Naar toetsbare ecologische doelstellingen voorhetwaterbeheer:
de AMOEBE-benadering

1. Het gemis aan toetsbare ecologische
doelstellingen
Als gevraagd wordt naar de doelstelling
voor het beheer van de Waddenzee of
andere grote wateren luidt het antwoord
ongeveer als volgt: Het behoud,
ontwikkelen en waar nodig herstellen van
de natuurwaarden en de landschappelijke
kwaliteiten, rekening houdend met de
maatschappelijk gewenste gebruiksfuncties.
Maar hoe moet een waterbeheerder aan
deze prachtige doelstelling een aanvraag
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toetsen voor een nieuwe jachthaven, een
lozingsvergunning of een zandwinconcessie?
Wat is aanvaardbaar en wat niet? Waar
liggen grenzen? De lezer zal zich de
problemen kunnen voorstellen waar
waterbeheerders mee kampen in
dergelijke gevallen.
Bij de voorbereiding van de 3e Nota
Waterhuishouding van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat deden zich soortgelijke vragen voor. Het beleid voor de
waterhuishouding beoogt een optimaal en
duurzaam gebruik van de watersystemen,
met behoud van gezonde en ecologisch
goed functionerende watersystemen. Deze
beleidsafweging en keuze vraagt omeen
duidelijk beeld van de gebruikers-wensen,
bijvoorbeeld scheepvaart en landbouw, en
het gewenste functioneren van het
systeem zelf. Natuurbescherming, visserij
en recreatie zijn belangen die directe eisen
stellen aan de 'natuurwaarden',
'ecologische waarden' of'het ecologisch
functioneren' van de watersystemen. Het
betrekken van juist deze meer ecologisch
gerichte belangen in de beleidsafweging
levert de problemen op zoals hierboven
beschreven.
Het probleem is naar onze mening te
herleiden tot een hoofdoorzaak: Het
gemis aan concrete en toetsbare ecologische doelen. De hoofdvraag vandit
deelproject van de 3e Nota luidt danook:
'langs welke weg kunnen abstracte
ecologische doelstellingen concreet en
toetsbaar worden gemaakt?'

Samenvatting
Het ontbreken van concrete en toetsbare ecologische doelstellingen voor de
Nederlandse wateren is een handicap bij het beheer. Welke activiteiten zijn
toelaatbaar en welke niet? Ditartikel geeft een beschrijving van de AMOEBEbenadering als denkmodel voor het ontwikkelen van concrete en toetsbare
ecologische doelen voor het waterbeheer. Deze benadering heeft als uitgangspunt
het begrip duurzame ontwikkeling. In een volgend artikel zalmeer in detail
worden ingegaan op de resultaten en de ervaringen met deze benadering.

Dit heeft geresulteerd in de AMOEBEbenadering. Dit artikel geeft eenbeschrijving van deze benadering en van de
overwegingen die eraan ten grondslag
liggen. In een volgend artikel worden de
resultaten en ervaringen met de
AMOEBE-benadering weergegeven.
2. Op zoek naar de wezenlijke
waarden vande natuur
Alvorens nader op de hoofdvraag in te
gaan, dienen eerst enkele begrippen te
worden gedefinieerd. Kernbegrip in de
bovengenoemde doelstelling voor het
waterbeheer is 'natuurwaarden', ofook
wel 'ecologische waarden'. De begrippen
natuurwaarden en ecologische waarden
hebben wij hier gedefinieerd als 'de
gewenste toestand van de biotische
component van het watersysteem. Het is
de overheid die de gewenste toestand
vaststelt'. Een watersysteem is gedefinieerd als 'een samenhangend geheel
van oppervlaktewater, waterbodems,
oevers en technische infrastructuur, met
inbegrip van de daarin voorkomende
fysische-, chemische- en biologische
componenten en processen' [Omgaan met
Water, 1986). Het landschappelijk aspect
blijft hiermee buiten beschouwing.
De fysische en chemische component zijn
alleen beschouwd voorzover de biotische
component hieraan eisen stelt (zieaft. 1).
Nu terug naar de hoofdvraag. Wat zijn nu
de 'ecologische waarden' die moeten
worden behouden, ontwikkeld ofherAfl), 1-Object vanstudie is debiologische component
van het watersysteem.
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steld? Zijn dit zeehonden, algen, bacteriën
of zilvermeeuwen? En tot op welke
niveaus moeten ze worden behouden of
hersteld? Zowel de soorten alsde niveaus
worden niet expliciet genoemd, terwijl
keuze A tot geheel ander beleid kan leiden
dan keuze Bof C. Voor het preciseren van
deze waarden moet men terug naar de
meest wezenlijke waarden die de mens de
natuur toekent. Welke zijn dat?
De natuur schept levensvoorwaarden als
zuurstof, schoon water, voedsel, bouwmaterialen, een stabiel klimaat en 'zelfreinigend vermogen'. Natuur iseen bron
van menselijk genot, en geeft variatie en
orientatiemogelijkheid. Wat menook
belangrijk vindt is dat de komende
generaties eveneens over deze waarden
kunnen beschikken. Sommigen zien de
natuur als iets dat nog ongekende
gebruiksmogelijkheden heeft en willen die
potenties niet verliezen. Anderen zien de
natuur als een erfenis van een hogere
macht die de mens uit ethisch of religieus
oogpunt moet beheren en beschermen:
het rentmeesterschap.
Wat zijn hoge natuurwaarden en wat lage?
En hiervan afgeleid: w^at is een goede
natuurontwikkeling en wat een slechte?
De natuur zelf vindt niets, alles is haar
best: zij is mechanistisch van aard en
zonder mededogen. Alleen de mens kan
zich uitspreken over goed en slecht.
De bovengenoemde waarden zijn ons
inziens samen te vatten in drie duurzame
fundamentele waarden, te weten:
1. Produktie, potentiesen oogst,
op grond van functionele motieven. Hetis
een bestaansvoorwaarde voor de mens,
bijvoorbeeld de visserij. Hier dicht tegen
aan liggen zuurstofproduktie en zelfreinigend vermogen;
2. Diversiteit,
op grond van ethische en esthetische
motieven. Hier dicht tegen aan liggen
begrippen als soortbehoud, zeldzaamheid,
en compleetheid;
3. Zelfregulering
op grond van ethische, esthetische/
recreatieve en economische motieven.
Hier dicht tegen aan liggen natuurlijkheid,
stabiliteit, ongereptheid, authenticiteit en
visuele gaafheid.
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Het waardebegrip 'produktie' wordt vaak
antropocentrisch genoemd, 'diversiteit'
vaak ecocentrisch. Het begrip 'zelfregulering' vraagt enige nadere beschouwing.
Zelfregulering heeft zowel antropocentrische als ecocentrische kanten. De
systemen moeten zich in beginsel zelf in
stand houden en niet afhankelijk zijn van
permanent ondersteunende maatregelen.
Het afplaggen van heide en een zeehondencreche zullen dan ook volgens het
zelfreguleringsbegrip laag gewaardeerd
worden. Wel zijn zij als tijdelijke ingrepen
te rechtvaardigen, als overbrugging naar
een situatie van zelfregulering. Dat neemt
niet weg dat het behoud van cultuurlandschappen de moeite waard kan zijn uit
oogpunt van cultuur-historie of recreatie.
In een door de mens gemaakt land als
Nederland valt het natuurlijk moeilijk om
volledige zelfregulering na te streven.
Laag-Nederland zou dan alras onder de
zeespiegel verdwijnen. Het is een
gradueel begrip, waarbij men naar een zo
laag mogelijk niveau van beheersmaatregelen moet streven.
Voorts heeft zelfregulering een esthetische
kant, gezien een toenemende maatschappelijke behoefte aan een ongerepte
omgeving, als contrast met de sterk
cultuur-bepaalde omgeving.
Behalve de ethische en esthetische kant is
ook het economisch motief van zelfregulering van belang. Zelfregulerende
watersystemen hebben immers lage
beheerskosten en zijn daardoor minder
conjunctuurgevoelig. Dit impliceert dat het
menselijk gebruik zoveel mogelijk met de
watersysteemeigenschappen moet
samenvallen. Uit maatschappelijk oogpunt
strookt deze wens met het beginsel de
collectieve lasten laag te houden.
3. Op zoek naar een duurzaam
systeem
De vraag is nu welke ecologische toestand
of ontwikkeling garanties biedt voor zowel
een duurzame produktie, diversiteit als
zelfregulering. Het is inmiddels duidelijk
dat het onbeperkt lozen van milieuvreemde stoffen, zware metalen, of radio-actieve
stoffen niet tot een duurzame produktie
en diversiteit leidt. De meningen zijn
verdeeld inhoeverre het huidige gebruik
van de zoute of de zoete wateren duurzaam is. Welk gebruik laat een duurzame
ecologische ontwikkeling toe en welk niet?
Er is nog te weinig inzicht in de werking
van watersystemen, met daarin de talloze
complexe fysische, chemische en biologische interacties, om hierover een
betrouwbare uitspraak te kunnen doen.
Het is de vraag inhoeverre de mens ooit
in staat zal zijn dit complex zodanig te
doorgronden, dat een certificaat voor
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duurzaamheid kan worden afgegeven bij
een bepaalde vorm van gebruik.
De samenleving kan blijven gokken op
duurzaamheid, maar de risico's worden
steeds groter. Het zal ongetwijfeld leiden
tot onomkeerbare verliezen of tot grote
maatschappelijke offers om ontoelaatbare
verliezen of risico's weer ongedaan te
maken. Voorbeelden zijn de verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater, de verwoestijning, overbejaging, de
vernietiging van de oerwouden, met als
gevolg het uitsterven van plant- en
diersoorten.
Veroordeelt dit het menselijk omgaan met
haar leefomgeving tot een ongerichte
koers? Tot het trial-and-error-principe?
Of zijn er ook meer absolute maatstaven
te vinden om het menselijk handelen
binnen de randvoorwaarden van een
duurzame ontwikkeling te houden?
4. Het Referentiesysteem als ijkpunt
Wellicht biedt het niet of nagenoeg-niet
beïnvloede systeem houvast voor het
vinden van een duurzame koers. Dit
natuurlijke systeem heeft kennelijk aan
alle daarin en daaromheen levende
organismen, inclusief de mens, gedurende
duizenden jaren de condities geboden
daarin te ontstaan en voort te bestaan.
Het biedt - eigenlijk per definitie garanties voor duurzame produktie,
diversiteit en zelfregulering. Het bestaan
van de mens en de huidige plant- en
diersoorten bewijst dit.
Wat schieten wij hiermee op?
In hoeverre is het natuurlijke systeem

beleidsmatig bruikbaar, als het in feite niet
meer bestaat? Invloeden van de mens zijn
immers niet meer weg te denken.
Als dit natuurlijke systeem garanties biedt
voor de bovengenoemde waarden, dan
kan men stellen, dat naarmate het huidige
systeem zich verder van dit natuurlijke
systeem verwijdert, de garanties voor
duurzaamheid navenant zullen afnemen
en vice versa.
Het natuurlijke systeem is dus te benutten
als referentiesysteem.
Afwijkingen van de referentie zijn
onontkoombaar, gezien de ontwikkeling
van de bevolking en de technologie op de
huidige schaal. De vraag naar een
concrete ecologische doelstelling is
derhalve teruggebracht tot de vraag welke
verwijdering van de referentie de samenleving aanvaardbaar vindt. Ecologische
doelen worden dus volgens deze
benadering uitgedrukt in de maximaal
aanvaardbare afstand tot de referentie
[Ten Brink, 1988] (zie afb. 2).
Met de introductie van een referentiesysteem is een concrete maatstaf beschikbaar, een absoluut ijkpunt, waartegen de
ecologische toestand van een systeem kan
worden afgemeten. Bovendien geeft de
referentie ook belangrijke informatie over
de potenties van de huidige systemen bij
zelfregulering. Het referentiesysteem
behoeft echter niet de ecologische doelstelling te zijn. De maatschappij kiest deze
doelstelling ergens op de as tussen 0 en
de referentie. In essentie is dit een
afweging tussen de directe maat-
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Afname garanties

Heden

een maatregel. Een stuurvariabele is een
grootheid die op de een of andere manier
invloed uitoefent op de doelvariabele
(zie afb. 4);
3. de soort moet eenvoudig en eenduidig
meetbaar zijn;
4. de soort moet zo mogelijk iets meer
zeggen over het systeem, dan alleen over
zich zelf.
Een vermeende indicatieve waarde dus,
niet nader gepreciseerd omdat dit naar
ons inzicht niet kan om eerder genoemde
redenen;
5. de soort moet zo mogelijk politiek en
maatschappelijk aanspreken.
De laatste overweging mag niet
onderschat worden. Het is onzes inziens
doeltreffender en ook juister, soorten als
doelvariabele te kiezen die de samenleving en bestuurders kennen en
begrijpen, dan een wetenschappelijk
hoogstandje als een complexe Shannon
Wiener index, waarbij niemand zich een
voorstelling kan maken. Het één hoeft het
ander overigens niet uit te sluiten.
Niettemin dient men zich te realiseren
dat doelvariabelen primair bestuursinstrumenten zijn en geen wetenschapsinstrumenten.
Voorts zijn nog een aantal eisen gesteld
aan de verzameling doelvariabelen. Voor
het verkrijgen van een redelijk representatief beeld van de ecologische toestand
van de zoete en zoute wateren, moeten ze
gezamenlijk een redelijke doorsnede
opleveren van deze ecosystemen.
6. De verzameling doelvariabelen moet
daarom soorten omvatten:
- uit alle watersystemen;
- van bodem, waterkolom, wateroppervlakte en oever;
- van hoog en laag uit het voedselweb;
- zowel planten als dieren;
- van heden en verleden;

Toename garanties
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Afb. .5 - De samenleving kiest haar ecologisch Joel ergens op Je as lussen 0 en Je referentie.

schappelijke kosten, en het herkrijgen van
garanties op ecologische duurzaamheid op
termijn (zie afb. 3).
Vanaf het moment dat de samenleving
kiest voor de maximaal aanvaardbare
afstand tot de referentie, beschikt men
over een toetsbare ecologische doelstelling.
5. Doelvariabelen als maatstaf
Hoe is nu een kwantitatieve vergelijking te
maken tussen het referentiesysteem en
het huidige ecosysteem?
Een vergelijking van het gehele systeem
lijkt ondoenlijk. Ten eerste omdat de
referentie maar ten dele bekend is, en ten
tweede omdat het aantal organismen en
processen niet te bevatten is. Daar komt
nog bij dat een dynamisch systeem zich
nauwelijks in statische doelen laat uitdrukken.
Wij hebben ons daarom - noodzakelijkerwijs - beperkt tot enkele plant- en
diersoorten. Deze beperking vindt enige
rechtvaardiging in het feit dat zij uitingen
zijn van vele onderliggende processen.
De gekozen plant- en diersoorten zijn de
doelvariabelen. Doelvariabelen zijn
grootheden waarin de ecologische doelen
worden uitgedrukt.
Het verschil tussen het referentiesysteem
en de huidige toestand kan met deze
soorten worden uitgedrukt in het verschil
in:
- aantallen,
- verspreidingof
- gezondheid.
De ecologische doelstelling is dan het
maatschappelijk aanvaarde verschil met
de referentie, uitgedrukt in aantallen,
verspreiding, of gezondheid. De doelvariabelen zijn tesamen de ecologische
maatstaf.
De hier beschreven referentie-benadering
noemen we AMOEBE. AMOEBE staat
voor algemene A/ethode voor OEcosysteem afschrijving en ß£oordeling.

6. De keuze van de doelvariabelen
Welke soorten komen als doelvariabele in
aanmerking? Men is gauw geneigd zich
tot toppredatoren te beperken. Hen
worden indicatieve eigenschappen voor
het gehele systeem toegedicht. Dat zou
echter een onevenwichtige keus zijn. Ten
eerste is het begrip indicator- of kensoort
nog lang niet eenduidig gedefinieerd en
operationeel. Ten tweede zegt de afwezigheid van een soort op zich nog niets over
de onderliggende systeemonderdelen.
Indien bijvoorbeeld de zeehond volledig
door de jacht is verdwenen, kunnen de
overige systeemdelen vrijwel identiek zijn
aan het referentiesysteem. Wil men
beleidsmatig verder gaan op de weg van
indicatoren, dan zal men zich eerst
moeten uitspreken over de vraag:
Indicatief waarvoor?
Bij de keuze van de doelvariabelen voor
de 3e Nota Waterhuishouding hebben de
volgende overwegingen een rol gespeeld:
1. er moet kwantitatieve kennis over de
soort beschikbaar zijn;
2. de soort moet stuurbaar zijn;
Het is zinloos ecologische doelen te kiezen
waarvan niet bekend is hoe men deze kan
bereiken. Bij iedere doelvariabele hoort
dus minstens één stuurvariabele, ofwel

Afb. 4 - De relatie tussen 1 doelvariabele en 4 stuurvartabelen. De procesketens geven Je belangrijkste
fysische, chemische en biologische verbanden aan.
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- zowel vastzittend als trekkend en
niet-trekkend.
Ook kunnen biologische processen als
doelvariabele worden gekozen, bijvoorbeeld de gemiddelde fytoplanktonproduktie per m 2 in het zomerseizoen in
een bepaalde zone. Processen hebben
echter het nadeel dat zij maatschappelijk
weinig aanspreken (slecht aaibaar), en
moeilijker te definieren en te meten zijn
dan patronen: de soorten. Vaststelling van
de referentieprocessen levert in de regel
nog meer onzekerheden op dan de
referentie van soorten. Er zijn dan ook
vooralsnog geen processen als doelvariabele gekozen.
Wanneer processen niet als doelvariabelen worden gekozen, betekent dit
niet dat deze als onbelangrijk worden
afgedaan, maar dat soorten zich als
doelvariabele beter lenen. Processen zijn
meer van belang bij het vaststellen van
stuurvariabelen: de maatregelen
(zie afb. 4).
7. Vaststelling van het referentiesysteem
De vaststelling van het referentiesysteem
is een cruciale stap bij het tot stand komen
van ecologische doelen. Voor een goed
beeld van het onbeïnvloede systeem is het
verstandig zover mogelijk terug te gaan in
de tijd. Gebrek aan kennis van het
onbeïnvloede systeem kan het echter
noodzakelijk maken een wel door de
mens beïnvloed systeem als referentie te
benoemen. Zo is bijvoorbeeld voor de
Noordzee en randzeeen de toestand om
en nabij het jaar 1930 als referentie
gekozen. Dit is een pragmatisch compromis tussen de beschikbare kennis
enerzijds, en een relatief lage menselijke
beïnvloeding in die tijd anderzijds.
Bovendien komt de chemische en fysische
toestand van 1930 en daarvoor redelijk
overeen met de referentiewaarden voor
fysisch-chemische waterkwaliteitsparameters zoals die zijn bepaald door
Van Eek e.a. [Van Eek e.a., 1985]. Deze
fysische en chemische referentiewaarden
zijn in het Waterkwaliteitsplan Noordzee
[1986] als richtinggevend voor het beleid
gesteld.
Voor de grote rivieren is om vergelijkbare
redenen gekozen voor de periode rond
het jaar 1900. Dit impliceert dus een
riviersysteem met inbegrip van de winterdijken maar met een grote dynamiek in
de uiterwaarden.

OUDE
INVENTARISATIES

VERGELIJKEND

ONDERZOEK
ECOLOGISCHE
THEORIE

Afb. 5-Reconstructie van referentiesysteem:puzzel.

- vergelijkend onderzoek met systemen
elders;
- ecologische theorie.
Daar waar de eerste twee bronnen te kort
schieten, kan de ecologische theorie
worden aangewend om de referentie te
reconstrueren. De referentie kan dus
gedeeltelijk een artefact zijn en behoeft
dus niet per se echt bestaan te hebben.
De referentie wordt stap voor stap opgebouwd uit losse elementen, vergelijkbaar
met de werkwijze van de archeologische
wetenschap (zie afb. 5).
In de nota Natuurontwikkeling van het
ministerie van L&V [1988] wordt een
verkenning gedaan naar referentiesystemen. Voorts heeft de referentie een
belangrijke overeenkomst met de
'ecologische doelstelling van het hoogste
niveau' uit de CUWVO-nota [1988] en het
IMP-water [1986].
Bij het vaststellen van de referentie
kunnen zich een aantal complicaties
voordoen. Sommige ecosystemen:
- zijn onderhevig aan snelle successie,
zoals bijvoorbeeld moerassystemen,
- kennen grote aantalsschommelingen,

zoals bijvoorbeeld algen, of
- zijn gedeeltelijk door de mens bepaald,
zoals het Grevelingenmeer en het IJsselmeer.
Voor systemen met een relatief grote
natuurlijke successiesnelheid is het niet
eenvoudig een eenduidige referentie vast
te stellen. Moerassystemen kunnen
bijvoorbeeld deel uitmaken van een
verlandingsreeks die zich in enkele tientallen jaren kan voltrekken. De gekozen
referentie is in dit geval niet statisch, maar
een in de tijd veranderend beeld. Hier is
het 'schieten op een bewegend doel'. De
referentie-waarden van de doelvariabelen
veranderen dan met de tijd. In andere
vakgebieden wordt deze oplossing ook
locgepast. Zo hanteert de medische
wereld referentiewaarden die veranderen
met de leeftijd van de mens.
Als soorten in natuurlijke omstandigheden
forse schommelingen vertonen, zoals
bijvoorbeeld algen, of het aantal overwinterende Rotganzen, zullen deze in de
referentie-waarde verdisconteerd moeten
zijn. Dat kan op drie manieren:
1. men kan meerjaarlijkse gemiddelden
nemen, zodat jaarlijkse aantalsfluctuaties
uitdempen, bijvoorbeeld de Rotgans;
2. men kan een bandbreedte als referentiewaarde nemen, bijvoorbeeld
4.000-9.000 zeehonden;
3. men kan het aantal op een bepaald
tijdstip in het seizoen nemen, bijvoorbeeld
het aantal algen per liter tijdens de
voorjaarspiek.
Bij veel doelvariabelen is toepassing van
alle drie manieren nodig.
Een probleem van geheel andere orde
doet zich voor bij systemen die door
menselijk toedoen ontstaan zijn, zoals
sloten, het IJsselmeer en het Grevelingenmeer. Wat voor een referentie moet men

Afb.ft- Keuzetussen referenties en niveaus
KEUZEUITREFERENTIES
KEUZE I

b.v. Grevelingenmeer
of
Veerse Meer

Referentiebeelden

75 %maatregelen

KEUZE
3 niveaus van
ecologische doelen
t.o.v. gekozen
referentie

50 %maatregelen

<C=^ 25 %maatregelen

HUIDIGE TOESTAND

De vaststelling van het referentiesysteem
vindt plaats op grond van een drietal
bronnen:
- oude inventarisaties;

1 zoet stagnant
2 zout stagnant
1 brak stagnant
2 zout stagnant

Trendbeeld
2030
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Continuering gebruik 1989

bij doelen
behorende
maatregelen
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Aß. 7- Dehuidige ecologische toestand (A), eneenfictieveecologische doelstelling (B).

hier hanteren? Ren natuurlijke referentie
is dan niet voorhanden. Hier dient men
uit te gaan van een cultuurreferentie. Het
verschil met de natuurlijke referentie is
dat men hierbij niet meer van volledige
zelfregulering kan uitgaan. Integendeel, bij
iedere referentie-keuze horen specifieke
menselijke ingrepen.
13ij cultuur-systemen is er een keuze op
twee niveau's:
- Als eerste kiest de samenleving tussen
de referenties, bijvoorbeeld de keuze
tussen een zoet en een zout Grevelingenmeer.
- Vervolgens kiest de samenleving tot
hoeverzij die referentie wil benaderen. Dit
is geïllustreerd in afb. 6.
Men zal eerst keuze 1moeten doen
alvorens zinvol keuze 2 te kunnen maken.
Hen verkenning van de mogelijkheden op
het 2e niveau zal natuurlijk wel op keuze 1
van invloed zijn.
Nu is gekozen voor een zout en stagnant
Grevelingenmeer doet zich de vraag voor
hoe de referentie is te kwantificeren.
Omdat zowel een natuurlijke als cultuurreferentie uit het verleden ontbreekt, zal
men gebruik moeten maken van vergelijkbare natuurlijke systemen elders,
de ecologische theorie, en - niet
onbelangrijk - door uitproberen.
8. Een voorbeeld
Als voorbeeld van de toepassing van de
AMOHBE-benadering op de zoute
wateren is de bovenstaande afb. gegeven.
Voor 32 soorten zijn de referentie-aantallen en de huidige aantallen bepaald.

Omdat waterbeheerders of bestuurders
behoefte hebben aan een overzichtelijke
en eenvoudige presentatie, is gebruik
gemaakt van een zogenaamd radarbeeld,
een presentatietechniek die het laatste jaar
ook voor het doorlichten van bedrijven
wordt gebruikt. Hiertoe zijn de 32
gekozen doelvariabelen in systematische
rangorde over een cirkel verdeeld.
De afstand van de cirkel tot het middelpunt representeert voor iedere soort het
referentie-aantal, zijnde 100%. Vervolgens
zijn de huidige aantallen ten opzichte van
de referentie-aantallen uitgezet en voor de
beeldvorming met een lijn met elkaar
verbonden. Dit levert een amoebe-achtige
afb. op (zie afb. 7), die een relatief
eenvoudig beeld geeft van de verschuivingen in het ecosysteem, die zich in de
afgelopen 60 jaar hebben voorgedaan
[Ten Brink et al., 1989].
In de afb. ernaast staat een fictieve
ecologische doelstelling aangegeven.
Deze doelamoebe zou de ecologische
doelstelling voor de lange termijn kunnen
zijn voor de Noordzee en haar randzeeën
[Smit-Kroes, 1989].
9. Alles kan niet in een keer
Het kiezen van doelvariabelen, het
vaststellen van referentieaantallen en het
kiezen van een doelstelling is geen
eenmalige handeling. Zo zal het enige tijd
duren voor er een brede wetenschappelijke consensus ontstaat over de preciese
reconstructie van de referentie. Dit kan de
toestands-amoebe voor 1988 nog iets
veranderen. Hoewel de keuze van de

doelvariabelen een keuze van de bestuurders is, zullen onderzoekers ongetwijfeld
geschiktere soorten vinden, bijvoorbeeld
soorten die betere 'indicatieve' eigenschappen bezitten. Bestuurders kunnen in
dat geval de set doelvariabelen naar wens
uitbreiden of wijzigen.
Het vaststellen van de ecologische doelstelling zal zeker in de eerste jaren het
karakter van 'trial and error' hebben.
Niet willekeurig, maar systematisch de
mogelijkheden aftastend. Welke doelen
zijn haalbaar en betaalbaar? Welke
leveren redelijke garanties op duurzaamheid? Welke maatregelen leveren hoge
baten bij lage kosten? Dit is een leerproces, waarbij de - voorlopige - ecologische doelen na verloop van jaren steeds
verder uitkristalliseren. Hen analoge
benadering van 'trial and error' is zichtbaar in het economisch beleid. Het
Centraal Planbureau en de OESO geven
hun verwachtingen over de economische
ontwikkeling, geven beleidsadviezen, en
stellen deze jaarlijks bij. Deze verwachtingen en adviezen zijn de basis voor het
financieel en sociaal-economisch beleid.
Al deze bijstellingen worden ingegeven
door nieuwe kennis, gewijzigde maatschappelijke behoeften of de onvoorziene
eigen ontwikkeling van het systeem zelf.
Tezamen zijn deze factoren de drijvende
krachten achter 'de dialoog met het watersysteem'. Voor de verwezenlijking van het
begrip 'duurzame ontwikkeling' van de
commissie Brundtland [1988], zouden te
zijner tijd het ecologisch en het
economisch beleid in samenhang tot stand
moeten komen.
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10. Nabeschouwing
Het waterhuishoudkundig beleid heeft
onder meer als doel het verkrijgen van
een optimaal en duurzaam gebruik van de
watersystemen, met behoud van gezonde
en ecologisch goed functionerende watersystemen zelf. De toepassing van de
AMOEBE-benadering biedt de mogelijkheid om wensen uit oogpunt van natuurbescherming, visserij, recreatie en het
systeemfunctioneren zelf concreet en
toetsbaar te maken. Deze belangen
worden even concreet en 'hard' als de
klassiek harde sectoren als industrie,
landbouw, scheepvaart en delfstofwinning.
Dit maakt een meer geïntegreerde en
evenwichtiger besluitvorming mogelijk.
De AMOEBE-benadering is eenvoudig en
laat zich goed visualiseren. Zij zal naar
verwachting de problematiek van het
ecologisch verval toegankelijker maken
voor bestuurders en publiek. Een helder
beeld van de ecologische doelen, de
knelpunten, en benodigde maatregelen
vergroten de maatschappelijke wil hier
iets aan te doen. Zoeteman toont dit in
zijn historisch overzicht van de aanpak
van milieuproblemen overtuigend aan
[Zoeteman, H
De AMOEBE-benadering is mogelijk een
hulpmiddel naar een concrete invulling
van het begrip 'duurzame ontwikkeling'
van de commissie Brundtland.
De AMOEBH-benadering brengt sluipende veranderingen in beeld, al duren ze
60 jaar, evenals de som van de effecten
van vele ingrepen tegelijk. Het geeft een
beeld van het totale menselijke beslag op
de biota. De happen uit de amoebe zijn als
het ware de happen die de mens zich uit
de natuurkoek toe-eigent.
De AMOEBE-benadering maakt het
mogelijk om het stand-still-beginsel op de
ecologische toestand toe te passen. Ook is
dat mogelijk voor het compensatiebeginsel
en het stolpbeginsel. Ter verduidelijking:
bij het compensatiebeginsel dienen de
ecologische verliezen door een ingreep
elders gecompenseerd te worden. Bij het
stolpbeginsel dient het totaal aan ingrepen
een tevoren vastgesteld verlies niet te
overschrijden.
AMOEBE sluit goed aan bij de milieueffectrapportage.
De discussie over milieu-effecten krijgt
een concreter karakter en concentreert
zich op het risico van een verdere
verwijdering van de ecologische doelstelling. De kennis van processen en
dosis-effectrelaties speelt hierbij een
onmisbare rol.

Eenmaal gekozen, geven de doelvariabelen richting aan het monitoringprogramma en aan het onderzoek naar
ingreep-effectrelaties, autoecologie en
referentiesystemen. Het onderzoek naar
indicatoren verloopt bij deze aanpak langs
de omgekeerde weg: men zoekt geen
indicatoren, maar onderzoekt de indicatieve waarde van de gekozen soorten.
De amoebe krijgt dan ook betekenis als
graadmeter voor de toestand van het
gehele watersysteem, in plaats van alleen
voor de doelvariabelen zelf.
Volgens het veel gehanteerde zeldzaamheidscriterium kent men een soort een
waarde toe op grond van zijn frequentie
van voorkomen. Zo heeft de zeehond
vanwege zijn zeldzaamheid een grotere
waarde dan algen, hoewel hier ecologisch
gezien geen grond voor is. Consequent
doorredenerend zou dit betekenen, dat de
natuur in Nederland - door de afname
van de aantallen per soort - iedere dag
waardevoller wordt. Volgens de
AMOEBE-benadering levert dit echter
iedere dag een grotere afstand tot de
referentie op, met als gevolg een geringere
ecologische waarde. Zeldzaamheid is
hierbij gelijk aan de afwijking van het
referentieniveau. Hierdoor is zeldzaamheid een eenduidige grootheid geworden,
en een nuttig criterium voor het stellen
van prioriteiten.
Volgens deze benadering is een populatie
bruinvissen ter grootte van 10% van de
referentie even zeldzaam en - zo u wilt even veel 'waard' als 10% van de
referentie haring. De ecologische theorie
ondersteunt dit omdat bruinvissen niet
kunnen bestaan zonder vis. AMOEBE
geeft vooral zicht op de natuurlijke
aantalsverhoudingen tussen soorten: de
ecologische wetmatigheden.
De AMOEBE-benadering geeft geen
waarde-oordeel over soorten of gemeenschappen. De benadering is eenduidig,
vermijdt subjectieve waardeoordelen en
sluit daarom beter aan bij de wetenschap.
Veel gebruikte criteria voor natuurwaarde
als zeldzaamheid, diversiteit, kenmerkendheid, ongereptheid en stabiliteit blijken in
de praktijk moeilijk te definiëren en te
kwantificeren. Bij toepassing volgens de
AMOKBE-benadering zijn zij te relateren
aan het referentiesysteem en daardoor in
beginsel eenvoudiger te definiëren en te
kwantificeren.
Bij de toepassing van AMOEBE dreigt het
gevaar dat de doelvariabelen een eigen
leven gaan leiden: De levensgemeenschap
eromheen wordt min of meer vergeten.
Een oplossing hiervoor is het toevoegen

van doelvariabelen, waardoor meer
systeemonderdelen in de besluitvorming
worden betrokken.
Men kan AMOEBE starheid verwijten.
Ten slotte hoeft niet élke verwijdering van
de referentie als niet-duurzaam te worden
afgedaan. Dit is juist. Ook in afwijkende
systemen is het denkbaar dat alle soorten
duurzaam blijven bestaan. Door meer
kennis kan men de aanvaardbare afstand
tot de referentie steeds bijstellen.
In nog te publiceren artikelen zullen de
concrete ervaringen en resultaten worden
belicht.
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