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Samenvatting 

Sinds het begin van de 20ste eeuw zijn diverse methoden ontwikkeld voor de 
biologische beoordeling van oppervlaktewateren. Biologische beoordeling van 
oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige 
macrofaunagemeenschap. Sinds de introductie van de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW) in 2000 is iedere lidstaat verplicht om de effecten van menselijke 
activiteiten op de ecologische toestand van alle oppervlaktewaterlichamen te 
beoordelen, alsmede in de stroomgebiedsbeheerplannen aan te geven wat de 
betrouwbaarheid en precisie is van de gegevens die voortkomen uit de 
monitoringsprogramma’s. In de huidige situatie ontbreekt inzicht in de 
betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische 
monitoring. Het belangrijkste doel van dit proefschrift is daarom het 
kwantificeren van de betrouwbaarheid en precisie die gepaard gaat met 
biologische beoordeling gebaseerd op de macrofaunagegevens, om daarmee 
richting te geven aan: 1) het proces van metric selectie voor de ontwikkeling 
van biologische beoordelingssystemen en 2) het proces van standaardisatie ten 
aanzien van het verzamelen en verwerken van macrofaunamonsters.  

Ten tijde van de publicatie van de KRW voldeden de in Nederland 
beschikbare biologische beoordelingssystemen niet aan de door de KRW 
gestelde eisen. Hoofdstuk 2 beschrijft daarom de ontwikkeling van een 
beoordelingssysteem voor langzaam en snel stromende beken in Nederland. 
Een grote dataset met 949 monsters verzameld door waterbeheerders in 
verschillende regio’s in  Nederland is gebruikt voor de ontwikkeling van een 
multimetric index. Op basis van zowel abiotische als biotische gegevens is de 
ecologische toestand van alle locaties geclassificeerd van 1 (slecht) tot 4 (goed) 
(post-classificatie), door gebruik te maken van een combinatie van multivariate 
analyse en expert-judgement. Voor beide beektypen (langzaam en snel 
stromend) zijn meer dan 100 metrics getoetst op hun vermogen om 
onderscheid te maken tussen beeklocaties van verschillende ecologische 
toestand. Uiteindelijk zijn 10 metrics geselecteerd voor de beoordeling van 
langzaam stromende beken en 11 metrics voor de beoordeling van snel 
stromende beken. De individuele metrics zijn gecombineerd in een multimetric 
index. Kalibratie toonde aan dat 67% van de monsters uit langzaam stromende 
en 65% van de monsters uit snel stromende beken werden beoordeeld 
overeenkomstig post-classificatie. In slechts 8% van de gevallen week de 
ecologische toestand van een monster na beoordeling meer dan één klasse af 
van de post-classificatie. De multimetric index is gevalideerd met ‘nieuwe’ 
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gegevens verzameld op 82 locaties. Uit validatie bleek dat 54% van de 
monsters correct werden geclassificeerd.  

Om biologische beoordeling van oppervlaktewateren in Europa te 
standaardiseren is in het Europese project AQEM een standaard protocol 
opgesteld voor de bemonstering, het verwerken en het identificeren van 
macrofauna. In de praktijk is deze AQEM methode erg tijdrovend gebleken, 
daarom worden in hoofdstuk 3 de gevolgen verkend van een reductie van de 
omvang van een macrofaunamonster op de precisie en betrouwbaarheid van 
de resultaten en de kosten van het verzamelen en verwerken van een monster. 
In vier beken in Nederland en twee beken in Slowakije zijn 
macrofaunamonsters verzameld. In elke beek zijn met een macrofaunanet 20 
sampling units (25 x 25 cm) verzameld van één of twee dominant aanwezige 
habitats. Op basis van de verzamelde data is voor zes metrics en de in 
hoofdstuk 2 ontwikkelde multimetric index voor langzaam stromende beken 
het effect van een toename/afname in monstergrootte op de precisie 
(variatiecoëfficiënt) en betrouwbaarheid (mean relative deviation from the 
“reference” sample) onderzocht. De betrouwbaarheid en precisie van de 
resultaten nam toe met een toename van de monstergrootte. De 
betrouwbaarheid en precisie varieerden, gegeven monstergrootte x, afhankelijk 
van het habitat en de metric. Het AQEM protocol schrijft bemonstering van 
alle aanwezige habitats over een totale lengte van 5 m voor. De resultaten 
impliceren dat het bemonsteren van minder dan 5 m voldoende is om een CV 
(variatiecoëfficiënt) en MRD (mean relative deviation) ≤ 10% te bereiken voor 
de metrics ASPT (Average Score Per Taxon), de Saprobic Index en de metric 
type Aka+Lit+Psa (%) (het percentage individuen met  een voorkeur voor 
zand en grind). De metrics aantal taxa, aantal individuen en EPT-taxa (%) 
vereisten een monstergrootte van meer dan 5 m om een CV en MRD ≤ 10% 
te garanderen. Voor de metrics aantal individuen en het aantal taxa is een 
multihabitat monster van 5 m zelfs niet voldoende om een CV en MRD van ≤ 
20% te bereiken. De MRD van de multimetric index voor langzaam stromende 
beken kan worden teruggebracht van ≤ 20% naar ≤ 10% met een extra 
investering van 2 uur. Gezien de relatief lage toename in kosten en de  
mogelijke gevolgen van een incorrecte beoordeling van de ecologische 
toestand, wordt aanbevolen om te streven naar een MRD van ≤ 10%. Om een 
MRD van ≤ 10% te garanderen, zou een multihabitatmonster van de vier 
habitats bemonsterd in de Nederlandse beken een monstergrootte van 2.5 m 
vereisen en een inspanning van  26 uur (exclusief identificatie van Oligochaeta 
en Diptera) of 38 uur (inclusief identificatie van Oligochaeta and Diptera).  

Om de kosten van routinematige monitoring te drukken verzamelen 
waterbeheerders meestal slechts één macrofaunamonster per jaar. Een gebrek 
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aan standaardisatie van de periode waarin wordt bemonsterd (seizoen), 
introduceert een bron van variatie in de resultaten van biologische beoordeling. 
In hoofdstuk 4 wordt daarom de variatie in de samenstelling van de 
macrofaunagemeenschap tussen maanden bestudeerd, inclusief de effecten 
hiervan op de variatie in metricwaarden. Voor  dit doel zijn om de maand twee 
macrofaunamonsters (replica’s) verzameld uit de Stupavský potok; een beek 
van de 4de orde in de Westelijke Karpaten, een gebergte gelegen in Centraal 
Europa. Een afzonderlijk monster bevatte 42% van alle taxa verzameld 
gedurende de hele studie. Met behulp van multivariate analyse konden op basis 
van de samenstelling van de macrofaunagemeenschap duidelijk drie groepen 
monsters worden onderscheiden: (1) monsters verzameld in April, (2) 
monsters verzameld Juni en Augustus en (3) monsters verzameld in Oktober, 
December en Februari. De waarden voor 31 van de 76 metrics waren 
significant verschillend tussen maanden (p<0.05, α=0.05). Het  overgrote deel 
van de metircs die verschillen in waarden toonden tussen maanden waren 
kwantitatieve metrics (metrics gebaseerd op (relatieve) aantallen individuen). 
Bij de toepassing van kwantitatieve metrics bij beoordeling is  het daarom 
belangrijk dat men zich realiseert, dat het seizoen waarin een monster 
verzameld wordt een groot effect kan hebben op het uiteindelijke resultaat. De 
verschillen in waarden tussen maanden hangen sterk af van de metric. Dit 
maakt het moeilijk om een algemene aanbeveling te doen ten aanzien van de 
maand of het seizoen waarin het beste kan worden bemonsterd. In het geval 
van metrics die worden gekenmerkt door een grote seizoensvariatie is de beste 
oplossing om altijd gedurende dezelfde periode te bemonsteren of om 
rekening te houden met de seizoensvariatie bij het vaststellen van 
klassengrenzen voor beoordelingsdoeleinden.  

Naast seizoensvariatie is de keuze om een monster al of niet te fixeren 
(het uitzoeken van dode versus levende organismen) een ander aspect van het 
verzamelen en verwerken van macrofaunamonsters, dat de resultaten van 
biologische beoordeling kan beïnvloeden in termen van betrouwbaarheid, 
precisie en kosten. In hoofdstuk 5 worden gefixeerde en niet gefixeerde 
macrofaunamonsters met elkaar vergeleken. Voor dit doel zijn in drie 
verschillende laaglandbeken in Nederland ieder zes monsters verzameld, 
waarvan er drie zijn gefixeerd en drie niet. Afgezien van het al of niet fixeren 
zijn de monsters allemaal op dezelfde wijze verzameld en verwekt. Het aantal 
Ephemeroptera individuen, Hydracarina taxa en individuen verschilde 
significant tussen gefixeerde en niet gefixeerde monsters. Wanneer bij 
biologische beoordeling specifiek gebruik wordt gemaakt van deze individuele 
metrics is het daarom noodzakelijk het al of niet fixeren van monsters te 
standaardiseren. In beken met Ephemeroptera is het fixeren van monsters 
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noodzakelijk om het aantal verzamelde Ephemeroptera individuen te 
optimaliseren. Daarentegen, in beken met Hydracarina leidt het fixeren van 
monsters tot een onderschatting van het aantal aanwezige Hydracarina taxa en 
individuen. Slechts in één geval werd een verschil in ecologische toestand 
geconstateerd tussen gefixeerde en niet gefixeerde monsters. Dit is een 
aanwijzing dat de beoordeling van Nederlandse beken, met het in hoofdstuk 2 
ontwikkelde beoordelingssysteem, niet vereist dat het protocol voor het 
verzamelen en verwerken van macrofaunamonsters richtlijnen omvat 
betreffende het al of niet fixeren van monsters. We hebben geen significante 
verschillen ontdekt in de kosten voor het verwerken van gefixeerde en niet 
gefixeerde monsters. 

Sinds de introductie van de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water 
zijn waterschappen verplicht om veranderingen in de 
natuurwaarde/ecologische toestand te monitoren op grote ruimtelijke schaal 
(bijvoorbeeld op het niveau van waterlichamen in plaats van locaties). 
Daarnaast zijn ze verplicht om in de stroomgebiedsbeheerplannen een 
schatting te geven van de betrouwbaarheid en precisie van de resultaten die 
worden verkregen uit de monitoring (European Commission, 2000). 
Momenteel hebben  waterbeheerders weinig inzicht bij in de betrouwbaarheid 
en precisie van monitoringsgegevens. Om dit inzicht te vergoten wordt in 
hoofdstuk 6 de ruimtelijke en temporele variatie gekwantificeerd voor zeven 
metrics gebaseerd op taxonomische rijkdom. Voor dit doel zijn in 25 meso-
eutrofe sloten in het natuurgebied de Wieden gedurende drie opeenvolgende 
jaren macrofaunamonsters verzameld. Uit deze studie blijkt duidelijk dat het in 
het algemeen makkelijker is om veranderingen in een slotencomplex te 
ontdekken gebaseerd op metrics dan op individuele soorten. De inspanning die 
nodig is om individuele (zeldzame) soorten te monitoren impliceert 
automatisch, dat gegevens verzameld door waterbeheerders voor KRW-
doeleinden niet bruikbaar zijn voor natuurbeheerders. Wanneer men 
geïnteresseerd is in individuele (zeldzame) soorten, dan is het noodzakelijk om 
de wijze van bemonstering specifiek op deze soorten te richten, om zo de 
trefkans van de soort te vergrootten. Als gevolg van de grote ruimtelijk variatie 
zal, ongeacht de metric die wordt toegepast bij beoordeling, een grote 
inspanning noodzakelijk zijn om veranderingen te kunnen constateren 
(bijvoorbeeld als gevolg van herstelmaatregelen) in een slotencomplex als de 
Wieden. Het is daarom noodzakelijk om de mogelijkheden te onderzoeken 
voor het toepassen van alternatieve, meer kosteneffectieve methoden voor het 
verzamelen en verwerken van macrofaunamonsters in biologische 
monitoringsprogramma’s. 
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In dit proefschrift wordt aangetoond dat de variatie in de waarden van 
metrics, die worden toegepast bij biologische beoordeling, vaak groot is. 
Bovendien is de omvang van de variatie afhankelijk van het  watertype, seizoen 
(bemonsteringsperiode) en de toegepaste methode voor het verzamelen en 
verwerken van monsters. Hierdoor is het moeilijk om een ‘universeel’ advies te 
geven ten aanzien van metrics die het ‘’beste’ kunnen worden opgenomen in 
een beoordelingssysteem en wat de optimale keuzes zijn in relatie tot het 
standaardiseren van het verzamelen en verwerken van macrofaunamonsters. 
We moeten ons echter realiseren dat de omvang van de variatie niet alleen in 
de biologie een uitdaging vormt bij het opzetten van monitoringsprogramma’s. 
Hoewel de variatie in biologische data groot is, kan de ruimtelijke en temporele 
variatie in fysische en chemische variabelen net zo goed groot zijn (Veeningen, 
1982). We kunnen deze variatie het hoofd bieden door aan de ene kant meer 
inzicht te verkrijgen in het functioneren van het aquatische ecosystemen en het 
ontrafelen van oorzaak-gevolg relaties en aan de andere kant door het 
ontwikkelen van meer kosteneffectieve methoden van monitoren. Een 
oplossing om de variatie op korte termijn te reduceren en de betrouwbaarheid 
van de huidige beoordelingssystemen te verbeteren, is het implementeren van 
procedures voor kwaliteitsborging en -controle. In Groot-Brittannië zijn 
dergelijke procedures al geïmplementeerd en is de effectiviteit ervan bewezen. 
In Nederland is verder standaardisatie van methoden voor het verzamelen en 
verwerken van monsters vereist, zeker op het vlak van de inspanning bij het 
uitzoeken. Daarnaast  moet personeel worden getraind in het verzamelen en 
uitzoeken van monsters en moeten audits worden afgenomen op het vlak van 
determinatie en het uitzoeken van monsters. Op de lange termijn moeten 
waterbeheerders het toepassen van ‘probability sampling’ overwegen om 
statistisch betrouwbare uitspraken op nationale schaal of de schaal van een 
waterlichaam mogelijk te maken. ‘Probability sampling’ in combinatie met een 
relatief goedkope methode voor het verzamelen en verwerken van monsters 
om de ecologische toestand van oppervlaktewateren te beoordelen (Quick 
Scan) zal resulteren in meer kosteneffectieve monitoringsprogramma’s. 
 


