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gangswateren. Het werk in deze groepen
wordt door verschillende vertegenwoordigers
(Rijkswaterstaat en waterschappen) uitgevoerd
en ondersteund door resultaten uit Europese
projecten. DeEuropese werkgroep Ecologische
Toestand stuurt de werkzaamheden in de
GIG'saan en rapporteert hierover aan de Europese waterdirecteuren.
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Intercalibratie islieta/stemmen van biologische waterkwaliteitsbcoordclingen russen lidstaten. Het
iseen verplichting dievoortkomt uit de Kaderrichtlijn Water. De Europese Urne wil dat beoordelingen russen lidstaten onderling vergelijkbaar zijn. Ze kun dan controleren o)deze beoordelingen conform derichtlijn zijn. Dit artikelgaat mopdeachtergronden van intercalibratie en Iaat een tussenstand zien van het procesverloop en deresultaten tot nu toe.

Dehoofddoelstelling van de Kaderrichtlijn
Water (KRW) ishet bereiken van een 'goede
toestand' voor allewateren in 2015. Voorde
ecologischebeschrijving van de waterlichamen
kunnen landen hun eigen monitoring- en
beoordelingssysteem gebruiken. Om harmonisatiezeker testellen voorzietde KRWin intercalibratie:een vergelijkend onderzoek. Doel
hiervan isvergelijkbaarheid van classificatiesystemen tussen landen tegaranderen en zeker
testellen dat de classificatiesystemen overeenkomen met debeschrijving van de biologische
toestand uit deKRW.
Het tijdschema voor deze intercalibratie
zieteralsvolgt uit:
• een ontwerp-register van intercalibratielocatieskwam in 2003gereed;
• vaststelling van het register doordeEuropeseCommissie vond plaats op 15september 2005;
• devergelijking van klassengrenzen tussen
lidstaten en op basisdaarvan het bereiken
van consistentie in die klassengrenzen
vindt 1juni 2006plaats;
• publicatie van de resultaten van de intercalibratie doordeEuropese Commissie
eind2006.
Intercalibratie wordt uitgevoerd door vergelijking van biologische gegevens tussen landen die in eenvergelijkbare geografische regio
liggen. In totaal zijn 14 van deze geografische
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intercalibratiegrocpen (GIG) samengesteld.
Nederland neemt deel in de centraal-Europese
en BaltischeGIGvoor rivieren en meren én de
noordoost-Atlantische GIGvoor kust- en over-

Afb. 1:

Selectie van wateren
Vertrekpunt voor intercalibratie iseen
register met locatieswaarvan lidsraten van
mening zijn dat dieopdegrens zitten van de
klassen zeergoed / goed engoed/ matig.Vooraldeze laatste isessentieel,omdat alle wateren
in beginsel tenminste de kwalificatie 'goed'
moeten halen.Dezeklassengrens is dus
belangrijk voor het toetsen van de ecologische
kwaliteit aan de formele doelen vandeKRW.
Door Nederland zijn, na raadpleging vande
waterbeheerders en bestuurlijke goedkeuring,
45locaties voor intercalibratie aangemeld:18
stromende wateren, 21 meren en zes kust- en
overgangswateren. In totaal bevat het register
ongeveer 1500wateren uit de 25lidstaten,
Bulgarije,Noorwegen en Roemenië (ziekaart).
Het register is inmiddels door de Europese
commissiegoedgekeurd en gepubliceerd1'.
Voorde locaties in het register isbinnen de
GIG'sinformatie verzameld overde biologische kwaliteitselementen en de menselijke
beïnvloedingsfactoren. Daarmee wordt een
beschrijvinggegeven van de kenmerken en de
toestand van het water. Het register geeft wel-

Overzicht van deEuropese oppervlaktewateren in hetiirtercalibratiere^ister(blauw=kust- ofovergangswater,
groen =rivierenrood= meer).
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Dederdeoptiegaatookuitvaneensituatiewaargeengemeenschappelijk indicatoris.
Eenmogelijkheid isdandatzoweldataals
beoordelingsmethoden tussen lidstaten
wordenuitgewisseld.Vooreenwaterkanelke
lidstaatzijnbeoordelinggevenenkunnende
beoordelingen wordenvergelekenenvervolgensgeharmoniseerd.Dezemethodewordt
uitgeprobeerd voorde beoordelingvande
soortensamenstelling vanondergedoken
waterplanten.
Welkeoptieookgekozenwordt,eenontworpenprotocolmoetuiteindelijk zorgdragen
voorde vergelijkbaarheid tussenlidstatenen
deconsistentiemetdebeschrijvingen vande
ecologischeklassenuitderichtlijn.
Ditprotocolbeschrijft inverschillende
stappenhoedeintercalibratie moetplaatsvinden,waarvandebelangrijkstezijn:het
beschrijven vancriteriaomongestoordewaterenteselecterenofreferenties teontwikkelen,
hetbenoemenvanindicatorenenhetleggen
vanrelatiesrussendezeindicatorenenmenselijkedrukénhetbenoemenvancriteriavoor
de goedetoestand,waarbij rekeningwordt
gehouden metdemateendevormvande
responsvandeindicatorop menselijkedrukof
daarvanafgeleideparameters.Alleenalslandendezecriteriaeenduidigtoepassen,wordt
harmonisatievanbeoordelingen endoelstellingenbereikt.

iswaarccnbeperktemaartastbarevisievan
landenweerop de'goede'en'zeergoede'ecologischetoestand,maarhetisbeslistnietzo dat
daatmeedeklassengrenzen doordelanden
zijnvastg

Opties
Detweedebelangrijke stapinintercalibratieis dewerkelijkevergelijkingvandebeoordelingentussen lidstaten.Dezevergelijking
wordtuitgevoerdopeengroteraantalwateren
danalleendegegevensvandewaterenuithet
register.Devergelijking kanopdrieverschillendemanieren wordenuitgevoerd,waarbijde
keuzedeelsafhangt vanhettypeensoort
beoordelingssystemen vandetevergelijken
lidstaten.
Deeersteoptiegaatuitvaneensituatiedat
lidstatendezelfdeindicatorgebruikenomde
kwaliteittebeoordelen.Deconcentratiechlorofyl-a iszo'nindicatordiebinnenGIG'sdoor
allelidstatenwordtgebruikt als maatvoorde
abundantievanhetfytoplankton inkust-en
overgangswateren enmeren.Inditgevalis
intercalibratie relatiefeenvoudig,omdatnu
alleendechlorofyl-a-waarden dielidstaten
gebruikenvoorhungrenzen,vergelijkbaar
moetenzijnenconsistentmetde KRW.Voor
deoverigekwaliteitselementen hebbende
meestelandenechteraleeneigenmaatlatvoor
ecologische classificatie.
Detweedeoptiegaatdaaromuitvaneen
situatiezondergemeenschappelijkeindicatot.
Eenmogelijkheid isdanomeeninternationale
geaccepteerdeindicator metklassengrenzen te
maken,waarlangselkelidstaatzijneigen
maatlatlegt.Wijktdezeteveelafvandeinternationaalafgesproken maatlat,danmoeteen
lidstaat de maatlat zo bijstellen datde maatlattenwelvergelijkbare beoordelingengeven.
Dezemethodewordt toegepast bijhetharmoniserenvanbeoordelingssystemen vanmacrofauna inrivieren.

Ajb. 2:

Meren
Hetharmoniseren vandoelstellingenvoor
merenrichtzichvooralsnog op tweekwaliteitselementen:hetfytoplankton enmacrofyten.Vandeanderekwaliteitselementen iste
weiniggoedeinformatie beschikbaar.Drie
typenwordenonderscheiden:zeerondiep
(minderdandriemeter)enkalkrijk, ondiep
(drietot 15meter)enkalkrijkénzwak
gebufferde vennen.DezetypenzijninNederlandzeeralgemeen.Indicatorendiegebruikt

Voorlopigeklassengrenzentussen'goeie' en'mange' toestandvoorchorojyl-a inzeerondiepekalknjke meren
vooreenaantal lidstaten.
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worden,zijnhetchlorofyl-a endesamenstellingvanondergedoken waterplanten.Beide
indicatorenzijngevoeligvoor eutrofiëring.
Referentiemeren zijn merendiemaximaaltien
tot 20procentonnatuurlijke landgebruik in
hetstroomgebied hebben.Vanditcriterium
kanwordenafgeweken alshiervoorgoed
onderbouwde redenenzijn,zoalshistorische
gegevensofalshetmeeromringdisdooreen
uitgestrekt natuurlijk landgebruik.Nederland
zalookwaterenaandragendieaandezecriteria
voldoen.WaterenalshetNaardermeeren
Broekvelden-Vettenbroekkunnenwateutrofiëring betreft als referentiewateren
beschouwdworden.Hetlandgebruikindeze
merenisnamelijkgrotendeelsnatuurlijk.Voor
chlorofyl-a zijn ookde voorlopigewaarden
voordeklassengrenzen tussengoedenmatig
vandelidstatenuitdecentraleGIG naast
elkaatgezet(zie afbeelding 2).Voorondiepe
meren(bijvoorbeeld deFriesemeren)ligtde
voorlopigedoelstellingvoorchlorofyl-a voor
allelidstaten tussen toen50 Mg/l. Nederland
hanteerthiereengetal,gebaseerdopdeconcept-maatlatten,van 30(Jg/l.Voordesamenstellingvanondergedoken waterplanten
wordenmomenteelgegevensenbeoordelingsmethodes uitgewisseld.
Rivieren
Voorrivierenwordtaandriekwaliteitselementen (macrofauna, macrofyten envis)
gewerkt.Nederland neemtdeelintweevande
achtinternationale typen(kleinelaaglandbekenop zandenmatiggrotelaaglandbeken met
variërendsediment).Demeesteaandacht
wordtgegevenaanmacrofauna. Voorvis zal
wordenteruggevallenop hetEuropeseproject
FAME.Voorfytobenthos isrecenteenpilot
opgestartenwordtgewerktaaneeninternationaleindicator.Voordemacrofauna ishet
totnutoenogonzekerof)eninwelkemate,de
Nederlandsemaatlatmoetworden bijgesteld.
Duidelijk isweldatdeNederlandseconceptmaatlateenrelatiefzwakkerelatievertoont
metdeinternationaal voorgestelde maatlat.
Nederlandonderzoektnu waardoordeverschillenwordenveroorzaakt.Zowordtnude
kwaliteitvanbeidemaatlatten beoordeeld
doorderelatiemetmenselijke drukinbeeldte
brengen.Deprecisieinderesponsvandeindicatorop menselijkdrukzalalsmaatvoorde
kwaliteitwordengebruikt.Als blijktdatde
Europesemaatlatnetzo preciesofpreciezeris
alsdeNederlandsemaatlat,danzalworden
voorgesteldomdemethodiekvandeEuropese
maatlatovertenemen.
Kust- en overgangswateren
Nederlanddoetmeemettweeovergangswateren(Eems-DollardenWesterschelde)en
vierkustwateren.Dekustwaterenzijnopgesplitstintweetypen:zoutenmatigbeschut
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kunnen afwijken van de geharmoniseerde
doelstellingen. Door intercalibratie kan het
niet zozijn dat een water vlakvoordat het de
grens over komt als'goed' wordt beoordeeld,
maar alshet een ander land binnenkomt als
'matig' ofminder. Vooral voorNederland isdat
een winst,omdat sommige belangrijke waterkwaliteitsproblemen toe teschrijven zijn aan
menselijke druk in het buitenland.Andere
landen kunnen deze problemen niet bagatelliseren ofopNederland afschuiven.

HetheldereenplantenrijkewatervanhetNaardermeer
vormtéénvandevoorgesteldeNederlandsereferenties.
(Waddenzee) énzout en niet beschut (ovetige
kustwateren).Deintercalibratie richt zich op
nagenoegalle kwaliteitselementen. Voor planten wordt gekeken naar een maatlat voorzeegras en kwelders en voor fytoplankton naar
deconcentratie chlorofyl en dichtheid van
deblocivormende algPheaocystis.Voor het
benthos en visishet onwaarschijnlijk dat binnen de beschikbare tijd voldoende informatie
beschikbaar komt diegaat leiden tot goede
indicatoren enovereenstemming tussen lidstaten. Het isteverwachten dat de intercalibratie voor het fytoplankton grenswaarden
gaat opleveren voorchlorofyl-a en een maximaal teverwachten dichtheid voor bloeialgen.
Vooralsnog zijn dewaarden, zoals voorgesteld
inde concept-maatlatten voor natuurlijke
wateren, niet sterk afwijkend van de andere
lidsraten.
Strenger o f niet?
Het belangrijkste positievegevolgvan
intercalibratie isdat landen niet ofniet sterk

Eenander gevolg kan zijn dat sommige
landen, inclusiefNederland, degrenzen van
dezeklassenzullen moeten aanpassen aan de
op EU-niveau overeengekomen definitie van
degoedeecologische toestand. Dat kan een
strengere (ofminder) strenge norm zijn dan
nu weergegeven in deconcept-maatlatten, wat
weer meer (ofminder) inspanning met zich
meezalbrengen voor het verbeteren van de
waterkwaliteit.
Ondanks het feit dat ergevolgen door
intetcalibratie kunnen zijn voorNederland, is
onze inschatting dat degevolgen niet heel
groot zullen zijn in vergelijking tot dedoelstellingen, zoals weergegeven in deconceptmaatlatten voor deKRW2'.Teneerste blijkt uit
deeerste resultaten deambitie van Nederland
weliswaar iets minder hoog te liggen dan
gemiddeld in andere lidstaten, maar we wijken
niet ergveelaf, en erzijn ook landen die minder ambirieus zijn. Daarnaast kent de huidige
intercalibratie een aantal belangrijke beperkingen.Zoworden lang niet alle biologische
kwaliteiten met elkaargeharmoniseerd, omdat
onvoldoende vergelijkbare gegevens beschikbaarzijn (zietabel 1). Debelangrijkste oorzaak
daarvan ligt in het feit dat de tijdschema's voor
implementatie vande verschillende onderdelen van deKRWniet goed sporen met het tijdpad voor de intercalibratie.Demeeste landen
starten pas nu ofvolgendjaar met kaderrichtlijnconforme monitoring. Devergelijking is
dus sterk afhankelijk van niet goed tevergelijken gegevens diede lidstaten hebben gemeten

Overzicht van de venvachte uitkomsten van de intercalibratie injuni 2006voorjytoplankton, overigejlora, macrofauna en
vissen, opgesplitst overde drie belangrijkegroepen van wateren.
— =wordt niet aangewerkt, • wordt een pilot vooruitgevoerd, maar harmonisatie is in hoge mate onzeker, +=wordt aan
gewerkt en harmonisatie is aannemelijk.

kwaliteitselement

parameter

fytoplankton

abundantie
samenstelling
abundantie
samenstelling
gecombineerd
gecombineerd

overige flora
macrofauna
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kust en overgangswateren

+
+

voor de komst van de KRW.Ook ishet aantal
typen wat met elkaar wordt vergeleken
beperkt.Zeergrore rivieren en meren worden
buiten beschouwinggelaten.Detypenzijn ook
ruimer gedefinieerd dan demeeste nationale
typen indelingen, waardoor interpretatieruimteoverblijft bij de vertalingvan waarden voor
inrernationale typen naar de nationale typen.
Ookricht deintercalibratie zich binnen de
centraal-Europese GIGop natuurlijke wateren
en blijft een vergelijking tussen de normen
voor srerkveranderde en kunstmatige wateren
voorlopig buiten beeld. Entenslotte heeft de
intercalibratiegeen invloedopde mogelijkheid om alsnogdoelstellingen te faseren ofte
verlagen.
Almet alzal het doel van intercalibratie,
de totstandkoming van onderling vergelijkbareen consistente klassengrenzen, in2006
slechts ten dele worden bereikr. De Europese
Unie beveelteen meer complete intercalibratie
met ontbrekende watertypen en soortgroepen
aan,zodra de KRW-monitoringprogramma's
volledigoperationeel zijn. Hierover isechter
noggeen formeel besluit genomen. Buiten het
EU-kader maar binnen de internationale
stroomgebieden ziet het ernaar uit dat een
aantal internationale stroomgebiedcomités
zichgaat inzetten voor harmonisering binnen
deze stroomgebieden.
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