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Dankwoord

Aan de totstandkoming van dit rapport hebben veel mensen bijgedragen.
Een deel van deze inbreng kwam tot stand tijdens een speciaal hiervoor
georganiseerde discussiemiddag op 16 September 1999. Andere bijdragen
kwamen gevraagd en ongevraagd daarvoor en daarna. Sommigen hebben
meegedacht met de algemene opzet van het verhaal, anderen hebben bijgedragen aan de keuze en de operationalisering van de indelingskenmerken
en weer anderen hebben geholpen bij de ecologische beschrijving van de
ecotopen en de eco-elementen. Soms ook mochten wij steun ontvangen
op meerdere onderwerpen. Hieronder volgt in alfabetische volgorde de lijst
met personen die we met name willen noemen.
Dick Bal (EC-Natuurbeheer), Carla Bisseling (EC-Natuurbeheer), Tom Buijse
(RIZA), Hugo Coops (RIZA). Prisca Duijn (Dienst Weg- en Waterbouwkunde),
Richard Eertman (RIKZ), Mariken Fellinger (EC-Natuurbeheer), Marianne
Greijdanus-Klaas (RIZA), Bas Ibelings (RIZA), Dick de Jong (RIKZ), Fons
Koomen (Meetkundige Dienst, inmiddels EC-Natuurbeheer), Eddie Lammens
(RIZA), Gerda Lenselink (RIZA), Ute Menke (RIZA), Ruurd Noordhuis (RIZA),
Rebi Nijboer (Alterra), Marieke Ohm (Directie Zuid-Holland), Miel van
Oirschot (RIZA), Martin Soesbergen (Dienst Weg- en Waterbouwkunde),
Ingeborg van Splunder (RIZA), Bram bij de Vaate (RIZA), Piet Verdonschot
(Alterra).
Allemaal heel erg bedankt. Het was een boeiende ervaring om iets met
zoveel verschillende mensen te maken.
Diederik, Helga, Joost, Noel, Maarten
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Samenvatting

Voor alle Rijkswateren zijn in de periode 1994 - 2000 ecotopenstelsels ontwikkeld. Ecotopen zijn ruimtelijke eenheden die door hun integrale karakter
raakvlakken hebben met tal van aspecten van watersystemen en de daarmee verbonden processen. Ecotopen(stelsels) kunnen worden ingezet bij
inrichting en beheer van watersystemen en bieden aan de betrokken partijen een begrijpelijk referentiekader voor onderling overleg. Met een stelsel
kunnen zowel actuele als potentiele ecotopen worden beschreven.
In dit rapport worden de aquatische ecotopen nader uitgewerkt voor de
zoete Rijkswateren, de brakke kanalen en de brakke delen van de getijdenwateren. Er is een uniforme indeling opgezet (hoofdstuk 2). De begrenzing
van de ecotopen is op enkele plaatsen aangepast en/of verder onderbouwd
(hoofdstuk 3) en daarnaast is een aantal kleinere eenheden onderscheiden in
vergelijking met voorgaande stelsels (hoofdstuk 4). Verder is de ecologische
typering uitgebreid met een beschrijving van de referentietoestand van de
ruimtelijke eenheden op basis van het voorkomen van specifieke soorten
(hoofdstuk 5). Hiermee vormen de resultaten van deze studie een aanvulling
op de bestaande rapportages. Tenslotte wordt ingegaan op de praktische
bruikbaarheid van dit stelsel, worden enkele toepassingen beschreven en
wordt stilgestaan bij de afstemming van dit project met enkele andere
projecten (hoofdstuk 6).
Het stelsel is als volgt opgebouwd. Op basis van de stromingsrichting en
saliniteit worden (groepen van) watersystemen onderscheiden. Hiermee is
onderscheid gemaakt tussen rivieren (hoofdstroom/nevengeul en rivierbegeleidende wateren), getijdenwateren (zoet, zwak brak en brak), meren
en kanalen (zoet en brak). Daarbinnen zijn 'natte' ruimtelijke eenheden
gekarakteriseerd op basis van de indelingskenmerken waterdiepte, mechanische dynamiek en bodemtype. Dit resulteert in 78 ecotopen. Vervolgens
worden een kleine honderd eco-elementen onderscheiden op basis van het
voorkomen van specifieke biologische soort(groep)en.
Naast een korte fysische en een meer uitgebreide ecologische beschrijving
van de ruimtelijke eenheden, zijn voor een aantal ecotopen soorten genoemd
die verwacht worden in de referentietoestand. Het betreft zowel sessiele als
mobiele soorten, itz-soorten ingegeven door het LNV beleid als soorten die
in de AMOEBE's van Rijkswaterstaat voorkomen, kenmerkende soorten en
andere belangrijke soorten. De referentietoestand is gedefinieerd als de
situatie waarbij de milieudruk minimaal is.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In het regionale en nationale beleid worden de toekenning van de schaarse
ruimte aan verschillende gebruiksfuncties en een adequaat beheer van deze
ruimte steeds belangrijkere thema's. Er bestaat een groeiende behoefte aan
informatie en instrumenten op grond waarvan onderbouwde en inzichtelijke
beslissingen genomen kunnen worden. Als ondersteuning hiervoor zijn voor
de rijkswateren ecotopen(stelsels) ontwikkeld. Ecotopen zijn ruimtelijke
eenheden die door hun integrale karakter raakvlakken hebben met tal van
aspecten van watersystemen en de daarmee verbonden processen en
inrichtings- en beheersmaatregelen. Een ecotopenstelsel is een indeling van
ecotopen, waarin de relevante ruimtelijke eenheden in een gebied op overzichtelijke wijze gerangschikt zijn. Kenmerkend is het integrale karakter van
de ecotopen, maar ook het gebruik van indelingskenmerken die gekoppeld
zijn aan beleids- en beheersmaatregelen. Ecotopen(stelsels) bieden aan
betrokken partijen een begrijpelijk referentiekader voor onderling overleg
(Wolfert, 1996). Voor terrestrische systemen zijn eerder al vergelijkbare
systemen opgezet (bijvoorbeeld Stevers ef al., 1987; Klijn & Udo de Haes,
1990).
Momenteel is voor elk zoet watersysteem een ecotopenstelsel opgesteld.
Dit laat onverlet dat de stelsels onderling samenhangen en als geheel vormen ze het RWES (RijksWateren-Ecotopen-Stelsel). Door de afzonderlijke
uitwerking per watersysteem kan optimaal rekening gehouden worden met
de specifieke randvoorwaarden in het betreffende systeem om invulling te
geven aan de algemeen geldende systematiek van het RWES. Bij de diverse
toepassingen van de afzonderlijke stelsels komen enkele zaken naar voren:
•

•

•
•

•

voor met name de aquatische ecotopen is er behoefte aan een verdere
uitsplitsing, in het bijzonder met betrekking tot projecten rond inrichting
en bij het doen van voorspellingen gericht op (habitat van) soorten;
er is behoefte aan een meer consistente aanpak in verband met het in
beeld brengen van overgangsgebieden tussen watersystemen en in verband met toepassingen die het schaalniveau van een watersysteem
overschrijden;
er is vanuit de modellering behoefte aan een stelsel met ecotopen die
een unieke combinatie zijn van de verschillende indelingskenmerken;
er is behoefte aan een verbetering van de ecologische beschrijving van
de ruimtelijke eenheden en aan een beoordeling van de kwaliteit van
ecotopen;
er is vraag naar een beschrijving van een soort referentietoestand, onder
meer in het kader van het vervolg op de Yeferentie-AMOEBE', vragen
vanuit het LNV-project Aquatisch Supplement bij de NatuurDoelTypen,
wensen met betrekking tot Graadmeters van het NatuurPlanBureau,
behoefte vanuit de provinciale BeheersPlan Nat systematiek en voorschriften volgend uit de EU-Kaderrichtlijn Water.

Dit rapport is een aanvulling op de aquatische onderdelen van de bestaande
RWES-stelsels met nadruk op de ecologische aspecten van de indeling en
geeft een algemene ecologische beschrijving en typering van de referentietoestand van de ruimtelijke eenheden.
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1.2 Doel
In het kader van de ontwikkeling van de ecotopenstelsels is bij Rijkswaterstaat een coordinatieteam Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels (RWES) opgericht.
Het coordinatieteam fungeert als centraal overiegplatform en aanspreekpunt
op het gebied van ecotopen en ecotopenstelsels in de zoete rijkswateren.
Het coordinatieteam heeft de uitgangspunten en het plan van aanpak voor
het opstellen van ecotopenstelsels vastgelegd in het rapport 'RijkswaterenEcotopen-Stelsels: uitgangspunten en plan van aanpak' (Wolfert, 1996). In
de loop van de jaren zijn de volgende ecotopenstelsels opgesteld voor de
rijkswateren (figuur 1):
• Rivier-Ecotopen-Stelsel (RES; Rademakers & Wolfert, 1994);
• Meren-Ecotopen-Stelsel (MES; van der Meulen, 1997);
• Benedenrivieren-Ecotopen-Stelsel (BES; Maas, 1998);
• Kanalen-Ecotopen-Stelsel (KES; Peters, 1999);
• Zoute wateren-Ecotopen-Stelsel (ZES; de Jong, 1999)

Figuur 1
Ligging van de watersystemen die zi|n
beschreven het RES, MES, BES en KES.
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Nagenoeg permanent nat
Watersystemen kunnen worden onderverdeeld in natte delen, droge
delen en een overgangszone. In dit rapport wordt enkel op natte delen
ingegaan. In de praktijk betekent dit dat stagnante wateren worden
begrensd bij 0,3 meter beneden gemiddeld zomerpeil. Bij de stromende
delen van rivieren en getijdenwateren gaat het om de delen die nooit
of zelden droogvallen. Oevers die regelmatig droogvallen, moerassen,
intergetijdenwateren vallen dus buiten het kader van dit rapport, al zijn
het ecologisch gezien zeer interessante gebieden. In 2001 zal een
beschrijving gericht op de oevers gereed komen (Lorenz, in voorbereiding).

De RijksWateren-Ecotopen-Stelsels (RWES) zijn in eerste instantie opgesteld
voor de zoete Rijkswateren. In het KES worden naast de ecotopen van de
zoete kanalen ook ecotopen van de brakke kanalen beschreven en in het
BES wordt er naast de presentatie van een ecotopenstelsel voor de zoete
geti|denwateren een aanzet gegeven voor een ecotopenstelsel voor de brakke
en zoute getijdenwateren. De brakke kanalen en brakke getijdenwateren
worden wel in vooriiggend rapport behandeld. Brakke meren als Markiezaat
en Binnenschelde vallen niet onder de rijkswateren. Zoute getijdenwateren,
kustwateren en de Noordzee zijn recenteli|k beschreven door de Jong (1999)
en in 2001 wordt hiervan een herziene versie verwacht. De zoute wateren
vallen, evenals de zoute kanalen en zoute meren, buiten het onderwerp
van deze studie. Meer informatie over zoute systemen is te vinden in de
Jong ef al. (1998), Harthold (1998) en Ruiter & de Jong (1999). Figuur 2
geeft de positie van het voorliggende rapport weer ten opzichte van eerder
verschenen stelsels en een stelsel voor oeverzones in voorbereiding.

Figuur 2
Positionerlng van het ecotopenstelsel
voor dc aquatische delen van de riikswateren ten opzichte van de bestaande
stelsels en een gepland stelsel voor
oeverzones.
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Hef doel van dit rapport RWES aquatisch' is te komen tot een eenduidige
en verbeterde systematiek voor de zoete en brakke aquatische ecotopen.
Hiertoe zijn de bestaande zoete en brakke aquatische ecotopen uit het
RES, BES, MES en KES, daar waar mogelijk, verfijnd en is de ecologische
omschrijving van de ecotopen, voorzover de huidige kennis toereikend is.
verbeterd.
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1.3 Lees- en werkwijze
In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten en de methode die zijn gehanteerd
bij het opstellen van dit ecotopenstelsel. Tevens wordt in hoofdstuk 2 aangegeven hoe de referentietoestand van ecotopen wordt gedefinieerd. De
gehanteerde indelingskenmerken worden vervolgens uitgewerkt in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de ecotopen, zoals die worden onderscheiden op basis van de abiotische factoren, beschreven. In hoofdstuk 5 wordt
een ecologische beschrijving van de ecotopen gegeven en wordt invulling
gegeven aan de referentietoestand van de ruimtelijke eenheden. Hoofdstuk
6 gaat in op de toepasbaarheid van de ecotopenstelsels. Bijlage 1 bevat een
samenvattende lijst met ecotopen en eco-elementen. Bijlage 2 geeft een
vertaling Nederlands - Latijn en omgekeerd voor de soorten die in dit rapport
zijn genoemd.
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2 Aanpak

2.1 In vogelvlucht
De ecotopenstelsels gaan uit van de watersystemen die kunnen worden
onderscheiden op basis van hun positie in het landschap Centraal hierbij
staan de 'positioned' factoren, waarvan de stromingsrichting en saliniteit
zijn afgeleid als indelingskenmerken. Deze kenmerken zijn zeer bepalend
voor de uiterlijke verschijningsvorm en de ecologische inhoud van de watersystemen. De volgende laag in het systeem wordt gevormd door de ecotopen.
Deze worden onderscheiden door 'conditionele' factoren: morfodynamiek,
hydrodynamiek en gebruiksdynamiek (Wolfert, 1996). Deze zijn uitgedrukt
in de indelingskenmerken mechanische dynamiek, waterdiepte en bodemtype. Dit zijn abiotische grootheden, maar grenzen tussen verschillende ecotopen worden zoveel mogelijk gebaseerd op ecologische criteria. In een
aantal gevallen worden binnen een ecotoop ook eco-elementen onderscheiden. Dit zijn verschijningsvormen van het ecotoop. gebaseerd op het
voorkomen van specifieke soort(groep)en (figuur 3). Tenslotte wordt de
referentietoestand van de afzonderlijke ruimtelijke eenheden beschreven.
Deze is gedefinieerd als de ecologische toestand waarbij de milieudruk
geminimaliseerd is.

Figuur 3
De hierarchic in de RijkswaterenEcotopen-Stelsels
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2.2 Ecotopen en eco-elementen
Een ecotoop is een ruimtelijk te begrenzen ecologische eenheid, waarvan
de samenstelling en ontwikkeling wordt bepaald door de abiotische, biotische en antropogene condities ter plaatse. Een ecotoop is een herkenbare,
min of meer homogene landschappelijke eenheid. Bij het samenstellen van
het ecotopenstelsel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• de ecotopen moeten vlakdekkend toepasbaar zijn;
• de totale set ecotopen moet een redelijke doorsnede geven van het
watersysteem;
• het totaal aantal ecotopen dient beperkt te zijn, zodat het stelsel werkbaar blijft;
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