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Opzet presentatie 

Onderdelen 

 
- Verschillende typen streefbeelden– voor en nadelen 
- Toekennen en samenwerken met streefbeelden – hoe doe je dat? 
- Streefbeelden en de beheerpraktijk 
- Monitoring van streefbeelden 
 

 
 

 



Vragen aan u 

• Wie van u is waterbeheerder van stedelijk 
water? 

• Wie weet wat de (ecologische) toestand is van 
haar/zijn wateren? 

• Wie heeft doelen of streefbeelden gesteld voor 
haar/zijn wateren? 
 

 



Streefbeelden – verschillende typen 

Functiegericht (kijkwater, hengelwater, gebruikswater, 
wonen aan het water, bergingswater etc) 

Kenmerken: 
• Accenten leggen voor gebruiksfuncties,  
• Foto’s en kwalitatieve beschrijvingen 
 
Voordelen: 
• Doorbreken van de uniformiteit 

stadswateren en zonering van functies 
• Geeft richting aan inrichting en beheer 

 
Nadelen: 
• Geven in de (beheer)praktijk nog beperkte 

richting 
• Beperkt toetsbaar 

 
 

Ecologie 
oever

Ecologie 
water Beleving Zintuigelijke 

beleving
Vissen vanaf 

de oever

Streefbeeld Midden Midden Midden Basis Midden Midden

Beoordeling Beneden basis Beneden basis Basis Hoogste Hoogste Midden

Dimensie gebruikDimensie Natuur
Dimensie 
Cultuur



Streefbeelden – verschillende typen 

Gevisualiseerde streefbeelden en 
onderhoudsbeelden 
Kenmerken: 
• Uitgewerkt van natuurlijk tot cultuurgericht 

voor zowel water en oever,  
• Foto’s /tekeningen zijn concreet en bieden 

veel keuze mogelijkheden 
 
Voordelen: 
• Zeer communicatief 
• Geeft veel richting aan beheer 

(onderhoudsbeelden) 
 

Nadelen: 
• Vooral visuele ambitie 
• Beheer toetsbaar, kwaliteitstoestand 

minder. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Streefbeelden – verschillende typen 

Streefbeelden gekoppeld aan 
waterkwaliteit en beleving 
Kenmerken: 
• Streefbeelden zijn gekoppeld aan 

ambitieniveaus 
• Enkele parameters voor waterkwaliteit en 

beleving bepalen de ambitieniveaus 
 
Voordelen: 
• Ambities te stellen 
• Toestand is toetsbaar 
 
Nadelen: 
• Geen zonering gebruik 
• Geen richting aan onderhoud – ook niet 

toetsbaar 
 

Criterium / 
Streefbeeld Laag Zichtbaar Levendig Natuurlijk 
Bedekkingspercent
age algen en/of 
kroos > 25% < 25% < 10% < 5% 
Doorzicht < 20 cm > 20 cm > 60 cm > 60 cm 
Aantal soorten 
ondergedoken of 
drijfbladplanten 0 1 t/m 3 4 t/m 5 6 en meer 
Zwerfvuil 

Er ligt veel 
zwerfvuil in 
het water > 
10 stuks per 
100 m2 

Er ligt weinig 
zwerfvuil in 
het water < 
10 stuks per 
100 m2 

Er ligt 
weinig 
zwerfvuil in 
het water < 
10 stuks per 
100 m2 

Er ligt weinig 
zwerfvuil in 
het water < 
10 stuks per 
100 m2 



Voorbeeld 
waterkwaliteitstreefbeeld 

Bron: zuiderzeeland 

 

Levendig 

    
Omschrijving kwaliteitsniveau 
Gebruik en beleving vormen belangrijke aspecten in dit kwaliteitsniveau, waarin natuur goed vertegenwoordigd 
is. Wateren met dit kwaliteitsniveau ondervinden enige druk door inrichting en gebruik, maar een stabiel en 
gevarieerd aquatisch ecosysteem kan zich ontwikkelen. Door een uitgekiende inrichting en beheer wordt 
gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit aan dier- en plantensoorten. De natuur is niet specifiek maar 
een scala aan algemene soorten vindt er wel een habitat.  
 
Beschrijving doelwaarden  
Bedekking algen (flab) en kroos:  < 10% 
Doorzicht:   > 60 cm 
Aantal soorten ondergedoken of drijfbladplanten: 4-5 
Nutriënten (mg P totaal/l):  < 0,15 
EKR-score macrofauna:  > 0,4 
 
    Icoonsoort: Snoek 

     

Viswatertype: Snoek-blankvoorn viswatertype 

 
Kenmerkende soorten: snoek, blankvoorn, baars en kolblei 
 

 
Medegebruik 
Hengelsport (geen karpervisserij), recreatievaart (extensief en in het midden van de waterloop en kijkwater 
 
Richtlijnen voor beheer en onderhoud 
Het beheer erop gericht om algemene natuurwaarden (passend bij het niveau levendig ) te ontwikkelen en te 
handhaven. Dit betekent innovatief maaien: minder opwerveling door natuurvriendelijke methode, 25 % van de 
begroeiing (bij voorkeur aan de kanten) per maaibeurt laten staan en het maaisel tijdig verwijderen. 
Een rommelige aanblik moet worden voorkomen. Voorzieningen ten behoeve van de recreatie of 
waterhuishouding worden in goede staat gehouden. Waar dichte water- of oeverbegroeiing het gebruik 
belemmert of zicht op spelende kinderen ontneemt, wordt deze voor zover nodig verwijderd of kort gehouden. 
 

 



Samenwerken met streefbeelden 
 

 
 

Met wie werk je samen? Geef beheerafdeling een centrale plek 



Samenwerken met streefbeelden 
 

 
 

 hoe zoek je het evenwicht? 



Samenwerken met streefbeelden 
 

 
Detailniveau en verschillen tussen 
water en oever vaak lastige opgave.  
Ook wisselwerking waterschap en 
gemeente. 

Met wie werk je samen? Geef beheer een centrale plek – inpassing in het beheersysteem 



Samenwerken met streefbeelden 
 

 
• Stel streefbeeld water- en oever gezamenlijk 
• Stem onderhoudsplannen daarop gezamenlijk af.  
• Bij voorkeur één aannemer voor waterschap en gemeente. 
• Nat en droog 

Met wie werk je samen? Afstemming tussen gemeente en waterschap cruciaal 



Samenwerken met streefbeelden 
 

• Zichtbelemmering door Riet  
• Schaal van de ruimtelijke variatie 
• Geef waar het kan burgers ruimte in het beheer (anders doen ze het soms zelf) 
• Burgerparticipatie bij monitoring 
 

 

Met wie werk je samen? Afstemming met burgers 



Streefbeelden en de beheerpraktijk 

• Klachten van burgers 
• Exoten 
• Oplading van het systeem, waardoor flab en algen domineren 
• Gevolgen klimaatverandering 

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren (W. Elsschot) 



4. Baggeraanwasmodel voor de stad – 
(Leiden) 

• Stadswateren laden langzaam op. 
• Eens in de 8 – 12 jaar een reset 
• Baggeraanwasmodel is hulpmiddel 
om streefbeelden te realiseren 



Monitoring ten behoeve van 
opstellen streefbeelden 

Van punt naar vlak 

 



factsheet 



• link viewer ecoscans Utrecht 

5. Monitoring & streefbeeldenstadswateren 
Presentatie toestand 
 

https://hdsr.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=031163750e9e4c42911f092b37f5c8f2


5. Monitoring & doelen stadswateren 
knelpuntenanalyse Tabel 1 Diagnose ecologische sleutelfactoren voorbeeldwatergang 

ESF Diagnose 

 

De productiviteit van de watergang is zeer hoog. Naast dat de nutriëntconcentraties hoog zijn, is dit 
ook af te leiden aan het kroosdek en de hoeveelheid begroeiing. Hoewel de emergente planten in 
2014 onvoldoende aanwezig waren, was tijden het veldbezoek duidelijk te zien dat deze weldegelijk 
in grote hoeveelheden aanwezig zijn. Bij toetsing aan de maatlatten van type M1a scoort de beek 
hierdoor ontoereikend. Echter, een hoge productiviteit is een karakteristiek voor de moerasbeek.  

 

Het lichtklimaat wordt door de aanwezigheid van het kroosdek beperkt. Hierdoor krijgen 
ondergedoken waterplanten te weinig licht. Voor M1a-type wateren zijn dit belangrijke indicatoren. 
Echter voor de moerasbeek zijn ondergedoken planten van ondergeschikt belang.  

 

Op de bodem is een sliblaag van organisch materiaal aanwezig door bladinval en de afbraak van de 
oeverbeplanting. Dit zorgt voor een continue toevoer van nutriënten.  

 

De habitatgeschiktheid van de beek is wat betreft heterogeniteit voldoende. De gebufferde sloten 
(M1-type) kan een gedeelte van het jaar stroming hebben, maar is over het algemeen stilstaand. Om 
deze reden heeft de watergang eerder het karakter van een moerasbeek.  

 

De sloot staat via stuwen in verbinding met een kwelsloot en een tocht. Dit geeft organismen weinig 
mogelijkheid tot verspreiding. 

 

De beek wordt jaarlijks geschoond. Dit is voor de M1-type wateren noodzakelijk om dichtgroeien te 
voorkomen. Een moerasbeek dient bijgehouden te worden, aangezien de beek anders op den duur 
verlandt. Om de organische sliblaag te beperken zou deze gebaggerd kunnen/moeten worden.  

 

De aanvoer van organisch materiaal is hoog. Afstromend water van de dijk neemt veel nutriënten 
mee richting de kwelsloot en daarmee de watergang. Er zou gekeken kunnen worden of deze 
aanvoer beperkt kan worden.  

 

Het sulfaat gehalte is met 98 mg/L aan de hoge kant, maar nog onder de maximale norm. Ook de 
calciumconcentratie is hoog (> 100 mg/l) waarschijnlijk afkomstig van de dijk. Calcium is echter niet 
toxisch voor waterorganismen. 

 

De beleefbaarheid van de beek is beperkt doordat deze nauwelijks zichtbaar is door de begroeiing op 
de oever. 

 



Wat is haalbaar? 



Monitoring ecologie en beheer 

Voorbeeld HDSR 



Streefbeelden naar de toekomst 

• Maak streefbeelden klimaatproof – robuust 
• Koppeling beheer is cruciaal 
• Goede kennis van het watersysteem is een vereiste 
• Betrek burgers – maar houd de regie 
• Maak monitoring onderdeel van de streefbeelden 
• Monitoring kan ook gericht zijn op beheer 

 

Aandachtspunten 



Artikelen en filmpjes 

• Blog: https://www.tauw.nl/actueel/blogs/citizen-science-is-de-toekomst.html  
• Filmpje (S)ken je sloot/ hoe monitor je een watergang 
• https://www.youtube.com/watch?v=aJ-17hw5To0  
• Secchi hark: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6327160386613239808/ 
 
 
 
• Artikel H2O: https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/monitoring-van-natuurvriendelijke-oevers-ten-behoeve-

van-een-beheerstrategie 
•  Link viewer ecoscans Utrecht en omgeving : 

https://hdsr.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=031163750e9e4c42911f092b37f5c8f2 
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Contact 

Michiel.wilhelm@tauw.com 

+31 6 534 389 65 

Michiel Wilhelm 

www.tauw.com 
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