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doelstelling isredelijk vergelijkbaar met minimaal klasse3 van dit systeem.
Alsmogelijke geschikte maten voor de
mate vaneutrofiëring zijn devolgende variabelen beschouwd:ortho-fosfaat (P04s~),totaalfosfaat (Ptot),kjeldahl-stikstof (KjN), ammonium-stikstof(NH4+), nitraat-stikstof(NO3),
anorganische stiktof(N anorg ] en totaal-stikstof
(Ntot).Voorallevariabelen isdaarbij het
zomergemiddelde (april-september) gebruikt,
omdat binnen dezeperiode her ecosysteem
reageert op deaanwezige nutriënten. De fosfaatconcentraties zijn dan veelal ook het
hoogst.Destikstofconcentraties zijn daarentegen in dezomer vaakzeer laag.De concentraties ammonium-stikstof en nitraat-stikstof
liggen regelmatig onder de derecriegrenzen.
Eeneffecr dat in iedergeval voor een deel iste
toeteschrijven aan opnamedoor devegetatie.
Daarom isvan allestikstofvariabelen ook het
wintergemiddelde (januari-maart) gebruikt.
Dezeconcentraties zijn mogelijk indicatiever
voor dehoeveelheid stikstofdie opgenomen
kan worden.Vanelkevariabele isde logaritme
genomen, zodat voordestatistische analyse
een bij benadering normaal verdeelde grootheid werd verkregen, om zode invloed van
extreem hoge nutriëntenconcentraties te verminderen.
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De vierdeNota waterhuishouding biedtdemogelijkheid voorlietontwikkelen vangebiedsgerichte
nutriëntennormen, mitsdcwateren blijven voldoenaan het laagste ecologischeniveau. Bijticontwikkeling van deze normen isdeaandacht meerste instantiegericht opdevraag ofdehoogte van dehuidige nonnen zon moeten worden aangepast (zievoorgaand artikel van HeinisenDriesprong;. Het is
echterookzinvol nategaan o/de huidige maten, hetzomergemtddelde van N- enP-totaal, wel dc
bestemaatvonnen voordematevan eutrofiëring. In eenverkennende studie isdit nagegaan voorhet
veeitweidcgebied van hetZuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Ook isonderzocht mhoeverrehetnuttig en nodig isom tekijken naar lictgecombinccrdceffect van stikstof en fosfor.
Voorhet afleiden van nutriëntennormen is
een methodiek ontwikkeld, waarbij de relatie
tussen nutriëntenconcentraties en het al dan
met voldoen aan het ecologisch doel wordt
gekwantificeerd1). Demethode maakt gebruikt
van logistische regressie,een vorm van regressiewaarbij de kans wordt berekend op het voldoen aan het ecologisch doel bij verschillende
concentraties.Dezelogistische regressieistoegepast opgegevens uit de Krimpenerwaard,
Alblasserwaard enVijfheerenlanden2). Het
merendeel vandewaterpartijen in dit gebied
zijn poldersloten en weteringen (hoofdwatergangen). Defysisch-chemische kwaliteit wordt
getoetst aan de landelijke (MTR-)normen.Voor
deecologische kwaliteit isvooralsnog een
regionale beoordeling van toepassing, het
zogenaamde systeem voorgrote-en kleine
wateren.
Grotewateren zijn minstenszes meter
breeden worden beoordeeld aan de hand van
de hoeveelheid algen en de zuurstofhuishouding. Wateren met maximaal 100Lig/IChlorofyl-a en met minimaal 3 mg/l zuurstof voldoen
aan deecologischedoelstelling.Dezegrote
wateren zijn veelalhoofdwatergangen en
moeilijk tevergelijken met deSTOWA-typen.
Kleinewateren zijn maximaal zes meter
breed en worden beoordeeld aan de hand van
denutriëntenconcentraties, het biologisch
zuurstofverbruik, demacrofauna- endevegetatiesamenstelling. Debeoordelingswijze van

deze wareren isrelatiefcomplex. De fysischchemische componenten worden vertaald in
eenzogenaamde fc-klasse;de biologische componenten in de bio-klasse.Samen vormen zede
eindklasse.Om cirkelredenaties te voorkomen,
isbij delogistische regressiede bio-klasse
gebruikr alsmaat voordeecologische kwaliteit.Vrij vertaald voldoen wateren aan hetecologischedoelals tenminste enkele kritische
macrofaunasoorten voorkomen als libellenlarvenen kokerjuffers én alseen redelijk gevarieerde watervegetatie aanwezig is,met soorten alsSmalle waterpest,Aarvederkruid en
Tenger fonteinkruid. Dezewateren komen
overeen met sloten uit het STOWA-beoordelingssysteem en dena testreven ecologische

Tabel 1.

Alsmaat voor hoegeschikt een trofievariabeleisvoor normering, ishet percentage verklaarde deviantie uit de logistische regressie
gebruikt.Dit percentagegeeft aan in welke
matede variatie in deeffectvariabele (deecologisch kwaliteit) toegeschreven kan worden
aan verschillen in deonafhankelijke variabele
(de nutriëntenconcentraties).

Enkelvoudige regressies
Allereerst ishet verband bepaald tussen
elke trofie-variabele en deecologische kwaliteit.In tabel 1 staat een overzicht van de resultaten.Daarbij valt het volgendeop:
• Totaal-fosfaat verklaart een groter percentagedeviantiedan ortho-fosfaat;
• Bijde kleinewateren verklaart ammonium-stikstof in de winter het hoogste per-

Het percentage verklaarde deviantie per variabele bij enkelvoudigeregrt
De hoogste percentages voor de N - ofP-vanabelen is vetgedrukt.
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totaal-fosfaat metnitraat-stikstofofammonium-stikstof iseenvoudiger tegebruiken en
levert maar eeniets minder goed resultaat.
Redelijk vergelijkbaar zijn decombinatiesvan
nitraat-stikstofmet ammonium-stikstof,
ortho-fosfaat metnitraat-stikstofen ortho-fosfaat metammonium-stikstof Inallegevallen
heeft hetgebruik van het wintergemiddelde
van eenstikstofvariabele devoorkeur boven
een zomergemiddelde. Hettoevoegenvan
interactietermen leverdegeen betere modellen
op.

•

centagedeviantie,terwijl datbijdegrote
wateren indezomeris;
Hetpercentage verklaarde deviantie isbij
degrote wateren 'redelijk', bijdekleine
wateren ishetverklaarde percentage laag.

Tabel i maakt duidelijk datvoot stikstof
andere variabelendanhetzomergemiddelde
van totaal-stikstofeenduidelijker relatie hebben metdeecologische kwaliteit endusmeer
geschikt kunnen zijn voornormering. Vooral
het verschilbijdegrote wateren isopvallend:
het percentage verklaarde deviantie door
ammonium-stikstofisdriemaal zohoogals
van totaal-stikstof
M e e r v o u d i g e regressies
Dehuidige normen voor stikstofen fosfaat worden vaak noglosvanelkaar getoetst.
Het isechter aannemelijk datdeecologische
kwaliteit wordt bepaald door decombinatie
vandetwee:alséénvandetweestoffen beperkend is,kandegewenste ecologische kwaliteit
aanwezigzijn, ookalisdeconcentratie vande
andere stofhoog.Daarom isookgeanalyseerd
wat detoegevoegde waarde isvaneencombinatie vantrofievariabelen. Hierbij isookgekeken oftoevoegenvaninteractietermen nuttig
is.Interactietermen geven aandathet effect
van deenevariabele afhankelijk isvande
waardevandeandere variabele.Het aantal
mogelijke combinaties vanalle trofievariabelen iserggroot.Wij beperken onstotdecombinaties diehethoogste percentage verklaarde
deviantie opleverden (tabel 2).Demeervoudige
regressies laten zien datdecombinatievan
totaal-stikstofen totaal-fosfaat niet debeste
tesultaten geven.Bijdegrote wateren heeft
totaal-stikstofzelfs geen enkele toegevoegde
waardetenopzichtevanhetgebruikvan
JO
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Afbeelding 1 toont als voorbeeldhet
gecombineerde effect vanortho-fosfaat met
ammonium-stikstof Tezien isdatookbijzeer
lageconcentraties nutriënten dekans opbiologisch gezond water beperkt blijft tot ongeveer
70procent.Verder valt teziendatbij hoge concentraties ammonium-stikstofeen dalingvan
deconcentraties ortho-fosfaat nauwelijks
effect heeft. Omgekeerd zien wedatbij hoge
concentraties ortho-fosfaat eendaling vande
concentraties ammonium-stikstof welkanleiden toteentoename vandekansopbiologisch
gezond water.Deoverigecombinatiesvan
variabelen leveren vergelijkbare figuren.

alleen totaal-fosfaat (vergelijk tabel i en2).
Anderecombinaties geven welduidelijk een
beter resultaat, omdat hetpercentage verklaardedeviantie toeneemt tenopzichtevande
enkelvoudige modellen. Grofweg isdit percentageanderhalfmaalzohoog. Bijdekleine
wateren ishetpercentage vetklaarde deviantie
ookbij meervoudige regressie betrekkelijk
laag.

Bijdegrote wateren geeft decombinatie
van totaal-fosfaat met ammonium-stikstof
(zomergemiddelde) hethoogste percentage
verklaarde deviantie (tabel 2).Combinatiesvan
totaal-fosfaat metortho-fosfaat ofvan orthofosfaat metammonium-stikstof (zomergemiddelde)zijn nogredelijk vergelijkbaar. Winterconcentraties vanstikstofvariabelen geveneen
duidelijk minder goed resultaat.Ookbijde
grote wateren levert hettoevoegen vaninteractietermen geen betere resultatenop.

Bijdekleinewateren leverthetgebruik
vandevariabelen totaal-fosfaat ofortho-fosfaat metnitraat-stikstofén ammonium-stikstofhet beste resultaat (tabel 2).Hetgebruik
van drievariabelen tegelijk zou normering bijzonder complex maken. Eencombinatievan

Tabel2.

Overzichtvandebelangrijkstemeervoudigeregressies.
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Kleine wateren

Grote wateren

0,03

Afb. 1:

Hetgecombineerdeverband nissenammonium-stikstof (wintergemiddelde)

0,02

Afb.r.

Hetgecombmeetdeverband tussenammonium-stikstoj(zomergemiddelde)
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enortho-josjaat (zomergemiddelde) endekansop biologischgezondwater in

kleine wateren.

grote wateren.

Alsvoorbeeld staat in afbeelding 2 de combinatie van ortho-fosfaat met ammoniumstikstof(zomergemiddelde) weergegeven. Duidelijk istezien dat derelatie tussen de
nutriëntenconcentraties en dekans opbiologischgezond water vrij sterk is.Verder valt op
dat nu bij hogeconcentraties ammoniumstikstofde kans opbiologisch gezond water
toeneemt naarmate deconcentratie ortho-fosfaat lager ligt, terwijl bij hoge concentraties
ortho-fosfaat dekansopbiologisch gezond
water nauwelijks toeneemt naarmate deconcentratie ammonium-stikstoflager ligt.Dit is
dus omgekeerd aande relaties bij kleine wateren(vergelijk afbeeldingen 1en2).

Discussie
Hiervoor hebben weons louter laten leiden door statistische resultaten bij deselectie
vangeschikte variabelen voor normering.
Inhoudelijke argumenten kunnen natuurlijk
ook een rolspelen.Zo kunnen weons bijvoorbeeld afvragen ofhet gewenst isom variabelen
te nemen dieonderdeelzijn van het ecologisch
effect. Dehoeveelheid nutriënten opgeslagen
in algen isbijvoorbeeld onderdeel van totaalfosfaat, totaal-stikstofen kjeldahl-stikstof
Zeker bij degrote wateren leidt dit tot cirkelredenaties,omdat de hoeveelheid algen ook in de
ecologischebeoordeling meeweegt.Aande
andere kant ishet misschien wenselijk om
voor de normering een variabele te kiezen die
eengoed beeldgeeft van detotale hoeveelheid
nutriënten dieopgenomen zijn en kunnen

worden doordevegetatie.Het isnamelijk aannemelijk dat deslechtescorevande zomergemiddelden van stikstofvariabelen bij de kleine
wateren (deels)tewijten isaan het feit dat een
deelvandestikstofopgeslagen zit in devegetatie.Normering opdezebeschikbare hoeveelheid ofdebelasting met stikstofzou daarom
beter kunnen zijn. Vooralsnogontbreekt het
hierbij aangeschikte technieken om deze
variabelen indepraktijk eenvoudig te bepalen.
Eenknelpunt bijdekeuzevannormen kan
zijn dat bij allerelaties,ookbij debeste variabelen,nogeen redelijke ruis aanwezig is. Bij
een bepaalde kansop het ecologisch doeliser
nogeenbehoorlijke marge van nutriëntenconcentraties alsnorm tekiezen.Dit isdeels een
gevolgvan het feit dat deecologische kwaliteit
ook wordt bepaald door andere factoren. Aanvullende analyses latenzien dat de waterdiepte
bij de kleine wateren zo'n tien procent van de
deviantie verklaart endus van vergelijkbaar
belang isalsde nutriënten (vergelijk tabel1).
Het kan daarom wenselijk zijn bij de keuze
van nutriëntennormen rekening te houden
met een factor alswaterdiepte.Dit maakt het
afleiden natuurlijk welcomplexer. Dit geldt
zekeralswedenormeringvan stikstofen fosfaat ook nogopelkaar willen afstemmen, vanwegehun gecombineerde effect (afbeeldingen
1 en2).

voor (veenweide)sloten. Het zomergemiddelde
van totaal-fosfaat lijkt nog wel redelijk
geschikt, maar voor het zomergemiddelde van
totaal-stikstofbestaan betere alternatieven.
Combinaties van variabelen zijn het meest
geschikt voor normering. Het verband tussen
de nutriëntenconcentraties endeecologische
kwaliteit isnietzodanig sterk dat (reële) concentraties zijn aan tegevendieeen absolute
garantiegeven opdieecologischekwaliteit. De
kansopdezekwaliteit neemt welduidelijk toe
met een afname van deconcentraties.Vooral
in de kleinere poldersloren zijn ookandere factoren zoals dewaterdiepte vangroot belang.
Bijhet afleiden van nutriëntennormen zou
hiermee rekening moeten worden
gehouden.
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Conclusies
Het bekijken van alternatieve variabelen
voor nutriëntennormen blijkt zeker zinvol
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