicht van de groeivormen die weerhouden zijn voor 
de ontwikkeling van groeivormscores. Aan elke soort uit de basislijst is een groeivorm 
toegekend. de volledige lijst is terug te vinden in bijlage 7, tabel 7.1. Sommige soorten zoals 
- pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) - kunnen in verscheidene groeivormen voorkomen. Deze 
soorten komen dan ook meermaals voor in de groeivormentabel, telkens met een andere 
groeivorm. Enkel voor die soorten zal de groeivorm ook op het terrein opgetekend moeten 
worden. 
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Per waterlooptype kan nu nagegaan worden welke combinatie van groeivormen in elk type 
verwacht worden. Groeivormen kunnen eventueel samen genomen worden tot groepen die 
een gelijkaardige ecologische niche invullen voor het watertype. Van elke groeivorm of 
groeivormgroep die bij het type hoort dient minstens één vertegewoordiger aanwezig te zijn 
in de vegetatie-opname. Het totaal aantal groeivormen of groeivormgroepen dat bij een type 
hoort bepaalt de maximale score. 
 
Tabel 4.19 geeft de groeivormgroepen weer die verwacht worden in een kleine Kempense 
beek en in zoete, zilte en brakke tot zoute polderlopen met een zeer goede ecologische 
kwaliteit. 
 
Tabel 4.19: Overzicht van de groeivormen die in een aantal typen worden verwacht 

Polderloop 
Groei- en 
levensvormen Beschrijving van de groep Code

Kleine 
Kempense 
laagland-

beek 

Zoet Zilt Brak-
zout 

Filamenteuze 
algen 

verstrengeling van draadwieren en andere wieren, 
vrij aan het wateroppervlak zwevend of tussen 
andere waterplanten  

1 0 0 0 0 

Enteromorpha aan het wateroppervlak vrij drijvend, bijna uitsluitend 
in sterk brak water 2 0 0 0 1 

Lemniden zeer kleine, aan het wateroppervlak vrij drijvende 
waterplantjes met aan lucht aangepaste 
bladbovenzijde 

3 0 1 1 0 

Riccielliden kleine, vrij in het water, nabij het wateroppervlak 
zwevende planten 4 0 1 1 0 

Hydrochariden 

Stratiotiden 

grotere, tijdens het vegetatieseizoen aan de 
oppervlakte drijvende waterplanten die gedurende 
de winter naar de bodem zaken; via wortels in 
contact met de bodem. 

5 0 1 0 0 

Ceratophylliden kleine, vrij in het water, nabij het wateroppervlak 
zwevende planten 6 0 1 1 0 

Chariden kranswieren  7 1 0 0 0 
Parvopotamiden 
Myriophylliden 
Elodeiden 

wortelende, submerse waterplanten met kleine, 
soms fijn ingesneden bladeren, al dan niet boven 
water bloeiend 8 1 1 1 1 

Magnopotamiden grootbladige fonteinkruiden, meestal submers 9 1 1 0 0 
Nymphaeiden wortelende waterplanten met drijfbladeren met een 

lange bladsteel 10 1 1 0 0 
Batrachiiden 

Peplidiiden 

in ondiep water wortelende, amfibiische 
waterplanten met bladdimorfisme (submerse 
bladeren en luchtbladeren) 

11 1 1 1 1 

Vallisneriiden lintvormige, submerse, wortelende waterplanten 12 1 1 0 0 
Isoetiden Isoetes-soorten, Littorella en Lobelia dortmanna, 

kleine wortelrozetplanten 13 0 0 0 0 
Watermossen submers groeiende mossen 14 1 0 0 0 
Oever-
/moerasplanten 

kleinere oever- en moerasplanten, soms 
dominerend, nooit formatievormend; diverse 
levensvormen 

15 1 1 1 1 

Oever-
/moerasplanten  
Grote 
monocotylen 

grote moeras- en oeversoorten, vaak met absolute 
dominantie in soortenarme vegetaties, vaak 
formatievormend; diverse levensvormen  16 1 1 1 1 

MAX. SCORE   9 11 7 5 
 
Het voorstel voor de verschillende polderlopen is uitgewerkt door Leo Vanhecke; het voorstel 
voor kleine Kempense beek door Anik Schneiders en Hans Jochems. Enkel de 
watergebonden planten en de planten typerend voor de overgangszone van water naar land 
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zijn meegenomen in het scoresysteem. Landplanten of bomen en struiken die langs de 
waterloop voorkomen scoren niet. 
 
 
De groepen van drijvende, niet wortelende planten zijn in een stromende (niet opgestuwde) 
laaglandbeek nauwelijks aanwezig en scoren bijgevolg niet. Het aantal groeivormen in een 
poldersloot verschilt nogal sterk al naargelang het zoutgehalte van het water. In zoete waters 
wordt een zeer grote verscheidenheid aan groeivormen verwacht (tot 11 groeivormen). In 
brak tot zout water is dit beperkt tot maximaal 5 groeivormen. 
 
Sommige “specialisten” komen van nature in soortenarme vegetaties voor waarin een aantal 
groeivormen ontbreken. Een voorbeeld is een voedselarm bovenloopje (bv. de Ziepbeek) die 
ontspringt in een heidevegetatie en die volgegroeid is met duizendknoopfonteinkruid 
(Potamogeton polygonifolius). Dit is van nature een vegetatie die arm is aan groeivormen. 
Andere voorbeelden zijn veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) en drijvende 
waterweegbree (Luronium natans). Door aan deze soorten een hogere wegingsscore te 
geven (b.v. 5 i.p.v. 1) levert hun aanwezigheid onmiddellijk een hogere eindscore op. De 
volledige lijst van groeivormen is weergegeven in bijlage 7, tabel 7.1. 
 
Tabel 4.20 geeft een mogelijke indeling weer in 5 klassen zoals opgelegd door de Europese 
Kaderrichtlijn Water. De groeivormscore is op dit ogenblik een concept dat uitgewerkt is voor 
slechts enkele typen rivieren. Er is een eerste poging gedaan om een onderverdeling in 5 
klassen voor te stellen. De methode is echter nog niet gevalideerd. Na een toetsing op een 
grote dataset kan het zijn dat de groeivormgroepen en de scoreklassen nog aangepast 
zullen worden. 
 
Tabel 4.20: Indeling van de groeivormscore in 5 klassen voor enkele riviertypen 

G-score: Groeivormscore  
Kemp. kleine 
laaglandbeek 

Polderloop 
zoet 

Polderloop 
zilt 

Polderloop 
brak-zout 

klasse Kleurcode 
KRW 

1 1 of 2 1 0 5  
2 3 of 4 2 1 4  

3 of 4 5 of 6 3 2 3  
5 of 6 7 of 8 4 of 5 3 2  

7 of 8 of 9 9 of 10 of 11 6 of 7 4 of 5 1  
 

2.3.3 Stap 3: typespecificiteit 

Het bepalen van de typespecificiteit is een belangrijk criterium voor de KRW. De typewaarde 
bevat informatie over de mate waarin een soort bij het watertype hoort. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen: 

• Soorten die niet thuishoren in het type (indicatorwaarde = 0); 
• Soorten die thuishoren in het type maar ook in andere typen worden aangetroffen. 

Het zijn vaak soorten met een zeer brede range (indicatorwaarde = 1); 
• Soorten die zeer typisch zijn voor het type en die niet vaak in andere typen worden 

waargenomen. Deze soorten hebben vaak een smallere range (indicatorwaarde = 2). 
 
Momenteel zijn de mogelijke referentiebeelden slecht gekend. De typologie is wel 
gedeeltelijk gekoppeld aan de ecoregio’s in Vlaanderen. Het Floraregister geeft voor elke 
plantensoort de kans dat die soort specifiek gekoppeld is aan een bepaalde ecoregio (Van 
Landuyt 2003). Er is ook informatie beschikbaar over de stroomsnelheid waarbij de soort 
verwacht wordt. Minimale en maximale stroomsnelheid zijn basisvariabelen in het 
Floraregister. Hieruit kunnen we afleiden of een soort typisch is voor (langzaam) stromend 
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water of stilstaand water. Het toekennen van de typespecifieke indicatorwaarde vergt echter 
nog steeds een expertenkennis en kan niet via eenvoudige selectiecriteria gebeuren. 
 
De informatie uit het Floraregister wordt gecombineerd met veldgegevens en met gegevens 
uit de natuurtypen, de natuurdoeltypen en de ecologische flora. Samen met een 
expertenbeoordeling, laat dit toe om een typespecificiteitswaarde toe te kennen aan elke 
soort. Bij vrijkomen van nieuwe kennis over de verspreiding van bepaalde taxa kan de lijst 
overeenkomstig worden aangepast. Ook het internationaal overleg kan aanleiding geven tot 
een bijsturing van de indicatorwaarden.  
 
Voor het toekennen van een indicatorwaarde aan neofyten of “exoten” verwijzen we naar de 
discussie in deel II paragraaf 1.3.  
 
Door Leo Vanhecke werd een type-specifieke indicatorwaarde toegekend voor de 
polderlopen. Door Anik Schneiders en Hans Jochems is een voorstel voor de kleine 
laaglandbeken in de Kempen uitgewerkt (zie bijlage 7, tabel 7.1). 
 
De EQR-berekening voor typespecificiteit verloopt als volgt: 

Abi1 = abundanties soorten met indicatorwaarde 1 
Abi2 = abundanties soorten met indicatorwaarde 2 
Abi0 = abundanties soorten met indicatorwaarde 0 
TS-score = typespecificiteitscore  
TS-score = ([∑ Abi1 + 2∑ Abi2] /[∑ Abi1 +∑Abi2+∑ Abi0])/2 

 
Er wordt een verhouding berekend tussen de abundanties van typespecifieke soorten t.o.v. 
de totale abundantie. Soorten met indicatorwaarde 2 wegen dubbel. De deling door 2 zorgt 
ervoor dat de eindscore varieert tussen 0 (enkel soorten die er niet thuishoren) en 1 
(uitsluitend zeer typespecifieke soorten die niet in andere typen verwacht worden).  
 
De range van 0 tot 1 dient in de scoreberekening opgedeeld te worden in 5 klassen. Op dit 
ogenblik ontbreken de datasets om op een statistisch verantwoorde wijze (zoals o.a. 
aangegeven in de REFCOND-handleiding) de klassegrenzen te trekken. Voorlopig wordt 
gesteld dat een waterloop enkel een goede ecologische kwaliteit bereikt wanneer de TS-
score groter is dan of gelijk aan 0,5. Dit komt overeen met een 100% bedekking van soorten 
met een indicatorwaarde 1. Indien soorten met indicatorwaarde 0 voorkomen dient dit 
minstens gcompenseerd te worden door een gelijk aandeel aan soorten met indicatorwaarde 
2. Om een zeer goede ecologische kwaliteit te bereiken dient de score voorlopig steeds 
boven de 0,6 uit te stijgen. Dat betekent dat steeds een deel van de soorten een 
indicatorwaarde 2 moet hebben om de zeer goede ecologische kwaliteit te kunnen bereiken. 

2.3.4 Stap 4: verstoringsgetal   

Steunende op de trofiescoresystemen die reeds uitgebreid behandeld zijn en aangevuld met 
veldkennis en expertenkennis werd getracht om een robuste verstoringsscore toe te kennen. 
Verstoring hangt voornamelijk samen met trofie-aanrijking. Maar ook opstuwing van 
stromende wateren - waarbij drijvende niet wortelende vegetaties van o.a. Lemna minor plots 
dominant kunnen worden - wordt als verstoring meegenomen. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

• Soorten die een verstoring van de milieukwaliteit aangeven: indicatorwaarde 1; 
• Soorten die geen verstoring van de milieukwaliteit aangeven: indicatorwaarde 0. 

 
Door Leo Vanhecke werd een storingsindicatorwaarde toegekend voor de polderlopen. Door 
Anik Schneiders en Hans Jochems is een voorstel voor de kleine laaglandbeken in de 
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Kempen uitgewerkt (zie bijlage 7, tabel 7.1. De invulling dient ook hier als een werkversie 
beschouwd te worden.  
 
De EQR-berekening voor storing verloopt als volgt: 

Abi1 = abundanties soorten met indicatorwaarde 1;  
Abi0 = abundanties soorten met indicatorwaarde 0 
V-score = verstoringsscore  
V-score = [∑ Abi1] /[∑ Abi1+∑ Abi0] 

 
De eindscore varieert van 0 (geen verstoringsindicatoren) tot 1 (100% 
verstoringsindicatoren). Ook hier dient de range van 0 tot 1 opgedeeld te worden in 5 
klassen. En ook hier worden – naar analogie met de type-specifieke scores – voorlopige 
klassegrenzen voorgesteld. Zeer goede ecologische kwaliteit kan enkel bereikt worden met 
een V-score kleiner dan 0,2. D.w.z. dat minstens 80% van de totale abundantie bestaat uit 
soorten die niet op verstoring wijzen. Voor een goede ecologische kwaliteit is de grens 
voorlopig op 0,4 gezet of minstens 60% bedekking door soorten die niet op verstoring wijzen. 

2.4 Toepassing van de conceptbeoordeling op veldgegevens 

Tijdens het veldwerk 2003 zijn in 24 waterlopen volledige vegetatie-opnamen gemaakt 
volgens het standaard veldprotocol. 17 behoren tot het type kleine Kempense beek. 2 beken 
(KE15 en KE32) zijn door 3 personen onafhankelijk van elkaar opgenomen. Tabel 4.22 geeft 
een overzicht van de geselecteerde trajecten.  
 
Tabel 4.21: Geselecteerde waterlopen voor toetsing scoreberekening. 
Code  Waterloop Watertype Stroomgebied Bekken Gemeente 
AL1 Aabeek Kleine beek Kempen Maas Maasbekken Bocholt 
AL2 Aabeek Kleine beek Kempen Maas Maasbekken Bocholt 
AL3 Dommel Kleine beek Kempen Maas Maasbekken Peer 
AL4 Aabeek Kleine beek Kempen Maas Maasbekken Bocholt 
AL5 Itterbeek Kleine beek Kempen Maas Maasbekken Kinrooi 
AL6 Aabeek Kleine beek Kempen Maas Maasbekken Bree 
AL7 Warmbeek Kleine beek Kempen Maas Maasbekken Bocholt 
KE15 Witte Neet Kleine beek Kempen Schelde Nete Retie 
KE32 Laakbeek-Platte Beek Kleine beek Kempen Schelde Nete Lille 
kk10 Zwarte nete Kleine beek Kempen Schelde Nete Retie 
kk12 Desselse nete Kleine beek Kempen Schelde Nete Retie 
kk13 Zwarte nete Kleine beek Kempen Schelde Nete Dessel 
kk14 Looieindse nete Kleine beek Kempen Schelde Nete Retie 
kk4 desselse nete Kleine beek Kempen Schelde Nete Dessel 
kk5 Looieindse nete Kleine beek Kempen Schelde Nete Retie 
kk6 Scheppelijkse nete Kleine beek Kempen Schelde Nete Mol 
kk9 Grote nete Kleine beek Kempen Schelde Nete Balen 
kk8 Witte nete Grote beek Kempen Schelde Nete Retie 
kk11 Grote nete Grote beek Kempen Schelde Nete Meerhout 
KE3 Velpe Grote beek Schelde Demer Halen 
KE1 Velp Kleine beek Schelde Demer Kortenaken 
KE18 Poldersloot Polderwaterloop 

(overgang kleine beek)
IJzer IJzer Lo-Reninge 

KE10 Ringslot Polderwaterloop IJzer IJzer De Panne 
KE22 Reigersvliet Polderwaterloop IJzer IJzer Diksmuide 
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Voorafgaand aan deze selectie zijn veel meer waterlooptrajecten bezocht. Vele trajecten 
waren echt te soortenarm om te onderwerpen aan een gedetailleerde vegetatie-opname. De 
selectie weerspiegelt dan ook een ecologische kwaliteit die beter is dan de gemiddelde 
toestand in Vlaanderen. Voor elk van deze trajecten is voor het open water en voor de 
oevers een soortenlijst opgemaakt met per soort een gemiddelde Tansleyscore als maat 
voor abundantie. 

2.4.1 Berekenen van trofiescores 

Deze veldgegevens werden gebruikt om enerzijds bestaande trofiescores te berekenen die 
uitvoerig behandeld zijn in deel iV paragraaf 2.2. MTR (waterlopen Groot Britannië), GIS 
(waterlopen Frankrijk) en TRS (stilstaande wateren Groot Britannië) werden berekend voor 
open water en voor oever afzonderlijk. Daarnaast werd ook de STOWA-score voor 
zandsloten berekend. Deze laatste heeft een vergelijkbare methodiek als deze voor beken. 
Er wordt namelijk een type-eigen variant berekend en een trofiescore. Het referentiekader is 
echter een zandsloot en voor groeivorm is geen subscore beschikbaar.  
 
Een gelijke verdeling in 5 klassen laat toe om een kleurcode toe te kennen aan elke score 
volgens tabel 4.22. De trofiescores berekend voor de veldgegevens voor open water en voor 
de oever zijn samengevat in tabel 4.23 en 4.24.  
 
Tabel 4.22: indeling van de trofiescores in 5 gelijke klassen 
Klasse MTR GIS TRS Ellenberg-N 

1 >82 >8,2 <4 <2,6 
2 >64 – 82 >6,4 – 8,2 4 - <5,5 2,6 - <4,2 
3 >46 – 64 >4,6 – 6,4 5,5 - <7 4,2 - <5,8 
4 >28 - 46 >2,8 – 4,6 7 - <8,5 5,8 - <7,4 
5 <=28 <=2,8 8.5 - <10 7,4 - <9 

 
De trofiescores MTR, GIS, TRS en Ellenberg geven alle een zeer negatief beeld voor alle 
typen. TRS – de trofiescore ontwikkeld voor stilstaande wateren – is het meest strenge 
beoordelingssysteem. De variatie tussen de meetplaatsen is zeer beperkt en de klassen 
goed of zeer goed komen niet voor. Nochtans zijn enkel de beektrajecten met de meest 
soortenrijke en structuurrijke vegetatie meegenomen in de analyse. De STOWA-score voor 
trofie geeft voor de watervegetaties een veel positiever beeld en toont ook meer variatie. 
 
Voor elke trofiescore is er een ranking gemaakt van de 28 meetplaatsen (zie tabel 4.23 en 
4.24). Elke methode levert duidelijk een andere ranking op van de meetplaatsen. Voor de 
watervegetatie scoort meetplaats kk12 het beste volgens de GIS. Dezelfde opname komt 
volgens de MTR pas op de 12de plaats. AL7 scoort dan weer het best voor MTR maar komt 
voor Ellenberg-N pas op de 18e plaats.  
 
Tabel 4.23: Trofiescores watervegetatie. 

Ellenberg-N Ellenberg-R GIS MTR TRS Stowa 
zandsloot code Watertype 

score Rank score rank Score rank score rank score rank trofie type 
AL1 KB Kemp 6,08 4 7,54 25 4,56 10 44,1 3 8,52 4 8,2 0 
AL2 KB Kemp 6,72 22 7,36 18 4,5 11 35,5 17 9,31 21 18,3 1 
AL3 KB Kemp 6,41 19 6,93 8 4,62 9 43,3 4 8,04 1 48,6 0 
AL4 KB Kemp 6,73 23 7,26 13 4,5 12 39,6 8 9,17 19 20 0 
AL5 KB Kemp 6,76 24 6,91 7 4,45 14 32,7 22 9,48 26 18,9 0,5 
AL6 KB Kemp 6,97 27 7,29 16 4,49 13 33,9 19 9,34 23 36,4 0 
AL7 KB Kemp 6,4 18 7,39 22 4,74 6 54 1 8,49 3 12,6 0 
kk6 KB Kemp 6,08 5 7,05 9 4,93 2 49,5 2 8,38 2 25,3 0 

KE15 KB Kemp 6,26 9 7,23 12 4,08 23 35,8 13 9,11 16 16,2 0 
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KE15 KB Kemp 6,01 3 7,22 11 4,34 16 38,6 10 8,87 12 12,9 0,9 
KE15 KB Kemp 6,23 8 7,27 14 4,1 22 35,7 14 9,12 17 17,6 0 
kk14 KB Kemp 6,29 13 6,85 5 4,79 5 35,5 16 8,68 6 74,7 1 
kk5 KB Kemp 6,34 16 6,73 2 4,82 4 35,5 15 9,07 14 53,8 0 
kk9 KB Kemp 6,27 11 7,91 26 4,29 19 40,7 5 8,86 11 100 0 

KE32 KB Kemp 6,26 10 7,39 21 4,29 20 39,8 7 8,78 9 19,2 0 
KE32 KB Kemp 6,28 12 7,37 19 4,3 18 39,9 6 8,77 8 19,6 0 
KE32 KB Kemp 6,7 21 7,53 24 3,94 25 32,5 23 9,22 20 14,2 0 
kk10 KB Kemp 5,75 1 6,63 1 4,65 8 31,1 24 9,32 22 14,9 0,7 
kk4 KB Kemp 5,9 2 6,81 4 4,87 3 36,2 11 8,84 10 50,7 8,5 

kk12 KB Kemp 6,2 7 6,8 3 4,95 1 36,1 12 8,74 7 38,7 8 
kk13 KB Kemp 6,45 20 7,29 15 4,37 15 34,6 18 9,11 15 20,5 9,8 
kk8 GB Kemp 6,37 17 7,34 17 4,18 21 33,6 20 9,17 18 16,6 10,3 

kk11 GB Kemp 6,1 6 6,9 6 4,72 7 38,6 9 8,59 5 45,2 18 
KE3 GB zl/leem 6,29 14 7,06 10 3,71 26 30 27 8,9 13 100 14,3 
KE1 KB zl/leem 7,09 28 7,48 23 2,56 28 20,6 28 9,4 24 16,9 27,3 

KE18 Polderloop/ 
KB zl/leem 6,33 15 7,37 20 4,3 17 33,5 21 9,62 28 86,1 0 

KE22 Polderloop 6,96 26 8,05 27 3,66 27 30,5 25 9,48 25 80,9 0 
KE10 Polderloop 6,95 25 8,07 28 4 24 30,1 26 9,54 27 62,6 0 

 
Tabel 4.24: Trofiescores oevervegetatie. 

Ellenberg-N Ellenberg-R GIS MTR TRS Stowa 
zandsloot code Watertype 

score Rank score rank score rank score rank score rank trofie type 
AL1 KB Kemp 6,02 8 7,88 26 5,3 4 50 3 8,3 8 100 0 
AL2 KB Kemp 6,47 16 7,01 6 4,74 16 43,3 4 9,22 25 100 0 
AL3 KB Kemp 5,94 5 6,91 5 4,16 24 39,5 8 8,04 4 100 0 
AL4 KB Kemp 6,46 14 6,88 3 4,97 12 35,6 13 8,55 14 100 0 
AL5 KB Kemp 6,66 19 6,68 1 4,57 17 37,5 10 9,07 22 100 0 
AL6 KB Kemp 7,11 22 7,5 19 4,32 23 30,8 20 9,2 24 100 0 
AL7 KB Kemp 5,35 1 6,87 2 5,35 3 30 21 8,04 5 100 0 
kk6 KB Kemp 5,58 3 7,05 7 4,57 18 36 12 8,29 7 100 0 

KE15 KB Kemp 7,9 27 7,66 22 3,82 28 30 26 9,89 28 100 0 
KE15 KB Kemp 6,4 13 7,73 24 4,84 14 37 11 8,36 10 100 0 
KE15 KB Kemp 7,98 28 7,74 25 3,92 27 30 25 9,85 27 100 0 
kk14 KB Kemp 6,46 15 7,58 21 5,08 10 30 22 8,33 9 100 0 
kk5 KB Kemp 5,93 4 6,9 4 4,82 15 33,3 15 8,87 21 100 0 
kk9 KB Kemp 5,46 2 7,41 16 5,12 7 50 2 7,91 3 100 0 

KE32 KB Kemp 7,34 23 7,3 12 4,54 19 30 23 8,74 19 11,1 0 
KE32 KB Kemp 7,36 24 7,31 13 4,53 20 30 24 8,76 20 11,1 0 
KE32 KB Kemp 6,37 12 7,54 20 4,94 13 32,7 16 8,38 11 100 0 
kk10 KB Kemp 6,48 17 7,7 23 5,16 5 40 7 8,44 12 100 0 
kk4 KB Kemp 6,52 18 7,88 27 5,14 6 42 5 8,48 13 100 0 

kk12 KB Kemp 5,98 7 7,19 9 5,45 2 63,3 1 7,58 2 100 0 
kk13 KB Kemp 6,15 9 7,49 17 5,08 9 25,8 27 8,64 18 100 0 
kk8 GB Kemp 6,28 11 7,4 15 5,02 11 32,5 17 8,22 6 100 0 

kk11 GB Kemp 6,18 10 7,34 14 5,09 8 32,2 18 8,63 17 100 0 
KE3 GB zl/leem 7,45 25 7,49 18 4,43 21 31,4 19 9,11 23 100 6,9 
KE1 KB zl/leem 7,73 26 7,23 10 4,41 22 24,3 28 8,61 15 100 0 

KE18 Polderloop/ 
KB zl/leem 6,91 20 7,28 11 3,95 26 34,6 14 9,42 26 88 1,5 

KE22 Polderloop 7,04 21 7,11 8 4,01 25 40 6 7,3 1 100 0 
KE10 Polderloop 5,95 6 8,4 28 5,69 1 39,1 9 8,62 16 100 0 
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2.4.2 Berekenen van deelscores “kleine Kempense beek” 

Naast de trofiescores werden de deelscores - uitgewerkt voor de Kleine Kempense Beek – 
berekend: 

• TS-score: Een typespecificiteitsscore voor de water- en de oevervegetatie; 
• V-score: Een storingsscore voor de water- en de oevervegetatie; 
• G-score: Een groeivormscore. Hiervoor werden de water- en oevervegetatie samen 

genomen. Er wordt nagegaan of alle groeivormen – in de volledige gradient van open 
water tot oeverrand – die verwacht worden in het type aanwezig zijn. 

 
De voorlopige indeling van de deelscores in 5 klassen – besproken in deel IV paragraaf 2.3 - 
is weergegeven in tabel 4.25. Vermits de deelscores complementair zijn, komt de laagste 
score overeen met de eindscore (“one out – all out” principe). 
 
De deelscores voor de meetplaatsen van het type ‘kleine Kempense laaglandbeek’ zijn 
weergegeven in tabel 4.26. Globaal genomen geeft dit een positiever beeld dat 
typespecifieker is. Dezelfde trajecten door 3 personen bemonsterd geven telkens één 
afwijkende score. Deze komt overeen met de meest afwijkende vegetatie-opname waarbij de 
afbakening oever-water veel breder geïnterpreteerd is (zie ook Deel III, par. 3.3).  
 
Tabel 4.25: Voorstel voor indeling deelscores “kleine kempense beek” in 5 klassen 
Klasse TS-score V-score G-score 

1 >= 0,60 <= 0,2 > 7 
2 0,50 – <0,60 >0,2 – 0,4 5 of 6 
3 0,35 – <0,50 >0,4 – 0,6 3 of 4 
4 0,20 – <0,35 >0,6 – 0,8 2 
5 < 0,20 >0,8 1 

 
Tabel 4.26: EQR “kleine Kempische laaglandbeek” 

code Watertype TS-water V-water TS-oever V-oever Groeivorm EQR-klasse
AL1 KB Kemp 0,48 0,32 0,50 0,01 6 3 
AL2 KB Kemp 0,50 0,27 0,50 0,14 7 2 
AL3 KB Kemp 0,57 0,05 0,50 0,04 5 2 
AL4 KB Kemp 0,48 0,22 0,50 0,05 5 3 
AL5 KB Kemp 0,53 0,14 0,50 0,06 5 2 
AL6 KB Kemp 0,54 0,24 0,49 0,27 5 3 
AL7 KB Kemp 0,49 0,08 0,50 0,08 6 3 
kk6 KB Kemp 0,47 0,23 0,50 0,08 5 3 

KE15 KB Kemp 0,46 0,46 0,50 0,42 7 3 
KE15 KB Kemp 0,45 0,48 0,50 0,41 7 3 
KE15 KB Kemp 0,55 0,34 0,50 0,24 7 2 
kk14 KB Kemp 0,53 0,18 0,51 0,20 6 2 
kk5 KB Kemp 0,64 0,20 0,50 0,15 6 2 
kk9 KB Kemp 0,37 0,28 0,51 0,08 6 3 

KE32 KB Kemp 0,39 0,43 0,50 0,02 6 3 
KE32 KB Kemp 0,40 0,42 0,50 0,02 6 3 
KE32 KB Kemp 0,34 0,41 0,50 0,06 7 2 
kk10 KB Kemp 0,45 0,35 0,50 0,16 7 3 
kk4 KB Kemp 0,65 0,17 0,50 0,19 6 2 

kk12 KB Kemp 0,68 0,09 0,50 0,12 7 2 
kk13 KB Kemp 0,54 0,21 0,50 0,04 7 2 
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Voor het type ‘kleine Kempense laaglandbeek’ is de score voor de typespecificiteit van de 
watervegetatie vaak doorslaggevend. 

2.4.3 Berekenen van deelscores “Polderloop zoet” 

Er zijn 2 polderlooptrajecten en 1 traject gelegen op de overgang van Kleine beek naar 
polderloop bemonsterd (zie tabel 4.21). Op deze trajecten zijn de scores voor “polderloop 
zoet” toegepast (zie tabel 4.27). Voor dit type is de diversiteit aan groeivormen samen met 
de type-specificiteit of de storingsscore van de watervegetatie doorslaggevend in de 
beoordeling. 
 
Om aan te geven dat de deelscores typegebonden zijn, hebben we - ter vergelijking - voor 
dezelfde trajecten ook de deelscores voor de “Kleine Kempense Beek” berekend (zie tabel 
4.28). Vooral voor de typespecifiteit van de watervegetatie – de deelscore die voor 
kempense laaglandbeken vaak doorslaggevend is - is er een zeer duidelijke verschuiving 
merkbaar.  
 
Tabel 4.27: EQR “Polderloop Zoet” 

code Watertype TS-water V-water TS-water V-oever Groeivorm EQR-klasse 
KE18 grens polderloop zoet/kleine beek 0,49 0,26 0,5 0,35 5 3 
KE22 Polderloop zoet 0,5 0,43 0,5 0,02 6 3 
KE10 Polderloop zoet 0,37 0,46 0,5 0,18 8 3 

 
Tabel 4.28: Toepassen scoresysteem “Kleine Kempense laaglandbeek” op polderloop-
trajecten. 

code Watertype TS-water V-water TS-oever V-oever Groeivorm EQR-klasse 
KE18 grens polderloop zoet/kleine beek 0,24 0,51 0,495 0,35 3 4 
KE22 Polderloop zoet 0,04 0,74 0,5 0,02 3 5 
KE10 Polderloop zoet 0,12 0,49 0,5 0,03 5 5 

2.4.4 Relatie deelscores – trofiescores 

Tenslotte werd nagegaan of er een verband bestaat tussen de berekende trofiescores en de 
deelscores ontwikkeld voor “kleine kempense beek” en “zoete polderwaterloop”. Enkel voor 
de watervegetatie werd een verband aangetroffen met enkele trofiescores. De significante 
correlaties zijn weergegeven in tabel 4.29 en in de figuren 4.23-4.25.  
 
Tabel 4.29: Significante correlaties (Spearman Rank Order Correlation) tussen de 
deelscores voor de watervegetatie en de trofiescores. 

Variabele 1 Variabele 2 N R t(N-2) p-waarde 
Typespecificiteit (TS-water) Gem. Ellenberg-R water 24 -0,555628 -3,134508 0,004820 
Typespecificiteit (TS-water) Trofiescore GIS-water 24 0,537122 2,986734 0,006800 

Storingsscore (S-water) Trofiescore GIS-water 24 -0,740152 -5,162730 0,000036 
 
Het referentiekader voor polderlopen houdt rekening met een hoge voedselrijkdom die bij het 
type hoort. Vandaar dat vooral de scores voor polderlopen (zoals meetplaats KE22) meestal 
afwijkend zijn t.o.v. de andere meetplaatsen. 
 
Tussen de MTR-score en de deelscores werd geen enkel significant verband aangetroffen; 
wel tussen de GIS-score en de deelscores typespecificiteit en verstoring. Tussen de 
Ellenberg-N-score en de deelscores werd ook geen enkele significante correlatie 
aangetroffen; wel tussen de Ellenberg-R-score en de deelscore voor typespecificiteit. 
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Figuur 4.23: Correlatie tussen de deelscore voor verstoring en de GIS-score voor de 

watervegetatie  
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Figuur 4.24: Correlatie tussen de deelscore voor typespecificiteit en de GIS-score voor de 

watervegetatie  
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Figuur 4.25: Correlatie tussen de deelscore voor typespecificiteit en de gemiddelde 

Ellenbergwaarde voor het R-getal 
 

2.4.5 Besluit proefopzet scoresysteem : 

Uit de berekende scoresystemen - toegepast op de beperkte dataset opgezet voor dit project 
- kunnen de volgende (voorlopige) besluiten getrokken worden: 
• De deelscores ontwikkeld voor de KRW zijn typespecifiek. De deelscores voor ‘kleine 

Kempense beek’ en ‘zoete polderloop’ zijn zeer verschillend en geven een typespecifieke 
eindbeoordeling. 

• Voor het type ‘kleine Kempense beek’ is vooral de deelscore voor de typespecificiteit 
van de watervegetatie doorslaggevend. 

• Voor het type ‘zoete polderloop’ bepaalt vooral het aantal groeivormen samen met de 
typespecificiteitscore of de storing-score van de watervegetatie de eindklasse. 

• De deelscores ontwikkeld voor de KRW tonen meer variatie tussen de beektrajecten dan 
de trofiescores en de verschillen geven een beter beeld van de afstand tot de referentie. 

• De trofiescores zijn niet typespecifiek en de variatie tussen de meetplaatsen is beperkt 
(zie ook besluit in paragraaf  2.2.4). 

• De trofie-scoresystemen geven elk een andere ranking van de meetplaatsen. 
• Van de klassieke trofiescores is enkel de GIS-score – ontwikkeld voor rivieren in Frankrijk 

– gecorreleerd met enkele deelscores ontwikkeld voor de KRW.  
• Verwacht wordt dat geen enkele trofiescore geschikt is om rivieren van voedselrijke typen 

te beoordelen. 
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2.5 Besluit voor het scoresysteem ‘rivieren’ 

De besluiten voor het scoresystemen ‘rivieren’ vertonen een grote overeenkomst met de 
besluiten die in paragraaf 1.16 genomen zijn voor de ‘meren’. Ook hier lijkt ook voor de 
beoordeling van de macrofyten een multimetrische methode het meest aangewezen.  
 
Voor elk riviertype dient aangeduid te worden welke plantensoorten type-specifiek zijn, 
welke soorten storingsindicatoren zijn en welke groeivormgroepen er verwacht worden. 
Met deze indicatorwaarden worden 5 deelscores berekend: een typespecificiteitsscore voor 
de water- en voor de oevervegetatie, een verstoringsscore voor de water- en voor de 
oevervegetatie en een score voor de diversiteit aan groeivormen. De 5 deelscores zijn 
complementair. Dat is de rede dat de laagste score uiteindelijk de eindklasse bepaalt. Dit 
komt overeen met het ‘one out – all out’ principe dat in de KRW gehanteerd wordt om - 
tussen de scores voor de verschillende organismegroepen - een afweging te maken.  
 
Op dit ogenblik is er reeds een eerste voorstel uitgewerkt voor de indicatorwaarden die bij de 
volgende typen horen: 
• type ‘kleine Kempense laaglandbeek’ en  
• type ‘polderloop’ opgesplitst in 3 deeltypen nl. ‘zoet’, ‘zilt’ en ‘brak tot zout’. 
 
De multimetrische benadering levert een robuste methode op die voldoet aan de eisen van 
de EKW: 
• de methode is type-specifiek; 
• de methode toont aan welke component zwak of sterk scoort; 
• de methode laat toe om - binnen een type - waterlopen onderling met elkaar te 

vergelijken; 
• via de groeivormenscore wordt een belangrijke link gemaakt met de andere 

organismegroepen; 
• alle deelscores samen geven een totaalbeeld van de rol die macrofyten spelen binnen de 

ecologische beoordeling. 
 
Net zoals bij de meren vergt deze methode slechts minimale aannamen met betrekking tot 
de referentietoestand en houdt ze rekening met de toestand van zowel water- als 
oevervegetatie. Een vergelijking met de trofiescores die in verschillende lidstaten in gebruik 
zijn, geeft aan dat de multimetrische methode momenteel de voorkeur geniet. Maar een 
verdere validatie - met een eventuele herschaling van de klassegrenzen  - blijft noodzakelijk.  
 
Tot slot wordt in figuur 4.26 een synthese van de voorgestelde opname- en 
beoordelingsstrategie voor de categorie ‘rivieren’ weergegeven. 
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Opname:

Selectie 100m-trajecten na een globale analyse van het waterlichaam

Om de 3 jaar: toepassen 10X10 m-methode per traject

Berekenen gemiddelde abundantie (of frequentie):
afzonderlijk voor water- en oevervegetatie

Beoordeling:
5 deelscores:

• TS-score: typespecifieke soortensamenstelling: water en oever
• V-score: aandeel storingsindicatoren: water en oever

• G-score: diversiteit aan groeivormen

Laagste score = eindscore

 
 

Figuur 4.26: Overzicht van de voorgestelde werkwijze voor opname en beoordeling van de 
vegetatie in de categorie rivieren. 
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Deel V : Vergelijking REFCOND-handleiding 

De Europese handleiding voor het bepalen van referentiecondities en voor de opmaak van 
ecologische beoordelingsmethoden (CIS-REFCOND 2003) is reeds in verscheidene 
hoofdstukken uitvoerig aan bod gekomen. Om de overeenkomsten met en toepassingen in 
Vlaanderen samen te vatten worden de verschillende stappen nogmaals kort overlopen in 
tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1: Vergelijking van de gevolgde werkwijze en voorgestelde methode met door de 
KRW opgelegde kenmerken en elementen uit de REFCOND-guidance. 

KRW / REFCOND 
macrofyten 

Invulling Vlaanderen vertaling naar 
scoresysteem 

Begrippenkader KRW 
referentiekader: 
type-specifieke benadering 

systeem B typologievoorstel 
Vlaanderen (Jochems et al. 2002) 

specifiek uitgewerkt voor 1 type in 
de categorie meren en 2 typen in de 
categorie rivieren 

ecologische status:  
mate van afwijking t.o.v. 
‘natuurlijke’ 
levensgemeenschappen met 
aandacht voor structuur en 
functie 

bepalen typespecifieke 
soortensamenstelling; analyse rol 
van macrofyten in aquatisch 
systeem, met bijzondere 
aandacht voor de criteria uit de 
definities van de KRW 

samenstelling  vegetatie vertalen in 
beperkt aantal elementaire - maar 
complementaire – metrics 

invullen biologisch 
kwaliteitselement “waterflora” 

afbakenen begrip ‘macrofyten’;  
uitbreiding tot ‘inundatiezone’ 

oplijsten relevante taxa voor rivieren 
en meren; inclusief unieke codering 

Verplichtingen vermeld in KRW 
inrekenen taxonomische 
samenstelling 

determinatie tot op laagst 
mogelijk taxonomisch niveau, 
meestal soortniveau  
(draadalgen als groep) 

vegetatie-opname met soortenlijst 

inrekenen abundantie pragmatische keuze tussen 
methoden voor schatten van 
abundanties 

voorkeur 5-delige abundatiescore; 
afstemming buurlanden 
noodzakelijk 

beoordeling i.f.v. watertype i.f.v. voorgestelde regionale 
typologiën  

alle metrics worden ingevuld 
volgens watertype 

beoordeling op niveau 
waterlichaam 

zowel voor water- als 
oevervegetatie op basis van 
afzonderlijke opnamen  

meren: ‘uitmiddelen’ alle segmenten 
(‘volledige opname’) of enkel 
geselecteerd segment (‘beperkte 
opname’) 
internationale afstemming 
noodzakelijk 

voorgestelde criteria 
taxonomische samenstelling*:  
1. afwijking t.o.v. type-
specifieke soorten-
samenstelling,  
2. aantal taxa in bereik van 
referentie 

1. aanduiding typespecificiteit per 
soort;  
2. geen bruikbare aanduidingen 
te geven op niveau van grote 
typen (cf. natuurlijke variatie; zie 
echter criterium functionele 
volledigheid) 

1. relatief scoren van 
typespecificiteit middels weging 
naar abundantie;  
2. diversiteit impliciet verweven met 
score voor functionele volledigheid 

voorgestelde criteria 
abundantie*:  
1. bijna alle taxa met 
abundantie zoals verwacht bij 
referentiebereik,  
2. totaal begroeid oppervlak 
zoals verwacht bij 
referentiebereik 

1. momenteel geen 
watertypespecifieke abundaties 
per taxon aan te geven;  
2. meren: mate van 
vegetatieontwikkeling; rivieren: 
niet bruikbaar (cf. 
ruimingsproblematiek) 

2. meren: score waarin 
onvoldoende of overmatige 
ontwikkeling (incl. ruwe PVI-
schatting) op normaliter 
begroeibaar oppervlak tot uiting 
komt 

voorgesteld criterium 
afwezigheid ‘bacterial tufts 

rivieren: rioolschimmel; 
meren: (cyano)bacteriële films 

aanwezigheid wordt genoteerd per 
opname en doorgerekend in metrics 
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and coats’ (bij organische 
verontreiniging)* 
ontwikkelen 5-delige EQR 5-delige EQR’s voor afzonderlijke 

metrics (water- en, indien van 
toepassing, oevervegetatie); 
toepassen ‘one out, all out’ 
principe 

metrics: typespecifiteit, 
storingsindicatie, structurele 
diversiteit, p.p. mate van submerse 
vegetatieontwikkeling 

Aanvullende richtlijnen REFCOND-handleiding 
overige criteria:  
1. impact neofyten;  
2. verstoring;  
3. functionele volledigheid;  
4. indicatoren hoge 
ecologische kwaliteit 

1. neofyten (sensu antropogeen 
geïntroduceerd) worden bij 
beoordeling typespecifieke 
soortensamenstelling 
doorgerekend; 2. relatief aandeel 
van betrouwbare indicatoren voor 
verontreiniging (i.c. vooral 
eutrofiëring/verzuring; lijst per 
watertype); 3. op basis aanwezige 
groeivormen; 4. 
watertypespecifieke oplijsting 

2. scores met relatieve weging naar 
abundantie; 3. en 4. afweging t.o.v. 
basisscore (bij goed functioneren 
minimaal aantal vertegenwoordigde 
groeivormen; evt. opwaardering 
meer gevoelige groeivormen en 
taxa) 

bepalen referentiecondities: 
referentiesites 
historische gegevens 
paleoreconstructie 
modellering 
expertbeoordeling 

hoofdzakelijk expertoordeel;  
algemene proceskennis, 
historiek, tevens – in beperkte 
mate – paleoreconstructie en 
minder gestoorde sites 
rivieren: link ecoregio’s 

afwijking t.o.v. van maximale score 
overeenkomstig met laagste 
abundantieniveau wordt als 
mogelijke natuurlijke varatie binnen 
ZGET/ZGEP  beschouwd 

keuze indicatoren:  
- betrouwbare indicatie  
- significante impacts 
Algemene criteria: relevantie, 
gevoeligheid, bereik, gekende 
referentie, variabiliteit, 
betrouwbaarheid 

afwijking van typische 
soortensamenstelling; ‘sterke 
‘indicatoren voor 
eutrofiëring/verzuring; impact-
gerelateerde wijziging van 
structurele diversiteit en 
productiviteit 

metrics opgevat als afzonderlijke 
EQR’s; aantoonbare verbanden 
tussen eindoordeel en impact-
gerelateerde fysisch-chemische 
toestandsvariabelen 

valideren/aanpassen 
klassegrenzen 

onvoldoende gegevens: nog uit te 
voeren (intercalibratie, eerste 
monitoring); onvoldoende 
referenties voor ‘statistische’ 
benadering 

voorlopige, pragmatische, 
klassegrenzen op basis van benutte 
abundantieschaal 

inschatten fouten: 1. 
natuurlijke ruimtelijke variatie, 
2. bemonstering en analyse 
(opname), 3. natuurlijke 
temporele variatie, 4. 
toedeling aan kwaliteitsklasse 

1. en 2. beperkte empirische 
analyse (cf. deel III), aangepaste 
opnamemethodiek; 3. 
gevoeligheid verminderen door 
relatieve weging metrics; 4. kans 
op type 2 fouten verlagen door 
meerdere metrics 

2. meren: enkel op niveau van 
soortenaantal, rivieren: op niveau 
van waarnemer en soortenaantal; 3. 
mogelijkheid opname lente en 
zomer  

infrastructuur: 
1. databank 
2. expertise 
3. organisatiestructuur 

1. link met bestaande databanken 
gezocht; 2. experten in 
Vlaanderen samengebracht in 1 
project 

link FLORADATABANK Vlaanderen 
Organisatiestructuur en 
expertenkoppeling is nog niet 
uitgebouwd. 

publieke participatie stuurgroep stuurgroep 
documentatie referenties en 
klassegrenzen 

dit rapport dit rapport 

* zie CIS-REFCOND (2003, Tool 2, p. 55) 
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Deel VI : Selectie monitoringlocaties 

1 Inleiding 
In deel II (tabel 2.7) werd reeds aangegeven dat een interkalibratiemeetnet voor de KRW bij 
voorkeur steunt op een specifieke selectie van meetpunten die gebruik maakt van abiotische 
criteria. Deze criteria zijn echter momenteel niet voorhanden. In dit rapport kunnen enkel – 
vooral steunende op de macrofytendata – een aantal voorstellen geformuleerd worden. 
 
De interkalibratie-oefening vergt dat een aantal wateren in het veronderstelde grensgebied 
'goed tot matig' (m.a.w. EQR ≈ 0,6, de minimale doelwaarde) uitgekozen worden om de 
uitkomsten van de gekozen beoordelingsmethoden op elkaar af te stemmen. Dit is geenszins 
voor de hand liggend omdat de hiervoor noodzakelijke beoordelingsmethoden nog niet de 
facto geïmplementeerd zijn. De beschikbare informatie om een expertkeuze te ondersteunen 
is wat Vlaanderen betreft ook zeer beperkt. Dus zelfs indien we uitsluitend vanuit de 
“macrofytenkennis” vertrekken is het moeilijk om een onderbouwd voorstel te formuleren. 
 

2 Interkalibratiesites 'meren' 
Auteur: Luc Denys 
 
Voor meren is beroep gedaan op de informatie die verzameld is in het kader van VLINA 
97/02 (Denys et al. 2000; 186 plassen) en meer recent door het IN ingezamelde gegevens 
aangaande een 40-tal bijkomende wateren. Getracht is om interkalibratiesites te spreiden 
over zoveel mogelijk verschillende watertypen, zowel in de zin van de Vlaamse - als van de 
interkalibratietypologie26. Uit overleg met de stuurgroep bleek dat een beperking tot wateren 
met een oppervlakte van minstens 50 ha niet wenselijk was; wel is, in de mate van het 
mogelijke, de voorkeur aan relatief grote wateren gegeven. Bij de keuze is vooral rekening 
gehouden met de beschikbare biotische gegevens: in het bijzonder de macrofyten, 
fytobenthos en perifyton en - in de mate van het mogelijke - de watersamenstelling; 
macrofauna en visstand zijn nagenoeg of geheel niet in rekening gebracht. Met een zekere 
standvastigheid van het vegetatiebeeld en het ontbreken van recente veranderingen in het 
beheer werd eveneens getracht rekening te houden. De selectie is hier dus in het geheel niet 
gebeurd op basis van de aanwezige ‘pressures’, maar louter op de waargenomen actuele 
(hoofdzakelijk biotische) toestand. Vermits enkel voor de 'alkalische, matig-ionenrijke, 
voedselrijke wateren' een conceptbeoordeling partim. macrofyten is uitgewerkt, diende de 
keuze bij andere watertypen en voor andere organismen volledig op expertbeoordeling te 
berusten. Enkel de vegetatiekarakteristiek wordt hier kort besproken. 
 
Uit 5.2 (Tabel 3.15) blijkt dat 10 wateren uit de VLINA-selectie, gerekend tot het 'alkalische, 
matig-ionenrijke, voedselrijke' type een partiële EQR van minstens 0,6 behalen. De 
uiteindelijke EQR bij toepassing van alle beoordelingscriteria kan niet hoger, maar wel lager 
zijn. De submerse bedekking en afmetingen in acht nemend, lijkt nr. 195, Natuurreservaat 
Blokkersdijk (Antwerpen, ca. 50 ha, gemiddelde diepte ca. 0,7 m), hieruit een goede keuze. 
De vegetatie is hier indicatief voor zeer voedselrijke omstandigheden en ontbeert meer 
eutrofiëringsgevoelige soorten, maar is niettemin nog vrij soortenrijk en relatief goed 
gestructureerd. Hierdoor lijkt een waardering op de grens tussen 'goed' en 'matig' wat dit 
criterium betreft gerechtvaardigd. Blokkersdijk is, op de limiet qua grootte, als een L-C6-meer 
(centraal laagland, zeer ondiep, kalkrijk, groot) te beschouwen. Eutrofiëring is hier de 
voornaamste druk. In 1998 werd een mediaan TP-gehalte van niet minder dan 0,52 mg L-1 

                                                 
26 Zie 'Overview of common intercalibration types and guidelines for the selection of intercalibration sites" 
(http://forum.europa.eu.int/Members/irc/en/wfd/library; / E Working groups/ New WG 2A - Ecological Status). 
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gemeten. De concentratie van organische stikstof bedroeg 1,63 mg L-1 en van chlorofyl a 90 
µg  L-1; de mediane zuurstofverzadiging 126 %. 
 
Eveneens gerekend tot de 'alkalische, matig-ionenrijke' wateren, maar ditmaal het 
voedselarmere type is het Torfbroek (Berg, ca. 0,04 ha, gemiddelde diepte ca. 0,8 m). Dit 
type is in Vlaanderen maar erg beperkt vertegenwoordigd (wellicht enkel het vijvercomplex 
Torfbroek - Ter Bronnen). De submerse vegetatiebedekking is heden gering, maar enkele 
bijzondere soorten zijn, wellicht mede als gevolg van actief beheer, (nog) wel aanwezig 
(Chara aspera, Potamogeton coloratus, Utricularia minor). Vooral Nymphaea alba en 
Phragmites zijn evenwel aspectbepalend. Verwacht mag worden dat vooral de gevoeligheid 
van de beoordelingsmethode voor de mate van vegetatieontwikkeling hier doorslaggevend 
zal zijn. De plas in het reservaat Torfbroek kan bij het type L-C5 ondergebracht worden 
(centraal laagland, zeer ondiep, kalkrijk, klein). Eutrofiëring is hier de voornaamste druk. In 
1998 was het TP-gehalte steeds lager dan de detectiedrempel; de mediane waarde voor 
organische stikstof bedroeg 0,6 mg L-1, de zuurstofverzading 92 %. 
 
Met de Gavers te Harelbeke (ca. 60 ha, gemiddelde diepte ca. 7,3 m) wordt één van de 
weinige Vlaamse wateren van het 'voedselrijke, grote, diepe' type met een nog redelijk goed 
ontwikkelde en soortenrijke watervegetatie opgenomen. Deze omvat, ondermeer, enkele 
meer algemene  kranswieren (Chara contraria, C. vulgaris), Elodea nuttallii, Ceratophyllum 
demersum, Potamogeton pectinatus en de meer tolerante breedbladige fonteinkruiden, 
Potamogeton crispus en P. lucens. De Gavers rekenen we tot het L-C2-type (centraal 
laagland, ondiep, kalkrijk, groot). Nauwkeurige vegetatieopnamen werden in 1998 gemaakt 
door W. Rommens (persoonlijke mededeling, 2000). Eutrofiëring is de voornaamste druk. In 
1999 werden volgende waarden gemeten (bemonsteringsplaats VLINA97/02): TP < 0,07 mg 
L-1, chl a 6,1 µg L-1, organische N 1,1 mg L-1 en zuurstofverzadiging 126 %. 
 
Grotere, minder sterk gebufferde wateren zijn hoofdzakelijk in de Kempen gesitueerd. 
Meestal betreft het relatief jonge afgravingen27. Hiervan is de Mellevijver te Turnhout (ca. 30 
ha, gemiddelde diepte ca. 6 m) één van de meest bijzondere wat vegetatie betreft. Naast 
een diverse soortensamenstelling, vindt men hier een goede ontwikkeling van isoëtiden en 
kranswieren (Denys et al. in druk), waaronder een vrij groot aantal zeldzame soorten 
(ondermeer Baldellia ranunculoides, Littorella uniflora, Luronium natans, Nitella gracilis, N. 
translucens, Potamogeton gramineus…). De exoot Elodea nuttallii is, wat biomassa betreft, 
echter één van de meer belangrijke soorten. De afgraving wordt gebruikt voor plankzeilen en 
hengelen, waarvoor ook gedeelten van de oever zijn ingericht. Hoogstwaarschijnlijk werden 
nog in het vrij recente verleden herbiciden toegepast ten behoeve van het recreatieve 
gebruik, mogelijk met nog steeds voelbare wijzigingen in de vegetatie tot gevolg (sterke 
achteruitgang Ranunculus aquatilis?). Ondanks het gunstige vegetatie-aspect (veeleer 'goed' 
dan 'matig') is ook hier van een duidelijke verstoring sprake. In de Vlaamse typologie valt de 
Mellevijver in de categorie van de 'voedselarmere, grote, diepe'  wateren. Als 
interkalibratietype is het een L-C3-meer (centraal laagland, ondiep, klein, kiezelhoudend, 
matige alkaliniteit). Ook hier is eutrofiëring de voornaamste druk. De maximale 
orthofosforconcentratie bedroeg 0,092 mg L-1 in de winter van 2000 en de mediane totale 
anorganische stikstofconcentratie (winter 2000- herfst 2001) 0,16; de mediane 
zuurstofverzadiging voor deze periode was 106,3 %.  
 
De bij het Groot Schietveld aansluitende E10 plas te Wuustwezel (ca. 20 ha, gemiddelde 
diepte nog te bepalen) wordt eveneens tot de 'voedselarmere, grote, diepe'  wateren 
gerekend, maar heeft een lagere alkaliniteit, zodat het een L-C4 interkalibratietype betreft 
(centraal laagland, ondiep, klein, kiezelhoudend, lage alkaliniteit). Recreatie blijft zeer 
beperkt (vooral duiken). De watervegetatie is (voor zover reeds bekend; diepere delen zijn 
nog niet onderzocht), vrij soortenarm en banaal (ondermeer Eleocharis multicaulis, 
                                                 
27 De meeste wateren met lagere alkaliniteit in Vlaanderen zijn erg klein in verhouding tot de 50 ha grens. 
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Equisetum fluviatile, Juncus bulbosus, Potamogeton natans, Scirpus fluitans, Sphagnum 
denticulatum), maar niettemin toch beter ontwikkeld dan in de meeste soortgelijke wateren. 
Een waardering in het grensgebied matig/goed valt te verwachten. Ondanks de geringere 
buffering lijkt eutrofiëring ook hier de voornaamste bedreiging. In 1998 was de TP-
concentratie steeds lager dan 0,07 mg L-1. De mediane waarde voor organische stikstof was 
0,43 mg L-1 en voor chlorofyl 4,25 µg L-1, bij een zuurstofverzadiging van 102,6 %. 
 

3 Interkalibratiesites 'waterlopen' 
Auteur: Anik Schneiders 
 
Om na te gaan welke waterlichamen in aanmerking komen voor de interkalibratie-oefening 
voor macrofyten zijn voorlopig 2 digitale databronnen voorhanden. Enerzijds zijn er de 
vegetatie-opnamen, uitgevoerd in het het kader van dit project (zie tabel 4.21). Het aantal 
trajecten is zeer beperkt maar enkele soortenrijke en goed ontwikkelde vegetaties zijn 
opgenomen, het vooropgestelde veldprotocol werd toegepast en de data zijn zeer 
gedetailleerd. De trajecten met een goede eindscore in tabel 4.26 en 4.27 zijn dan ook alle 
geschikt om opgenomen te worden in een interkalibratie-oefening. 
 
Daarnaast beschikken we over een zeer uitgebreide dataset met zeer ruwe vegetatie-
opnamen verspreid over heel Vlaanderen. Deze data zijn o.a. gebruikt bij de analyse van de 
trofiescores. De data zijn echter niet gedetaileerd genoeg om de 5 deelscores te berekenen. 
Er werd wel getracht om op basis van de 100m-soortenlijst een typespecificiteitsscore te 
berekenen.  
 
Deze score werd in verband gebracht met andere scores die voorhanden waren voor 
hetzelfde traject, nl.: 
• Biotische score “BBI”: de Belgische Biotische Index, een macro-invertebratenindex die 

varieert van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed); 
• Chemische score “CI”: de Chemische Index die steunt op een combinatie van 

zuurstofhuishouding, organische belasting en ammoniumconcentratie en die varieert van 
3 (zeer goed) tot 15 (zeer slecht); 

• Beleidsscore “Prio”: steunende op de ecologische inventarisatie van beken in 
Vlaanderen, zijn een aantal waterlopen geselecteerd met een hoge prioriteit voor 
bescherming en herstel. Beken met score 1 zouden (op basis van de huidige kwaliteit en 
de huidige bestemmingen voor de oever) natuur als hoofdfunctie moeten kunnen krijgen. 
Indien ze score 2 toegewezen krijgen betekent dit dat in de toekomt een hoofdfunctie 
natuur een haalbare kaart is. Score 3 duidt op een verwevingsfunctie (meestal van natuur 
en landbouw). Waterlopen met functie 4 zijn zeer belangrijke verbindingswegen voor 
waterlopen met score 1, 2 of 3. deze scores geven vooral de potenties over langere 
trajecten weer (Schneiders et al. 1995). 

 
Op die manier konden een beperkt aantal trajecten geselecteerd worden die voor 
macrofyten, invertebraten en waterkwaliteit (redelijk) goed scoren en bijgevolg in aanmerking 
komen als interkalibratiesite. Tabel 6.1 geeft een overzicht van de geselecteerde waterlopen. 
Deze trajecten dienen echter opnieuw aan een veldbezoek onderworpen te worden 
vooraleer ze definitief geselecteerd kunnen worden. 
 
Enkel voor de typen ‘Kleine Kempense Beek’ en ‘Polderloop’ kon de type-specifieke score 
toegepast worden. Voor de andere trajecten zijn de “typespecificiteitsscores” niet gebaseerd 
op een type-specifiek referentiekader. Deze scores - in cursief gezet - kunnen enkel als 
richtinggevend beschouwd worden. 
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Voor de ‘Kleine Kempense beek’ komt het waterlichaam van de Desselse Nete, de 
Looiendse Nete en de Zwarte Nete zeker in aanmerking. Voor deze trajecten tonen beide 
datasets voor alle scores dat de meetplaatsen in aanmerking komen voor een interkalibratie. 
 
Voor de polderlopen komt – op basis van de projectgegevens - de Reigersvliet (KE22 in 
tabel 4.27) zeker in aanmerking. Van dit traject zijn geen andere gevens beschikbaar. 
Onderzoek van Vanhecke et al. toont aan dat ook de Uitkerkse Polder in aanmerking kan 
komen. Van een groot aantal meetplaatsen zijn er 2 datareeksen voor macrofyten 
beschikbaar: een eerste dataset verzameld in de periode 1980-1981 en een tweede dataset 
in 2000. De macrofytensamenstelling is recent wel zeer sterk achteruit gegaan. (Schneiders 
et al. 1995; Vanhecke et al. in voorbereiding). In tabel 6.1 is op basis van de oude gegevens 
ook voor de overige polderlopen een eerste selectie gemaakt. Deze gegevens zijn echter 
enkel richtinggevend en extra veldonderzoek is vereist om een definitieve selectie te maken. 
 
Voor Grote Kempense Beek staat de methode nog niet op punt. De datasets geven wel aan 
dat Grote en Kleine Nete waarschijnlijk in aanmerking komen voor de interkalibratie-
oefening. De fysisch-chemische waterkwaliteit en de invertebratenscores tonen een goede 
kwaliteit. De macrofytendata tonen goed ontwikkelde vegetaties die – volgens een 
richtingegevende score van “Kleine Kempense Beek” – ook duiden op een goede 
ecologische kwaliteit. 
 
Tabel 6.1: Mogelijke selectie van waterlooptrajecten die in aanmerking komen voor de 
interkalibratie-oefening en die behoren tot het type ‘kleine Kempense Beek’ en ‘polderloop’. 

Opnnr TS-
BK 

TS-
Pol 

Aantal 
Srt BBI CI Waterloop-naam Waterloop-

type prio Project-
nummer 

X-
coordinaat 

Y-
coordinaat 

MS8 0,63  7 6 3 Abeek KB Kemp 2 AL1, AL2, 
AL4, AL7 240055,5789 209043,2383

KN4 0,64  11 8 5 Achterste Nete KB Kemp 2  202670,11 213713,3 

KN10 0,94  4 7 4 Desselse Nete KB Kemp 2 kk4,kk12 200866,2 216119 

KN10L 0,64  11 7 4 Desselse Nete KB Kemp 2 kk4,kk12 200866,2 216119 

KN13 0,67  9 7 4 Klein Neetje KB Kemp 2  197623,5 216547,81 

KN24 0,73  5 7 4 Looiendse Nete KB Kemp 2 kk5, kk14 202887,3 221860,11 

KN14 0,54  13 7 4 Looiendse Nete KB Kemp 2 kk5, kk14 196688,8 217522,2 

MA27 0,80  8 7 3 Marksken KB Kemp 2  185562,8271 234116,6809

GN5 0,79  4 6 4 Scheppelijkse 
Nete KB Kemp 3 kk6 205567,2 210350,8 

KN5 0,56  7 8 3 Voorste Nete KB Kemp 2  202148,5 213821,8 

KN11 0,60  8 7 4 Zwarte Nete KB Kemp 2 kk10, 
kk13 199056,91 215331,8 

KN9 0,57  9 8 4 Zwarte Nete KB Kemp 2 kk10, 
kk13 200330,7 216591,3 

DE42 0,7  3  3 Zwarte Beek KB Kemp 1  220128,2425 198929,282 

KN12 (0,58)  10 8 4 Witte Nete 
Grens GB 
kemp/KB 

Kemp 
2 KE15, kk8 197323,2 215150 

GN4 (0,75)  6 8 4 Grote Nete GB kemp 2 kk9,kk11 194775,2 204378,41 

KN76 (0,67)  5 7 5 Kleine Nete GB kemp 3  192558,59 212967,11 

KN80 (0,64)  3 7 5 Kleine Nete GB kemp 3  187364,39 209981,91 

KN86 (0,58)  7 9 5 Kleine Nete GB kemp 3  183366,59 208274,91 

KN87 (0,54)  8 8 5 Kleine Nete GB kemp 3  178266,2 208616,2 

KN18 (0,6)  8 9 6 Wamp GB kemp 3  194720,7 214947 

YZ1 (0,56)  10 6 6 IJzer KB Zl/leem 2  27239,3287 180309,9791

YZ32 (0,50)  2 6 3 Wanebeek KB Zl/leem   42158,1443 176470,7508

YZ128  0,50 4 5 6 Ringslot Polderloop  KE10 25220,7671 191799,5972

PO74  0,50 7 6 10 Zoute Vaart Polderloop 3  123022 213363,5 
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PO8  0,50 9 7 7 Donkermane-
schijn-geleed Polderloop   46795,4 207250,7 

YZ104  0,50 10 6 5 Bovenvliet Polderloop 3  38051,879 195960,7762

YZ105  0,50 6 6 7 Proostdijkvaart 
(Krommegracht) Polderloop 3  37201,6487 198691,2042

YZ108  0,50 6 6 7 Zijdelinggeleed 
(Vladslovaart) Polderloop   46147,1341 193950,374 

YZ95  0,50 11 7 7 Beverdijkvaart Polderloop 3  38989,5108 187647,7172

YZ98  0,50 9 8 7 Grote IJzerbeek Polderloop 3  37312,1507 192762,5162

GK48  (0,50) 16 7 8 Brakeleiken-’t 
Leiken 

GK-
polderloop   101484?7 204854,59 

GK50  (0,50) 6 7 8 
Rellenstroom-

Dorps-
vaardeken 

GK-
polderloop   105281,41 207039,91 
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Bijlage 1: Monitoring in natuurreservaten  
Naar (Demeulenaere et al. 2002) 
 
De studie “Een hiërarchisch monitoringssysteem voor beheersevaluatie van 
natuurreservaten in Vlaanderen” kadert in de uitvoering van actie 121 van het MINA-plan 2 
(1997-2001): “De modulaire uitbouw van een geïntegreerd ecologisch monitoringssysteem” 
(http://www.mina.vlaanderen.be/beleid/milieujaarprogramma2001/situering.htm). Met deze 
actie wordt een aanzet gegeven om in de toekomst de toestand van de natuur op een 
uniforme en continue wijze op te volgen en tijdig negatieve ontwikkelingen te signaleren. 
Bovendien zou er moeten ingespeeld worden op de steeds complexere vraagstellingen en 
verwachtingen van het (natuur)beleid. Het zou dus ook mogelijk moeten zijn om het effect 
van bepaalde beleidsmaatregelen te meten en te beoordelen. Dat vergt niet alleen de 
uitbouw van een breder, dieper en beter toegankelijk aanbod, maar ook een coherente visie 
op de mogelijke rol van monitoring in het beleid en daarop afgestemde instrumenten die de 
doorstroming van informatie en het gebruik ervan verbeteren. De kern en de rol van de actie 
bestaan er dus in een concept te ontwikkelen en te implementeren om ecologisch 
cijfermateriaal meer beleidsgericht te maken en een duidelijke plaats te geven binnen het 
beleid. 
 
Het hiërarchisch monitoringssysteem bestaat uit 4 niveau’s. Welke multisoortenlijst er in de 
praktijk zal moeten opgevolgd worden alsook de manier van opvolging, is afhankelijk van het 
monitoringsniveau. Er werd besloten om de monitoring te beperken tot het vaststellen van de 
aanwezigheid van een populatie in het gebied. In de meetnetmonitoring zal echter wel van 
een aantal soorten de populatiegrootte opgevolgd worden. 

Basismonitoring

Standaardmonitoring

Meetnetmonitoring

Intensieve monitoring

toenemend # parameters,
toenemende frequentie, 
meer kwantificering

afnemend aantal reservaten;
evaluatieniveau toenemend van 1:1, over globaal, naar globaal/causaal;
valorisatie van lagere-orde-monitoring door hogere-orde-monitoring

ca. 270 ca. 200 ca. 50 ca. 10 

 
Figuur 1: overzicht van de verschillende monitoringsniveaus met indicatie van het aantal 
reservaten per monitoringsniveau. 
 
Basismonitoring: van deze monitoring wordt verwacht dat per reservaat een aan minimum 
eisen voldoend monitoringsrapport kan opgesteld worden, dat toelaat het beheer in dat 
reservaat te evalueren en het beheer en/of de beheersdoelstellingen bij te sturen. 

 In de basismonitoring moeten de makkelijk herkenbare en waarneembare soorten van 
dat natuurdoeltype/natuurdoeltypegroep waarnaar de meeste aandacht uitgaat en waar 
effectief beheer wordt uitgevoerd, verplicht opgevolgd worden. Hierbij moet van al deze 
soorten de aanwezigheid van een populatie in het natuurreservaat nagegaan worden. 
Soorten van (een selectie van) de overige natuurtypes of natuurtypegroepen kunnen 
uiteraard facultief ook opgevolgd worden. 
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Standaardmonitoring: met deze monitoring wil men op een gestandaardiseerde manier een 
meer volledige set aan parameters opvolgen om het beheer in een welbepaald reservaat te 
evalueren. Anderzijds draagt deze monitoring – na valorisatie via de meetnetmonitoring (bijv. 
door correctie van soortwaarnemingen in functie van globaal optredende populatietrends) - in 
belangrijke mate bij tot de globale evaluatie van de toestand van de natuur in de 
natuurreservaten in Vlaanderen. 

 In de standaardmonitoring moeten voor alle in het natuurreservaat voorkomende 
natuurdoeltypen/natuurdoeltypegroepen de makkelijk herkenbare en waarneembare 
soorten horende bij die groepen opgevolgd worden. Alsook moet per vlek van het 
natuurtype nagegaan en aangegeven worden of er, volgens vooraf bepaalde criteria, 
redelijkerwijs kan aangenomen worden dat er in die vlek een populatie van de "op te 
volgen soort" aanwezig is. Deze criteria worden in de multisoortenlijst per soort vermeld. 

 
Meetnetmonitoring: om een globaal beeld van de ontwikkeling van de natuur in de 
reservaten van Vlaanderen te schetsen en tegelijk een zeer gedetailleerd beeld van de 
betrokken reservaten wordt een meetnet van een beperkter aantal, maar voor de globale 
Vlaamse ecologische diversiteit zo representatief mogelijk staal van natuurreservaten 
opgericht, waarin een intensere monitoring wordt uitgevoerd. Dit zal een evaluatie moeten 
toelaten van de mate van realisatie van globale beleidsdoelstellingen in verband met 
natuurbeheer, uiteraard verder onderbouwd met de resultaten uit lagere-orde-monitoring. 
Daarnaast moet die monitoring een evaluatie van het beheer toelaten van het reservaat 
waarop ze betrekking heeft. 

 In de meetnetmonitoring wordt de lijst van de standaardmonitoring aangevuld met een 
(soms groot) aantal soorten die in het veld minder gemakkelijk waarneembaar en 
determineerbaar zijn. Dit is nodig om de gevoeligheid, het onderscheidend vermogen en 
de betrouwbaarheid van de monitoring te verhogen. Op dit monitoringsniveau zal er, 
bovenop de procedure gevolgd in de standaardmonitoring, van populaties van een aantal 
soorten de trend van de populatiegrootte in de loop van de jaren opgevolgd worden. Dit 
kan zijn in absolute of in relatieve grootte of densiteit. Voor deze laatste monitoring zal 
het inschakelen van specialisten noodzakelijk zijn. 

 
Intensieve monitoring: naast een evaluatie van het beheer worden hierin causale 
verbanden gelegd tussen veranderingen in de tijd in de reservaten en de daarop potentieel 
inwerkende omgevingsvariabelen (reacties van biota op verdroging, vermesting, 
versnippering, vervuiling, enz.). 
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Bijlage 2: Bedekkingsschalen en levensvormtypes voor 
planten 
naar: Schaminée et al. (1995) 
 
Londo: 
Code Aantal 

individuen 
Bedekking (%) 

R1 Sporadisch <1 
R2 Sporadisch 1–3 
R4 Sporadisch 3–5 
P1 Weinig talrijk <1 
P2 Weinig talrijk 1-3 
P4 Weinig talrijk 3-5 
A1 Talrijk <1 
A2 Talrijk 1-3 
A4 Talrijk 3-5 
M1 Zeer talrijk <1 
M2 Zeer talrijk 1-3 
M4 Zeer talrijk 3-5 
1 Willekeurig 5-15 
1- Willekeurig 5-10 
1+ Willekeurig 10-15 
2 Willekeurig 15-25 
3 Willekeurig 25-35 
4 Willekeurig 35-45 
5 Willekeurig 45-55 
5- Willekeurig 45-50 
5+ Willekeurig 50-55 
6 Willekeurig 55-65 
7 Willekeurig 65-75 
8 Willekeurig 75-85 
9 Willekeurig 85-95 
 
Braun-Blanquet: gecombineerde schaal bedekking/abundantie 
Code Aantal individuen Bedekking (%) Ordinale schaal (Van der Maarel) 
R Zeer weinig <5 1 
+ Weinig <5 2 
1 Talrijk <5 3 
2    
 2m Zeer talrijk <5 4 
 2a Willekeurig 5-12,5 5 
 2b Willekeurig 12,5-25 6 
3 Willekeurig 25-50 7 
4 Willekeurig 50-75 8 
5 Willekeurig 75-100 9 
 



 VII-4

 
Tansley: 
Code Bedekking 
R* Zeldzaam 
(S) Sporadisch, slechts enkele exemplaren 
(L) Locaal 
O* Occasioneel, verspreid aanwezig 
F* Frequent, vrij talrijk 
A* Abundant, maar nooit dominant 
C* Co-dominant 
D* Dominant 
*vereenvoudigde Tansley-schaal 
 
Basistermen : 
 
Therofyt: eenjarige plant die het ongunstige seizoen als zaad overbrugt 
 
Geofyt: landplant met overwinteringsknoppen onder de grond 
 
Helofyt: moerasplant, wortelend in de waterbodem, met overwinteringsknoppen onder water 
 
Hydrofyt: waterplant met overwinteringsknoppen onder water 
 
Freatofyt: landplant wortelend tot in de grondwatertafel (obligaat of facultatief) 
 
Hemicryptofyt: plant met overwinteringsknoppen op of direct onder de grond 
 
Chamaefyt: plant met overwinteringsknoppen boven het maaiveld 
 
Fanerofyt: plant met overwinteringsknoppen minimaal 50 cm boven het maaiveld 
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Bijlage 3: Materiaal gebruikt bij opname macrofyten in 
stilstaande wateren 
 

 
Hark: 53 cm brede metalen hark met 10 cm lange gekromde tanden, elke 2 cm (Gardena®); 
binnenzijde bedekt met metaalgaas, mazen 1,3 x 1,3 cm: bevestigd aan telescopische steel, 
lengte 2,1 m, uitschuifbaar tot 3,9 m (Gardena®). 
 
 

 
Dubbelzijdige dreghark: 53 cm brede, dubbelzijdige, metalen hark met 10 cm lange 
gekromde tanden, elke 2 cm (Gardena®); binnenzijde bedekt met metaalgaas, mazen 1,3 x 
1,3 cm; voorzien van 90 cm lange houten steel, bevestigd aan 20 m lange nylonkoord, 
diameter 6 mm. 
 
Boeienlijnen: 100 m lange nylonkoord, diameter 6 mm, met vlotter elke 5 m, te bevestigen 
aan vast punt en/of verankerde vlotter. 
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Bijlage 4: Ontwerp-veldprotocol voor macrofyten-monitoring in 
doorwaadbare waterlopen 
Algemene fiche 
Veldopname: strook van 20 - 40 - 60 - 80 - 100 m              Locatienr:  
                                       of van 50 x 2 m 
Inventarisatie door Instelling 
Datum  
Omstandigheden (omschrijf) 
(warm – neerslag - ongewoon waterpeil)  
 

 

Begin invullen fiche:              Einde invullen fiche:                   Minuten oponthoud: 
 
Naam waterloop VHA-code 
Stroomgebieddistrict                  Bekken                    Deelbekken 
Provincie                Gemeente  
Coördinaten van punt 
meest stroomafwaarts 

X-coordinaat               
Y-coördinaat 

 

Foto’s 
Fysische omschrijving traject 
 
 
 
 
Detail stafkaart       (detailschets z.o.z.)                                   Stafkaartnummer: 
 
 
 

 
Waterpeil  

uitzonderlijk hoog 
uitzonderlijk laag 

 
 Kwel aanwezig 

Stroomsterkte  
 stilstaand/zeer traag 
 traag stromend (glad oppervlak) 
 snel stromend  
 kabbelend 

Beschaduwing  
 wateroppervlak sterk beschaduwd        
 wateroppervlak gedeeltelijk beschaduwd 
 RO  LO enkel oeverzone beschaduwd 
 RO  LO enkel oeverzone deels besch. 

Helderheid 
 zeer helder 
 bodem zichtbaar       
 troebel door klei 
 troebel door verontreiniging (grijs-zw) 
 gekleurd door algengroei (groen)  

Drainage  
 RO  LO aanwezig  
 RO  LO afwezig/niet zichtbaar  

(Natuurlijk) substraat 
 kiezel aanwezig     zandig 
 lemig           kleiig             veen 

Oeververdediging 
 RO  LO aanwezig en doorgroeibaar        
 RO  LO aanwezig en niet doorgroeibaar 
 RO  LO afwezig   

Afrastering  
 RO  LO aanwezig tot tegen oever 
 RO  LO aanwezig op afstand oever  
 RO  LO afwezig 
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Veldopname: strook van     …    m                          Locatienr: 
Typering oevervegetatie 

 RO riet/rietgras/lisdodde/biezen/liesgras  
 LO riet/rietgras/lisdodde/biezen/liesgras  
 RO  LO dominantie brandnetel 
 RO  LO kruidachtig hoog  
 RO  LO kruidachtig laag 
 RO  LO struweel      
 RO  LO bomenrij 
 RO  LO bos 
 RO  LO vertrappelde oevers 
 RO  LO … 
 RO  LO … 

Landgebruik (aangrenzend perceel) 
 RO  LO weiland  
 RO  LO hooiland 
 RO  LO akkerland 
 RO  LO naaldhoutbos 
 RO  LO loofbos 
 RO  LO tuinen/park 
 RO  LO urbaan 
 RO  LO moeras 
 RO  LO heide 
 RO  LO … 
 RO  LO … 

 

Transect: gemiddelde waarde in meter 
B1 
 

 

B2 
 

 

D 
 

 

HR 
  

 

HL 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slib  

 
Plaatsbeschrijving / commentaar / eventueel schets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR 

HL 

D 

B2 

B1 
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Fiche 10 meter strook 
Veldopname: 10X10m                   Locatienr:  
 
… tot … meter (meest stroomafwaarts beginnen meten) 
Inventarisatie door Instelling 
Datum  
Omstandigheden (omschrijf) 
(warm – neerslag - ongewoon waterpeil)  

 

Begin invullen fiche:              Einde invullen fiche:                      Minuten oponthoud: 
 
Waterpeil  

uitzonderlijk hoog 
uitzonderlijk laag 

 
 Kwel aanwezig 

Stroomsterkte  
 stilstaand/zeer traag 
 traag stromend (glad oppervlak) 
 snel stromend  
 kabbelend 

Beschaduwing  
 wateroppervlak sterk beschaduwd        
 wateroppervlak gedeeltelijk beschaduwd 
 RO  LO enkel oeverzone beschaduwd 
 RO  LO enkel oeverzone deels besch. 

Helderheid 
 zeer helder 
 bodem zichtbaar       
 troebel door klei 
 troebel door verontreiniging (grijs-zw) 
 gekleurd door algengroei (groen)  

Drainage  
 RO  LO aanwezig  
 RO  LO afwezig/niet zichtbaar  

(Natuurlijk) substraat 
 kiezel aanwezig     zandig 
 lemig           kleiig             veen 

Oeververdediging 
 RO  LO aanwezig en doorgroeibaar        
 RO  LO aanwezig en niet doorgroeibaar 
 RO  LO afwezig   

Afrastering  
 RO  LO aanwezig tot tegen oever 
 RO  LO aanwezig op afstand oever  
 RO  LO afwezig 

Typering oevervegetatie 
 RO riet/rietgras/lisdodde/biezen/liesgras  
 LO riet/rietgras/lisdodde/biezen/liesgras  
 RO  LO dominantie brandnetel 
 RO  LO kruidachtig hoog  
 RO  LO kruidachtig laag 
 RO  LO struweel      
 RO  LO bomenrij 
 RO  LO bos 
 RO  LO vertrappelde oevers 
 RO  LO … 

Landgebruik (aangrenzend perceel) 
 RO  LO weiland  
 RO  LO hooiland 
 RO  LO akkerland 
 RO  LO naaldhoutbos 
 RO  LO loofbos 
 RO  LO tuinen/park 
 RO  LO urbaan 
 RO  LO moeras 
 RO  LO heide 
 RO  LO … 

 
Transect: gemiddelde waarde in meter 

B1 
 

 

B2 
 

 

D 
 

 

HR 
  

 

HL  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slib  

 

HR 

HL 

D 

B2 

B1 
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Veldopname: 10X10m        Locatienr:  
… tot … meter (meest stroomafwaarts beginnen meten) 
 
Bedekking emers (vb Alisma)                 1-5%   5-25%   < 25-50%    50-75%    75-100% 
Bed. drijvend wortelend (vb Nuphar)       1-5%   5-25%   < 25-50%    50-75%    75-100% 
Bed drijvend niet-wortelend (vb Lemna) 1-5%   5-25%   < 25-50%    50-75%    75-100% 
Bed zwevend net onder opp (L. trisulca) 1-5%   5-25%   < 25-50%    50-75%    75-100% 
Bed submers wortelend (vb Potamoget.)  1-5%   5-25%   < 25-50%    50-75%    75-100% 
Bed submers niet-wortelend (vb Elodea) 1-5%   5-25%   < 25-50%    50-75%    75-100% 
 

geheugensteun Tansley-score 
dominant – co-dominant – abundant – frequent – occasional – rare – sporadic – (local) 

Watervegetatie Oevervegetatie LO Oevervegetatie RO 
soort mee score soort mee  score soort mee score
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Fiche 2 meter strook 
 
locnr….….  
proefvlakken 
van 
monding 
naar bron 0-2m 0-4m 4-6m 6-8m 8-10m 10-12m 12-14m 14-16m 16-18m 18-20m 20-22m 22-24m 24-26m
  
soort 

ro wa lo ro wa lo ro wa lo ro wa lo ro wa lo ro wa lo ro wa lo ro wa lo ro wa lo ro wa lo ro wa lo ro wa lo ro wa lo
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Bijlage 5: Datastructuur Access-databank voor de macrofyten- 
monitoring van waterlopen 
 

 
Figuur 5.1: Relaties binnen de Access-databank 
 

 
Figuur 5.2: Invoerblad voor velddata 
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Bijlage 6: beoordeling plantensoorten  in stilstaande wateren 
 
Legende bij tabel 6.1 

Zs sterk zure wateren 
Zm matig zure wateren 
Czb circumneutrale, zwak gebufferde, wateren 

Cb-Fe circumneutrale, goed gebufferde, wateren met hoge Fe-concentratie 
CB circumneutrale, goed gebufferde, wateren 

Aom alkalische, matig ionenrijke, oligo- tot mesotrofe wateren 
Ae alkalische, matig ionenrijke, eutrofe wateren 
Ai alkalische, ionenrijke, wateren 

Awom alkalische, grote, diepe, oligo- tot mesotrofe wateren 
Awe alkalische, grote, diepe, eutrofe wateren 
Ad alkalische duinwateren 
Bzl zwak brakke wateren 
N neofyt 
Z sterke kandidaat voor ‘Zwarte Lijst’ 

Palmer Palmer-score van taxon 
SEQC SEQC-score van taxon 
Melzer Melzerscore van taxon 

Groeivorm groeivorm/levensvorm van taxon 
B op te waarderen taxon vanwege hoge mate van gevoeligheid voor verstoring 
S storingsindicator 

 
 
Tabel 6.1: Beoordelingstabel voor ‘meren’ (naamgeving kranswieren cf. van Raam 1998, 2003). 
Wetenschappelijke naam Zs Zm Czb Cb-Fe Cb Aom Ae Ai Awom Awe Ad Bzl N/Z Palmer SEQC Melzer Groeivorm 
Acorus calamus       X X  X   N 9 9  monocotyl groot 
                  
Agrostis canina  X X X X    X        oever/moeras 
 S S                
Agrostis gigantea     X  X X  X X X     oever/moeras 
                  
Agrostis stolonifera    X X X X X X X X X  5.7 5.7  oever/moeras 
                  
Alisma gramineum        X  X X X     oever/moeras 
        B  B B B      
Alisma lanceolatum       X X  X  X     oever/moeras 
                  
Alisma plantago-aquatica       X X  X X X  8.5 8.5  oever/moeras 
                  
Alnus glutinosa    X X X X X X X       oever/moeras 
                  
Alopecurus aequalis       X X      7.7 7.7  oever/moeras 
                  
Alopecurus bulbosus            X     oever/moeras 
                  
Alopecurus geniculatus       X X         oever/moeras 
                  
Anagallis tenella     X X     X      oever/moeras 
     B B     B       
Angelica archangelica       X X  X  X N    oever/moeras 
                  
Angelica sylvestris       X X  X       oever/moeras 
                  
Apium graveolens            X     oever/moeras 
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Wetenschappelijke naam Zs Zm Czb Cb-Fe Cb Aom Ae Ai Awom Awe Ad Bzl N Palmer SEQC Melzer Groeivorm 

Apium inundatum  X X X X      X   7 10  
batrachiide / 
oever/moeras 

  B B B B      B       
Apium nodiflorum        X  X X X  10   oever/moeras 
                  
Apium repens        X   X X     oever/moeras 
        B   B B      
Aster tripolium            X     oever/moeras 
                  
Azolla filiculoides        X    X N    lemnide 
        S    S      
Baldellia ranunculoides  X X  X    X  X   4 4  isoetide 
  B B  B    B  B       
Baldellia repens  X X  X    X        isoetide 
  B B  B    B         
Berula erecta       X X  X X   10 10  oever/moeras 
                  
Bidens cernua    X X  X X X X    10 10  oever/moeras 
   S S S  S           
Bidens connata     X  X X X X   N    oever/moeras 
                  
Bidens frondosa       X X X X   N    oever/moeras 
  S S S S S S    S       
Bidens tripartita     X  X X  X    10 10  oever/moeras 
  S S S S S S    S       
Butomus umbellatus        X  X  X  10 10  oever/moeras 
                  
Cabomba caroliniana     X  X      N    myriophyllide 
                  
Calamagrostis canecens     X X X X X X       oever/moeras 
                  
Calla palustris   X X X  X       7.3 7.3  oever/moeras 
    B              
Callitriche brutia                 peplide 
                  
Callitriche hamulata   X X X  X  X  X   5 5  peplide 
                  
Callitriche obtusangula       X X  X  X  8.5 8.5  peplide 
   S S S S            
Callitriche palustris     X  X X   X   5 5  peplide 
                  
Callitriche platycarpa   X X X X X X   X      peplide 
                  
Callitriche stagnalis   X X X  X X   X X  7.7 7.7  peplide 
                  
Callitriche truncata       X X    X     elodeïde 
                  
Caltha palustris    X X X X X      7.3 7.3  oever/moeras 
        B          
Calystegia sepium       X X  X  X     oever/moeras 
                  
Cardamine amara       X X         oever/moeras 
                  
Cardamine flexuosa       X X  X X      oever/moeras 
                  
Cardamine pratensis   X X X X X X X X       oever/moeras 
                  
Carex acuta       X X  X X X  10 10  monocotyl groot 
                  
Carex acutiformis     X X X X  X X X  10 10  monocotyl groot 
                  
Carex brizoides    X X            oever/moeras 
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Wetenschappelijke naam Zs Zm Czb Cb-Fe Cb Aom Ae Ai Awom Awe Ad Bzl N Palmer SEQC Melzer Groeivorm 
Carex canescens X X X              oever/moeras 
                  
Carex demissa  X X  X            oever/moeras 
                  
Carex diandra    X X X           oever/moeras 
    B B B            
Carex dioica     X X           oever/moeras 
     B B            
Carex disticha       X X  X X X     oever/moeras 
                  
Carex divisa            X     oever/moeras 
            B      
Carex echinata  X X X X            oever/moeras 
                  
Carex elata  X X X X  X       8.5 8.5  oever/moeras 
                  
Carex elongata   X X X  X          oever/moeras 
                  
Carex flava    X X X X          oever/moeras 
    B B B B           
Carex hostiana    X X X X          oever/moeras 
    B B B B           
Carex lasiocarpa X X X X X X        5.5 5.5  oever/moeras 
 B B B B B B            
Carex lepidocarpa      X           oever/moeras 
      B            
Carex limosa X X            4 4  oever/moeras 
 B B                
Carex nigra  X X X X X     X   4.7 4.7  oever/moeras 
                  
Carex panicea  X X X X X           oever/moeras 
                  
Carex paniculata       X X  X X X  10   monocotyl groot 
                  
Carex pendula      X X          helofyt hoog 
                  
Carex pseudocyperus       X X  X X   10 10  oever/moeras 
                  
Carex remota    X X X X X X X       oever/moeras 
                  
Carex riparia       X X   X X  10 10  monocotyl groot 
                  
Carex rostrata X X X X X X   X     4.3 4.3  oever/moeras 
                  
Carex trinervis           X      oever/moeras 
           B       
Carex vesicaria     X  X       7.3 7.3  oever/moeras 
                  
Carex viridula  X X X X    X        oever/moeras 
                  
Carex viridula var. pulchella  X         X      oever/moeras 
  B                
Carum verticillatum                 oever/moeras 
                  
Catabrosa aquatica        X    X     oever/moeras 
        S          
Centaurium littorale           X X     oever/moeras 
                  
Centaurium pulchellum        X  X X X     oever/moeras 
                  
Ceratophyllum demersum     X  X X  X  X  10 10 5 ceratophyllide 
    S S S S S S S S       
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Wetenschappelijke naam Zs Zm Czb Cb-Fe Cb Aom Ae Ai Awom Awe Ad Bzl N Palmer SEQC Melzer Groeivorm 
Ceratophyllum submersum        X    X  8.5 8.5  ceratophyllide 
        S S S S       
Cetunculus minimus   X  X    X  X      oever/moeras 
   B  B    B  B       
Chara aculeolata      X     X      charide 
      B     B       
Chara aspera      X    X X X    1.5 charide 
      B    B B B      
Chara baltica           X X     charide 
           B B      
Chara braunii   X  X            charide 
                  
Chara canescens           X X     charide 
           B B      
Chara connivens           X X     charide 
           B B      
Chara contraria      X X X X X X X    2.5 charide 
            B      
Chara contraria var. 
hispidula           X X     charide 
            B      
Chara fragifera      X           charide 
      B            
Chara globularis     X X X X X X X X    2.5 charide 
                  
Chara hispida      X     X X    1 charide 
      B     B B      
Chara pedunculata            X     charide 
            B      
Chara virgata     X   X X X X X     charide 
            B      
Chara vulgaris       X X  X X X    3 charide 
                  
Chara vulgaris var. 
crassicaulis       X X   X      charide 
        B   B       
Chara vulgaris var. 
longibracteata       X X  X X X     charide 
                  
Chara vulgaris var. papillata       X X   X X     charide 
                  
Chrysosplenium 
oppositifolium                 oever/moeras 
                  
Cicendia filiformis  X X  X X   X        oever/moeras 
  B B  B B   B         
Cicuta virosa    X X  X X  X    8.5 8.5  oever/moeras 
   S S S S            
Circaea  lutetiana       X          oever/moeras 
                  
Cirsium dissectum   X  X X           oever/moeras 
   B  B B            
Cirsium oleraceum       X X         oever/moeras 
                  
Cirsium palustre    X X  X X  X X      oever/moeras 
                  
Cladium mariscus     X X X X  X X X  8.5 8.5  monocotyl groot 

       B B  B B B      

Cochlearia officinalis            X     oever/moeras 

                  

Comarum palustre  X X X X X   X  X   5.5 5.5  oever/moeras 
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Wetenschappelijke naam Zs Zm Czb Cb-Fe Cb Aom Ae Ai Awom Awe Ad Bzl N Palmer SEQC Melzer Groeivorm 

Crassula helmsii   X X X X X X X X X X N/Z    peplide 

                  

Crepis paludosa      X X          oever/moeras 

                  

Cyperus flavescens                 oever/moeras 
                  
Cyperus fuscus        X  X       oever/moeras 
                  
Dactylorhiza praetermissa    X X X X X  X X      oever/moeras 
                  
Dactylorhiza fistulosa                 oever/moeras 
                  
Deschampsia cespitosa     X  X          oever/moeras 
                  
Deschampsia setacea  X X              oever/moeras 
  B B               
Drepanocladus aduncus       X X  X X      watermos 
                  
Drepanocladus exannulatus  X               watermos 
                  
Drepanocladus fluitans X X               watermos 
 S S                
Drosera intermedia X X       X        oever/moeras 
                  
Drosera rotundifolia X X               oever/moeras 
                  
Egeria densa       X X  X X X N    elodeïde 
            B      
Elatine hexandra  X X  X  X  X        peplide 
         B         
Elatine hydropiper     X  X       6 6  peplide 
                  
Elatine triandra     X  X          peplide 
     B  B           

Eleocharis acicularis  X X  X    X  X   8.5 8.5  
isoëtide / 
oever/moeras 

                  
Eleocharis multicaulis X X X      X        oever/moeras 
         B         
Eleocharis ovata     X  X          oever/moeras 
     B  B           
Eleocharis palustris  X X X X X X X X X X X  7.3 7.3  oever/moeras 
                  
Eleocharis quinqueflora      X     X      oever/moeras 
      B     B       
Eleocharis uniglumis        X  X X X     oever/moeras 
                  
Elodea canadensis     X X X X  X  X N 8.5 8.5 4.5 elodeïde 
        B  B        
Elodea nuttallii   X X X  X X X X  X N/Z 10 10 4.5 elodeïde 
                  
Enteromorpha intestinalis        X  X  X     filamenteuze alg 
      S S S  S S       
Epilobium hirsutum       X X  X  X     oever/moeras 
       S S S S S S      
Epilobium obscurum    X X  X          oever/moeras 
                  
Epilobium palustre   X X X    X  X X     oever/moeras 
                  
Epilobium roseum       X X  X       oever/moeras 
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Wetenschappelijke naam Zs Zm Czb Cb-Fe Cb Aom Ae Ai Awom Awe Ad Bzl N Palmer SEQC Melzer Groeivorm 
Epilobium tetragonum       X X  X X X     oever/moeras 
                  
Equisetum fluviatile    X X X X X X X X   7 7  oever/moeras 
        B  B        

Equisetum palustre    X X X X X X X X      oever/moeras 
                  
Equisetum telmateia       X          oever/moeras 
                  
Eriophorum gracile  X X X X            oever/moeras 
  B B B B             
Eriophorum latifolium      X           oever/moeras 
      B            
Eriophorum polystachion X X X           2.5 2.5  oever/moeras 
                  
Festuca arundinacea                 oever/moeras 
                  
Filipendula ulmaria       X          oever/moeras 
                  
Fontinalis antipyretica      X X X X X X     4 watermos 
                  
Fritillaria meleagris       X X         oever/moeras 
       B B          
Galium palustre  X X X X X X X X X X X  7.3 7.3  oever/moeras 
                  
Galium uliginosum                 oever/moeras 
                  
Geum rivale                 oever/moeras 
                  
Glaux maritima            X     oever/moeras 
            B      
Glyceria declinata    X X  X X X X       oever/moeras 
                  

Glyceria fluitans    X X  X X  X     6.3  
valisneride/ 
oever/moeras 

  S S S S S S           
Glyceria maxima       X X  X  X  10 10  monocotyl groot 
   S S S S S S S  S       
Glyceria notata        X  X  X  6.3   oever/moeras 
                  
Gnaphalium luteoalbum        X  X X X     oever/moeras 
                  
Gnaphalium uliginosum       X  X X X      oever/moeras 
                  
Gratiola officinalis       X X         oever/moeras 
       B B          
Groenlandia densa        X  X X      magnopotamide 
        B  B        
Hammarbya paludosa  X X              oever/moeras 
  B B               

Hippuris vulgaris        X  X X X  7.7 7.7 4 
myriophyllide / 
oever/moeras 

          B        
Hottonia palustris   X X X X X X  X X   9 9  myriophyllide 
        B          
Hydrocharis morsus-ranae   X X X X X X   X   9 9  hydrocharide 
                  

Hydrocotyle ranunculoides   X X X X X X X X X X N/Z    
nymphaeide / 
oever/moeras 

   S S S S S S S S S S      
Hydrocotyle vulgaris X X X  X  X  X X X   7 7  oever/moeras 
 S                 
Hydrodiction reticulatum       X X         filantenteuze alg 
 
       S S          
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Wetenschappelijke naam Zs Zm Czb Cb-Fe Cb Aom Ae Ai Awom Awe Ad Bzl N Palmer SEQC Melzer Groeivorm 
Hypericum elodes  X X X X    X        oever/moeras 
         B         
Hypericum tetrapterum     X X X  X  X      oever/moeras 
                  
Illecebrum verticillatum   X  X            oever/moeras 
                  
Iris pseudacorus    X X  X X  X X X  8.5 8.5  monocotyl groot 
                  
Isoetes echinospora  X X  X    X     4 4  isoetide 
  B B  B    B         
Juncus acutiflorus     X    X        oever/moeras 
                  
Juncus alpinoarticulatus      X           oever/moeras 
      B            
Juncus ambiguus        X  X X X     oever/moeras 
                  
Juncus anceps           X      oever/moeras 
                  
Juncus articulatus    X X X X  X X X X     oever/moeras 
                  
Juncus bufonius   X X X  X X X X X X     oever/moeras 
                  

Juncus bulbosus X X X  X    X     3.7 3.7  

isoëtide /  
parvopotamide / 
oever/moeras 

                  
Juncus canadensis X X X          N/Z    oever/moeras 
 S                 
Juncus compressus       X X  X  X     oever/moeras 
                  
Juncus conglomeratus  X X X X    X        oever/moeras 
                  
Juncus effusus  X X X X  X  X X    5.5 5.5  oever/moeras 
 S S                
Juncus filiformis  X X X X            oever/moeras 
  B B B B             
Juncus gerardii            X     oever/moeras 
                  
Juncus inflexus       X X  X X X     oever/moeras 
                  
Juncus squarrosus X X X              oever/moeras 
                  
Juncus subnodulosus      X X X  X X X     oever/moeras 
                  
Juncus tenuis       X  X X X  N    oever/moeras 
                  
Leersia oryzoides       X X  X       oever/moeras 
                  
Lemna gibba        X    X  10 10  lemnide 
                  
Lemna minor   X X X X X X X X X X  8.5 8.5 5 lemnide 
 S S S S S S S S S S S S      

Lemna minuta       X X  X   N/Z    lemnide 

 S S S S S S S S S S S S      

Lemna trisulca    X X  X X   X X  10 10  ricciellide 

                  

Leucojum aestivum       X          oever/moeras 

                  

Limonium vulgare            X     oever/moeras 

                  

Limosella aquatica  X X  X  X X  X X X  5.3 5.3  isoetide 

  B B  B  B B  B B B      
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Wetenschappelijke naam Zs Zm Czb Cb-Fe Cb Aom Ae Ai Awom Awe Ad Bzl N Palmer SEQC Melzer Groeivorm 

Lindernia dubia     X  X      N    peplide 

                  

Lindernia procumbens     X  X      N    peplide 

                  

Liparis loeselii      X     X      oever/moeras 

      B     B       

Littorella uniflora  X X  X    X  X   6.7 6.7  isoetide 

         B  B       

Lobelia dortmanna X X X  X         5 5  isoetide 

 B B B  B             

Lotus pedunculatus   X X X  X X X X       oever/moeras 
                  

Ludwigia grandiflora       X X     N/Z    peplide 

                  

Ludwigia palustris   X X X            peplide 

                  

Ludwigia peploides       X X     N    peplide 
                  

Luronium natans  X X X X    X        nymphaeïde 
  B B B B    B         
Lycopodiella inundata  X X      X        oever/moeras 
  B B      B         
Lycopus europaeus   X X X X X X X X X X     oever/moeras 
 S S                
Lysimachia nummularia     X X X X  X X      oever/moeras 
                  
Lysimachia thyrsiflora    X X X X       5.5 5.5  oever/moeras 
       B           
Lysimachia vulgaris   X X X X X X X  X      oever/moeras 
                  
Lythrum portula  X X  X    X  X   5.3 5.3  peplide 
                  
Lythrum salicaria       X X  X X      oever/moeras 
 S S S S S S S S S S S       
Mentha aquatica   X X X  X X X X X X  8.5 8.5  oever/moeras 
                  
Menyanthes trifoliata X X X X X X     X   5.3 5.3  oever/moeras 
 B B B B B B     B       
Mimulus guttatus       X      N    oever/moeras 
                  
Molinia caerulea X X X      X        oever/moeras 
 S                 
Myosotis cespitosa       X X  X X   7.7 7.7  oever/moeras 
                  
Myosotis scorpioides       X X  X  X  7.3 7.3  oever/moeras 
                  
Myosoton aquaticum       X X  X       oever/moeras 
                  
Myrica gale X X X              oever/moeras 
                  
Myriophyllum alterniflorum  X X X X    X     5.5 5.5  myriophyllide 
  B B B B    B         
Myriophyllum aquaticum  X X X X X X X X X   N/Z    myriophyllide 
                  
Myriophyllum spicatum       X X  X X X  10 10 3 myriophyllide 
                  
Myriophyllum verticillatum   X X X X X X X X X   10 10 3.5 myriophyllide 
   B B B B B B B B B       
Najas marina        X    X  10 10  magnopotamide 
 
        B    B      
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Wetenschappelijke naam Zs Zm Czb Cb-Fe Cb Aom Ae Ai Awom Awe Ad Bzl N Palmer SEQC Melzer Groeivorm 
Najas minor       X X         elodeïde 
       B B          
Narthecium ossifragum X X               oever/moeras 
 B B                
Nasturtium microphyllum    X X  X X  X  X     oever/moeras 
                  
Nasturtium officinale       X X  X X X  10 10  oever/moeras 
                  
Nitella confervacea     X X           charide 
                  

Nitella capillaris    X X            charide 
     B B            
Nitella flexilis en 
flexilis/opaca  X X  X X X  X        charide 
       B           
Nitella gracilis  X X  X    X        charide 
  B B  B    B         
Nitella mucronata   X  X  X   X       charide 
                  
Nitella mucronata var. 
gracilima       X X  X       charide 
                  
Nitella opaca   X  X    X       2.5 charide 
                  
Nitella syncarpa     X  X          charide 
     B  B           
Nitella tenuissima      X           charide 
      B            
Nitella translucens  X X X X  X          charide 
       B           
Nitellopsis obtusa      X X X X X  X    2.5 charide 
      B B B B B  B      
Nuphar lutea       X X  X    8.5 8.5  nymphaeïde 
                  
Nuphar pumila  X X X X          6  nymphaeïde 
  B B B B             
Nymphaea alba    X X X X X  X    6.7 6.7  nymphaeïde 
                  
Nymphaea alba var. 
occidentalis                 nymphaeïde 
                  
Nymphaea candida   X           6.7 6.7  nymphaeïde 
                  
Nymphaea div. spec.   X X X X X X X X X X N    nymphaeïde 
                  
Nymphoides peltata       X X  X    10 10  nymphaeïde 
                  
Oenanthe aquatica       X X  X X X  10 10  oever/moeras 
                  
Oenanthe crocata           X      oever/moeras 
           B       

Oenanthe fistulosa       X X  X X X     oever/moeras 
                  

Oenanthe lachenalii            X     oever/moeras 

            B      

Osmunda regalis    X X X X          oever/moeras 

                  

Parnassia  palustris      X     X X     oever/moeras 
      B     B B      

Pedicularis palustris   X  X X     X      oever/moeras 
 
 
   B  B B     B       
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Wetenschappelijke naam Zs Zm Czb Cb-Fe Cb Aom Ae Ai Awom Awe Ad Bzl N Palmer SEQC Melzer Groeivorm 
Petasites hybridus       X X         oever/moeras 

                  
Peucedanum palustre  X X X X    X     5.5 5.5  oever/moeras 
                  
Phalaris arundinacea       X X  X  X  8.5 8.5  monocotyl groot 
                  
Phragmites australis   X X X X X X X X X X  7.3 7.3  monocotyl groot 
                  
Pilularia globulifera  X X X X    X     5.5 5.5  isoëtide 
         B         
Pinguicula vulgaris  X X              oever/moeras 
  B B               

Polygonum amphibium       X X  X X X  9 9  
nymphaeïde / 
oever/moeras 

                  
      S   S         
Polygonum hydropiper       X X  X    10 10  oever/moeras 
      S   S         
Polygonum minus   X X X  X          oever/moeras 
                  
Polygonum mite       X X  X       oever/moeras 
                  
Potamogeton acutifolius     X X X X  X    10 10  parvopotamide 
     B B B B  B        
Potamogeton alpinus    X X X X  X     5.5 5.5 1.5 magnopotamide 
    B B B B  B         
Potamogeton berchtoldii   X  X  X X      7.3 7.3 3.5 parvopotamide 
                  
Potamogeton coloratus      X     X X    1 magnopotamide 
      B     B B      
Potamogeton compressus     X  X       7.7 7.7  parvopotamide 
       B           
Potamogeton crispus       X X  X X X  8.5 8.5 4.5 magnopotamide 
                  
Potamogeton filiformis           X   10 10 3 parvopotamide 
                  
Potamogeton friesii     X  X X  X  X  10 10 5 parvopotamide 
            B      
Potamogeton gramineus  X X  X    X  X   7.3 7.3 2.5 magnopotamide 
  B B  B    B  B       
Potamogeton lucens      X X X  X    10 10 3.5 magnopotamide 
                  
Potamogeton natans  X X X X X X X X X X   6.7 6.7 2.5 nymphaeïde 
        B          
Potamogeton nodosus          X      5 magnopotamide 
          B        
Potamogeton obtusifolius  X X X X X X  X   X  7.3 7.3 4.5 parvopotamide 
       B     B      
Potamogeton  pectinatus       X X  X X X  10 10 4 parvopotamide 
     S S S S S         
Potamogeton perfoliatus      X X X  X  X  7.3 7.3 3 magnopotamide 
        B    B      
Potamogeton polygonifolius  X X X X    X     3 3  magnopotamide 
         B         
Potamogeton praelongus     X X X   X    7.3 7.3 3.5 magnopotamide 

     B B B           
Potamogeton pusillus     X  X X  X X X  8.5 7.3 3.5 parvopotamide 

                  

Potamogeton trichoides      X X X  X X X  10 10  parvopotamide 

                  

Potamogeton zizii     X  X         2.5 magnopotamide 

     B  B           
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Pulicaria dysenterica       X X  X X X     oever/moeras 

                  

Pulicaria vulgaris       X X  X       oever/moeras 

                  
Radiola linoides  X X  X X   X        oever/moeras 

  B B  B B   B         

Ranunculus aquatilis       X X X X X X  8.5 8.5  batrachiide 

                  

Ranunculus baudotii           X X  10 10  batrachiide 

            B      
Ranunculus circinatus       X X  X X X  10 10 4.5 myriophyllide 
                  
Ranunculus flammula  X X X X  X  X     5.3 5.3  oever/moeras 
                  
Ranunculus fluitans                 batrachiide 
                  
Ranunculus hederaceus     X  X       8.5 8.5  batrachiide 
     B  B           
Ranunculus lingua       X X  X X   9 9  oever/moeras 
       B B  B        
Ranunculus ololeucos  X X              batrachiide 
  B B               
Ranunculus omiophyllus     X            batrachiide 
     B             
Ranunculus peltatus  X X  X  X  X  X   8.5 8.5  batrachiide 
                  
Ranunculus sceleratus        X  X  X  10 10  batrachiide 
   S S S S S  S  S       
Ranunculus trichophyllus       X X  X X X  8.5 8.5 4.5 batrachiide 
                  
Ranunculus tripartitus  X X              batrachiide 
  B B               
Rhynchospora alba X X               land 
 B                 
Rhynchospora fusca X X               land 
                  
Riccia fluitans   X X X X X X         ricciellide 
   S S  S            
Ricciocarpos natans        X         lemnide 
        B          
Rorippa amphibia       X X  X    10 10  oever/moeras 
                  
Rorippa palustris       X X  X       oever/moeras 
     S S   S  S       
Rorippa sylvestris       X X  X       land 
     S S   S  S       
Rumex aquaticus       X X  X       oever/moeras 
                  
Rumex conglomeratus       X X  X       land 
                  
Rumex hydrolapathum       X X  X X X  10 10  oever/moeras 
     S S   S  S       
Rumex maritimus        X    X     oever/moeras 
     S S S S S S S       
Rumex palustris        X  X  X     oever/moeras 
     S S   S  S       
Rumex sanguineus       X X  X       land 
     S S   S  S       
Ruppia cirrhosa           X X     parvopotamide 
           B B      
Ruppia maritima           X X     parvopotamide 
           B B      
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Sagina nodosa      X     X X     land 
      B      B      

Sagittaria sagittifolia       X X  X    9 9 5 
valisneride / 
oever/moeras 

                  
Salix alba      X X X X X X X     houtig 
                  
Salix aurita  X X X X            houtig 
                  
Salix cinerea   X X X X X  X  X      houtig 
                  
Salix fragilis                 oever/moeras 
                  
Salix pentandra    X X  X      N    oever/moeras 
                  
Salix purpurea       X X  X X      oever/moeras 
                  
Salix triandra       X X  X       oever/moeras 
                  
Salix viminalis       X X  X       oever/moeras 
                  
Salvinia natans             N    salviniide 
                  
Samolus valerandi      X X X  X X X     oever/moeras 
                  
Scheuchzeria palustris X X               oever/moeras 
 B B                
Schoenus nigricans      X     X      oever/moeras 
      B     B       

Scirpus fluitans X X X X X    X     4 4  
parvopotamide / 
oever/moeras 

                  
Scirpus lacustris      X X X  X X   7.3 7.3  monocotyl groot 
                  
Scirpus maritimus        X   X X  10 10  monocotyl groot 
                  
Scirpus pungens            X     oever/moeras 
            B      
Scirpus setaceus     X    X  X      oever/moeras 
                  
Scirpus sylvaticus       X X  X       oever/moeras 
                  
Scirpus tabernaemontani        X  X X X  10 10  monocotyl groot 
                  
Scirpus triqueter                 monocotyl groot 
                  
Scrophularia auriculata       X X  X       oever/moeras 
                  
Scrophularia umbrosa       X X  X       oever/moeras 
                  
Scutellaria galericulata   X X X  X X  X X      oever/moeras 
                  
Scutellaria minor   X X X X           oever/moeras 
                  
Senecio aquaticus     X  X          oever/moeras 
                  
Senecio congestus        X  X  X     oever/moeras 
                  
Senecio paludosus       X X  X       oever/moeras 
                  
Senecio sarracenicus             N    oever/moeras 
                  
Sium latifolium      X X X  X  X  9 9  oever/moeras 
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Solanum dulcamara       X X  X X X  10 10  oever/moeras 
  S S S S S   S         
Sparganium angustifolium X X X           3 3  valisneride 
 B B B               

Sparganium emersum    X X X X X  X    10 10  
valisneride / 
oever/moeras 

  S S      S  S       
Sparganium erectum    X X  X X  X  X  8.5 8.5  monocotyl groot 
  S S      S  S       
Sparganium natans  X X X X         5.5   valisneride 
  B B B B             
Sphagnum compactum X X               veenmos 
                  
Sphagnum cuspidatum X X               veenmos 
                  
Sphagnum denticulatum X X X      X        veenmos 
                  
Sphagnum fallax X X               veenmos 
                  
Sphagnum fimbriatum  X X              veenmos 
                  
Sphagnum flexuosum  X X              veenmos 
                  
Sphagnum majus X X               veenmos 
                  
Sphagnum molle X X               veenmos 
                  
Sphagnum palustre  X X      X        veenmos 
                  
Sphagnum papillosum X X               veenmos 
                  
Sphagnum squarrosum  X X      X        veenmos 
                  
Sphagnum tenellum X X               veenmos 
                  
Sphagnum terres  X X      X        veenmos 
                  
Spiranthes aestivalis      X     X      oever/moeras 
      B     B       
Spirodela polyrhiza       X X  X  X  10 10 5 lemnide 
    S S S S S S S S       
Stachys palustris       X X  X       oever/moeras 
                  
Stellaria palustris     X  X X  X X      oever/moeras 
                  
Stratiotes aloides     X X X X    X  9 9  stratiotide 
       B B    B      
Subularia aquatica  X X           4 4  isoëtide 
  B B               
Symphytum officinale       X X  X       oever/moeras 
                  
Teucrium scordium       X X   X      oever/moeras 
       B B   B       
Thalictrum flavum       X X  X       oever/moeras 
                  
Thelypteris palustris    X X  X X   X X     oever/moeras 
    B B  B B   B B      
Tolypella glomerata            X     charide 
            B      
Tolypella intricata       X X   X      charide 
       B B   B       
Tolypella prolifera        X   X X     charide 
        B   B B      
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Trifolium fragiferum        X  X  X     oever/moeras 
                  
Triglochin maritima            X     oever/moeras 
                  
Triglochin palustris     X X X X   X X     oever/moeras 
                  
Typha angustifolia       X X  X  X  10 10  monocotyl groot 
 S S S S S S   S         
Typha latifolia     X  X X  X  X  8.5 8.5  monocotyl groot 
 S S S S S S   S         

Urtica dioica                 afreatofyt 
 S S S S S S S S S S S S      
Utricularia australis  X X X X      X     3 ceratophyllide 
                  
Utricularia intermedia  X X X          4 4  ceratophyllide 
  B B B              
Utricularia minor X X X   X        4 4 1.5 ceratophyllide 
 B B B   B            
Utricularia ochroleuca  X X             1 ceratophyllide 
  B B               
Utricularia vulgaris   X X X X X X   X   5.5   ceratophyllide 
        B          
Vaccinium oxycoccus X X               oever/moeras 
 B B                
Valeriana dioica    X X  X          oever/moeras 
                  
Valeriana repens       X X  X X      oever/moeras 
                  
Vaucheria spp.        X   X X     filamenteuze alg 
                  
Veronica anagallis-aquatica       X X  X X X  10 10  oever/moeras 
                  
Veronica anagallis-aquatica 
subsp. aquatica        X  X X X     oever/moeras 
                  
Veronica beccabunga       X X   X   10 10  oever/moeras 
                  
Veronica longifolia       X X  X   N    oever/moeras 
                  
Veronica scutellata   X X X  X X      6.3 6.3  oever/moeras 
       B B          
Viburbum opulus       X X         oever/moeras 
                  
Viola palustris  X X              oever/moeras 
                  
Wahlenbergia hederacea   X              oever/moeras 
   B               
Wolffia arrhiza       X X         lemnide 
    S S S   S         
Zannichellia palustris        X  X X X  10 10 5 parvopotamide 
    S S S S S S S S       
Zannichellia palustris subsp. 
pedicellata        X  X X X  10  5 parvopotamide 
    S S S S S S S S       
Chara sp.              8.5 8.5  charide 
                  
Nitella sp.              5.5 5.5  charide 
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Bijlage 7: Beoordeling plantensoorten in waterlopen 
 
Tabel 7.1: Basislijst voor waterlopen: Soortenlijst met unieke soortcode, groeivormgroep, 
storingsscore en typespecificiteitsscore voor Kleine Kempense Beek (KKB) en Polderloop met zout 
(Pzout), zilt (Pzi) of zoet (Pzoet) oppervlaktewater. 

storingsscore typespecificiteitsscore Wetenschappelijke naam Soortscode groeivorm 
KKB Pzout Pzi Pzoet KB Pzout Pzi Pzoet 

Acorus calamus L. acorucal Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen  0 0 0  0 0 1 

Agrostis stolonifera L. agrossto Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 1 1 1 
Alisma alism-sp Oever-/moerasplant 0    1    
Alisma gramineum Lej. alismgra Oever-/moerasplant 0 0 0 0  0 1 0 
Alisma lanceolatum With. alismlan Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Alisma plantago-aquatica L. alismpla Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Alopecurus geniculatus L. alopegen Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Angelica archangelica L. angelarc Land 0 0 0 0 0 0 0 0 
Apium inundatum (L.) Reichenb. f. apiuminu Batrachiiden 0 0 0 0 1 0 0 1 
Apium nodiflorum (L.) Lag. apiumnod Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Apium repens (Jacq.) Lag. apiumrep Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 0 
Atriplex prostrata Boucher ex DC. atrippro Oever-/moerasplant 0 0 0 1 0 1 1 1 
Azolla filiculoides Lam. azollfil Lemniden 1 0 0 1 0 0 2 0 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. balde-sp Isoetiden 0 0 0 0 2 0 1 1 
Baldellia repens balderep Isoetiden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Berula erecta (Huds.) Coville berulere Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Bidens biden-sp Oever-/moerasplant 0    1    
Bidens cernua L. bidencer Oever-/moerasplant 0 0 0 1 1 0 0 1 
Bidens connata Muhlenb. ex 
Willd. bidencon Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 

Bidens frondosa L. bidenfro Oever-/moerasplant 0 0 0 1 1 0 0 1 
Bidens tripartita L. bidentri Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Butomus umbellatus L. butomumb Oever-/moerasplant  0 0 0  0 1 1 
Calla palustris L. callapal Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 0 
Callitriche calli-sp Pepliden 0    1    
Callitriche hamulata Kütz. ex Koch calliham Pepliden 0 0 0 0 2 0 0 1 
Callitriche obtusangula Le Gall calliobt Pepliden 0 0 0 0 1 0 1 1 
Callitriche palustris L. callipal Pepliden 0 0 0 0 1 0 0 0 
Callitriche platycarpa Kütz. callipla Pepliden 0 0 0 0 1 0 1 1 
Callitriche stagnalis Scop. callista Pepliden 0 0 0 0 1 0 0 1 
Callitriche truncata Guss. subsp. 
occidentalis (Rouy) Br.-Bl. callitru Batrachiiden 0    0    

Caltha palustris L. calthpal Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Cardamine amara L. cardmama Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Cardamine pratensis L. cardmpra Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 

Carex acuta L. carexacu Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 0 0 0 1 0 0 1 

Carex acutiformis Ehrh. carexact Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 0 0 0 1 0 0 1 

Carex demissa Vahl ex Hartm. carexo-o Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Carex diandra Schrank carexdia Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Carex dioica L. carexdio Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Carex disticha Huds. carexdit Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Carex divisa Huds. carexdiv Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Carex echinata Murray carexech Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Carex elata All. carexela Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Carex elongata L. carexelo Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Carex flava L. carexfla Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Carex hirta L. carexhir Land 0 0 0 0 1 0 1 1 
Carex hostiana DC. carexhos Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Carex lasiocarpa Ehrh. carexlas Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Carex lepidocarpa Tausch carexlep Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Carex limosa L. carexlim Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 

Carex paniculata L. carexpac Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 0 0 0 2 0 0 1 

Carex pendula Huds. carexpen Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 0 0 0 1 0   

Carex pseudocyperus L. carexpse Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
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KKB Pzout Pzi Pzoet KB Pzout Pzi Pzoet 

Carex riparia Curt. carexrip Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 0 1 0 1 0 1 1 

Carex rostrata Stokes carexros Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Carex vesicaria L. carexves Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Carum verticillatum (L.) Koch carumver Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Catabrosa aquatica (L.) Beauv. catabaqu Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 1 
Ceratophyllum cerat-sp Ceratophylliden 1    0    
Ceratophyllum demersum L. ceratdem Ceratophylliden 1 0 1 1 0 0 1 1 
Ceratophyllum submersum L. ceratsub Ceratophylliden 1 0 0 0 0 0 2 2 
Chara chara-sp Chariden 0    1    
Chara aspera charaasp Chariden 0    1    
Chara globularis charaglob Chariden 0    1    
Chara hispida charahis Chariden 0    2    
Chara virgata charavir Chariden 0    2    
Chara vulgaris charavul Chariden 0    1    
Chara vulgaris var. 
Longibracteata charavlo Chariden 0    1    

Chara vulgaris var. Papillata charavpa Chariden 0    1    
Chenopodium rubrum L. chenorub Land 0 0 0 0 0 0 1 0 
Chrysosplenium oppositifolium L. chrypopp Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cladium mariscus (L.) Pohl cladimar Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen  0 0 0  0 0 0 

Comarum palustre L. potenpal Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 0 
Deschampsia setacea (Huds.) 
Hack. deschset Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 0 

Draadwier draadwie Filamenteuze algen 1 0 1 1 0 0 1 1 
Elatine hexandra (Lapierre) DC. elatihex Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Elatine hydropiper L. elatihyd Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Elatine triandra Schkuhr elatitri Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et 
Schult. eleocaci Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 

Eleocharis multicaulis (Smith) 
Desv. eleocmul Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 

Eleocharis ovata (Roth.) Roem. et 
Schult. eleocova Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 

Eleocharis palustris (L.) Roem. et 
Schult. eleocp-p Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 

Eleocharis quinqueflora (F.X. 
Hartm.) O. Schwartz eleocqui Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 

Eleocharis uniglumis (Link) 
Schult. eleocp-u Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 2 2 

Elodea canadensis Michaux elodecan Elodeiden 0 0 0 0 0 0 1 1 
Elodea nuttallii (Planch) St John elodenut Elodeiden 1 0 0 0 0 0 1 1 
Enteromorpha sp. enter-sp Enteromorpha 1    0    
Epilobium palustre L. epilopal Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Equisetum fluviatile L. equisflu Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Equisetum palustre L. equispal Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Equisetum telmateia Ehrh. equistel Oever-/moerasplant         
Eriophorum polystachion L. eriopang Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 0 
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 
Decraene polyncus Land 1 0 0 1 0 0 0 1 

Fontinalis antipyretica fontiant watermossen         
Galium palustre L. galiupal Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Galium uliginosum L. galiuuli Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Glyceria glyce-sp Oever-/moerasplant 0    1    
Glyceria fluitans (L.) R. Brown glyceflu Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmberg glycemax Oever-/moerasplant_grote-

monocotylen 1 0 0 1 1 0 1 1 

Glyceria notata Chevall. glycen-n Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Groenlandia densa (L.) Fourr. groenden Magnopotamiden 0 0 0 0 2 0 0 1 

Hippuris vulgaris L. hippuvul Oever-/moerasplant of 
Elodeïden 0 0 0 0 0 0 1 1 

Hottonia palustris L. hottopal Myriophylliden 0 0 0 0 2 0 0 1 
Hydrocharis morsus-ranae L. hydromor Hydrochariden  0 0 0  0 0 1 
Hydrocotyle ranunculoides L.f. hydrcran Nymphaeiden 1    0    
Hydrocotyle vulgaris L. hydrcvul Nymphaeiden 0    1    
Hypericum elodes L. hyperelo Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
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KKB Pzout Pzi Pzoet KB Pzout Pzi Pzoet 

Hypericum tetrapterum Fries hyperqua Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Impatiens glandulifera Royle impatgla Oever-/moerasplant 1 0 0 1 0 0 0 0 

Iris pseudacorus L. iris_pse Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 0 0 0 1 0 1 1 

Isoetes echinospora Durieu isoetech Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 0 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffmann juncuacu Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 

Juncus alpinoarticulatus Chaix juncualp Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Juncus anceps Laharpe juncua-t Land 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juncus articulatus L. juncuart Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Juncus bufonius L. juncubuf Oever-/moerasplant 1    1    
Juncus bulbosus L. juncubul Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Juncus compressus Jacq. juncucom Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Juncus conglomeratus L. juncucon Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 

Juncus effusus L. juncueff Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 0 0 0 1 0 1 1 

Juncus filiformis L. juncufil Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Juncus gerardii Loisel. juncuger Oever-/moerasplant 0 0 0 0 0 2 2 0 
Juncus inflexus L. juncuinf Oever-/moerasplant 0 0 0 0 0 0 1 1 
Juncus subnodulosus Schrank juncusub Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Leersia oryzoides (L.) Swartz leersory Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 0 
Lemna gibba L. lemnagib Lemniden 1 0 0 1 0 1 1 1 
Lemna minor L. lemnamin Lemniden 1 0 0 1 0 1 1 1 
Lemna minuta Humb., Bonpl. et 
Kunth lemnamis Lemniden 1    0    

Lemna trisulca L. lemnatri Riccielliden 0 0 0 0 0 0 1 1 
Limosella aquatica L. limosaqu Isoetiden  0 0 0  0 1 1 
Linaria vulgaris Mill. linarvul Oever-/moerasplant 0    1    
Littorella uniflora (L.) Aschers. littouni Isoetiden  0 0 0  0 1 1 
Lobelia dortmanna L. lobeldor Isoetiden  0 0 0  0 1 1 
Lotus pedunculatus Cav. lotusuli Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Ludwigia palustris (L.) S. Elliott ludwipal Oever-/moerasplant  0 0 0  0 1 1 
Luronium natans (L.) Rafin. luronnat Nymphaeiden 0 0 0 0 2 0 1 1 
Lycopus europaeus L. lycopeur Oever-/moerasplant 1 0 0 0 1 0 1 1 
Lysimachia nummularia L. lysimnum Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Lysimachia thyrsiflora L. lysimthy Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 0 
Lysimachia vulgaris L. lysimvul Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Lythrum portula (L.) D.A. Webb lythrpor Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Lythrum salicaria L. lythrsal Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Mentha aquatica L. menthaqu Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Mentha 'arvensis' groep menthARVg Oever-/moerasplant 0    1    
Menyanthes trifoliata L. menyatri Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Myosotis cespitosa C.F. Schultz myosol-c Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Myosotis scorpioides L. myosopal Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Myosoton aquaticum (L.) Moench stellaqu Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Myriophyllum alterniflorum DC. myrioalt Myriophylliden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Myriophyllum spicatum L. myriospi Myriophylliden 0 0 1 1 1 0 1 1 
Myriophyllum verticillatum L. myriover Myriophylliden 0 0 0 0 1 0 0 0 
Najas marina L. najasmar Elodeiden  0 0 0  0 0 0 
Najas minor All. najasmin Elodeiden  0 0 0  0 0 0 
Narthecium ossifragum (L.) Huds. narthoss Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Nasturtium nastu-sp Oever-/moerasplant 0    1    
Nasturtium microphyllum 
(Boenningh.) Reichenb. roripmic Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 

Nasturtium 'officinale' groep roripm=n Oever-/moerasplant 0    1    
Nasturtium officinale R. Brown roripnas Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Nitella nitel-sp Chariden 0    1    
Nitella capillaris nitelcap Chariden 0    2    
Nitella flexilis nitelfle Chariden 0    1    
Nitella mucronata nitelmuc Chariden 0    1    
Nitella opaca nitelopa Chariden 0    1    
Nuphar lutea (L.) Smith nuphalut Nymphaeiden 0 0 0 0 1 0 0 1 
Nymphaea alba L. nymphalb Nymphaeiden 0 0 0 0 1 0 0 1 
Nymphaea candida C. Presl 
 nymphcan Nymphaeiden         
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storingsscore typespecificiteitsscore Wetenschappelijke naam Soortscode groeivorm 
KKB Pzout Pzi Pzoet KB Pzout Pzi Pzoet 

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) 
O. Kuntze nympdpel Nymphaeiden 0 0 0 0 2 0 1 1 

Oenanthe aquatica (L.) Poiret oenanaqu Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Oenanthe fistulosa L. oenanfis Oever-/moerasplant  0 0 0  0 1 1 
Peucedanum palustre (L.) 
Moench peucepal Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 

Phalaris arundinacea L. phalaaru Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 1 0 0 1 0 1 1 

Phragmites australis (Cav.) Steud. phragaus Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 0 0 0 1 1 1 1 

Pilularia globulifera L. pilulglo Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Poa trivialis L. poa__tri Oever-/moerasplant 0    1    

Polygonum amphibium L. polynamp Oever-/moerasplant of 
Nymphaeiden 0 0 0 0 1 0 1 1 

Polygonum hydropiper L. polynhyd Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Polygonum minus Huds. polynmin Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Polygonum mite Schrank polynmit Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Potamogeton acutifolius Link potamacu Parvopotamiden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Potamogeton alpinus Balb. potamalp Magnopotamiden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Potamogeton berchtoldii Fieb. potamber Parvopotamiden 0 0 0 0 2 0 0 1 
Potamogeton coloratus Hornem. potamcol Magnopotamiden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Potamogeton compressus L. potamcom Parvopotamiden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Potamogeton crispus L. potamcri Magnopotamiden 1 0 0 0 1 0 1 1 
Potamogeton friesii Rupr. potammuc Parvopotamiden 0 0 0 0 1 0 0 1 
Potamogeton gramineus L. potamgra Magnopotamiden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Potamogeton lucens L. potamluc Magnopotamiden 0 0 0 0 1 0 0 1 
Potamogeton natans L. potamnat Nymphaeiden 0 0 0 0 2 0 0 1 
Potamogeton nodosus Poiret potamnod Magnopotamiden 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton obtusifolius Mert. et 
Koch potamobt Parvopotamiden 0 0 0 0 2 0 0 0 

Potamogeton pectinatus L. potampec Parvopotamiden 1 0 1 1 0 1 1 1 
Potamogeton perfoliatus L. potamper Magnopotamiden 0 0 0 0 2 0 0 1 
Potamogeton polygonifolius 
Pourr. potampol Magnopotamiden 0 0 0 0 2 0 0 0 

Potamogeton praelongus Wulfen potampra Magnopotamiden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Potamogeton pusillus L. potampus Parvopotamiden 0 0 0 0 0 0 1 1 
Potamogeton trichoides Cham. et 
Schlecht. potamtri Parvopotamiden 1 0 0 0 1 0 1 1 

Potamogeton zizii Koch ex Roth potam*zi Magnopotamiden 0 0 0 0 1 0 0 0 
Pulicaria vulgaris Gaertn. pulicvul Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Ranunculus 'aquatilis' groep ranunAQUg Batrachiiden 0    1    
Ranunculus aquatilis L. ranunaqu Batrachiiden 0 0 0 0 1 0 1 1 
Ranunculus baudotii Godr. ranunbau Batrachiiden 1 0 0 0 0 1 1 0 
Ranunculus circinatus Sibth. ranuncir Myriophylliden 0 0 0 0 0 0 1 1 
Ranunculus flammula L. ranunfla Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Ranunculus fluitans Lam. ranunflu Parvopotamiden 0 0 0 0 1 0 0 0 
Ranunculus hederaceus L. ranunhed Batrachiiden 0 0 0 0 1 0 0 0 
Ranunculus lingua L. ranunlin Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 1 
Ranunculus ololeucos Lloyd ranunolo Batrachiiden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Ranunculus 'peltatus' groep ranunPELg Batrachiiden 0    2    
Ranunculus peltatus Schrank ranunpel Batrachiiden 0 0 0 0 2 0 0 1 
Ranunculus sceleratus L. ranunsce Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Ranunculus trichophyllus Chaix ranuna;d Batrachiiden 0 0 0 0 1 0 1 1 
Ranunculus tripartitus DC. ranuntri Batrachiiden  0 0 0  0 0 0 
Rhynchospora alba (L.) Vahl rhyncalb Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Rhynchospora fusca (L.) Ait. f. rhyncfus Oever-/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 0 
Riccia fluitans ricciflu Riccielliden 0    0    
Rorippa amphibia (L.) Besser roripamp Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Rorippa palustris (L.) Besser Rorippal Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Rumex conglomeratus Murray rumexcon Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Rumex hydrolapathum Huds. rumexhyd Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Rumex maritimus L. rumexmar Oever-/moerasplant 0 0 0 1 0 0 1 1 
Rumex palustris Smith rumexpal Oever-/moerasplant 0 0 0 1 1 0 1 1 

Sagittaria sagittifolia L. sagitsag Vallisneriiden of oever-
/moerasplant 0 0 0 0 2 0 0 1 

Samolus valerandi L. samolval Oever-/moerasplant  0 0 0  0 1 1 



 VII-30

storingsscore typespecificiteitsscore Wetenschappelijke naam Soortscode groeivorm 
KKB Pzout Pzi Pzoet KB Pzout Pzi Pzoet 

Scheuchzeria palustris L. scheupal Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 0 
Scirpus fluitans L. scirpflu Parvopotamiden 0 0 0 0 2 0 0 0 

Scirpus lacustris L. scirpl-l Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 0 0 0 1 0 0 1 

Scirpus maritimus L. scirpmar Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 1 0 0 0 0 2 2 0 

Scirpus pungens Vahl scirppun Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 0 
Scirpus tabernaemontani C.C. 
Gmel. scirpl-t Oever-/moerasplant_grote-

monocotylen 1 0 0 1 0 0 1 1 

Scirpus triqueter L. scirptri Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen  0 0 0  0 2 0 

Scrophularia auriculata L. scropaur Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Scrophularia nodosa L. scropnod Land 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scrophularia umbrosa Dum. scropumb Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Scutellaria galericulata L. scutegal Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Sium latifolium L. sium_lat Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Solanum dulcamara L. solandul Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Sparganium angustifolium 
Michaux spargang Vallisneriiden 0 0 0 0 2 0 0 0 

Sparganium emersum Rehm. spargeme Vallisneriiden 0 0 0 0 2 0 0 1 

Sparganium erectum L. spargere Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 0 0 0 1 0 1 1 

Sparganium natans L. spargnat Oever-/moerasplant of 
Vallisneriiden 0 0 0 0 2 0 0 0 

Spartina townsendii H. et J. 
Groves sparttow Oever-/moerasplant         

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. spiropol Lemniden 1 0 1 0 0 0 1 1 
Stachys palustris L. stachpal Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Stellaria palustris Retz. stellpas Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 0 
Stratiotes aloides L. stratalo Stratiotiden 0 0 0 0  0 0 0 
Subularia aquatica L. subulaqu Oever-/moerasplant  0 0 0  0 0 0 
Tolypella intricata tolypint Chariden 0    2    
Tolypella prolifera tolyppro Chariden 0    0    

Typha angustifolia L. typhaang Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 0 0 0 1 0 0 1 

Typha latifolia L. typhalat Oever-/moerasplant_grote-
monocotylen 0 0 0 0 1 0 1 1 

Urtica dioica L. urticdio Land 1 1 1 1 1 1 1 1 
Utricularia australis R. Brown utricaus Ceratophylliden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Utricularia intermedia Hayne utricint Ceratophylliden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Utricularia minor L. utricmin Ceratophylliden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Utricularia ochroleuca R. Hartm. utricoch Ceratophylliden 0 0 0 0 2 0 0 0 
Utricularia vulgaris L. utricvul Ceratophylliden 0 0 0 0 2 0 0 1 
Valeriana repens Host. valeroff Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Veronica anagallis-aquatica L. veronana Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 1 1 
Veronica beccabunga L. veronbec Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Veronica scutellata L. veronscu Oever-/moerasplant 0 0 0 0 1 0 0 1 
Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex 
Wimm. wolffarr Lemniden 1 0 0 0 0 0 0 1 

Zannichellia palustris L. ssp. 
Palustris zannipal Parvopotamiden 0 0 0 0 1 0 0 1 

Zannichellia pedunculata zanniped Parvopotamiden 1    1    
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Tabel 7.2: Overzicht van een aantal soortscores voor trofie.  
 
Legende: 
• Ellenberg-getallen: Ellenberg-N (Ell-N) en Ellenberg-R (Ell-R) 
• MTR = “Mean Trophic Rank” voor rivieren in Groot Britannië (range: 1-10) [Environment Agency 1999] 
• GIS-“Macrophytes des Eaux Continentales” = Trofiescore voor rivieren in Frankrijk (range: 1-10), (Haury 

et al. 2000) 
• TRS = “Trophic Rank Score” voor meren in Groot Britannië (range: 2-10) (Palmer et al. 1992) 
• Gewogen gemiddelden - volgens de Lyon & Roelofs (1986) – voor: 

o Nitraat in het oppervlaktewater (µmol/l)  
o Fosfaat in het oppervlaktewater (µmol/l) 
o Totaal fosfaat in bodem (µmol/g DW) 

• STOWA-scores (Nederland): ind= indicator zandsloten (2: indicator en 1: meenemen in de berekening); 
trofie = trofiescore (STOWA 1993). 

Ellenberg De Lyon & Roelofs STOWA Wetenschappelijke naam Soortscode 
Ell-N Ell-R 

MTR GIS TRS
FosfW NitrWa TotfosfB Amm ind trofie 

Achillea ptarmica L. achilpta 2 4            
Acorus calamus L. acorucal 7 7 2 4 9 5,4 19,8    1  
Adoxa moschatellina L. adoxamos 8 7            
Aegopodium podagraria L. aegoppod 8 7            
Agrostis canina L. agroscan 2 3            
Agrostis stolonifera L. agrossto 5 9  4 5,7         
Ajuga reptans L. ajugarep 6 6            
Alisma gramineum Lej. alismgra 4 7          1  
Alisma lanceolatum With. alismlan 5 7 3 4  2,1 3,1 7,5  1  
Alisma plantago-aquatica L. alismpla 8 9 3 4 8,5 1,8 42,2 9,5  1  
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et 
Grande alliapet 9 7            
Allium ursinum L. alliuurs 8 7            
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. alnusglu 9 6            
Alopecurus geniculatus L. alopegen 7 7  4 8         
Alopecurus pratensis L. alopepra 7 6            
Ammophila arenaria (L.) Link ammopare 5 7            
Anagallis tenella (L.) L. anagaten 2 9            
Anemone nemorosa L. anemonem 9 9            
Angelica archangelica L. angelarc 9 9            
Angelica sylvestris L. angelsyl 9 9            
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann anthrsyl 8 9            
Apium graveolens L. apiumgra 8 7            
Apium inundatum (L.) Reichenb. f. apiuminu 2 9 9 7 7 0,9 44,4 3,5 0,1 2  
Apium nodiflorum (L.) Lag. apiumnod 6 9 4 7 10       1  
Apium repens (Jacq.) Lag. apiumrep 7 7            
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. 
et C. Presl arrheela 7 7            
Artemisia vulgaris L. artemvul 8 9            
Arum maculatum L. arum_mac 8 7            
Aster tripolium L. astertri 7 7            
Athyrium filix-femina (L.) Roth athyrfil 6 9            
Atriplex littoralis L. atriplit 9 9            
Atriplex prostrata Boucher ex DC. atrippro 9 9            
Azolla filiculoides Lam. azollfil 8 9 3 3  17,8 22,9 7,8 0,6 1 2
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. balde-sp     4 0,5 67,6 5 0,1   
Baldellia repens balderep      5,2 3,6 6,8 0,1   
Berula erecta (Huds.) Coville berulere 6 8 5 6 10 6,1 10,2 15  1  
Bidens cernua L. bidencer 9 7   10         
Bidens connata Muhlenb. ex Willd. bidencon 9 7            
Bidens frondosa L. bidenfro 8 7            
Bidens tripartita L. bidentri 8 9            
Blechnum spicant (L.) Roth blechspi 3 2            
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link scirpcar 3 8            
Brassica nigra (L.) Koch brassnig 7 8            
Butomus umbellatus L. butomumb 7 9 5 4 10 4,4 5,9 10  1  
Calamagrostis canescens (Weber) Roth calamcan 5 6            
Calla palustris L. callapal 4 6   7       1  
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Wetenschappelijke naam soortscode Ell-N Ell-R MTR GIS TRS FosfW NitrWa TotfosfB Amm ST-ind ST-t 
Callitriche hamulata Kütz. ex Koch calliham 4 6 9 6 5 0,5 107 10,2 0,1 1 1
Callitriche obtusangula Le Gall calliobt 7 7 5 4 8,5 4,8 21,5 19,6 0,4 1 1
Callitriche palustris L. callipal 4 5   5       1 1
Callitriche platycarpa Kütz. callipla 7 7  5  3,9 35,1 15,7 0,1 1 1
Callitriche stagnalis Scop. callista 4 6  6 7,7       1 1
Callitriche truncata Guss. subsp. 
occidentalis (Rouy) Br.-Bl. callitru    6        1 1
Caltha palustris L. calthpal 9 9  6 7,3         
Calystegia sepium (L.) R. Brown calyssep 9 7            
Cardamine amara L. cardmama 4 6            
Cardamine flexuosa With. cardmfle 5 4            
Cardamine pratensis L. cardmpra 9 9            
Carex acuta L. carexacu 4 6 5 6 10       1  
Carex acutiformis Ehrh. carexact 5 7 3 5 10       1  
Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) 
Nendtvich ex A. Kerner carexcup 6 7          1  
Carex demissa Vahl ex Hartm. carexo-o 2 4          1  
Carex diandra Schrank carexdia 3 6          1  
Carex dioica L. carexdio 2 9          1  
Carex disticha Huds. carexdit 5 8          1  
Carex echinata Murray carexech 2 3          1  
Carex elata All. carexela 5 9  6 8,5       1  
Carex elongata L. carexelo 6 7          1  
Carex flava L. carexfla 2 8          1  
Carex hirta L. carexhir 5 9          1  
Carex hostiana DC. carexhos 2 6          1  
Carex lasiocarpa Ehrh. carexlas 3 4   5,5       1  
Carex lepidocarpa Tausch carexlep 2 9          1  
Carex limosa L. carexlim 2 2   4       1  
Carex nigra (L.) Reichard carexnig 2 3   4,7       1  
Carex paniculata L. carexpac 4 6  6 10       1  
Carex pendula Huds. carexpen 6 6  7        1  
Carex pseudocyperus L. carexpse 5 6  4 10       1  
Carex remota Jusl. ex L. carexrem 9 9          1  
Carex riparia Curt. carexrip 4 7 4 4 10       1  
Carex rostrata Stokes carexros 3 3 7 8 4,3  56,6 7,8  1  
Carex vesicaria L. carexves 5 6 6 6 7,3       1  
Carum verticillatum (L.) Koch carumver 3 4            
Catabrosa aquatica (L.) Beauv. catabaqu 8 7 5 6        1  
Cerastium fontanum Baumg. cerasfon 5 5            
Ceratophyllum demersum L. ceratdem 8 8 2 2 10 10,1 19,6 13,6 0,6 1 2
Ceratophyllum submersum L. ceratsub 7 8  2 8 20,8 1,7 15,8 3,8 1 2
Chaerophyllum temulum L. chaertem 8 9            
Chara chara-sp     8,5       1 1
Chara aspera charaasp     8,5       1 1
Chara globularis charaglob     8,5 2,5 8,9 4,6 0,5 1 1
Chara hispida charahis     8,5 0,8 0,7 6 0,2 1 1
Chara virgata charavir     8,5       1 1
Chara vulgaris charavul     8,5 2,7 6,7 12,2 0,7 1 1
Chara vulgaris var. Longibracteata charavlo     8,5       1 1
Chara vulgaris var. Papillata charavpa     8,5       1 1
Chenopodium polyspermum L. Chenopol 8 9            
Chenopodium rubrum L. chenorub 9 9            
Chrysosplenium oppositifolium L. chrypopp 5 5  7          
Cicuta virosa L. cicutvir 5 5   8,5 2,3 4,3    1  
Circaea lutetiana L. circalut 7 7            
Cirsium arvense (L.) Scop. cirsiarv 7 9            
Cirsium dissectum (L.) Hill cirsidis 2 4            
Cirsium oleraceum (L.) Scop. cirsiole 5 8            
Cirsium palustre (Huds.) Druce cirsipal 3 4            
Cladium mariscus (L.) Pohl cladimar 3 9   8,5 4 2,2 4,1    
Cochlearia officinalis L. cochloff 6 7            
Comarum palustre L. potenpal 2 3   5,5  26,3 6,6    
Convolvulus arvensis L. convoarv 9 7            
Crepis paludosa (L.) Moench crepipal 6 8            
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Wetenschappelijke naam soortscode Ell-N Ell-R MTR GIS TRS FosfW NitrWa TotfosfB Amm ST-ind ST-t 
Cyperus flavescens L. cyperfla 4 9            
Cyperus fuscus L. cyperfus 4 9            
Dactylis glomerata L. dactyglo 6 9            
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. deschces 3 9            
Deschampsia setacea (Huds.) Hack. deschset 1 2            
Draadwier draadwie      7 9 9,5 1,1 1 2
Drosera intermedia Hayne droseint 2 2            
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray dryopdil 7 9            
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. echiccru 8 9            
Elatine hexandra (Lapierre) DC. elatihex 2 3   6 1 4,7 3,3 0,1 1  
Elatine hydropiper L. elatihyd 3 2   6       1  
Elatine triandra Schkuhr elatitri 4 4            
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et 
Schult. eleocaci 2 9  7 8,5 1,2 35 4,7 0,2 1 1
Eleocharis multicaulis (Smith) Desv. eleocmul 2 9    2,6 2,9 4,2    
Eleocharis ovata (Roth.) Roem. et 
Schult. eleocova 5 9            
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. eleocp-p 9 9 6 6 7,3 5,3 9,6 7  1  
Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. 
Schwartz eleocqui 2 7            
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. eleocp-u 5 7            
Elodea canadensis Michaux elodecan 7 7 5 5 8,5 1,8 30,2 9 0,2 1 1
Elodea nuttallii (Planch) St John elodenut 7 9 3 3 10 4,9 26 11,7 0,3 1 1
Elymus athericus (Link) Kerguélen elymuath 5 7            
Elymus repens (L.) Gould. elymurep 7 9            
Enteromorpha sp. enter-sp   1   10,3 31 14,6  1 2
Epilobium ciliatum Rafin. epilocil 8 7            
Epilobium hirsutum L. epilohir 8 8            
Epilobium palustre L. epilopal 3 3            
Epilobium parviflorum Schreb. epilopar 6 8            
Epilobium roseum Schreb. epiloros 8 9            
Epilobium tetragonum L. epilotet 5 6            
Equisetum arvense L. Equisarv 3 9            
Equisetum fluviatile L. equisflu 5 9 5 6 7 1,3 10,4 12,2  1  
Equisetum palustre L. equispal 3 9 5 5 7         
Equisetum sylvaticum L. equissyl 4 5            
Equisetum telmateia Ehrh. equistel 5 8            
Eriophorum gracile Koch ex Roth eriopgra 2 4            
Eriophorum latifolium Hoppe erioplat 2 8            
Eriophorum polystachion L. eriopang 2 4   2,5 0,8 2,3 5,5  1  
Eupatorium cannabinum L. eupatcan 8 7            
Euphorbia amygdaloides L. euphoamy 5 7            
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 
Decraene polyncus 7 5            
Festuca arundinacea Schreb. festuaru 4 7            
Festuca pratensis Huds. festupra 6 9            
Festuca rubra L. festurub 6 7            
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. filipulm 4 9            
Fontinalis antipyretica fontiant   5  6,3 1,4 18,7 0 0,1 1 1
Fritillaria meleagris L. fritimel 5 7            
Galeopsis tetrahit L. galeotet 6 9            
Galium aparine L. galiuapa 8 6            
Galium mollugo L. galiumol 9 7            
Galium palustre L. galiupal 4 9  6 7,3         
Galium uliginosum L. galiuuli 2 9            
Galium verum L. galiuver 3 7            
Geranium robertianum L. geranrob 7 9            
Geum rivale L. geum_riv 4 9            
Geum urbanum L. geum_urb 7 9            
Glaux maritima L. glauxmar 5 7            
Glechoma hederacea L. glechhed 7 9            
Glyceria fluitans (L.) R. Brown glyceflu 7 9   6,3 3 49,7 9,7 0,4 1  
Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg glycemax 9 8 3 3 10 4,4 24,9 13,9  1  
Glyceria notata Chevall. glycen-n 8 8  5 6         
Gnaphalium uliginosum L. Gnaphuli 4 4            
Gratiola officinalis L. gratioff 4 7  7          
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Wetenschappelijke naam soortscode Ell-N Ell-R MTR GIS TRS FosfW NitrWa TotfosfB Amm ST-ind ST-t 
Groenlandia densa (L.) Fourr. groenden 5 8 3 4  5,3 27,1 19,6 0,2 2 1
Hedera helix L. hederhel 9 9            
Heracleum sphondylium L. heracsph 8 9            
Hippuris vulgaris L. hippuvul 9 8 4 4 7,7 18,4 4,3 9 0,9 1  
Holcus lanatus L. holculan 4 9            
Holcus mollis L. holcumol 3 2            
Honckenya peploides (L.) Ehrh. honckpep 7 7            
Hottonia palustris L. hottopal 4 5  6 9 1,9 28,9 19,2 0,1 1 1
Humulus lupulus L. humullup 8 6            
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard 
ex Rothm. scillnon 6 7            
Hydrocharis morsus-ranae L. hydromor 6 7 6 5 9 4,3 11,3 13,6 0,2 1 1
Hydrocotyle vulgaris L. hydrcvul 2 3  7 7 0,9 46,6 4,3    
Hypericum dubium Leers hyperdub 2 3            
Hypericum elodes L. hyperelo 1 2    1,9 62,2 8,2 0,1 1  
Hypericum tetrapterum Fries hyperqua 5 7            
Impatiens glandulifera Royle impatgla 7 7            
Impatiens noli-tangere L. impatnol 6 7            
Iris pseudacorus L. iris_pse 7 9 5 5 9 1,9 11,6 13,2  1  
Isoetes echinospora Durieu isoetech 1 6   4       2 1
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann juncuacu 3 5  7          
Juncus alpinoarticulatus Chaix juncualp 2 8            
Juncus anceps Laharpe juncua-t 2 8            
Juncus articulatus L. juncuart 2 9  5  2,7 63,5 6,5    
Juncus bufonius L. juncubuf 4 3            
Juncus bulbosus L. juncubul 2 5 10 7 3,7 0,7 90 4,9 0 2 1
Juncus compressus Jacq. juncucom 5 7            
Juncus conglomeratus L. juncucon 3 4  4          
Juncus effusus L. juncueff 4 3  5 5,5 1,2 44,5 6  1  
Juncus filiformis L. juncufil 3 4            
Juncus gerardii Loisel. juncuger 9 7            
Juncus inflexus L. juncuinf 4 8  5          
Juncus subnodulosus Schrank juncusub 4 9  8        1  
Juncus tenuis Willd. juncuten 5 5            
Lamium album L. lamiualb 9 9            
Lapsana communis L. lapsacom 7 9            
Leersia oryzoides (L.) Swartz leersory 8 8            
Lemna gibba L. lemnagib 8 8 2 2 10 19,7 19,4 15,6 0,8 1 2
Lemna minor L. lemnamin 6 9 4 5 9 4,4 25,2 10,6 0,3 1 2
Lemna trisulca L. lemnatri 5 7 4 6 10 7,1 8,7 12,5  1 2
Leucojum aestivum L. leucoaes 8 7         0,5   
Limonium vulgare Mill. limonvul 5 7            
Limosella aquatica L. limosaqu 3 7   5         
Linaria vulgaris Mill. linarvul 5 7            
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. liparloe 2 9            
Littorella uniflora (L.) Aschers. littouni 2 7 8  6,7 1,1 4,9 2,9 0,1 2 1
Lobelia dortmanna L. lobeldor 1 5   5         
Lolium multiflorum Lam. loliumul 7 9            
Lolium perenne L. loliuper 7 7            
Lonicera periclymenum L. lonicper 4 3            
Lotus pedunculatus Cav. lotusuli 4 6            
Ludwigia palustris (L.) S. Elliott ludwipal 4 4            
Luronium natans (L.) Rafin. luronnat 3 5  7  0,5 114,9 5,4 0 2 2
Luzula pilosa (L.) Willd. luzulpil 4 5            
Lychnis flos-cuculi L. lychnflo 9 9            
Lycopodiella inundata (L.) Holub lycodinu 1 3            
Lycopus europaeus L. lycopeur 7 7  5        1  
Lysimachia nemorum L. lysimnem 7 7            
Lysimachia nummularia L. lysimnum 9 9            
Lysimachia thyrsiflora L. lysimthy 3 9   6         
Lysimachia vulgaris L. lysimvul 9 9            
Lythrum portula (L.) D.A. Webb lythrpor 2 3   4 0,5 58,4 4,6 0,1 1  
Lythrum salicaria L. lythrsal 9 6          1  
Matricaria maritima L. Matrimar 8 7            
Matricaria recutita L. matrirec 5 5            
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Melica uniflora Retz. melicuni 6 6            
Mentha aquatica L. menthaqu 5 7  6 8,5 3,4 11,1 8,1  1  
Menyanthes trifoliata L. menyatri 3 9 9  5,3 0,5 2,9 10,8  2  
Mercurialis perennis L. mercuper 7 8            
Myosotis cespitosa C.F. Schultz myosol-c 7 4   8         
Myosotis scorpioides L. myosopal 5 9  6 9         
Myosoton aquaticum (L.) Moench stellaqu 7 9            
Myriophyllum alterniflorum DC. myrioalt 3 6 8 7 5,5 1,1 118,5 8,6 0,1 2 1
Myriophyllum spicatum L. myriospi 7 9 3 3 10 9 8,9 12,1  1 1
Myriophyllum verticillatum L. myriover 8 7  5 10 1,6 21,1 9,6 0,2 1 2
Najas marina L. najasmar 6 9  3 10       1 1
Najas minor All. najasmin 4 8          1 1
Narthecium ossifragum (L.) Huds. narthoss 1 2            
Nasturtium microphyllum (Boenningh.) 
Reichenb. roripmic       22,3 10,3  1 1
Nasturtium 'officinale' groep roripm=n    4 10       1 1
Nasturtium officinale R. Brown roripnas 7 7 5 4 10       1 1
Nitella nitel-sp     5,5         
Nitella capillaris nitelcap     5,5         
Nitella flexilis nitelfle     5,5 4,8 53 3,4 0,6 1 1
Nitella mucronata nitelmuc     5,5         
Nitella opaca nitelopa     5,5         
Nuphar lutea (L.) Smith nuphalut 6 7 3 4 8,5 2,8 17,1 8,3 0,1 1 2
Nymphaea alba L. nymphalb 5 7 6 6 6,7  14,5 12,1  1 2
Nymphaea candida C. Presl nymphcan      4,1 29,1 3,4 0,1   
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. 
Kuntze nympdpel 7 8 2 4 10 5,9 21 12,1 0,1 1 2
Oenanthe aquatica (L.) Poiret oenanaqu 6 7  5 10 1,9 17,1 40,3  2  
Oenanthe fistulosa L. oenanfis 5 8    4,1 2,7 4,2    
Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. oenanlac 3 7            
Oxalis acetosella L. oxaliace 6 4            
Pedicularis palustris L. pedicpal 2 9            
Petasites hybridus (L.) Gaertn., B. Mey. 
et Scherb. petashyb 7 8            
Peucedanum palustre (L.) Moench peucepal 4 9  6 6       1  
Phalaris arundinacea L. phalaaru 7 7  5 8,5 3,3 56,4 40,6  1  
Phleum pratense L. phleup-p 6 9            
Phragmites australis (Cav.) Steud. phragaus 7 7 4 4 7,3 5 19,4 8,9  1  
Pilularia globulifera L. pilulglo 2 4   6 0,3 102 6,1 0 2 1
Pinguicula vulgaris L. pinguvul 2 7            
Plantago maritima L. plantmar 5 8            
Poa annua L. poa__ann 8 9            
Poa nemoralis L. poa__nem 4 5            
Poa trivialis L. poa__tri 7 9            
Polygonatum multiflorum (L.) All. polytmul 5 6            
Polygonum amphibium L. polynamp 4 6  4 9 4,3 9 11,4  1 2
Polygonum aviculare L. polynavi 6 9            
Polygonum hydropiper L. polynhyd 8 5  4 10         
Polygonum minus Huds. polynmin 8 5            
Polygonum mite Schrank polynmit 7 6            
Polygonum persicaria L. polynper 7 7            
Potamogeton acutifolius Link potamacu 6 5  6 10 1,7 4,5 14,4 0,1 1 1
Potamogeton alpinus Balb. potamalp 6 6 7 6 5,5 2,2 35,2 9,6 0,2 2 1
Potamogeton berchtoldii Fieb. potamber 5 7 4 5 7,3 4,2 1,2 8,5 0,4 1 1
Potamogeton coloratus Hornem. potamcol 8 8  10        2 2
Potamogeton compressus L. potamcom 4 8  3 8 2,6 10,2 10,6 0,1 1 1
Potamogeton crispus L. potamcri 5 7 3 4 8,5 4,3 40,9 11,5 0,3 1 1
Potamogeton friesii Rupr. potammuc 6 7 3 5 10 7,9 8,7 14,2  1 1
Potamogeton gramineus L. potamgra 5 5 7 4 7,3 1,6 10,2 4,4 0,1 2 2
Potamogeton lucens L. potamluc 7 6 3 4 10 3,6 11,2 14,3 0,1 1 1
Potamogeton natans L. potamnat 5 7 5 6 6,7 1,8 42,9 7,5 0,1 1 2
Potamogeton nodosus Poiret potamnod 5 8  2        1 2
Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch potamobt 6 6 5 5 7,3 2,3 12,4 5,4 0,2 1 1
Potamogeton pectinatus L. potampec 8 8 1 1 10 8,7 26,3 12,5 0,8 1 1
Potamogeton perfoliatus L. potamper 6 7 4 4 7,3 2,4 31,3 10,7 0,2 1 1



 VII-36

Wetenschappelijke naam soortscode Ell-N Ell-R MTR GIS TRS FosfW NitrWa TotfosfB Amm ST-ind ST-t 
Potamogeton polygonifolius Pourr. potampol 2 3 10 9 3 0,8 113,1 7,6 0 2 2
Potamogeton praelongus Wulfen potampra 4 8 6 6 7,3       2 1
Potamogeton pusillus L. potampus 9 6 4  8,5 6 23,7 12,5 0,8 1 1
Potamogeton trichoides Cham. et 
Schlecht. potamtri 4 5 2 4 10 2,1 21,1 12 0,2 1 1
Potamogeton zizii Koch ex Roth potam*zi 5 7  3          
Potentilla anserina L. potenans 7 9            
Primula elatior (L.) Hill primuela 7 7            
Pulicaria vulgaris Gaertn. pulicvul 7 6            
Quercus robur L. quercrob 9 9            
Ranunculus 'aquatilis' groep ranunAQUg    5 8,5       1 1
Ranunculus aquatilis L. ranunaqu 6 6 5 5 8,5 4,5 9,1 21,2 0,7 1 1
Ranunculus baudotii Godr. ranunbau 7 9  5 10 12,9 7,3 11,5 6,2 1 1
Ranunculus circinatus Sibth. ranuncir 8 7 4 5 10 6,1 4,4 13 0,6 1 1
Ranunculus ficaria L. ranunfic 7 7            
Ranunculus flammula L. ranunfla 2 3 7 7 5,3 1,2 80,4 6,2 0,1 1  
Ranunculus fluitans Lam. ranunflu 8 9 7 4        1 1
Ranunculus hederaceus L. ranunhed 9 3 6 5 8,5       2  
Ranunculus lingua L. ranunlin 7 6   9       1  
Ranunculus ololeucos Lloyd ranunolo 3 9  9  0,2 29,3 29,3 0 2 1
Ranunculus 'peltatus' groep ranunPELg    6 8,5       1 1
Ranunculus peltatus Schrank ranunpel 6 5 4 6 8,5  88,4 18,3 0,1 1 1
Ranunculus repens L. ranunrep 9 9            
Ranunculus sardous Crantz ranunsar 7 9            
Ranunculus sceleratus L. ranunsce 9 7 2 4 10 9,2 9,9 9,5  1 1
Ranunculus trichophyllus Chaix ranuna;d 6  6 4 8,5 1,3 14,2 8,1 0,9   
Ranunculus tripartitus DC. ranuntri 3 6            
Rhynchospora alba (L.) Vahl rhyncalb 2 3            
Rhynchospora fusca (L.) Ait. f. rhyncfus 2 1            
Riccia fluitans ricciflu      2,2 19,8 7,3 0,1 1 2
Rorippa amphibia (L.) Besser roripamp 8 7 3 3 10 4,9 11,4 23  1  
Rorippa palustris (L.) Besser Rorippal 8 9            
Rumex acetosa L. rumexace 6 9            
Rumex acetosella L. rumexact 2 2            
Rumex conglomeratus Murray rumexcon 8 9            
Rumex crispus L. rumexcri 5 9            
Rumex hydrolapathum Huds. rumexhyd 7 7 3 3 10 4,1 19,6    1  
Rumex maritimus L. rumexmar 9 8            
Rumex obtusifolius L. rumexobt 9 9            
Rumex palustris Smith rumexpal 8 9            
Rumex thyrsiflorus Fingerh. rumexthy 4 7            
Sagittaria sagittifolia L. sagitsag 6 7 3 3 9 2,9 20,2 11  2  
Salix alba L. salixalb 7 8            
Salix aurita L. salixaur 3 4            
Salix pentandra L. salixpen 4 6            
Salix purpurea L. salixpur 9 8            
Salix triandra L. salixtri 5 7            
Salix viminalis L. salixvim 9 7            
Sambucus nigra L. sambunig 9 9            
Samolus valerandi L. samolval 5 7            
Scheuchzeria palustris L. scheupal 2 3            
Schoenus nigricans L. schoenig 2 9            
Scirpus fluitans L. scirpflu 2 3 10 8 4 0,3 133,8 5,3 0,1 2 1
Scirpus lacustris L. scirpl-l 6 7 3 4 7,3 3,6 15,8 10,8  1  
Scirpus maritimus L. scirpmar 7 8 3 4 10 15,5 4 7,6  1  
Scirpus pungens Vahl scirppun 7 7            
Scirpus sylvaticus L. scirpsyl 4 4            
Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. scirpl-t 6 9  6 10 14,7 2,9      
Scirpus triqueter L. scirptri 7 7            
Scrophularia auriculata L. scropaur 7 6  5          
Scrophularia nodosa L. scropnod 7 6            
Scrophularia umbrosa Dum. scropumb 7 8  5          
Scutellaria galericulata L. scutegal 6 7            
Senecio aquaticus Hill senecaqu 5 4            
Senecio congestus (R. Brown) DC. seneccon 7 7            
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Senecio paludosus L. senecpal 6 9            
Senecio sarracenicus L. senecflu 8 7            
Senecio vulgaris L. senecvul 8 9            
Silene dioica (L.) Clairv. silendio 8 7            
Sinapis arvensis L. sinaparv 6 8            
Sium latifolium L. sium_lat 7 7  3 9 1,9 1,8    1  
Solanum dulcamara L. solandul 8 9   10       1  
Sonchus asper (L.) Hill sonchasp 7 7            
Sonchus oleraceus L. sonchole 8 8            
Sorbus aucuparia L. sorbuauc 9 4            
Sparganium angustifolium Michaux spargang 1 3  10 3 1,2 3,7 8,9 0,1   
Sparganium emersum Rehm. spargeme 7 6 3 5 10 2,4 68,3 9,5  1  
Sparganium erectum L. spargere 7 7 3 5 8,5 3,6 11,3 11,1  1  
Sparganium natans L. spargnat 3 5  6 5,5         
Spergularia marina (L.) Besser sperlsal 9 9            
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. spiropol 6 6 2 3 10 6,6 15,5 16,8 0,3 1 2
Stachys palustris L. stachpal 6 7            
Stachys sylvatica L. stachsyl 7 7            
Stellaria alsine Grimm stelluli 4 4            
Stellaria graminea L. stellgra 3 4            
Stellaria holostea L. Stellhol 5 6            
Stellaria palustris Retz. stellpas 2 4            
Stratiotes aloides L. stratalo 6 8   9 3,7 6,7 11,5 0,2 1 1
Suaeda maritima (L.) Dum. suaedmar 7 7            
Subularia aquatica L. subulaqu 1 2   4         
Symphytum officinale L. symphoff 8 9            
Tanacetum vulgare L. tanacvul 5 8            
Teucrium scordium L. teucrsco 4 8            
Thalictrum flavum L. thalifla 4 8            
Thelypteris palustris Schott thelypal 6 5            
Trifolium fragiferum L. trifofra 7 8            
Trifolium repens L. triforep 6 5            
Triglochin maritimum L. triglmar 5 9            
Triglochin palustre L. triglpal 1 9            
Typha angustifolia L. typhaang 7 7 2 4 10 2 13,5 9,5  1  
Typha latifolia L. typhalat 8 7 2 3 8,5 2,6 24,1 9,3  1  
Urtica dioica L. urticdio 8 7            
Utricularia australis R. Brown utricaus 3 5    0,3 4,5 5,8 0,1 2 2
Utricularia intermedia Hayne utricint 1 8   4         
Utricularia minor L. utricmin 2 6   4 0,3 3 5,1 0 2 2
Utricularia ochroleuca R. Hartm. utricoch 1 3            
Utricularia vulgaris L. utricvul 4 5   5,5 3,8 10,1 17,5 0,1 1 2
Valeriana repens Host. valeroff 5 7            
Veronica anagallis-aquatica L. veronana 6 9 4 5 10 12,2 11 11,4  1  
Veronica beccabunga L. veronbec 6 7  4 10         
Veronica hederifolia L. veronhed 7 7            
Veronica montana L. veronmon 6 5            
Veronica scutellata L. veronscu 3 3 7 6 6,3         
Vicia cracca L. viciacra 9 9            
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray viciahir 4 9            
Vinca minor L. vincamin 6 7            
Viola palustris L. violapal 3 2 9 8          
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau violarei 6 7            
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb. wahlehed 3 4  10          
Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm. wolffarr 6 7  4  18,1 6,9   0,7 1 2
Zannichellia palustris L. ssp. Palustris zannipal 8 8 2 2 10 4 17,9 29,4 0,9 1 1
Zannichellia pedunculata zanniped      19,1 2,1 11,3 2,6 1 1
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Tabel 7.3: Aantal macrofyten aangetroffen in de verschillende beektypen volgens Wils (1998) :  
x soort frequent voorkomend in het type, X indicatorsoort, * lokale kwel 

 Br
on

be
ek

 

K
le

in
e 

B
ee

k 
ZL

-L
 

G
ro

te
 B

ee
k 

ZL
-L

 

R
iv

ie
r 

Kl
ei

ne
 B

ee
k 

Ke
m

pe
n 

G
ro

te
 B

ee
k 

K
em

pe
n 

G
ro

te
 ri

vi
er

 

G
rin

dr
iv

ie
r 

Zo
et

w
at

er
-

ge
tij

de
riv

ie
r 

B
ra

kw
at

er
-

ge
tij

de
riv

ie
r 

P
ol

de
rw

at
er

lo
op

  

Berula erecta (Huds.) Coville x x     x*             
Mentha aquatica L. x x                   
Veronica beccabunga L. x x     X             
Caltha palustris L. x               x     
Cardamine amara L. x               x     
Carex acuta L. x                     
Carex pendula Huds. x                     
Carex remota Jusl. ex L. x                     
Chrysosplenium alternifolium L. X                     
Chrysosplenium oppositifolium L. X                     
Euphorbia amygdaloides L. x                     
Primula veris L. x                     
Callitriche obtusangula Le Gall   x x   X             
Callitriche platycarpa Kütz.   x x   X             
Potamogeton crispus L.   x X       x x       
Ranunculus fluitans Lam.   X x         X       
Apium nodiflorum (L.) Lag.   x                   
Callitriche stagnalis Scop.   x             x     
Myosotis scorpioides L.   x     X             
Nasturtium microphyllum (Boenningh.) 
Reichenb.   x     X             
Nasturtium 'officinale' groep   x     X             
Polygonum amphibium L.     x   X           x 
Potamogeton berchtoldii Fieb.     x                 
Potamogeton friesii Rupr.     x                 
Potamogeton lucens L.     x       x         
Potamogeton natans L.     X   X             
Potamogeton pectinatus L.     x x     x x     x 
Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.     x x   x x x       
Sagittaria sagittifolia L.     x     X x         
Sparganium emersum Rehm.     x     X           
Sparganium erectum L.     x                 
Nuphar lutea (L.) Smith       x     X         
Nymphaea alba L.       x     X         
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze       x     x         
Potamogeton nodosus Poiret       X       X       
Potamogeton perfoliatus L.       x               
Ranunculus aquatilis L.         X x           
Ranunculus peltatus Schrank         X x           
Agrostis stolonifera L.         X             
Potamogeton polygonifolius Pourr.     X       
Callitriche hamulata Kütz. ex Koch         X             
Carex acutiformis Ehrh.         X             
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.         X             
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Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.         X       x     
Equisetum sylvaticum L.         x             
Glyceria fluitans (L.) R. Brown         x             
Hottonia palustris L.         x         x   
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann         x             
Juncus articulatus L.         x             
Juncus bulbosus L.         x             
Luronium natans (L.) Rafin.         x             
Menyanthes trifoliata L.         x             
Myriophyllum alterniflorum DC.         x             
Phalaris arundinacea L.         x             
Ranunculus hederaceus L         x             
Ranunculus ololeucos Lloyd         x             
Scirpus sylvaticus L.         x         x   
Elodea canadensis Michaux           x           
Scirpus lacustris L.               X x     
Bidens frondosa L.               x       
Bidens tripartita L.               x       
Ceratophyllum demersum L.               x     x 
Chenopodium polyspermum L.               x       
Myriophyllum spicatum L.               x     x 
Rorippa sylvestris (L.) Besser               x       
Caltha palustris L. var. araneosa v. Steenis                 X     
Enteromorpha sp.                 x     
Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg                 x     
Phragmites australis (Cav.) Steud.                 x   x 
Polygonum hydropiper L.                 x     
Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel.                 x X   
Scirpus triqueter L.                 X     
Sium latifolium L.                 x     
Typha latifolia L.                 x     
Vaucheria sp.                 x x   
Aster tripolium L.                   X   
Atriplex prostrata Boucher ex DC.                   x   
Cochlearia officinalis L.                   x   
Elymus athericus (Link) Kerguélen                   x   
Glaux maritima L.                   x   
Limonium vulgare Mill.                   X   
Salicornia europaea L.                   X   
Scirpus maritimus L.                   X   
Spartina townsendii H. et J. Groves                   X   
Spergularia marina (L.) Besser                   x   
Honckenya peploides (L.) Ehrh.                   x   
Butomus umbellatus L.                     X 
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Ceratophyllum submersum L.                     x 
Lemna minor L.                     x 
Lemna trisulca L.                     x 
Lemna gibba L.                     x 
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.                     x 
Chara sp.                     x 
Hydrocharis morsus-ranae L.                     x 
Stratiotes aloides L.                     x 
Butomus umbellatus L.                     x 
Azolla filiculoides Lam.                     x 
Ranunculus baudotii Godr.                     x 
Ranunculus circinatus Sibth.                     x 
Ruppia sp.                     x 
Zannichellia palustris L. ssp. Palustris                     x 
Zannichellia pedunculata                     x 
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Tabel 7.4:  macrofytensoorten per natuurdoeltype volgens Verdonschot 2000 (X: typerend, X 
indicator)   
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Potamogeton polygonifolius Pourr. X X X X   X                   
Callitriche platycarpa Kütz. X X         X X     X X       
Ranunculus hederaceus L. X X                 X X       
Ranunculus flammula L.   X X X X                     
Hottonia palustris L.     X       X X               
Juncus bulbosus L.     X X X                     
Ranunculus ololeucos Lloyd     X X X                     
Scirpus fluitans L.     X X                       
Callitriche hamulata Kütz. ex Koch       X X   X X       X X     
Sphagnum sp.       X X                     
Cardamine amara L.           X X                 
Chrysosplenium oppositifolium L.           X X                 
Equisetum fluviatile L.           X X                 
Nasturtium 'officinale' groep           X X                 
Nasturtium officinale R. Brown           X X                 
Ranunculus 'peltatus' groep           X X X         X     
Ranunculus peltatus Schrank           X X X         X     
Sagittaria sagittifolia L.                 X X           
Potamogeton trichoides Cham. et 
Schlecht.             X X X   X         
Sparganium emersum Rehm.             X X X X   X       
Potamogeton alpinus Balb.             X X               
Elodea nuttallii (Planch) St John             X                 
Potamogeton pusillus L.             X                 
Veronica beccabunga L.             x                 
Potamogeton perfoliatus L.               X X X X X   X X 
Ranunculus fluitans Lam.               X X X   X X X X 
Myriophyllum spicatum L.               X X X     X     
Nuphar lutea (L.) Smith               X X X           
Potamogeton crispus L.               X X X           
Potamogeton nodosus Poiret               X X X           
Myriophyllum alterniflorum DC.               X     X X X     
Potamogeton pectinatus L.               X     X   X X X 
Potamogeton lucens L.               X X         X X 
Luronium natans (L.) Rafin.               X               
Sparganium erectum L.                 X X           
Potamogeton natans L.                 X         X X 
Berula erecta (Huds.) Coville                     X X       
Fontinalis antipyretica                     X X       
Apium nodiflorum (L.) Lag.                         X     
Glyceria fluitans (L.) R. Brown                         X     
Glyceria notata Chevall.                         X     
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Tabel 7.5: Overzicht van de typespecificiteit van kranswieren voor waterlooptypen in Vlaanderen;  
B: wijzend op bijzondere natuurwaarde (naar Luc Denys). 
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Chara aspera           x, B     
Chara globularis     x x x x x x 
Chara hispida           x, B ? x, B 
Chara virgata         x, B x, B x, B x, B 
Chara vulgaris     x x x x x x 
Chara vulgaris var. 
longibracteata     x x x x x x 
Chara vulgaris var. papillata               x 
Nitella capillaris         x, B x, B x, B   
Nitella flexilis         x x x   
Nitella mucronata     x x x x   x 
Nitella opaca         x, B x, B x, B   
Tolypella intricata           x, B   x, B 
Tolypella prolifera               x, B 
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Bijlage 8: Correlaties voor trofiescores 
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SS(Ellenberg-N) = 8,44 - 0,62 * SS(Haury)
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SS(E llenberg-R)= 8,2 - 0,36 * SS(Haury)
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SS(Haury)= 2,22+0,57*SS(MTR)
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SS(TRS)=11,3-0,68 * SS(MTR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

soortscores MTR

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

so
or

ts
co

re
s 

TR
S

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

SS(Ellenberg-N)=8,66-0,59 * SS(MTR)
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SS(Ellenberg-R)= 8,42 - 0,33 * SS(MTR)
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Bijlage 9: macrofyten monitoring in een soortenarme 
mesotrofe kleine beek (Woluwe): Impact van spatio-
temporele variabiliteit 
 
Auteur: L. Triest (VUB) 
 
Een monitoring van de macrofyten in een soortenarme mesotrofe kleine beek werd uitgevoerd 
met volgende objectieven:  
 
1. Bepalen van de spatiale verdeling van macrofyten a.h.v. een continue monitoring 
 
2. Bepalen van de representativiteit van een transectmonitoring t.o.v. een  continue 
monitoring 
 
3. Bepalen van de temporele variabiliteit  (1998 versus 2002) 
 
Het doel van deze studie was de haalbaarheid van macrofyten monitoring in een waterloop te 
plaatsen in een spatio-temporele context en de representativiteit na te gaan van een 
transectmonitoring uitgevoerd met een interval van meerdere jaren zoals bepaald door de 
Kaderrichtlijn Water. 
 
 
Methodologie 
 
Een continue monitoring werd uitgevoerd over een lengte van 2340 m in de Woluwe rivier in 
september 2002 (identiek aan een monitoring uitgevoerd in 1998).  De rivier wordt 
gekenmerkt door een goede waterkwaliteit maar met sterke wijziging van de oeverstructuur 
en met lokale wijzigingen van de bedding en het substraat.  De meest beperkende factor voor 
waterplantengroei is lokaal het tekort aan licht door overhangende bomen. De 
waterplantenvegetaties worden bepaald door associaties met oa. Potamogeton pectinatus, 
Potamogeton crispus, Zannichellia palustris, Callitriche obtusangula, Ceratophyllum 
demersum en Elodea nuttalii. 
 
De waterloop werd stroomopwaarts geïnventariseerd door de aanwezigheid te noteren van 
elke macrofytensoort in elke lopende 2 meter over de volledige breedte.  Het totaal aantal 
geobserveerde taxa is 41.  Door de sterke wijziging van de oevers werden enkel de aan het 
water gebonden macrofyten langs de oevers genoteerd (vb. niet Urtica, Salix enz.).  Per 10 
meter werden de frequenties van de macrofytensoorten omgezet en uitgedrukt in abundanties.  
De lengte van elk deeltraject (verder aangeduid als A, B, C, … tot O) werd voornamelijk 
bepaald door structurele elementen zoals bruggen voor wegen en voetwegen, overlopen van 
vijvers en overwelvingen onder woonwijken. 
 
De veldmonitoring werd in beide perioden uitgevoerd door telkens 2 personen gedurende 3 
dagen (L. Triest en S. Godefroid in 2002; L. Triest en G. Weyembergh in 1998) volgens 
eenzelfde methodologie en in exact dezelfde transecten op basis van 2 m opnames 
(frequenties) en 10 m (abundanties).  Dit komt overeen met een vordering van ca. 130m per 
uur waarbij een persoon de soorten in het water identificeert en een andere persoon de soorten 
van de oeverzone identificeert en alles noteert. 
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1. Bepalen van de spatiale verdeling van macrofyten in een continue monitoring 
 
De presentie van soorten in deeltrajecten van 10 m lengte is gemiddeld laag (omwille van het 
gebrek aan oeverplanten en oevervegetatie) en gaat maximaal tot 16 soorten.  De variabiliteit 
tussen de verschillende deeltrajecten van de waterloop is groot.  Stroomafwaartse 
deeltrajecten (1-30) hebben maximaal 8 taxa; (31-100) maximaal 4 taxa; (101-140) maximaal 
13 taxa; (141-199) maximaal 9 taxa en de stroomopwaartse deeltrajecten (200-234) maximaal 
16 taxa (Fig 1).   
 

 
Fig. 1 – Aantal soorten macrofyten  per deeltraject van 10 m lengte in een continue 
veldmonitoring over 2340 m in de Woluwe.   
 
 
Een uitsplitsing van het aandeel submerse, emergente en (vermoedelijk) aangeplante soorten 
maakt duidelijk dat de diversiteit aan submerse macrofyten de spatiale structuur het meeste 
beïnvloedt.  Stroomafwaartse deeltrajecten (1-100) bevatten slechts 0-3 submerse 
macrofytentaxa, terwijl dit voor de stroomopwaartse trajecten 0-8 bedraagt (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2 - Aantal soorten submerse macrofyten  per deeltraject van 10 m lengte in een continue 
veldmonitoring over 2340 m in de Woluwe.   
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Een uitsplitsing van het aandeel spontane emergente en (vermoedelijk) aangeplante emergente 
soorten maakt duidelijk dat de diversiteit aan emergente macrofyten de spatiale structuur 
enkel zeer lokaal beïnvloedt, met een grote kans op afwezigheid (Fig. 3 en 4). 
 

 
Fig. 3 - Aantal soorten emergente macrofyten  per deeltraject van 10 m lengte in een continue 
veldmonitoring over 2340 m in de Woluwe.   
 
 

 
Fig. 4 - Aantal aangeplante soorten emergente macrofyten  per deeltraject van 10 m lengte in 
een continue veldmonitoring over 2340 m in de Woluwe.   
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Een ruimtelijke autocorrelatie op basis van de aan- en afwezigheden van soorten per 
deeltraject toont aan dat er een significante structurering bestaat en dat die het meest 
uitgesproken is voor de gemiddelde afstandsklassen 64-189 m (Fig. 5).  Voor deze specifieke 
studie werden 10 afstandsklassen beschouwd, omwille van het behoud van een gelijke 
verdeling van het aantal paarsgewijze vergelijkingen.  Dit komt voor de eerste twee 
afstandsklassen overeen met een maximum afstand van respectievelijk 120 en 250 m.  
Eenzelfde analyse, maar dan beperkt tot de submerse macrofyten verduidelijkt dat deze 
ruimtelijke structurering mede hierdoor wordt bepaald (Fig. 6).  Dit betekent dat een 
monitoring beperkt tot een lengte van 250 m voor deze bepaalde waterloop onvoldoende is. 
 

 
Fig. 5 – Ruimtelijke autocorrelatie voor 10 afstandsklassen van submerse en emergente 
macrofyten in een continu transect van 2340m van de Woluwe. 
 

 
Fig. 6 – Ruimtelijke autocorrelatie voor 10 afstandsklassen op basis van enkel de submerse 
macrofyten in een continu transect van 2340m van de Woluwe. 
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Fig. 7 – Ruimtelijke verdeling van enkele macrofytentaxa in een transect van 2340 m van de 
Woluwe.   
 
 
De individuele ruimtelijke patronen van de macrofytentaxa verduidelijken de heterogeniteit 
die eigen is aan dit bestudeerde transect.  Verschillende patronen zijn te herkennen als "grote 
ruimtelijke blokken" voor oa. Potamogeton pectinatus en Zannichellia palustris; als "grote 
ruimtelijke blokken met enkele meer verwijderde occasionele sites" voor oa. Potamogeton 
crispus en Potamogeton pusillus en als "beperktere ruimtelijke verdeling" voor oa. Mentha 
aquatica en Chara sp. 
 
Besluit voor objectief 1: bepaling van de spatiale verdeling van macrofyten in een continue 
monitoring. 
 
Een bepaling van de ecologische kwaliteit van een waterloop op basis van macrofyten is sterk 
afhankelijk van de voorkennis over de ruimtelijke verdeling van de macrofytentaxa voor een 
groter traject.  In de bestudeerde waterloop werd een ruimtelijke autocorrelatie gevonden en 
levert het gebruik van monitoring over trajecten die korter zijn dan 250 m, beperkingen op 
voor veralgemeende uitspraken over de waterloop.   
 
Toekomstig onderzoek zou moeten uitwijzen of een (al of niet) at random keuze van 10% 
lengte van een waterloop (nl. voor het gebruikte voorbeeld is dit 250 m op een totaal van 
2340m) kan beschouwd worden als vuistregel voor het opstarten van een 
macrofytenmonitoring. 

Woluwe (transect 2340 m)

0

1

1 12 23 34 45 56 67 78 89 10
0

11
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

21
0

22
1

23
2

Potamogeton pusillus

Pr
es

en
tie

 p
er

 1
0 

m
 tr

aj
ec

t
Woluwe (transect 2340 m)

0

1

1 12 23 34 45 56 67 78 89 10
0

11
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

21
0

22
1

23
2

Mentha aquatica

Pr
es

en
tie

 p
er

 1
0 

m
 tr

aj
ec

t

Woluwe (transect 2340 m)

0

1

1 12 23 34 45 56 67 78 89 10
0

11
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

21
0

22
1

23
2

Chara

Pr
es

en
tie

 p
er

 1
0 

m
 tr

aj
ec

t

Woluwe (transect 2340 m)

0

1

1 12 23 34 45 56 67 78 89 10
0

11
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

21
0

22
1

23
2

Potamogeton crispus

Pr
es

en
tie

 p
er

 1
0 

m
 tr

aj
ec

t

Woluwe (transect 2340 m)

0

1

1 12 23 34 45 56 67 78 89 10
0

11
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

21
0

22
1

23
2

Potamogeton pectinatus

Pr
es

en
tie

 p
er

 1
0 

m
 tr

aj
ec

t

Woluwe (transect 2340 m)

0

1

1 12 23 34 45 56 67 78 89 10
0

11
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

21
0

22
1

23
2

Zannichellia palustris

Pr
es

en
tie

 p
er

 1
0 

m
 tr

aj
ec

t



 VII-50

2. Bepalen van de representativiteit van een transectmonitoring t.o.v. een continue 
monitoring 
 
Het bepalen van de representativiteit van een transectmonitoring over beperktere trajecten is 
afhankelijk van volgende variabelen:  
 
1. De % aanwezigheid van de macrofytentaxa in deze kortere deeltrajecten (vb. 10 m lengte 
als basis voor de verdere abundantiebepalingen) 
 
2. Het cumulatieve aantal macrofytentaxa over de deeltrajecten (vb. 100-250 m lengte als 
basis voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit. 
 
 
In de onderzochte waterloop zijn de abundante submerse macrofyten (Potamogeton 
pectinatus, Potamogeton crispus, Zannichellia palustris, Callitriche obtusangula, 
Ceratophyllum demersum) aanwezig in meer dan 25% van de deeltrajecten van 10 m lengte, 
met Potamogeton pectinatus in zelfs meer dan de helft van de deeltrajecten (Fig. 8).  Voor de 
emergente macrofyten is het beeld duidelijk verschillend en zijn deze aanwezig in steeds 
minder dan 25% van de deeltrajecten van 10 m lengte (Fig. 8).  De meest abundante taxa zijn 
Nasturtium officinale, Veronica beccabunga, Myosotis scorpioides, Alisma plantago-
aquaticum en Mentha aquatica, maar een belangrijk aandeel van de emergente macrofyten is 
slechts lokaal aanwezig in een klein % van de deeltrajecten (niet alle taxa zijn in de grafiek 
opgenomen).   
 

 
Fig. 8 – Percentage aanwezigheid van de macrofyten in alle deeltrajecten van 10 m lengte: 
submerse macrofyten (links) en emergente macrofyten (rechts). 
 
 
Voor de beschouwde waterloop is de mogelijkheid voor het bepalen van een representatief 
deeltraject verschillend voor de submerse en emergente macrofyten.  De submerse macrofyten  
zijn aanwezig in een groot aantal deeltrajecten, maar verspreid als grotere ruimtelijke blokken 
over de waterloop.  De emergente macrofyten zijn minder frequent in de deeltrajecten en zijn 
globaal beschouwd eerder verspreid als kleinere ruimtelijke eenheden over de waterloop.   
 
Alhoewel het onderzochte continue transect van 2340 m qua vegetatietype en 
soortensamenstelling van submerse en emergente macrofyten redelijk homogeen is te noemen 
(m.a.w. er zijn in dit beschouwde transect geen duidelijke gradiënten in 
vegetatiesamenstelling die duiden op relevante wijzigingen van de waterkwaliteit of 
ecologische kwaliteit), geven de frequenties een minder homogeen beeld.   
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Het cumulatieve aantal macrofytentaxa over de deeltrajecten (vb. 100-250 m lengte als basis 
voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit) geeft een heterogeen resultaat.  In de 
kortere trajecten (vb. 130 m) blijft het totaal aantal geobserveerde taxa gelijk, ongeacht het 
startpunt of de lengte waarover werd gemonitored (vb. transect G in fig. 9).  Een traject van 
230 m  kan reeds een onderschatting geven van het totaal aantal soorten bij een ander 
startpunt (vb. transect C-F in fig. 9).  In de langere trajecten (vb. 330-400 m) bekomt men een 
onderschatting van het aantal taxa indien dit wordt opgesplitst in kortere deeltrajecten.  
 
Deze terreinobservatie is mede ondersteund door de ruimtelijke autocorrelatie analyse die een 
"homogeniteit" waarschijnlijker acht voor deeltrajecten van 120-250 m lengte.   
 
 

 
Fig. 9 – Het cumulatief aantal macrofytentaxa in enkele trajecten a.h.v. een stroomopwaartse 
monitoring.  Een opsplitsing binnen kortere trajecten (130-230 m) geeft eenzelfde aantal taxa 
als resultaat (grafieken links), terwijl een opsplitsing binnen langere trajecten (330-400 m) 
een onderschatting geeft van het aantal taxa (grafieken rechts).   
 
Besluit voor objectief 2:  bepaling van de representativiteit van een monitoring over 
beperktere trajecten. 
 
In de onderzochte waterloop zijn de submerse macrofyten aanwezig in een groot aantal 
deeltrajecten, maar verspreid als grotere ruimtelijke blokken over de waterloop.  De 
emergente macrofyten zijn minder frequent in de deeltrajecten en eerder verspreid als kleinere 
ruimtelijke eenheden over de waterloop.   
 
Het verschuiven van een startpunt voor een monitoring levert eenzelfde aantal taxa op voor de 
kortere trajecten (130-230 m), maar voor de langere trajecten (330-400 m) bekomt men een 
onderschatting van het aantal taxa indien dit wordt opgesplitst in kortere deeltrajecten 
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3. Bepalen van de temporele variabiliteit  (1998 versus 2002) 
 
Aangezien de monitoring voor macrofyten volgens eenzelfde methodologie en op exact 
dezelfde deeltrajecten van de Woluwe werd uitgevoerd in 1998 en in 2002, leent deze dataset 
zich tot een vergelijking van de monitoringresultaten over een tijdspanne, ongeveer zoals 
voorzien in de kaderrichtlijn water (3-jaren interval).  De bedoeling is na te gaan welke de 
temporele variabiliteit is bij deze macrofytenvegetaties. 
 
De vergelijking van monitoringresultaten uit 1998 met deze bekomen in 2002 toont aan dat 
grote verschillen zijn opgetreden in de verschillende transecten.  Alle trends werden in de 
verschillende transecten waargenomen, namelijk een status quo, zowel als een sterke toename 
als een sterke afname.  Sommige transecten (vb. C-F en G) vertonen een sterke toename van 
de biodiversiteit en een verschuiving van de frequentie van de aanwezige macrofyten over een 
tijdspanne van 4 jaren (Fig. 10).  Een status quo (althans naar macrofyten normen) werd 
gevonden in transect H (Fig. 11) en een sterke afname, namelijk van 11 macrofyten naar zero 
voor transect I en J.  Dit betekent dat een monitoring van een waterloop (in dit geval over 
2340 m lengte) zeer gedifferentieerd blijft voor de waarneming, beoordeling en interpretatie 
van de opgetreden temporele variaties.   
 

 
Fig. 10 – Frequentie van de macrofyten voor twee transecten onderzocht in 1998 en in 2002. 
 

 
Fig. 11 - Frequentie van de macrofyten voor een transect onderzocht in 1998 en in 2002 
 
Besluit voor objectief 3:  Bepaling van de temporele variabiliteit  
 
De vergelijking van een macrofytenmonitoring met een tijdspanne van 4 jaar duidt op de 
mogelijkheid van een grote temporele variatie en dit op een ruimtelijk zeer gedifferentieerde 
wijze, namelijk toename, afname of status-quo in verschillende deeltrajecten. 
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4. Adviezen voor de verder uitbouw van een methodologie voor macrofytenmonitoring 
 

• Een continue monitoring van een waterloop (of een belangrijk deel ervan) is als 
voorstudie aangewezen, terwijl een fragmentarische aanpak te vermijden is 

• Deeltrajecten hebben telkens een minimum lengte van 200-250 m 
• Beoordeling van een waterloop moet gebaseerd zijn op meerdere deeltrajecten die in 

totaal ongeveer 10% bedragen van de totale lengte van de beschouwde waterloop 
• Nauwkeurig vooronderzoek van de bestaande ruimtelijke patronen in 

macrofytenvegetaties is aangewezen, alvorens een keuze van het aantal en van de 
positie van de te monitoren deeltrajecten te bepalen 

• De relevantie van toekomstige monitoring van macrofyten voor de bepaling van trends 
zal sterk afhankelijk zijn van het oorspronkelijk gekozen aantal deeltrajecten en hun 
positie in de waterloop. 

• De relevantie van de beoordeling en rapportage zal groter zijn bij een grondige 
monitoring van enkele waterlopen dan bij fragmentarische monitoring van vele 
waterlopen. 

• De keuze van referentiesites voor intercalibratie voldoen best aan dezelfde 
voorwaarden, namelijk lange deeltrajecten en meerdere per waterloop.  

 
 
Verder onderzoek naar het vastleggen van een aantal vuistregels i.v.m. de lengte van de 
deeltrajecten, hun aantal en de ruimtelijk spreiding binnen elk type waterloop is daarom 
aangewezen, in het bijzonder voor de keuze van referentiesites en hun trajectlengte ten 
behoeve van de intercalibratie oefening. 
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