
Groep 1 
 
Doelafhankelijk Monitoren 
Voor circa 18/44 

• Vooruit lopen op toekomstige vragen 
• Brede doelen dienen 

Neutraal circa 11/44 
 
Betekenen verschillende doelen wel verschillende methoden? 

• Toestand-trend 
• Zeldzaamheid 
• Toxiciteit 
• …. 

Beperkt aantal methoden maar wel standaardiseren?! 
 
Richtlijn KRW monitoring 

• ruim geformuleerd 
• steeds vaker vereist 
• uitzonderingen (kan helft van inspanning zijn) bestaan m.n. voor andere doelen 
• echter vaak zelfde protocol 

 
Richtlijn aanscherpen? 

• Circa 12/44 voor 
• Huidige teksten te ‘zacht’ 

 
 
Standaardiseren op onderdelen? 

• Doelafhankelijk 
• Alleen onderdelen die tot verschillende uitkomsten leiden 
• Wel/niet eigen (typeafhankelijke) vrijheden? Gevaar van resultaatmanipulatie 
• ‘onmogelijkheden’ vastleggen 
• stap 1: allemaal hetzelfde doen 
• standaard doel of middel? 
• Keuzen baseren op onderzoeksresultaten en niet op afspraken 

 
Visies half half op nu standaardiseren of nu starten met de onderbouwing/Keuzen 
 
Standaardiseren tbv onderlinge vergelijkbaarheid 
 
 
In verhouding habitats bemonsteren? 
Ja: 

• Representatief beeld levensgemeenschap 
 
Nee: 

• Lokatie vaak niet representatief voor water 
• In beeld krijgen alle fauna/maximale informatie dwingt  

 
 



Groep 2 
 
 
Wordt op 1 of meerdere manieren bemonsterd? 

• Per instantie 1 manier! 
 
Standaardisatie alleen tbv KRW? 
Betreft circa 10-12% van de inspanning 
Rapportage vaak opgeschaald 
 
Je kunt huidige gegevens niet voor alles/alle doelen gebruiken 
Standaardisatie in eerste instantie richten op KRW 12/37 
Vraag naar informatie over waarom van keuzen in standaard 
Standaard voorzien van 
 Validatie 
 Workshops 
 Updaten, verder uitwerken 
 
 
‘Oever’planten = amfibisch/emergent 
meenemen 
 indicatieve waarde 
 structuurkenmerken 
niet meenemen 
  
 
Bedekking opnemen 
 Moeilijk te onderscheiden taxa -> inschatten 
 Gebruik boot? 
 Alleen in zomer opnemen 
 Variatie (in tijd) meenemen door vaker meten 
 Methodisch verschil tussen grote versus kleine wateren 
 Frequentie onderdeel standaard maken 
 
Proefvlakoppervlak? 

Invloed successiestadium 
Invloed oeverdeel, omgeving, … 
Tot/vanaf het midden voor meren 
Standaardlengte afspreken, typeafhankelijk? 
Standaard noodzakelijk om beoordeling vergelijkbaar uit te kunnen voeren 

 Gestratificeerd? 
 Sommige doelen vragen meer detail 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemonstering 
Naar verhouding 6/37 
Voordeel 
 
Nadeel 

• Niet alle taxa 
• Habitat definitie onduidelijk 

 
 
 
 


