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N I E U W E WETENSCHAPPELIJKE I N Z I C H T E N

STOWAherziet
ecologische
beoordelingssystemen
Indejaren 1992totenmet 151514 2 1 j n m opdrachtvandeSTOWAecologische beoordelingssystemen
verschenenvoordevijfbelangrijkste typenoppervlaktewateren vanNederland (beken,sloten,kanalen,merenenplassenendicpegaten).Na eenaarzelend beginwordendeze beoordelingssystemen
tegenwoordig breedingezetdoordediversewaterbeheerders tervaststelling vandeecologischekwaliteitvanhetoppervlaktewater. Desystemenzijn daarnaastookopgenomen ineenaantalrijksplannenen rapportages.In15197 isonderdevlagvandeWerkgroepEcologischWaterbeheereenworkshopoverdezebeoordelingssystemengehoudeneniseenaantal tekortkomingen, kleinefoutjeseneen
aantalnieuwewensengesignaleerd. DatwasvoordeSTOWAhetseinomna tedenkenoverhoe
vormtegevenaandemodernisering vandedesbetrejfendcsystemen.
Gekozen isvooreentwee-sporenbenadering:een revisiedieopkorte termijn (uiterlijk eind ditjaar) resultaat moet opleveren,
waarbij niet aandefundamenten vande
systemengetornd zalworden en daarnaast
eengrotere aanpassing,ookwelaangeduid
alsdetweedegeneratieecologischebeoordelingssystemen, waarbij degehanteerde
uitgangspunten vandebestaande systemen
opnieuwgetoetst worden aan nieuwe
wetenschappelijke inzichten en gebruik
gemaakt wordt vanrecent verzameldegegevens.Daartoewordt eenonder andereeen
nieuwedatabaseopgezet engevuld met
ecologischegegevensvandeafgelopen tien
jaar.Verwacht wordtdat diedatabase eind
ditjaar gereedzalzijn. Pasdaarna kunnen

detweedegeneratiesystemen ontwikkeld
worden.

De revisie
Momenteel wordt doordevakgroep
Aquatische Ecologieen WaterkwaliteitsbeheervandeUniversiteit vanWageningen
eenrevisieuitgevoerd.Bijderevisiewordt
eenonderscheid gemaakt ineenaantal
aanpassingen dienodigzijn voor specifieke
systemeneneenaantal aanpassingen die
voorallesystemengelden.Specifieke aanpassingenzijn gewenst voordesystemenvoor
meren enplassenenvoorstromendewateren. Bijhet systeemvoormeren enplassen
gaat het voornamelijk omhetaanpassen van
depresentatiewijze aandeoverigesystemen.

Inafwijking vandeanderesysremen maakr
het systeemvoordestromende wateren
alleengebruik vanbiotische kenmerken.In
deherzieneversieworden a-biotischemaatstaven toegevoegd omopdiewijzede
uitkomsten vandebiologische beoordeling
beter tekunnen interpreteren.
Uitdegehouden workshop bleekdat
sinds het verschijnen vandeEBEO-systemen devragendiegesteld worden doorde
waterbeheerders ookveranderd zijn. Lang
niet allevragen dienu gesteld worden
kunnen met deEBEO-systemen beantwoord
worden.Daarnaast besraat duidelijk
behoefte aanmeer toelichtingopen meer
uitleg overhoedesystemen toetepassenen
hoedeuitkomsten teevalueren.Viaeenstelselvan kennisregels zaldit belicht worden.
Dezekennisregels hebben dan ookbetrekkingopenerzijds deplanningvandebeoordelingen alleswardaar meesamenhangt en
anderzijds opdeinterpretatie vande
uitkomsten.Bijdeplanning wordt aangegevenwaarmeedewaterbeheerder allemaal
rekening dient tehouden enwordt tevens
nadtukkelijk devraagoverhet doelvande
beoordelinggesteld.Bijde interpretatie
wordt teruggegrepen ophetgestelde doelen
viaeenaantal beslisregels wordt het resultaat vandebeoordeling geëvalueerd.
Ineen later stadium zullen nieuwe
beoordelingssysremen voorstadswateren en
brakke wateren beschikbaar komen.Deze
nieuwesystemen worden nogbinnen de
huidigeEBEO-systematiek ontwikkeld.

De 'nieuwe generatie'
OpverzoekvandeCommissie Integraal
Waterbeheer (CIW)wordtdoordeSTOWA,
medenamens hetRIZAen het RIVM,een
inventarisatiegehouden vanallewensenen
eisendiebestaan vooreen tweedegeneratie
ecologische beoordelingssystemen. Het idee
isdat eengezamenlijk pakket vaneisenen
wensendeontwikkelingvaneenzo uniform
mogelijke beoordelingswijze bevordert.
Gedacht wordt aaneensamenhangende set
vanbeoordelingssystemen dietoepasbaar is
inzowelrijkswateren alsregionale wateren.
Desystemen zouden opdiverse integratieniveausgebruikt moeten kunnen worden en
voorverschillende doelen,zoalsdebeschrijvingendebeoordeling vandeecologische
waterkwaliteit enderoestandvande natte
natuur eneenhandvat moeten bieden bij
het beheer vanNederlandse watersystemen.
Voormeerinformatie:BasvanderWal
(030J23z 1199,
e-mail:B.van.der.Wal@STOWA.nl f
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