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ten), macrofauna (methetbloteoogwaarneembareongewerveldedieren)envissen.De
abiotischebeschrijvingen zijn richtinggevend
voordemilieu-omstandigheden waaronder
hetwatertypezichoptimaal ontwikkelt.
Omdatvanveelwatereninformatie ontbtak
omtrentdenatuurlijke toestand ofomdat
watersystemen vanoorsprong kunstmatig
zijn,betreft hetvaakdeecologischoptimaleen
haalbaresituatie.Weleensituatiedie
mogelijkheden biedtvootdeontwikkelingvan
zeldzameenkenmerkendesoorten.Inhet
HandboekNatuurdoeltypen zijndeopelkaar
gelijkendewatertypenuithetAquatischSupplementsamengevoegd totcirca25aquatische
Natuurdoeltypen.ZoweldeAquatischSupplementwatertypen(geaggregeerdtotaquatische
natuurdoeltypen inhetHandboek)alsde
KRW-typenzijngebaseerdopdeeisenvan
natuurlijke levensgemeenschappen,waardoor
eengrootaantaltypeninelkaarvertaalbaaris.
MaaromdatdeKRW-typologieaandekant
vandeabiotiek isbegonnenendeHandboek
typologieaandievandebiotiekzijndetypologieënnietéénopééninelkaartevertalen.
Daarnaastishetaantaltypenverschillend
waardoordegrenzen tussentypensoms
anderszijngetrokken eneendirectevertaling
eveneensnietmogelijk is.Tabel rgeefteen
vertaalsleutel tussendetypologieën.

Integratievanwaterennatuur
doorKaderrichtlijnWater,
WaternoodenNatuurdoeltypen
PIET VERDONSCHOT, ALTERRA
REBI NIJBOER, ALTERRA
JEANINE

ELBERSEN,ALTERRA

InhetNederlandsewater-ennatuurbeleid zijn verschillende methodiekenontwikkeldvoorhet
beoordelenvandeecologischekwaliteitvanoppervlaktewateren envoorhetbeheervandezewateren.
DebelangrijkstezijndebeoordelingenmonitoringvoordeEuropeseKaderrichtlijn Water,het
behoudvansoortenenhabitatdiversiteit indeNatuurdoeltypcu-methodiekenheta/stemmenvan
hetwaterbeheeropgebruiksfuncties indemethodeWaternood. Dezemethodickcugebruiken typologieënwaarmeeeenoppervlaktewatergeclassificeerd kanworden.Totophedenwordendezemethodiekennaastendoorelkaargebruikt.Deverschillendetypologieënenmethodiekenvragenomeen
ajstemming enoptermijn omeensamengaan. Dedoelstelling vanditartikel ishetgevenvaneen
overzichtvanovereenkomstenenverschillen,hetpresenterenvaneenvertaalsleutelvoordetypologieënenhetaangevenwaardemethodiekenelkaartegenkomenenhoedezeinelkaargeschovenkunnenworden.Doorherkoppelenvantypologieënenmethodiekenkunnenwater- ennatuurbeheer
dichterbijelkaargebrachtworàen.
DeEuropeseKaderrichtlijn Waterheeft als
doelstelling hetbereikenvaneengoedeecologischetoestand inalleoppervlaktewateren in
2015.Degoedeecologischetoestand (ofhet
goedecologischpotentieelvoor met-natuurlijkewateren)iseenafgeleide vandeminof
meeronverstoordestaat,dereferentie (ofhet
maximaalecologischpotentieelvoornietnatuurlijke wateren).De referentietoestand
moetperwatertypewordenvastgesteld.Een
typologieisdaaromvertrekpuntvoordeuitwetkingvandeecologischedoelstellingen.De
KRW-typologievoorzoeteenzouteNederlandseoppervlaktewateren isgebaseerdopeen
beperktaantalverplichteenenkele facultatieve
criteriauitdeKaderrichtlijnWater.Opbasis
vandeabiotischerandvoorwaarden verhang,
uittredendgrondwater,geologie, afmetingen,
permanentie,getijdeninvloed, rivierinvloed,
buffercapaciteit, saliniteitensubstraatzijn in
totaal55typenondetscheiden verdeeldover
18riviertypen,32meertypen,tweetypenovergangswateren endrietypen kustwateren.
Hiervanzijn de42natuurlijke typeninreferentiesenmaatlattenuitgewerkt^.
Vanuithetlandelijke natuurbeleid iseveneenseentypologievooroppervlaktewateren

DeKaderrichtlijnWaterbeoordeeltde
ecologischetoestandvaneenwaterinvijfkwaliteitsklassen,waarvandehoogsteklasse(de
zeergoedeecologischetoestand)dereferentie
ofnatuurlijke toestand is.Dereferentie
beschrijft soottenen/ofgemeenschappen pet
KRW-typc. Dedoelstellingishetbehalenvan
deopéénnahoogsteklasse(degoedeecologischetoestand)inallewaterenin2015.De
beoordelingvandeKaderrichtlijn Watetricht
zichvooralophetbeoordelenvandeecologischetoestand.DeKRW-methodiek isvolledig

opgesteld.Dezetypologieisopgenomen inhet
AquatischSupplementbijhetHandboek
Natuurdoeltypen1'.Hierinzijndeabiotieken
debiotiekindereferentietoestand voor131
watertypen (natuurlijke enniet-natuutlijkc)
beschreven.Debeschrijvingvandebiotiekis
beperkttotmacrofyten (water-enoeverplan-

DerelatietussenecologischrendementendoelrealisatieintermenvanKRWecologischekwaliteitsklassen
(ecologischetoestand)enafstandtothetNatuurdoeltype.
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beschreven in drie rapporten: typologie2', referenties4' en maatlatten 7 '. Voorde beoordeling
van de natuurlijke wateren volgens de Kaderrichtlijn worden momenteel door expertgroepen per organismegroep maatlatten ontwikkeld.Indien een oppervlaktewater niet voldoet
aan degoedeecologischetoestand (deopéén
na hoogste klasseopdemaatlat),moet de
beheerder maatregelen treffen om de toestand
voor 2015te verbeteren.
DeNatuurdoeltypen worden veel
gebruikt, vooralin het natuurbeheer. Dedoelstellingvan deze methodiek ishet selecteren
van een referentie (Natuurdoeltype) vooreen
oppervlaktewater. Vervolgens wordt een
oppervlaktewater zooptimaal mogelijk
beheetd waatdoor het mogelijk wordt het
Natuurdoeltype te bereiken. Een Natuurdoeltypewordtgekenmerkt door een lijst van indicatorsoorten endoelsoorten. De aanwezigheid
van dezesoorten bepaald ofen in welke mate
een Natuurdoeltypc bereikt is.Dedoelsoorten
hebben tevenseen beschermde status.Dit wil
zeggen dat daar waardezesoorten voorkomen
het gebied beschermd moet worden.
In 1998isdemethode 'Waternood' gepresenteerd.Waternood staat voorWATERsysteemgericht Normeren, Ontwerpen en Dimensioneren.Demethodiek legtde relatie tussen
het grond- en oppervlaktewater en in een aantal stappen wordt het 'gewenstegtond- en
oppervlaktewater regime' van een beheersgebied bepaald. DeWaternood methodiek is
ontwikkeld om waterbeheerders bij te staan m
het veranderen van het waterbeheer en het
afstemmen van dewaterhuishouding van een
gebied opdeverschillende functies die in het
gebied van toepassing zijn. Dit 'nieuwe waterbeheer' was in eerste instantie vooral gericht
op beheer en inrichting van oppervlaktewateten en het grondwaterregime ten behoeve van
de landbouw.
Ookvoorwateren met een natuurfunctie
isechter eenjuist oppervlakte-en grondwaterbeheer van belang. Inde Waternood-methodiek worden de(aquatische) Natuurdoeltypen
gebruikt als tebereiken natuurdoel voor wateren met een natuurfunctie. Voorde Natuurdoeltypen zijn referenties beschreven in termen van indicator- en doelsoorten.De
doelstelling van het LNV-beleid isdeaanwezigheid van deze soorten waarborgen in oppervlaktewateren waarvoor het betreffende
Natuurdoeltype alsreferentie gekozen is.Het
gebruik vanNatuurdoeltypen richt zich specifiek op natuurwaarden. Inde Waternood
methodiek gaat het erom een maatregel of
combinatie van maatregelen tevinden waarmee het doel (Natuurdoeltype) bereikt kan
worden.Dit isdemaximale doelrealisatie.Als
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het doel niet helemaal bereikt kan worden is
het van belangde mate van doelrealisatie van
een maatregel teweten.DeWaternood-methodiek isuitgewerkt in een serie rapporten 5 '.
Deovereenkomsr tussen deKRWen

Tabel1.

stand van een water wordt uitgedrukt in
afstand tot de referentie.Alshet doel niet
gehaald wordt, moeten doeltreffende maatregelengenomen worden om de toestand te
verbeteren. Eenbelangrijk verschil is dat

DerelatiestassenKRW-typenenNatuurdoeltypenvoordecategoriemeren.(*denatuurlijkewatertypendie
voordeKaderrichtlijnWaterzijnonderscheiden,ziehethiernavolgendeartikel).

code KRW-type

code Natuurdoeltype

Mi

3.15gebufferde sloot

M2
M3

gebufferde sloten (overgangssloten,
sloten in rivierengebied)
zwakgebufferde sloten (poldersloten)
gebufferde (regionale) kanalen

M4

zwakgebufferde (regionale) kanalen

M5*

ondiep lijnvormig water, open
verbinding met rivier geïnundeerd

M6

grote,ondiepe kanalen

M7
M8
M9

grote,diepe kanalen
gebufferde laagveensloten
zwakgebufferde hoogveensloten

Mio laagveenvaarten en kanalen
M n " ondiepe,(kleinere)gebufferde plassen

M12* ondiepe,zwak gebufferde
plassen (vennen)
Mi f ondiepe,zure plassen (vennen)
M14* ondiepe,(matiggrote)gebufferde plassen
M15 ondiepe,(grote)gebufferde plassen
M16* diepe,gebufferde meren
M17* diepe,zwakgebufferde meren
M18* diepe,zure meren
M19 diepemeren in open verbinding
met rivier
M20* matig grote,diepe,gebufferde meren
M21»
M22V
M23*
M24*
M25*

grote,diepe,gebufferde meren
ondiepe, kalkrijke (kleinere) plassen
ondiepe, kalkrijke (grotete) plassen
diepe, kalkrijke meren
ondiepe laagveenplassen

M.26- ondiepe,zwak gebufferde
hoogveenplassen/vennen
M27* matig grote,ondiepe laagveenplassen
M28* diepe laagveenmeren
M29 matiggrote,diepe laagveenmeren
M30* zwakbrakke wateren
M31* matigbrakke wateten
M32* sterk brakke tot zoute wateren

Watetnood-methodiek isdat de huidige toe-

3.2t zwakgebufferde sloot
3.19A kleinekanalen en vaarten
3.19B grote kanalen en vaarten
3.23A zuur ven
3.19A kleinekanalen en vaarten
3.ré dynamisch rivierbegeleidend water
3.17 geïsoleerde meander en petgat
3.24 moeras
3.19A kleinekanalen en vaarten
3.19B grote kanalen en vaarten
3.19B grote kanalen en vaarten
3.15 gebufferde sloot
3.44 levend hoogveen
3.28 veenmos rietland
3.21 zwakgebufferde sloot
3.19B grote kanalen en vaarten
3.24 moeras
3.14A gebufferde poel
3.18A ondiep,gebufferd meer
3.22A zwakgebufferd ven
3.22B zwakgebufferd ven
3.23A zuur ven
3.18A ondiep,gebufferd meer
3.18A ondiep,gebufferd meer
3.18B diep,gebufferd meer
3.22B zwakgebufferd meer
3.23B zuur meer
3.16 dynamisch rivierbegeleidend water
3.14B
3.18B
3.18B
3.20
3.20
3.18B
3.17
3.18A
3.44
3.22A
3.17
3.18A
3.18B
3.18B
3.20
3.13
3.13
3.13
2.t5

gebufferd wiel
diep,gebufferd meer
diep,gebufferd meer
duinpias (tot rooomg Cl/l)
duinpias (tot 1000mg Cl/l)
diepgebufferd meer
geïsoleerde meander en petgat
ondiep,gebufferd meer
levend hoogveen
zwak gebufferd ven
geïsoleerde meander en petgat
ondiep,gebufferd meer
diep,gebufferd meer
diep,gebufferd meer
duinpias (tot rooomg Cl/l)
brak, stilstaand water
btak, stilstaand water
brak, stilstaand water
zoute afgesloten zeearm
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het doel voor deKRWdegoede ecologische
toestand is(eenklasse lager dan de referentietoestand) en voorWaternood de referentietoestand zelf(hetNatuurdoeltype).In tegenstellingtot deKRWheeft de Natuur-doeltypenmethodiek geen tussenliggende classificatie
van slecht naar goed. Een ander belangrijk ver-

Tabel2.

schilisdat debeoordeling van dekwaliteit volgensdeKRWgeschiedt met behulp van maatlatten gericht opgemeenschapskenmerken of
soorten die reageren op verstoringsfactoren. De
Waternood-methodiek daarentegen gebruikt
deNatuurdoeltypen, dus het voorkomen van
indicatoren en doelsoorten.Vooreen deel zul-

DerelatiestussenKRW-typenenNatuurdoeltypenvoordecategorieRivieren,OvergangswarenenKusnvateren. (*de natuurlijke watertypen die voor de KRW zijn onderscheiden, zie het hiernavolgende artikel).

code KRW-type

Oi

droogvallende bron
permanente bron
droogvallende, langzaam stromende
bovenloop op zand
permanente, langzaam stromende
bovenloop op zand
langzaam stromende middenloop/
benedenloop op zand
langzaam stromend riviertje op
zand/klei
langzaam stromende rivier/nevengeul
op zand/klei
zoetgetijdenwatet (uitlopers rivier)
op zand/klei
langzaam stromende bovenloop op
kalkhoudende bodem
langzaam stromende middenloop
op kalkhoudende bodem
langzaam stromende bovenloop
op veenbodem
langzaam stromende middenloop/
benedenloop op veenbodem
snelstromende bovenloop op zand
snelstromende midden/benedenloop
op zand
snelstromend riviertje op kiezelhoudende bodem
snelstromende rivier/nevengeul op
zandbodem ofgrind
snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem
snelstromende midden/benedenloop
op kalkhoudende bodem
estuarium met beperkt getijverschil

O2*

estuarium met matig getijverschil

Ki*
Kl*

openzeemet zoetwaterinvloed
getijdengebied

Ri*
R2*
R3*
R4*
R5*
R6*
R7*
R8*
R9*
Rio*
Rn*
R12*

R13*
R14*

Rr 5 *
R16*
R17*
R18*

K3*

open zee

code Natuurdoeltype

3-1

droogvallende bron en beek
permanente bron
droogvallende bron en beek

3.6

langzaam stromende bovenloop

3-7

langzaam stromende midden- en
benedenloop
langzaam stromend riviertje

3-1
3-2

3.8

3.11

langzaam stromende rivier en
nevengeul
zoet getijdenwater

3.6

langzaam stromende bovenloop

3-7

langzaam stromende midden- en
benedenloop
langzaam stromende bovenloop

3.10

3.6
3-7
3.3 a
34
3-5
3-9
3.3 a

langzaam stromende midden- en
benedenloop
snelstromende bovenloop
snelstromende midden- en
benedenloop
snelstromend riviertje
snelstromende rivier en nevengeul
(lokaal in langzaam stromende delen)
snelstromende bovenloop

lendeze indicatoren overlappen met soorten
diewellicht gebruikt zullen gaan worden in de
KRW-maatlatten, maar debenadering van de
Natuurdoeltypen isduidelijk meer soortgericht.
Maatregelen vormen een belangrijke component in het geheel.Door het uitvoeren van
maatregelen moet deecologische toestand verbeteren (KRW)ofmoet het Natuurdoeltype
gerealiseerd worden (Waternood).Het effect
van een maatregel kan dan ookop twee manieten uitgedrukt worden:in toename vanecologische kwaliteit (bijvoorbeeld vooruitgang van
twee kwaliteitsklassen bepaald met deKRWmaatlatten) ofeen afname van deafstand tot
het Natuurdoeltype (bijvoorbeeld een toename
van het aantal indicatorsoorten ofdoelsoorten).Afbeelding 1 laatderelatie tussen de twee
methoden zien.
Om beidemethodieken aanelkaar te koppelen iseen afstemming van beide typologieën
eeneerstevereiste.Door het vergelijken van de
abiotische randvoorwaarden van de typen uit
zoweldeKRWalshet Handboek iseen lijst
opgesteld van alleKRW-typen met daaraan
gekoppeld deNatuurdoeltypen diein de
betreffende KRW-typen gerealiseerd kunnen
worden (tabel 1 en 2).Vooreen doorvertaling
naar deAquatisch Supplemcnttypcn wordt
verwezen naar Balet al.1'ofdeauteurs. Om
beide methodieken verder te kunnen koppelen
zaldemate van het voorkomen van indicatoren doelsoorten opgenomen moeten worden als
onderdeel van deKRW-maatlatten.De mate
vandoelrealisatie kandan gelijktijdig worden
uitgedrukt in ecologische kwaliteitsklassen
alsook in deafstand tot het Natuurdoeltype,
beideopeen schaal tussen oen 1.Vooreen
betere afstemming zou ookde doelrealisatie
kunnen worden opgedeeld in vijfklassen.'
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