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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
Binnen het project “Analyse biologische gegevens 2006-2013” is voor HDSR een “vissentool” ontwikkeld, 

deze tool is gebaseerd op soortresponsies. Dit zijn relaties tussen het voorkomen en de abundantie van 

vissoorten en de waarden van bepaalde milieuvariabelen. De responsies zijn afgeleid van de binnen dit 

project gebruikte data over het voorkomen van vis en de bijbehorende milieu- en habitatkenmerken in het 

beheergebied van HDSR. Het model is dus specifiek toegesneden op de situatie in het beheergebied en laat 

zien hoe de visstand in het gebied samenhangt met het milieu.  

1.2 Toelichting soortresponsies 
De basis voor de soortresponsies zijn gegevens over het voorkomen van soorten en de bijbehorende 

milieucondities. Hieruit worden milieuvoorkeuren van soorten afgeleid in de vorm van responscurves.  De 

gebruikte methode is “weighted averaging” (Ter Braak, 1996). Hiermee wordt voor iedere combinatie van 

een soort en een milieuvariabele als het ware een gewogen gemiddelde (optimum) en een gewogen 

standaarddeviatie (tolerantie) bepaald. Met de berekende optima en toleranties kunnen responsfuncties 

worden opgesteld. De responsfuncties hebben een “klokvorm”, ze gaan uit van een unimodale (ééntoppige) 

verdeling van het voorkomen van soorten over de milieu gradiënt (zie figuur 1.1).  

 

In het algemeen geldt dat wanneer de waarde van een milieuvariabele dichtbij het optimum van een soort 

ligt, de soort de hoogste abundantie kan bereiken. Bij waarden die verder van het optimum verwijderd 

liggen, neemt de abundantie af. Niet alleen de abundantie, maar ook het aantal waarnemingen (en daarmee 

impliciet de kans op voorkomen) van een soort neemt daarbij af. In onderstaande figuur is te zien dat in het 

traject van: 

• optimum +/- tolerantie circa 68% van de waarnemingen ligt,  

• optimum +/- 2x tolerantie circa 95% van de waarnemingen ligt,  

• optimum +/- 3x tolerantie circa 99.7% van de waarnemingen ligt. 

 

Figuur 1.1. Unimodale verdeling en habitatgeschiktheid. 
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1.3 Bruikbaarheid van soortresponsies  
Om de soortresponsies beter bruikbaar te maken, is een aantal vertaalslagen nodig. Feitelijk moet per soort 

een schatting worden gemaakt van het voorkomen (komt wel of niet voor) en de abundantie (aantallen of 

biomassa) als functie van een milieuvariabele. Daartoe is een aanpak ontwikkeld die is gebaseerd op de 

volgende elementen: 

1. Aanwezigheid van de soort in de dataset*; 

2. Maximale abundantie van die soort in de dataset*; 

3. Frequentie van voorkomen van die soort in de dataset*. 

* door de selectie van waarnemingen waarop de dataset is gebaseerd, kunnen responsfuncties en daarop 

gebaseerde modellen worden afgeleid voor een specifiek watertype en/of een specifiek (beheer)gebied 

 

Uit de data kan de aanwezigheid van soorten (1) eenvoudig worden bepaald; een soort komt wél of niet voor 

in de dataset (en daarmee in het watertype/beheergebied). Daarnaast wordt uit de data voor iedere soort de 

relatie bepaald tussen de waarde van een milieuvariabele en de abundantie (2). De abundantie wordt 

beschreven als functie van het optimum en de tolerantie, die zijn bepaald met de methode van “weighted 

averaging”. Aanvullend wordt de kans op voorkomen (3) onder verschillende milieuomstandigheden afgeleid 

uit de frequentie van voorkomen in de dataset. Deze wordt per milieuvariabele eveneens gerelateerd aan het 

optimum en de tolerantie van de soort. 

Het resultaat is een (beheer)gebied en/of watertype specifieke set aan rekenregels die het vóórkomen van 

soorten en de abundantie relateert aan de heersende milieucondities. Om dit vervolgens op te schalen naar 

een hoger niveau, is een nadere vertaalslag nodig. In dit geval is een vertaling gemaakt naar: 

1. KRW-maatlatten voor sloten en kanalen; 

2. Visgemeenschappen 

 

Zowel de KRW maatlatten als de visgemeenschappen zijn gebaseerd op het voorkomen van combinaties van 

soorten en de abundantie van die soorten. Bijvoorbeeld de vissenmaatlat voor sloten en kanalen gaat uit van 

het aandeel brasem+karper (biomassa %), het aandeel plantminnende vis (biomassa %) en het aantal 

soorten plantminnende en migrerende vis. Om een EKR te berekenen moet dus een schatting worden 

gemaakt van deze indicatoren (zie schema figuur 1.2).  

 

Figuur 1.2. Respons van één enkele soort op een milieuvariabele (linksboven) en (met de klok 

mee) doorvertaling via specifieke soorten en combinaties van soorten (indicatoren) naar EKR-

waarden. 

 



Nico Jaarsma Handleiding vissentool HDSR versie 1.1 

 

5 

Wanneer per soort de kans op voorkomen bekend is en tevens een schatting van de abundantie kan worden 

gegeven, is het mogelijk om KRW indicatoren, EKR scores en visgemeenschappen te berekenen. aan de 

hand van een speciaal voor dit doel opgestelde Excel-tool. 

 

1.4 Excel-tool 
Bovenstaande aanpak is uitgewerkt in een Excel-tool, waarmee habitatgeschiktheid voor vissoorten, 

visgemeenschappen en EKR-waarden kunnen worden berekend. In hoofdstuk 2 wordt dit nader toegelicht. 
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2 Toelichting op de Excel vissentool 

 

2.1 Inleiding 
Met behulp van de ontwikkelde Excel-tool kan de habitatgeschiktheid voor vissoorten van sloten en kanalen 

worden bepaald, voor een aantal relevante parameters. De habitatgeschiktheid per soort wordt met de tool 

weer vertaald naar visgemeenschappen en EKR-waarden (KRW-maatlatten). Dit kan door handmatig 

waarden voor milieuvariabelen in te voeren. Daarbij kan direct de respons worden bekeken van individuele 

soorten, van combinaties van soorten (o.a. plantminnende vis, visgemeenschappen) en van de EKR. Door 

meerdere variabelen in te voeren kan worden gekeken welke variabele beperkend is. Met behulp van een 

macro kunnen ook (tot enkele honderden) scenario’s worden doorgerekend. De tool is uitgewerkt voor sloten 

en kanalen op basis van data van HDSR. Hieruit zijn soortresponsies afgeleid door middel van data-analyse 

(zie Jaarsma, 2014). NB! Dit maakt de tool alleen betrouwbaar bruikbaar voor het beheergebied van HDSR. 

De opzet is echter ook bij uitstek geschikt om uit te werken voor andere watertypen, kwaliteitselementen en 

(beheer)gebieden. De tool is niet alleen geschikt voor het berekenen van KRW indicatoren, 

visgemeenschappen en EKR’s, maar juist ook voor het verkrijgen van een beter inzicht in de relatie tussen 

soorten en milieu. Bijvoorbeeld voor de analyse van knelpunten (beperkende variabelen) en het effect van 

maatregelen kan de toepassing zeer inzichtelijk zijn.  

 

bron: Jaarsma, N.G., 2014. Analyse biologische gegevens 2006-2013. In opdracht van Hoogheemraadschap 

de Stichtse Rijnlanden. Nico Jaarsma Ecologie & Fotografie, Den Hoorn (Texel). 

 

reikwijdte en doel van de tool 

Het doel van de tool is om inzichtelijk te maken hoe de kans op voorkomen en de abundantie van soorten samenhangt 

met specifieke milieuomstandigheden. Het doel is niet zozeer om te proberen de soortensamenstelling in iedere situatie 

exact te voorspellen! 

Bovenstaande verschil is belangrijk. Het voorspellen van soorten is zeer lastig, zo niet onmogelijk. Op basis van data-

analyse kunnen echter wel verbanden worden afgeleid tussen het milieu en de kans op voorkomen en de abundantie van 

individuele soorten. Dit kan weer worden door-vertaald naar visgemeenschappen en EKR-waarden. Doordat er in dat 

geval vaak meerdere soorten gelijktijdig worden beschouwd (bijv. binnen een gilde), is het niet per sé nodig om van 

elke soort afzonderlijk te weten of deze voorkomt. Met behulp van de kans op voorkomen van meerdere soorten kan een 

schatting worden gegeven van het aantal soorten dat voorkomt binnen een bepaalde groep van soorten (dus niet wélke 

maar wel hoeveel). 

 

Per definitie kan met data-analyse altijd maar een deel van de variatie in visstanden “verklaard” worden. In 

werkelijkheid wordt de visstand gestuurd door andere factoren (waaronder toeval) en varieert deze in de tijd en ruimte. 

Daarnaast zit er altijd “ruis” in de bemonsteringen waarop de analyses zijn gebaseerd. De tool geeft dus inzicht in dát 

deel van de variatie in visstandgegevens, dat (met de gebruikte methode) door milieuvariabelen “verklaard” kan 

worden! Zoals is te zien bij toepassing van de tool is dat “verklaarde deel” toch aanzienlijk en geeft de tool veel inzicht 

in het belang van specifieke milieuvariabelen. Overigens moet altijd worden gewaakt voor “schijnverbanden”; dat het 

voorkomen van soorten is gecorreleerd met milieuvariabelen hoeft nog niet te betekenen dat er een oorzakelijk verband 

aan ten grondslag ligt. Voorbeeld is de sterke correlatie van de visstand met nitraat (NO3), wat indicatief is voor vele 

andere milieufactoren (zie ook paragraaf 2.5 in Jaarsma, 2014). De visstand reageert in dit geval dus niet rechtstreeks 

op nitraat, maar nitraat is wel een goede “proxy” voor een scala aan milieufactoren. 
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2.2 Globale opzet van de tool 
De tool bestaat uit een aantal tabbladen, waarvan een deel is bedoeld voor data-invoer en berekening,  een 

deel als uitvoer en de rest als ondersteunend. Onderstaand worden de invoertabbladen nader toegelicht. 

 

Toelichting tabbladen voor invoer, berekening en uitvoer (gekleurde tabbladen): 

 
• Toelichting: korte uitleg van de velden per tabblad; 

• Scenario’s: Hier kunnen de waarden van abiotische parameters worden ingevoerd, ten behoeve van 

scenarioberekeningen tot circa 500 verschillende scenario’s;  

• HGI_meerdere_parameters: rekenblad voor handmatige invoer van scenario’s of invoer via het tabblad 

“scenario’s”. Op basis van een scenario met meerdere parameters wordt de habitatgeschiktheid voor de 

soorten berekend. Daarvan afgeleid worden biomassa’s, KRW-indicatoren, KRW-maatlatscores, 

visgemeenschappen etc. berekend. In 2.4 wordt dat nader toegelicht; 

• Resultaat per scenario: uitvoerblad bij de doorrekening van scenario’s op basis van meerdere 

parameters; 

• HGI_per_parameter: rekenblad voor invoer via het tabblad scenario’s (niet geschikt voor handmatige 

invoer). Berekening van het resultaat per parameter, bedoeld om de respons van soorten of afgeleiden 

daarvan op 1 specifieke parameter te onderzoeken; 

• Resultaat per parameter: uitvoerblad bij de doorrekening van scenario’s op basis van één enkele 

parameter. 

 

Toelichting ondersteunende tabbladen (grijs gemarkeerde tabbladen): 

 
• Optima: Optima per soort en per parameter (getransformeerd) in de onderliggende dataset. Daarnaast 

nog wat aanvullende informatie zoals het maximum aantal waarnemingen per soort (hoogste aantal 

waarnemingen van de combinatie van de soort met één specifieke parameter), de maximale abundantie 

en de gemiddelde frequentie van voorkomen (RFO) van de soort in de dataset;  

• Toleranties: Toleranties per soort en per parameter (getransformeerd) in de onderliggende dataset + 

aanvullende info; 

• RFO: RFO=Relative Frequency of Occurence. Frequentie van voorkomen per soort in de onderliggende 

dataset, afhankelijk van de berekende HGI-waarde voor de soort; 

• Parameter_lambda: maat voor de correlatie van parameter met de variatie in de soortensamenstelling in 

de onderliggende dataset; 

• Parameter_bereik: Boven- en ondergrens van de waarden per parameter in de onderliggende dataset; 

• Maatlatten: Klassengrenzen voor de verschillende KRW-maatlatten; 

• Indicatiewaarden soorten: Indicatiewaarden per soort ter bepaling van de visgemeenschap, dit wordt 

toegelicht in Jaarsma, 2014. 

• Visgemeenschappen: Visgemeenschappen OVB, deze tabel geeft per visgemeenschap de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de soorten weer. Op basis hiervan wordt de mate van compleetheid per 

visgemeenschap berekend. Dit wordt toegelicht in Jaarsma, 2014; 

• Dataset: dit tabblad bevat de abiotische data uit de onderliggende dataset en kan worden gebruikt als 

test data voor scenario’s; 

• EKR’s: dit tabblad bevat de met QBWAT berekende EKR’s op de KRW vissenmaatlatten van de 

visgegevens uit de onderliggende dataset. 

 

Samenhang tussen de tabbladen 

Onderstaande figuur geeft de samenhang weer tussen de tabbladen. Het tabblad “scenario’s” voedt de beide 

tabbladen HGI_meerdere_parameters en HGI_per_parameter met waarden van abiotische parameters (zoals 

waterkwaliteitsparameters, breedte etc.). Met deze waarden en de ondersteunende waarden uit de grijs 

gekleurde tabbladen wordt per soort de habitatgeschiktheid berekend. Daarvan afgeleid worden frequentie 
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van voorkomen, biomassa’s, KRW-indicatoren, KRW-maatlatscores, visgemeenschappen etc. berekend. In 

2.4 wordt dat nader toegelicht. Indien er meerdere scenario’s worden doorgerekend worden de resultaten 

naar het tabblad “Resultaat per scenario” of “Resultaat per parameter” weggeschreven, afhankelijk van 

welke optie (knop) is gekozen op het tabblad “scenario’s”. 

 

 
 

De nummering in de figuur verwijst naar de verschillende datastromen tussen de tabbladen. Ter toelichting: 

1. Optimum per soort en per parameter (deels LN getransformeerd). Wordt gebruikt voor berekenen HGI; 

2. Tolerantie per soort en per parameter (deels LN getransformeerd). Wordt gebruikt voor berekenen HGI; 

3. RFO=Relative Frequency of Occurence (getal tussen 0 en 1). Frequentie (of kans) van voorkomen per 

soort in de onderliggende dataset; deze is afhankelijk van de berekende HGI-waarde voor de soort (zie 

ook de toelichting bij figuur 1.1). De RFO wordt gebruikt bij het bepalen van afgeleide parameters zoals 

het “aandeel plantminnende vis”. Bij lage HGI-waarden is de frequentie van voorkomen van een soort 

vaak lager dan wanneer de HGI rond het optimum (HGI=1) ligt. Daarom wordt onderscheid gemaakt in 

de frequentie van voorkomen in verschillende HGI-trajecten die zijn gebaseerd op een bepaalde 

bandbreedte rondom het optimum (optimum ± ½ * tolerantie, optimum ± 1 * tolerantie, optimum ± 2 * 

tolerantie en binnen de hele dataset). De berekening verschilt tussen tabbladen: 

• In het geval van “HGI_meerdere_parameters” is dit de gemiddelde frequentie van voorkomen in het 

traject behorend bij de berekende waarde van de HGI voor alle parameters; 

• In het geval van “HGI_per_parameter” is dit de frequentie van voorkomen van de soort in het traject 

behorende bij de berekende waarde van de HGI voor die specifieke parameter. 

4. Boven- en ondergrens van de waarden per parameter in de onderliggende dataset. Deze worden 

gebruikt om te controleren of de invoerdata binnen het bereik van de onderliggende dataset vallen; 

5. Klassengrenzen voor de verschillende KRW-maatlatten. Worden gebruikt bij berekening van EKR’s; 

6. Indicatiewaarden per soort ter bepaling van de visgemeenschap; 

7. Visgemeenschappen OVB ter bepaling van de mate van compleetheid van de “berekende” 

visgemeenschap. 

In de volgende paragrafen wordt voor de gekleurde tabbladen per tabblad een toelichting gegeven. Eerst 

worden de tabbladen besproken waar data ingevoerd kan worden (“scenario’s”, 

“HGI_meerdere_parameters” en “HGI_per_parameter”, vervolgens de beide resultaatbladen. 
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2.3 Invoer: tabblad scenario’s 
In dit tabblad kunnen scenario’s worden ingevoerd, combinaties van parameterwaarden voor meerdere 

locaties of bijvoorbeeld waarden voor één specifieke locatie vóór en na uitvoering van maatregelen.  

NB! Begin met invullen bovenaan (scenario 1), zorg dat er geen lege regels zijn. Bij kopiëren en plakken van 

scenario´s, kies dan voor “plakken speciaal”: “waarden”, op die manier blijft de layout van de cellen 

(waaronder controle of de waarden binnen het bereik van de onderliggende dataset liggen, groen = binnen 

bereik, rood = buiten bereik) behouden. 

 

Na de invoer van de scenario’s moet worden gekozen voor een KRW type (ten behoeve van het berekenen 

van EKR’s met de juiste maatlat) en voor berekening van de uitkomsten “per scenario” of berekening “per 

parameter”. In het eerste geval (HGI per scenario) worden HGI’s en afgeleiden berekend op basis van de 

responsies van soorten op meerdere variabelen. In het tweede geval (HGI per parameter) wordt de respons 

berekend per parameter. Voor de berekening worden verschillende reken(tab)bladen gebruikt, namelijk 

“HGI_meerdere_parameters” en “HGI_per_parameter”.  

NB! In de reken(tab)bladen staat linksboven (cel C1) een drempelwaarde. Deze beïnvloedt de uitkomsten 

van de berekeningen. Dit verschilt per rekenblad, zie 2.4 en 2.5.   

In beide reken(tab)bladen kunnen ook handmatig getallen worden ingevoerd, waarbij het resultaat direct 

wordt getoond (zie paragraaf 2.4 en 2.5). In het geval van het doorrekenen van scenario’s (via de knoppen) 

worden de resultaten weggeschreven naar de bijbehorende tabbladen. 

 
 

2.4 Tabblad HGI_meerdere_parameters 
Dit tabblad vormt het hart van de tool. Hier wordt alle informatie bij elkaar gebracht en wordt de 

habitatgeschiktheid per soort en parameter berekend. Invoer van parameterwaarden, via scenario’s of 

rechtsreeks in de daarvoor bedoelde cellen op het blad, leidt tot een hele trits aan berekeningen. De basis is 

de berekening van de habitatgeschiktheid (HGI-waarde tussen 0 en 1) per parameter en per soort. In de 

eerste stap worden op basis hiervan enkele afgeleiden bepaald per soort. In de tweede stap wordt dit 

vertaald naar karakteristieken van de visgemeenschap.  
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1. Per soort wordt het volgende berekend:  

 

 
Als eerste worden de HGI’s per parameter vertaald naar een “overall HGI”. Wanneer er maar één HGI-

waarde is berekend (gebaseerd op de waarde van één parameter) heeft de “overall HGI” dezelfde waarde. 

Wanneer de overall HGI echter is gebaseerd op de HGI’s van meerdere parameters, moet een keuze worden 

gemaakt. Gekozen is om de overall HGI te berekenen als percentielwaarde van de onderliggende HGI-

waarden. Bij het gebruik van het minimum (laagste HGI-waarde) blijken er bij gebruik van meerdere 

parameters namelijk veel soorten “uit te vallen”. Dit komt onder andere omdat (in de tool) een soort wordt 

verondersteld niet aanwezig te zijn wanneer de “overall HGI” beneden een bepaalde waarde komt; de 

drempelwaarde. Uit de responsfunctie is af te leiden welk percentage van de waarnemingen beneden een 

bepaalde HGI-drempelwaarde ligt (zie figuur 1.1). Praktisch betekent dit: hoe hoger de drempelwaarde, hoe 

groter de kans dat een soort “er uit valt”. 

NB! Het getal in cel C1 bepaalt zowel de percentielwaarde als de drempelwaarde; 0.1 is bijvoorbeeld het 10-

percentiel van de onderliggende HGI’s. In dat geval wordt en soort verondersteld niet aanwezig te zijn 

wanneer de “overall HGI” beneden 0.1 komt. Zie 2.8 voor nadere toelichting over het gebruik van de 

drempelwaarde.  

 

Vervolgens wordt een schatting voor de abundantie gemaakt door de maximale abundantie van de soort in 

de onderliggende dataset te vermenigvuldigen met de “overall HGI” (Ter Braak en Verdonschot, 1995). In 

dit geval is de abundantie voorafgaand aan de analyse wortelgetransformeerd, deze moet dus worden 

teruggetransformeerd (kwadrateren). Wanneer de “overall HGI” < drempelwaarde, wordt de biomassa op 

“0” gezet. 

 

De RFO (frequentie van voorkomen) wordt afgeleid uit de onderliggende data. Zoals gezegd is deze ook 

afhankelijk van de “overall HGI”-waarde, vandaar RFO (HGI_adj). Het wordt berekend door het aantal 

waarnemingen van de soort te delen door het totaal aantal waarnemingen. Niet alleen voor de soorten maar 

ook voor de verschillende parameters is een verschillend aantal waarnemingen beschikbaar (de dataset 

bevat gaten, niet alles wordt op dezelfde locaties gemeten). Daarom wordt de RFO berekend per soort en 

per parameter. Wanneer de “overall HGI” dichter bij het optimum ligt is de RFO vaak anders dan daar ver 

vandaan, hiermee wordt rekening gehouden door onderscheid te maken in de frequentie van voorkomen in 

verschillende HGI-trajecten. Deze zijn gebaseerd op een bepaalde bandbreedte rondom het optimum 

(optimum ± ½ * tolerantie, optimum ± 1 * tolerantie, optimum ± 2 * tolerantie en binnen de hele dataset). 

 

De RFO (HGI_adj) wordt net als de biomassa op “0” gezet wanneer de “overall HGI” < drempelwaarde. 

 

Ten slotte wordt per soort een soort van “gemiddelde abundantie” bepaald door de berekende abundantie 

te vermenigvuldigen met de RFO. Dit is als volgt te zien: bij een RFO van 0.2 komt de soort gemiddeld in 

1 op de vijf monsters voor. Wanneer de geschatte  biomassa 5 kg/ha is, is dit gemiddeld 5 * 0.2 = 1 kg/ha. 

Dit wordt in de vervolgstap gebruikt om karakteristieken op gemeenschapsniveau te bepalen. Onderstaand 

een voorbeeld van berekende HGI’s per parameter, 10-percentiel “overall HGI”, abundantie, RFO en 

abundantie*RFO voor snoek en tiendoornige stekelbaars bij een drempelwaarde van HGI= 0.1: 
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2. Op gemeenschapsniveau wordt vervolgens berekend: 

 

 
 

De abundantie * RFO is zoals gezegd te zien als de “gemiddelde biomassa” van de soort in een monster 

(gebaseerd op meerdere monsters genomen onder vergelijkbare milieuomstandigheden). De tool berekent 

dus een theoretische gemiddelde visstand onder die omstandigheden. In de praktijk wordt een soort wél of 

niet aangetroffen, de RFO geeft de kans daarop weer. 

 

Over het voorkomen en de abundantie van één enkele soort is het dus moeilijk om uitspraken te doen, zeker 

wanneer de kans op voorkomen relatief klein is. Voor meerdere soorten binnen een groep (bijvoorbeeld 

plantminnende soorten) ligt dit anders. Met de kans op voorkomen (RFO) en de “gemiddelde biomassa” 

(abundantie*RFO) kan een schatting worden gegeven van het aantal soorten en de totale biomassa van de 

soorten binnen die groep. Een voorbeeld: 

 
 

Een schatting van het aantal soorten plantminnende vis kan worden gemaakt door de RFO’s van alle soorten 

(RFO HGI > 0.1) op te tellen, in dit geval 2.05. er worden dus 2 soorten verwacht. Hetzelfde geldt voor de 

abundantie, in totaal 1.07 kg/ha.  

Op deze wijze is het dus mogelijk om te rekenen op gemeenschapsniveau. Door per groep van soorten te 

bepalen wat de verwachte soortenrijkdom en abundantie is, worden: 

• KRW-indicatoren (aandeel plantminnende vis, aandeel brasem+karper en aantal plantminnende + 

migrerende soorten) berekend; 

• Totale biomassa en totaal aantal soorten berekend; 

Hiervan afgeleid worden de KRW-scores per deelmaatlat en de totale EKR berekend.  

 

Voor het bepalen van de visgemeenschappen en de mate van compleetheid wordt gebruik gemaakt van de 

“gemiddelde abundantie” en de RFO per soort. De visgemeenschap wordt berekend door per soort de 

“gemiddelde abundantie”  te vermenigvuldigen met de “indicatiewaarde” (uit het tabblad 

“indicatiewaarde_soorten”, deze waarden te sommeren en te delen door de totale abundantie (van de 

indicerende soorten). Het resultaat is een “gewogen gemiddelde indicatiewaarde”, die wordt vertaald naar 

een visgemeenschap. Zie voor een nadere toelichting het betreffende tabblad en Jaarsma, 2014. 

 

Voor de bepaling van de mate van compleetheid per visgemeenschap wordt de “RFO (HGI > 

drempelwaarde)” vermenigvuldigd met de “indicatiewaarde” van de soort in de visgemeenschap (1-4, uit 

tabblad “visgemeenschappen”). De berekende waarden worden gesommeerd en vergeleken met de 

referentiewaarde van de betreffende gemeenschap (de waarde waarbij alle soorten uit de gemeenschap 

aanwezig zijn). De ratio wordt uitgedrukt als een percentage compleetheid (zie tabblad 

“visgemeenschappen” en Jaarsma, 2014).  

karakterisering taxonnaam

max abund (wortel 

van kg/ha of 

ln(aantal/ha+1) )

max aantal 

waarnemingen

overall HGI 

10-P

abund 

(kg/n/ha)

RFO 

(HGI_adj)

RFO HGI > 

0.1

abund x 

RFO

plantminnend Bittervoorn 2.26 141 0.06 0.00 0.39 0.00 0.00

plantminnend giebel 0.70 4 0.13 0.01 0.00 0.00 0.00

plantminnend Kleine Modderkruiper 1.81 165 0.10 0.03 0.66 0.66 0.02

plantminnend Rietvoorn/Ruisvoorn 4.85 232 0.10 0.00 1.00 0.00 0.00

plantminnend Snoek 10.08 241 0.08 0.00 1.00 0.00 0.00

plantminnend Tiendoornige Stekelbaars 1.09 68 0.51 0.31 0.23 0.23 0.07

plantminnend Vetje 2.62 117 0.12 0.10 0.33 0.33 0.03

plantminnend+zuurstoftolerant Grote Modderkruiper 2.77 2 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

plantminnend+zuurstoftolerant Kroeskarper 3.29 20 0.28 0.86 0.08 0.08 0.07

plantminnend+zuurstoftolerant Zeelt 9.26 201 0.12 1.18 1.00 0.75 0.88

plantminnend 2.05 1.07totaal 
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Ten slotte wordt het aantal 0+ (aantal individuen) berekend; voor 0+ per soort zijn ook responsies afgeleid. 

De EKR scores en de mate van compleetheid van de visgemeenschappen worden ook grafisch weergegeven. 

 

Onderstaand is de opbouw van het tabblad HGI_meerdere_parameters weergegeven.  

 
 

In de volgende tabellen worden de verschillende onderdelen toegelicht, de kleuren corresponderen met de 

kleuren van de cellen in het tabblad. 
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2.5 Tabblad HGI_per_parameter 
Het tabblad HGI_per_parameter is qua opbouw gelijk aan het voorgaande tabblad 

(HGI_meerdere_parameters), verschil is dat hier met één parameter tegelijk wordt gerekend. De 

betreffende parameter staat in de geel gemarkeerde cel, in dit geval de Breedte (m). 

NB! Bij handmatige berekening kan ook de parameter in deze cel handmatig worden aangepast, de naam 

moet daarbij wel exact overeenkomen met de naam in de kolom onder het invoerveld voor de parameter! 

Het ligt echter meer voor de hand om berekeningen uit te voeren via het tabblad scenario’s. 
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In de volgende tabel worden de verschillende onderdelen toegelicht, de kleuren corresponderen met de 

kleuren van de cellen in het tabblad. 

 

 
 

 

2.6 Resultaat per scenario 
Dit tabblad geeft het resultaat weer van de scenarioberekeningen waarbij meerdere parameters tegelijk 

worden beschouwd.  

 

Eerst worden de parameterwaarden van de scenario’s herhaald… 

 
 

…vervolgens worden de resultaten van de berekeningen op gemeenschapsniveau gepresenteerd. Voor de 

KRW-(deel)maatlatten worde de berekende EKR-waarden getoond. Vervolgens de visgemeenschap en de 

score (gewogen gemiddelde indicatiewaarde waarop de visgemeenschap is gebaseerd). Van de betreffende 

visgemeenschap is ook de mate van compleetheid (% realisatie) weergegeven. Ten slotte enkele algemene 

karakteristieken van de visgemeenschap (aantal 0+, totale biomassa en aantal soorten). 

 
 

Ten slotte worden per KRW-indicator (aandeel brasem+karper, aandeel plantminnende vis, aantal soorten 

plantminnende en migrerende vis)  de berekende HGI waarden per parameter getoond. Dit laatste kan 

inzicht geven waar de knelpunten voor de vis zitten. Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat in het geval van 

scenario Breedte (m) Diepte (m) diepte_max (m) JGM_ZICHT [m] ZGM_ZICHT [m] ZGM_ratio_Z_D

1 30 1 1.6 0.38 0.38 0.24

2 8 1 1.5 0.80 1.00 0.58

3 15 2.75 3 0.57 0.53 0.18

4 8 1.2 1.2 0.72 0.65 0.54

5 12 0.6 1.4 0.52 0.57 0.40

6 30 1.45 2 0.53 0.65 0.33

7 10 1.2 1.2 0.82 0.78 0.65

8 7 0.8 1.2 0.55 0.48 0.40

9 2 0.4 0.4 0.38 0.37 0.92

10 6 1 1 0.51 0.63 0.63

scenario

Aandeel 

brasem+karper 

(%)

Aandeel 

plantminnende 

vis (%)

Aantal soorten 

plantminnende en 

migrerende vis EKR M1/M8 visgemeenschap score % realisatie aantal 0+

biomassa 

(kg/ha)

aantal 

soorten

1 0.81 0.52 0.40 0.58 snoek-blankvoorn 7 43 27 16 8

2 0.55 0.45 0.40 0.47 blankvoorn-brasem 7 46 279 102 9

3 0.55 0.00 0.00 0.18 brasem-snoekbaars 11 18 5 4 3

4 0.58 0.49 0.60 0.56 blankvoorn-brasem 7 49 5019 348 10

5 0.73 0.55 0.60 0.63 snoek-blankvoorn 7 48 799 160 10

6 0.50 0.36 0.40 0.42 blankvoorn-brasem 8 46 219 89 9

7 0.56 0.46 0.60 0.54 blankvoorn-brasem 7 48 1261 230 10

8 0.69 0.54 0.60 0.61 snoek-blankvoorn 7 49 1164 186 10

9 1.00 0.52 0.00 0.51 RG-tiendoorn 2 3 4 0 1

10 0.78 0.58 0.60 0.65 snoek-blankvoorn 6 49 1811 215 10
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scenario 9 de dimensies van de watergang voor veel vissoorten, met name brasem en karper, een knelpunt 

vormen. Overigens zijn niet alleen de absolute waarden van de HGI’s maar juist de relatieve waarden (HGI’s 

van soortgroepen ten opzichte van elkaar) informatief. Interessant is bijvoorbeeld om te kijken waar 

omslagpunten in geschiktheid liggen, bijvoorbeeld bij welke bedekkingsgraad van de submerse vegetatie de 

HGI voor brasem lager komt te liggen dan die voor plantminnende vis. Daartoe kunnen per KRW-indicator 

de berekende HGI’s worden uitgezet tegen de waarden van de betreffende parameter. Daarvan worden in 

hoofdstuk 3 enkele voorbeelden gegeven.  

 
 

 
 

 
 

 

 

Breedte (m) Diepte (m) diepte_max (m) JGM_ZICHT [m] ZGM_ZICHT [m] ZGM_ratio_Z_D

HGI_brasem+karper 0.28 0.96 0.99 0.12 0.16 0.47

HGI_brasem+karper 0.73 0.96 1.00 0.64 0.28 0.93

HGI_brasem+karper 0.95 0.01 0.15 0.78 0.64 0.30

HGI_brasem+karper 0.73 0.92 0.82 0.93 0.97 0.97

HGI_brasem+karper 1.00 0.24 0.97 0.56 0.76 0.92

HGI_brasem+karper 0.28 0.57 0.76 0.64 0.97 0.74

HGI_brasem+karper 0.92 0.92 0.82 0.57 0.89 0.79

HGI_brasem+karper 0.60 0.62 0.82 0.69 0.45 0.92

HGI_brasem+karper 0.02 0.07 0.04 0.11 0.13 0.25

HGI_brasem+karper 0.45 0.96 0.57 0.53 0.94 0.82

Breedte (m) Diepte (m) diepte_max (m) JGM_ZICHT [m] ZGM_ZICHT [m] ZGM_ratio_Z_D

HGI_plantminnend 0.10 0.90 0.73 0.51 0.48 0.19

HGI_plantminnend 0.83 0.90 0.81 0.40 0.24 0.92

HGI_plantminnend 0.52 0.01 0.04 0.89 0.81 0.10

HGI_plantminnend 0.83 0.68 0.94 0.64 0.90 0.95

HGI_plantminnend 0.68 0.64 0.87 0.84 0.86 0.61

HGI_plantminnend 0.10 0.37 0.40 0.87 0.90 0.38

HGI_plantminnend 0.78 0.68 0.94 0.35 0.71 0.81

HGI_plantminnend 0.83 0.90 0.94 0.88 0.71 0.60

HGI_plantminnend 0.27 0.34 0.17 0.51 0.45 0.25

HGI_plantminnend 0.79 0.90 0.87 0.83 0.90 0.84

Breedte (m) Diepte (m) diepte_max (m) JGM_ZICHT [m] ZGM_ZICHT [m] ZGM_ratio_Z_D

HGI_migrerend 0.33 0.91 0.96 0.32 0.24 0.44

HGI_migrerend 0.84 0.91 0.93 0.68 0.40 0.88

HGI_migrerend 0.84 0.05 0.34 0.90 0.70 0.30

HGI_migrerend 0.84 0.91 0.76 0.89 0.97 0.93

HGI_migrerend 0.91 0.49 0.89 0.78 0.80 0.88

HGI_migrerend 0.33 0.76 0.88 0.83 0.97 0.69

HGI_migrerend 0.91 0.91 0.76 0.63 0.92 0.72

HGI_migrerend 0.77 0.75 0.76 0.86 0.54 0.88

HGI_migrerend 0.12 0.23 0.07 0.32 0.20 0.16

HGI_migrerend 0.67 0.91 0.57 0.75 0.95 0.77
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2.7 Resultaat per parameter 
In het tabblad “Resultaat per parameter” wordt in deze versie vooralsnog alleen de EKR-waarde per 

(deel)maatlat als uitvoer gegeven. De uitvoer heeft per parameter de volgende opzet: 

 

 
 

De opzet maakt een eenvoudige analyse mogelijk van hoe de KRW deelmaatlatten veranderen bij 

verandering van één specifieke parameter. Ondanks dat dit natuurlijk een erg theoretische situatie is (er zijn 

altijd vele andere factoren ook van belang), geeft het wel veel inzicht in hoe de KRW indicatoren (en 

daarmee de maatlatscores) samenhangen met die specifieke parameter. Onderstaand enkele voorbeelden.  

 

 
 

De KRW (deel)maatlatten voor M3, M6a en M7a vertonen een duidelijke respons op de breedte van de 

watergang. Voor de deelmaatlatten aandeel plantminnende vis en aandeel brasem neemt de EKR af 

naarmate de watergang breder wordt. Dit is ook logisch, een toename in breedte gaat vaak gepaard met een 

toename in diepte, een afname in het areaal oever(vegetatie), een afname in submerse vegetatie, minder 

sterke zuurstoffluctuaties etc. Kortom een milieu dat beter geschikt is voor brasem (en karper) en minder 

geschikt voor plantminnende vis. Het aantal soorten plantminnende en migrerende vis (en daarmee ook de 

totale EKR) vertoont een optimum bij een breedte van circa 10 meter. 

 

De ratio doorzicht/diepte laat ook een duidelijke respons zien van de EKR’s. Vooral het aandeel 

plantminnende vis reageert hier vrij sterk op. Bij een doorzicht/diepte ratio van circa 0.8 worden de hoogste 

scores berekend.  

Breedte (m)

Aandeel 

brasem+karper (%)

Aandeel 

plantminnende vis (%)

Aantal soorten 

plantminnende en 

migrerende vis EKR M3/M6a/M7a

30 0.61 0.34 0.00 0.32

10 1.00 0.79 0.60 0.80

15 0.78 0.56 0.60 0.65

15 0.78 0.56 0.60 0.65

8 1.00 0.97 0.60 0.86

8 1.00 0.97 0.60 0.86

8 1.00 0.97 0.60 0.86

12 0.90 0.68 0.60 0.73

16 0.75 0.53 0.60 0.63
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De respons op de bedekking met submerse vegetatie staat in onderstaand figuur. Vooral bij de lage 

bedekkingen worden lagere EKR’s berekend. Opvallend is dat het aandeel brasem bij bedekkingen van 10% 

of meer 1 scoort, voor de plantminnende vis vanaf circa 20%. De EKR’s zijn het hoogst bij bedekkingen van 

circa 20-50%, daarna neemt de geschiktheid voor bepaalde soorten weer af. 

 

 
 

 

2.8 Keuze van de drempelwaarde 
 

De drempelwaarde staat linksboven in cel C1 in de sheets “HGI_per_scenario” en “HGI_per_parameter”. De 

waarde in deze cel wordt op twee plaatsen in de berekening gebruikt: 

1. Als percentielwaarde bij het bepalen van de overall HGI op basis van meerdere variabelen (de kolom 

onder de verticale pijl). Default is 0.1 (ofwel 10 percentiel), ofwel de 10 procent laagste HGI-waarden; 
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2. als drempel voor de HGI-waarde waar beneden een soort niet meer verondersteld wordt aanwezig te 

zijn. De HGI waarde heeft een (wiskundig) verband met de verdeling van het aantal waarnemingen van 

een soort (zie figuur 1.1). In theorie kan een soort ook bij lage HGI-waarden nog voorkomen, alleen de 

kans neemt sterk af. Ook neemt de verwachte abundantie af. De lage HGI laat zien dat de soort bij 

dergelijke milieuomstandigheden maar weinig wordt aangetroffen.                                                                                                                                                                            

 

De keuze voor een lage drempelwaarde levert: 

• een lagere “overall HGI”-waarde (gebaseerd op de percentielwaarde van HGI's voor meerdere 

variabelen) en is daarmee “strenger”;  

• een lagere drempel voor de bepaling van aan- of afwezigheid van een soort en is daarmee “minder 

streng”.  

 

Hoewel een lagere drempelwaarde dus leidt tot een lagere overall HGI, zorgt dit niet per sé voor het eerder 

“wegvallen” van soorten. Dit is omdat omdat de drempel voor de HGI-waarde, waarbeneden een soort niet 

meer verondersteld wordt aanwezig te zijn, ook naar beneden meebeweegt.  

Wel leidt een lage drempelwaarde tot lagere abundantieschattingen (en een hoge drempel tot hogere 

schattingen). Zeker bij gebruik van een gering aantal milieuvariabelen kan een hogere drempelwaarde de 

respons van soorten duidelijker maken. Dit komt omdat bij gebruik van weinig variabelen de hoogte van de 

drempel een grotere invloed heeft op het “al dan niet voorkomen van soorten” dan op de “overall HGI”. Een 

hoge drempel zorgt dan al snel voor het “wegvallen” van soorten. Ter referentie enkele waarden: 

• HGI = 0.01 dit is een zeer lage drempel die de focus legt op de slechtst scorende variabele (1 

percentiel). Het correspondeert met het traject van optimum +/- 3 x tolerantie, circa 0.3% van de 

waarnemingen ligt buiten dit bereik. Met ander woorden: vrijwel alle waarnemingen van de soort vallen 

binnen dit traject, een soort zal niet snel “wegvallen”; 

• HGI = 0.135 bij deze drempelwaarde ligt de focus op de slechtst scorende milieuvariabelen, afhankelijk 

van het aantal beschouwde variabelen (bij circa 10-20 variabelen zijn dit de slechtste 1-3). De waarde 

correspondeert met optimum +/- 2 x tolerantie, circa 5% van de waarnemingen ligt buiten dit bereik; 

• HGI = 0.6 correspondeert met optimum +/- tolerantie, circa 32% van de waarnemingen ligt buiten dit 

bereik. Een hoge drempel zegt iets over de gemiddelde geschiktheid. 

optimale drempelwaarde 

Voor de hier uitgewerkte versie van de tool, met 23 variabelen, levert een drempelwaarde van 0.1 resultaten op die qua 

biomassa en qua aantal soorten het dichtst in de buurt komen van de werkelijke waarden (de waarden waar de relaties op 

zijn gebaseerd). Standaard echter worden de hogere biomassa’s (vanaf 100 kg/ha) en de hogere aantallen soorten (> 10 

soorten) onderschat. Dit is ook logisch, onder andere omdat de milieuvariabelen slechts een deel van de variatie kunnen 

verklaren. Verder gaat bij het afleiden van verbanden uit de data (heen) en het voorspellen vanuit die verbanden (weer 

terug) altijd informatie verloren. De extremen worden daarom per definitie slecht voorspeld. Dit kan (technisch) worden 

opgelost door middel van regressie op de resultaten (achteraf). Dat is expliciet niet gedaan om de tool zo “zuiver” 

mogelijk te houden en niet nodeloos complex te maken (zie ook box “reikwijdte en doel van de tool”).  

 

  



 

 

3 Resultaten eerste toepassing 

 

Uit de eerste toepassing blijkt dat de tool realistische waarden voor de EKR’s oplevert. Dit is bepaald door 

EKR’s die zijn berekend door de tool te vergelijken met de uitkomsten van QBWAT, figuur 3.1 en 3.2 geven 

dit voor de verschillende KRW-typen en maatlat-indicatoren weer voor de variabelen bedekking submerse 

vegetatie (%) en voor de breedte (m).  

 

De figuren laten zien dat de met de tool berekende waarden veelal binnen de range van gemeten (QBWAT) 

waarden liggen. Verder laten ze zien dat de patronen in de waarnemingen op basis van QBWAT vaak 

onduidelijk zijn, de tool laat vaak juist duidelijke patronen zien. Dit komt enerzijds doordat de tool is 

gebaseerd op een grotere range aan waarnemingen (bijvoorbeeld van zeer smal tot zeer breed), waardoor 

patronen duidelijker naar voren komen. Maar vooral ook doordat de tool is gebaseerd op een eenduidige 

respons (optimumcurve) van de onderliggende soorten op de betreffende milieuvariabele. Het patroon dat 

daardoor uit de data naar voren komt, is als het ware de “gemiddelde” respons van de soorten uit de dataset 

op één specifieke milieuvariabele. De EKR’s die door QBWAT zijn berekend zijn gebaseerd op 

veldwaarnemingen, waar naast breedte en vegetatiebedekking nog allerlei andere factoren een rol spelen.  

 

Dat laatste is ook van belang voor de EKR’s die worden berekend met de tool. Bij gebruik van meerdere 

variabelen neemt de habitatgeschiktheid voor soorten in het algemeen af. Dit komt omdat er sprake kan zijn 

van beperkende variabelen, hoe meer variabelen hoe groter de kans dat een variabele beperkend is voor 

een bepaalde soort. Wanneer dit echter geldt voor soorten als brasem of karper, kan de EKR als gevolg 

hiervan juist stijgen. Bijvoorbeeld de EKR voor M1/M8 komt niet hoger dan circa 0.7, wanneer de breedte als 

variabele wordt beschouwd (figuur 5.6). Bij gebruik van meerdere variabelen (bijvoorbeeld breedte + 

submerse vegetatie) kan de EKR echter wel hoger dan 0.7 uitkomen, hoewel de totale geschiktheid voor vis 

afneemt (wat zich onder andere uit in een lagere biomassa). Dit doordat er in de maatlatten wordt gewerkt 

met relatieve abundanties, het aandeel brasem en karper neemt dan af ten gunste van het aandeel 

plantminnende vis. Het is goed om te beseffen dat sommige (deel)maatlatten zo werken, andere 

(bijvoorbeeld het aantal soorten) werken eenduidiger. Minder soorten leidt tot een lagere score…. 
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Figuur 3.1. Berekende EKR-waarden met de Excel-tool (blauwe stippen) en met QBWAT (rode 

stippen), versus de bedekking met submerse vegetatie, voor de verschillende sloot- en 

kanaaltypen 
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Figuur 3.2. Berekende EKR-waarden met de Excel-tool (blauwe stippen) en met QBWAT (rode 

stippen), versus de breedte van de watergang, voor de verschillende sloot- en kanaaltypen 

 
 

De EKR vertoont overigens de duidelijkste patronen voor de variabelen die de hoogste verklarende waarde 

hebben voor de soortensamenstelling. Bij berekening van optima en toleranties wordt de “verklarende 

waarde” van de milieuvariabelen direct mee berekend. Afbeelding 3.3 laat de “lambda-waarden” van de 

belangrijkste variabelen zien voor de dataset van sloten en kanalen van HDSR. Deze waarde is een maat 

voor de correlatie van milieuvariabele met de variatie in de soortensamenstelling. Te zien is dat de factoren 

dimensies (breedte en diepte), nitraat, sulfaat, zicht en vegetatiebedekking (submers en kroos) de hoogste 

lambda-waarden hebben. Deze “verklaren” dus het best. 

 

  



Nico Jaarsma Handleiding vissentool HDSR versie 1.1 

 

22 

Figuur 3.3. Lambda-waarden voor de relatie tussen soorten en milieu voor de dataset van 

visstand van sloten en kanalen van HDSR. 

 
 

Onderstaande figuren (3.4 a t/m i) laten de respons zien van indicatoren van de vissenmaatlatten 

(gemiddelde respons van onderliggende soorten) op individuele milieuvariabelen. Tevens is de verdeling van 

de waarnemingen in de dataset zelf weergegeven (gemiddelde + standaarddeviatie, o.b.v. getransformeerde 

data). Afwijkingen in de respons van (een groep van) soorten ten opzichte van het gemiddelde en/of ten 

opzichte van andere (groepen van) soorten geven inzicht in specifieke preferenties van die soort(groep)en. 

Onderstaande figuur laat bijvoorbeeld zien dat het optimum voor plantminnende vis in relatief smallere 

wateren ligt, terwijl dit voor brasem+karper juist ligt in bredere wateren. Overigens moet ten allen tijde 

worden bedacht dat niet (alleen) de breedte maar (juist) ook daarmee samenhangende variabelen als 

vegetatierijkdom (areaal emerse en submerse vegetatie) en diepte bepalend zijn. 

 

Figuur 3.4 a t/m i. Respons van maatlatindicatoren (brasem+karper, plantminnende vis, 

migrerende vis) en verdeling dataset voor de factoren breedte, diepte, zicht, zicht/diepte, 

nitraat, zuurstof, sulfaat, bedekking submers en bedekking kroos. 
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