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Vang de Watermonsters 2021
 

Methode & Maatlat 
Van begin juni tot half augustus 2021 gingen burgerwetenschappers op pad om de waterkwaliteit in een 
klein water in de omgeving te meten. In deze derde editie van het citizen science onderzoek ‘Vang de 
Watermonsters’ is de waterkwaliteit met een digitale kit of een uitgebreidere superkit in kaart gebracht. 

1. Methode digitale en superkit 

Uitgangspunt voor dit citizen science onderzoek is een methode die aansluit bij de Kaderrichtlijn Water 
(KRW), maar wel praktisch uitvoerbaar is door burgerwetenschappers. In afstemming met NIOO-KNAW en de 
deelnemende waterschappen is bekeken met welke set van parameters een onderbouwde indicatie van de 
waterkwaliteit gegeven kan worden en ook betrouwbaar door burgerwetenschappers ingezet kunnen worden. 
In de afgelopen twee edities is op dit vlak al de nodige kennis opgedaan en is bijvoorbeeld gebleken dat 
deelnemers betrouwbaar het doorzicht en bodemzicht met een secchi-schijf kunnen meten. 

1.1 Gemeten parameters 
De geselecteerde parameters geven inzicht in de ‘ecologische toestand’ van het hele watersysteem en nutriënten 
(voedingsstoffen). Nutriënten horen van nature thuis in water, maar door toedoen van de mens (o.a. door 
bemesting en riooloverstort) zijn de hoeveelheden toegenomen. Bij hogere concentraties nutriënten in het water 
kunnen veel plant- en diersoorten die oorspronkelijk in en rond het water voorkomen niet meer gedijen. Andere 
planten gedijen juist té goed in water met veel nutriënten, zoals kroos. De KRW stelt daarom doelen voor de 
maximale hoeveelheid nutriënten in het oppervlaktewater.

Deelnemers met een digitale en superkit meten een aantal parameters voor waterkwaliteit: 
• Helderheid: doorzicht en bodemdiepte.
•  Mate van bedekking van verschillende groepen waterplanten (onderwaterplanten, drijvende planten, 

oeverplanten, kroos, flab en algen).
• Aanwezigheid van dieren in en rond het water. 
Elke deelnemer heeft ook de aanwezigheid van zwerfafval gescoord en een rapportcijfer gegeven aan het 
water. Deelnemers met de superkit hebben daarnaast twee watermonsters genomen om de hoeveelheid 
voedingsstoffen in het water te bepalen (nitraat en fosfaat). Ook maakten ze een uitgebreidere inventarisatie van 
waterplanten en waterdieren. 

Afmeting meetgebied methode superkit.
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Tabel 1: Overzicht parameters en meetmethode digitale en superkit.

Meetlocatie: zelfgekozen oppervlaktewater, plek die kenmerkend is voor het water. 
Gemeten parameters Methode digitale meetkit Methode superkit
Meetgebied 10 meter langs de oever en 5 meter 

vanaf de waterkant het water in.
25 meter langs de oever en 5 meter 
vanaf de waterkant het water in.

Helderheid (doorzicht en 
bodemzicht)

Secchi-schijf of secchi-hark, in 
stappen van 10 cm tot max 150 cm + 
meer dan 150 cm.

Secchi-schijf of secchi-hark, in 
stappen van 10 cm tot max 150 cm + 
meer dan 150 cm.

Waterplanten
(onderwaterplanten, drijvende 
planten, oeverplanten, kroos, 
flab en algen)

Aanwezigheid groepen en 
bedekkingsgraad (5 categorieën: 
geen, weinig, duidelijk aanwezig, 
plaatselijk veel en veel) voor alle 
groepen m.u.v. algen. 

Voor algen zijn de volgende vijf 
categorieën gebruikt: Geen, Af en toe 
een wolkje algen, Duidelijk groene 
verkleuring, Groene soep, geen 
drijflaag en Drijflaag.

Aanwezigheid groepen, bedekkings-
graad (5 categorieën: geen (0-5%), 
weinig (5-10%), duidelijk aanwezig 
(15-35%), plaatselijk veel (40-60%) en 
veel (70-100%), inclusief bijbehorende 
percentages voor alle groepen m.u.v. 
algen. 

Voor algen zijn de volgende vijf 
categorieën gebruikt: Geen, Af en toe 
een wolkje algen, Duidelijk groene 
verkleuring, Groene soep, geen 
drijflaag en Drijflaag. 

Plus inventariseren van maximaal 
3 dominante soorten per groep.

Waterdieren Visuele observatie aan de hand van 
tekening (online) + aantallen tellen.

Beperkte inventarisatie van 
dieren in en rond water (vissen, 
insecten, watervogels, amfibieën en 
rivierkreeften).

Met emmer of met schepnet een 
monster van het water nemen om 
vervolgens soorten te herkennen 
aan de hand van tekening (online) en 
een zoekkaart, vervolgens aantallen 
tellen.

Uitgebreide inventarisatie van 
diersoorten in en rond het water. 
Bovenop de soortgroepen van de 
digitale meetkit: met schepnet 36 
soorten/soortgroepen en zonder 
schepnet 8 soorten.

Voedingsstoffen - Monstername van water met leeg 
buisje (15 ml) voor nitraat (volledig 
vullen, zonder lucht) en buisje 
met zoutzuur (0,25µL van 5M HCl) 
aanvullen met watermonster met 
pipet tot 12 ml. Via retourenvelop 
naar NIOO-KNAW voor bepaling 
van concentratie nitraat en fosfaat 
in laboratorium met een ‘SCALAR 
segmented flow analyser’.

Zwerfafval Tellen aantal stuks op oppervlakte 
van 100 m2.

Tellen aantal stuks op oppervlakte 
van 100 m2.

Waterbeleving Rapportcijfer (1-10) op basis van eigen 
beoordeling.

Rapportcijfer (1-10) op basis van eigen 
beoordeling.



Vang de Watermonsters  4november 2021   

2. Validatie van parameters 

Idealiter vullen deelnemers alle gevraagde data voor de parameters correct in. In werkelijkheid kan het gebeuren 
dat deelnemers vragen verkeerd interpreteren of een meting niet correct uitvoeren. Bij een omvangrijk citizen 
science onderzoek als ‘Vang de Watermonsters’ is het belangrijk om de betrouwbaarheid van de data in een 
validatieonderzoek vast te stellen. In het validatieonderzoek door NIOO-KNAW zijn de door burgers gemeten 
parameters gevalideerd.

Onderzoekers van NIOO-KNAW bezochten een selectie van de door burgerwetenschappers met een superkit 
gemeten locaties. Met de foto's van de burger en de GPS-locatie werd de meetlocatie zo goed mogelijk 
benaderd. De meetinstructies voor de deelnemers is volledig gevolgd om dezelfde metingen uit te voeren. 
Aanvullend daaraan zijn alle waterplanten geïdentificeerd en is de bedekkingsgraad in % vastgesteld. Met een 
algenlamp is de concentratie groene algen, de concentratie blauwe algen en de troebelheid gemeten.  

NIOO-KNAW heeft gevalideerd op 50 van de 812 (6%) met een superkit gemeten wateren. De wateren zijn een 
goede afspiegeling van de verschillende watertypen en vallen allemaal binnen het werkgebied van de tien 
deelnemende waterschappen. De validatiemetingen zijn in de periode van 26 juli tot en met 6 augustus 2021 
uitgevoerd.

Tot slot is er een fotovalidatie uitgevoerd om na te gaan of de validatie op exact dezelfde locatie is uitgevoerd als 
waar de burger heeft gemeten. Het bleek dat op drie locaties de GPS niet juist was en de validatie was uitgevoerd 
op een andere locatie dan waar de burger had gemeten. Op vijf andere locaties bleek de situatie op basis van een 
vergelijking van de foto’s behoorlijk veranderd. Op een locatie was bijvoorbeeld de hoeveelheid flab toegenomen, 
of was het kroos verwijderd door het waterschap of was er gemaaid. Voor deze locaties is te verwachten dat het 
eindoordeel over waterkwaliteit niet hetzelfde zal zijn. Deze acht locaties zijn niet meegenomen in de uiteindelijke 
validatie. Dat betekent dat de validatie is uitgevoerd met 42 locaties.

Het validatieonderzoek levert de volgende resultaten op:
•  Helderheid (doorzicht en bodemdiepte): gevalideerd.
•  Mate van bedekking van verschillende groepen waterplanten: bedekkingsgraad van onderwaterplanten, 

drijvende planten, kroos, flab en algen is gevalideerd. Bedekkingsgraad van oeverplanten is niet gevalideerd. 
De deelnemers benoemen hier veel planten die niet tot de groep oeverplanten behoren (zoals brandnetels 
of zevenblad). Daarnaast blijkt het bepalen van de bedekkingsgraad voor deze groep planten moeilijk. 
Deelnemers lijken vaak de hoeveelheid in verhouding tot de lengte van de waterkant ingevuld te hebben en 
niet in verhouding tot het wateroppervlak.

•  Aanwezigheid van dieren in en rond het water: enkel met schepnet (50% van superkit metingen) zijn de data 
relevant voor het bepalen van de waterkwaliteit. Met een schepnet kan de aanwezigheid en het aantal van 
indicatorsoorten voor waterkwaliteit worden geteld. 

•  Nutriënten: methode is op voorhand door NIOO-KNAW gevalideerd. Validatie heeft bevestigd dat monstername 
door burgerwetenschappers geen opvallende afwijkingen laat zien.

- Zwerfafval: gevalideerd.
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3. Maatlat voor waterkwaliteit 

3.1 Vijf deelmaatlatten
Voor het opstellen van de maatlat voor waterkwaliteit is gebruikt gemaakt van de volgende beschikbare 
informatiebronnen:
•  Kaderrichtlijn Water (KRW);
•  Ecosysteemtoestanden van STOWA; 
•  Indien nodig de ecologische sleutelfactoren van STOWA;
•  Waterdiertjes.nl – beoordelingssystematiek.

We hebben vijf deelmaatlatten vastgesteld voor de parameters waterplanten, helderheid, nutriënten, waterdiertjes 
en zwerfafval, met een score van goed (combinatie van zeer goed en goed), matig of slecht (combinatie van 
ontoereikend en slecht). Voor de parameters nutriënten, waterplanten en helderheid zijn de normen van de KRW 
toegepast. Dit betekent dat voor elk gemeten water het KRW-watertype moest worden vastgesteld. 

3.2 Vaststellen KRW-watertype
Niet elk oppervlaktewater is hetzelfde. Een sloot is in vorm, grootte, stroomsnelheid of diepte niet te vergelijken 
met bijvoorbeeld een stromend beekje, gracht of diepe plas. In Nederland zijn alle oppervlakte wateren ingedeeld 
in 42 verschillende typen, met voor elk type andere KRW-normen voor waterkwaliteit. 

In samenwerking met KPMG is een model opgesteld dat op basis van open source data de GPS-locatie van de 
meting automatisch koppelt aan een watertype. Helaas blijkt het model ontoereikend te zijn en slechts in 70% van 
de gevallen een KRW-type te kunnen bepalen. Een van de oorzaken is bijvoorbeeld dat in een aantal gevallen de 
GPS-locatie van de meting niet op de juiste plek is terecht gekomen (bv. omdat deelnemer thuis de metingen in 
de online omgeving heeft ingevoerd). 

We hebben daarom handmatig de watertypes van alle meetlocaties en het gebiedstype (bebouwd, agrarisch, 
natuur) bepaald. Op basis van het satellietbeeld van Google Maps en de foto’s van de deelnemers zijn acht 
watertypes te onderscheiden: 
• Lijn klein: een langgerekte watergang smaller dan 8m;
• Lijn groot: een langgerekte watergang breder dan 8m;
• Stromend klein: snelstromend water, beek;
• Stromend groot: snelstromend water, rivier;
• Plas ondiep klein: niet dieper dan 6m, oppervlakte kleiner dan 50ha (= diameter < 800m);
• Plas ondiep groot: niet dieper dan 6m, oppervlakte groter dan 50ha (= diameter > 800m);
• Plas diep klein (dieper dan 6m, oppervlakte kleiner dan 50ha (=diameter < 800m);
• Plas diep groot (dieper dan 6m, oppervlakte groter dan 50ha (=diameter > 800m).

Deze acht watertypen zijn gekoppeld aan bestaande KRW-typen zoals die in Nederland worden gebruikt (zie 
tabel 3), in combinatie met drie verschillende typen gebied: agrarisch, natuur of bebouwd. Voor het bepalen van 
de waterkwaliteit hebben we voor elk van deze acht watertypen de bijbehorende normen voor voedingsstoffen, 
waterplanten en helderheid gebruikt. 

3.3 Deelmaatlat planten
In de deelmaatlat planten is gekeken naar de antwoorden die deelnemers gescoord hebben op de aanwezigheid 
en bedekkingsgraad van kroos, flab (floating algal beds), drijfbladplanten en onderwaterplanten. De mogelijke 
antwoordcategorieën zijn: geen (0-5%), weinig (5-10%), duidelijk aanwezig (15-35%), plaatselijk veel (40-60%) en 
veel (70-100%). Voor algen zijn de volgende vijf categorieën gebruikt: Geen, Af en toe een wolkje algen, Duidelijk 
groene verkleuring, Groene soep, geen drijflaag en Drijflaag.
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In tabel 2 staat voor elk watertype aangegeven vanaf welke van deze categorieën volgens de KRW (STOWA, 
2020a; STOWA, 2013; STOWA 2020b) een bepaalde toestand bereikt wordt. Als de aanwezigheid van een 
bepaalde plantengroep er volgens de KRW niet toe doet, staat er N/A in de tabel. Oeverplanten zijn niet in deze 
beoordeling meegenomen omdat deze groep niet is gevalideerd.

Tabel 2: Grenzen (drempelwaarden) van de KRW voor bedekking, vertaald naar toestand

Watertype Kroos 
dominantie

Flab 
dominantie

Drijfblad 
dominantie

Woekerende 
onderwater planten

Onderwater
planten 
aanwezig

Geen 
waterplanten

Lijn klein ≥ duidelijk 
aanwezig

≥ duidelijk 
aanwezig

veel veel Duidelijk 
aanwezig of 
plaatselijk veel

Indien niet 
in een van 
de andere 
categorieën. 
Kan soms een 
paar planten van 
een groeitype 
bevatten, 
afhankelijk van 
het watertype.

Lijn groot N/A N/A veel veel Duidelijk 
aanwezig of 
plaatselijk veel

Stroom 
klein

≥ duidelijk 
aanwezig

≥ duidelijk 
aanwezig

veel ≥ plaatselijk veel Weinig of 
duidelijk 
aanwezig

Stroom 
groot

≥ duidelijk 
aanwezig

≥ duidelijk 
aanwezig

veel ≥ plaatselijk veel Weinig of 
duidelijk 
aanwezig

Plas ondiep 
klein

≥ duidelijk 
aanwezig

≥ duidelijk 
aanwezig

veel veel Duidelijk 
aanwezig of 
plaatselijk veel

Plas ondiep 
groot

N/A N/A veel veel Duidelijk 
aanwezig of 
plaatselijk veel

Plas diep 
klein

N/A N/A veel N/A ≥ weinig

Plas diep 
groot

N/A N/A veel N/A ≥ duidelijk 
aanwezig

Eind
oordeel

Slecht Slecht Matig Lineaire wateren 
& ondiepe meren: 
matig.
Stromende 
wateren: slecht. 
Diepe meren: N.V.T.

Goed Slecht

Voor elke meting is op basis van het watertype per plantengroep bepaald of ze wel of niet voldoen aan de 
toestand. Bijvoorbeeld: is de hoeveelheid kroos minimaal duidelijk aanwezig of meer, dan is de toestand ‘kroos 
dominantie. Een meting kan dus in theorie in meerdere toestanden vallen. 

Voor het eindoordeel van de deelmaatlat planten is besloten om de toestand kroos gedomineerd het zwaarst 
te laten wegen. Redenen hiervoor zijn dat deelnemers kroos goed kunnen herkennen en de bedekkingsgraad 
correct scoren, en kroosdominantie ook een slechtere toestand is. Indien kroos gedomineerd niet van toepassing 
is, is gekeken welke wateren we de flab gedomineerde toestand kunnen toekennen. Daarna zijn de drijfblad 
gedomineerde systemen eruit gehaald, gevolgd door de woekerende onderwaterplanten. Vervolgens zijn de 
systemen waarin onderwaterplanten aanwezig zijn, maar niet in een woekerende hoeveelheid geclassificeerd als 
onderwaterplanten open. De laatste groep metingen die dan overblijft, zijn geclassificeerd als zonder planten (bij 
sommige watertypen kunnen hier dus wel enige planten van een of meerdere groepen voorkomen).  
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Voorbeelden van (v.l.n.r.) kroosdominantie flabdominantie, drijfbladdominantie 

3.4 Deelmaatlat helderheid
In eerste instantie zijn voor de deelmaatlat helderheid de KRW-normen voor doorzicht (secchi-diepte) gebruikt 
(STOWA, 2020a; STOWA, 2013; STOWA 2020b). Deze verschillen per watertype. Als bij een meting vervolgens op 
basis van de KRW-normen het doorzicht in de categorie matig of slecht terechtkomt maar er wel bodemzicht is, 
hebben we deze alsnog als helder bestempeld. Zie tabel 3 voor het overzicht van de gehanteerde waarden voor 
doorzicht per watertype. 

Omdat in dit onderzoek meerdere KRW-typen onder één van de acht watertypen kunnen vallen, kiezen we ervoor 
om voor onze watertypen de minst strenge norm uit de KRW te nemen. Ter illustratie: onze categorie ‘plas diep_
groot’ omvat KRW-type M20 met een secchi drempelwaarde van 1,7m voor een goede toestand, maar ook type 
M21 met een drempelwaarde van 0,9m voor een goede toestand. Wij kiezen er dan voor om de minst strenge van 
de twee drempelwaarden te gebruiken (dus 0,9 m). 
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Tabel 3: Grenzen voor doorzicht (in meter) per watertype volgens de KRW.

Watertype 
Watermonsters

KRWtype Grens Doorzicht  
min (in m)

Doorzicht  
max (in m)

Lijn klein (<8m) M1, M2, M8 Goed-matig NA NA
Lijn klein (<8m) M1, M2, M8 Matig-ontoereikend NA NA
Lijn klein (<8m) M1, M2, M8 Ontoereikend-slecht NA NA
Lijn groot (>8m) M3, M4, M6, M7, M10 Goed-matig 0,65 0,65
Lijn groot (>8m) M3, M4, M6, M7, M10 Matig-ontoereikend 0,45 0,45
Lijn groot (>8m) M3, M4, M6, M7, M10 Ontoereikend-slecht 0,3 0,3
Stromend klein R3-R6, R9-R15, R17-R18 Goed-matig NA NA
Stromend klein R3-R6, R9-R15, R17-R18 Matig-ontoereikend NA NA
Stromend klein R3-R6, R9-R15, R17-R18 Ontoereikend-slecht NA NA
Stromend groot R7, R8, R16 Goed-matig NA NA
Stromend groot R7, R8, R16 Matig-ontoereikend NA NA
Stromend groot R7, R8, R16 Ontoereikend-slecht NA NA
Plas ondiep klein M11, M12, M13, M14, M15, M22, M25, M26 Goed-matig 0,9 0,9
Plas ondiep klein M11, M12, M13, M14, M15, M22, M25, M27 Matig-ontoereikend 0,6 0,6
Plas ondiep klein M11, M12, M13, M14, M15, M22, M25, M28 Ontoereikend-slecht 0,45 0,45
Plas diep klein M16, M17, M18, M19, M24, M28, M29 Goed-matig 1,7 1,7
Plas diep klein M16, M17, M18, M19, M24, M28, M29 Matig-ontoereikend 1,2 1,2
Plas diep klein M16, M17, M18, M19, M24, M28, M29 Ontoereikend-slecht 1 1
Plas ondiep groot M11, M14, M25, M27 Goed-matig                                                                                                                            0,9
Plas ondiep groot M11, M14, M25, M27 Matig-ontoereikend 0,6 0,6
Plas ondiep groot M11, M14, M25, M27 Ontoereikend-slecht 0,45 0,45
Plas diep groot M20, M21 Goed-matig 0,9 1,7
Plas diep groot M20, M21 Matig-ontoereikend 0,6 1,2
Plas diep groot M20, M21 Ontoereikend-slecht 0,45 1

Indien er geen bodemzicht is, kan het water in de categorie matig troebel of de categorie troebel terechtkomen. 
Dat hangt af van het oordeel van de KRW: matig doorzicht leidt tot matig troebel en slecht doorzicht leidt tot 
troebel water. Echter, indien het water niet helder is, maar de algen dominant zijn (indien deelnemer groene 
verkleuring, groene soep of drijflaag als categorie heeft gekozen), komt het oordeel voor helderheid in de 
categorie ‘troebel door algen’. 

In het geval van Lijn klein, Stroom klein en Stroom groot is volgens de KRW het doorzicht niet van belang. Als 
echter onvoldoende licht tot op de bodem kan doordringen, kunnen onderwaterplanten niet opkomen en groeien 
(Penning et al., 2012), waardoor een score voor de lichtomstandigheden ook in deze wateren relevant is. Om hier 
toch een oordeel aan te kunnen geven is ervoor gekozen om de ratio van doorzicht/waterdiepte te gebruiken (op 
basis van Ecologische Sleutelfactor (ESF) 2, lichtklimaat). Indien de ratio groter is dan 0,6, is het water helder. Is de 
ratio kleiner dan 0,6, is het water troebel. 

Om tot het eindoordeel voor de deelmaatlat te komen, scoort helder water goed, matig troebel water scoort 
matig, en troebel en troebel door algen scoren beide slecht. 
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3.5 Deelmaatlat nutriënten
Als eerste stap voor de deelmaatlat nutriënten is op basis van de grenzen per watertype bepaald of de gemeten 
totaal stikstof (N)- en fosfor (P)-concentraties in de categorie goed/matig/slecht vallen. In overleg met de 
waterschappen is besloten de minst strenge normen te hanteren van de verschillende KRW-watertypes die tot 
een van onze acht watertypes behoren. We hebben dus per watertype in de kolommen totaal P en totaal N de 
bovengrenzen van de KRW gebruikt. 

Als voor beide nutriënten de meting in de categorie goed valt, is het eindoordeel voor de deelmaatlat ook goed. 
Indien één van beide nutriëntenmetingen in de categorie slecht valt, is het oordeel voor de deelmaatlat ook 
slecht. In alle andere combinaties is het oordeel voor de deelmaatlat nutriënten matig.

Tabel 4: Grenswaarden nutriënten per watertype volgens de KRW

Totaal P (mg/l) Totaal N (mg/l)
Watertype 
Watermonsters

KRWtype Grens Fosfor 
min

Fosfor 
max

Stikstof 
min

Stikstof 
max

Lijn klein (<8m) M1, M2, M8 Goed-matig 0,15 0,5 2,4 2,4
Lijn klein (<8m) M1, M2, M8 Matig-ontoereikend 0,3 1 4,8 4,8
Lijn klein (<8m) M1, M2, M8 Ontoereikend-slecht 0,75 2,5 12 12
Lijn groot (>8m) M3, M4, M6, M7, M10 Goed-matig 0,15 0,25 2,8 3,8
Lijn groot (>8m) M3, M4, M6, M7, M10 Matig-ontoereikend 0,3 0,5 5,6 7,6
Lijn groot (>8m) M3, M4, M6, M7, M10 Ontoereikend-slecht 0,75 1,75 14 19
Stromend klein R3-R6, R9-R15, R17-R18 Goed-matig 0,11 0,11 2,3 2,3
Stromend klein R3-R6, R9-R15, R17-R18 Matig-ontoereikend 0,22 0,22 4,6 4,6
Stromend klein R3-R6, R9-R15, R17-R18 Ontoereikend-slecht 0,33 0,33 6,9 6,9
Stromend groot R7, R8, R16 Goed-matig 0,14 0,14 2,5 2,5
Stromend groot R7, R8, R16 Matig-ontoereikend 0,19 0,19 5 5
Stromend groot R7, R8, R16 Ontoereikend-slecht 0,42 0,42 7,5 7,5
Plas ondiep klein M11, M12, M13, M14, M15, 

M22, M25, M26
Goed-matig 0,09 0,1 1,3 2

Plas ondiep klein M11, M12, M13, M14, M15, 
M22, M25, M27

Matig-ontoereikend 0,18 0,2 1,9 2,6

Plas ondiep klein M11, M12, M13, M14, M15, 
M22, M25, M28

Ontoereikend-slecht 0,36 0,4 2,6 3,8

Plas diep klein M16, M17, M18, M19, M24, 
M28, M29

Goed-matig 0,03 0,03 0,9 0,9

Plas diep klein M16, M17, M18, M19, M24, 
M28, M29

Matig-ontoereikend 0,05 0,05 1,1 1,1

Plas diep klein M16, M17, M18, M19, M24, 
M28, M29

Ontoereikend-slecht 0,11 0,11 1,4 1,4

Plas ondiep groot M11, M14, M25, M27 Goed-matig 0,09 0,09 1,3 1,3
Plas ondiep groot M11, M14, M25, M27 Matig-ontoereikend 0,18 0,18 1,9 1,9
Plas ondiep groot M11, M14, M25, M27 Ontoereikend-slecht 0,36 0,36 2,6 2,6
Plas diep groot M20, M21 Goed-matig 0,03 0,07 0,9 1,3
Plas diep groot M20, M21 Matig-ontoereikend 0,05 0,14 1,1 1,9
Plas diep groot M20, M21 Ontoereikend-slecht 0,11 0,28 1,4 2,6
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3.6 Deelmaatlat waterdieren
Voor de deelmaatlat voor waterdieren is de methode van waterdiertjes.nl gebruikt. Via de combinatie van online 
omgeving en zoekkaart inventariseerden deelnemers met een schepnet 36 soorten/soortgroepen. Bepaalde 
soortgroepen krijgen hierin een waarde tussen de 1 en de 5. Een schrijvertje krijgt bijvoorbeeld een waarde 5, 
ruggenzwemmer of bootsmannetje krijgt een 4 en een steekmug- of rattenstaartlarve een 1. Een hoge score 
betekent dat de soortgroep een indicatie is voor goede waterkwaliteit. Vervolgens is in combinatie met de 
aantallen gemeten dieren een gewogen gemiddelde berekend. Dit ‘rapportcijfer’ tussen de 1 en 5 is gebruikt voor 
de beoordeling. 

Indien deelnemers bij alle waterdieren een aantal gevonden dieren hebben ingevuld (inclusief 0) en niet elke 
waarde was 0, hebben we voor elke 0 een 1 als aantal gehanteerd.

3.7 Deelmaatlat zwerfafval 
Voor de deelmaatlat zwerfafval is gehanteerd dat bij 4 of minder stuks afval de meting in de categorie goed valt. 
Tussen de 5 en 15 stuks afval is de score matig en meer dan 15 stuks afval scoort slecht. In samenspraak met de 
werkgroep methode van Vang de Watermonsters is besloten dat de deelmaatlat zwerfafval niet meegenomen 
wordt in het eindoordeel, maar dat hierover wel naar de deelnemers wordt gecommuniceerd. 

http://www.waterdiertjes.nl/
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4. Ecosysteemtoestand (EST)

Alle dieren en planten in een water vormen een ecosysteem. De ecosysteemtoestand (EST) beschrijft de toestand 
van het ecosysteem in een bepaald watersysteem. De helderheid en de aanwezigheid van waterplanten bepalen 
in onze maatlat de ecosysteemtoestand van een water 

Tabel 5: Ecosysteemtoestand op basis van de planten en helderheid deelmaatlatten

Uitslag deelmaatlat planten Uitslag deelmaatlat helderheid Ecosysteemtoestand (EST)
Zonder planten Helder Helder zonder planten
Zonder planten Matig troebel Matig troebel zonder planten
Zonder planten Troebel Troebel
Zonder planten Troebel door algen Troebel door algen
Onderwaterplanten Helder, matig troebel of troebel Open onderwaterplanten
Onderwaterplanten Troebel door algen Troebel door algen
Onderwaterplanten woekerend Helder, matig troebel of troebel Woekerende onderwaterplanten
Onderwaterplanten woekerend Troebel door algen Troebel door algen
Drijfblad dominantie Helder, matig troebel of troebel Drijfblad gedomineerd
Drijfblad dominantie Troebel door algen Troebel door algen
Flab dominantie Helder, matig troebel, troebel of 

troebel door algen
Flab gedomineerd

Kroos dominantie Helder, matig troebel, troebel of 
troebel door algen

Kroos gedomineerd

De EST wordt in dit onderzoek bepaald op basis van de combinatie van de planten deelmaatlat en de helderheid 
deelmaatlat (STOWA, 2018a). Indien de planten deelmaatlat als uitslag ‘zonder planten’ heeft, wordt deze toestand 
beïnvloed door de helderheid. Zo ontstaan de EST-combinaties helder zonder planten of matig troebel zonder 
planten. 

De uitslag ‘troebel’ en ‘troebel door algen’ op de helderheid deelmaatlat domineren vaak de uitslag op de 
ecosysteemtoestand (EST). Deze twee uitslagen in combinatie met ‘zonder planten’ op de planten deelmaatlat, 
leiden tot de EST troebel en troebel door algen. De uitslag ‘troebel door algen’ op de helderheid deelmaatlat 
domineert de uitslagen op de planten deelmaatlat ‘drijfblad gedomineerd’, ‘onderwaterplanten woekerend’ en 
‘onderwaterplanten’, wat leidt tot de EST troebel door algen. In alle andere gevallen is de planten deelmaatlat 
leidend en ontstaan dus de EST’s kroos gedomineerd, flab gedomineerd, drijfblad gedomineerd, woekerende 
onderwaterplanten, open onderwaterplanten. 
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5. Eindoordeel deelmaatlatten

Om voor alle deelmaatlatten tot een eindoordeel in de vorm van goed/matig/slecht te komen zijn de classificaties 
als volgt beoordeeld. 

Tabel 6: Eindoordelen deelmaatlatten op basis van classificaties

 Eindoordeel deelmaatlatten
Goed Matig Slecht

D
ee

lm
aa

tla
tt

te
n

Planten Onderwaterplanten 
open (alle watertypen)

Drijfblad gedomineerd (diepe grote 
en kleine plassen, ondiepe grote en 
kleine plassen, lijn klein & lijn groot); 
woekerende onderwaterplanten 
(ondiepe grote en kleine plassen, 
lijn klein & lijn groot)

Flab gedomineerd & 
kroos gedomineerd & 
zonder planten (alle 
watertypen); woekerende 
onderwaterplanten (stroom 
klein en stroom groot)

Helderheid Helder Matig troebel Troebel, Troebel door algen
Ecosysteem
toestand

Onderwaterplanten 
open

Helder zonder planten, woekerende 
onderwaterplanten, matig 
troebel zonder planten, drijfblad 
gedomineerd.

Troebel, troebel door algen, 
kroos gedomineerd, flab 
gedomineerd

Nutriënten Als N en P beide goed 
scoren

Als N of P goed scoort en de ander 
matig, als N en P beide matig scoren

Als N of P slecht scoren

Waterdieren Rapportcijfer is >3.4 Rapportcijfer is 2.6-3.4 Rapportcijfer is <2.6
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6. Bepaling eindoordeel waterkwaliteit 

Voor het eindoordeel hebben we het principe van de KRW gehanteerd, waarin de ecosysteemtoestand (EST) het 
zwaarst weegt bij het bepalen van de waterkwaliteit (STOWA, 2020b), gevolgd door nutriënten. Zwerfafval is niet 
meegenomen in de beoordeling van de waterkwaliteit.

Tabel 7: Bepaling eindoordeel waterkwaliteit op basis van drie deelmaatlatten.  
Deze oordelen zijn gebaseerd op de KRW, maar hanteren niet de one-out-all-out benadering van de KRW 
(STOWA, 2020a; STOWA, 2013; STOWA 2020b).

EST Nutriënten Waterdiertjes* Eindoordeel
Goed Goed - Goed
Goed Matig Matig/Slecht Matig
Goed Matig Goed Goed
Goed Slecht - Matig
Matig Goed Matig/Slecht Matig
Matig Goed Goed Goed
Matig Matig - Matig
Matig Slecht - Matig
Slecht Goed Matig/Slecht Slecht
Slecht Goed Goed Matig
Slecht Matig - Slecht
Slecht Slecht - Slecht

* Enkel met een schepnet gemeten waterdiertjes. Score - betekent dat bij deze combinaties van EST en nutriënten, 
de score (goed/matig/slecht) van de waterdieren niet is meegenomen voor het eindoordeel.

Als de EST goed is kan deze door slechte nutriënten dus hoogstens matig worden. Andersom kan een slechte 
EST met goede nutriënten nog wel naar boven worden afgerond indien ook de waterdieren goed scoren. 
Dit geldt overigens alleen bij een meting waar de waterdieren met een schepnet zijn gemeten (vanwege de 
betrouwbaarheid van de meting). Indien de waterdieren niet met schepnet zijn gemeten, wordt het eindoordeel 
volgens het gedachtegoed van de KRW naar beneden afgerond. 

De logica van deze methode is dat het oordeel van de deelnemers over de EST zekerder en vollediger is dan dat 
van de waterdieren. De waterdieren worden echter wel in het eindoordeel meegenomen wanneer de EST en de 
nutriënten geen duidelijk beeld geven. Als de waterdieren dan goed scoren, worden ze gebruikt om de goede 
score van de EST te bevestigen of om aan te tonen dat de matige of slechte score van de EST naar boven kan 
worden afgerond (bij een goede nutriëntentoestand). De goede score op waterdieren betekent immers dat deze 
dieren die goede indicatoren van een goede waterkwaliteit zijn, in het water kunnen leven. 

Er is niet gekozen voor het hanteren van de ‘one-out, all-out’ systematiek van KRW. In tegenstelling tot officiële 
KRW meetlocaties wordt in het burgeronderzoek eenmalig gemeten. Een one-out-all-out benadering zou 
onevenwichtig veel gewicht geven aan een enkele meting die negatief uitvalt. Door onze meetmethode doen we 
recht aan de methode van burgeronderzoek. Daarnaast kan via de deelmaatlatten juist ook zichtbaar worden wat 
sowieso wel goed gaat in bepaalde wateren.  
 
Zie de publicatie ‘Resultaten en conclusies Vang de Watermonsters 2021’ voor de resultaten van de 
deelmaatlatten en het eindoordeel op waterkwaliteit.

https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2021/11/Factsheet-1-Resultaten-en-conclusies-def.pdf
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