Ecologische beoordelingsmethodiek

1. Inleiding
In het kader van het interprovinciale
onderzoek Grondwaterbeheer Midden
Nederland heeft de werkgroep Ecologie
een methodiek ontwikkeld om de effecten
van verschillende maatregelen in het
waterhuishoudkundig systeem op de
(grond)waterafhankelijke natuur binnen
het onderzoekgebied te kunnen beoordelen. Daarvoor zijn in eerste instantie de
natuurwaarden in de vier provincies
geïnventariseerd en onderling vergelijkbaar gemaakt. Vervolgens is met behulp
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Samenvatting
Om de gevolgen voor de natuur van de in het kader van het onderzoek
'Grondwaterbeheer Midden Nederland' ontwikkelde beleidsscenario's te
kwantificeren is door de werkgroep ecologie een beoordelingssysteem opgezet.
Hiervoor zijn 31 hoofdgebieden onderscheiden, die op basis van hydrologische en
ecologische kenmerken onderverdeeld zijn in meerdere deelgebieden. Voor ieder
deelgebied is de gewenste stijging van de grondwaterstand, de toename van de
kwelintensiteit en het areaal kwelgebied bepaald: de streefwaarden. Voor elke
ingreep in het waterhuishoudkundig systeem wordt bekeken in hoeverre deze
bijdraagt (of juist niet) tot het bereiken van de streefwaarden. Door het toekennen
van wegingsfactoren aan zowel de aspecten grondwaterstand, kwelintensiteit en
areaal kwelgebied als aan de deelgebieden en hoofdgebieden wordt het effect van
de waterhuishoudkundige ingreep op de natuur gekwantificeerd.

het aantal kritische freatofyten per kilometerhok weergegeven, wat een beeld
verschaft van de diversiteit van de
(,grond)waterafhankelijke flora in de
verschillende regio's.
Hen zeer waardevolle flora komt voor in
het Vechtplassengebied, langs de flanken
van de Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi, in
natuurgebieden in de Gelderse Vallei,
langs de flanken van de Veluwe, in het dal
Afb. 1-Aantal kritischefreatofytenperkilometerhok.

van een landschapsecologische systeemanalyse de relatie bepaald tussen abiotische (hydrologische, morfologische,
geologische, etc.) en relevante biotische
(flora, fauna, hydrobiologie) factoren.
De aldus verkregen inzichten hebben
tenslotte geresulteerd in een beoordelingssystematiek, waarbij voor de diverse
natuurgebieden de streefsituatie een
belangrijke rol speelt.
2. Inventarisatie natuurwaarden
De basis voor het overzicht wordt
gevormd door floragegevens die ontleend
zijn aan provinciale inventarisaties. Om
vergelijking van gebieden in verschillende
provincies mogelijk te maken zijn alle
gegevens geaggregeerd tot soortenlijsten
per kilometerhok.
Het flora-overzicht wordt aangevuld met
overzichten van weidevogels en hydrobiologische gegevens, omdat deze gcgevensgroepen informatie kunnen opleveren
over waterafhankelijke natuurwaarden
in gebieden met een mogelijk minder
waardevolle flora.
In het rapport 'Inventarisatie Natuurwaarden' wordt door kaarten aangegeven
dat de waardevolle (grond)waterafhankelijke flora een zeer ruime verspreiding
heeft in het studiegebied. Deze conclusie
is vooral gebaseerd op de gewogen zeldzaamheid en de diversiteit van de voorkomende freatofyten, dat wil zeggen
plantensoorten die in hun voorkomen
beperkt zijn tot de invloedssfeer van het
grondwateroppervlak. In afbeelding 1is

van de Hierdense beek en in de zuidelijke
IJsselvallei. In de verschillende gebiedsdelen gaat het daarbij om verschillende
typen vegetaties.
Gezien het voorkomen van indicatorsoorten
blijkt regionale en/of lokale kwel van
belang in vrijwel alle gebieden met een
waterafhankelijke natuur. Op een gedetailleerder schaalniveau zijn kleinere natte
infiltratiegebieden te onderscheiden, zoals
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de natte heideterreinen in de Gelderse
Vallei en op de stuwwalflanken.
Met behulp van de vegetatiegegevens kan
een representatief beeld gegeven worden
van de waarde en kwetsbaarheid van de
actueel aanwezige natuur in relatie tot de
hydrologische omstandigheden. Aanvulling
op dit beeld leveren de weidevogels in het
gebied Harderwijk-Hlburg, de macrofauna
in de beken op de oost- en zuid-Veluwe
en de avifauna van de Oostvaardersplassen.
3. Landschapsecologische systeemanalyse (LESA)
Voor een aantal gebieden is een landschapsecologische systeemanalyse
uitgevoerd met een drieledig doel:
- inzicht verkrijgen en relaties leggen
tussen enerzijds de ligging van (grond)waterafhankelijke natuurgebieden (kwelgebieden en infiltratiegebieden) en de
verspreiding van indicatieve plantensoorten, en anderzijds grondwaterstanden,
kwelstromen, waterkwaliteit en hiermee
samenhangend de herkomst van het
water;
- het gebruiken van de verkregen
inzichten bij de ijking van het (geo)hydrologisch model: er moet in principe
overeenstemming zijn tussen de gesignaleerde natuurwaarden en de resultaten uit
het model;
- door de ecologische informatie tezamen
met de hydrologische informatie te
verwerken in een landschapsecologische
systeemanalyse is de basis gelegd voor de
beoordeling van de effecten voor de
natuur als gevolg van ingrepen in het
waterhuishoudkundig systeem. Uitgangspunt bij de beoordeling zijn de streefbeelden voor de diverse natuurgebieden.
Door inzicht verkregen door LESA
kunnen deze streefbeelden in hydrologische termen worden gegeven.
Gezien de gebiedsgrootte en de beschikbare tijd is de systeemanalyse niet voor
het gehele gebied vlakdekkend uitgevoerd.
Daarom is een aantal gebieden geselecteerd waar de systeemanalyse op het
juiste schaalniveau uitgevoerd kan
worden. De selectie van deze gebieden
heeft plaatsgevonden aan de hand van de
volgende criteria:
- beschikbaarheid van gegevens;
- aanwezigheid van belangrijke waterafhankelijke natuurwaarden;
- representativiteit voor een deelsysteem
(resultaten extrapoleerbaar);
- kans op beïnvloeding door grondwaterwinningen;
- goede regionale verspreiding over de
diverse deelsystemen.
De geselecteerde gebieden zijn aan de
hand van transekten in een verticale

dwarsdoorsnede, zo mogelijk van brongebied naar kwelgebied, beschreven.
Bij de systeemanalyse is van grof naar fijn
gewerkt, en van regionaal naar lokaal
niveau. De volgende factoren zijn onderzocht:
- de (geo)morfologische opbouw van het
landschap en de positie van de verschillende landschapselementen daarin;
- het grondgebruik in het heden en
verleden;
- de bodemkundige opbouw;
- de geologische en geohydrologische
opbouw van de ondergrond;
- de grondwaterkwantiteitsaspecten
(grondwaterstijghoogten, horizontale,
verticale of laterale grondwaterstromingen,
herkomst-, infiltratie- en kwelgebieden,
regionale en lokale stromingen, etc.);
- de grondwaterkwaliteitsaspecten (trofie,
macro-ionen, fysisch-chemisch watertype,
relaties met herkomstgebied, doorstroomde pakketten of grondgebruik);
- de oppervlaktewaterhuishouding (afwateringssysteem, polderpeilen, aanvoer
van water in droge perioden, etc);
- de oppervlaktewaterkwaliteit (trofie,
macro-ionen, fysisch-chemisch watertype,
relaties met herkomstgebied of grondgebruik).
Deze factoren worden niet alleen afzonderlijk beoordeeld, maar juist ook in hun
onderlinge samenhang, waardoor de aard
en werking van het systeem duidelijk(er)
wordt.
De volgende stap bestaat uit het bestuderen van de samenhang tussen de
verspreiding en de samenstelling van de
levensgemeenschappen enerzijds en de
abiotische patronen en processen anderzijds. Het gebruik van milieu-indicatiewaarden, over de abiotische factoren van
de standplaats van de aangetroffen
soorten, is veelal een belangrijk hulpmiddel bij de systeemanalyse. Naast
actuele verspreidingsgegevens van de
levensgemeenschappen kunnen ook historische gegevens belangrijke inzichten
geven in de aard en potenties van het
onderzochte systeem. De samenhang
tussen de abiotische en biotische factoren
wordt in eerste instantie op regionaal
niveau bestudeerd. In veel gevallen
blijken de levensgemeenschappen duidelijk gerangschikt langs een hydrologische
gradiënt.
Voorbeelden zijn de verspreidingspatronen van grondwaterafhankelijke
plantensoorten en vegetatietypen, kwelindicerende plantensoorten en plantensoorten die karakteristiek zijn voor een
bepaalde waterkwaliteit.
Het regionale hydrologische systeem is
vervolgens ook de 'drager' van vaak
meerdere lokale systemen, die als het

ware in het regionale systeem 'genesteld'
zijn. Plaatselijke hoogteverschillen in het
landschap kunnen bijvoorbeeld lokale
grondwaterstromingen doen ontstaan
waarbij de waterkwaliteit afwijkend is van
die van het regionale systeem. Ook deze
lokale systemen hebben vaak een duidelijke
invloed op de aard en verspreiding van de
levensgemeenschappen.
Het onderzoek naar alle relaties tussen
genoemde factoren maakt het mogelijk de
ontstane inzichten tot slot te presenteren
in een ruimtelijk model op de schaal van
het onderzochte landschap.
4. Beoordelingssystematiek
Bij de effectbepaling voor de natuur door
veranderingen in het watersysteem is
ervoor gekozen de effecten gebiedsgewijs
te bepalen. Daartoe is een aantal hoofdgebieden onderscheiden, die weer onderverdeeld kunnen worden in meerdere
deelgebieden. Voor ieder deelgebied zijn
streefwaarden in hydrologische termen
bepaald.
Hoofdgebieden
Voor de selectie van de hoofdgebieden is,
naast de verspreiding van (grond)waterafhankelijke natuur, gebruik gemaakt van
een modelberekening waarmee het
invloedsgebied bepaald is van de actuele
grondwaterwinningen gelegen binnen het
studiegebied. Hieruit bleek dat naast de
effecten binnen het studiegebied zelf er
ook effecten in het Vechtplassengebied
optraden. Geen of weinig effecten traden
op in het Kromme Rijn Gebied, het
Rivierengebied en op de oostflank van
de Veluwe zodat de effectbeschrijving
geconcentreerd is op de gebieden binnen
het studiegebied en in het Vechtplassengebied.
De verschillende hoofdgebieden zijn
afgegrensd op grond van het regionale
systeem. De flanken van de stuwwallen
met overwegend laterale kwel zijn daarbij
gescheiden van de (polder)gebieden met
meer regionale kwel, maar ook van de
natte infiltratiegebieden op de stuwwallen.
Waarderinghoofdgebieden
Binnen de hoofdgebieden met waardevolle (grond)waterafhankelijke natuur is
ter nuancering een rangorde vastgesteld.
Uitgangspunt is een verdeling over vier
klassen, uitgaande van de natuurwaarden,
met een daaraan gekoppelde gewichtsverdeling. Deze gewichtsverdeling is van
belang bij de bepaling van de score voor
de natuur bij de diverse waterhuishoudkundige maatregelen.
De waarderingsklassen van gebieden met
(grond)waterafhankelijke natuurwaarden
kunnen als volgt omschreven worden:
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A. verspreide natuurwaarden aanwezig
met hoge potenties;
B. zeldzame natuurwaarden verspreid
aanwezig;
C. zeldzame tot zeer zeldzame natuurwaarden in grotere gebieden en/of
concentraties aanwezig, gebieden groter
dan bij 'A' en 'B';
D. zeer zeldzame natuurwaarden
aanwezig in een groot aaneengesloten
gebied.
Bij de indeling hebben de volgende
criteria een rol gespeeld:
- actuele (en potentiële) waarden voor
grondwaterafhankelijke vegetaties, soms
ook voor weidevogels en hydrobiologische
waarden;
- zeldzaamheid (regionaal, nationaal,
internationaal);
- omvang van het gebied;
- diversiteit;
- mate waarin een terrein nog gaaf is of
bedreigd wordt;
- beleidsmatige potenties: speerpuntaanduiding in beleidsplannen (Natuurbeleidsplan, Waterhuishoudingsplan etc.)
Gezien het aantal verschillende facetten
dat bij deze waardering een rol speelt en
de regionale verscheidenheid van de
diverse typen grondwaterafhankelijke
ecosystemen heeft men echter niet de
pretentie gehad een eenduidig systeem
van beslisregels op te stellen. Bij de
onderlinge afweging tussen de verschillende gebieden met waardevolle natuurwaarden heeft daarom ook het 'best
professional judgement' een rol gespeeld.
Gelet op bovengenoemde facetten blijkt
dat binnen het studiegebied de
grondwaterafhankelijke natuur van het
Vechtplassengebied en ook het Noorderpark niet geëvenaard wordt, zodat enkel
deze gebieden geclassificeerd zijn als
D-gebieden. Vervolgens zijn de overige
gebieden ingedeeld in de A-, B- of
C-categorie met het bovenstaande als
leidraad. In afbeelding 2 wordt de ligging
van de hoofdgebieden met bijbehorende
waardering weergegeven.
Deelgebieden
Voor het verkrijgen van een nadere
differentiatie en nuancering zijn de
31 onderscheiden hoofdgebieden onderverdeeld in deelgebieden, afhankelijk van
onder meer de omvang van de hoofdgebieden en de variatie aan natuurwaarden
binnen de hoofdgebieden. Op deze manier
zijn 140 deelgebieden ontstaan.
Waardering deelgebieden
De binnen één hoofdgebied onderscheiden deelgebieden zijn niet allen even
waardevol of kritisch. Om dit verschil tot
uitdrukking te brengen zijn ook aan de
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Afb. 2 - Ligginghoofdgebieden en waardering.

deelgebieden verschillende gewichten
toegekend.
Bepaling streefwaarden
Voor ieder deelgebied apart is de
gewenste verandering (streefwaarde) in
grondwaterstand, kwelintensiteit en areaal
kwelgebied opgesteld. Per deelgebied
bestaat de mogelijkheid, door gewichttoekenning, het realiseren van de streefwaarde van bijvoorbeeld de grondwaterstand belangrijker te achten dan bijvoorbeeld de realisatie van de streefwaarde
van de kwelintensiteit.
Uitgangspunt bij het opstellen van de
streefwaarden zijn de eisen die de desbetreffende ecosystemen stellen aan de
hydrologische omstandigheden. Onderstaande facetten hebben bij de bepaling
van de streefwaarden een rol gespeeld.
- Dr is gebruik gemaakt van de
verkregen inzichten uit de studies

'Inventarisatie Natuurwaarden' en
'Landschapsecologische Systeemanalyse'.
- Voor alle gebieden is onderzocht in
welk hydrologisch systeem het zich
bevindt (kwelmilieu danwei nat infiltratiemilieu).
- Voor zover bekend is de historische
situatie met betrekking tot de hydrologie
(~ mate van verdroging) meebeschouwd.
- Er is gestreefd naar een herstel van
gebiedseigen watersamenstelling. Dit
houdt in dat in gebieden met een beheerst
peil een eventueel verdampingsoverschot
in de zomermaanden gecompenseerd
moet worden door een toename van de
kwelaanvoer, om het inlaten van gebiedsvreemd water te voorkomen.
- Verandering in de grondwaterstand is
in beginsel binnen poldergebieden niet
van toepassing omdat het polderpeil in
deze studie als een vast gegeven is
beschouwd.
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- De geformuleerde streefwaarden zijn
geplaatst binnen een maatschappelijk
kader. Bij het opstellen van streefwaarden
per deelgebied is daarom een volledige
inundatie van aangrenzende of naburige
poldergebieden, zoals de Flevopolder en
de Horstermeerpolder, niet in ogenschouw genomen.
Na het opstellen van de streefwaarden per
deelgebied voor de drie aspecten - voor
zover van toepassing - veranderingen in
de grondwaterstand, kwelintensiteit en het
areaal kwelgebied, is de mate van realisatie van de streefwaarden gekoppeld aan
een score van - 2 tot en met +2.
Deze indeling kan als volgt worden
omschreven:
Klasse

Effect voor de natuur

_2
-1
0
+1
+2

een ernstige aantasting;
'achteruitgang';
'geen invloed';
'een geringe vooruitgang';
'een duidelijke vooruitgang'

Voor de klassegrens tussen 'geen invloed'
en 'achteruitgang', is in het algemeen een
waarde dichtbij de referentiesituatie
(1985, model-ijkjaar) gekozen. De reden
hiervoor is dat natuurgebieden in het
algemeen toch al onder negatieve
invloeden staan. Hike merkbare achteruitgang moet daarom tot uiting komen in het
beoordelingssysteem. Dm vergelijkbare
redenen is in het algemeen voor de klassegrens tussen 'geen invloed' en 'geringe
vooruitgang' een waarde verder van de
referentiesituatie gekozen. Gezien het
optreden van naijlingsprocessen kan een
kleine verbetering in hydrologische zin
voor de natuur enkel neerkomen op een
stabilisatie doordat slechts het naijlingsproces een halt toe wordt geroepen. Voor
de grens tussen 'achteruitgang' en 'ernstige
aantasting' geldt ook dat een (negatieve)
waarde is gekozen die dichter bij de
referentiesituatie ligt als de (positieve)
waarde gekozen voor de grens tussen 'een
geringe vooruitgang' en 'een duidelijke
vooruitgang'.
De positionering van de klassegrenzen
rondom de referentiesituatie (= geen
hydrologische verandering) is daarmee
niet symmetrisch. Ook heeft de keuze om
relatief kleine veranderingen tot uitdrukking te laten komen ertoe geleid dat de
bandbreedte van de verschillende klassen
niet even groot is. Ter illustratie wordt
verwezen naar afbeelding 3.
Validatiemetbehulp van ICHORS
Om te komen tot een nadere onderbouwing en eventuele bijstelling van de
geformuleerde streefwaarden voor een
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AJb. 3 -Streefwaarden Laegieskamp (deelgebied 103).
Scoreklassen voorveranderingen mgrondwaterstand,
flux en kweloppervlakte.

aantal deelgebieden voor wat betreft de
grondwaterstand, de hoeveelheid regionale
kwel en het areaal aan kwelmilieu is
gebruik gemaakt van het eco-hydrologische
model ICHORS. De afkorting ICHORS
staat voor: Invloed van Chemische en
Hydrologische factoren Op de Responsie
van Soorten. Hiervoor was het noodzakelijk om naast hydrologische streefwaarden
ook een biotisch streefbeeld op te stellen.
Met de huidige kennis van zaken is dit
alleen voor de flora mogelijk, door aan te
geven voor welke plantensoorten een
bepaald gebied een geschikt biotoop zou
moeten vormen, gezien vanuit het natuurbeleid. Voor het formuleren van het
streefbeeld is gebruik gemaakt van streefsoorten, aangezien op soortsniveau de
relaties met hydrologische factoren in
meer detail bekend zijn. De verschillende
streefsoorten samen vormen een goede
representatie van de in het veld aanwezige
of te verwachten vegetatietypen.
Met behulp van het eco-hydrologische
model ICHORS kunnen wijzigingen in het
hydrologisch systeem worden weergegeven
in veranderingen in responsies (trefkans)
van plantensoorten. Daarmee is het
mogelijk om de consistentie van het
biotisch streefbeeld en de hydrologische
streefwaarden te toetsen door de
gewenste biotische veranderingen te
vergelijken met de door ICHORS berekende veranderingen. Hierbij staat de
vraag centraal: heeft het bereiken van de
hydrologische streefwaarden het gewenste
positieve effect op de streefsoorten?
Bovendien kan aan de hand van de
responsies inzicht ontstaan over de
verhouding tussen inspanning en effect.
In alle gebieden blijken de meeste streefsoorten de hoogste responsie te bereiken
bij de ICHORS-berekening die overeenkomt met de hydrologische streefwaarden.
Toch is er ruwweg een onderscheid te
maken in drie typen gebieden, die op een
verschillende wijze reageren op de op-

gestelde invoervarianten die met ICHORS
zijn berekend. Bij de invoervarianten is
onderscheid gemaakt in een variant
beïnvloed door inlaat- of neerslagwater, in
een tweetal overgangsvarianten en een
variant gelijk aan de streefsituatie.
In gebieden waar gebiedsvreemd boezemwater wordt ingelaten blijkt een groot
ecologisch rendement te behalen te zijn.
Met het bereiken van de abiotische
streefwaarden komt dan ook het biotisch
streefbeeld binnen handbereik.
In gebieden waar geen water wordt ingelaten is het verschil in responsie van
streefsoorten tussen sterk door neerslagwater beïnvloede en sterk door grondwater
beïnvloede varianten minder groot. In
principe is de gradiënt tussen meer door
neerslagwater en meer door grondwater
beïnvloede gebieden vanuit het natuurbeleid ook een gewenste situatie.
Wanneer de geformuleerde streefwaarden
van deze gebieden bereikt worden, zaldit
gradiëntsysteem worden versterkt door
toename van de invloed van grondwater.
De laatste categorie gebieden wordt
gevormd door het milieutype blauwgrasland, wat matig vertegenwoordigd is in de
dataset van het ICHORS-model. Daarom
was het slechts voor enkele streefsoorten
mogelijk de responsie bij de verschillende
invoervarianten teberekenen. De resultaten
kunnen dan ook slechts een indicatie
geven. De indruk bestaat echter dat ook
hier het bereiken van de streefwaarden
een positief effect heeft op de streefsoorten.
5. Totaalscore natuur
Voor de eindafweging van de verschillende scenario's moet een rangvolgorde van
meest gunstig tot ongunstig voor de
natuur in de scenario's, voor ingrepen in
de waterhuishouding, aangegeven worden.
Daarvoor dient per scenario de totaalscore
voor de natuur bepaald te kunnen
worden. De score wordt opgebouwd
vanuit de score per aspect (verandering in
grondwaterstand, kwelintensiteit en areaal
kwelgebied) per deelgebied naar score per
deelgebied, vervolgens naar score per
hoofdgebied en tenslotte, via een score
per klasse hoofdgebied, tot een eindscore.
Scoreper deelgebied (zie afb. 4)
Voor ieder deelgebied zijn de eventueel
gewenste hydrologische veranderingen in
een of meer aspecten gekoppeld aan de
score - 2 , - 1 , 0, +1 en +2. Per deelgebied
wordt een score bepaald door sommering
van de score per aspect, vermenigvuldigd
met het toegekende gewicht, waarbij
de som van de verschillende gewichten
1 bedraagt.
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SCORE: gws +2 flux +1 areaal 0
gws +1 flux +1 areaal +1
gws +2 flux +1 areaal 0
GEWICHT: 0,10
0,50
0,40
0,40
0,40
0,20
0,60
0,20

DEELGEBIED:
SCORE:
GEWICHT:

deelgebied 1
0,7
0,25

0,20

deelgebied 3
1,4
0,35

deelgebied 2
1,0
0,40

SCORE HOOFDGEBIED:

Holland, dienst Milieu en Water), drs.
J. W. Siffels (provincie Noord-Holland,
dienst Milieu en Water), ing. H. van
Arkel(provincie Utrecht, dienst Ruimte en
Groen), ir. M. Holtman (provincie Flevoland, dienst Water en Milieu), drs.
M. H.Jalink (KIWA, Afdeling Winning
en Bodem) en drs. L. Bijlmakers
(IWACO, Adviesbureau water en milieu).

Afb. 4 - Bepaling scoreper deelgebied en hoofdgebied (rekenvoorbeeld).
Afb. 5 - Bepaling totaalscore natuur (rekenvoorbeeld).
HOOFDGEBIEDEN:
GEMIDDELDE SCORE:
GEWICHT:

A-gebieden
-0,35
0,04

NATUUR:

Scoreper hoofdgebied(zie afb. 4)
De volgende stap in de beoordeling is het
aggregeren van de score per deelgebied
naar een score per hoofdgebied wat
bestaat uit meerdere deelgebieden. De
score per hoofdgebied wordt bepaald door
sommering van de score per deelgebied,
vermenigvuldigd met het gewicht van
het deelgebied, waarbij de som van
de gewichten van de verschillende
deelgebieden 1 bedraagt.
Totaalscore(zie afb. 5)
Tenslotte moet de totaalscore voor de
natuur worden bepaald. Uitgangspunt
hierbij zijn de hoofdgebieden die verdeeld
zijn in klassen A, B, C en D en de daaraan
toegekende gewichten. Invulling van de
gewichten voor deze hoofdgebieden heeft
plaatsgevonden binnen de werkgroep
Ecologie op basis van 'expert judgement'
van de afzonderlijke werkgroepleden. Hen
hulpmiddel hierbij is de Saaty-enquête.
Dit heeft geresulteerd in de volgende
verdeling voor respectievelijk A tot en met
D:4%, 10%,25% en61%.
De totaalscore voor de natuur is vervolgens bepaald door sommering van de
gemiddelde scores van de A-, B-, C- en
D-hoofdgebieden, vermenigvuldigd met
de toegekende gewichten. Het resultaat is
dat de effecten per scenario voor de
natuur in één getal kunnen worden
uitgedrukt.
6. Automatische verwerking met
behulp van GIS
Gezien de hoeveelheid gegevens die bij
de beoordeling van de effecten voor de
natuur naar aanleiding van de verschillende scenario's worden gebruikt, is de
behoefte ontstaan deze berekening te
automatiseren. De deelgebieden zijn
daartoe door het adviesbureau IWACO
gedigitaliseerd en met behulp van ARC-

B-gebieden
0,45
0,10

C-gebieden
0,62
0,25

1

1

D-gebieden
0,83
0,61

0,69

I N K ) gekoppeld aan het hydrologisch
model.
De berekeningen resulteren in tabellen
waarbij, per scenario en ten opzichte van
de situatie in 1985 (model-ijkjaar), de
veranderingen gepresenteerd worden in
grondwaterstand (in cm), freatische flux
(in mm/d, m'/'d en % infiltratie) en het
areaal kwelgebied (in %) per deelgebied.
Daarbij worden ook de streefwaarden
voor de verschillende aspecten vermeld
en de mate waarin deze al dan niet bereikt
worden. Deze scores zijn vervolgens
overeenkomstig de beschreven systematiek
omgerekend naar de score per hoofdgebied, de score per klasse hoofdgebied
en tenslotte naar een eindscore per
scenario.
7. Conclusie
De beschreven systematiek heeft geresulteerd in een zeer bruikbare methode om
de effecten van hydrologische ingrepen op
de (grond)waterafhankelijke natuurwaarden te beoordelen en onderling te vergelijken. De methode is stapsgewijs
opgebouwd, inzichtelijk en daarmee ook
controleerbaar. De voordelen van deze
ecologische beoordelingsmethodiek
komen vooral tot uiting bij de evaluatie
van complexe beleidsscenario's die
betrekking hebben op een groot en
gevarieerd studiegebied.
8. Verantwoording
Deze beoordelingssystematiek is tot stand
gekomen met medewerking van ing.
W. Brenkman (provincie Gelderland,
dienst Milieu en Water), drs. M. Rijken
(provincie Gelderland, dienst Ruimte,
Wonen en Groen), drs. H. Pomarius
(provincie Gelderland, dienst Milieu en
Water), drs.J. A. Weinreich, (provincie
Gelderland, dienst Milieu en Water), drs.
ing.J. \X'. Nieuwenhuis (provincie Noord-
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TWM behaalt certificaat
NEN ISO 9001
Het Kiwa (Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen) heeft op 8 december jl.
het certificaat volgens de NEN ISO 9001
norm toegekend aan de NV Tilburgsche
Waterleiding-Maatschappij (TWM). De
TWM en het DZII (Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland) hebben samen als pilotbedrijven meegewerkt aan het landelijke
project Kwaliteits- en Milieuzorg Water.
Onderzoek
In juni heeft een eerste onderzoek naar
certificatie bij de TWM plaatsgevonden.
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft
het Kiwa op 7 december jl. een evaluatie
uitgevoerd. Deze evaluatie heeft geleid tol
de toekenning van het certificaat volgens
de NEN ISO 9001 norm. Als één van de
eerste waterleidingbedrijven in Nederland
ontvangt de TWM dit certificaat. De officiële uitreiking zal op 27 januari 1995
plaatsvinden. (Persbericht TWM)

Cursus over gemeentelijk
rioleringsplan
Geoplan organiseert een driedaagse
cursus 'Het gemeentelijk rioleringsplan
(GRP) en de operationele programma's'.
De cursus wordt gehouden op 9, 15 en
16 februari 1995 in Utrecht.
Nadere inlichtingen: Geoplan,
Emmastraat 28, 1075 HV Amsterdam,
telefoon 020-671 61 21.

