PLATFORM

VoorPEBSzijn devolgende belevingsparameters gedefinieerd: beleving van water en
oever ten opzichte van de omgeving, aanwezigheid van flora in water oflangs oever,
variatie in vegetatie, muurvegetatie, stank,
zichtbaarheid/toegankelijkheid van het water
en eventuele recreatieve voorzieningen, zwerfen drijfvuil en onderhoud van objecten en
voorzieningen en aanwezigheid van watervogels en fauna in water oflangs oevers. Met
deze keuze zijn vrijwel alle factoren zoals hiervoor vermeld in de verschillende parameters
verdisconteerd.
Van alle parameters zijn de belevingsparameters het meest kwalitatiefvan aard. Wat de
beoordeling van de beleving betreft: idealiter
gebeurt dezedoor de bewoners en gebruikers.
Vooreen relatiefsnelleen praktische wijze van
beoordeling ishet echter onmogelijk om het
publiek er uitgebreid bij te betrekken. Om de
subjectieve inbreng van degenedie beoordeelt
zo klein mogelijk te maken is het - naast
duidelijke omschrijvingen van de criteria en
klassengrenzen -onder meer van belang om
de beleving tebeoordelen voor gelet wordt op
debiologische en fysisch-chemische parameters, de beoordeling te doen op een plek
waar ook de doorsnee burger loopr ofstaat, en
zo mogelijk de eigen beoordeling te staven
door enkele voorbijgangers ofrecreanten ook
naar de beleving van het watersysteem te
vragen.
V o l d o e t PEBS?
Toepassing van PEBSop vrijwel alle meetpunten uit 1997en een aantal meetlocaties uit
1998leert dat deeindklassen van PEBSvoor
inrichting, beheer en emissie redelijk tot goed
overeenkomen met de verwachte 'overall'
score.Dezewas voorafop basis van 'expert
judgemenr' opgesteld en gebaseerd op wat in
grote lijnen bekend was van de locatieen op
een impliciete vergelijking tussen de locaties
onderling.
Een vergelijking van de resultaten volgens
PEBSmet die volgens de Ebeo-systemen laat
in het algemeen eengrotere spreiding zien bij
PEBS.Dit geldt vooral voor inrichring en
beheer. Bijemissie en gebruik isde spreiding
geringer, maar wel meer rond het middelste
niveau, terwijl de sradswateten volgens de
Ebeo-systemen vooral in de laagste niveaus
terechtkomen.
Bij beoordeling van een aantal stadswateren in het beheersgebied van het waterschap
Vallei en Eem op basis van macrofauna werd
geconcludeerd dat de beoordeling volgens dit
PEBS-onderdeelovereenkomt met het beeld
uit andere systemen, en dat het systeem snel is
en betrouwbaar lijkt.
Geletop de afzonderlijke parameters
kennen de meeste paramerers een goede sprei3O
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ding over alle klassen. Erzijn echter uitzonderingen; zo komt het aantal submerse soorten
vrijwel altijd in de laagste klasse en komen
totaal stikstofen totaal fosfaat vrijwel altijd in
de hoogste klasse terecht.

teren, omdat de behoefte hieraan van meerdere kanten -onder andere van de kant van
DWR-wasgeuit. Deervaringen met en resultaten van PEBSkunnen hieraan een bijdrage
leveren.

Verder voldoet PEBSredelijk tot goed aan
degeformuleerde technische criteria. Ten
aanzien van de reproduceerbaarheid vormen
de belcvingsparameters die minder eenvoudig
m harde waarden tevertalen zijn de zwakste
schakel.

Vooreenmeeruitgebreidebeschrijving vanhet
totale beoordelingssysteemwordtverwezennaarhet
rapportvanDWR'Praktisch EcologischBeoordelingssysteemvoor(Amsterdamse)Stadswateren'. f

H o e verder?
De toepassingsresultaten rechtvaardigen
een verdere roepassing van PEBS, zodat uitgewezen kan worden ofhet beeld omtrent PEBS
wordt bestendigd. Bijde toepassing zijn echter
ook de nodige aandachts- en discussiepunten
naar voren zijn gekomen.Zokan desgewenst
nagegaan worden ofsamenvoeging van de
rypen HD en HO enerzijds en L en N anderzijds mogelijk is.
Ook blijven verschillende aspecten ten
aanzien van diverse parameters onderwerp van
aandacht, zoals parameters die mcrgoed rechr
ook bij een andere karakteristiek kunnen
worden ondergebracht; de klassengrenzen van
een aantal parameters;en de vraag ofalle
essentiële paramerers in PEBSzijn opgenomen.

NOTEN

1)

DWR is een uitvoerende dienst voor degewesten Amsterdam en het hoogheemraadschapAmstel, Gooi en Vecht.
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Tenslotte isPEBStot nog toe (nagenoeg)
alleen opAmsterdamse stadswateren toegepast en moet nog blijken in hoeverre het ook
toepasbaar isop andere stadswateren in het
AGVbeheersgebied en daarbuiten.
Kortom:het ondetzoek en de ontwikkeling van PEBSheeft de nodige inzichten maat
ook nieuwe vraag-en aandachrspunten opgeleverd. Het isde weerslag van een aantaljaren
onderzoek bestaande uit diverse deelonderzoeken door onder meer AquaSense,Omegam, de
Amsterdamse Hengelsportvereniging en
Bureau Stadsecologic van de dienst Ruimtelijke Ordening en de nodige gedachtenwisselingen zowelbinnen deprojectgroep als
binnen DWR. Inmiddels wordt sinds eind 1998
in opdrachr van deSTOWAgewerkt aan de
ontwikkeling van een landelijk toepasbaar
ecologisch beoordelingssysteem voor stadswa-

ecologische potenties van enkelestadswateren binnen het
beheersgebied van Warerschap Vallei e> Eem op basis van
macrofauna. Hogeschool IJsselland.

