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Nieuwecologisch
beoordelingssysteemvoor
stadswateren
ARIËTTE DOMMERING, ROYAI HASKONING"

wikkeld.Dezevoorbeeldkaarten vanverschillendesoortenstadwaterenmetfoto's eneen
kortetoelichtingzijnbedoeldombruggente
bouwennaarontwerpers,beheerdersen
bestuurders.
Hetsysteemrichtzichineersteinstantie
opecologenbijwaterkwaliteitbeheerdets,
maarisooktegebruikendoor bijvoorbeeld
gemeenten.Develdtoetsisookgoedintezettenomvoorbijvoorbeeld eenwaterplaneen
snelleimptessievandeecologieenbelevingswaardetegeven.
Hetbeoordelingssysteem isbedoeldvoor
allewatereninstedelijkgebied.Hetgaatdaarbijnietalleenomgrachtenensiervijvers,maar
ookombuitenwijkenmetwatet,watergangen
of-partijen opindustrie-enbedrijventerreinenenrecreatiewateren dieindebebouwde
komliggen.
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De bouwstenen
Hetcompleteecologischbeoordelingssysteemvoorstadswaterenbestaatuitdriestap-
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lnopdrachtvandeSTOWAiseenecologisch
beoordelingssysteemvoorstadswateren ontwikkeld,datdezemaand uitkomt. Hiermeeisde
ecologischetoestand,maarookde belevingswaardeopsimpelewijzetebepalen.Hetsysteem
spoortdeoorzakenvanslechtewaterkwaliteitin
stadswateropensteltmaatregelen terverbeteringvoor.Hetbeoordelingssysteem bestaatuit
drieonderdelen:eensimpeleveldtoets,ecuuitgebreideecologischebeoordeling eneenvervolgtoctsvooroorzakenenmaatregelen.Dedrie
toetsenzijn(deelsjonafhankelijk vanelkaarte
gebruiken.Hetsysteembevatookzogenaamde
staalkaarten, dievoorbeeldenvanstadswateren
tonen.Dezekaartenzijn bedoeldalsinspiratie
vooriedereendiezichmetstadswaterenbezig
houdt,zoalsontwerpers,beheerders,bestuurders
enecologen.
Stedelijkgebiedenwatetistegenwoordig
eenvanzelfsprekende twee-eenheid.Metde
groeiendebelangstellingvoorstedelijk water
neemtookdebehoefte aaneengoedinstrumentvootdeecologischebeoordelingvan
stadswateten toe.Daaromheeft deSTOWAeen
nieuwecologischbeoordelingssysteemvoor
stadswateren latenontwikkelen doorRoyal
Haskoning*,WageningenUniversiteiten
AquaSense.Hetsysteemisgeschiktvooreen
uitgebreideecologischebeoordeling,maar
biedtookdemogelijkheid eensnelleindrukte
krijgen vandeecologischesituatieendebelevingswaarde.Ookkandegebruikernahet
vaststellenvandeecologischetoestandeen
diagnosestellenvandeoorzakenvaneventuele
problemen.Hiervoor kenthetsysteemvier
sleutels,waatvandelaatstemaatregelenvoorsteltomverbetetingcninhetwatersysteemte
realiseren.Daarnaastzijn'staalkaarten'ont-
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Derelatietussendeverschillendeonderdelenvanhetbeoordelingssysteemvoorstadswateren.

DEELTOETS 2

DEELTOETS!

-watertype toekenning
-belevingswaarde
indicatieveecologische
beoordeling

-bepalingkarakteristieken
en maatstaven monstername
en uitvoeringtoets

RESULTAAT:

RESULTAAT:
-eindbeoordeling
belevingswaarde
-indicatie ecologische
beoordeling
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-ecologische beoordeling
opeen aantal
karakteristieken

DEELTOETS 3
-extra informatie

-diagnose

RESULTAAT:
-probleemanalyse
-mogelijke oplossingen
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penofdeeltoetsen(zieafbeelding i]:
- deeltoets 1: inventarisatievanecologische
potentieenontwikkelingvanwateren
oeverendebeoordelingvanbelevingswaarde;
- deeltoets2:gedetailleerdeecologische
beoordelingvanstadswateren naaranalogievanofdoorverwijzend naarecologischebeoordelingssystemen vanandere
watertypen;
- deeltoets3:diagnostischetoetsmeteen
probleemanalyse eninzichtin aangrijpingspunren voormaatregelenofmogelijkeoplossingen.
Dedeeltoetsen 1 en2kunnen losvan
elkaarwordenuitgevoerd.Voordediagnostischetoetsissomsinformatie uitdeeerdere
toetsen nodig.
Deeltoets 1
Deeltoets 1 isgerichtopeensnelleecologischeinventarisatievaneenstadswaterende
vaststellingvandebelevingswaardeervan.Een
ecoloogkandezetoetsinongeveer anderhalf
uurperlocatieuitvoeren.Het buitenwerk
bestaatuithetmakenvaneenvegetatie-opnameenhetnoterenvanenkele morfologische
kenmerkenvandeplek; laboratoriumanalyses
zijn nietnodig.Bijdeuitwerkingvandedeeltoetsachterhetbureaukrijgt hetaantalsoortenmuur-,oever-enwaterplanten punten

Voorbeeld van een staalkaart
Ronddekernvanhetstadje Ravensteinligteenoude,beschoeidestadsgracht.Waarde
beschoeiingisweggerot,grijpen oeverplanten hunkans.Destadsgracht heeft tegenwoordig
vooraleenrecreatievefunctie. Erwordtvolopin
gevist.Langsgrotedelenvanhetwaterligteen
stadspark.Hetwaterindegrachtwordtsterkdoor
deMaasbeïnvloed.
Opsommigeplekkenlangsdegrachtisde
beschoeiingweggerotenhettalud ingevallen.Juist
dezeplekkenbiedenkansenaanoeverplanten.
Langssommigestukkenoeverstaateenstrook
oeverplanten,waarinzichzo'ntien verschillende
soortenbevinden.Ondergedokenwaterplanten zijn
nauwelijks aanwezig.Welkomterplaatselijk veel
drijfbladvegetatie voor,vooralWaterlelies. Lokaal
zijnveelstadseendenenganzenaanwezig.
scoretoets:

ecologieoever
ecologiewater
beleving

voldoende
voldoende
goed

Desoortenrijkdom vanoever-enwaterplantenvegetatie isnieterggroot,wattotuitingkomt
indescoresvoordeecologievanoeverenwater.Hetrelatiefgroteaantalsierlijkesoortenende
waargenomenfauna leidentoteengoedescorevoorbeleving.

toegekendopbasisvanvoorkomen.
Hetbegripbelevingswaarde isgekoppeld
aandeecologischeontwikkeling,waarbijeen
rijkontwikkeldeoeverbijvoorbeeld beter
scoortdandetotaleafwezigheid vanwater-en

Voorbeeld stadsgracht gemeenteX
Deeltoets1
Hetgemeentebestuur vanstadjeXlaatin
hetkadervanhetwaterplaneensnelleinventarisatievandemeestewaterenuitvoeren.
Ditgebeurtmetdeeltoets 1.Destadsecoloog
maaktopelkelocatieeenopnamevande
vegetatieennoteertgegevensoverdeinrichtingvandeoever,doorzicht,diepte,deaanwezigheidvanstankenzwerfvuil ende
zichtbarefauna (watervogels,amfibieën).Het
eerstedeelvanhetecologischprofiel kanvoor
dezelocatieswordeningevuld:ecologie
oever,ecologiewater(beideglobaal)enbelevingswaarde.
Voordestadsgrachtblijktdatdebelevingvoldoendescoort.Ookdeecologievande
oeverscoortvoldoende,dankzijeennatuutvriendelijke oeverdieaaneenkantenkele
jarengeledenaangelegdis.Hetwaterisechtertroebel.Erkomengeenondergedoken
waterplanten voorendegrachtisdeels
bedektmeteenkrooslaag.Deecologievan
hetwaterscoortdanookonvoldoende.
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Deeltoets2
Hetzelfdejaarwordtopvijfplekkenook
eenuitgebreideecologischebeoordelinguitgevoerdmetdeeltoets2.Hetwatertypeiseerst
vastgesteld,waarnaduidelijk iswelkebemonsteringen nodigzijn.Ookvoordestadsgracht
isdebeoordelinguitgevoerd.
Voordestadsgracht(typesmalle lijnvormigewateren)houdtditindatde macrofauna

oeverplanten.Deaanwezigheidvan zwerfvuil
enstankoverlast doenafbreuk aandebelevingswaarde.Deinvullingvanhetbegripbelevingswaardesluitaanbijdewoordelijke
omschrijving vandegrenswaarde.Indetoets

(tussenmeieneindaugustus)endiatomeeën
(tussenhalfaprilenhalfjuni) bemonsterd
worden.Ookwordendenutriëntenende
zuurstofgeanalyseerd(eenmaalperkwartaal).
Voordeeltoets1 wasaleenopnamevande
macrofyten gemaakt,waarvandegegevens
hierweerwordengebruikt.
Onderstaandetabelgeeft eenoverzichtvan
dekarakteristieken diebijditwatertypehoren
endebijbehorende maatstaven:

smalle lijnvormige wateren
karakteristiek
kenmerkendheid
inrichtingenbeheerofhabitatdiversiteit

trofie
saprobii

maatstaf
macrofauna
morfologie
macrofyten
macrofauna
nuttiëntenhuishouding
diatomeeën
zuurstofhuishouding
diatomeeën
macrofauna
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krijgen zogenaamde 'sierlijke soorten' extra
punten voor belevingswaarde. Decategorie
sierlijke soorten isop basis vaneen subjectieve
beoordeling ingevuld,omdat deze term in
geenenkele classificatie bestaat.Het gaat hierbij om soorten die opvallend bloeien (bijvoorbeeld gele lis,kattestaart enzwanebloem) of
eenopvallend decoratievestructuur hebben,
zoals dichte pollen (pluimzegge) en ranke, in
de wind wiegende bladeren (kleine lisdodde en
heen) en in het algemeen door mensen worden
gewaardeerd. Ookdeaanwezigheid van fauna
(bijvoorbeeld watervogels,kikkers, libellen)
scoortpositiefvoor de belevingswaarde.
Deecologische ontwikkeling wordt
bepaald aandehand vandetotale bedekkingspercentages van devegetatie en het aantal
soorten van water- en oeverplanren.De inrichtingspeeltookeen rol:een naruurvriendelijke
oevergeeft een betere scoredan een kademuur.
Deaanwezigheid van 'kritische soorten' kan
positiefbijdragen. Eenkritische soort is gedefinieerd alseen soort diespecifieke eisen stelt
aan dewatersamenstelling of-stroming. Specifiekeeisen betekent daarbij:afwijkend van het
grijze gemiddelde van Nederlandse
(stads)wateren, dus niet-hypertroofen/ofniet
oligohalien.Dekritische soorten zijn daarom
plantensoorten die(iets)minder voedselrijk
water vragen ofzoetkalkrijk grondwater of
juist (zwak)brak water vereisen ofstromend
water nodig hebben.

Het resultaatvandebeoordelingvoorde
stadsgracht isweergegeven in het ecologisch

Het eindresultaat vandeze toets iseen
beoordeling van debelevingswaarde en een
indicatie voorde ecologischeontwikkeling van
deoever en het water. Omdat het een snelle
toets is,kan met relatiefweinig inspanning
eengroot aantal plekken worden geïnventariseerd.Hierdoor issneleenbeeldvan het watersysteem van een stedelijk gebied te verkrijgen.

Deeltoets z
Deeltoets 2 richt zichopeen gedetailleerde
ecologischebeoordeling van een stadswater.
Om het systeem tegebruiken wordt eerst het
watertype vandewaterpartij bepaald. Daarmeeligt hetmeetprogramma vast.Deeltoets2
isgemaakt naar analogie van ecologische
beoordelingssystemen van vijfandere watertypendieeveneensdoorSTOWAzijn ontwikkeld.
Omdat dezesystemen bij demeeste waterbeheerders bekend zijn, isdezedeeltoets hier
beknopt besproken.Afhankelijk van het type
zijn verschillende bemonsteringen en analyses
nodig.Monstername van macrofauna en diatomeeënzijn (vrijwel) altijd nodig, evenals
bepalingen van nutriënten en variabelen voor
dezuurstofhuishouding. Bijelktype water
wordt voor het bepalen vaneen aantal maatstaven doorverwezen naar de andere ecologischebeoordelingssystemen. Voor stromende
wateren, brakke wateren,zand-,grind- en kleigaten en kanalen in stedelijk gebied wordtgro-

tendeels verwezen naar dedesbetreffende ecologischebeoordelingssystemen. Voor smalle
lijnvormige wateren enondiepe niet-lijnvormige wateren zijn vrijwel alle maatstaven
afkomstig van dit nieuwe systeem.Voor de
ontwikkeling van deeltoets 2 hebben de waterkwaliteitsbeheerders gegevens van stadswateren aangeleverd.Zoweldeeltoets 1 als 2zijn
door hen gevalideerd.
Het systeemgeeft een beoordeling voor
verschillende,vanuit ecologisch oogpunt
belangrijke aspecten van het watermilieu. De
toetsonderscheidt devolgende karakteristieken:
saprobie(verontreiniging met afbreekbaar
organisch materiaal).
Gehanteerde maatstaven opbasis van
zuurstofhuishouding, diatomeeën en
macrofauna;
trofie (verontreiniging met voedingsstoffen).
Gehanteerde maatstaven opbasis van nutriëntenhuishouding en diatomeeën;
inrichting en beheer (sluiten de inrichting
en het beheer vandewaterpartij aan bij
het watertype).
Gehanteerde maatstaven op basis van
morfologie (afkomstig uit deeltoets 1)en
macrofauna;
kenmerkendheid (sluitde flora en fauna
aan bij het watertype?).

Deeltoets 3 bestaatuit eenhoofdsleutel en
een aantaldeelsleutels (zieafbeelding 3).
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Deeltoets3
Uitdeeerdere tweedeeltoetsen kwam naar
voren dat in destadsgracht van het stadje Xhet
water troebel is.Ter plekkegroeien geen
ondergedoken (hogere) waterplanten en de
oeverszijn deelsbeschoeiden deels natuurvriendelijk. In dezomer bedekt een krooslaag
grotedelen van het oppervlak. Uit deeltoets2
blijkt dat het watereutroofis.

Indehoofdsleutel wordt het probleem
gedefinieerd als'hetwateristroebel'.De hoofdsleutelverwijst naar sleutelA(karakteriseren
vanhet probleem).Uitmetingen vanhet watetschapvoordeelroets2isbekenddatde
nutriëntengehaltes enhetchlorofyl-agehalte in
destadsgracht hoogzijn.Andereoorzaken (witte
troebeling-zwavelbacteriën,roestbruin- ijzerrijkekwel,bruin-veengrond, troebel-opwoeling)blijken niet vanroepassing.Geziendehoge
nutriëntenconcentraties wordt hetprobleemals
eutrofiëring gedefinieerd. SleutelCkijkt watde
bronnen zijn vaneutrofiëring. Deinlaatvan
voedselrijkboezemwatervormteen belangrijke
bron.Daarnaasrspelenriooloverstortenende
dikkebaggetlaageenrol.Ookzijn erveel(stads)eenden,diegevoerdworden.Indelaatstesleutel
(D)naarverschillendevolgendeoplossingen en
maatregelen komen aanpassingen indewaterhuishouding,hetbeperkenvanlozingen van
ongezuiverd rioolwateren hetverwijderen van
debaggerlaagaanbod.Totslotwordt verwezen
naarhetgevenvanvoorlichtingom het voeren
vaneendenenvissentevoorkomen.Ookdit kan
namelijk eenbron vaneutrofiëring zijn.

Definiëren v i n
het probleem:
Hoofitileutel

Karakteriseren
van het probleem:

Aanduiden
vandeooizaken:

Aanduiden
van de bron
of veroorzaker:

Zoeken meest
geschikte oplossing
of maatregelt

Aft,.}.

Desleutels.
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Gehanteerdemaatstaf:macrofauna.
Naastdekenmerkendheidopbasisvan
indicatorsoorten vanmacrofauna kanookde
natuurwaardeopbasisvandiatomeeën
wordenbepaald.Dezeisgebaseerdophetaantalbijzondere soortendatvoorkomt.
variant-eigenkarakter(alleenvoorstromendewaterenenbrede lijnvormige
wateren).
Gehanteerdemaatstaven:macrofauna en
abiotischvoorstromendewaterenen
macrofyten voorbredelijnvormige wateren.
Heteindresultaat vandeeltoets 1 en2is
hetecologischprofiel.Ditisheteindoordeel
overdeecologischegezondheid vanhetsysteemendebelevingswaarde.Inéénoogopslag
geeftditeenindrukvandeecologischevingerafdruk vanhetonderzochtestadswater.Hetis
tegebruiken voorrapportages, bijvoorbeeld
eenRWSR.
Deeltoets 3
Bijstadswaterenmeteenlagekwaliteit
kandebeheerderdeeltoets3 inzetten.Opbasis
vandeuitkomsten uitdeeerstetweetoetsen
steltdezetoetseenglobalediagnosevande
oorzakenvanmogelijke problemen ineen
stadswater.Vervolgenssteltdedeeltoetsmaatregelenvoorwaarmeedebelevingswaardeen
deecologischekwaliteitvanhetwaterverbeterd.Duurzameoplossingen,zoalshetsaneren
vanbronnenendeinrichtingverbeteren,hebbenhierbij natuurlijk altijd devoorkeur.Soms
kaneensituatieechteralleenverbeterenmet
symptoombestrijding, zoalsdoorspoelen.In
dezedeeltoetsisveelfragmentarisch beschikbarekennisuitliteratuurenervaringbij
elkaargebracht.
Detoetsbestaatuitviersleutels,diedoorlopenmoetenwordenombijdemaatregelen
rekomen.Dehoofdsleutel gaatuitvandeproblemendiezichvoordoen:'hetwateristroebel','ertreedtvissterfte op','hetwater stinkt',
'weinigplanten endieren,lagebelevingswaarde','zwerfvuil', of'waterpastnietinsysteem'.
Ookiseenslechtoordeelindeeltoets1of2
tegebruiken alsingangvandezetoets.
Natuurlijk zulleninsommigestadswateren
zichverschillendeproblemen tegelijkertijd
voordoen,zodathetnodigisdesleutelsverschillendekerentedoorlopen.Indedaarop
volgendesleutelswordenstapvoorstapde
problemen nadergekarakteriseerd ende
mogelijkeoorzakengezocht.Voorsommige
stappenkanhetnoodzakelijk zijnommeer
onderzoek tedoenominzicht indeproblematiekrekrijgen.Zokanhetwenselijk zijnom
onderzoektedoennaardevisstand ineen
waterofte bepalenoftroebelingwordtveroorzaaktdoorchlorofyl-aofdooranorganische
l6
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deeltjes.Devoorgesreldemaarregelenlopen
sterkuiteen.Zijkunnen betrekkinghebbenop
dewaterhuishoudkundige maatregelen(meer
ofjuist minderdoorspoelen,opzettenwaterpeil),opdeinrichting(aanlegnatuurvriendelijkeoevers)ofonderhoud (minderschonenof
maaien,maarookverwijderen vanzwerfvuil).
Baggeren iseenmaatregeldievaakwordtvoorgesteld.
Inhetkaderoppagina 14bovenaaniseen
voorbeeld vaneentroebelstadswater uitgewerkt.Dedeeltoetsblijft natuurlijk een
hulpmiddel:kennisenoordeelvandewaterbeheerderzelfzijn onmisbaar!
Inspiratie opdoen
Opveelplaatsen inNederland iservaring
opgedaanmethetecologischbeterlaten functionerenvanstadswateren.Enkelevandeze
voorbeeldenzijnopgenomen indestaalkaartendieonderdeeluitmakenvanhetbeoordelingssysteem.Dezestaalkaarten(zievoorbeeld)
bestaanuitéénofmeerfoto's eneenkorte
beschrijvingvanhetwatersysteemendienen
alsinspiratiebron voorstedelijke ontwerpers,
beheerders,(stads)ecologen enbestuurders,
maarkunnen ookdienenalsmogelijke referentievooranderestadswateren.Opdekaarten
isteziendatingrepen indeinrichting,veranderingvanbeheerofligginginhetwatersysteembepalenhoeeenwaterzichontwikkelt.
Methetecologisch beoordelingssysteem
voorstadswateren biedtSTOWAwaterschappenengemeenteseennieuwinstrumentom
dewaterkwaliteit indestadtemonitoren,te
beoordelen,verbeteringsmaatregelen tezoekeneninternenexternrecommuniceren.
HerecologischbeoordelingssysteemvoorstadswaterenvanSTOWAbestaatuiteensamenvattend
hoo/drapport,ecngebruikershandleidingmetdaarin
opcd-romdewetenschappelijkeverantwoordingen
(laterdirjaar)eengeautomatiseerdeversievanhet
beoordelingssysteemmEBEOSYS.
Voormeerinformatieoverdezerapportages:
HagcmanFulfilmentBV(078)62933^z.
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