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echtergrotegevolgenhebbenvoorinrichting
engebruikvaneenwarersysteemdatalsprimairefunctie heeft hetvoorkomenvanwateroverlast.Vanwegedezegevolgenishetniet
altijd mogelijk ofhaalbaaromovertegaanop
eenflexibelpeilbeheer.

Kostenenbatenvan flexibel
peilbeheerinde
Amstelmeerboezem
IE. M. DE JONG-SCHMITZ, WlTTEVEEN+BOS

Vandedrieboezemsystemen diehet
Hoogheemraadschap vanHollands Noorderkwartier beheerr,biedtdeAmstelmeerboezem
vanwegedeinrichting,hetgebtuikenhethuidigebeheer,alsenigboezemsysteem kansen
vooreenflexibelpeilbeheer.Aangezienhet
voerenvaneenflexibelpeilbeheeropde
Amstelmeerboezem metdenodigekostenvoor
deinrichtinggepaardzalgaan,heeftWitteveen+Boseenstudieuitgevoerdnaardepositieveennegatievegevolgen(debatenende
kosten)ervan.Hetonderzoekhadtweedoelen:
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•

nagaaninhoeverremenmerflexibelpeilbeheeropdeAmstelmeerboezem hetecologischstreefbeeld kanbereikenenzoja,
hetaangevenvaneenindicatievaneen
optimalevormc.q.maniervanflexibel
peilbeheer;

•

eenindicatiegevenvandemaatschappelijkebatenvanhetstreefbeeld omeenvergelijkingtemakenmetdedaaraanverbondenkosten.

Zijnde batenvaneenflexibel peilbeheerenbijbehorend ecologischstreeJDceldopdeAmstelmeerboezemgrom dandekostendieemiec^emocidaaan omdittebereiken?Hetantwoord opdezevraacj is
ja,maarliethangtwe! afvan demanierwaarophetflexibel peilbeheertotstand wordtgebrachten
hetstreefbeeld wordtbereikt.
Flexibelpeilbeheerkaninveelopzichten
bijdragen aanhetecologischherstelvan
watersystemen:bijvoorbeeld ontwikkeling

NatuurvriendelijkeoeverslansdeAmstelmeerboezem.

vanoevervegetatie, waterkwaliteitsverbetering
enverbeteringvanomstandigheden voorvissen.Hetvoerenvaneenflexibelpeilbeheerkan
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Streefbeeld
Inhetwaterbeheersplan isaandeAmstelmeerboezemdefunctie vissenwatertoegekend.Deze
functie houdtindatwordtgestreefd naarhetleerbaarmakenenhoudenvandeAmstelmeerboezemvoordevissoortendieervannatureofvanoudsher voorkomen.
Karakteristieken vanhetstreefbeeld zijn:
karakter
behoud vanbrak
visstand
kenmerkendesoorten

begeleidendesoorten

verhoudingtussendesoorten
morfologie
oevertalud
waterdiepte
verbindingmetanderewateren
waterkwaliteit
doorzicht
zuurstofgehalte
chloridegehalte
ammoniak
microverontreinigingen
totaalstikstoP

nadrukopmigrerendesoorten
paling,diklipharder,brakwatergrondel,migrerende
spiering,bot,migrerendedriedoornigestekelbaars
rivierprik,zeeforel,baars,blankvoorn,brasem,kolblie,pos,
snoekbaars,kwabaal,birtervoorn,kroeskarper, ruisvoorn,
snoek,tiendoornigestekelbaars,zeelt,rivierdonderpad
éénderdezoet-zoutrheofielen,éénderdelimnofielen,éénderdeeurytopen

opvoorwaterrietkansrijkeplaatsenzwakhellend(1:5-1:10)
voldoendeondiepeplekken(minderofgelijkaan0,5m)op
tenminstevijftottienprocentvanhetareaal
metnamedezee

opminimaal vijftottienprocentvanhetareaalmeerof
gelijkaanéénmeter
groterofgelijkaan6mg/l
gradiëntvanzoetnaarzout
kleinerofgelijkaan0,02mg/l
onderwettelijke norm,uitslagacutetestnegatief
kleinerofgelijkaan 1,0mg/l

vegetatie
bedekkingmetgeschikteemersevegetatie
bedekkingmetgeschiktesubmetsevegetatie

Aanvullende ecologische herstelmaatregelen
Flexibelpeilbeheeriséénvandemaatregelendiekanbijdragen aanderealisatievan
hetstreefbeeld. Berekeningen hebbenaangetoonddatgeenvandeopgesteldebasisstrategieënleidttotvoldoendeontwikkelingvan
oevervegetatie.Hetvoorgesteldepeilbeheerin
combinatiemetdehuidigeinrichtingvande
oeversisontoereikend omhetstreefbeeld te
bereiken.Bovendienleidthetflexibelpeilbeheerniettoteenveranderingvandenutriëntenhuishouding.Debelangrijkste redenhiervoorisdeinvloedvanhetdoorspoelwater
vanuitdeAnna-Paulownapolder.
Daaromzijnaanvullendeecologischeherstelmaatregelen noodzakelijk omhetstreefbeeldtebereiken:
herinrichting oeverseneenwaterdiepte
kleinerdan0,5m
Dehoeveelheid teontwikkelen rierneemt
toebijeenflauwer oevertalud. Herinrichting
vaneendeelvandeoeversisdaaromgewenst
omhetstreefbeeld terealiseren.Deoeverzones
zijnontworpen indevormvantweerietzones
meteentaludvan1:10eneenpiasbermmet
eenmaximalewaterdieptevan50cm. Gekozenisvooréénoeverzijdeomzoveelmogelijk
kostentebesparen.
aanleg migratievoorziening

groterdan5-10%

Inbrakkesystemenwordthetdoorzichteerderbepaalddoordeconcentratiestikstofdan
doordeconcentratie fosfaat.

Ongeacht hetpeilbeheerisbijdespuisluis
OostoevernabijDenHeldereen migratievoorzieninggewenstomde intrekmogelijkheden
voorvisteverbeteren.
actiefbiologischbeheer

Manieren o m het streefbeeld te
bereiken
Omdekostenenbatenvanflexibelpeilbeheerteverkennenzijnvierbasisstrategieën
opgesteldmeteenverschillendminimum-en
maximumpeil.Voordezevierbasisstrategieën
isonderzochtinhoeverrezeeenpositieve bijdrageleverenaanhetecologischherstelvande
Amstelmeerboezem enwelkeaanvullendeecologischeherstelmaatregelen moetenworden
genomenomhetstreefbeeld (ziekader)te
bereiken.Daarnaaststellendehuidige functies
vandeAmstelmeetboezemeisenaandewaterhuishoudkundige inrichting.Daaromisook
onderzochtwelkeaanvullendewaterhuishoudkundigcmaatregelen moeten worden
getroffen omdehuidigefuncties vande
Amstelmeerboezem tebehouden.
Vier basisstrategieën
Deonderzochtebasisstrategieën zijn afgestemdophethuidigepeilbeheer indeAmstel-

meerboezem.Hetmaximum toelaatbaar peilis
NAP+0,90m.Hetminimum toelaatbaar peilis
nietbekend.Opditmomentwordteenminimumpeil vanNAP-0,70mgehanteerd.Het
huidigebeheerondernormaleomstandighedengaatuitvaneenstreefpeil vanNAP-0,40
m.Indepraktijkfluctueert dewaterstandtussenNAP-0,25 menNAP-0,60m.
Devolgendebasisstrategieënzijn onderzocht:
huidig peilbeheer meteen peilfluctuatie
van0,35mtussenNAP-0,60menNAP0,25m.(strategie1),
'gevorderde'flexibiliteit laagmeteen
peilfluctuatie van0,70mtussenNAP-0,95
menNAP-0,25m.(strategie2),
'gevorderde'flexibiliteit hoog meteen
peilfluctuatie van0,70mtussenNAP-0,60
menNAP+0,10m.(strategie3),
maximum flexibiliteit meteenpeilfluctuatievan1,0mtussenNAP-1,25m
enNAP-0,25m.(strategie4).

Ombijgelijkblijvende nurriëntenvracht
tochhetstreefbeeld tebereikenbestaatde
mogelijkheid tottoepassenvanactiefbiologischbeheer.
Ookmethettoepassenvandezemaatregelenblijft hetonzekerofhet streefbeeld
wordrbereikt.Naarverwachtingzalhetreducerenvandenutriëntenvracht eenbelangrijke
rolspelenbijhetbereikenvanhet streefbeeld.
Hiervoordientdenutriëntenvracht uitde
Anna-Paulownapolder en/ofuitspoelingvanuitdelandbouw tewordengereduceerd.Deze
maarregelenwordenopditmomentechter
niethaalbaargeachtenzijndaaromnietnader
uitgewerkt.
Aanvullende waterhuishoudkundige maatregelen
Naastdeaanvullendeecologischemaatregelenzijnookwaterhuishoudkundige maatH20
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regelen nodigom, met behoud van de huidige
functies in het gebied, het flexibel peilbeheer
in tekunnen stellen. Debestaande waterhuishoudkundige inrichting isnamelijk ontworpen opde huidige minimum- en maximumpeilen.
Devolgende maatregelen zijn noodzakelljk:
baggeren vandevaargeul en recreatiehavens
Om devaardiepte voor beroeps-en recreatievaart ook bij de lage waterstanden te
garanderen dient de waterbodem opeen aantal locaties teworden verdiept.
aanpassing van sluizen, bruggen en inlaatconstructics
Deconstructies van allesluizen, bruggen
en inlaten zijn beoordeeld op hun ontwerpcriteria. Op basis hiervan isaangegeven welke
constructies moeten worden aangepast ofvervangen.
aanpassing van aanlegsteigers van zowel
recreatievaart als beroepsvaart
Vastesteigers kunnen blank komen te
staan ofdeafstand tussen het scheepsdek en
desteiger kan tegroot worden.Deze steigers
moeten worden aangepast. Eenaantal vaste
steigers moet bovendien drijvend worden
gemaakt.
Daarnaast ontstaat bijdestrategie 'gevorderde flexibiliteit hoog' een knelpunt om aan
het huidige veiligheidsniveau ten aanzien van
wateroverlast tevoldoen.Doordat het maximumpeil in deze strategie onder normale
omstandigheden hoger ligtdan in de huidige
situatie isdebergingscapaciteit van de boezem
afgenomen. Om dit tecompenseren dient
extra gemaalcapaciteit te worden geïnstalleerd.
D e k o s t e n van flexibel p e i l b e h e e r
Perstrategiezijn dekosten van alle benodigde maatregelen in beeldgebracht. Bij het
berekenen van de kosten isrekening gehouden
met allemaatregelen, met uitzondering van
de migratievoorziening en het reduceren van
de nutriëntenvracht. Daarnaast zijn ook de
jaarlijks terugkerende extra energiekosten
berekend voordepoldergemalen die uitslaan
op deAmstelmeerboezem. Dezegemalen dienen bij instellen van flexibel peilbeheer gedurende een langere periode met een gemiddeld
hogere opvoerhoogte te malen. Ookdejaarlijkse kosten van extra uitstoot van kooldioxidezijn meegenomen.
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Debelangrijkste kostenposten zijn de herinrichting van deoevers en baggerwerkzaamheden. Met name in destrategieën 'Gevorderde
flexibiliteit laag'en 'maximum flexibiliteit'
zijn de kosten voor baggeren aanzienlijk,
omdat deze uitgaan van een lager mimmumpeildan het huidige minimumpeil. Voor de
strategie 'gevorderde flexibiliteit hoog' vormen
de kosten van een extragemaal de allerbelangrijkste kostenpost. Indien het huidige veiligheidsniveau van de boezem moet worden
gehandhaafd, dient het gemaal te worden
gerealiseerd.
D e b a t e n van flexibel p e i l b e h e e r
Flexibelpeilbeheer levert maatschappelijkebaten op. Dezezijn voor elkestrategie gelijk,
want allestrategieën leiden in principe tot hetzelfde streefbeeld. Hetgaat hier om de maatschappelijke baten van het ecologisch streefbeeld:natuurbaten dus.Debaten van
ecologisch herstel van de Amstelmeerboezem
zijn bepaald door na tegaan welke funcries het
ecosysteem in destreefsituatie beter kan vervullen dan in de huidige situatie en welke
maatschappelijke voordelen dat heeft. Deverbetering vandefunctievervulling isuitgedrukt ingeld met behulp van verschillende
economische waarderingstechnieken.
Detotale economische waarde van hetecosysteem van de Amstelmeerboezem bestaat uit
een gebruikswaarde en een met-gebruikswaardc.Deeconomische waarde wordt toegekend aan de verschillende functies diede
Amsrclmecrboezem vervult.
Zoalsde naamgeving aangeeft, gaat het bij
gebruikswaarde en niet-gebruikswaarde om de
welvaart diede mens ontleent aan respectievelijk het gebruik van de natuur en de wetenschapdat denatuur bestaat.
Met de term gebruikswaarde doelen weop
actueel gebruik. Degebruikswaarde van een
ecosysteem kan bepaald worden door de waarde van productiefuncties, regulatiefuncties en
informatiefuncties bij elkaar op te tellen.Productiefuncties hebben betrekking opdepro-

Tabel 1.

Deniet-gebruikswaarde isgelijk aan de
welvaart diede mens ontleent aan het bestaan
van de natuur. Diekanonderverdeeld worden
ineen bestaanswaarde,een optiewaarde en een
verervingswaarde. Debestaanswaarde isgelijk
aan de waarde diede huidigegeneratie hecht
aan het bestaan van denatuur, ongeacht
gebruik. Men zou dit 'natuur voor de heb'
kunnen noemen. Onder optiewaarde verstaan
wede waarde diede mens hecht aan het open
houden van de mogelijkheid van toekomstig
gebruik door dehuidigegeneratie. Deverervingswaarde isde waardediede mens hecht
aan het open houden van de mogelijkheid van
toekomstiggebruik door toekomstige generaties.Indepraktijk zijn bestaanswaarden,
opticwaarden en verervingswaarden veelal lastigvanelkaar teonderscheiden, waardoor zij
in één keergemeten worden.
DeAmstelmeerboezem vervult verschillendercgulatiefuncties, waaronder koolstofvastlegging, nutriëntenrecycling en binding
van zware metalen. Indestreefbeeldsituatie is
het areaal rietgroter dan in dehuidige situatie.
Riet kan kooldioxide,nutriënten en zware
metalen vastleggen.Dit levert een bijdrage aan
de milieuthema's klimaat, vermesting en verspreiding. Mondiale afspraken zijn gemaakt
dat, indien normen worden overschreden,
maatregelen worden genomen om de concentraties in water en lucht teverlagen. Het vastleggen van kooldioxide,nutriënten en zware
metalen door riet spaart de kosten van deze

Kosten/baten-analyse[alle bedragenmeuro's).

strategie 1
investeringskosten
jaarlijkse kosten
jaarlijkse kosten (verdisconteerd)
jaarlijkse baten
jaarlijkse baten (verdisconteerd)
netto contante waarde kosten
netto contante waarde baten
1

ducten diedenatuur voortbrengt, zoals hout,
schoon water ofvis, maar ookdiensten zoals
mogelijkheden voor derecreatiesector. Regulatiefuncties zijn regulerende processen dieveelalindirect welvaart opleveren voor demens.
Voorbeelden van regulatiefuncties zijn waterzuivering ofklimaatregulering. Informatiefuncties hebben betrekking opde informatie
diede natuur de mens verschaft. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld esrhetische(beleving),religieuze ofwetenschappelijke infor-

4.330.000
56.000
1.399.000
301.000
7.523.000
5.729.000
7.523.000

kosten voor aanlegextra gemaalcapaciteit

strategie z
5.609.000

strategie 3

strategie 4

7.636.000+ P M *

9.953.OOO

51.000

60.000

47.OOO

1.283.000

I.498.OOO

I.184.OOO

301.000

301.000

30I.OOO

7.523.000

7.523.OOO

7.523.OOO

6.892.000

9.134.OOO

II.137.OOO

7.523.000

7.523.OOO

7.523.000
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Betalingsbereidheid als maat
Onder deeconomische waarde van denatuur wordt verstaan debijdrage van denatuur aan de
maatschappelijke welvaart.Welvaart betekent hier een bijdrage aanzowelher materiëleals het
immateriële nut vandebetrokken burgers.Het gaat dus om meer dan alleen de financiële
baten dieeen bepaald typenatuur kan opleverenbij een bepaalde vorm vangebruik. Met
behulp van waarderingsmethoden, zoalsde'Contingent Valuation Method', kunnen welvaartsmetingen worden verricht indevorm van een betalingsbereidheid vandebürget voor
natuur. Dezeiseconomisch gezien eengoedemaat voordeaan de natuur ontleende welvaart.
Geenweldenkend mens isimmers bereid om ergens meer voor tebetalen dan dat het hem of
haar aan welvaart, plezier ofnut oplevert.Eénen ander betekent weldat deeconomische waardevan natuur volstrekt afhankelijk isvan depreferenties van burgers.In feite iselke economischewaarde (ookdemarktwaarde) afhankelijk van preferenties van mensen.Economisch waarderen isdus hetzelfde alspreferenties meten.

maatregelen uit.Deze kostenbesparing iseen
economische baat.
DeAmstclmeerboezem vervult ookproductiefuncties. In het streefbeeld wordt meer
visen rietgeproduceerd dan inde huidige
situatie.Dezeextra productie kan worden verkocht tegende marktprijs en levertdus direct

geldop.
DeAmstelmeerboezem heeft ookeen belevingsfunctie. In het streefbeeld vandeAmstelmeerboezem ishet water helderder dan in de
huidige situatie.Ookzijn deoevers voor een
deel natuurvriendelijk ingericht. Recreanten
beleven en waarderen dit positiefen hebben
hiervoor,zoblijkt uit ander onderzoek, gemiddeld perbezoekcirca 0,50euro over.
Tot slot heeft deAmstelmeerboezem ook
een niet-gebruiksfunctie. De niet-gebruikswaarde van het streefbeeld is berekend door na
tegaan wat degemiddelde bctalingsbereidheid
(ziekader) voor het behoud van biodiversiteit
is.Dezeisbepaald op basis van eerdere studies,
waarbij tijdens enquêtes aan de burger is
gevraagd hoeveel hij/zij over heeft voor het
behoud van biodiversiteit of natuutvriendelijkcoevers').Aangenomen isdat burgers die in
een straal van circa tien kilometer rond de
Amstelmeerboezem wonen bereid zijn circa
zeven euro perjaar te betalen.
Uitde bateninventarisatie bleekdat de
niet-gebruiksfunctie degrootste batenpost
vormde,gevolgddoor debelevingsfunctie en
de regulatiefunctie 'vastleggen van nutriënten'.Daarnaast werden nogeen aantal kleine
batenposten gevonden: met name de extra
opbrengst van visoogst en de verkoop van rietbundels.

Kosten/baten-analyse
Na deberekening van dekosten en de
baten vandeverschillende manieren om het
streefbeeld voor deAmstelmeerboezem te
bereiken, zijn de kosten en baten met elkaar
vergeleken met behulp van een kosten/batenanalyse.Debaten zijn opjaarbasis berekend,

evenals dejaarlijkse extra energiekosten, kosten voor extra uitstoot van kooldioxide en
actiefbiologisch beheer.De investeringskosten
zijn eenmalig.Om eengoede vergelijking van
de kosten endebaten temaken, ishet nodig
omze in de tijd uit tezetten en allemaal terug
terekenen naat één tijdstip. Ditgebeurt door
middel van verdisconteting naar het aanvangsjaar (dat ishetjaar vandeinvestering en
aanleg).Opdezemanier wordt rekening
gehouden met het feit dat sommige kosten en
batenjaarlijks en andere eenmalig zijn. Bovendien wordt rekening gehouden met het feit dat
toekomstige kosten en baten nietzomaar kunnen worden opgeteld bij de huidige kosten en
baten.In tabel 1 iseenoverzicht gegeven van
de investeringskosten, dejaarlijkse kosten en
dejaarlijkse baten.Tevens isde netto contante
waardevan de kosten van destrategieën en de
baten van het streefbeeld weergegeven. Gerekend ismer een intetestvoet van vier procent.

bruik in hetgebied.Dekostenberekeningen in
dezestudie zijn namelijk allemaal gebaseerd
opdeeisendiede huidige gebruiksfuncties
stellen aan het waterbeheer. Bijeen ander
ruimtegebruik, kunnen deeisen ten aanzien
van dewaterhuishoudkundige inrichting
plaatselijk vetlaagd worden, waardoor ook de
kosten voot aanvullende waterhuishoudkundige maatregelen dalen.Alsbijvoorbeeld geen
beroepsvaart meer wordt toegestaan, kunnen
dekosten van aanvullende baggetwerkzaamheden ofaanpassing aan sluizen worden uirgespaard.Wellicht levett een andere functievervulling van het gebied op lange termijn een
gunstigere kosten-batenvethouding op.
Met behulp van dehier beschreven
methode kan worden afgewogen ofeen
bepaalde investering in natuur hergeld wel
waard is.Demethode isin eerdere studies van
Witteveen+Bosgebruikt voor het waarderen
van het streefbeeld van het Volkerak-Zoommeer2).Ook hier bleken debaren niet voorelke
straregie hoger teliggen dan dekosten. In het
kader van het BeheerPlan Nat zijn deeconomische baten van het streefbeeld van verschillende natuurvriendelijke oevets bepaald. Hier
bleken de baten wel hoger tezijn dan dekosten1).In het kadet van de verzuringsbestrijding zijn debaten voorde maatschappij
bepaald wanneef zij minder last heeft van verzuring').Uirdezeinventâtisatie bleekdat de
economische waarde van een hogere natuurkwaliteit een niet te vetwaarlozen barenpost
vormt.«
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Voorstrategie 3 en4liggen de kosten groterdan debaten.Dezestrategieën zijn maatschappelijk niet rendabel.Voorstrategie 1 en2
daarentegen zijn demaatschappelijke baten
waarschijnlijk wel hoger dan dekosten.Dit is
echter niet helemaal zeker,omdat twijfel
bestaat ofmet destrategie het ecologisch
stteefbeeld (opgrond waarvan de baten berekend zijn) wel daadwerkelijk gehaald wordt.
Waarschijnlijk zijn nog meer aanvullende
maatregelen nodig,zoals het reduceren van de
nutriëntenvracht, die extra kosten met zich
meebrengen.
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Conclusie en aanbevelingen
Hoewel voor twee van deviet onderzochte
strategieën om het streefbeeld te bereiken de
baten waarschijnlijk hoger liggen dan dekosten, lijkt het toch zinvol om naar andere, bijvoorbeeld brongerichte,strategieën tegaan
zoeken.Misschien hebben btongerichte strategieën,zoals lozingscontracten ofhet uitkopen
van boeren, weleengunstigere kosren-batenverhouding. Ookzou het interessant kunnen
zijn om na tedenken overeen ander ruimtegeH20
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