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de drie waterschappen oppakken, is het doorontwikkelen

heeft in het boven- en benedenrivierengebied, Hollands

van SUCCESS, een rekeninstrument dat Groot Salland liet

Noorderkwartier waterkeringen langs de kust en het

ontwikkelen om metingen van belasting van een waterke-

merensysteem en Groot Salland in zowel het rivieren- als

ring te vertalen naar een actueel veiligheidsbeeld. Dit had

het merengebied. Daarmee beslaan ze met elkaar het hele

betrekking op de Mastenbroekpolder, maar kan ook in

spectrum aan typen primaire waterkeringen. Wentholt is

andere situaties worden toegepast.

blij met dit initiatief van de drie partijen. ‘Je mag ze toch
wel de koplopers noemen waar het gaat om de invulling

Het is niet helemaal toevallig dat de genoemde drie water-

van de zorgplicht. Er is bovendien een flinke groep ‘mee-

schappen elkaar hebben gevonden. Ze werken al samen

kijkers’ die actieve belangstelling heeft voor wat de drie

op het gebied van operationeel beheer en calamitei-

aan het uitwerken zijn. Ik denk dat we in 2015 een flinke

tenzorg. Daar komt bij dat Rivierenland waterkeringen

stap zullen zetten.’

Nieuw instrument vertaalt chemische
normoverschrijding naar ecologisch effect
Vorig jaar ging het project ‘Ecologische sleutelfactor Toxiciteit: slimme en betrouwbare wateranalyse’ van start. In het

project ontwikkelen STOWA, Ecofide, RIVM, Deltares en Waternet een instrument waarmee waterbeheerders eenvoudig een
risicoanalyse kunnen uitvoeren van toxische stoffen voor aquatische ecosystemen. Het instrument biedt een alternatief voor
de gangbare (kostbare) monitoring van prioritaire en nieuwe probleemstoffen en combineert bestaande kennis met nieuwe
technieken. Een eerste versie van het instrument wordt voor de zomer opgeleverd.

De sleutelfactor Toxiciteit is één
van de negen door STOWA ont-

water in dit project direct aan elkaar worden gekoppeld,’
aldus onderzoekscoördinator Bas van der Wal.

wikkelde ecologische sleutelfactoren (ESF’s). Deze sleu-

In het project ontwikkelen de projectpartijen een prak-

telfactoren ondersteunen

tisch instrument waarmee waterbeheerders

waterbeheerders bij het begrij-

eenvoudig een risicoanalyse kunnen

pen van watersystemen, het stel-

uitvoeren van toxische stoffen voor

len van reële doelen en het vaststellen van effectieve maatregelen in

aquatische ecosystemen. Er worden
zowel chemische (stoffen) als toxi-

het watersysteembeheer. Het gaat om zaken als externe

cologische (effecten) analyses toe-

en interne nutriëntenbelasting, het lichtklimaat en

gepast. Hiermee worden de met

habitatgeschiktheid. De sleutelfactor Toxiciteit is van

chemische monitoring gevonden

groot belang voor het inschatten van de effecten van

normoverschrijdingen vertaald

stoffen(mengsels) op het watermilieu.

naar verwachte effecten op het aquatisch ecosysteem. Binnen het project is

Gekoppeld

er ook aandacht voor de tegenovergestelde

In alle Nederlandse waterlichamen wordt periodiek de

benadering: verstoring van het ecosysteemfunctioneren,

‘chemische toestand’ bepaald volgens de richtlijnen van

vastgesteld via toxiciteitstesten en/of inventarisaties van

de Kaderrichtlijn Water. Met deze analyses is volgens een

(macrofauna)levensgemeenschapen wordt herleid naar de

grove schatting tussen de 5 en de 10 miljoen euro per

veroorzakende stof of stofgroep.

jaar gemoeid. Het gebeurt vaak dat ten minste één van
de gemeten stoffen de (EU-)norm overschrijdt, waardoor

M e e r w e t e n o v e r e c o l o g i s c h e s l e u t e l fac t o r e n ?

het hele waterlichaam negatief scoort. Maar of deze over-

In 2014 verscheen de verhelderende brochure ‘Ecologische

schrijdingen daadwerkelijk leiden tot ecologische schade,

Sleutelfactoren. Begrip van het watersysteem als basis voor

wordt niet vastgesteld. ‘Het bijzondere van dit project

beslissingen’. U vindt deze brochure op onze website stowa.nl |

is dat de chemische en de biologische toestand van een
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