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ditgeïllustreerd doordebronlibelalsindicator,eensoortdieweltotachtjaar alslarvevan
schoon,srromendwaterafhankelijk is.

Natuurwijzerwater

Indicatoren
Denatuurwaarde wordrbepaaldmet
behulp vanbiologische indicatoren.Dit
kunnen zowelsoorten alsgemcenschapskenmerkenzijn, dieenerzijds de natuurlijke
milieu-omstandigheden ineenwatertype
indiceren ofanderzijds niet-natuurlijkc
omstandigheden benadrukken.
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Nederlandkenteenaantal oorspronkelijke vvaterrypen.Daarnaastzijn doormenselijke ingrepen
allerlei anthropogeuewaterrypenontstaan. Langetijd hebbenecologischeprocessen inbeidegroepen
waterrvpeu vrijongestoord hungang kunnengaan. Dit resulteerde inrijkeenkenmerkendelevensgemeenschappen nieteenhogebiodiversiteit. Verzuring,eutrofiëring, verdroging enandereproblemenhebbeu.vooral indelaatsteeeuw,ervoorgezorgd datdeaquatische levensgemeenschappen
achteruit zijngegaan. Veel soortenztjn zeldzaamgeworden, kenmerkendesoorten zijn afgenomen en
wateren herbergensteedsvakci eenlevensgemeenschap vanalgemenesoorten.Hierdoortreedtnivelleringopeuneemtdebiodiversiteit nogsteeds af. Omdenatuurwaarde van oppervlaktewateren te
meten wordteennatuurwijzer, opgebouwd uit positieveennegatieve biologische indicatoren, voorgesteld. Meteennatuurwijzer water kan hetbeheervanenbeleid voordewaternatuurworden
geconcretiseerd.
Omdeverslechteringomtekeren worden
veelherstelprojecten uitgevoerd.Streef-en
referentiebeelden wordengebruiktomaante
gevenhoedelevensgemeenschap vaneen
rivier,meerofplaseruitzoumoetenzien.
Dergelijke beeldenomvatten eendeelofhet
geheelaanoorspronkelijkefloraenfauna en
bepaalderandvoorwaarden vooreenduurzaamvoortbestaan.Monitoring moetertoe
leidendatherstelprojecten geëvalueerden
waarnodigbijgesteld worden.Dezeevaluatie
kangebeuren opbasisvantoe-ofafname van
denatuurwaarde vaneentypewater.
Erisechtergeeneenduidige maatvoorde
natuurwaarde vaneenaquatischecosysteem.
Omnatuur inwateren tewaarderen zijn indicatoren nodigdiesamenhangen metde
ecologischoptimalesituatievanhet
ecosysteem.Ditisdesituatiewaarmgeen
sprakeisvanmenselijke verstoring(behalve
randvoorwaarden voorhetbehoud vanhet
watertype)enwaarinhetecosysteem stabiel
(ineendynamisch evenwicht)is. Denatuutwaatdeisdewaaidedieaangeeft inwelke
matedelevensgemeenschap ineenwaterovereenkomtmetdelevensgemeenschap zoalsdie
eruitzouzienineenstabiele,ecologischoptimalesituatie (referentie).
Bijhetwaarderen vannatuurgaathetom
dedaadwetkelijkeresponsvandebiologische
componenten ophetmilieu.Debiologische
responswaarderen,vormt hetdoelvandete
ontwikkelen natuurwijzer. Natuur wordtdan
ookgewaardeerd aandehand vandevoorkomendebiologischeelementen.Hetgaatdus

nietomdesturendefactoren, hetbeheerofde
waterkwaliteit endaarombevateennatuurwijzer ookgeenabiotischekenmerken.Daar
zijn andereecologischeinsttumenten voor
ontwikkeld.
Natuurlijkheid en stabiliteit
Iederwatertypeherbergteeneigenlevensgemeenschap.Ineenstabiele,ecologischoptimale(natuurlijke) situatiekomteenlevensgemeenschapvoordiezichheeft aangepast
aandenatuurlijke milieu-omstandigheden in
hetwatettype.Ditnoemenwede natuurlijke
levensgemeenschap.Eensysteemkandynamischzijn, maartochstabielalsdelevensgemeenschap isaangepastaandezedynamiek.
Eenvoorbeeld iseenregenbeekwaarinvan
natureafvoerfluctuaties optreden,ofeensloot
metextensiefmaaibcheer.Iedertypeheeft zijn
eigen karakteristieke combinatievansoorten,
mitshettypeecologisch ingezondestaat
verkeert.Verslechteringvandeomstandighedenleidttotnivelleringentothetvootkomenvanalgemenetolerantesootten,diein
veelwatettypen tevindenzijn.Eenwatetdat
nethersteld ennoginontwikkeling is,kanal
soortenvande'natuurlijke' levensgemeenschapbevatten,maarzalnognietdiesootten
bevattendieduiden opeenstabielsysteem.
Ditzijn bijvoorbeeld soortendiegedurende
langeperiodevanhun levenscyclus inhet
waterleven.Stabiliteit iseenfactordie
vertaald inabiotischevariabelen betekentdat
deomstandigheden gedutendelange tijd
(dynamisch)constantzijn.Ineenbeekwordt

Soorten kunnen indicatotzijn, omdatze
specifieke aanpassingen aanbepaaldemilieuvariabelenhebben,zoalshunlevenscyclus,
voedingsgedrag,voedselcategorie,stromingsvoorkeur,zuurgraadpreferentie ofhabitatvoorkeur,afhankelijk vanwelkesoortkenmerken vooreenwatertyperelevantzijn.
Dekeuzevanbepaaldesoortenalsindicator
gebeurt opbasisvandiekenmerken waarmee
zezichspeciaalaanhetwatettypeonder
natuurlijke milieu-omstandigheden hebben
aangepast.
Ookgemeenschapsindicatoren gevende
natuurlijkheid vaneensysteemweer.
Gemeenschapsindicatoren beschrijven de
totalesamenhang inhetwaterecosysteem.Zo
zegtdeverhouding tussende functionele
voedingsgtoepen bijdemacrofauna ietsover
destabiliteit vanhetsysteemendetrofische
processendieeenrolspelen.Hetaantalende
onderlingeverhoudingvansoorten binnen
eenbepaaldegroepgeeft eenmaatvoordiversiteit enlaatzienofdelevensgemeenschap of
deelgemeenschap compleet istenopzichtevan
dereferentie.
Eenbelangtijk typegemeenschapsindicatorenzijndeinteractie-indicatoren.Ineen
stabiel ecosysteemkomenveelbiotische interactiesvoot.Deaanwezigheid vansoottenkan
afhankelijk zijn vandeaanwezigheidvan
anderesoorten,doorbijvoorbeeld concurrentieofsymbiose.Hoegroterdestabiliteitvan
eenecosysteem hoeduidelijker dezebiotische
interacties aanwezigzijn.Interacties bepalen
dusinbelangrijke matedenatuurwaardevan
eenaquatisch ecosysteem.Eendergelijke indicatorkanworden uitgedrukt indeaanwezigheidvanbeidesoorten tezamen.Deinteractieindicatoren vallen intwee hoofdcategorieën
uiteen:namelijk indicatoten kenmerkend
voorvoedselwebinteractiesen kenmetkend
voorniet-voedselwebinteracties.Voedselweb
interacties betreffen hetetenengegeten
wotden.Deverhoudingen tussensoortenmet
verschillend voedselenverschillendevoedselstrategieën indicetendeaardencomplexireit
vanhetvoedselwebinhetbetreffende watet.
Niet-voedselweb intetactiesbetreffen het
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samenleven van soorten waarbij sprake isvan
eenzijdige ofwederzijdse (niet voedsel gerelateerde) afhankelijkheid.

Watertype: onbeschaduwde afgesloten oude beekarm
Indicatorgroep Milieuvariabele

Naast indicatoren voor natuurlijke
milieu-omstandigheden worden in de
natuurwijzer zogenaamde 'negatieve indicatoren' opgenomen. Deze indicatoren kunnen
sootten zijn, maar ook gemeenschapskenmerken. Voor negatieve indicatoren geldt
dat zegekozen wotden op basis van die
kenmerken die een aanpassing ofeen concurrentievootdeel opleveren bij verslechterde
milieu-omstandigheden. Het meenemen van
negatieve indicatoren benadrukt de achteruitgang van een systeem. Het aanwezig zijn van
negatieve indicatoren iseen duidelijker
kenmerk voor een beïnvloede situatie dan de
afwezigheid van enkele positieve indicatoten.
Indicatoren verschillen per watertype. De
keuze van indicatoren per watertype en de
waarderingen van deze indicatoren zijn
gebaat bij een goede wetenschappelijke onderbouwing. Hiervoor zijn gedetailleerde
referentiebcelden nodig. Om voor de natuurwijzer zowel positieve als negatieve indicatoren te kunnen gebruiken is het nodig dat ook
de toestand van een watertype onder niet optimale omstandigheden beschreven is. Hiertoe
worden met behulp vangrote datasets typologié'nopgesteld voor sloten en beken in Nederland. Uit deze typologiën worden ontwikkelingsreeksen gedestilleerd waatin zowel beïnvloedingsstadia als het actuele stadium zijn
opgenomen. Aanvullend onderzoek is nodig
om streefbeelden (ontwikkelingsstadia) en
referenties in te vullen voot watertypen waar-

Hydrologische
indicatoren
Structuur
indicatoren
Stofindicatoren
Gemeenschaps
indicatoren

Indicatorsoort

Klasse

Afvoer

droogval van het watet Culex pipens

Substraat

submerse vegetatie

Saprobie

OC-mesosaproob

Biotische interacties

niet-voedselweb
interacties

Bdellocephala
punctata
Limnodrilus
hoffmeisteri
Stratiotesaloides/
Paraponyx
sttatiotata

Score

+++2)

+

1) Dubbel negatieve scorevanwege korte levensduut (x-strateeg)
2)sterk positiefvanwege lagedispersiecapaciteit en zeldzaamheid
Tabel1.

Voorbeeldenbijdenatuurwijzerwatervoorhetwatertype'onbeschaduwde,afgeslotenoudebeekarm'.Delijst
isbedoeldalsvoorbeeldenwordtlaternaderuitgewerktengecompleteerd.Descoreisvooralsnoguitgedrukt
mplusofmm;depuntenwordenlatertoegekend.

van natuurlijke wateren in Nederland niet
meer voorkomen.
Hiertoe wordt onderzoek uitgevoerd in
Poolse wateren, maar er isook aanvullend
onderzoek nodig in andere vergelijkbare
gebieden in Europa. Een database met indicatoren voor referentietypen wordt opgesteld.
Door verschillende beïnvloedings- en ontwikkelingsstadia te beschrijven kan in de waardering van positieve en negatieve indicatoren
een gradatie aangebracht worden.
De natuurwijzer wordt gebouwd op basis
van indicatoren. Veel indicatoren berusten op
soortkenmerken. Een deel hiervan kan uit de

literatuur gehaald worden. Erzijn echter nog
veel telaties tussen milieu-omstandigheden en
soorten onbekend ofonduidelijk. Ook de relatie tussen belangrijke ecosysteemprocessen en
de karakteristieken van een levensgemeenschap isop veel punten nog niet goed onderzocht. Met name de niet-voedselgebonden
interacties vragenom meer aandacht.

Type-afhankelijkheid
Denatuurwaarde is sterk watertypeafhankelijk. Ieder type heeft andere milieuomstandigheden voornamelijk bepaald door
systeemvoorwaarden. Deindicatoren in de
natuurwijzer zullen dan ook per type verschil-

Hydrologieindicatoren

Stofindicatoren

Structuurindicatoren

Gemeenschapindicatoren
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len.Ook kan voor eenzelfde indicator de waardering in een ander watertype anders zijn. Een
soort die in een bepaald watertype van nature
thuishoort kan in een ander watertype een
verstoringsindicator zijn.
Watertypen worden bepaald door de
systeemvoorwaarden die als randvoorwaarde,
ongeacht een natuurlijke of anthropogene
oorsprong,zorgen voor natuurlijke variatie in
hydrologie,structuren en chemische samenstelling. Het aantal watertypen wordt bepaald
door het aantal typen dat in ecologisch optimale toestand een eigen kenmerkende en
samenhangende levensgemeenschap bevat,
dus het aantal referentietypcn dat beschreven
kan worden. Levensgemeenschappen vormen
debegrenzing van de typen, omdat deze het
resultaat zijn van de totale combinatie van
milieu-omstandigheden, zowel abiotisch als
biotisch en hun onderlinge interacties.
Wateren die door enigerlei verstoring beïnvloed zijn vormen geen apart watertype maar
zijn een beïnvloedingsstadium behorend op de
ontwikkelingsreeks van een bepaald watertype.
Watertypen moeten gedetailleerd worden
beschreven.Zo iseen kleisloot anders dan een
zandsloot en iseen beschaduwde zandsloot
weer anders dan een niet beschaduwde zandsloot.

Berekening van de natuurwaarde
Om de natuurwijzer te kunnen toepassen
moet allereerst het watertype bekend zijn. Het
toedelen van een water aan een watertype
geschiedt op basis van toedeelsleutel die gebaseerd isop abiotische systeemvoorwaarden.
Alsdeeerste watertypen in het systeem zijn
opgenomen, wordt dezesleutel in de vorm
van een beslissleutel gemaakt. Hiermee wordt
een water op basis van kenmerken zoals
grootte,vorm, bodemtype, verhang en beschaduwing aan een watertype toegedeeld.
Deuiteindelijke natuurwaarde wordt
berekend naar schaal van otot 100.Dit is een
gemakkelijk hanteerbare schaal.Isde waarde
honderd, dan isde referentiesituatie bereikt en
isde levensgemeenschap optimaal ontwikkeld.
Tussen o(delaagste natuurwaarde, dus veel
negatieve indicatoren) en 100kunnen streefbeelden op maat gedefinieerd worden door de
gebruiker, bijvoorbeeld door te stellen dat het
streefbeeld op korte termijn voor een bepaald
ven moet liggen op 60 en op lange termijn op
80.Door deze keuze blijft de potentieel haalbarenatuurwaarde altijd in beeld. Ook
kunnen aan de in het waterbeheer gehanteerde ecologische niveaus natuurwaarden per
typegekoppeld worden.
Dewaarde wordt bepaald door uit te gaan
van degemiddelde situatie (bijvoorbeeld 50).
Allenegatieve indicatoren die voor een type

gescoord kunnen worden, hebben samen
evenveelpunten als alle positieve indicatoten.
Zijn alle negatieve indicatoren tezamen in een
ecosysteem aanwezig,dan isde natuurwaarde
oindien geen positievesoorten aanwezig zijn.
Zijn er wel positieve indicatoren bij aanwezigheid van alle negatieve indicatoren, dan ligt de
waarde tussen oen 50.Systemen tussen oen50
zijn stetk beïnvloede stadia van het
betreffende watertype en bevatten weinig
natuurwaarden; erzijn meer negatieve dan
positieve indicatoren. Systemen met een
waarde tussen 50en roobetreffen de minder
beïnvloede typen; wateren met meer natuurwaarden en minder negatieve indicatoren.
Het aantal punten dat beschikbaar isvoor
iedere indicator, hangt afvan het totale aantal
indicatoren dat degebruiker tot zijn beschikking heeft. Omdat een gebruiker slechts die
indicatorsoorten heeft die in deopname of
bemonstering aanwezig waren, zullen niet
vaak alle indicatorsoorten die in het systeem
kunnen zitten gebtuikt worden. In plaats van
absolute aantallen krijgen indicatorsoorren
daarom een verhoudingsgetal, een waarderingsfactor, die negatiefofpositiefkan zijn.

waarde.Descore per indicatorgroep en de
eindscore van de natuurwijzer zijn geïllustreerd in de afbeelding.

Verdere ontwikkeling
Voorde berekening van de natuurwaarde
wordt een gebruikersvriendelijk computerprogramma ontwikkeld. Achter dit
programma zit een database waarin alle positieveen negatieve indicatoren met hun waardering gerangschikt zijn per type.De database
zal stap voot stap worden opgebouwd. Het
programma zalgebruikr kunnen worden
zodra het rekentechnisch en programmatechnisch klaar isen deeerste watertypen en
indicatoren erin hangen.Andere watertypen
en uitbreiding van indicatoren zullen in de
loop van de tijd worden aangevuld. Resultaten
van herstelptojecten of wetenschappelijke
onderzoeken kunnen kennis opleveren
omtrent referentiebeelden ofnieuwe indicatoren.Allegebruikers krijgen dan automatisch
een nieuwe versie.Dit laatste houdt tevens
een oproep in aan iedereen die geïnteresseerd
isin deze ontwikkeling en een inhoudelijk
bijdrage wil leveren. *

Afhankelijk van waar opdegradienr van
meest negatieve situatie tot referentie een
indicator optreedt krijgt deze een bepaalde
relatieve waardering. Treedt een kenmerk pas
op bij de referentie, dan heeft het een hoge
positieve score.Treedt een kenmerk alop bij
een geringe verbetering, dan heeft het een
gelinge positieve waarde.Dit geldt andersom
ook voor negatieve indicatoren. Het is mogelijk per milieuvariabele zowel negatieve als
positieve indicatoren op te nemen. Positiefis
dan bijvoorbeeld een soort die ohgotrofie indiceert in een ven, iets minder posiriefeen mesotrofe soort en negatiefeen eutrofe soort.

Uitwerking voorbeeld
In de tabel en de afbeelding isde natuurwijzer als voorbeeld en nog incompleet uitgewerkt voor het watertype 'onbeschaduwde,
afgesloten oude beekarm'. Een beperkt aantal
indicatoren isgerangschikt naar het
5-S-model in tabel 1.De tabel bevat zowel
soorts- alsgemeenschapsindicatoren. Alle
soortsindicatoren zijn kenmerkend voor een
bepaalde milieuvariabele in het systeem.Soorten krijgen een waardering afhankelijk van de
plek waarzezich bevinden op degradiënt van
verstoorde (ecologisch minimale) naar natuurlijke (ecologisch optimale) situatie.Alle waarderingen worden afgezet tegen de teferentie.
Desoorten die daarbij ook nog eens zeldzaam
zijn ofeen lange levensduur hebben krijgen
een extra hoge waardering. Dezesoorten zijn
als het ware extra indicatiefvoor de stabiliteit
van het systeem.Soorten die daarentegen
allochtoon zijn krijgen een sterkere negatieve
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