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Samenvatting
Aanleiding en kader
De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat Nederland moet zorgdragen voor ecologisch
gezonde watersystemen. Bij het beoordelen van de ecologische toestand spelen verschillende
aspecten een rol: waterflora, ongewervelde fauna (macrofauna), visfauna en fytoplankton. Het
beoordelen van de ecologische toestand van waterlichamen is dan ook geen eenvoudige zaak.
Dat geldt zo mogelijk nog sterker voor het vaststellen van de effectiviteit van maatregelen
voor het verbeteren van de ecologische kwaliteit. Beschikbare ecologische kennis moet
hiervoor worden ontsloten en gebundeld tot relevante beleidsinformatie. Informatie aan de
hand waarvan waterbeheerders met bestuurders en belanghebbenden kunnen overleggen over
de noodzaak van te treffen maatregelen; een overleg op basis van inzicht in effecten en kosten
van mogelijke maatregelen.
Met deze informatiebehoefte in het achterhoofd is het project KRW-Verkenner opgestart.
Samen met waterbeheerders is binnen het project een instrument ontwikkeld dat beoogt
waterbeheerders ondersteuning te bieden bij het opstellen van stroomgebiedbeheersplannen.
Bij de ontwikkeling van de KRW-Verkenner wordt aangesloten op het landelijke NBWproces. Met de ontwikkeling van de KRW-Verkenner wordt tevens voortgebouwd op de
gunstige ervaringen opgedaan bij de ontwikkeling en toepassing van de Blokkendoos ‘Ruimte
voor de Rivier’.
Het project wordt uitgevoerd binnen het Leven met Water programma door een consortium
bestaande uit Rijkswaterstaat (RIZA, RIKZ, IJsselmeergebied), WL | Delft Hydraulics,
Alterra, TU Delft, STOWA en Waterschap Vallei en Eem. De uitvoering van het project
wordt afgestemd op verschillende andere projecten, waaronder het project Afwegingskader en
het Delft Cluster project KRW-Tools.
Doel en opzet van de KRW-Verkenner
De KRW-Verkenner is erop gericht de gebruiker inzicht te geven in de samenhang tussen
nagestreefde ecologische doelen, de maatregelen die hiervoor kunnen / moeten worden
getroffen en de effecten van deze maatregelen (waaronder de kosten). Met de KRWVerkenner kunnen verschillende maatregelpakketten voor het realiseren van ecologisch
gezonde watersystemen worden ontwikkeld en geanalyseerd. Met dit inzicht gewapend
kunnen keuzes over na te streven doelen worden onderbouwd en kan een eventuele bijstelling
en/of fasering van doelen worden gemotiveerd.
De KRW-Verkenner is een eenvoudig hulpmiddel waarmee beschikbare ecologische kennis
wordt geïntegreerd en ontsloten. De KRW-Verkenner omvat een vereenvoudigde beschrijving
van de hydrologie en waterkwaliteit van de waterlichamen binnen het stroomgebied. Het
belangrijkste binnen de KRW-Verkenner zijn evenwel de databases met kennisregels;
kennisregels met betrekking tot de relatie maatregelen – stuurvariabelen en kennisregels met
betrekking tot de relatie stuurvariabelen – ecologische kwaliteit.
Met behulp van de KRW-Verkenner kunnen maatregelpakketten worden beoordeeld zonder
gebruik te hoeven maken van complexe modellen. De effecten van maatregelpakketten
worden op stroomgebiedkaarten gevisualiseerd ter ondersteuning van de communicatie met
bestuurders en belanghebbenden. De KRW-Verkenner geeft daarbij globale
oplossingsrichtingen van maatregelen op het niveau van een (deel)stroomgebied. Voor een
nadere uitwerking van maatregelen op het schaalniveau van waterlichamen zullen meer
specifieke en gedetailleerdere rekeninstrumenten nodig zijn ten aanzien van hydromorfologie
en chemie.

Beoogd gebruik van de KRW-Verkenner
De beoogde gebruikers van de KRW-Verkenner zijn de deelnemers van regionale
projectgroepen die (gaan) werken aan de ontwikkeling van de stroomgebiedbeheersplannen.
De potentiële gebruikers zijn overigens niet beperkt tot de betrokken overheden. Ook
vertegenwoordigers van sectoren / belangengroeperingen behoren hiertoe; deze kunnen de
KRW-Verkenner benutten voor ideeontwikkeling en positiebepaling binnen het beleidsproces
en voor terugkoppeling met hun achterban.
De KRW-Verkenner beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de discussie en
communicatie rond het ontwikkelen en analyseren van maatregelpakketten. Hiertoe biedt de
KRW-Verkenner aan de betrokkenen bij het beleidsproces een gemeenschappelijke
kennisbasis ten aanzien van de effectiviteit van maatregelen. Een essentieel kenmerk van de
KRW-Verkenner is voorts de snelle respons: na het aanklikken van een maatregel wordt in
een oogwenk duidelijk in hoeverre deze bijdraagt aan de realisatie van ecologische doelen.

Voorbeeldtoepassing op stroomgebied van Gelderse Vallei en Eemmeer
In fase 1 van het project is het prototype van de KRW-Verkenner toegepast op het
stroomgebied van Gelderse Vallei en Eemmeer. Met de KRW-Verkenner zijn voor dit gebied
de effecten bepaald van een 8-tal verschillende typen maatregelen (vooral inrichtings- en
herstelmaatregelen) op de ecologische kwaliteit van de beken in de Gelderse Vallei resp. het
Eemmeer. Deze maatregelen zijn gegroepeerd in een drietal maatregelpakketten, waarbij de
omvang van maatregelen is gevarieerd.
De huidige situatie wordt met de KRW-Verkenner redelijk tot goed beschreven. Het effect
van maatregelen sluit aan op de verwachting. Voor macrofyten en macrofauna in beken is nog
uitbreiding van de kennisregels nodig. Deze zijn nu slechts gebaseerd op de deelmaatlat voor
soortensamenstelling en nog niet op de deelmaatlat voor abundantie. De analyse van het pilotgebied kent nog een aantal beperkingen. De resultaten van de KRW-Verkenner zijn dan ook
nog voorlopig en dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Temeer ook omdat
de resultaten nog in meer detail met de beheerders moeten worden doorgesproken. De
toepassing van de KRW-Verkenner heeft wel laten zien dat het concept van de KRWVerkenner haalbaar is. Deze toets, en dat was het hoofddoel van fase 1 van het project, is in
de voorbeeldtoepassing op het stroomgebied van Gelderse Vallei en Eemmeer met succes
uitgevoerd.

Gefaseerde ontwikkeling van KRW-Verkenner
De KRW-Verkenner is en wordt gefaseerd ontwikkeld. In eerste aanleg richtte de
ontwikkeling van de KRW-Verkenner zich op de ecologische toestand van waterlichamen. In
dat kader is het prototype ontwikkeld met de voorbeelduitwerking voor het stroomgebied van
Gelderse Vallei en Eemmeer. Deze eerste fase is in de zomer 2005 afgerond. Beoogd wordt
om in de tweede helft van 2005 / eerste helft van 2006 verder te werken aan een verbreding
van de KRW-Verkenner aan de hand van een aantal nieuwe pilots. Daarbij gaat het
ondermeer om een uitbreiding met de chemische toestand van waterlichamen en om
toepassing op peilbeheerste watersystemen van Laag Nederland. Deze ontwikkelingen in fase
2 moeten resulteren in een basisversie van de KRW-verkenner die zonder veel inspanning ook
elders in Nederland kan worden toegepast. Debasisversie zal ook een bijdrage leveren aan de
afstemming van de regionale plannen met het landelijke analysespoor in het kader van het
project Afwegingskader.
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1.

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft aanleiding, doel en aanpak van het project KRW-Verkenner en geeft
een overzicht van de producten van het project

1.1

Aanleiding en kader

Vanuit de Kaderrichtlijn Water moet Nederland zorgdragen voor ecologische gezonde
watersystemen. Om ecologische doelen goed onderbouwd te kunnen vaststellen is inzicht
nodig in de maatregelen die nodig zijn om bepaalde doelen te realiseren. Daarbij is kennis
nodig van de effecten en kosten van mogelijke maatregelen alsook van het draagvlak voor de
verschillende maatregelen. Bij waterbeheerders is een duidelijke behoefte gesignaleerd aan
eenvoudige instrumenten waarin beschikbare kennis kan worden geïntegreerd en ontsloten, en
waarmee het beleidsproces kan worden ondersteund.
Een tweede aanleiding voor het onderhavige project wordt gevormd door het succes van de
ontwikkeling en toepassing van de Blokkendoos Ruimte voor de Rivier. De Blokkendoos
vormt bij de beleidsvoorbereiding een centraal instrument dat betrokkenen inzicht geeft in de
effectiviteit van mogelijke maatregelen voor de hoogwaterbescherming van het
rivierengebied. De Blokkendoos slaat daarmee een brug tussen het grote aantal uitgevoerde
deelonderzoeken en de informatiebehoeften van actoren betrokken bij het complexe
beleidsproces van de overstromingsbeveiliging van het rivierengebied. Het concept van de
Blokkendoos Ruimte voor de Rivier biedt naar verwachting ook perspectieven voor
toepassing op andere complexe beleidsvraagstukken zoals de implementatie van de KRW.
In het onderhavige project komen beide aanleidingen bij elkaar. Enerzijds de vraaggedreven
lijn om te beschikken over een KRW-verkenner, waarmee het beleidsproces van het
vaststellen van ecologische doelen kan worden ondersteund. En anderzijds de meer
aanbod/technologie gedreven lijn om verder te werken aan de ontwikkeling van concepten en
methoden met behulp waarvan een brug kan worden geslagen tussen gedetailleerd proces- en
systeemonderzoek en de informatiebehoeften binnen een interactief beleidsproces (zie ook
Figuur 1.1).
aansturing detailonderzoek

gedetailleerde
proces- en
systeemstudies

(interactief)
beleidsproces

KRWVerkenner

integreren van
deel-/detailonderzoek

Figuur 1.1

informatiebehoefte actoren

stimuleren van
informatieuitwisseling

KRW-Verkenner als brug tussen onderzoek en beleid
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Het project KRW-Verkenner is/wordt uitgevoerd in het kader van het ICES-KIS programma
‘Leven met Water’. Fase 1 van het project is in september 2004 van start gegaan. De tijd in
2004 is vooral benut voor het uitwerken van het voorstel in een concreet projectplan en een
nadere oriëntatie op de behoeften van potentiële gebruikers. De bulk van het feitelijke werk is
uitgevoerd in het eerste halfjaar van 2005.
Partners in het project zijn Alterra, RWS (RIZA en IJsselmeergebied), TU-Delft en WL |
Delft Hydraulics, Waterschap Vallei en Eem en STOWA. Opdrachtgevers c.q. financiers van
het project zijn het Programmabureau ‘Leven met Water’, STOWA (namens de
waterschappen) en RWS.

1.2

Doelstelling van het project

Het doel van de ontwikkeling en toepassing van de KRW-verkenner is het ondersteunen van
de waterbeheerders bij de opstelling van de stroomgebiedbeheersplannen; in het bijzonder bij
de ontwikkeling van maatregelpakketten om de gestelde ecologische doelen te realiseren. De
interactieve ontwikkeling en toepassing van de KRW-verkenner beoogt daarbij een bijdrage
te leveren aan het vergroten van de efficiency en transparantie van het beleidsproces door het
bevorderen van de inbreng en uitwisseling van kennis binnen het KRW-beleidsproces
Meer specifiek beoogt de KRW-verkenner binnen het KRW-beleidsproces de volgende
functies te vervullen:
• Ontwikkelen van een gezamenlijke kennis- en informatiebasis en daarmee het bieden van
een gemeenschappelijk referentiekader voor betrokken actoren ten aanzien van de
effectiviteit en aantrekkelijkheid van maatregelen in het realiseren van ecologische
doelen. De KRW-verkenner biedt ondersteuning bij de afstemming met meerdere actoren,
met meerdere beleidsvelden en op meerdere schaalniveaus.
• Structureren, integreren en aggregeren van informatie: bieden van een platform voor het
bundelen van allerlei (detail)informatie, op een zodanige manier dat de informatiestromen
beheersbaar blijven.
• Vergroten van kennisniveau en inzicht van betrokken actoren met betrekking tot de
samenhang in de beschouwde problematiek (bevorderen van een meer integrale
benadering, inclusief de beoordeling van afwenteling binnen een stroomgebied). De
KRW-verkenner ondersteunt het ontwikkelen van kosteneffectieve én gedragen
maatregelenpakketten.
• Bijdragen aan een harmonisatie van de wijze waarop ecologische doelen worden
vastgesteld in de verschillende stroomgebieden. Hoewel het concept van een KRWverkenner nadrukkelijk ruimte laat voor verschillende accenten binnen de onderscheiden
stroomgebieden, zal de toepassing van een KRW-verkenner een zekere uniformiteit in
aanpak bevorderen en daarmee kunnen bijdragen aan een goede afstemming tussen het
landelijke en regionale KRW-proces.
Hoewel de KRW-Verkenner is gericht op het ontwikkelen van maatregelpakketten om aan
gestelde ecologische doelen te voldoen, kan de KRW-Verkenner in beginsel ook worden
ingezet voor het vaststellen of bijstellen van die ecologische doelen. Immers toepassing van
de KRW-Verkenner maakt duidelijk in hoeverre met de geïdentificeerde maatregelen de
gestelde doelen kunnen worden gehaald en/of er mogelijk sprake is van disproportionele
kosten.
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1.3

Aanpak en uitgangspunten

Voor het project KRW-Verkenner zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor de rol die
de KRW-Verkenner zou kunnen vervullen binnen het beleidsproces. Het gaat dan ondermeer
om het bieden van een gemeenschappelijke kennisbasis over effectiviteit van mogelijke
maatregelen en het bieden van inzicht in samenhang tussen doelen, maatregelen en effecten.
Om een dergelijke rol te kunnen vervullen binnen het beleidsproces moet de KRW-Verkenner
voldoen aan een aantal voorwaarden. Belangrijk is dat de KRW-Verkenner toegankelijk is
voor de grotere groep betrokkenen en dat deze een snelle respons geeft op
gebruikersinteractie. Wanneer aan dergelijke voorwaarden wordt voldaan zou de KRWVerkenner het zoekproces (leerproces) naar haalbare en betaalbare maatregelpakketten op een
adequate wijze moeten kunnen ondersteunen.
Het beeld van de rol die de KRW-Verkenner zou kunnen vervullen binnen het beleidsproces
is geïnspireerd door de ervaringen met de Blokkendoos Ruimte voor de Rivier. De
implementatie van de KRW is als beleidsveld echter een stuk complexer, niet in het minst
omdat ecologische kennis complex en specialistisch is en lang niet altijd op het geschikte
niveau beschikbaar is. De opgave van het onderhavige project was dan ook een balans te
vinden tussen de wens tot beleidsmatige eenvoud en recht doen aan ecologische complexiteit.
Of het concept van een Blokkendoos voor de KRW haalbaar en werkbaar is, was dan ook op
voorhand moeilijk te bepalen. In feite moet dit proefondervindelijk worden vastgesteld. Deze
onzekerheid is een belangrijke reden geweest voor de in het project KRW-Verkenner gekozen
aanpak van een gefaseerde ontwikkeling.
Fase 1 van die ontwikkeling omvatte de ontwikkeling van een prototype toegepast op een
pilot-gebied (Gelderse Vallei en Eemmeer). Met de ontwikkeling van dit prototype wordt
getoetst of de KRW-Verkenner betekenisvolle beleidsinformatie kan opleveren en daarmee
een nuttige rol kan vervullen in het beleidsproces. Gelet op het ‘verkennende’ karakter van
fase 1 is bij de ontwikkeling van het prototype een aantal beperkingen gehanteerd. Zo richt
het prototype zich op de ecologische toestand. Dit vanuit het idee dat wanneer het concept van
de KRW-Verkenner haalbaar is voor de ecologische toestand, dit ook wel zal lukken voor de
chemische toestand omdat de kennis daarvoor meer is uitgekristalliseerd. In datzelfde kader
zijn beperkingen gehanteerd ten aanzien van het beschouwde aantal typen maatregelen.
Omdat de eisen aan een instrument als de KRW-Verkenner niet volledig op voorhand kunnen
worden bepaald is in het project niet alleen sprake van een gefaseerde ontwikkeling maar ook
van een iteratieve ontwikkeling. In samenspraak met een gebruikersgroep is de functionaliteit
van de KRW-Verkenner stapsgewijs ontwikkeld. Dit proces is niet afgerond, maar wel
voldoende ver doorgezet om het concept van de KRW-Verkenner te kunnen toetsen aan de
hand van een concrete casestudy. Beoogd wordt het prototype in een tweede fase verder te
ontwikkelen tot een ‘basisversie’ die zonder veel inspanning elders in Nederland kan worden
toegepast.
De ontwikkeling van ecologische, watersysteem- en economische kennis voor de
daadwerkelijke invulling van de KRW-verkenner valt buiten de reikwijdte van het
onderhavige project. Hiervoor zijn in ander kader activiteiten geïnitieerd, zoals het EU project
Rebecca, projecten van RIZA (KRW en Stuurboord) en het Delft Cluster project KRW tools.
Binnen het project ‘KRW-verkenner’ gaat het er vooral om beschikbare kennis zo goed
mogelijk te integreren en te ontsluiten. Bij de ontwikkeling van de KRW-Verkenner is
overigens expliciet aandacht gegeven aan de beschikbaarheid van gegevens. Daarbij is
geconcludeerd dat de KRW-Verkenner voor een belangrijk deel kan worden gevuld met
informatie vanuit landelijke informatie- en modelsystemen. Gerichte aanvulling met regionaal
beschikbare informatie blijft echter nodig.
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1.4

Resultaten van fase 1 van het project

1.4.1 Resultaten op hoofdlijnen
In fase 1 van het project is gewerkt aan het bouwen van een prototype, het ontsluiten van de
benodigde kennis, het zorgen voor bekendheid met en draagvlak voor de KRW- Verkenner
Tevens is een analyse gemaakt van het proces waarin de KRW-Verkenner zijn rol zou moeten
vervullen. Voor de uitvoering van deze activiteiten was het project ingedeeld in een drietal
sporen: (1) ontwikkeling van prototype, (2) afbeelding van kennis resp. (3) procesontwerp en
communicatie.
Het eindproduct van het eerste spoor is het prototype van de KRW-Verkenner met daarin
informatie omtrent toe te passen maatregelen in het pilot-gebied Gelderse Vallei en Eemmeer.
Als tussenproducten zijn een functioneel ontwerp en een conceptprototype in de
gebruikersgroep besproken. Het prototype richt zich op de ecologische toestand en vertaalt
maatregelen (per waterlichaam of generiek) naar scores op de ecologische maatlatten. Het
prototype moet nog verder worden gevalideerd (fase 2).
Om het prototype te vullen met relevante informatie is binnen het spoor ‘afbeelding van
kennis’ nagedacht over hoe watersysteemprocessen en ecologische effectrelaties
gerepresenteerd kunnen worden zodanig dat de effecten van maatregelen op een snelle en
voldoende nauwkeurige manier kunnen worden ingeschat. Met inschakeling van een brede
groep van experts zijn de benodigde kennisregels opgebouwd. Bij de uitvoering van deze
activiteiten bestonden er dwarsverbanden met verschillende andere projecten die zich met
maatregel en ecologische effectbepaling bezighouden zoals bv. het Delf Cluster project
KRW-Tools, en de projecten Eutrofiëring en effecten hydromorfologie bij het RIZA.
Binnen het spoor ‘procesontwerp en communicatie’ is een analyse gemaakt van het beleidsen uitvoeringsproces rondom de implementatie van de KRW. Op basis van deze analyse zijn
aanknopingspunten geïdentificeerd voor de toepassing van de KRW-Verkenner. Het
belangrijkste in fase 1 was om draagvlak voor het idee van de KRW-Verkenner te verkrijgen.
Daartoe is er uitgebreid aandacht geweest voor de communicatie. Een flyer die breed is
verspreid, een aantal korte publicaties en een aantal presentaties, alsmede de brede
samenstelling van de gebruikers- en begeleidingsgroep hebben ertoe bijgedragen dat de
bekendheid van en draagvlak voor het project flink zijn toegenomen.
Al bij al is in fase 1 globaal gerealiseerd wat bij aanvang van het project voor ogen stond. Het
hoofddoel van fase 1 was het ontwikkelen en toetsen van het concept van de KRWVerkenner. Deze toets is succesvol afgesloten. Dat neemt niet weg dat op onderdelen,
bijvoorbeeld bij de uitwerking van kosteneffectiviteit, nog verdere ontwikkeling nodig is.
Deze benodigde verdere ontwikkeling is opgenomen in een voorstel voor een fase 2 van het
project waarin het prototype verder wordt doorontwikkeld tot een basisversie.

1.4.2 Producten van fase 1 van het project
De rapportage van fase 1 van het project KRW-Verkenner omvat vier delen. Naast het
onderhavige hoofdrapport is voor elk van de drie sporen van fase 1 een deelrapport opgesteld
te weten:
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•
•

•

Afbeelding kennis: dit deelrapport beschrijft de achtergronden en opzet van de
ontwikkelde methode voor het bepalen van effecten van maatregelen op de ecologische
kwaliteit van waterlichamen.
Procesontwerp en communicatie: dit deelrapport gaat in op het voorziene
implementatieproces van de KRW, met daarbij ondermeer expliciete aandacht voor
communicatie en actieve betrokkenheid van maatschappelijke organisaties. In het
bijzonder wordt ingegaan op de aanknopingspunten die het proces biedt voor
ondersteuning met behulp van de KRW-Verkenner.
Ontwikkeling van prototype: dit deelrapport beschrijft de opzet en uitgangspunten van het
ontwikkelde prototype. Tevens wordt ingegaan op de gebruiksmogelijkheden en de
flexibiliteit van het ontwikkelde instrument.

De producten van fase 1 omvatten naast de genoemde rapporten tevens een prototype van de
KRW-Verkenner toegepast op het pilot-gebied Gelderse Vallei en Eemmeer. De ontwikkelde
software en databestanden zijn beschikbaar op CD-rom

1.5

Opzet van deze rapportage

In hoofdstuk 2 van dit hoofdrapport wordt ingegaan op de belangrijkste kenmerken van het
KRW-beleidsproces en op de mogelijke ondersteunende rol van de KRW-Verkenner bij de
integratie en uitwisseling van informatie binnen dit proces. Hoofdstuk 3 geeft een beeld hoe
binnen de KRW-Verkenner de effecten van maatregelen worden bepaald. De ontwikkelde
methode is geoperationaliseerd in software. De opzet en gebruiksmogelijkheden van het
ontwikkelde prototype worden beschreven in hoofdstuk 4.
Het ontwikkelde prototype is in het project toegepast op een casestudy voor het gebied van
Gelders Vallei en Eemmeer. De aanpak en resultaten van deze toepassing worden toegelicht
in hoofdstuk 5. De hoofdstukken 3 t/m 5 worden elk afgesloten met een reflectie op de
bereikte resultaten: wat is bereikt en wat hebben we hier uit geleerd voor een mogelijk
vervolg. De conclusies en aanbevelingen van fase 1 van het project worden tenslotte
gepresenteerd in hoofdstuk 6 van dit rapport.
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2.

KRW-Verkenner binnen het beleidsproces

Dit hoofdstuk geeft een korte schets van het implementatieproces van de KRW. Invalshoek
daarbij is de mogelijke rol van de KRW-Verkenner binnen dit proces. Daarbij gaat het in het
bijzonder om ondersteuning van communicatie en participatie binnen het proces alsmede om
de afstemming tussen regionaal en landelijk beleid. Een meer gedetailleerde beschrijving is
opgenomen in het deelrapport ‘Procesontwerp en communicatie’. De hoofdlijnen van het
implementatieproces zijn tevens opgenomen in bijlage A van dit hoofdrapport.

2.1

Implementatieproces van de KRW

Het werkprogramma WB21/KRW 2005-2009 schetst de planning van het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW). Het werkprogramma richt zich vooral op de bestuurlijke
inbedding en op de afstemming tussen de verschillende bestuurslagen. Het actief betrekken
van belanghebbenden en publieke participatie volgens Art 14 KRW krijgt relatief weinig
aandacht. De aandacht gaat vooral uit naar het stroomlijnen van planvormen en processen.
Uitgangspunt daarbij is dat geen eigen planfiguur wordt geïntroduceerd; er wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij bestaande planprocedures en processen.
Afstemming via Decembernota’s
De ambtelijke en bestuurlijke afstemming wordt in belangrijke mate gestructureerd door het
initiëren van de zgn. Decembernota’s (2005, 2006, 2007) als tussentijdse momenten voor
uitwisseling en besluitvorming. De Decembernota’s worden gezien als ijkpunten binnen een
cyclisch/iteratief proces van analyse en afweging. De Nota 2005 wordt vooral door het Rijk
ingevuld; de regio levert informatie over maatregelen die nodig zijn boven het bestaande
beleid alsmede een overzicht van de maatregelen die al genomen worden tussen 2005 en
2009. De input van de regio speelt bij nota van 2006 een zwaardere rol dan bij de nota 2005.
Het gaat in deze regionale inbreng om de volgende elementen:
• Bandbreedte van regionale doelen, maatregelen en kosten voor implementatie KRW.
• Belangrijke vraagstukken en knelpunten vanuit de optiek van de regio waarover landelijk
besloten moet worden of waarvoor (aanvullende) landelijke maatregelen of instrumenten
nodig zijn.
Landelijk worden gedurende 2007 politieke besluiten genomen over de resterende
belangrijkste vraagstukken over de totale inzet van Nederland voor WB21 en KRW. In de
regio worden KRW doelen verder uitgewerkt en verschillende maatregelenpakketten met
bijhorende kosten en effecten opgesteld en met elkaar vergeleken. In de nota van 2007 neemt
de input van de regio een centrale plaats in. De regionale waterbeheerders zullen inzicht
moeten geven in:
• Doelen per waterlichaam, inclusief mate van gebruik van KRW art 4.4 en 4.5 voor
verlenging van termijnen of verlaging van doelstellingen.
• Uitwerking van maatregelenpakketten om de doelstellingen te bereiken inclusief kosten
en effecten op milieu en maatschappij en onderlinge vergelijking van de
maatregelenpakketten.
• Keuze van een voorkeursalternatief voor het maatregelenpakket
• Knelpunten die tijdens de analyse naar voren zijn gekomen en waarvoor besluitvorming
of extra maatregelen op landelijk niveau nodig zijn.
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Project Afwegingskader: uitwisseling tussen landelijk en regionaal niveau
Het doel van de beleidsanalyse binnen het project Afwegingskader is een goed beeld te
vormen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de in de KRW vastgelegde
milieuambities. In de opzet van de beleidsanalyse is sprake van sterke uitwisseling tussen het
landelijk en regionaal niveau. De ontwikkeling en afweging/analyse van varianten zal zich
afspelen op landelijk niveau, terwijl het vormgeven en toetsen van varianten voornamelijk op
regionaal niveau plaatsvindt. Dit vereist een zorgvuldige balans tussen uniformiteit en
regionale ruimte. Uniformiteit is van groot belang om een eenduidige landelijke analyse
mogelijk te maken op basis van de regionale inbreng. Tegelijkertijd moet de werkwijze
voldoende ruimte bieden voor invulling op basis van regionale preferenties, keuzes en
afwegingen binnen de eigen regionale verantwoordelijkheid.
Communicatie en participatie
Voor de periode 2005-2009 zijn er communicatiestrategieën opgesteld voor de KRW en
WB21. Het informeren van bestuurders en ambtenaren verantwoordelijk voor het beleidsveld
water is de eerste prioriteit van de communicatie. Bestuurders en ambtenaren
verantwoordelijk voor aanpalende beleidsvelden zijn de tweede doelgroep van de
communicatie. Ten aanzien van de actieve betrokkenheid van maatschappelijke organisaties
is in samenspraak met de organisaties zelf een werkwijze vastgesteld voor hun betrokkenheid.
Op regionaal niveau dient de publieke participatie nog te worden georganiseerd en
geformaliseerd.. Er zal onder verantwoordelijkheid van de RBO’s in elke regio een
klankbordgroep functioneren waarbinnen de maatschappelijke organisaties hun inbreng in de
totstandkoming van de stroomgebiedbeheersplannen kunnen vorm geven. Dit betekent dat de
klankbordgroepen in ieder geval betrokken worden bij het opstellen van de regionale
component van de nota’s 2005, 2006 en 2007. Transparante en tijdige voorlichting over de
nota’s en andere (aanstaande) mijlpaalbesluiten is een voorwaarde voor succesvolle
betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij dit proces.

2.2

Inbedding van KRW-Verkenner binnen het beleidsproces

2.2.1 Beoogde rol van KRW-Verkenner
De KRW-verkenner is gericht op het ondersteunen van waterbeheerders bij de opstelling
van stroomgebiedbeheersplannen. Deze ondersteuning richt zich op het inzichtelijk en
bespreekbaar maken van de samenhang tussen te stellen ecologische doelen, de voor de
realisatie hiervan benodigde maatregelpakketten en de effecten van deze
maatregelpakketten (waaronder de kosten). De KRW-verkenner is werkzaam op het
schaalniveau van (deel)stroomgebieden waarbinnen meerdere typen waterlichamen
kunnen worden onderscheiden. De KRW-verkenner geeft aan met welke type
maatregelpakketten de positie van de biologische maatlatten in de gewenste richting
kunnen worden beïnvloed en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Oriënterende
gesprekken in een aantal regio’s hebben uitgewezen dat er bij regionale waterbeheerders
een duidelijke behoefte bestaat aan een dergelijk hulpmiddel op stroomgebiedniveau. Een
hulpmiddel dat de beleidsambtenaar van inzichtelijke kennis voorziet om verschillende
maatregelpakketten onderbouwd aan het bestuur te kunnen voorleggen.
Naast de regionale ondersteuning is het ook belangrijk regionale inzichten te kunnen
aggregeren tot landelijke informatie De afstemming met het nationale afwegingskader – onder
meer via de Decembernota’s - is dan ook van groot belang. De nationale kaders zijn van
belang voor de richting van de maatregelen, en omgekeerd is de specifieke informatie van
regionale waterbeheerders nodig voor het landelijke beleid en voor de verantwoording. In het
onderhavige project staat het ontwikkelen van een KRW-verkenner voor de regio centraal. Bij
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de uitvoering wordt evenwel rekening gehouden met de afstemming met het nationale
afwegingskader. Het gaat wat dat betreft om het ontwikkelen van een passend instrument voor
de regionale waterbeheerders met oog voor de landelijke kaders.

2.2.2 Aanknopingspunten vanuit het implementatieproces
Meeste aanknopingspunten binnen regionale kolom
In par. 2.1. en bijlage A is een schets gegeven van het implementatieproces van de KRW.
Binnen het Werkprogramma WB21/KRW ligt het accent op bestuurlijke afstemming en
verankering in een landelijke en een regionale kolom. Landelijk worden gedurende 2007
politieke besluiten genomen over de resterende belangrijkste vraagstukken over de totale inzet
van Nederland voor WB21 en KRW. In de regio worden KRW doelen verder uitgewerkt en
verschillende maatregelenpakketten met bijhorende kosten en effecten opgesteld en met
elkaar vergeleken. De Verkenner kan hierbij ondersteunend werken door informatie te
organiseren en mogelijke maatregelen en hun globale effecten zichtbaar te maken. De
Verkenner KRW zal vooral zijn toepassing kunnen vinden in de regionale kolom
Aanknopingspunten vanuit project Afwegingskader
Door de landelijke werkgroep Afwegingskader is een voorstel voor vijf oplossingsrichtingen
geformuleerd. Deze landelijk oplossingsvarianten kunnen in de pilots van de KRW-verkenner
worden opgenomen. Zo kan de doorvertaling van de generieke maatregelen naar de regio
worden gemaakt. Vervolgens kan worden verkend welke additionele regionale maatregelen
nodig zijn bij de betreffende oplossingsrichtingen. De informatie uit de regionale analyse kan
vervolgens weer worden gebruikt voor de landelijke afweging, ondersteund door een MKBA
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) om te komen tot een voorkeursvariant KRW in
2006. Deze activiteiten kunnen door de KRW-Verkenner worden ondersteund c.q.
gefaciliteerd.
Aanknopingspunten van communicatie en participatie
Bij de buitencommunicatie rond de implementatie van de KRW wordt onderscheid gemaakt
tussen bestuurders en ambtenaren verantwoordelijk voor het beleidsveld water en bestuurders
en ambtenaren verantwoordelijk voor aanpalende beleidsvelden. De KRW-Verkenner kan met
name voor de eerste doelgroep een heel nuttige rol vervullen omdat de KRW-Verkenner hen
in staat stelt zelfstandig te onderzoeken en te leren over de kwaliteitsaspecten van het
regionale watersysteem. In tweede instantie biedt de KRW-Verkenner hen een hulpmiddel
voor het overleg met bestuurders/ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor aanpalende
beleidsvelden.
Ten aanzien van de actieve betrokkenheid van maatschappelijke organisaties wordt eveneens
onderscheid gemaakt tussen het landelijke en het regionale niveau. Ook in dit geval ligt de
kracht van de KRW-Verkenner op het regionale vlak. Binnen het overleg in de regionale
klankbordgroepen kan de KRW-Verkenner een belangrijke rol spelen bij de
informatievoorziening. Tevens kan de KRW-Verkenner ondersteuning bieden bij het ‘leren’
over het watersysteem en de verwachte effecten van maatregelen.. De regionale
klankbordgroepen zijn dan ook potentieel een belangrijke doelgroep voor de KRWVerkenner.
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2.2.3 Eisen aan KRW-Verkenner vanuit implementatieproces
De belangrijkste potenties van de KRW-Verkenner liggen op het vlak van de ondersteuning
van regionale processen. De meeste regionale activiteiten zullen plaatsvinden in de jaren 2006
en 2007. Vanaf medio 2006 en door 2007 zou de KRW-Verkenner kunnen worden ingezet in
(participatieve) beleidsvoorbereiding gericht op de regionale uitwerking van doelen,
maatregelen en kostenafweging. Tijdige beschikbaarheid van een basisversie is dus cruciaal
om succesvolle implementatie en gebruik van de KRW-Verkenner mogelijk te maken.
De beoogde (verdere) ontwikkeling en toepassing van de KRW-Verkenner in het
beleidsproces is opgenomen in Figuur 2.1 onder de producten en tijdsplanning van het
werkprogramma. Medio 2005, parallel aan het aanleveren van regionale kaders/resultaten, is
het prototype voor de Gelderse Vallei en Eemmeer gereed gekomen. Tevens is een voorstel
uitgewerkt voor de verdere ontwikkeling van het prototype tot een basisversie die zonder veel
inspanning in stroomgebieden binnen Nederland kan worden ingezet. Die tweede fase omvat
de uitvoering van enkele aanvullende pilots. In het kader van die pilots wordt de
functionaliteit van de KRW-Verkenner verbreed. Dan gaat het ondermeer om het toevoegen
van de chemische toestand en het verbreden van het toepassingsgebied naar peilbeheerste
watersystemen.
2005

2006

2007

EC en
Stroomgebieds
kaders

Internationaal

2008
EC en
Stroomgebieds
kaders

EC en
Stroomgebieds
kaders

Nationaal
Opstellen
voorlopige
kaders en
geen spijt

Sturing via
werkproces en
planning

Opstellen
definitieve
kaders

Nota
2005

Aanlevering
regionale
kaders/
resultaten

Uitwerken
geen spijt
huidig
beleid

vaststellen
voorlopige
kaders/varianten
/generieke maatr.

Opstellen
definitieve
kaders

Nota
2006

1e analyse complete
beeld doel,
maatregelen, kosten

Bijsturing
kaders
(bestuurlijke
voorkeursvariant)

1e volledige
analyse doel,
maatregelen,
kosten

Opstellen
rijksnota +
SGBP

Nota
2007

Regionale uitwerking
doelen, maatregelen,
kosten (regionale
afweging PvM)

Sturing
definitieve
kaders (politieke
voorkeursvariant)

Analyse +
afweging
maatregelpakketten

Concept
NW incl.
SGBP

Regionale
bouwstenen NWx
en SGBP

Part. aanvul.
analyse
opstellen regio
delen SGBP

Concept regionale
plannen:

-BP rijkswateren
-WWHP/P08
-Beheers-plannen

Regionaal

Pilot
Vallei
& Eem
Evaluatie

Pilots ARK/NZK
Volkerak/Zoommeer

Basisversie
Verkenner

Verkenner
beschikbaar
voor alle
betrokkenen

Verkenner ingezet in
regionale beleidsvoorbereiding
en participatieve processen

Evaluatie

Kwaliteitsborging

Evaluatie

Figuur 2.1

Ontwikkeling van KRW-Verkenner in relatie tot Decembernota’s
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2.3

Werken aan inbedding gedurende fase 1

Gedurende fase 1 zijn verschillende activiteiten ontplooid om de functionaliteit van de KRWVerkenner zo goed mogelijk te doen aansluiten op de gebruikerswensen van de regionale
waterbeheerders. Tevens is gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van en het
draagvlak voor de KRW-Verkenner.

2.3.1 Goed zicht krijgen (en houden) op gebruikerswensen
In de eerste fase van het project zijn oriënterende gesprekken gevoerd met waterbeheerders
om een goed beeld te vormen van de gewenste functionaliteit van de KRW-Verkenner. Op
grond van dit beeld is een functioneel ontwerp gemaakt van het prototype. Dit ontwerp is
besproken in de gebruikersgroep van het project. Commentaar vanuit gebruikersgroep en
vanuit projectteam is zoveel mogelijk meegenomen bij de uitwerking van het ontwerp naar
een eerste prototype. Niet alle commentaar kon daarbij overigens direct worden gehonoreerd.
Zo waren er suggesties als het toevoegen van de chemische toestand die buiten de scope van
fase 1 vielen. De betreffende suggesties hebben wel mede richting gegeven aan de voorstellen
voor de verdere ontwikkeling van het prototype van de KRW-Verkenner tot een basisversie
gedurende fase 2.
Het eerste prototype is vervolgens incrementeel ontwikkeld tot het huidige prototype zoals dat
is toegepast op het pilot-gebied van Gelderse Vallei en Eemmeer. Een tussenversie in dit
proces van incrementele ontwikkeling is eveneens besproken in de gebruikersgroep. Met het
huidige prototype ligt er een goede basis voor de verdere ontwikkeling tot een basisversie die
zonder veel inspanning elders in Nederland kan worden toegepast. Die verdere ontwikkeling
vergt ook een intensieve betrokkenheid van (potentiële) gebruikers. De aard van de
gebruikersinteractie verschuift daarbij gaandeweg naar het ‘fine-tunen’ van de details van de
KRW-Verkenner, zoals de precies inhoud en format van rapporten die met de KRWVerkenner kunnen worden gegenereerd.

2.3.2 Vergroten van draagvlak en bekendheid
In fase 1 is intensief aandacht besteed aan communicatie van het project ter bevordering van
het draagvlak voor en bekendheid met de KRW-Verkenner. In dit kader is een flyer opgesteld
die breed is verspreid. Daarnaast is bekendheid gegeven aan het project via een aantal korte
publicaties in Ter Info (Nieuwsbrief KRW van het STOWA), het Waterbulletin en
HydroDelft (een tweetal periodieken van WL voor waterbeheerders in Nederland resp. het
buitenland). Voornemen is om op korte termijn, naar aanleiding van de afronding van fase 1,
een artikel aan H2O aan te bieden.
Over de KRW-Verkenner is daarnaast een aantal presentaties verzorgd bij. het Waterschap
Vallei & Eem (met tevens deelnemers vanuit RWS Dienst IJsselmeergebied) resp. bij het
Utrechtberaad van de regionale diensten van Rijkswaterstaat. Ook intern RIZA en WL is het
project KRW-Verkenner gepresenteerd. Daarnaast zijn nog presentaties voorzien op 21
september tijdens de door de STOWA georganiseerde KRW-Platformdag alsmede op 4
oktober bij de afsluitende conferentie van het HarmoniCoP-project. Dit betreft een project van
de Europese Unie over publieke participatie bij de implementatie van de Kader Richtlijn
Water. In dit HarmoniCoP-project lag het accent op de aspecten van ‘social learning’ en het
gebruik van ICT-tools bij publieke participatie.
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Ter bevordering van de afstemming met andere projecten is vanuit het project KRWVerkenner ondermeer deelgenomen aan workshops van het project Afwegingskader resp. het
Delft Cluster project KRW tools. Tenslotte heeft ook de brede samenstelling van de
gebruikers- en begeleidingsgroep bijgedragen aan de verbreiding van kennis over en
draagvlak voor het project.
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3.

Bepalen van effecten van maatregelen

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelde methode voor het bepalen van de effecten van
maatregelen op de ecologische kwaliteit van waterlichamen. Het gaat in dit hoofdstuk om

een ‘generieke’ beschrijving van de methode op hoofdlijnen, gericht geïllustreerd met
voorbeelden vanuit de pilot Gelderse Vallei en Eemmeer. Een meer gedetailleerde
beschrijving van aanpak en uitgangspunten van de ontwikkelde methode is
opgenomen in het deelrapport ‘afbeelding van kennis’.

3.1

Ecologische kwaliteit van beken en meren

3.1.1 Beoordeling ecologische kwaliteit volgens de KRW
De KRW schrijft voor dat ecologische kwaliteit wordt bepaald aan de hand van een 4-tal
biologische kwaliteitselementen:
• fytoplankton (algen);
• waterflora (waterplanten en fytobenthos);
• macrofauna; en
• vissen.
Voor deze biologische kwaliteitselementen zijn concept-maatlatten opgesteld geldend voor de
natuurlijke wateren (Van der Molen et al., 2004). Voor de beoordeling van de ecologische
toestand kunnen voor elke maatlat 4 (voor sterk veranderde wateren) of 5 (voor natuurlijke
wateren) klassen onderscheiden worden. De waterlichamen moeten minimaal voldoen aan het
niveau “goede kwaliteit” voor natuurlijke wateren (GET) of “goed potentieel” voor de sterk
gewijzigde wateren (GEP). Bij de uiteindelijke beoordeling van de totale biologische kwaliteit
van de wateren is het principe “one-out-all-out” van toepassing op de vier verschillende
maatlatscores, d.w.z. de slechtste score van de vier is bepalend.
In Nederland is een aanzienlijk deel van de waterlichamen sterk veranderd door
hydromorfologische ingrepen. Deze veranderingen zijn slechts voor een deel omkeerbaar
vooral door de randvoorwaarden die overige gebruiksfuncties aan het watersysteem opleggen.
De Kaderrichtlijn Water stelt, dat voor sterk veranderde wateren aangepaste doelstellingen
geformuleerd kunnen worden, die rekening houden met onomkeerbare hydromorfologische
ingrepen. In dat kader zijn de begrippen Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP) en Goed
Ecologisch Potentieel (GEP) vastgelegd.
Bij de opstelling van de kennisregels voor ecologische kwaliteit is binnen de KRW-Verkenner
zoveel mogelijk aangesloten op de genoemde conceptmaatlatten voor natuurlijke wateren. Bij
de ontwikkeling van de KRW-Verkenner gedurende fase 1 waren dit de enige beschikbare
maatlatten. Wijzigingen in de conceptmaatlatten zullen mogelijk aanleiding geven om die
kennisregels bij te stellen. Naar verwachting gaat het dan vooral om getalswaarden en niet om
de structuur van de kennisregels. De betreffende getalswaarden kunnen eenvoudig worden
geactualiseerd.

3.1.2 Stuurvariabelen voor ecologische kwaliteit
De ecologische kwaliteit van waterlichamen wordt voor een belangrijk deel bepaald door
abiotische factoren; in dit project stuurvariabelen genoemd. Deze stuurvariabelen kunnen
verschillend zijn per watertype. Het ecologisch rendement van maatregelen kan per
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biologisch kwaliteitselement verschillend zijn, omdat niet alle organismegroepen op dezelfde
stuurvariabelen reageren of niet in dezelfde mate. Stuurvariabelen zijn onder te verdelen in
een aantal categorieën (zie ook Figuur 3.1):
• Stoffen: waterkwaliteit (nutriënten, zuurgraad, chloridengehalte, verontreinigingen, etc.).
• Stroming: hydrodynamiek (stroomsnelheid, waterdiepte, peilfluctuatie, etc.)
• Structuur: morfologische structuurkenmerken (substraat, natuurlijkheid van
dwarsprofiel,oevertalud, etc.)
• Biologisch beheer: zoals maaibeheer,visstandbeheer.
Beheer
•Maaibeheer

(Top-down)
controle

Biologische
kwaliteitselementen

•Visstandbeheer

Interne
feedback
Macrofyten &
fytobenthos

Fytoplankton

Stroming

(Bottom-up)
stuurvariabelen

Figuur 3.1

•Peil(dynamiek)
•Kwel
•Basis- en piekafvoer
•Dynamiek
•Permanentie
•Verblijftijd
•…….

Macrofauna

Stucturen
•Meandering
•Dwarsprofiel
•Talud
•Substraat
•Beschaduwing
•……

Vis

Stoffen
•Nutriënten
•Macro-ionen
•Zuurgraad
•Zuurstof
•Microverontreinigingen
•Licht
•…….

: Relatie tussen biologische kwaliteitselementen en stuurvariabelen

Voor de prototype ontwikkeling gedurende fase 1 is een selectie gemaakt van te beschouwen
stuurvariabelen per water type. Voor het pilot-gebied van Gelderse Vallei en Eemmeer gaat
het om verschillende typen beken en meren. De gemaakte selectie is getoond in Tabel 3.1
Tabel 3.1

Overzicht van in prototype beschouwde stuurvariabelen

diepte
stroomsnelheid
substraat
fosfaat
stikstof
achtergrondtroebeling (slib, detritus)
peilverloop (specifiek voor meren)

Beken
X
X
X

Meren
X

X
X
X
X
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3.2

Schets van ontwikkelde methode

3.2.1 Eisen aan en opzet van ontwikkelde methode
Met de KRW-Verkenner wordt beoogd om bestaande kennis uit ecologische proces- en
systeemstudies zodanig te integreren en te aggregeren (opschalen) dat op een eenvoudige en
doeltreffende manier inzicht wordt geboden in de effectiviteit van mogelijke maatregelen in
het verbeteren van de ecologische kwaliteit. Daarbij moet een balans worden gevonden tussen
de beleidsmatig gewenste eenvoud en transparantie aan de ene kant en de behoefte aan
wetenschappelijke detaillering en nuancering aan de andere kant De opgave is om een
zodanige ‘afbeelding’ van ecologische kennis te krijgen in de KRW-Verkenner dat deze
hanteerbaar is in het proces naar het stroomgebiedbeheersplan maar dat deze ook voldoet aan
de door de EU gestelde criteria met betrekking tot ‘best available science’ en ‘best available
techniques’.

In detail:

maatregelen

oppervlaktewater- en
grondwater
modellen

abiotische
factoren/
condities

(kwaliteit en
kwantiteit)

habitat
geschiktheid
model

voorkomen
en
abundatie
van
soorten

waardering
van soorten
per
watertype
(maatlatten)

ecolog.
kwaliteit
waterlichaam

KRW-Verkenner:
maatregelen

Figuur 3.2

water- en
stofbalans /
kennisregels
maatregelen

stuurvariabelen

kennisregels
ecologische
kwaliteit
watertypen

oordeel
ecologische
kwaliteit

Mogelijke benaderingswijzen bij bepaling van effecten van maatregelen

In Figuur 3.2 zijn verschillende mogelijke benaderingswijzen geschetst voor de bepaling van
de effecten van maatregelen. In het bovenste gedeelte van de figuur is een gedetailleerde,
modelmatig onderbouwde benadering getoond, zoals die bijvoorbeeld in het Delft Cluster
project KRW-Tools wordt gevolgd. Invulling van deze werkwijze leidt op zich tot het meest
nauwkeurige resultaat. Invulling ervan stuit voor de korte termijn (het eerste
stroomgebiedbeheersplan) echter op een aantal praktische belemmeringen. De invulling ervan
vergt een forse inspanning. Daarbij is het resultaat (een samenhangend
modelinstrumentarium) niet direct inzetbaar in een (interactief) beleidsproces. Actoren
ontbreekt de tijd en deskundigheid om zo’n modelinstrumentarium in te zetten voor ‘eigen’
analyses. Ook de doorlooptijd voor het ‘doorrekenen’ van maatregelen vormt een praktisch
bezwaar.
Het doel van de ontwikkeling en toepassing van de KRW-verkenner is het ondersteunen van
de waterbeheerders bij de opstelling van de stroomgebiedbeheersplannen. Die ondersteuning
richt zich in het bijzonder op de discussie en communicatie rond het ontwikkelen van
maatregelpakketten om gestelde ecologische doelen te realiseren. Een essentieel kenmerk van
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de KRW-Verkenner is daarbij de snelle respons: na het aanklikken van een maatregel wordt
in een oogwenk duidelijk in hoeverre deze bijdraagt aan de realisatie van ecologische doelen.
De vereiste snelle respons sluit het gebruik van complexe modellen uit. De KRW-Verkenner
omvat daarom een vereenvoudigde beschrijving van de hydromorfologie en waterkwaliteit
van de waterlichamen binnen het stroomgebied. Het belangrijkste binnen de KRW-Verkenner
zijn de databases met kennisregels. Het gaat om kennisregels met betrekking tot de relatie
maatregelen -–> stuurvariabelen en om kennisregels met betrekking tot de relatie
stuurvariabelen –-> ecologische kwaliteit. Voor het ‘invullen’ van deze databases wordt
gebruik gemaakt van resultaten uit lopende projecten. De voor de KRW-Verkenner
ontwikkelde methode is getoond in Figuur 3.3.
Maatregelen
kennisregels
kennisregels

Kenmerken
waterlichaam

kennisregels
Bakjesmodel

Stuurvariabele
kennisregels

Ecologische
kwaliteit

Figuur 3.3

Schets van binnen project KRW-Verkenner ontwikkelde methode

In de KRW-Verkenner worden de effecten van maatregelen op de ecologische toestand van
de waterlichamen in de meeste gevallen bepaald via de tussenstap van ‘stuurvariabelen’. De
stuurvariabelen beschrijven het abiotische milieu als voorwaarde voor een bepaalde
ecologische kwaliteit. Er is echter ook een aantal ‘top-down’maatregelen (zie ook Figuur 3.3)
die direct ingrijpen op de ecologie, zoals bijvoorbeeld ‘actief biologisch beheer’.
Centraal in de tijdens fase 1 ontwikkelde methode staan de relaties tussen hydromorfologische
stuurvariabelen (door beheer te beïnvloeden grootheden op het gebied van hydrologie en
morfologie) en ecologische doelvariabelen. Om rekening te kunnen houden met de ruimtelijke
samenhang tussen waterlichamen (afwenteling) alsmede met de mogelijke synergie tussen
maatregelen wordt in de KRW-Verkenner gewerkt met een eenvoudige karakterisering van
hydromorfologie en waterkwaliteit met behulp van een water- en stoffenbalans voor de
waterlichamen binnen het stroomgebied.

3.2.2 Water- en stoffenbalans met een ‘bakjesmodel’
De KRW-Verkenner is vooral bedoeld voor analyses op regionaal stroomgebiedniveau, en
biedt daarbij een doorkijk op het niveau van individuele waterlichamen. Deze waterlichamen
staan centraal in de ontwikkelde methode; van elk waterlichaam afzonderlijk wordt een wateren stoffenbalans bijgehouden met behulp van een ‘bakjesmodel’. De schematisering van het
bakjesmodel omvat zowel de waterlichamen zelf als hun afwateringsgebieden (het fijne
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netwerk aan sloten en slootjes dat afwatert op het waterlichaam). In de schematisering van het
stroomgebied wordt daarnaast rekening gehouden met RWZI’s en puntbronnen. Onder de
laatste categorie vallen eventuele grote lozers, maar bijvoorbeeld ook een inlaat vanuit een
naburig stroomgebied. Figuur 3.4 geeft een indruk van de schematisering van een
stroomgebied binnen het ontwikkelde bakjesmodel.
AG 1

AG 3

RWZI 1

WL 1

WL 3

WL 4

WL 2

AG 4

1

Inlaat 1
2
3
4

AG 2

Figuur 3.4

Schematisering van stroomgebieden voor het ‘bakjesmodel’

In de ontwikkelde methode worden de verschillende deelsystemen binnen een stroomgebied
beschouwd als eenvoudig ‘bakjes’, met in- en uitgaande posten. Figuur 3.5 geeft een beeld
van de onderscheiden posten binnen de verschillende balansen. Er wordt over een langere
periode gekeken, zodat bergingsverschillen in een bakje kunnen worden verwaarloosd. Om
recht te doen aan de grote verschillen in debieten en nutriëntenconcentraties tussen zomer- en
wintersituaties rekent de KRW-Verkenner zowel een gemiddelde zomer- als wintersituatie uit
die samen ingrijpen op de ecologie.
neerslag,
drainage, kwel

toevoer
bovenstrooms

verdamping,
infiltratie, wegzijging

water

afvoer
benedenstrooms

depositie,
afspoeling, uitspoeling

toevoer
bovenstrooms
(hierin ook: puntbronnen)

retentie

N/P

afvoer
benedenstrooms

Figuur 3.5: In-en uitgaande posten binnen de water- en stoffenbalans

3.2.3 Variatie van stuurvariabelen binnen een waterlichaam
De beoordeling van de ecologische kwaliteit vindt plaats op het niveau van waterlichamen.
Voor de ecologie toestand is echter niet zozeer de gemiddelde toestand van een stuurvariabele
van belang, maar juist de diversiteit in toestanden binnen het waterlichaam. Dit geldt met
name voor de stuurvariabelen stroomsnelheid en waterdiepte. In de KRW-Verkenner wordt de
gemiddelde afvoer van een waterlichaam -een uitkomst van de bakjesbenadering - daarom
omgerekend naar een variatie van stroomsnelheden en waterdieptes binnen het waterlichaam.
Hiertoe wordt uitgegaan van een eenvoudige ‘profielenbenadering’. Verondersteld wordt dat
in een waterlichaam over verschillende lengtes verschillende standaardprofielen aanwezig
zijn. Er is bijvoorbeeld over 80 % van het beektraject sprake van een gestuwd genormaliseerd
profiel, over 10 % een natuurlijk meanderprofiel en over 10 % is een 2 fasen bedding
aangelegd. De KRW-Verkenner berekent de stroomsnelheids- en diepteverdeling over deze 3
profielen in de dwarsrichting. De uitkomsten hiervan worden vermenigvuldigd met de lengten
van de beschouwde profielen, zodat een indruk wordt verkregen van de verdeling van
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stroomsnelheden en waterdieptes over het gehele waterlichaam. De ontwikkelde methode
biedt in feite voor beeksystemen een verfijning van de hydromorfologische toestand van
waterlichaam naar habitatniveau.

3.3

Kennisregels voor typen maatregelen

Voor een aantal typen maatregelen zijn kennisregels opgesteld. Deze kennisregels geven aan
hoe stuurvariabelen of kenmerken van het watersysteem veranderen door het uitvoeren van
maatregelen. Ook zijn er kennisregels voor zogeheten ‘top-down’ maatregelen zoals actief
biologisch beheer, die direct aangeven hoe de kwaliteit van bepaalde biologische
kwaliteitselementen verandert bij uitvoering van de maatregelen. Tabel 3.2 geeft een
overzicht van de verschillende typen maatregelen waarvoor kennisregels zijn ontwikkeld.
Details over de nadere uitwerking en implementatie van de maatregelen is opgenomen in de
deelrapporten van afbeelding kennis en ontwikkeling prototype.
Tabel 3.2

Overzicht van maatregeltypen waarvoor kennisregels zijn opgesteld

Voor Gelderse Vallei:
verbeteren rwzi’s vierde trap

teeltvrije grasbufferstroken

natuurvriendelijke oevers

2-fasen bedding

natuurvriendelijk schonen

toevoegen van een vierdetraps zuivering bij de RWZI’s,
wat leidt tot een reductie van de P-concentratie van het
effluent
aanleggen van 5m brede teeltvrije grasbufferstroken langs
(een deel van) de beek en de primaire watergangen in het
landbouwgebied; met deze maatregel wordt de uitspoeling
van N en P gereduceerd
aanleg van natuurvriendelijke oevers in plaats van het
genormaliseerd profiel leidt tot meer diversiteit in
waterdiepte en stroomsnelheid binnen de beek
aanleg van 2-fasen bedding leidt tot meer diversiteit in
waterdiepte en stroomsnelheid binnen de beek; daarnaast
worden (eventuele) perioden van droogval verkort
natuurvriendelijk in plaats van standaard schonen van de
waterlopen; het effect van deze maatregel wordt direct
vertaald in een score voor ecologische kwaliteit zonder de
tussenstap van stuurvariabelen

Voor Eemmeer:
visstandbeheer

aanleg diepe putten

enten waterplanten

actief biologisch beheer waarbij de visstand wordt
uitgedund; deze maatregel wordt pas ingezet wanneer
nutriëntenconcentraties onder kritische waarden zijn
gebracht
aanleg van diepe putten voor een bepaald percentages van
het meeroppervlak om slib af te vangen waardoor
doorzicht verbetert.
is een vorm van actief biologisch beheer; deze maatregel
wordt pas ingezet wanneer ondermeer nutriëntenconcentraties onder kritische waarden zijn gebracht

De KRW-Verkenner is gericht op het ontwikkelen en analyseren van globale
oplossingsrichtingen binnen het stroomgebied. Binnen de KRW-Verkenner wordt daarbij
gewerkt met een vaste lijst van maatregelen waaruit een gebruiker een keuze kan maken. De
omvang van verschillende typen maatregelen kan binnen de KRW-Verkenner worden
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gevarieerd. Aansluitend bij het karakter van de KRW-Verkenner gaat het dan om ‘weinig,
gemiddeld of veel’. Met een concreet voorbeeld: aanleg van natuurvriendelijke oevers langs
20 %, 50 % of 80% van de beken in het stroomgebied. Voor het optimaliseren van de omvang
van maatregelen zijn andere instrumenten dan de KRW-Verkenner nodig.

3.4

Kennisregels voor ecologische kwaliteit van watertypen

3.4.1 Aanpak kennisregels op hoofdlijnen
De kennisregels voor ecologische kwaliteit binnen de KRW-Verkenner beschrijven de relaties
tussen stuurvariabelen en ecologische kwaliteit.
De kennisregels voor de verschillende biologische kwaliteitselementen (vis, macrofauna,
macrofyten en fytoplanton) zijn opgesteld aan de hand van de volgende informatiebronnen:
1. De opgestelde concept-maatlatten voor de stromende wateren en meren (Van der Molen
et al. 2004).
2. Informatie over de omgevingseisen van de in de concept-maatlatten onderscheiden
indicatorsoort(groep)en. Hierbij is gebruik gemaakt van (wetenschappelijke) publicaties
over het habitatgebruik van soorten (o.a. HGI modellen), statische analyses van
veldgegevens (vissen in meren) en expert judgement.
Binnen de KRW-Verkenner zijn waar mogelijk de in de conceptmaatlatten onderscheiden
deelmaatlatten (soortsamenstelling, abundantie) alsmede de indicatorsoort(groep)en
opgenomen. De ecologische beoordeling van een biologisch kwaliteitselement binnen de
KRW-Verkenner geschiedt op basis van dezelfde deelmaatlatten als die bij de
conceptmaatlatten. Hierbij weerspiegelt de deelmaatlat soortsamenstelling de aanwezigheid
van geschikte habitats en geeft de deelmaatlat abundantie een beeld ten aanzien van de
kwantiteit van geschikte habitats. In fase 1 is het opstellen van kennisregels voor een aantal
biologische kwaliteitselementen nog maar gedeeltelijk gelukt. Zo vindt de beoordeling van
macrofauna en macrofyten in beken alleen nog maar plaats op basis van de deelmaatlat
soortsamenstelling. Deze geeft uitkomsten met een wat te positief beeld van de ecologische
toestand voor deze kwaliteitselementen. Een klein areaal geschikt habitat van bijvoorbeeld
1% vertaalt zich nu al in een gunstige beoordeling (voor de deelmaatlat abundantie zou dit
bijvoorbeeld pas bij 50% het geval kunnen zijn).
De milieuvariabelen diepte, stroomsnelheid, substraat, troebelheid (meren) en N/P (meren)
concentraties zijn in fase 1 gedefinieerd als de belangrijkste stuurvariabelen voor de
aanwezige levensgemeenschap van biologische kwaliteitselementen. Deze stuurvariablelen
vormen dan ook de basis voor de opgestelde kennisregels. Tabel 3.3 geeft per biologisch
kwaliteitselement een overzicht van de stuurvariabelen, deelmaatlatten en gebruikte
informatie bij het opstellen van de kennisregels binnen de KRW-Verkenner.
Tabel 3.3

Overzicht van ‘opbouw’ van kennisregels binnen KRW-Verkenner
Stuurvariabelen

Deelmaatlatten

Gebruikte informatie

Meertypen
Vissen

percentage macrofyten

Macrofauna
Macrofyten

N, P, doorzicht, diepte

multivariate analyse
veldgegevens
BEZEM-onderzoek

Fytoplankton

N, P, doorzicht

soortsamenstelling,
abundantie
soortsamenstelling,
abundantie
soortsamenstelling,
abundantie
soortsamenstelling,
abundantie
soortsamenstelling,

HGI modellen OVB,
wetenschappelijke literatuur
literatuur, expert judgement

Beektypen
Vissen
Macrofauna

diepte, stroomsnelheid, percentage
macrofyten, substraat
stroomsnelheid

BEZEM-onderzoek
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Macrofyten

abundantie
soortsamenstelling,
abundantie

diepte, stroomsnelheid, substraat

literatuur, expert judgement

Schuin gedrukt: nog niet in prototype KRW-Verkenner

Voor ieder waterlichaam bepaalt het bakjesmodel in de KRW-Verkenner de habitatvariatie
ten aanzien van de variabelen diepte, stroomsnelheid en substraat binnen het betreffende
waterlichaam. Hiertoe zijn in de KRW-Verkenner diepte- (D1 t/m D7), stroomsnelheids- (V1
t/m V7) en substraatklassen (S1 t/m S4) onderscheiden. De ecologische kwaliteit wordt
berekend door de habitatvariatie van deze klassen te toetsen aan de omgevingseisen van de
maatlatindicatoren van de (deel)maatlatten. Figuur 3.6 laat schematisch zien hoe dit proces in
zijn werk gaat. Getoond wordt hoe herstelmaatregelen doorwerken op de aanwezige verdeling
van stroomsnelheid en waterdiepte binnen het waterlichaam en hoe dit zich vervolgens
vertaalt in een grotere soortenrijkdom.

D7

A) Sterk veranderd waterlichaam met geringe diversiteit
in diepte (D) en stroomsnelheid (V)

D7

D6

D6

D5

D5

D4

D4

D3

D3

D2

D2

D1

D1
V1

D7

V2

V3

V4

V5

V6

V7

B) Waterlichaam na uitvoering van herstelmaatregelen
-> toename diversiteit in diepte (D) en stroomsnelheid (V)

V1

D7

D6
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D5

D5

D4

D4

D3

D3

D2

D2

D1

D1
V1

Figuur 3.6

V2

V3

V4

V5

V6

V7

Slechts 2 van de 4 indicator soorten komen voor

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V6

V7

Alle 4 de indicatorsoorten zijn aanwezig

V1

V2

V3

V4

V5

Voorbeeld van bepalen van effecten van herstelmaatregelen op ecologische
kwaliteit

3.4.2 Kennisregels voor meren
Ecologisch functioneren van meren
In meren hebben zowel eutrofiëring als hydromorfologie een grote invloed op het ecologisch
functioneren van het systeem. In ondiepe meren spelen ook ondergedoken waterplanten en
oeverplanten een grote rol. Eutrofiëring stagneert de ontwikkeling van ondergedoken
waterplanten omdat door algenbloei de lichtdoordringing in het water afneemt. Dit proces is
te sturen met variatie in de nutriëntenbelasting.
Een belangrijke hydromorfologische ingreep in Nederlandse meren en plassen is het
onnatuurlijke peilbeheer. Om te kunnen kiemen heeft oevervegetatie (waterriet) een zone
nodig die in het voorjaar en vroege zomer droogvalt. Een peilbeheer dat gericht is op een
hoog peil in de zomer en een laag peil in de winter heeft dus een negatief effect op de
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oevervegetatie en staat het bereiken van een goede ecologische toestand in de weg. Een door
het peilbeheer gereduceerd potentieel areaal oevervegetatie heeft ook effecten op de
nutriëntengehalten in het meer. Oevervegetatie is namelijk zeer efficiënt in het vastleggen van
nutriënten gedurende het groeiseizoen. Waterplanten en oevervegetatie dienen tevens als
habitat voor diverse vissoorten. Hydromorfologische ingrepen die het potentieel voor
oevervegetatie en ondergedoken waterplanten negatief beïnvloeden werken dan ook door op
het voorkomen van vissen.
Figuur 3.7 geeft een schematisch overzicht van de belangrijkste interacties tussen de
verschillende kwaliteitselementen, met daarbij de centrale rol van de waterflora, en de
belangrijkste verstorende invloeden op de ecologische kwaliteit van het watersysteem:
eutrofiëring en hydromorfologie (peilbeheer, vastleggen oevers).

eutrofiëring
peilbeheer

fytoplankton

droogval
oeverzone

via
helderheid

fytobenthos
habitat

vis

Figuur 3.7

waterflora
ondergedoken

oevervegetatie
habitat

oeverinrichting
structuur,
habitat
bodem

macrofauna

Interacties in meren tussen de belangrijkste antropogene beïnvloedingen en de
verschillende biologische kwaliteitselementen.

Fytoplankton
De voorlopige maatlat voor fytoplankton in meren (Van der Molen et al., 2004) is opgebouwd
uit twee deelmaatlatten: abundantie en soortensamenstelling. De deelmaatlat
soortensamenstelling is weer opgebouwd uit een tweetal indicatoren: negatieve soorten
(veelal bloeien van cyanobacteriën) en positieve soorten (sieralgen). Voor abundantie
fytoplankton zijn de concentraties N en P de belangrijkste stuurvariabelen. Op basis van
monitoringsgegevens van een groot aantal meren en plassen in Nederland zijn relaties tussen
chlorofyl-a en nutriënten N en P bepaald voor de verschillende meertypen (Portielje, 2005).
Over de deelmaatlat soortensamenstelling van fytoplankton is thans nog slechts sporadisch
kwantitatieve kennis beschikbaar over relaties met stuurvariabelen. De score met betrekking
tot de positieve indicatoren is bepaald op basis van de meest kieskeurige soort die
aangetroffen wordt in een meer. Uit onderzoek van Bijkerk et al. (2004) is gebleken dat de
aanwezigheid van ondergedoken waterplanten de belangrijkste stuurvariabele is voor
sieralgen. Daarnaast is er een ruwe bovengrens te geven voor de zomergemiddelde totaal-P
concentratie waarbij nog aan de goede toestand wordt voldaan. Deze is voor sieralgen
aanzienlijk minder streng dan de totaal-P concentraties die nodig zijn om aan de GET voor
abundantie (chlorofyl-a) te voldoen.
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Naar de relaties tussen de belangrijkste stuurvariabelen en de deelmaatlatscore voor negatieve
indicatoren wordt in de tweede helft van 2005 nader onderzoek verricht. Negatieve
indicatoren zijn daarom nog niet meegenomen in de KRW-Verkenner.
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Waterflora
De maatlat voor waterflora bestaat uit een drietal deelmaatlatten: abundantie macrofyten,
soortensamenstelling macrofyten en fytobenthos. In de KRW-Verkenner wordt voor meren
van het type M14 thans de deelmaatlat abundantie meegenomen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen ondergedoken waterplanten en oevervegetatie.
Voor de abundantie van ondergedoken waterplanten is de verhouding tussen het doorzicht en
de waterdiepte de belangrijkste stuurvariabele. De abundantie wordt immers primair bepaald
door het beschikbare licht onder water in combinatie met de morfologie van een meer
(verdeling van waterdieptes en aandeel van de ondiepe zone). In de KRW-Verkenner wordt
voor het Eemmeer het doorzicht berekend uit de bijdragen van chlorofyl-a en
achtergrondstroebeling aan de lichtuitdoving. Omdat de chlorofyl-a concentratie weer
afhankelijk is van het doorzicht, wordt hiervoor een iteratieve berekeningswijze gehanteerd.
Oevervegetatie (waterriet, bies, lisdodde) heeft om te kunnen kiemen een zone nodig die in
het voorjaar en de vroege zomer droogvalt. Een belangrijke hydromorfologische ingreep in
Nederlandse meren en plassen is evenwel het onnatuurlijke peilbeheer. Een peilbeheer dat
gericht is op een hoog peil in de zomer en een laag peil in de winter heeft een negatief effect
op de oevervegetatie en staat het bereiken van de goede ecologische toestand in de weg.
Het areaal oevervegetatie is berekend uit het droogvallend areaal (het areaal deel gelegen
tussen het gemiddeld hoogwaterpeil in de winter en het gemiddeld laagwaterpeil in de zomer)
plus een deel van het ondiepe water (< 0,5 m diep en maximaal circa 10 m breed) waar
vegetatieve uitbreiding van riet kan plaatsvinden. In het geval van tegennatuurlijk peilbeheer
is er alleen sprake van enige vegetatieve waterinwaartse uitbreiding van landriet. Vanwege
het ontbreken van zeer ondiep water is dit in het Eemmeer nauwelijks het geval.
Vissen
De maatlat voor vis in M14 bestaat uit twee deelmaatlatten, abundantie en
soortensamenstelling, waarbij de eerste weer is opgebouwd uit een aantal indicatoren.
Waterplanten en oevervegetatie dienen als habitat voor diverse vissoorten die in de
deelmaatlatten abundantie als maatlat-indicator zijn aangewezen, en zijn de sleutelfactoren
voor de vismaatlat. De stuurvariabelen voor vis komen dus overeen met die voor
ondergedoken waterplanten en oevervegetatie. Hydromorfologische ingrepen die het
potentieel voor oevervegetatie en ondergedoken waterplanten negatief beïnvloeden werken
dus ook door op de score op de vismaatlat.
Macrofauna
Er zijn vooralsnog geen kwantitatieve relaties beschikbaar tussen stuurvariabelen en de
deelmaatlatscores voor macrofauna in meren zijn. Daarom is deze maatlat nog niet
meegenomen in het prototype van de KRW-Verkenner.
Voor macrofauna is het sturen op de aanwezigheid van een diversiteit aan habitats een
kansrijke optie. De afwezigheid van deze habitats en het ontbreken van de mogelijkheid om
deze weer te herstellen kan een reden zijn om de doelstellingen (MEP/GEP) aan te passen.

3.4.3 Kennisregels voor beken en riviertjes
Ecologisch functioneren van beken
De drie belangrijkste componenten van een beekecosysteem zijn afvoerhydrologie,
habitatstructuren en waterchemie. De sponswerking (berging) van bodem en vegetatie in het
stroomgebied en de grondwaterstroming bepalen het afvoergedrag gedurende het jaar. Door
wateronttrekking of door veranderde waterberging in het afwaterend gebied kan droogval van
beken optreden waar dit onder natuurlijke omstandigheden niet het geval zou zijn. Stroming is
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sturend voor de structuren in de beek. Structuren in de bedding en oever van de beek bieden
habitats aan beekorganismen. Van nature hebben beken een kronkelende/meanderende vorm.
In stromende wateren is connectiviteit (bereikbaarheid van voor organismen belangrijke
habitats) een belangrijke stuurvariabele die door ingrepen negatief is beïnvloed (Figuur 3.8).
Dit betreft zowel laterale als longitudinale connectiviteit. Laterale connectiviteit heeft
betrekking op de verbinding tussen de hoofdstroom en de ondiepe habitats (nevengeulen,
oeverzones en inundatiegebieden) die vissen nodig hebben om de verschillende stadia in hun
levenscyclus te voltooien. De longitudinale connectiviteit (in de stroomrichting van de
hoofdstroom) bepaalt of vissen in staat zijn naar de verschillende habitats te trekken. De
aanwezigheid van stuwen vormt hierbij een beperkende factor.
Veel beekorganismen zijn afhankelijk van een goede zuurstofhuishouding (dus geen
organische belasting!). Voedingsstoffen en macro-ionen zijn vooral sturend voor
waterplanten. Eutrofiëring is in stromende wateren van ondergeschikt belang, mogelijk met
uitzondering voor fytobenthos.

eutrofiëring

fytobenthos

hydrologie

waterflora
ondergedoken

oevervegetatie

habitat, substraat

diepte
stroomsnelheid

vis

inrichting
structuur,
habitat, bodem

macrofauna
migratie

connectiviteit
Figuur 3.8

Interacties in stromende wateren tussen de belangrijkste antropogene
beïnvloedingen en de verschillende biologische kwaliteitselementen.

De soortenrijkdom in beken is sterk afhankelijk van de stabiliteit en diversiteit in
omstandigheden (habitats). Een onnatuurlijke hydrologie, morfologie of eutrofiering kunnen
het beekecosysteem sterk verstoren. De belangrijkste stuurvariabelen in beken voor
macrofauna zijn stroomsnelheid, substraat en zuurstofgehalte. Voor macrofyten zijn het
vooral de nutriënten en vervolgens diepte (in relatie tot doorzicht), substraat en
stroomsnelheid. (Verdonschot et al., 1995; Verdonschot, 2000). Voor vissen speelt de
connectiviteit een belangrijke rol.
Macrofauna
De belangrijkste stuurvariabelen in beken voor macrofauna zijn stroomsnelheid, substraat en
zuurstofgehalte (Verdonschot et al., 1995; Verdonschot, 2000). Macrofaunasoorten zijn
veelal gebonden aan specifieke combinaties van stroomsnelheid en substraat, en beide
stuurvariabelen moeten dan ook in samenhang bekeken worden. De KRW maatlat voor
macrofauna is opgebouwd uit drie deelmaatlatten:
• het percentage individuen behorend tot de negatief dominante indicatoren;
• het percentage kenmerkende taxa;
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•

het percentage individuen behorende tot de kenmerkende en positief dominante
indicatoren.
Alleen voor de deelmaatlat kenmerkende taxa zijn in de KRW-Verkenner rekenregels
uitgewerkt. De scoreklasse van de overige twee deelmaatlatten is ingeschat.
Macrofyten
Voor macrofyten zijn de belangrijkste stuurvariabelen de nutriënten en vervolgens diepte (in
relatie tot doorzicht), substraat en stroomsnelheid (Verdonschot et al., 1995; Verdonschot,
2000). Voor de vegetatie zijn drie deelmaatlatten geselecteerd:
• abundantie groeivormen: submers, drijfblad, emers, kroos, draadwier/flab en
oevervegetatie.
• soortensamenstelling macrofyten (water- en oeverplanten)
• soortensamenstelling fytobenthos
Alleen voor de deelmaatlat soortensamenstelling zijn voor de KRW-verkenner rekenregels
uitgewerkt op basis van soortsgebonden eisen. Iedere kenmerkende soort heeft in de
deelmaatlat een score gekregen, ondermeer afhankelijk van kenmerkendheid en abundantie.
De optelsom van die scores voor de aanwezige soorten leidt tot een score. Deze kan vertaald
worden naar een kwaliteitsklasse van de deelmaatlat.
Aanpak bij rekenregels voor macrofyten en macrofauna
Voor de rekenregels voor macrofauna en macrofyten is het principe gehanteerd dat de eisen
die de soorten stellen aan hun omgeving bepalen binnen welke abiotische range van de
betreffende stuurvariabele zij nog voor kunnen komen. Voor in de KRW-verkenner berekende
klassen van stuurvariabelen is een selectie van soorten bepaald, met een daarbij behorende
deelmaatlatscore. De rekenregels voor macrofauna en macrofyten in relatie tot
stuurvariabelen zijn een eerste aanzet op basis van snel beschikbare kennis. Met name voor
macrofauna was onvoldoende, soortgebonden, kennis voor handen om voor meerdere
stuurvariabelen een rekenregel te ontwikkelen. Echter, met stroomsnelheidindicaties (op basis
van de onafhankelijke dataset die ten grondslag lag aan Verdonschot en Van den Hoorn,
2005) is wel de respons op de belangrijkste stuurvariabele in beeksystemen in beeld gebracht.
Vissen
De belangrijkste factoren die de kenmerken van een stromend water bepalen zijn het
afvoerpatroon en de geomorfologie van het afvoergebied. Deze factoren zijn bepalend voor de
range en variatie in de voor vissen belangrijke stuurvariabelen stroomsnelheid, diepte,
substraat en aquatische vegetatie. De stuurvariabelen stroomsnelheid en diepte zijn mede
sturend voor de aanwezigheid van aquatische vegetatie. Voor vissen is daarnaast de
longitudinale en laterale connectiviteit een belangrijke stuurvariabele die ingrijpt op de
bereikbaarheid van voor vissen belangrijke habitats.
De concept-maatlatten voor vis in beekjes en rivieren (van der Molen et al. 2004) vormen het
uitgangspunt voor de rekenregels in de KRW-Verkenner. De onderscheiden deelmaatlatten en
maatlatindicatoren zijn getoond in tabel 3.4

24

Tabel 3.4

Deelmaatlatten en maatlatindicatoren voor vissen in beken

Deelmaatlatten:
Soortensamenstelling

Abundantie

Maatlat-indicatoren:
• aantal kenmerkende reofiele (stroomminnende) soorten
• aantal kenmerkende eurytope soorten (generalisten)
• aantal kenmerkende soorten migratie regionaal/zee
• aantalspercentage kenmerkende reofiele (stroomminnende)
soorten
• aantalspercentage kenmerkende eurytope soorten (generalisten)
• aantalspercentage kenmerkende soorten migratie regionaal/zee

De rekenregels in de KRW-Verkenner zijn opgesteld aan de hand van habitateisen van
indicatorsoorten voor de beektypen. De indicatorsoorten zijn geselecteerd op grond van twee
criteria:
• De soort wordt genoemd als type kenmerkend in de concept-maatlatten (van der Molen et
al. 2004) voor de beektypen (R4, R5, R6) die binnen het studiegebied voorkomen.
• Er zijn goed onderbouwde kennisregels (op basis van wetenschappelijk onderzoek)
aanwezig voor de betreffende soort.
Het aantal typekenmerkende soorten dat in de KRW-Verkenner is meegenomen is minder dan
het aantal soorten dat wordt meegenomen in de concept-maatlatten uit Van der Molen et al.
(2004). Dit komt doordat niet voor alle typekenmerkende soorten kennis voor het opstellen
van rekenregels aanwezig is. Het bleek wel mogelijk om voor elke in de concept-maatlatten
onderscheiden maatlatindicatoren tenminste één indicatorsoort te selecteren.
Van de geselecteerde indicatorsoorten zijn vervolgens de habitateisen ten aanzien van
stuurvariabelen diepte, stroomsnelheid, substraat en vegetatie opgesteld. Hiervoor is voor het
merendeel gebruik gemaakt van de kennis uit de HGI modellen van de OVB. De habitateisen
van de indicatorsoorten zijn vervolgens doorvertaald naar de voor de stuurvariabelen
onderscheiden klassen Binnen het prototype is dit vooralsnog alleen voor de stuurvariabelen
diepte en stroomsnelheid gedaan.
Binnen de KRW-Verkenner
wordt aan de hand van de aanwezige morfologie
(dwarsprofielen) en afvoer in een waterloop de procentuele aanwezigheid van
stroomsnelheid-, diepte- en substraatklassen berekend. Met behulp van deze gegevens kan
bepaald worden in hoeverre een waterloop geschikt habitat biedt aan de indicatorsoorten en
hoe de ecologische kwaliteit van een beek voor het biologisch kwaliteitselement vis is.
Naast de habitatdiversiteit in een waterlichaam wordt ook het effect van antropogene factoren
(peilbeheer, oeververdediging, intensief onderhoud) op de habitatkwaliteit en de
connectiviteit (aanwezigheid niet passeerbare kunstwerken) meegenomen. Naarmate de
antropogene beïnvloeding van een waterlichaam groter is zal de kwaliteit van de aanwezige
habitats en/of de connectiviteit binnen en tussen waterlichamen achteruitgaan. Daarom wordt
een correctiefactor toegepast op de uitkomst van het berekende habitat voor een
indicatorsoort. De aanwezigheid van niet passeerbare kunstwerken betekent een ernstige
degradatie voor migrerende vissoorten. Het aantal kunstwerken is bepalend voor de mate
waarin de voor deze soorten belangrijke paai- en opgroeigebieden bereikt kunnen worden. De
aanwezigheid van niet-passeerbare barrieres wordt met behulp van correctiefactoren
meegenomen.

3.5

Overige effecten van maatregelen

De kern van de KRW-Verkenner ligt bij het in beeld brengen van de kosten en effecten op
ecologische kwaliteit van de verschillende maatregelen. Bij de afweging van maatregelen
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spelen uiteraard meer aspecten een rol, zoals de verdeling van kosten en baten, de termijn
waarop maatregelen effect hebben, de (on)zekerheid dat de beoogde ecologische kwaliteit ook
daadwerkelijk wordt gerealiseerd, de mate waarin de maatregelen bijdragen aan WB21doelen, e.d. Het betreft veelal kwalitatieve criteria.
In het prototype van de KRW-Verkenner is reeds een aantal kwalitatieve criteria opgenomen,
te weten: realisatietermijn, onzekerheid en relatie WB21. De implementatie van deze criteria
is eenvoudig gehouden in het huidige prototype en vooral illustratief bedoeld. Bij de verdere
ontwikkeling van het prototype tot een basisversie is een nadere uitwerking nodig van de
‘overige effecten’ van maatregelen. Het toevoegen van kwalitatieve criteria is een eenvoudige
zaak.

3.6

Reflectie op ontwikkelde methode

Bij de KRW-Verkenner gaat het erom de resultaten van proces- en systeemstudies zodanig te
integreren en te aggregeren dat op een eenvoudige en doeltreffende manier inzicht gegeven
kan worden in de effectiviteit van mogelijke maatregelen. Daarbij moet een balans worden
gevonden tussen de beleidsmatig gewenste eenvoud en de wetenschappelijke behoefte aan
detaillering en nuancering. De opgave is om een zodanige ‘afbeelding’ van ecologische
kennis te krijgen in de KRW-verkenner dat deze hanteerbaar is in het beleidsproces en dat
deze wordt ondersteund c.q. geaccepteerd door de domeindeskundigen (ecologen).
De complexiteit van de ecologische kennisregels (dosis/ingreep-effect) is zeer nadrukkelijk
naar voren gekomen bij het ontsluiten en implementeren van deze kennis in de KRWverkenner. Tijdens de eerste fase is gebleken dat het steeds balanceren is tussen eenvoud ten
behoeve van het beleidsproces en het behouden van draagvlak van domeindeskundigen.
Bovendien kan de KRW-verkenner alleen geloofwaardig zijn (en geaccepteerd) worden als de
domeindeskundigen bij de waterbeheerders achter de geïmplementeerde kennis staan. Om
deze reden is/wordt er naar gestreefd om de kennisregels goed te documenteren en
opvraagbaar te maken in de KRW-Verkenner.
Ten aanzien van de ontwikkelde methode is in fase 1 een goede basis gelegd. Er is een brede
range van maatregelen beschouwd en bij het pilot-gebied is sprake van uiteenlopende typen
waterlichamen. In die zin kan er vertrouwen zijn dat de ontwikkelde methode ook
operationeel te maken is voor andere typen maatregelen resp. andere watertypen. Bij het
afleiden van de kennisregels is wel gebleken dat op onderdelen sprake is van kennisleemten.
De belangrijkste kennisleemten voor de kennisregels voor meren zijn: negatieve indicatoren
fytoplankton, soortensamenstelling macrofyten, fytobenthos en macrofauna. Voor beken zijn
er voor vis kennisleemten op het gebied van habitateisen, waterkwaliteitseisen, herkolonisatie
en antropogene invloeden. Voor macrofauna in beken is er (te) weinig kennis beschikbaar.
Ook zijn de effecten van beekherstel vaak een combinatie van factoren waardoor voor de
afzonderlijke aspecten moeilijk een uitspraak kan worden gedaan.
In het algemeen geldt voor alle rekenregels dat de validatie van de rekenregels maar beperkt
mogelijk is door gebrek aan meetgegevens. Waar kennis ontbrak is noodgedwongen
teruggevallen op ‘expert judgement’. De ontwikkelde methode is overigens goed in staat om
zo’n deskundigenoordeel te incorporeren. Wel is het wenselijk om een dergelijk
deskundigenoordeel waar mogelijk te versterken door een soort van ‘peer review’. Aan een
dergelijke ‘validatie’ heeft het in fase 1 nog ontbroken. Op basis van de bevindingen van fase
1 kan ook sturing worden gegeven ten aanzien van de terreinen waarop aanvullende kennis
en/of informatie nodig is; de belangrijkste kennisleemten zijn hierboven genoemd.
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4.

Ontwikkeling van prototype

Dit hoofdstuk schetst een beeld van opzet en gebruiksmogelijkheden van het ontwikkelde
prototype van de KRW-Verkenner. Tevens wordt ingegaan op de flexibiliteit van het
prototype. Een meer gedetailleerde beschrijving van het ontwikkelde prototype is opgenomen
in het deelrapport ‘ontwikkeling van prototype’.

4.1

Uitgangspunten en aanpak

4.1.1 (Beoogde) gebruikers van de KRW-verkenner
De KRW-verkenner is erop gericht gebruikers inzicht te geven in de trade-offs tussen
nagestreefde ecologische doelen, de maatregelen die hiervoor kunnen / moeten worden
getroffen en de effecten van deze maatregelen (waaronder de kosten). Met dit inzicht
gewapend kunnen keuzes over na te streven doelen inclusief hun fasering worden
onderbouwd.
De beoogde gebruikers van de KRW-Verkenner zijn in ieder geval de leden van ‘regionale
projectteams’,
die
intensief
betrokken
zijn
bij
de
opstelling
van
de
stroomgebiedsbeheerplannen voor de verschillende deelstroomgebieden. Binnen deze teams
zullen de afwegingen moeten worden gemaakt welke doelen worden nagestreefd, wetend
welke maatregelen daarvoor nodig/mogelijk zijn en wat de kosten en andere effecten van die
maatregelen zullen zijn. Deze ‘regionale projectteams’ zullen zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van waterbeheerders en andere overheden. De regionale projectteams
zullen in hun werkzaamheden naar verwachting worden ondersteund door adviesbureaus.
De leden van de regionale projectteams hebben elk hun eigen achterban die eveneens als
gebruiker van de KRW-verkenner kunnen worden aangemerkt. De potentiële gebruikers zijn
overigens niet beperkt tot de betrokken overheden. Ook vertegenwoordigers van sectoren /
belangengroeperingen behoren hiertoe. De KRW benadrukt het belang van publieke
participatie; hoe deze vorm moet krijgen is overigens nog onduidelijk. De KRW-verkenner
kan door belangengroeperingen worden benut voor ideeontwikkeling en positiebepaling
binnen het beleidsproces en voor terugkoppeling op hun achterban.
Bij het gebruik van de KRW-verkenner zal het naar verwachting gaan om toepassingen in
werkgroep verband (workshops) alsook om individuele toepassingen. Dit laatste om als
geïnteresseerde betrokkene of als vertegenwoordiger beter geïnformeerd en voorbereid de
discussies te kunnen aangaan in het kader van de beleidsvoorbereiding.

4.1.2 Eisen aan de KRW-Verkenner
De toepassing van de KRW-Verkenner beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de
discussie en communicatie rond het ontwikkelen van maatregelpakketten. Deze toepassing
stelt eisen aan de opzet en gebruiksmogelijkheden van de KRW-Verkenner.
• De KRW-verkenner moet een vlakke leercurve hebben. Met hooguit een beperkte
instructie moet een gebruiker in staat zijn om zelf analyses uit te voeren c.q.
maatregelpakketten te ontwikkelen. Dit stelt eisen aan de opzet van de user-interface. Zo
is het belangrijk dat informatie over (ecologische) doelrealisatie, mogelijke maatregelen
en de effecten daarvan op een samenhangende en compacte manier wordt gepresenteerd.
Op die manier houdt een gebruiker overzicht.
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•

•

Essentieel is voorts dat de KRW-Verkenner een snelle respons geeft. Na het aanklikken
van een maatregel moet in een oogwenk duidelijk worden in hoeverre de betreffende
maatregel bijdraagt aan de realisatie van ecologische doelen. Dit sluit het gebruik van
complexe rekenmodellen uit. Dit uitgangspunt is ook bijzonder sturend geweest voor de
ontwikkelde methode voor het bepalen van effecten van maatregelen.
Verder is van groot belang dat de KRW-Verkenner kan functioneren als een
gemeenschappelijke kennis- en informatiebasis voor betrokkenen bij het beleidsproces.
Dit stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van de KRW-Verkenner: aanpassingen en
aanvullingen van functionaliteit moeten relatief eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.

4.1.3 Werkwijze bij ontwikkeling van KRW-Verkenner
Voor de KRW-verkenner is in eerste aanleg een conceptueel model opgesteld. Dit
conceptueel model maakt duidelijk welke informatie de KRW-Verkenner ingaat, welke
relaties een rol spelen en wat voor output de KRW-verkenner oplevert. Op basis hiervan is
een functioneel en technisch ontwerp gemaakt. In dat kader is de opzet en structuur van
databases uitgewerkt, is een eerste aanzet gegeven aan de user-interface, etc. Het ontwerp
vormde vervolgens de basis voor de daadwerkelijke ontwikkeling van een prototype. Hierbij
zijn de verschillende modulen binnen KRW-Verkenner gekoppeld en zijn rekenregels en
user-interface geprogrammeerd.
Bij de ontwikkeling van de KRW-Verkenner is en wordt incrementeel te werk gegaan. Deels
omdat de precieze eisen aan de KRW-Verkenner pas gaandeweg duidelijk worden, maar ook
om steeds over werkende versies van de KRW-Verkenner te kunnen beschikken. Eerste
versies van de KRW-Verkenner zijn gepresenteerd en beoordeeld in (interne) workshops
binnen het project en in overleg met de gebruikersgroep. Op basis van commentaar vanuit
workshops en overleg is de functionaliteit van de KRW-Verkenner aangepast en aangevuld.
Niet alle commentaar is daarbij direct gehonoreerd. De ontwikkeling van het prototype
gedurende fase 1 was er immers op gericht om vast te stellen of het concept van de KRWVerkenner voldoende perspectief biedt om zinvol in de beleidsvoorbereiding te kunnen
worden ingezet. De incrementele ontwikkeling is daarom voortgezet totdat een voldoende
uitgewerkte versie was verkregen om te kunnen toepassen op het pilot-gebied van Gelderse
Vallei en Eemmeer. Verdere ontwikkeling is nog nodig om te komen tot een robuuste
‘basisversie’ die in uiteenlopende stroomgebieden kan worden toegepast.

4.2

Opzet van prototype

4.2.1 Modulaire opzet van prototype
Zoals eerder al aangegeven wordt de KRW-Verkenner incrementeel ontwikkeld. Dit betekent
dat de opbouw van het prototype zo is dat voortschrijdend inzicht ten aanzien van
maatregelen en kennisregels eenvoudig kan worden geïmplementeerd. De User Interface (UI)
is zo opgebouwd dat wensen van de gebruiker eenvoudig doorgevoerd kunnen worden zonder
dat het nodig is het rekenhart aan te passen. Figuur 4.1 laat zien hoe het prototype er
schematisch uitziet. Beide onderdelen van het instrument zijn aan elkaar gekoppeld via een
MS Acces Database en via de code. Een doorsnee gebruiker zal doorgaans alleen de UI te
zien krijgen en niet de mogelijkheid hebben zelf de schematisatie aan te passen of
maatregelen toe te voegen. Dit blijft vooralsnog voorbehouden aan de beheerder van de
KRW-Verkenner van de betreffende toepassing.
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Database en code

User Interface
•
•
•

Figuur 4.1

Rekenhart
•
•

Presentatie referentiesituatie
Selectie maatregelen
Presentatie effecten van
maatregelen

Berekenen referentiesituatie
Berekenen effecten van
maatregelen
Berekenen nieuwe situatie

•

Schematisch overzicht van opbouw prototype

Om een beter idee te krijgen van het verloop van de berekening staat in Figuur 4.2 beschreven
hoe de berekening in het rekenhart schematisch verloopt. Bij het opstarten van het instrument
wordt automatisch de referentiesituatie berekend en gepresenteerd in de UI. Vanuit deze
referentiesituatie kan de gebruiker vervolgens zijn maatregelpakket gaan samenstellen. De
gebruiker selecteert zijn maatregelen in de UI door simpelweg op deze maatregel te klikken.
In de database is voor ieder van de maatregelen gedefinieerd wat het effect is op de
schematisatie en/of de afzonderlijke kwaliteitselementen. Op basis van deze informatie wordt
vervolgens bepaald wat de situatie na selectie van maatregelen is. Dit wordt via de UI aan de
gebruiker getoond.

Rekenhart

Selectie
maatregel(en)

UI

Netwerk /
hydrologie
Initializatie
Inlezen Db

He, Vgem,
D50

Q

Berekenen
waterbalans

Itereren
H-evenwicht

Vóór
Bepalen
klassen

Klassen kwaliteitselementen
Vertalen
maatregelen

Presentatie
resultaten
He, Vgem,
D50

Na
Samenvatten
uitvoer

Figuur 4.2

Bepalen
klassen

Itereren
H-evenwicht

Q
Berekenen
waterbalans

Schematisch overzicht van het berekenen van de ffecten van maatregelen

Alle informatie die nodig is om de berekeningen in het rekenhart uit te voeren, wordt
ingevoerd in de MS Acces database. Deze database bestaat uit een groot aantal tabellen dat
door de beheerder kan worden ingevuld en later aangepast. In het deelrapport ‘ontwikkeling
van prototype’ wordt in meer detail aangegeven aan welke eisen de in te vullen informatie
moet voldoen en hoe deze moet worden ingevoerd. Voor een groot aantal tabellen geldt dat de
beheerder deze zelfstandig kan aanpassen, maar in een aantal gevallen zal de programmeur
betrokken moeten worden om de aanpassingen door te voeren. Dit laatste geldt met name
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voor het doorvoeren van aanpassingen in de kennisregels of voor het toevoegen van
kennisregels. In grote lijnen zijn de volgende tabellen te onderscheiden in de database:
Karakteristieken van het stroomgebied en de hydrologische schematisatie
• tabel met overzicht van waterlichamen in stroomgebied (Waterbodies)
• tabel met netwerk (Network)
• tabel met karakteristieken voor afwateringsgebieden (Basins_hyd)
• tabel met karakteristieken voor waterlopen (Bodies_hyd)
• tabel met profielen (Profiles)
• tabel met mate waarin vegetatie aanwezig is in profiel (Sections)
Kennisregels
• tabellen met afzonderlijke kennisregels voor beken en meren
− macrofauna
− macrofyten
− vissen
− fytoplankton
Specificatie van de maatregelen
• tabel met generieke maatregelen en voor ieder van die maatregelen de overige effecten
(Interventionsgeneric)
• tabel met maatregelen voor ieder waterlichaam en voor ieder van die maatregelen de
overige effecten (Interventionsspecific)
• tabel met maatregelen die elkaar uitsluiten (Exclusionsspecific of Exclusionsgeneric)
• tabel met overzicht van effecten per maatregel (Interventionsdetails)

4.2.2 Opzet van user-interface
De gebruiksmogelijkheden van de KRW-Verkenner worden ontsloten met behulp van de
user-interface. Het ‘centrale scherm’ van de user-interface is getoond in Figuur 4.2. De userinterface is opgedeeld in een aantal functionele blokken. Hun functie en samenhang wordt
hieronder toegelicht.
Rechtsboven in het scherm is een blok ‘doelrealisatie’ opgenomen. In dit gedeelte wordt een
kaart getoond met daarop de verschillende waterlichamen binnen het stroomgebied. In het
prototype zijn twee typen kaarten onderscheiden, die met behulp van tabbladen worden
ontsloten. Met het tabblad ‘ecologische toestand’ wordt toegang gekregen tot de kaarten over
de ecologische kwaliteit. Getoond worden de scores op een schaal van slecht tot zeer goed (de
vijf klassen van de KRW-beoordeling) voor de totale ecologische kwaliteit alsmede voor de
vier biologische kwaliteitselementen. Het tabblad ‘concentraties stoffen’ geeft toegang tot de
berekende concentraties van N en P. Dit tabblad biedt al een opstapje naar een tabblad over de
chemische toestand in geval de KRW-Verkenner wordt verbreed met prioritaire stoffen.
Daarnaast is in de user-interface nog ruimte opengelaten voor een tabblad over de
hydromorfologische toestand. In dit blok kan de gebruiker tevens een samenvatting krijgen
van de effecten voor het totale stroomgebied door op de knop met het rode €-teken te klikken.
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Figuur 4.2

Centrale scherm van user-interface van KRW-Verkenner

Rechtsonder de kaart is een blok ‘diagnose’ opgenomen. Hier wordt voor een geselecteerd
waterlichaam de score getoond van de vier kwaliteitselementen: fytoplankton, macrofyten,
macrofauna en vissen. Dit blok geeft zicht op welk kwaliteitselement bepalend is voor de
beoordeling van de ecologische kwaliteit van het waterlichaam. Daarnaast wordt in dit blok
aangegeven wat de totale kosten zijn van het gekozen maatregelpakket voor het
desbetreffende waterlichaam en hoe kosteneffectief dit pakket is.
Links in het scherm is een blok maatregelen opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen generieke en specifieke maatregelen. Specifieke maatregelen hebben betrekking op het
geselecteerde waterlichaam. Generieke maatregelen zullen veelal betrekking hebben op het
gehele stroomgebied, of in ieder geval op meer dan één waterlichaam. De user-interface toont
de lijst van beschikbare maatregelen. In de verschillende kolommen van de lijst is nadere
informatie opgenomen over maatregelen. Dat kunnen bijvoorbeeld een nadere omschrijving
van de kenmerken van de maatregel of scores op bepaalde criteria zijn. Via het menu biedt de
KRW-Verkenner de gebruiker de mogelijkheid een zelf samengesteld pakket te bewaren en
later weer te selecteren door middel van het ‘pull down’ menu boven het overzicht van
maatregelen. Bij het opstarten vindt de gebruiker hier ook een aantal van tevoren
samengestelde maatregelpakketten die in het geval van Vallei & Eem aansluiten bij de
scenariostudie KRW/NBW van het waterschap.
De menubalk bovenaan in het scherm geeft ondermeer toegang tot de rapportfunctie van de
KRW-Verkenner. Er kan een keuze gemaakt wordt tussen een samenvatting en een uitgebreid
rapport. Ook geeft de menubalk toegang tot een aantal opties, zoals de taal van de userinterface.
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4.3

Gebruiksmogelijkheden van KRW-Verkenner

4.3.1 Inzet van KRW-verkenner bij uitvoering van analyses
Met de inzet van de KRW-Verkenner kunnen de volgende stappen in het beleidsproces
worden ondersteund:
1. Vastleggen/presenteren van de huidige situatie c.q. de verwachte situatie in 2015 bij
voortzetting van het huidige beleid Wat is de verwachte ecologische kwaliteit (welke
klasse) van de individuele waterlichamen binnen het stroomgebied zonder dat
aanvullende maatregelen worden getroffen?
2. Maken van een diagnose van de knelpunten ten aanzien van de ecologische kwaliteit
binnen het stroomgebied op basis van een analyse van de verschillende kaarten met de
scores voor de ecologische kwaliteit en de vier biologische kwaliteitselementen. Voor
welke waterlichamen en biologische kwaliteitselementen voldoet de score nog niet aan de
eisen?
3. Op grond van de diagnose kan worden besloten om één of meer generieke maatregelen te
treffen of om in te zoomen op een specifiek waterlichaam. Wanneer op de kaart een
bepaald waterlichaam wordt aangeklikt wordt daarmee het blok diagnose voor het
betreffende waterlichaam geactiveerd. Bovendien wordt dan de lijst van specifieke
maatregelen voor het geselecteerde waterlichaam getoond. Binnen deze lijst kan de
gebruiker één of meer maatregelen selecteren (of weer deselecteren).
4. Bepalen van de gecombineerde effecten van geselecteerde maatregelen. In het blok
diagnose wordt direct getoond in hoeverre de scores op de kwaliteitselementen
veranderen bij het treffen van maatregelen. Daarnaast wordt in beeld gebracht wat de
totale kosten zijn van de geselecteerde maatregelen.
5. Vergelijken van verschillende maatregelpakketten met hun verschillen in kosten en mate
van doelbereiking.

4.3.2 Iteratieve ontwikkeling van alternatieve maatregelpakketten
Het beoordelen van de mate van doelbereiking en het selecteren van maatregelen uit de lijsten
van beschikbare maatregelen vormt een iteratief proces. Een gebruiker kan verschillende
maatregelpakketten definiëren met de bijbehorende doelrealisatie en kosten. De KRWVerkenner biedt de mogelijkheid om dergelijke maatregelpakketten op te slaan. Daarmee zijn
deze maatregelpakketten beschikbaar voor beoordeling door andere partijen. Ook kan zo’n
opgeslagen maatregelpakket de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van alternatieve
maatregelpakketten. Zo kunnen partijen amendementen opstellen voor reeds voorbereide
scenario’s of maatregelpakketten en deze analyseren op hun kosten en mate van
doelbereiking. Hierin ligt ook een meerwaarde van de KRW-Verkenner ten opzichte van een
traditioneel eindrapport waarin alternatieven met hun effecten zijn uitgewerkt maar
betrokkenen weinig mogelijkheden om alternatieven te definiëren laat staan te analyseren.

4.4

Flexibiliteit van het instrument

4.4.1 Mogelijkheden tot aanpassing en aanvulling van prototype
Het ontwikkelde prototype is modulair van opzet. Invoergegevens zoals gebiedskenmerken
alsook kenmerken van maatregelen zijn opgenomen in de database Aanpassingen en
aanvullingen van functionaliteit zijn daarom relatief eenvoudig door te voeren. Voor het
aanpassen en aanvullen van het prototype wordt hieronder voor ieder van de eerder
aangegeven aspecten globaal beschreven wat de inspanningen zijn.
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Karakteristieken van het stroomgebied en de hydrologische schematisatie
In een stroomgebied kan een nieuw waterlichaam simpel worden toegevoegd door de tabel
‘Waterbodies’ uit te breiden. Tegelijkertijd moet in de tabel ‘Network’ worden aangegeven
hoe dit nieuwe waterlichaam gekoppeld is aan de reeds bestaande waterlichamen. Door
vervolgens in de tabellen ‘Bodies_hyd’ en ‘Basins_hyd’ informatie op te nemen over de
specifieke kenmerken van het waterlichaam is het waterlichaam toegevoegd aan de
schematisatie.
Kennisregels
Op dit moment zijn voor een aantal typen maatregelen voor een beperkt aantal watertypen
kennisregels aanwezig in de KRW-Verkenner. Indien nader onderzoek aangeeft dat de
parameters of klassen voor deze kennisregels wijzigen ten opzichte van hetgeen nu gebruikt is
in de Verkenner, kunnen deze waarden eenvoudig worden aangepast in de desbetreffende
tabellen. In het deelrapport ‘ontwikkeling van prototype’ staat in meer detail beschreven waar
deze parameters moeten worden gewijzigd. Als nader onderzoek uitwijst dat de kennisregel
anders gedefinieerd moet worden, moet dit opnieuw worden geprogrammeerd.
Specificatie van de maatregelen
Maatregelen kunnen worden toegevoegd door uitbreiding van de tabel ‘Interventionsgeneric’
of ‘Interventionsspecific’. Per maatregel moet worden gespecificeerd in welk waterlichaam
deze gelegen is en welke kennisregel op deze maatregel van toepassing is. Vervolgens kunnen
de overige effecten worden ingevuld. Dit betekent wel dat slechts maatregelen kunnen
worden toegevoegd waarvoor de kennisregels al zijn opgenomen in de KRW-Verkenner. Wel
kan eenvoudig worden gevarieerd met de intensiteit van de maatregel. Zo is bijvoorbeeld
eenvoudig de maatregel ‘Bufferstroken 60%’ in beken toe te voegen. De overige effecten
(zoals bijvoorbeeld kosten) voor de maatregelen kunnen worden uitgebreid door deze toe te
voegen aan de tabel ‘Interventionsdetail’. Deze informatie moet dan eveneens worden
toegevoegd aan de tabellen voor de afzonderlijke maatregelen.
De KRW-Verkenner biedt de gebruiker de mogelijkheid per maatregel informatie op te
vragen. Deze informatie is opgeslagen in html vorm en kan zeer eenvoudig buiten de KRWVerkenner gewijzigd worden. Ditzelfde geldt voor het rapport dat is op te vragen in de
Verkenner. Welke informatie daarin wordt opgenomen is geheel aan de beheerder.

4.4.2 Toepassing van prototype op nieuw stroomgebied
Het ontwikkelde prototype kan in beginsel worden toegepast op andere stroomgebieden, mits
de beschikbare kennisregels voor maatregelen resp. ecologische kwaliteit van waterlichamen
ook geldig zijn in zo’n ander stroomgebied. Is dat niet het geval dan gelden de opmerkingen
over aanpassingen en aanvullingen voor de kennisregels uit sectie 4.4.1.
De toepassing op een nieuw stroomgebied vergt de verzameling en ordening van de volgende
typen gegevens, wederom voor ieder van de eerder aangegeven aspecten:
Karakteristieken van het stroomgebied en de hydrologische schematisatie
• Een overzicht van de waterlichamen in het stroomgebied.
• Voor ieder van de waterlichamen moeten in ieder geval onderstaande karakteristieken
worden aangegeven:
− Watertype
− Lengte, helling en aantal stuwen
− Typen dwarsprofiel en de gemiddelde breedte van dat profiel over het waterlichaam
− Vegetatie en ruwheid
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•
•

− Kenmerken van het afwateringsgebied
Randvoorwaarden voor de hydrologische situatie
Randvoorwaarden voor N- en P-gehaltes

Kennisregels
Als de kennisregels voor Vallei & Eem ook van toepassing kunnen zijn op het nieuwe
stroomgebied is het mogelijk de KRW-Verkenner te gebruiken zonder vervoerende
aanpassingen. Als in het nieuwe stroomgebied andere watertypes aanwezig zijn of andere
type maatregelen van toepassing zijn, zullen nieuwe kennisregels moeten worden ontworpen.
Deze zullen vervolgens moeten worden geprogrammeerd in de KRW-Verkenner.
Specificatie van de maatregelen
De specificatie van de maatregelen is afhankelijk van het gewenste type maatregel. Als het
type op hetzelfde watertype is toegepast in Vallei & Eem kunnen de maatregelen worden
toegevoegd aan de database op de manier die beschreven is in 4.4.1. Indien er sprake is van
nieuwe maatregelen zal opnieuw moeten worden bekeken hoe de effecten van deze
maatregelen te definiëren. Afhankelijk van het type maatregel kan dit opgelost worden in de
database of moet het effect opnieuw geprogrammeerd worden.

4.4.3 Zorgdragen voor een gemeenschappelijke informatiebasis
De meeste gegevens van de KRW-Verkenner zijn opgenomen in databases. Dat betekent dat
de meeste informatie door een goedingevoerde gebruiker kan worden gewijzigd. Wil de
KRW-Verkenner functioneren als een gemeenschappelijke kennis- en informatiebasis ten
aanzien van de effectiviteit van maatregelen dan is het zaak terughoudend te zijn in het
individueel veranderen van allerlei invoergegevens. Immers er ontstaan dan impliciet
verschillende versies van de KRW-Verkenner waardoor de resultaten niet langer vergelijkbaar
zijn. Het is daarom belangrijk dat in een concrete toepassing één of enkele personen belast
zijn met het bewaken van de inhoud van de KRW-Verkenner. Deze ‘redacteur’ van de KRWVerkenner draagt zorg voor het verwerken van nieuwe inzichten, het toevoegen van nieuwe
maatregelen, e.d. Er is dan sprake van een ‘levend instrument’ (vergelijk een levend
document bij een rapport) waarin de beschikbare kennis over maatregelen en ecologische
doelbereiking op een samenhangende manier is gebundeld.

4.5

Reflectie op ontwikkelde prototype

4.5.1 Reflectie op proces van ontwikkeling
Om beleidsondersteunende tools als de KRW-Verkenner met succes te kunnen ontwikkelen
en toepassen binnen interactieve beleidsprocessen moet aan een aantal voorwaarden worden
voldaan (AQUEST, 1998):
• Een tool moet daadwerkelijk ondersteuning bieden bij de verschillende stappen in het
beleidsproces.Dit vergt ondermeer een helder begrip welke stappen in het proces aan de
orde zijn en wat de informatiebehoeften is van actoren in die verschillende stappen.
• Het is belangrijk dat het tool participatief wordt ontwikkeld, d.w.z. met daadwerkelijke
inbreng van de beoogde gebruikers. Op die manier ontstaat bij betrokkenen een beter
begrip van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de tool. Dit geldt zowel voor de
ontwikkeling van een ‘generieke’ tool als voor de regiospecifieke invulling ervan.
• Het ontwikkelen van een tool moet worden opgezet als een incrementeel proces en niet
als een technisch uitvoeringsproject. Het is zelden op voorhand geheel duidelijk wat een

34

tool moet kunnen en op welke manier de tool zal worden ingezet. Het gaat bij de
(incrementele) ontwikkeling van een tool feitelijk om een gezamenlijk leerproces.
Bij de opzet van het project en bij de daadwerkelijke ontwikkeling van het prototype is en
wordt rekening gehouden met deze voorwaarden. De KRW-Verkenner speelt in op de
informatiebehoefte van actoren. Voor een deel is deze informatiebehoefte vooraf te voorzien,
voor een deel moet deze in het interactieve beleidsproces nader gespecificeerd worden. Voor
de KRW-verkenner betekent dit dat een zekere kern aan het begin van het proces beschikbaar
kan worden gemaakt, maar dat de verdere invulling, aanpassing en toepassing ervan moet
gebeuren door of in samenspraak met de betrokken actoren. De ontwikkeling en toepassing
van de KRW-verkenner is daarom zelf ook een interactief en iteratief proces waar
belanghebbenden een actieve rol in moeten spelen.
In fase 1 van het project is gewerkt aan het ontwikkelen van genoemde kern. Bij de
ontwikkeling van die kern zijn potentiële gebruikers betrokken via de gebruikersgroep.
Daarmee is een participatief traject resp. een gezamenlijk leerproces in gang gezet. Bij de
verdere ontwikkeling van de KRW-Verkenner en de toepassing op nieuwe pilot-gebieden in
het kader van lopende beleidsprocessen zal de interactie met gebruikers moeten worden
geïntensiveerd en verdiept. Dit om te waarborgen dat de ontwikkeling van de KRWVerkenner goed is afgestemd op de behoeften van de gebruikers.

4.5.2 Reflectie op ontwikkelde functionaliteit
De ontwikkeling van het prototype gedurende fase 1 was erop gericht te analyseren of het
concept van een Blokkendoos ook geschikt is (te maken) voor de ondersteuning van de
implementatie van de KRW. Om die reden beperkte het prototype zich tot de ecologische
toestand van waterlichamen en waren ook anderszins bewust beperkingen aangehouden bij de
te ontwikkelen functionaliteit van het prototype. Uit de toepassing op het pilot-gebied kan
worden geconcludeerd dat het concept van een Blokkendoos ook voor de implementatie van
de KRW kan werken. Wel is voor een breed inzetbaar instrument een verdere ontwikkeling
van functionaliteit nodig. Dan gaat het name om een verbreding op de volgende onderdelen:
•
•

•

•

Het prototype richtte zich op beken en meren. Een verbreding naar peilbeheerste
watersystemen van laag Nederland is gewenst. Daarbij behoren ook kennisregels voor de
ecologische kwaliteit van de verschillende typen waterlichaam binnen dat gebied.
Het prototype richtte zich op de ecologische toestand van waterlichamen. Van
verschillende kanten is aangedrongen op een verbreding naar de chemische toestand
(prioritaire stoffen). Daarbij hoort ook een verbreding van het type maatregelen van
voornamelijk inrichting- en herstelmaatregelen naar emissiemaatregelen.
In het prototype was slechts een beperkt aantal beoordelingscriteria opgenomen. De
opname van deze criteria in het prototype had vooral een illustratieve functie. Voor de
ondersteuning van de afweging van maatregelpakketten is een uitbreiding nodig van het
aantal beoordelingscriteria.
De KRW-Verkenner bevat een grote hoeveelheid aan informatie over de toestand van
waterlichamen en de effecten van maatregelen. In het prototype is reeds een beperkte
uitwerking gegeven aan de rapportfunctie met behulp waarvan deze gegevens
overzichtelijk kunnen worden samengevat en gerapporteerd. Een verdere uitwerking van
de rapportfunctie, in nauwe samenspraak met de gebruiker, is nodig.
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5.

Toepassing op Gelderse Vallei en Eemmeer

Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak en resultaten van de toepassing van de KRW-Verkenner op
het pilot-gebied van Gelderse Vallei en Eem. Deze toepassing heeft tot doel de haalbaarheid
van het concept van de KRW-Verkenner vast te stellen en de gebruiksmogelijkheden van de
KRW-Verkenner te illustreren.

5.1

Uitgangspunten en aanpak van pilot-studie

Het prototype van de KRW-Verkenner is ontwikkeld en toegepast op het gebied van de
Gelderse Vallei en het Eemmeer. Dit gebied is als pilot gekozen omdat relatief veel gegevens
voorhanden waren en bovendien reeds samenwerkingsverbanden bestonden in het kader van
het BEZEM-project tussen de waterbeheerders (Waterschap Vallei en Eem, Regionale Dienst
IJsselmeergebied) en de projectgroep. De toepassing op het pilot-gebied heeft vooral tot doel
om de haalbaarheid van het concept van de KRW-Verkenner te toetsen. Daarnaast kunnen
met de toepassing op een concreet stroomgebied de gebruiksmogelijkheden van de KRWVerkenner goed in beeld worden gebracht.
Omdat de toepassing op het pilot-gebied is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van
het prototype is bewust een aantal beperkingen aangehouden (het gaat tenslotte om het
ontwikkelen en toetsen van een prototype). Zo is het prototype beperkt gebleven tot de
ecologische toestand en is een relatief beperkte set van maatregelen uitgewerkt. De toepassing
op het pilot-gebied mag dan ook niet worden opgevat als een complete studie van de
ecologische kwaliteit van het stroomgebied.
Met inachtneming van deze beperkingen is gepoogd een zo realistisch mogelijke studie uit te
voeren. Waar mogelijk is in de opzet van de pilot-studie aangesloten op lopende
beleidsinspanningen van de beheerders. Het gaat dan ondermeer om de scenariostudie
KRW/NBW van het waterschap Vallei en Eem en om de onderzoeken in het kader van het
BEZEM-project.

Figuur 5.1: Overzichtskaart van pilot-gebied Gelderse Vallei en Eemmeer
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5.2

Beschrijving van het pilot-gebied

5.2.1 Schematisering van het pilot-gebied
Het pilot-gebied Gelderse Vallei en Eemmeer wordt in het westen en oosten begrensd door
respectievelijk de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. In het zuiden ligt de Nederrijn en in het
noorden van het gebied stroomt de Eem uit in het Eemmeer zie figuur 5.1. De schematisatie
ten behoeve van het hydrologisch model van het gebied is getoond in Figuur 5.2. De figuur
laat de verschillende beschouwde waterlichamen zien tezamen met het gebied dat op deze
waterlichamen afwatert. In het gebied liggen 7 RWZI’s; in het zuiden ligt een inlaat waar
water uit de Nederrijn het Valleikanaal kan worden ingelaten. Het zuidoosten van het
beheersgebied van Vallei en Eem (o.a. Heelsumse Beek) is niet opgenomen in de
schematisering, omdat dit gebied afwatert op de Nederrijn.

")

")
")

")

")

")

")

")

Figuur 5.2: Schematisering van pilot-gebied van Gelderse Vallei en Eemmeer.
De verschillende KRW waterlichamen in het gebied zijn getoond in Tabel 5.1 Per
waterlichaam is het KRW watertype aangegeven alsmede de lengte van de KRW
waterlichamen en de lengte van de erop afwaterende primaire watergangen.
Tabel 5.1 KRW type en lengte van de waterlichamen in het gebied.
Naam

KRW-type

Wiel en Middelwetering
Eem
Eemnesservaart
Valleikanaal
Esvelder en Hoevelakense beek
Benedenloop Barneveldse beek
Barneveldse beek
Woudenbergse grift en Heiligenbergerbeek
Modder- en Morsterbeek
Lunterse beek
Arkervaart
Eemmeer

M3
R6
M3
R6
R5
R6
R5
R5
R5
R5
M7
M14

Lengte KRW waterlichaam
(km)
5.1
19.0
4.1
28.5
18.0
6.2
16.0
25.6
8.8
15.9
2.0

Totale lengte primaire watergangen
in afwateringsgebied (km)
91.2
132.3
37.0
155.5
93.7
11.8
72.2
72.4
37.6
57.2
19.2
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5.2.2 Bronnen van gebruikte gegevens
De ontwikkeling van de KRW-Verkenner beoogt een instrument op te leveren dat in
uiteenlopende stroomgebieden in Nederland kan worden toegepast. Beschikbaarheid van
benodigde gegevens is daarbij een belangrijk punt. Gekozen is daarom voor een flexibele
opzet, waarbij de KRW-Verkenner zo veel mogelijk wordt gevoed met landelijk beschikbare
gegevens. Deze informatie kan altijd worden overschreven met betere of meer specifieke
informatie wanneer die regionaal beschikbaar is
Bij de landelijk beschikbare gegevens gaat het onder meer om de resultaten uit de reeds
uitgevoerde KRW inventarisaties (artikel 5 rapportage). Verder is gebruik gemaakt van het
RIZA instrumentarium NAGROM-MONA-MOZART voor schatting van de in de
modellering gebruikte debieten. Waarden voor de uitspoeling van stikstof en fosfaat zijn uit
het (landelijke) model STONE afkomstig. De gegevens met betrekking tot het effluent van de
RWZI’s komen uit de landelijke RWZI database beheerd door het CBS.
In samenwerking met het Waterschap Vallei en Eem zijn de in het model gebruikte
afwateringseenheden begrensd. De definitie van de maatregelen en de schatting van de
bijbehorende kosten zijn eveneens in samenwerking met het waterschap opgesteld.

5.2.3 Ecologische kwaliteit van het pilot-gebied
De ecologische kwaliteit van de verschillende waterlichamen in het pilot-gebied is
opgenomen in Artikel 5 rapportage Rijn-Midden. De kwaliteit van de waterlichamen loopt
uiteen van slecht tot matig (zie ook figuur 5.3.)

Figuur 5.3: Huidige ecologische toestand waterlichamen Gelderse Vallei en Eemmeer
De belangrijkste oorzaken van de slechte tot matige kwaliteit van de beken zijn de grote mate
van eutrofiering, de hydromorfologische toestand en de wijze van schoning van de beken. De
situatie verschilt tussen de boven- en benedenlopen van de beken in de Gelderse Vallei:
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Beekjes in het licht hellende zandgebied langs de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug
In de Gelderse vallei voeren de beken weinig tot geen kwelwater af dat afkomstig is uit
diepere grondwaterlagen. Dat betekent dat de afvoer in de zomer meestal klein is en er
periodiek zelfs geheel geen afvoer meer aanwezig is. De dynamiek van de afvoer is derhalve
groot, van geen afvoer in de zomer tot grote piekafvoeren in de winter en vroege voorjaar. De
dynamiek is groter dan voor de natuurlijke beken van dit type, omdat de natuurlijke berging in
de beek verminderd is doordat er geen oevers en land meer kan onderlopen. Stroomremmende
obstakels zijn in de beek niet meer aanwezig. De beken zijn meestal gestuwd, dit reduceert
weliswaar de sterke dynamiek, maar neemt ook de natuurlijke stroming weg. Ook een
onnatuurlijk lengte- en dwarsprofiel dragen bij aan een slechte hydromorfologische toestand.
De beken zijn tevens veel te diep en te smal; een breedte-diepteverhouding van 50 wordt lang
niet meer gehaald. De beken zijn hierdoor arm aan variatie in biotopen. Dit leidt er toe dat er
nauwelijks of geen kenmerkende soorten voor beken meer aanwezig zijn; dit geldt zowel voor
macrofauna, vis als vegetatie. Soms zijn de levensgemeenschappen nog wel sterk ontwikkeld,
maar dan vooral met algemeen voorkomende slootsoorten. In de zomer leidt de geringe afvoer
tot eutrofe en draadalgenrijke beken, met een levensgemeenschap van het sloottype.
Midden- en benedenlopen, gelegen in de lagere delen van de vallei
De midden en benedenlopen in de Gelderse vallei zijn alle sterk hydromorfologisch beïnvloed
door normalisatie en kanalisatie. Alle beken zijn bovendien gestuwd. De variatie aan biotopen
is hierdoor minimaal en door het wegvallen van de stroming (behalve tijdens grote afvoeren)
komt er een kanaalachtige levensgemeenschap voor. Door de modderbodem kan het water ’s
nachts bijna zuurstofloos worden, terwijl overdag oververzadiging kan optreden. Dit leid
vooral in het najaar tot een slechte ecologische kwaliteit. Uit visstandonderzoek blijkt dat het
aantal kg/ha vis laag is, maar dat er wel een vrij grote diversiteit aan vis aanwezig is.
Typische beeksoorten komen echter weinig voor. De IBI score is matig tot goed. Veel
voorkomende soorten zijn blankvoorn, brasem, riviergrondel en baars.

5.3

Analyse van knelpunten m.b.t. ecologische kwaliteit

Met behulp van de KRW-Verkenner is de huidige situatie geanalyseerd, dat is de situatie
zonder dat maatregelen zijn uitgevoerd. De resultaten voor de ecologische kwaliteit zijn
getoond in figuur 5.4.

Figuur 5.4

Berekende ecologische kwaliteit van waterlichamen in huidige situatie
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De berekende ecologische kwaliteit loopt uiteen van slecht tot matig. Voor de meeste
waterlichamen wordt de score ‘ontoereikend’ berekend. Een score ‘slecht’ wordt berekend
voor het Eemmeer en de Woudenbergse Grift en Heiligenbergerbeek, terwijl voor de
Barneveldse beek de score ‘matig’ wordt berekend. De berekende scores voor de beken
worden vooral bepaald door de scores op het kwaliteitselement vissen. Voor het Eemmeer
daarentegen is de score ‘slecht’ terug te voeren tot de slechte scores voor fytoplankton en
macrofyten.
De KRW-Verkenner berekent naast de ‘overall’ ecologische kwaliteit ook scores op de
verschillende kwaliteitselementen. De resultaten voor vissen en macrofyten zijn getoond in
figuur 5.5. Voor vissen wordt voor de meeste beken en het Eemmeer een score ‘ontoereikend’
berekend. Uitzonderingen op dit globale beeld zijn de Barneveldse beek met een score ‘matig’
en de Woudenbergse grift en Heiligenbergerbeek met de score ‘slecht’. Voor de macrofyten is
het beeld veel gedifferentieerder. Voor de meeste beken wordt een score matig tot goed
berekend. Dit oordeel is mogelijk wat geflatteerd omdat de beoordeling met kennisregels
alleen rekening houdt met de deelmaatlat voor soortensamenstelling en (nog) niet met die
voor abundantie. Voor het Eemmeer wordt voor de macrofyten een score ‘slecht’ berekend.

Berekende biologische kwaliteit voor vissen

Figuur 5.5

Berekende biologische kwaliteit voor macrofyten

Berekende biologische kwaliteit van vissen en macrofyten in huidige situatie

In Figuur 5.6 zijn de berekende scores voor macrofauna resp. fytoplankton getoond. Voor
macrofauna zijn geen scores berekend voor het Eemmeer, omdat de beschikbare gegevens
(nog) onvoldoende waren om hiervoor kennisregels af te leiden. Voor de beken blijken de
berekende scores weinig te differentiëren; voor alle beken wordt een score ‘matig’ berekend.
Door kennisleemtes hebben de kennisregels voor macrofauna in beken nog alleen betrekking
op de deelmaatlat voor soortensamenstelling. Toevoeging van een kennisregel voor
abundantie leidt naar verwachting tot meer differentiatie.
Voor de beken wordt in de KRW-Verkenner geen score voor fytoplankton berekend omdat dit
kwaliteitselement voor stromende wateren minder relevant is. Voor het Eemmeer wordt wel
een score berekend voor fytoplankton, deze score is ‘slecht’.
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Berekende biologische kwaliteit voor macrofauna

Figuur 5.6
situatie

Berekende kwaliteit voor fytoplankton

Berekende biologische kwaliteit voor fytoplankton en macrofauna in huidige

De berekende scores voor ecologische kwaliteit vanuit de KRW-Verkenner kunnen in
beginsel worden vergeleken met de uitkomsten van de analyse van de artikel 5 rapportage,
zoals getoond in Figuur 5.3. Voor de artikel 5 rapportage is evenwel een iets andere
beoordelingssystematiek gehanteerd dan op basis van de conceptmaatlatten. De beoordeling
van de ecologische kwaliteit tussen beide gevallen kan daardoor per waterlichaam wat
afwijken. Voor het globale beeld zal het verschil in beoordelingssystematiek vermoedelijk
niet zo belangrijk zijn. Vergelijking van Figuur 5.3 en 5.4 laat zien dat bij beide gevallen de
ecologische kwaliteit uiteenloopt van ‘slecht’ tot ‘matig. De belangrijkste verschillen in de
beoordeling zitten bij de beken: de artikel 5 rapportage geeft voor een aantal beken een score
‘matig’, waar de KRW-Verkenner een waarde ‘ontoereikend’ berekent. Omdat de berekende
ecologische kwaliteit van beken sterk wordt bepaald door de scores op het kwaliteitselement
vissen worden verschillen in de ‘overall’ beoordeling vermoedelijk vooral door dit
kwaliteitselement bepaald. Het is op dit moment niet goed aan te geven in hoeverre
geconstateerde verschillen zijn terug te voeren tot verschillen in beoordelingssystematiek. Een
beoordeling van de huidige ecologische kwaliteit aan de hand van de conceptmaatlatten op
basis van monitoring gegevens kan hier duidelijkheid in scheppen. Een dergelijke validatie is
voorzien in het begin van fase 2.
Met de KRW-Verkenner worden naast de scores op ecologische kwaliteit ook
(zomergemiddelde) concentraties van N en P berekend. Deze nutriëntenconcentraties zijn
belangrijke stuurvariabelen voor de berekening van de ecologische kwaliteit van het
Eemmeer. Vergelijking met waarnemingen leert dat de berekende concentraties redelijk tot
goed aansluiten op de waarnemingen. Zo geldt voor bijv. Totaal-N dat de concentratie in de
Esvelder en Hoevelakense Beek inderdaad lager is dan voor de overige beken en beneden de
grens van 4.40 mg/l ligt.

Berekende concentraties van Totaal-P
Figuur 5.7

Berekende concentraties van Totaal -N

Berekende concentraties van N en P in huidige situatie
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5.4

Analyse van maatregelen en scenario’s

5.4.1 Overzicht van maatregelen en scenario’s
Ter verbetering van de ecologische kwaliteit van de waterlichamen is in samenspraak met de
waterbeheerders een aantal typen maatregelen uitgewerkt. Met behulp van de KRWVerkenner kunnen de effecten van deze maatregelen op de ecologische kwaliteit van de
verschillende waterlichamen worden vastgesteld. Tabel 5.2 geeft een overzicht van de in de
KRW-Verkenner opgenomen maatregelen.
Tabel 5.2

Overzicht van maatregelen in het pilot-gebied

Gelderse vallei
verbeteren rwzi’s
vierde trap
teeltvrije
grasbufferstroken
aanleggen
aanleg natuurvriendelijke oevers
aanleg 2-fasen
bedding
natuurvriendelijk ipv
standaard schonen

Het zuiveringsrendement van de rwzi’s wordt opgewaardeerd. De
fosfaatconcentraties in het effluent worden teruggebracht naar 0,2
mg/l.
Een 5 meter brede strook wordt aan weerszijden van beken en
primaire watergangen vrijgehouden van landbouw en bemesting.
De vaak steile en rechte oevers langs beken en sloten worden
vergraven tot flauwe oevers. Er ontstaan daardoor habitats voor
planten en organismen.
Genormaliseerde beken worden vergraven tot waterlopen met een
diepe permanent stroomvoerende geul in het midden en zeer flauwe
overstroombare oevers.
Onder meer de inzet van speciale apparatuur; het laten ‘staan’ van
drijvende waterplanten, afvoeren van maaisel, e.d. maken hier deel
van uit.

Eemmeer
visstandbeheer

aanleg diepe putten

enten waterplanten

Een maatregel waarbij door een drastische uitdunning van de
visstand de consumptie van algen door watervlooien wordt vergroot
en de bodemwoeling door grote vis afneemt.
Diepe putten kunnen functioneren als een sedimentatieval voor slib.
Voor dit doeleinde is het denkbaar dat diepe putten worden
aangelegd om gemakkelijk opwervelbare slib in een meer in een put
op te vangen. De effectiviteit van een slibvang wordt vooral bepaald
door het oppervlak en de diepte.
Het introduceren van een zaadbank kan de kolonisatie door
waterplanten aanzienlijk versnellen. Een meer moet hiervoor wel
voldoende doorzicht hebben.

In samenspraak met het waterschap is een drietal maatregelpakketten gedefinieerd die zo goed
mogelijk aansluiten bij de drie scenario’s die worden onderscheiden in de scenariostudie
KRW/NBW van het waterschap. De scenario’s verschillen onderling vooral in de intensiteit
waarmee maatregelen in het gebied worden getroffen. Daarnaast zijn er verschillen tussen de
scenario’s ten aanzien van het opnemen van maatregelen bij de RWZI’s in het gebied. Tabel
5.3 geeft een overzicht van de samenstelling van de drie maatregelpakketten waarvoor het
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(gezamenlijk) effect op ecologische kwaliteit is vastgesteld. De intensiteit waarmee
maatregelen worden getroffen is met behulp van percentages aangegeven.
Tabel 5.3

Samenstelling van onderzochte scenario’s c.q. maatregelpakketten.

Maatregel
teeltvrije bufferstroken
natuurvriendelijke oevers (eenzijdig)
2-fasen bedding
verbeteren RWZI’s (6 op Eem + Nijkerk)
natuurvriendelijk schonen

Minimum

Midden

Maximum

10%
30%
2%
25%

20%
50%
5%
ja
50%

40%
80%
10%
ja
90%

5.4.2 Effecten van doorgerekende maatregelen en scenario’s
Samenvatting van resultaten van doorgerekende scenario’s
In tabel 5.4 zijn enkele resultaten samengevat van de drie doorgerekende scenario’s c.q.
maatregelpakketten. Ter referentie zijn tevens de resultaten voor de huidige situatie getoond.
De verbetering in ecologische kwaliteit wordt gerepresenteerd door het aantal waterlichamen
waarvan de kwaliteit beter of gelijk is aan de aangegeven kwaliteitsklasse van slecht,
ontoereikend, matig resp. goed. Tevens geeft de tabel enig inzicht in het effect van
maatregelen op de nutriëntenconcentraties van het Eemmeer en worden de kosten van de
verschillende maatregelpakketten getoond. De grote sprong in kosten tussen het minimum en
middenscenario hangt samen met de hoge kosten verbonden aan uitvoering van de RWZImaatregelen.
Huidige
situatie
Ecologische kwaliteit
(aantal waterlichamen)
kwaliteit ≥ slecht
kwaliteit ≥ ontoereikend
kwaliteit ≥ matig
kwaliteit ≥ goed
Concentraties nutriënten
Eemmeer (mg/l)
Totaal _P
Totaal_N
Kosten (M€)

Minimum
scenario

Midden
scenario

Maximum
scenario

2
6
1

2
7

1
7
1

1
6
2

0.35
3.661
-

0.34
3.619
17

0.21
3.613
73

0.21
3.602
91

Toelichting op resultaten
De tabel laat zien dat omvangrijker maatregelpakketten leiden tot een (beperkte) verbetering
van ecologisch kwaliteit. Voor alle waterlichamen gaan de berekende scores voor ecologische
kwaliteit omhoog; alleen de verbetering is in de meeste gevallen niet voldoende om een
hogere klasse te bereiken. Het beeld van de ecologische kwaliteit is overigens gunstiger dan
de tabel aangeeft. Voor verschillende kwaliteitselementen is wel degelijk sprake van
aanzienlijke verbetering. De uitvoering van de verschillende maatregelpakketten leidt er
bijvoorbeeld toe dat de score voor macrofyten van de beken overal verbetert tot ‘goed’ (ten
aanzien van de soortensamenstelling).
Nadere analyse van de uitkomsten leert, dat voor alle doorgerekende situaties de score voor
het kwaliteitselement vissen de bepalende factor is voor de score van de ecologische kwaliteit
van de beken in het pilot-gebied. Voor het Eemmeer wordt de score van de ecologische
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kwaliteit afhankelijk van de beschouwde situatie bepaald door de score voor fytoplankton
en/of macrofyten.
Vergelijking van de huidige situatie met het minimum scenario lijkt op het eerste gezicht tot
een onlogisch effect te leiden. Voor één waterlichaam leidt de uitvoering van het minimum
scenario tot een verslechtering van de ecologische kwaliteit. Nadere analyse laat zien dat deze
verslechtering betrekking heeft op de Barneveldse beek. De score voor vissen in de
uitgangssituatie wordt hier voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van de Blankvoorn.
Deze vis gedijt goed in iets dieper water. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers neemt
het aandeel relatief diep water af, waardoor de aanwezigheid van de Blankvoorn terugloopt.
Dit leidt tot een iets lagere score voor vissen, waardoor net een klassengrens wordt
overschreden. Bij verdere intensivering van maatregelen bij het midden resp. het maximum
scenario neemt de score van vissen voor de Barneveldse beek overigens weer toe (ten gevolge
van het natuurvriendelijke schonen) waardoor de ecologische kwaliteit weer verbetert tot
‘matig’.
Het effect van de intensiteit waarmee maatregelen worden getroffen komt duidelijk tot
uitdrukking bij de scores op het kwaliteitselement vissen: hoe intensiever de maatregel, hoe
gunstiger de score. Voor macrofauna en macrofyten in beken heeft de intensiteit van
maatregelen (nog) geen invloed op de scores voor ecologische kwaliteit. Dit effect wordt
veroorzaakt door het feit dat de opgenomen kennisregels voor deze beide kwaliteitselementen
alleen betrekking hebben op de soortensamenstelling en niet op de abundantie. Uitvoering van
maatregelen leidt ongeacht de omvang van de maatregel tot meer variatie in habitats (zie ook
figuur 3.6). De verandering in de omvang van ‘hoogwaardiger’ habitats wordt echter nog niet
gewogen, omdat voor beide kwaliteitselementen er nog geen deelmaatlat voor abundantie is
opgenomen in de KRW-Verkenner. De verbetering in ecologische kwaliteit voor macrofyten
en macrofauna wordt bij maatregelen met een beperkte omvang dus enigszins overschat.
Uitvoering van de RWZI-maatregelen leidt tot een substantiële afname van de concentratie
van Totaal-P in het Eemmeer. Dit geeft een duidelijk betere score voor fytoplankton en in het
verlengde daarvan voor macrofyten en vissen. Wanneer in aanvulling daarop in het Eemmeer
ook de maatregelen ‘actief biologisch beheer’ en’ enten waterplanten’ worden getroffen dan
verbetert de score voor vissen zelfs tot ‘goed’. Het effect van deze laatste twee maatregelen
op macrofyten en fytoplankton is beperkter, zodat het totaal oordeel van de ecologische
kwaliteit nog ‘ontoereikend’ blijft (hoewel niet ver van de score ‘matig’). Zonder de RWZImaatregelen blijft de score voor fytoplankton van het Eemmeer slecht en komt de score voor
vissen – ook met de aanvullende maatregelen -niet hoger dan matig.
Voorlopige conclusies naar aanleiding van toepassing KRW-Verkenner
Het effect van de verschillende maatregelpakketten op de ecologische kwaliteit is hierboven
beschreven. Op grond van deze analyses kunnen voorlopige conclusies worden getrokken
over de mogelijkheden tot verbetering van de ecologische kwaliteit van het stroomgebied. Het
gaat daarbij om eerste voorlopige conclusies. Immers in fase 1 is nog geen complete studie
uitgevoerd van de ecologische kwaliteit van het pilot-gebied. De toepassing van de KRWVerkenner op het pilotgebied van Gelderse Vallei en Eemmeer kent een aantal beperkingen.
Enkele daarvan zoals het beperkte aantal typen maatregelen zijn vooraf bewust zo gekozen.
Andere, zoals de beperking van de kennisregels voor macrofyten van beken tot de deelmaatlat
voor soortensamenstelling zijn in de uitvoering van fase 1 gesteld.
Bij de interpretatie van de resultaten van de toepassing is het voorts goed te realiseren dat de
kennisregels binnen de KRW-Verkenner zijn gebaseerd op conceptmaatlatten; deze
maatlatten zijn nog concept en kunnen dus nog veranderen. De maatlatten hebben bovendien
betrekking op natuurlijke wateren als referentie/streefbeeld en stellen daarmee hoge eisen aan
abiotische randvoorwaarden. Veel, zo niet alle, waterlichamen binnen het pilot-gebied kunnen
als sterk veranderd worden aangemerkt. Daarbij behoren in beginsel minder hoge eisen aan
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abiotische randvoorwaarden. Dit betekent dat wanneer maatlatten voor niet-natuurlijke
wateren beschikbaar komen en hiervan kennisregels worden afgeleid, dat de verschillende
waterlichamen (en maatregelen) naar verwachting gunstiger zullen scoren.
Gelet op bovenstaande beperkingen kunnen de resultaten slechts voorlopig zijn en dienen
derhalve met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Temeer ook omdat de resultaten nog
in meer detail met de beheerders moeten worden doorgesproken. De toepassing van de KRWVerkenner heeft wel laten zien dat het concept van de KRW-Verkenner haalbaar is. Deze
toets, en dat was het hoofddoel van fase 1 van het project, is in de pilot met succes uitgevoerd.

5.5

Reflectie op uitkomsten

De toepassing op het pilot-gebied Gelderse Vallei en Eemmeer heeft laten zien dat met behulp
van landelijke model- en informatiesystemen een goede basis kan worden gelegd voor de
schematisering van het stroomgebied. Voor een nauwkeurige karakterisering van de
waterlichamen binnen het stroomgebied is echter aanvullende informatie nodig over
bijvoorbeeld de profielen van de verschillende beken, het voorkomen van stuwen, e.d..
Er zijn beperkte mogelijkheden om de resultaten van de KRW-Verkenner te valideren. Er kan
een vergelijking worden gemaakt tussen de met de KRW-Verkenner berekende ecologische
kwaliteit voor de huidige situatie en de beoordeling zoals die is opgenomen in de artikel 5
rapportage. Door verschillen in beoordelingssystematiek is het echter lastig de beide
beoordelingen direct met elkaar te vergelijken. Wat dat betreft is een nadere validatie gewenst
door gegevens van biologische monitoring te beoordelen aan de hand van de
conceptmaatlatten. Deze validatie is voorzien voor fase 2 van het project in het kader van een
voortzetting van de pilot voor het gebied van Gelderse Vallei en Eemmeer.
Voor het beoordelen van het effect van maatregelen is er binnen het pilot-gebied geen
informatiebasis beschikbaar om deze effecten te vergelijken met andere of eerdere studies
waarbij in meer detail naar het ecologisch functioneren van beken is gekeken. De werking van
de maatregelen is daarom binnen de projectgroep beoordeeld. Het is wenselijk deze
beoordeling te verbreden met deskundigen vanuit de waterbeheerders. In het voorstel voor
fase 2 is een dergelijk ‘review’ van kennisregels opgenomen.
Het beschouwde aantal typen maatregelen binnen is gegeven het pilot-karakter van fase 1
bewust beperkt gehouden. Naast de beschouwde regionale maatregelen zijn er ook andere
typen maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van ecologische
kwaliteit. Hierbij te denken aan maatregelen om de nutriëntenconcentraties te verlagen zoals
maatregelen in de landbouw. Het gaat dan om generiek landelijk beleid, waarop de regionale
maatregelen een aanvulling bieden. De biologische kwaliteit voor vissen kan bijvoorbeeld nog
verder verbeterd worden door het passeerbaar maken van migratiebarrieres zoals stuwen. In
fase 2 is een verbreding van het aantal typen maatregelen voorzien
De kennisregels voor macrofauna en macrofyten van beken zijn alleen gebaseerd op de
deelmaatlatten voor soortensamenstelling. Om het effect van de omvang van maatregelen als
natuurvriendelijke oevers beter tot uitdrukking te brengen dienen de kennisregels te worden
uitgebreid met deelmaatlatten voor abundantie. Een dergelijke uitbreiding is voorzien voor
fase 2.
De KRW-Verkenner is gericht op de waterlichamen die in de KRW-rapportage (zullen)
worden opgevoerd. Het aantal kilometers primaire waterloop binnen een beheersgebied is
groter dan het aantal kilometers dat als KRW-waterlichaam is aangemerkt. Dit onderscheid is
vooral van belang bij maatregelen die van invloed zijnop de stofbelasting zoals de introductie
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van teeltvrije grasbufferstroken. Dit type maatregelen wordt niet alleen getroffen binnen het
formele KRW-waterlichaam maar ook in de primiaire waterlopen binnen het
afwateringsgebied van zo’n waterlichaam. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het
bepalen van de kosten van maatregelen.
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6.

Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk wordt kort samengevat wat in fase 1 van het project ‘KRW-Verkenner’ is
bereikt. Tevens wordt een aantal uitgangspunten benoemd voor de beoogde verdere
ontwikkeling van de KRW-Verkenner. Meer details over de beoogde verdere ontwikkeling is
opgenomen in een separaat voorstel voor een fase 2/3 van het project.

6.1

Belangrijkste bevindingen van fase 1

Mogelijke rol van KRW-Verkenner in het beleidsproces
Het beoogde proces van implementatie van de KRW is geanalyseerd op mogelijke
aanknopingspunten voor de inzet van de KRW-Verkenner. De belangrijkste potenties voor de
inzet van de KRW-Verkenner liggen op het vlak van de ondersteuning van regionale
processen. De meeste regionale activiteiten zullen plaatsvinden in 2006 en 2007. Vanaf medio
2006 tot en met 2007 zou de KRW-Verkenner kunnen worden ingezet in (participatieve)
beleidsvoorbereiding gericht op de regionale uitwerking van doelen, maatregelen en
kostenafweging. De KRW-Verkenner kan in die periode een heel nuttige rol vervullen voor
bestuurders en ambtenaren verantwoordelijk voor het beleidsveld water. Het stelt hen
allereerst in staat om zelfstandig te onderzoeken en te leren over de kwaliteitsaspecten van het
regionale watersysteem. In tweede instantie biedt de KRW-Verkenner hen een hulpmiddel
voor het overleg met bestuurders/ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor aanpalende
beleidsvelden. Tijdige beschikbaarheid van een basisversie is dus cruciaal om een succesvolle
implementatie en gebruik van de KRW-Verkenner mogelijk te maken.
De KRW-Verkenner biedt dus goede potenties om te worden ingezet in regionale processen.
Maar hoe bereiken we dat de onderkende potenties ook daadwerkelijk worden benut?.
Gedurende fase 1 is al in redelijke mate aandacht gegeven aan communicatie over het project
om de bekendheid met en het draagvlak voor de KRW-Verkenner te vergroten. Geconstateerd
wordt ook dat het draagvlak voor een instrument als de KRW-Verkenner is toegenomen.
Gedurende fase 2 zal die communicatie moeten worden geïntensiveerd. De toepassing op het
pilot-gebied Gelderse Vallei en Eemmeer is daarbij een steuntje in de rug. Het stadium van
plannen en intenties is inmiddels met succes gepasseerd: er kunnen resultaten worden
getoond.
Eenvoudige methode voor bepalen van effecten op ecologische kwaliteit
Bij de KRW-Verkenner gaat het erom de resultaten van proces- en systeemstudies zodanig te
integreren en te aggregeren dat op een eenvoudige en doeltreffende manier inzicht kan
worden gegeven in de effectiviteit van mogelijke maatregelen. De opgave daarbij was om een
zodanige ‘afbeelding’ van ecologische kennis te krijgen in de KRW-verkenner dat deze niet
alleen hanteerbaar is in het beleidsproces maar dat deze ook wordt ondersteund of tenminste
geaccepteerd door de domeindeskundigen.
Uit de toepassing op het pilot-gebied van Gelderse Vallei en Eemmeer blijkt dat de
ontwikkelde methode werkt en tot betekenisvolle resultaten leidt. Aan de gewenste
beleidsmatige eenvoud wordt daarmee voldaan. Een toets of de ontwikkelde methode ook
breed wordt gedragen door de domeindeskundigen is voorzien voor fase 2.
Ten aanzien van de ontwikkelde methode is in fase 1 een goede basis gelegd. Er is een brede
range van maatregelen beschouwd en bij het pilot-gebied is sprake van uiteenlopende typen
waterlichamen. In die zin kan er vertrouwen zijn dat de ontwikkelde methode ook
operationeel te maken is voor andere typen maatregelen resp. andere watertypen. Bij het
afleiden van de kennisregels is wel gebleken dat op onderdelen sprake is van kennisleemten.
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Bij die onderdelen moet noodgedwongen worden teruggevallen op ‘expert judgement’.
Overigens is dat geen beperking van de ontwikkelde methode; integendeel de ontwikkelde
methode blijkt goed in staat om zo’n deskundigenoordeel te incorporeren. Wel is het
wenselijk om het deskundigenoordeel waar mogelijk te versterken door een soort van ‘peer
review’. Aan een dergelijke ‘validatie’ heeft het in fase 1 nog ontbroken.
Flexibel en gebruikersvriendelijk prototype
De ontwikkeling van het prototype gedurende fase 1 was erop gericht te onderzoeken of het
concept van een Blokkendoos ook geschikt is (te maken) voor de ondersteuning van de
implementatie van de KRW. Na een oriëntatie op gebruikerswensen bij regionale
waterbeheerders is via een iteratief en interactief proces (gebruikersgroep) een flexibel en
gebruikersvriendelijk prototype tot stand gebracht. De flexibele opzet van het prototype zal
ertoe bijdragen dat uitbreidingen van functionaliteit (aanvullende kennisregels voor nieuwe
watertypen en nieuwe maatregeltypen alsook een verbreding met de chemische toestand)
relatief eenvoudig zijn te implementeren. De ontwikkelde opzet van de user-interface zorgt
ervoor dat informatie over (ecologische) doelrealisatie, mogelijke maatregelen en de effecten
daarvan op een samenhangende en compacte manier worden gepresenteerd. Met het
ontwikkelde prototype is een goed vertrekpunt gerealiseerd voor een doelgerichte verdere
ontwikkeling van de KRW-Verkenner tot een basiversie.

Toepassing op pilot-gebied Gelderse Vallei en Eemmeer
In fase 1 van het project is het prototype van de KRW-Verkenner toegepast op het
stroomgebied van Gelderse Vallei en Eemmeer. Met de KRW-Verkenner zijn de effecten op
ecologische kwaliteit van beken en Eemmeer bepaald van een 8-tal verschillende typen
maatregelen (vooral inrichtings- en herstelmaatregelen). Deze maatregelen zijn gegroepeerd
in een drietal maatregelpakketten, waarbij de omvang van maatregelen is gevarieerd.
De huidige situatie wordt met de KRW-Verkenner redelijk tot goed beschreven. Het effect
van maatregelen sluit aan op de verwachting. Voor macrofyten en macrofauna in beken is nog
uitbreiding van de kennisregels nodig. Deze zijn nu slechts gebaseerd op de deelmaatlat voor
soortensamenstelling en nog niet op de deelmaatlat voor abundantie. De analyse van het pilotgebied kent nog een aantal beperkingen. De resultaten van de KRW-Verkenner zijn dan ook
nog voorlopig en dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Temeer ook omdat
de resultaten nog in meer detail met de beheerders moeten worden doorgesproken. De
toepassing van de KRW-Verkenner heeft wel laten zien dat het concept van de KRWVerkenner haalbaar is. Deze toets, en dat was het hoofddoel van fase 1 van het project, is in
de voorbeeldtoepassing op het stroomgebied van Gelderse Vallei en Eemmeer met succes
uitgevoerd.

6.2

Beoogde verdere ontwikkeling van KRW-Verkenner

Het gedurende fase 1 ontwikkelde prototype biedt een goede basis voor de ontwikkeling van
een basisversie van de KRW-Verkenner die zonder veel inspanning elders in Nederland moet
kunnen worden toegepast. Voor die verdere ontwikkeling in een tweede fase van het project is
een separaat voorstel ontwikkeld. In deze paragraaf worden de belangrijkste uitgangspunten
en elementen van dit voorstel kort beschreven en toegelicht
Verbreding van functionaliteit van prototype tot basisversie
Om te kunnen beschikken over een breed toepasbare basisversie van de KRW-Verkenner
dient de functionaliteit van de KRW-Verkenner op een aantal punten te worden verbreed:
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•

Het gaat dan ondermeer om een uitbreiding met kennisregels voor andere watertypen
dan de in fase 1 beschouwde beken en meren alsook om kennisregels voor andere
typen maatregelen.
• Verder is de behoefte geconstateerd aan het toevoegen van de chemische toestand
naast de reeds in het prototype opgenomen ecologische toestand.
• De kostenaspecten van maatregelen dienen verder te worden uitgediept. Hierbij moet
vooral de kosteneffectiviteit helder worden gedefinieerd en inzichtelijk worden
gemaakt.
• Tenslotte is er vraag naar niet alleen een beoordeling op criteria als ecologisch effect
en kosten maar ook naar een beoordeling op criteria als: de bijdrage aan WB21,
overige kosten en baten van de maatregelen, draagvlak etc. Ook hieraan wordt in de
2e fase aandacht besteed.
Deze uitbreidingen moeten tot stand worden gebracht door een verdere incrementele
ontwikkeling van KRW-Verkenner aan de hand van enkele goedgekozen pilots.
Verbreding van consortium met adviesbureaus
De ontwikkeling van de KRW-Verkenner gedurende fase 1 is uitgevoerd door een consortium
van kennisinstellingen. Bij de verdere ontwikkeling en toepassing van KRW-Verkenner wordt
inzet van adviesbureaus voorzien. Het gaat daarbij ondermeer om de inbreng van kennis en
ervaring vanuit de bureaus. Daarnaast wordt verwacht dat juist de adviesbureaus een
belangrijke rol zullen spelen bij de toepassing van de basisversie gedurende 2006 en 2007 in
het kader van de ondersteuning van het werk van regionale projectteams.
Intensievere aandacht voor kennisoverdracht en operationalisering
Het uiteindelijke oogmerk van de ontwikkeling van de KRW-Verkenner is dat de basisversie
van de KRW-Verkenner daadwerkelijk gaat worden toegepast in een groot aantal
deelstroomgebieden. Om een dergelijk toepassing goed mogelijk te maken zal gedurende fase
2 intensiever aandacht moeten worden gegeven aan operationalisering en kennisoverdracht.
De gedachten gaan daarbij onder meer uit naar de organisatie van cursussen voor
waterbeheerders en adviesbureaus.
Afstemming met het landelijke beleidsproces
Voor de KRW-Verkenner worden goed toepassingsmogelijkheden gezien bij de afstemming
van regionale processen en het landelijke beleidsproces. In dit kader is de relatie met het
project Afwegingskader van belang. De personele unies die in fase 1 bestonden tussen de
projecten KRW-Verkenner en Afwegingskader dienen dan ook te worden gecontinueerd.
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Bijlage A Implementatieproces van de KRW
A.1

Hoofdlijnen van het implementatieproces

Het werkprogramma WB21/KRW 2005-2009 schetst de planning van het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW). Het programma beschrijft ondermeer de mijlpalen en
activiteiten voor de opstelling van de stroomgebiedsbeheersplannen (zie Tabel A.1).
Tabel A.1

Overzicht van mijlpalen uit Werkprogramma WB21/KRW 2005-2009
Vereiste mijlpalen NBW en KRW

April 2005
2005

Dec 2006
Dec 2006

Toetsing regionale watersystemen en
werknormen

Rapportage opzet en uitvoering
monitoringprogramma (KRW art 8 en art15.2)
Tijdschema en werkprogramma (KRW art.
14.1 sub a)

Dec 2007

Publicatie van de belangrijke wateropgaven
en (inspraak)procedure voor opstellen
stroomgebiedbeheerplan(KRW art. 14.1 sub b)

Dec 2008

Concept stroomgebiedbeheersplannen (KRW
art. 14.1 sub c)
Vaststellen stroomgebiedbeheersplannen

Dec 2009
Dec 2012
Dec 2015

Voortgangsverslag uitvoering
stroomgebiedsbeheerplan
Watersystemen op orde
Watersysteem in goede toestand;
stroomgebiedbeheersplan 2015-2022

Product
Werkprogramma KRW/WB21 2005-2009
Nota 2005
•
herijking huidig beleid (NW4)
•
opzet analyse van maatregelen (scenario’s)
•
(Voorlopige) landelijke kaders
Rapportage opzet en uitvoering monitoringprogramma
Nota 2006
Landelijke kaders
hoofdlijnen maatregelen en doelen WB21 en KRW
bandbreedte van kosten
Nota 2007:
•
Definitieve politiek-bestuurlijk afgewogen kaders
(ambitie, maatregelen en doelen)
•
Uitwerking en keuze doelen en maatregelen (met
kosten) in regio
Ontwerp Nota waterhuishouding (incl SGBP’s), provinciale
waterhuishoudingsplannen en waterbeheersplannen
Nota waterhuishouding (incl SGBP’s), provinciale
waterhuishoudingsplannen en waterbeheersplannen
Rapportage
Stroomgebiedbeheersplan 2015-2022 inclusief rapportage
doelrealisatie

Het werkprogramma richt zich vrijwel geheel op de bestuurlijke inbedding en op de
afstemming tussen de verschillende bestuurslagen. Het actief betrekken van belanghebbenden
en publieke participatie volgens Art 14 KRW krijgt beperkt aandacht. De aandacht gaat
vooral uit naar het stroomlijnen van planvormen en processen. Uitgangspunt daarbij is dat
geen eigen planfiguur wordt geïntroduceerd; er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij
bestaande planprocedures en processen.
De KRW vraagt op een aantal momenten om concrete tussenproducten en/of rapportages (zie
cursieve tekst in Tabel A.1). Deze producten liggen qua tijdstip en inhoud vast in de vereisten
van de KRW. Een nadere analyse van de planning leert echter dat er binnen deze termijnen
veel te weinig tijd en ruimte is voor interactie tussen het landelijke beleid en regionale
uitwerking, en voor bestuurlijke afstemming en publieke participatie.
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A.2

Fasen in het KRW proces

De Kaderrichtlijn Water geeft een aantal handvatten voor het analyseren en afwegen van de
milieudoelstellingen en daartoe noodzakelijke maatregelen. Het proces kan als volgt
schematisch worden weergegeven in stappen:
1. Beschrijven huidige situatie: karakterisering
2. Beschrijven van de doelen: GET en GCT

karakterisering

Projectgroep Handreiking MEP/GEP

GEP (en GET en GCT)

doorkijk

3. Bepalen van de opgave
4. Ontwikkelen oplossingsrichtingen / maatregelen

Opgave

afwenteling komt
aan het licht bij de
analyse van de
opgave

maatregelenpakket(ten)

Werkgroep Afwegingskader

5. Toetsen en afwegen van oplossingsrichtingen
6. Aanpassen van doelen of faseren van maatregelen

MKBA

fasering en lagere doelen

Ad 1. Het beschrijven van de huidige situatie heeft plaatsgevonden in 2004 en heeft geleid tot
de inmiddels vastgestelde artikel 5 rapportages.
Ad 2. Het beschrijven van de doelen wordt momenteel vormgegeven in verschillende
werkgroepen. Afhankelijk van het watertype wordt in regionaal verband met behulp van de
landelijk vastgestelde handreiking op basis van grondige analyse een GEP of een GET
bepaald. De chemische doelen worden op EU-niveau bepaald voor de prioritaire stoffen (GCT
Ad 3. Confrontatie van de huidige situatie (de karakterisering) met de doelen leidt tot een
opgave. Bij deze opgave worden ook aspecten als afwenteling betrokken.
Ad 4. Om de opgave aan te pakken moeten (sets van) maatregelen worden ontwikkeld. Deze
maatregelen bestaan uit zowel generieke als regionale maatregelen. Het betreft dan generieke
milieumaatregelen vanuit het rijk of de EU voor met name chemische parameters. Verder zijn
er regionale of lokale maatregelen te ontwikkelen voor met name de ecologische
kwaliteitselementen.
Ad 5. De (set van) maatregelen moet(en) vervolgens getoetst worden op het doelbereik; in
hoeverre worden met de specifieke set van maatregelen de milieudoelstellingen gehaald en
tegen welke kosten.
Vervolgens moeten de maatschappelijke consequenties van de set van maatregelen worden
bepaald. Dan gaat het ondermeer om de gevolgen voor economische ontwikkeling, gevolgen
voor de lastenverdeling, gevolgen voor specifieke sectoren als landbouw en industrie,
gevolgen voor de ruimtelijke ordening, etc.
Ad 6. Of een en ander maatschappelijke aanvaardbaar wordt gevonden, is uiteindelijk een
bestuurlijke en politieke afweging. Deze afweging kan als resultaat opleveren dat bepaalde
maatregelen niet of gefaseerd worden ingezet vanwege disproportionele kosten. Ook kan in
bepaalde gevallen het verlagen van doelstellingen aan de orde zijn. In dat geval worden er
bijgestelde (meer realistische) doelen bepaald en zullen de (sets van) maatregelen daarop
worden afgestemd, getoetst en afgewogen. Dat vraagt een transparante afweging en goed
onderbouwde motivatie.
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A.3

Afstemming via Decembernota’s

Ambtelijke en bestuurlijke afstemming wordt in belangrijke mate gestructureerd door het
initiëren van de zgn. Decembernota’s (2005, 2006, 2007) als tussentijdse momenten voor
uitwisseling en besluitvorming. De Decembernota’s worden gezien als ijkpunten binnen een
cyclisch/iteratief proces van analyse en afweging. De eerste ronde van het analyseproces moet
inzicht opleveren in de bandbreedte van maatregelen en kosten Na deze eerste ronde moet er
zicht zijn op een voorkeursscenario, die in een tweede ronde nader kan worden verfijnd.
Tijdens de tweede ronde zal vooral aandacht worden geschonken aan de toedeling van taken
en verantwoordelijkheden en aan de verdeling van lasten.

Voorkeurs
scenario

Taken
verdeeld

Concept

Definitief
SGBP
2009

2008
2007
2006
2005

Figuur A.1

Kabinetsformatie

Iteratieve analyseproces bij implementatie van KRW

Uit de planning voor de Decembernota’s blijkt dat de Nota 2005 vooral door het Rijk wordt
ingevuld; de regio levert informatie over maatregelen die nodig zijn boven het bestaande
beleid alsmede een overzicht van de maatregelen die al genomen worden tussen 2005 en
2009. Voor de KRW is in 2006 de eerste analyseronde van doelen, maatregelen, kosten en
effecten uitgevoerd. Dit geeft een eerste beeld van de bandbreedte van maatregelen en kosten
gerelateerd aan de implementatie van de KRW in de regio. De input van de regio speelt bij
nota van 2006 een zwaardere rol dan bij de nota 2005. Het gaat in deze regionale inbreng om
de volgende elementen:
• Bandbreedte van regionale doelen, maatregelen en kosten voor implementatie KRW.
• Belangrijke vraagstukken en knelpunten vanuit de optiek van de regio waarover landelijk
besloten moet worden of waarvoor (aanvullende) landelijke maatregelen of instrumenten
nodig zijn.
Landelijk worden gedurende 2007 politieke besluiten genomen over de resterende
belangrijkste vraagstukken over de totale inzet van Nederland voor WB21 en KRW. In de
regio worden KRW doelen verder uitgewerkt en verschillende maatregelenpakketten met
bijhorende kosten en effecten opgesteld en met elkaar vergeleken. In de nota van 2007 neemt
de input van de regio een centrale plaats in. De regionale waterbeheerders zullen inzicht
moeten geven in:
• Doelen per waterlichaam, inclusief mate van gebruik van KRW art 4.4 en 4.5 voor
verlenging van termijnen of verlaging van doelstellingen.
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•
•
•

Uitwerking van maatregelenpakketten om de doelstellingen te bereiken inclusief kosten
en effecten op milieu en maatschappij en onderlinge vergelijking van de
maatregelenpakketten.
Keuze van een voorkeursalternatief voor het maatregelenpakket
Knelpunten die tijdens de analyse naar voren zijn gekomen en waarvoor besluitvorming
of extra maatregelen op landelijk niveau nodig zijn.

A.4 Afwegingskader: beleidsanalyse op weg naar een
voorkeursvariant
Het doel van de beleidsanalyse in het project Afwegingskader is een goed beeld te vormen
over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de in de KRW vastgelegde milieuambities. De
beleidsanalyse bestaat grofweg uit drie stappen. De eerste stap omvat het
ontwikkelen/ontwerpen, invullen en toetsen van een aantal varianten. De daarop volgende
stap behelst het afwegen van deze varianten met een verdere verdiepingsslag op basis van de
afweging. Dit moet uiteindelijk leiden tot de keuze van een voorkeursscenario voor de
implementatie van de KRW.
Binnen het proces van beleidsanalyse is er sprake van sterke uitwisseling tussen het landelijk
en regionaal niveau. De ontwikkeling en afweging/analyse van varianten zal zich afspelen op
landelijk niveau, terwijl het vormgeven en toetsen van varianten voornamelijk op regionaal
niveau plaatsvindt. Dit betekent een zorgvuldige balans tussen uniformiteit en regionale
ruimte. Uniformiteit is van groot belang om een eenduidige landelijke analyse mogelijk te
maken op basis van de regionale inbreng. Tegelijkertijd moet de methodiek voldoende ruimte
bieden voor invulling op basis van regionale preferenties, keuzes en afwegingen binnen de
eigen regionale verantwoordelijkheid.

A.5

Communicatie en participatie

Voor de periode 2005-2009 zijn er communicatiestrategieën opgesteld voor de KRW en
WB21. De doelgroepen voor deze zgn.‘buitencommunicatie’ zijn:
• bestuurders/ambtenaren van waterschappen, provincies en gemeenten verantwoordelijk
voor het beleidsveld water
• bestuurders/ambtenaren van waterschappen, provincies en gemeenten verantwoordelijk
voor aanpalende beleidsvelden
• maatschappelijke partijen
• het algemene publiek.
Het informeren van bestuurders en ambtenaren verantwoordelijk voor het beleidsveld water is
de eerste prioriteit van de communicatie. Bestuurders en ambtenaren verantwoordelijk voor
aanpalende beleidsvelden zijn de tweede doelgroep van de communicatie. Ten aanzien van de
actieve betrokkenheid van maatschappelijke organisaties is in samenspraak met de
organisaties zelf een werkwijze vastgesteld voor hun betrokkenheid. Bij die actieve
betrokkenheid wordt onderscheid gemaakt tussen belangenbehartiging over bepaalde
onderwerp in themabijeenkomsten resp. de inbreng van kennis en deskundigheid via
deelname aan klankbordgroepen en werkgroepen. Het gaat hierbij om betrokkenheid op
landelijk niveau.
Op regionaal niveau dient de publieke participatie nog te worden georganiseerd en
geformaliseerd.. Er zal onder verantwoordelijkheid van de RBO’s in elke regio een
klankbordgroep functioneren waarbinnen de maatschappelijke organisaties hun inbreng in de
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totstandkoming van de stroomgebiedbeheersplannen kunnen vorm geven. Dit betekent dat de
klankbordgroepen in ieder geval betrokken worden bij het opstellen van de regionale
component van de nota’s 2005, 2006 en 2007. Transparante en tijdige voorlichting over de
nota’s en andere (aanstaande) mijlpaalbesluiten is een voorwaarde voor succesvolle
betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij dit proces.
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