Het ecologisch rendement van natuurvriendelijke oevers in Amsterdam.
Toepassing van de Stowa-methodiek op stadswateren

Doel en opzet van de studie
In de Gemeentelijke Nota Waterbeheer
Amsterdam 1993-1997 zijn onderzoeks- en
uitvoeringsvoorstellen opgenomen die
moeten leiden tot een duurzaam watersysteem, onder andere aanleg van natuurvriendelijke oevers. In opdracht van
Riolering en Waterhuishouding Amsterdam (RWA) heeft HASKONING in
samenwerking met Bureau Waardenburg
het ecologisch rendement van de aanleg
van natuurvriendelijke oevers van een viertal stadswateren geëvalueerd; deze worden
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aangegeven in afbeelding 1.De afbeelding
toont ook schematisch de opbouw van de
oevers.Devier onderzoekslocaties vertegenwoordigen verschillende scenario's voor
een al dan niet vergaande natuurvriendelijke aanpassing van oevers in stedelijk
gebied.
De opzet van de studie richt zich op het
beoordelen van één van de belangrijkste
doelstellingen van een natuurvriendelijke
oeveraanpassing: Het stimuleren van
groepen organismen en processen uit de
ter plaatse thuishorende oeverlevensgemeenschap. De aanpak bestond uit een
brede inventarisatie van groepen organismen uit de oevergemeenschap en het
gebruiken van de inventarisatie in een
gestandaardiseerde beoordeling van de
ecologische waarde van het ecosysteem ter
plaatse. Voor de ecologische beoordeling
werd gebruik gemaakt van de Stowamethodiek. Door het toepassen van de
ecologische beoordeling worden wegingsfactoren voor de beoordeling van natuurwaarde (verscheidenheid, kenmerkendheid,
kansrijkheid) impliciet meegenomen. Ook
is er een evenwicht in de beoordeling van
natuurwaarde van de vegetatie op zich en
als habitat voor de fauna.
De inventarisaties hadden betrekking op
de totale gradiënt van (ondergedoken)

Samenvatting
De studie naar het ecologisch rendement van natuurvriendelijke oevers in Amsterdam richtte zich op het beoordelen van een van de voornaamste doelstellingen van
de aanleg van natuurvriendelijke oevers: Het realiseren van een duurzaam watersysteem door het stimuleren van groepen organismen en processen uit de ter
plaatse thuishorende oeverlevensgemeenschap. Hiertoe werd op vier onderzoekslocaties (Haarlemmervaart, Geuzenveld, Tuindorp Oostzaan en Nieuwendam), die
verschillende scenario's voor een natuurvriendelijke aanpassing van oevers in stedelijk gebied vertegenwoordigen, een brede inventarisatie van groepen organismen
uitgevoerd. Oevers met een natuurvriendelijke inrichting werden vergeleken met
referentie-oevers waar de traditionele inrichting nog intact is. Voor de ecologische
beoordeling werd gebruik gemaakt van de Stowa-methodiek. Enkele duidelijke
conclusies van de studie zijn:
- het aanpassen van het oevertalud, gecombineerd met het verwijderen van de
beschoeiing levert de grootste ecologische meerwaarde;
- het naar beneden drukken van de beschoeiing tot onder het waterpeil leidt ook
tot ecologische winst; deze is echter geringer dan de winst die wordt behaald
wanneer ook een natuurvriendelijke aanpassing van talud wordt uitgevoerd;
- daar waar alleen de beschoeiing onder water is geduwd, heeft vooral het aangepaste beheer van de oeverstrook geleid tot duidelijke verandering in de vegetatie
(Oostzaan). Het beheer van de referentie-oever in Nieuwendam laat duidelijk zien
dat zonder oeveraanpassing, maar met aangepast beheer, ook een soortenrijke
oevervegetatie is te verkrijgen;
- op de watervegetaties hebben de aanpassingen weinig effect gehad. De hydrofyten
zijn weinig divers en worden gekenmerkt door indicatoren voor eutrofe condities
(drijfbladsoorten). Het verbeteren van de waterkwaliteit en aanpassing van de
vooroevers zijn de meest aangewezen middelen om de watervegetatie positief te
beïnvloeden.

waterplanten naar helofyten tot aan de
zone met amfibische planten. De volgende
groepen organismen werden geïnventariseerd:
- macrofyten;
- dagvlinders;
- macrofauna;
- epifytische diatomeeën.

De bemonsteringen werden uitgevoerd in
augustus. Dit maakte een beoordeling van
de waarde van de oevers voor de voortplanting van herpetofauna en voor broedvogels onmogelijk. Gegevens over het
voorkomen van reptielen en amfibieën,
vogels en zoogdieren werden betrokken
van het Bureau Stadsecologie van de

Afb. 1-Liggingvandevieronderzoekslocaties: 1= Haarlemmervaart; 2= Geuzenveld;3 = Tuindorp Oostzaan;
4 =Nieuwendam. Ookwordt schematisch destructuurvande oeversgetoond (vanhoven naarbeneden = 1t/m 4);
hierbijtoont delinkerzijde vandetekeningsteeds detraditionele referentie-oeveren de rechterzijde de natuurvriendelijke
oever. Hetnaarbeneden drukken vandebeschoeiing, eenflauw taluden een extensiefbeheerbieden kansen aan helofyten
en kruiden hogerop deoever.
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Gemeente Amsterdam. De vier onderzoekslocaties werden steeds op twee plaatsen bemonsterd. Naast een traject met een
natuurvriendelijke aanpassing van de oever
werd een traject van dezelfde watering
bemonsterd waar de beschoeiing nog intact
is en het talud niet is aangepast. Op deze
wijze kan de winst die wordt geboekt door
een natuurvriendelijke aanpassing van de
oever beoordeeld worden. Een tweede
methode waarbij gegevens van vóór en nâ
de aanpassing worden vergeleken was door
het ontbreken van inventarisatiegegevens
van vóór de ingreep onmogelijk.
Stowa methodiek - toepassing op
stadswateren
In de serie 'Ecologische beoordeling en
beheer van oppervlaktewater' ontbreekt
een methodiek voor stadswateren.
De Stowa-methodiek voor sloten werd
toegepast op locaties in Geuzenveld,
Tuindorp Oostzaan en Nieuwendam,
terwijl voor de bredere Haarlemmervaart
de beoordeling voor kanalen werd
gebruikt. Voor de beoordelingen werd
gebruik gemaakt van een fysisch-chemische
karakterisering en van de soortenrijkdom
en abundantie van macrofyten, macrofauna
en epifytische diatomeeën. Macrofyten
geven door de relatief langere levenscyclus
informatie over de veranderingen op lange
termijn, die vooral betrekking hebben
op standplaatsfactoren. Macrofauna
(evertebraten) geeft informatie over de
aard van het aanwezige bodemsubstraat en
enkele kenmerken van de waterkwaliteit,
onder meer saprobie en aanwezigheid van
toxische stoffen. Epifytische diatomeeën
geven vooral informatie over procesmatige
kenmerken van de waterfase van het ecosysteem, bijvoorbeeld trofie, saprobie en
pH. Tabel I en II tonen de resultaten van
de ecologische beoordeling, waarbij tabel II
de beoordeling van de karakteristiek
'beheer' van natuurvriendelijke oever en
bijbehorende referentie-oever vergelijkt.
De gepleegde natuurvriendelijke aanpassingen bestonden uit een aanpassing van
de inrichting en/of het onderhoud van de
watergangen. De meerwaarde van natuurvriendelijke oevers moet in het ecologisch
profiel van de Stowa-beoordeling vooral
onder de noemer 'beheer' tot uiting
komen. Beheer is gebaseerd op beïnvloedingsfactoren voor waterkwantiteit en
inrichting (karakteristieken permanentie,
waterchemie en structuur voor sloten of
waterchemie en habitatdiversiteit voor
kanalen). De karakteristieke structuur
wordt gewogen met behulp van twee biotische maatstaven die betrekking hebben
op de relatieve abundantie en de soortenrijkdom van hydro- en helofyten. Habitatdiversiteit is gebaseerd op een beoordeling

TABEL I - Ecologischprofiel van de natuurvriendelijke oeversin Amsterdam volgens de Slowa-methodiek
zie ook tabelII). In hel onderschrift bij de label worden enkele beoordelingenkort toegelichtaan dehand van de veldwaarnemingen.

Hoofdvariant
Variant eigen
karakter
Trofie
Saprobie
Beheer
Brakkarakter
Zuurkarakter

Ilaarlemmervaart

Geuzenveld

Oostzaan

Veenkanaal

Veensloot

Licht brakke sloot

Bijna hoogste')
Beneden laagste 2 )
Laagste 3 )
Middelste 4 - 5 )
Bijna hoogste 6 )
n.v.t.

Beneden laagste')
Laagste 8 )
Middelste 9 )
Bijna hoogste 10 - " )
Bijna hoogste
Bijna hoogste

Hoogste 12 )
Laagste 15 )
Middelste
Middelste 14 - 15 )
n.v.t.
n.v.t.

Nieuwendam
Licht brakke sloot
Hoogste 1 6 )
Laagste 17 )
Middelste
Middelste 18 - 19 )
n.v.t.
n.v.t.

') Veensoorten dominant, met name Liesgras;
) Eutrofiëringsindicatoren: Veenwortel en Gele plomp;
3
) Bij de diatomeeën is de mesosaprobie-indicator Cocconeisplacentula dominant; oligosaprobie indicatoren
in de macrofauna zijn schaars;
4
) Structuur macrofauna evenwichtig; structuur macrofyten uit balans; de emerse zone domineert;
5
) Waterchemie gedomineerd door H C 0 3 soorten: Kalmoes, Liesgras, Veenwortel, Gele waterkers,
Waterzuring; ook S 0 4 : Pitrus, Ruwe bies;
6
) Karakteristieke brakwatersoorten ontbreken grotendeels, wat in overeenstemming is met het lage
chloridegehalte;
') Slechts één karakteristieke veensoort: Watermunt; zand en kleisoorten ontbreken, algemene soorten
domineren;
8
) Eutrofiëringsindicatoren: Veenwortel, kroos, Gele plomp, draadwier; bij de epifytische diatomeeën een
evenwicht tussen indicatoren voor eutrofe en meer oligotrofe condities;
9
) Evenwichtige verdeling in oligo-, meso- en polysaprobie indicatoren bij macrofauna en epifytische
diatomeeën;
'") Abundantie hydro- en helofyten evenwichtig, diversiteit hydrofyten echter gering;
" ) Waterchemie: dominantie H C O , (Liesgras, Gele lis, Waterzuring, Gele plomp); ook SO,( (Mannagras,
Pitrus) en Cl" (Zeebies, draadwier);
12
) Abundante brakwaterindicatoren vooral Tijgervlokreeft en de epifytische diatomee Nilzschia frustulum;
" ) Eutrofiëringsindicatoren: Veenwortel en kroos; echter ook één oligotrofie indicator: Schedefonteinkruid;
14
) Helofyten sterk dominant;
" ) Waterchemie gedomineerd door HCO,~ soorten: Kalmoes, Liesgras, Grote egelskop; één Cl-indicator:
Schedefonteinkruid;
'*) Weinig abundante brakwatersoorten, slechts één duikerwants;
' ' ) Eutrofiëringsindicatoren: Veenwortel, Gele plomp, Witte waterlelie en kroos;
18
) Redelijke score hydrofyten, onder andere Sterrekroos, Watergentiaan, Witte waterlelie;
19
) Waterchemie: zowel H C G y (o.a. Kalmoes, Gele plomp) als S0 4 2 ~ indicator (Mannagras).
2

TABEL II - Beoordeling van dekarakteristiek 'beheer'van de natuurvriendelijke en de referentie-oevers volgensde
Stowa-methodiek.
Locatie

Oever-type

Beoordeling - ecologisch niveau

Haarlemmervaart

Natuurvriendelijk
Referentie/traditioneel
Natuurvriendelijk
Referentie/traditioneel
Natuurvriendelijk
Referentie/traditioneel
Natuurvriendelijk
Referentie/traditioneel

Middelste
Laagste
Bijna hoogste
Laagste
Middelste
Middelste
Bijna hoogste
Middelste

Geuzenveld
Oostzaan
Nieuwendam

van rijkdom en abundantie van hydro- en
helofyten en op een structuurmaatstaf voor
macrofyten (verhouding submerse laag,
drijflaag en emerse laag) en een structuurmaatstaf voor macrofauna (verhouding
substraat-, sediment- en kolombewoners).
Beschrijving onderzoekslocaties
Haarlemmervaart
Bij de Haarlemmervaart is, als natuurvriendelijke aanpassing, langs de noordoever de oeverbescherming naar beneden
gedrukt tot onder de waterspiegel.
De begroeiing die langs de noordoever is
aangetroffen is een goed ontwikkelde,
stabiele ruigtekruiden-gemeenschap, die
al aanwezig was voordat de oever werd
aangepast en wordt gedomineerd door
Riet, Kleine Lisdodde, Grote Lisdodde en
Liesgras. Het belang van het gevoerde,

extensieve beheer voor de ontwikkeling
van de natuurvriendelijke oever is groot,
gelet op de aanzienlijke meerwaarde in
vergelijking met de referentie-oever, die
intensief beheerd wordt. De waarde van de
oever voor vertebraten en insecten kan
verder toenemen door verruiging van het
achterland;
Geuzenveld
De natuurvriendelijke aanpassing in
Geuzenveld bestaat uit onder water duwen
van de oeverbeschoeiing en het verbreden
en afgraven van de oeverzone waardoor er
een piasberm is ontstaan. De vegetatie is
nog erg open en zal zich de komende jaren
verder moeten ontwikkelen. Toch komen
een respectabel aantal plantensoorten voor;
opvallend is de hoge abundantie van
hydrofyten in vergelijking met andere
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Conclusies
Vervuiling van hyperfiltratiemembranen
kan optreden door scaling en fouling.
Scaling is te beïnvloeden door doseren van
een zuur en eventueel een anti-scalant, en
instellen van de juiste recovery. Fouling is
te beïnvloeden door voorzuiveren van het
voedingswater en de wijze van bedrijfsvoering van de hyperfiltratie-installatie.
Voor de omstandigheden zoals gelden voor
Gemeentewaterleidingen Amsterdam zijn
de grenzen van de bedrijfsvoering voor
vervuiling van de hyperfiltratiemembranen
vastgesteld:
- een hoge recovery (90%) mèt anti-scalant
dosering (2 mg/l) en zwavelzuurdosering.
Scaling treedt dan niet op, fouling wel en
vereist een frequente reiniging van de
membranen (ca. eenmaal per maand);
- een veilige, stabiele bedrijfsvoering is te
bereiken bij een lagere recovery (80%)
zónder anti-scalant dosering en mèt zoutzuurdosering. Zowel scaling als fouling
treden dan niet op, en de reinigingsfrequentie blijft beperkt tot één- à tweemaal per jaar.
Momenteel wordt onderzocht, tot welke
waarde de recovery opgevoerd kan worden
zonder dosering van een anti-scalant.
Een recovery van 88% (indikfactor 8) is in
ieder geval mogelijk, een recovery van 90%
(indikfactor 10) lijkt ook mogelijk. Scaling
van bariumsulfaat treedt dan nog niet op,
mits zoutzuur en gèèn zwavelzuur wordt
gedoseerd.
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Dun water
• Slot van pagina 183.
Spreker pleit derhalve voor nog sterkere
samenwerking met de gemeenten om te
komen tot een duurzame waterhuishoudkundige inrichting van stedelijke gebieden.
Tot slot was het G. D. Geldof (TauwMabeg) die het 'grotere' perspectief
schetste. Zijn filosofie komt erop neer
om zoveel mogelijk schoon water binnen
de wijk te houden. Het uitvoeren van deze
stelling als dogma kan echter voor grote
problemen zorgen. Dit betekent dat niet
altijd sprake is van een heldere conclusie
daar waar het gaat zo weinig mogelijk
schoon water niet af te voeren naar de rwzi
en in de wijk te houden. Met name de
samenstelling van het 'schone' regenwater
speelt hierbij een rol. Tot slot pleit Geldof
voor een integrale waterheffing. Dit is een
heffing die meer aansluit bij de manier
waarop individuele burgers omgaan met
water. Duurzaam omgaan met water zou
dan een lagere heffing betekenen.
Conclusie
De algemene conclusie van de dag is dat de
problematiek leeft. Alle discussies rond de
waterhuishouding in de stad maken de
discussie rond dit thema actueler.
Tevens kan worden opgemerkt dat de
problematiek rond dun water zeker niet als
opgelost beschouwd kan worden.
Naschrift
Van de dag is een symposiumbundel met
voordrachten en deelnemerslijst beschikbaar. Deze is te bestellen bij de NVA
voor f 50,-.
W. van Starkenburg,
HASKONING BV
E. van 't Oever,
Waterschap Vallei en Eem
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Systeemgericht
Ecotoxicologisch Onderzoek
Recent is het rapport 'Startdocument
Stimuleringsprogramma Systeemgericht
Ecotoxicologisch Onderzoek verschenen.
In dit startdocument worden mogelijkheden voor de invulling en uitvoering van
een eventueel nieuw stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek van NWO aangegeven.
De Commissie vraagt in het startdocument
nadrukkelijk aandacht voor de permanente
belasting van onze natuur en het milieu
door combinaties van stoffen. Deze stoffen
komen diffuus in het milieu voor in
concentraties die op zichzelf niet toxisch
zijn. In combinatie kunnen deze stoffen
echter wel tot effecten op (delen van)
ecosystemen leiden. De vraag is of het dan
gaat om nadelige effecten van betekenis:
vormt diffuseenchronische belasting vanhet
milieu door combinaties van niet-toxische
stoffen, in combinatie met Vermesting,
Verzuring, Verdroging, Versnippering, etc,
een bedreiging voor het behoud van de
biodiversiteit? In hoeverre vormt dit een
belemmering voor natuurontwikkeling en
de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur?
De enige manier om deze onzekerheden te
reduceren is volgens de Commissie degelijk onderzoek: meten, analyseren en monitoren. De volgende prioriteitenvooronderzoek zijn aangemerkt:
- samenstelling, gedrag en toxiciteit van
chronische, diffuse belasting, bestaande uit
combinaties van stoffen die elk afzonderlijk in lage, niet-toxische concentraties
aanwezig zijn;
- de ecologische risico's van diffuse, chronische belasting;
- het relatieve belang van effecten van
bovengenoemde belasting ten opzichte van
Verdroging, Verzuring, Vermesting, Verstoring, Versnippering, etc.
De aanpak van deze kennislacunes
vergt een gezamenlijke inspanning van
verschillende ministeries, daaraan gelieerde
onderzoekinstituten en universitaire
vakgroepen. Hiervoor is een samenhangend
wetenschappelijk onderzoekprogrammanodig.
Het startdocument vormt de weerslag van
een slagvaardige actie van een breed
samengestelde Commissie om de achtergronden en contouren van dit onderzoekprogramma te schetsen.
Het startdocument (RMNO-nummer 121)
is te bestellen bij de RMNO, Postbus 5306,
2280 H H Rijswijk, telefoon 070-3364300,
fax 070-3364310, e-mail: RMNO@xs4all.nl.

