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Handreikingecologische
effectenvanhydromorfblogischebelastingen
InhetkadervandeimplementatievandeKaderrichtlijnWatermoetenin2005aandeEuropese
Commissiederesultatenvandekarakteriseringenderisico-analysewordengerapporteerd. DierapportageomvatdebestaandesituatievandeNederlandsedelenvandestroomgebieden,devoorlopige
indelingentyperingvanwaterlichamen,demenselijkebelastingvandewaterlichameneneenbeoordelingo/hetrisicobestaatdatdedoelstellingenm2015nietwordengehaald. Ingrepeninde hydromorfologiehebbendoorgaansgrote invloedopdeaardenecologischetoestandvanwaterlichamen. In
derisico-analysedienendezeingrepengescreendenbeoordeeldtewordenophunbijdrageaan her
nietkunnenbereikenvandedoelstellingen.Ditvraagtspecifiekekennisoverhetwaterbeheer. De
beoordelingvanhetaldannietsignificant zijnvanhydromorjologische belastingen ligtdaaromprimairbijderegionalewaterbeheerdersendeprovincies.Omdeze,vooralsnog pragmatische,beoordelingteondersteunenenquaaanpak tochenigszinslandelijk teuniformeren, isalshulpmiddeleen
handreiking opgesteld.
DeKaderrichtlijn Water heeft totdoel
aquatische ecosystemenenhiervan afhankelijke terrestrische systemenenwaterrijke
gebiedenineengoedetoestand tebrengen
entehouden vanaf2015.Vooroppervlaktewateren iszoweleengoedechemischeals
eengoedeecologischetoestand vereist.In
hetalgemeenzijn menselijke belastingen
hieropvangroteinvloed.Ingevolgeartikel5
vandekaderrichtlijn isdanookeenbeschrijvingenbeoordelingvereistvande effecten
vanmenselijke activiteiten opdetoestand
vanoppervlaktewateren.Voorzover significant dienendezebelastingen inclusiefde
verwachteeffecten inbeeldteworden
gebracht.Significant zijn belastingendie
maatgevend zijn voorofsubstantieel bijdragenaanhetniet bereiken vandebeoogde
doelstellingen.
Watdedoelstellingen vooroppervlaktewaterenbetreft maaktde Kaderrichtlijn
Watereenonderscheid tussen natuurlijke,
sterkveranderdeenkunstmatige wateren.
Voornatuurlijke waterenwordt gestreefd
naareengoedeecologischetoestand(GET)en
voorkunstmatigeensterkveranderdewaterennaareengoedecologischpotentieel(GEP).
Eenwaterlichaam kanalssterkveranderd
wordenaangemerkt alshetdoorfysiekewijzigingendusdanigwezenlijk vanaardisveranderd,datdegoedeecologischetoestandvan
hetnatuurlijke typenietmeerhaalbaaris.
Kunstmatigewaterenzijnoppervlaktewater40
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lichamendiedoormenselijke activiteitentot
standzijngekomen.Voordesterk veranderde
waterenwordterinprincipenaar gestreefd
denatuurlijke toestandteherstellen,mitsdit
herstelgeensignificante negatieve effecten
heeft ophetmilieu,danwelvanuit maatschappelijk,economischofkostenoogpunt
realistischis.Alshetdoordeingreepbeoogde
doelopeenanderemanierkanworden
bereikt,vervaltdebasisvooraanwijzingals
sterkveranderdwatereveneens.
Dehydromorfologische kenmerkenvan
eenwaterlichaam kunnen worden beïnvloed
doormenselijke ingrepen inhetbeheerende
inrichting.Dezebeïnvloedingen zijn onderdeelvandemenselijke belastingen.Hydromorfologische ingrepen komenopeenaantal
manierenvoorindeKaderrichtlijnWater:
• devoorlopigeaanwijzing sterkveranderd
Hydromorfologische ingrepen kunnen
redenzijn waterlichamen (voorlopig)aan te
wijzen alssterkveranderd,omdatde
natuurlijke toestand niethaalbaar wordt
geacht.
• maatlatten voorniet-natuurlijkewateren
Bijhetvaststellenvanhetmaximaalen
hetgoedecologischpotentieel voorsterk
veranderdeensommigekunstmatige waterenishetvanbelangde hydromorfologische
ingrepenendeeffecten hiervan opdeecologietekennen.

•

beoordeling
Eennatuurlijk waterlichaam kaninde
actuelesituatiealleendestatuszeergoed
krijgen alssprakeisvan(vrijwel) ongestoordecondities.
• risico-analyse
Voorderisico-analysedientdetrendvan
debelastingen inbeeldtewordengebracht.
Doorcombinatievandehuidige toestanden
detrend kanbeoordeeldwordenofhetrisico
bestaatdatdedoelstellingenin2015niet
wordengehaald.Dezeinschatting vormteen
belangrijk vertrekpunt inhettraject naar
hetstroomgebiedsbeheersplan datin2005
gereedmoet zijn.

Doelvande handreiking
Deopgesteldehandreikingvormteen
hulpmiddel bijhetlaatsteaandachtpunt,de
risico-analyse.Indehandreiking wordteen
eerstekwalitatieveslaggemaakt voorde
beoordelingvandeecologischeeffecten van
hydromorfologische ingrepen.Eenvolledige
kwantificering vaneffecten, zoalsoorspronkelijkdebedoelingwas,bleeknogeen brug
tever.Deuitkomsten vandebeoordeling
geveneenaanwijzing voordeingrependie
inprincipevoorherstelenmitigatieinaanmerkingkomen.Hierdoor isdehandreiking
ookeenhulpmiddel bijdediscussieoverde
voorlopigeaanwijzing alssterk veranderd
water.Voorderisico-analysein2005kan
wordenvolstaanmetdegenoemdeeerste
kwalitatieveslag.Voordeperiodetot2009
zaldezebeoordelingverder uitgewerktmoetenwordeninde'definitieve' aanwijzing als
sterkveranderd water*.
Aandevoorgesreldekwalitatieveaanpak
indehandreiking liggentweepraktische
redenen tengrondslag:voorkomendatde
regionaleuitvoeringverzandtinuitgebreide
aanzetten totkwantificering (metallerlei
voordiscussievatbarevuistregels)enhettot
opzekerehoogteuniformeren vandeaanpak
eninschattingvansignificante effecren.

Relatiemet Handreiking hydromorfblogie
Dehandreikingstaatnietopzichzelf
maarvormteenverdiepingsslagopdedoor
hetCoördinatie-bureau voordeRijnen
Maas(CRM)eind 2003 landelijk uitgezette
methode voorde'inventarisatieenbeschrijvingvanhydromorfologische ingrepenper
waterlichaam'.MetdeCRM-methode wordt
beoogdperwaterlichaamofclustervanvergelijkbare waterlichamen opsnelleeneenvoudigewijzetebeoordelenofhydromorfologischeingrepen aanwezigzijn,een

significant effect hebben op de ecologie en
als (redelijketwijs) omkeerbaar worden ingeschat.
De CRM-methode geeft voor elke
ingreep een parameter die geïnventariseerd
ofingeschat moet worden. De keuze voor de
parameters ismet name ingegeven door de
beschikbaarheid van data en de mogelijkheden voor ecologische effectbeschrijving en
cartografische weergave. In de praktijk bleek
dat het voor degebruikers vooral lastig was
om de vertaalslag te maken van hydromorfologische ingreep naar significante ecologische effecten. De voorgestelde parameters
waren hier deels debet aan. Doordat de nieuwe handreiking met een breder scala aan
parameters werkt, kan deze de beoordeling
vereenvoudigen. Tevens biedt de beschrijving ondersteuning bij de eerste globale
inschatting ofeffecten te herstellen c.q. te
mitigeren zijn.
De nieuwe handreiking onderscheidt 24
hydromorfologische ingrepen (tabel 1] en is
uitgewerkt voor 16natuurlijke watertypen

Tabel1. Overzichtinbeschouwinggenomenhydromorfologische ingrepen.
nr. omschrijving hydromorfologische ingreep
1
2

inname van oppervlaktewater
(zee)kerende dammen ofbarrières

3
4
5
6
7
8
9

stuwen, sluizen en andere barrières
kanalisatie
normalisatie
aantasting natuurlijke inundatiezones
dijk
verdiepingen
oeververdediging

10 verduikering/overkluizing
11 aantasting natuurlijke houtopstanden
12 kribben
13 aan-en afkoppelen stroomgebieden
14 kunstmatige afvoerverdeling door
omleiding hoge afvoeren
15 kunstmatige afvoerverdeling door
bemalen
16 wateraanvoer
17 peilbeheer
18 vermindering afvoer door grondwateronttrekking
19 versnelde afvoer voor intensieve ontwatering 20onderhoud (intensief]
21 zandvangen
22 zandsuppleties/storten
23 watetbodemverdediging/verharding
24 omwoelen waterbodem door intensievebodemvisserij

die verdeeld zijn over negen clusters (tabel
2).Per ingreep worden de volgende onderwerpen behandeld:
de waterrypen waarop deze van toepassing is(dar wilzeggen een significante
invloed kan hebben],
een omschrijving van de ingreep, waar
nodig gespecificeerd per warertype,
dewijze waarop effecten tot stand
komen (ingreep-effectrelaties], eveneens
waar nodig gespecificeerd per watertype,
degeschiktheid van deparameters uit de
CRM-lijst voor deecologische effectbeschrijving. Waar dit niet het geval is, zijn
voorstellen gedaan voor meer geschikte
parameters.Tevens zijn 'handreikingen'
gedaan voor deafweging van het al dan
niet significant zijn van effecten. De
gebruikers zullen aan de hand hiervan op
basisvan het oordeel van deskundigen en
h u n eigen inscharting zelfde omvang
van deeffecten moeten beoordelen, en
mogelijke herstel- en mitigerende maatregelen, zo nodig gespecificeerd per
warertype.
Debeschrijving van de ingreep-effectrelaties isin verband met debeschikbare tijd
gebaseerd op beperkt literatuuronderzoek en
het oordeel van deskundigen. De handreiking
geeft geen volledigoverzicht van alle effecten
dieop kunnen treden tengevolge van een
ingreep,maar spitst zich toeop de belangrijkste ecologische effecten op soortgroepen die
zijn opgenomen in deMaatlatten van de
diverse watertypen. Per ingreep worden hiertoeeerst de meest relevante effecten op het
abiotisch milieu beschreven. Vervolgens worden per abiotischeverandering de belangrijkste ecologische effecten behandeld.
Het feit dat de handreiking is opgesteld
voor 16watertypen, betekent echter niet dat
deze alleen geschikt isvoor deze typen; de
systematiek isin principe toepasbaar voor
alle natuurlijke wateren. Met de geselecteerde watertypen isgepoogd een grootste

gemene deler te vinden van de 42in Nederland onderscheiden, natuurlijke watertypen.
Daar komt bij dat de 24 hydromorfologische
ingrepen niet specifiek zijn voor de beschreven watertypen, maar in alle watertypen
kunnen voorkomen. Ditzelfde geldt voor de
beschreven ingreep-effectrelaties en de voorstellen die gedaan worden voor de beoordeling van de effecten.

Verwachting
Verwacht wordt dat demeeste waterlichamen inNederland destatus van voorlopig
sterk veranderd waterlichaam zullen krijgen.
Het beheer inNederland isvooralgericht op
veiligheid tegen overstroming en voorkoming
van wateroverlast. Stromende wateren zijn
hierdoor vaak bedijkt, genormaliseerd en/of
gekanaliseerd. Veelmeren en plassen zijn
eveneens bedijkt en kennen een onnatuurlijk
peilbeheer. Dezehydromorfologische ingrepen zijn naar verwachting vanuit sociaal-economisch oogpunt meestal niet ofslechts
gedeeltelijk terug tedraaien. Waarschijnlijk
zijn wel mitigerende maatregelen mogelijk.
Dedoelstelling van deKaderrichtlijn Water
om waar mogelijk waterlichamen inde goede
toestand tebrengen,zalin veelgevallen leiden
tot discussies overdetechnische en financiële
mogelijkheden vooraanpassing van de hydromorfologische omstandigheden. Dit kan
gebeuren in samenhang met de maatregelen
diegenomen worden in het licht van het
moderne waterkwantiteitsbeheer.De handreikingbiedt daarbij houvast. *[
Harry B o u w h u i s (Oranjewoud]
Fred Wagemaker (RIZAj
Peter W o n d e r g e m (RIKZ]
Bas van der Wal (STOWA]
Van een definitieve aanwijzing alssterk veranderd water is
niet echt sprake, omdat dit elkezesjaar opnieuw beoordeeld moet worden.

Tabel2.Watertypenwaaropdehandreikingvantoepassing is endewijzevanclustering.
categorie

watertype

cluster

kustwater
overgangswater
meren

Kl,K2, K3
O2

kustwateren
estuarium

Mn,Mi4
M20,M21
M30,M32

kleine plassen
grote meren
brakke wateren

R5,R6
Ri4,Ri5
R8

langzaam stromende riviertjes
snelsttomende riviertjes
zoet getijdewater
grote rivieren

rivieren

R7
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