Waterkwaliteitsbeoordeling opecologische grondslag;een raamwerk
met Friesland alsvoorbeeld*

Inleiding
Door de waargenomen of gemeten toestand
van een oppervlaktewater te vergelijken met
een standaard, een referentiekader of een
serie normen kan een beoordeling van dat
water plaatsvinden. Daarmee iszowelwaterkwaliteit als waterkwaliteitsbeoordeling
subjectief en wordt het resultaat mede beaald
door het gehanteerde referentiekader.
Afhankelijk van bestemming of gebruik van
het water kunnen normen, en daarmee de
gewenste kwaliteit, per parameter verschillen.
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Zoeteman [1974] geeft enkele Amerikaanse
voorbeelden van (relatieve) normen voor
ammonium, coliformen, cadmium en DDT,
afhankelijk van het gebruik of de
bestemming van het water. Ook inons land
zijn dergelijke verschillen in normwaarden
bekend. Voorde basiskwaliteit, oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater en
voor zwemwater geldt bijvoorbeeld een
zuurstofnorm van 5 mg/l, voor water voor
karperachtigen van 6 mg/l en voor water
voor zalmachtigen en voor schelpdierwater
een norm van 7 mg/l. Veelal verschilt ook
deels het parameterpakket per functie of
bestemming. Naast de hiervoor bedoelde
normenseries voor de verschillende
bestemmingen van hetoppervlaktewater iser
het onderscheid tussen fysisch-chemische en
biologische waterkwaliteitsbeoordeling
[Van Dam, 1977].Met opzet isniet gekozen
voor 'ecologische waterkwaliteitsbeoordeling' alstitel, omdat daarmee ten
onrechte iets nieuws, een nieuwe
beoordelingsmethode —alsalternatief voor
de fysische-chemische of voor de tot nu toe
misschien tegenvallende biologische waterkwaliteitsbeoordeling - wordt gesuggereerd.
Waterkwaliteitsbeoordeling op ecologische
grondslag representeert niet direct een
nieuwe beoordelingsmethode, wel een
nieuwe benadering, waarbij de (aquatische)
levensgemeenschappen zelf centraal staan.
Ecologische principes hebben, althans in
theorie, een plaats verworven in het huidige
waterkwaliteitsbeheer. Deze ecologische
benadering isverwoord in de ecologisch
gerichte waterkwaliteitsdoelstellingen, zoals
die zijn opgenomen in de beide laatste IMP's
water en in de diverse waterkwaliteitsplannen van de provincies.

De titel van dit artikel lijkt ergveelopdievan
een in 1980 gehouden lezing [Claassen,
1981]. Toen werd een leidraad geschetst hoe
waterkwaliteitsboordeling op ecologische
grondslag zou moeten worden ontwikkeld en
vorm gegeven. Nu, zeven jaar later, zullen de
tot nu toe verkregen resultaten in Friesland
worden belicht en zal worden aangegeven
wat nog te doen staat. Tevens kan het kader
waarin en de omvang waarmee waterkwaliteitsbeoordeling op ecologische
grondslag plaatsvindt beter worden
aangegeven.
Doelstellingen
Naast waterkwaliteitsbeoordeling op
ecologische grondslag kan er blijkbaar ook
op andere, niet-ecologische wijze worden
beoordeeld. Er zijn inderdaad beoordelingsmethoden, waarin niet de aquatische
ecologie (impliciet wordt bedoeld de
aquatische levensgemeenschappen) zelf
centraal staat, doch bijvoorbeeld het
menselijk gebruik van hetwater. Voor enkele
gebruiksfuncties isde beoordeling vanaf
1983 operationeel in de vorm van landelijk
gestandaardiseerde en wettelijk vastgelegde
normen en toetsingsvoorschriften. Voor
oppervlaktewater voor de bereiding van
drinkwater, voor zwemwater en voor
schelpdierwater zijn de nonnen zowel van'
fysisch-chemische alsbacteriologische aard.
Bij de eerst genoemde bestemming is tevens
de maximale algen biomassa als (biologische)
norm gehanteerd.
Er ontstaat aldus een tweedeling in
doelstellingen, enerzijds gerelateerd aan de
gebruiksfuncties van het water en anderzijds
aan algemene ecologische principes, in feite

aan de biotische componenten van het
ecosysteem. Waterkwaliteitsbeoordeling op
ecologische grondslag vloeit aldus voort uit
de ecologische doelstellingen van het waterkwaliteitsbeheer (zie afb. 1),zoals
bijvoorbeeld verwoord in waterkwaliteitsplannen: 'Ecologische uitgangspunten
dienen de basis te vormen voor het
kwaliteitsbeleid van alle oppervlaktewateren' [Provinciale Waterstaat van
Friesland, 1979].Voordeonderbouwing van
de keuze voor deze ecologische benadering
kan verwezen worden naar Dewaide [1979]
en Prillevitz [1979].Gebaseerd op deze
ecologische uitgangspunten iser een
differentiatie mogelijk in vergaande (hoge)
of minder vergaande (lagere) subdoelstellingen. Bekend ishet onderscheid
tussen doelstellingen van het laagste, het
middelste en het hoogste niveau. Het iseen
taak voor hydrobiologen deze ( s u b doelstellingen concreet inhoud te geven en
operationeel te maken. Hierbij staan twee
vragen centraal: 1)Welke ecologische
aspecten (kenmerken/processen) moeten
beschreven en vastgelegd worden? 2) Welke
situaties (toestanden) zijn te relateren aan
respectievelijk (de doelstellingen van) het
laagste, het middelste en het hoogste niveau?
Voor de invulling van de ecologische
doelstellingen isin Friesland gekozen om te
beginnen met het zogenaamde middelste
niveau. Op dit niveau iseen benadering per
type (met extrapolaties) mogelijk, terwijl op
het hoogste niveau een individuele
benadering per water gewenst is. Bovendien
dreigen velemilieusvan hetmiddelste niveau
verder genivelleerd te worden, terwijl
wateren, die in aanmerking komen voor de

Afb. 1- Walerkwaliteitsbeoordeling op ecologischegrondslag alshulpmiddel bijeenecologischgerichtwaterkwaliteitsbeheer. De beleidskeuze op drieniveaus iszwartgemarkeerd inaß. 3.
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TYPOLOGIE

I
kriteria
biocoenosen
stabiel
hanteerbaar
herkenbaar
verscheidenheid

REFERENTIEKADER
PER TYPE
->
->

NORMSTELLING
(fysisch-chemisch)
BEOORDELING
(biologisch)

Afb. 2 - Uitwerking vandeecologischewaterkwtditeitsdoelstelHngop hetmiddelsteniveau, viadechronologische werkwijze:
tvpologie-referentiekader-normstellingen beoordeling.

hoogste ecologische doelstelling veelal reeds
een beschermde status hebben. Mede
hierdoor isnormstelling op het hoogste
niveau minder relevant (zie ook afb. 3).
Het laagste niveau isvergelijkbaar met de
basiskwaliteit en behoeft voorde ecologische
benadering in eerste instantie weinig
detaillering.
Waterbeoordeling isgedefinieerd als het
vergelijken van de toestand van een
oppervlaktewater met een gewenste of
vereiste referentietoestand [Gezondheidsraad, 1984].Voor een beoordeling op
ecologische grondslag ontbrak het echter
aan een (hanteerbare) referentie toestand.
Via een ecologische typenindeling van het
oppervlaktewaterwas het mogelijk dergelijke
referentietoestanden vast te leggen
[Claassen, 1987] en een aanzet te geven tot
een kwaliteitsbeoordeling op ecologische
grondslag (zie afb. 2). Hierbij isde trits
Typologie — Referentiekader per type—
Normstelling c.q. Beoordeling als een
chronologische rode draad kenmerkend.
Typologie
Vanwege de grote verscheidenheid in
aquatische ecosystemen wat betreft soortensamenstelling, structuurenzich voltrekkende
processen ishet voor het vastleggen van
relevante referentietoestanden nodig
gedifferentieerd te werk te gaan. Voor het

middelste niveau iseen watertypen-gerichte
uitwerking geschikt. Zo komt het tot nu toe
tegenvallende resultaat van de klassieke
biologische beoordelingsmethoden mede
door een te universele toepassing in
onderling verschillende wateren (zie afb. 4).
In tegenstelling tot CUWVO [1986] is
gekozen voor een primair biologisch onderbouwde typologie. Aanvullend ismet enkele
andere randvoorwaarden rekening gehouden
(zie afb. 2en [Claassen, 1987]). Hanteerbaar
en herkenbaar betreffen deels hantering van
hydrologische en morfometrische
kenmerken van de wateren. Om niet te
vervallen in een cirkelredenering zijn bij de
indeling in watertypen geen fysischchemische karakteristieken gebruikt. Deze
blijven inbelangrijke mategereserveerd voor
de bijbehorende (af te leiden) waterkwaliteitsnormen. Op deze wijze is
gehandeld naar de geldende dominantieverhoudingen binnen (aquatische)
ecosystemen [Verdonschot, 1983].
Een biologisch onderbouwde typologie heeft
ten opzichte van een abiotische typenindeling
bovendien alsvoordeel nauwer aan te sluiten
bij de ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen en leidt minder snel tot een
overschatting van het aantal typen. Persoone
[1979] noemt alsvoorbeeld een theoretische
benadering aan de hand van abiotische
kenmerken, die leidt tot 432 onderscheidbare eenheden.

De soortensamenstelling van de aquatische
levensgemeenschappen vormdedebasisvoor
de typenindeling. Door middel van multivariabele analysemethoden zijn gelijksoortige
wateren gegroepeerd en onderscheiden.
Op basis van het gekozen uitgangspunt (het
middelste niveau) en de geselecteerde
wateren heeft dit voor het vaste land van
Friesland geleid tot 13watertypen (zie
tabel Ien [Claassen, 1987]).Hiermee is
enerzijds recht gedaan aan de aanwezige
verscheidenheid in oppervlaktewateren en is
anderzijds rekening gehouden met de
toepassingsmogelijkheden bijde kwaliteitsbeoordeling en het kwaliteitsbeheer.
Normstelling
In tegenstelling tot normen behorende bij
gebruiksfuncties van het water ishet voor
normen behorende bij de ecologische
waterkwaliteitsdoelstellingen niet mogelijk
te komen tot een serie uniforme normen.
Hiervoor is het logisch aan te sluiten bij de
onderscheiden watertypen en de normen af
te leiden uit het referentiekader per type.
Zoals hiervoor gesteld zijn deze normen
primair van fysisch-chemische aard [zie ook
Claassen, 1981].Naast de meer constante
morfometrische en hydrologische
karakteristieken vormt de fysisch-chemische
hoedanigheid van het water in belangrijke
mate de variabele conditionerende i.e.
voorwaarde-scheppende factor voor de
aanwezige danwei gewenste levensgemeenschap. Via gericht water(kwaliteits-)
beheer kunnen gewenste fysisch-chemische
normen worden nagestreefd en isde
ontwikkeling van het ecosysteem te sturen.
Aldus zijn voordeonderscheiden watertypen
voor ruim 20 fysisch-chemische parameters
normen opgesteld, aansluitend bij de
ecologische doelstelling van het middelste
niveau. Deze normen zijn op te vatten als
streefwaarden voorde verschillende typen.
Hierbij isvooralsnog inhet midden gelatenof

T A B E L I — Overzicht van denormwaarden voor vijffysisch-chemische parameters, voorgesteld inde vorm van (gewenste}ranges voorde 13in Frieslandonderscheiden watertypen.
Type 13is verdeeld in boezemwater binnen het Frieseboezemgebied en binnen het Lauwersmeer [naar Claassen etai, 1987].

Parameter
Chloride
Totale hardheid
EGV
Bicarbonaat
pH

Parameter
Chloride
Totale hardheid
EGV
Bicarbonaat
pH

Watertype
eenheid

1
zandsloten

2
veensloten

3
kleisloten

4
vennen

5
pingo-ruïnes

6
petgaten

7
veenpolderplassen

mg/l
mmol/l
mS/m
mmol/l

-

39 - 156
0 . 9 - 1.8
32 - 60
0 . 8 - 2.1
6 . 3 - 7.9

58 - 2 8 8
1.0- 2.8
40 - 88
1.0- 2.7
6 . 4 - 7.9

315 - 2 . 3 8 9
3.312.0
139 - 635
4.912.7
7.78.8

11 - 4 6
0 . 1 - 0.6
9-20
0 . 1 - 1.0
4 . 3 - 5.8

23 - 80
0 . 5 - 2.4
21 - 4 4
0 . 7 - 2.2
6 . 8 - 7.9

23 - 84
0 . 4 - 2.6
22 - 4 8
0 . 8 - 2.6
6 . 9 - 8.1

58 - 1 2 3
1 . 3 - 2.7
48 - 78
0.5 - 2.3
6 . 1 - 8.3

Watertype
eenheid

8
wielen

9
ringdobben

10
zandvaarten

11
veenvaarten

12
kleivaarten

13a+b
boezemwater

13c
Lauwersmeer

mg/l
mmol/l
mS/m
mmol/l

84 - 1 7 4
1.8- 3.0
45 - 93
2 . 9 - 4.8
7 . 7 - 8.7

1.305 - 8 . 4 8 5
5.249.3
255 - 1 . 7 9 5
0.910.0
7.6 9.0»

27 - 1 0 7
0 . 8 - 2.0
21 - 68
1 . 3 - 3.8
6 . 7 - 8.6

71 - 1 7 0
1.6- 3.1
39 - 92
1.7- 3.8
6 . 9 - 8.2

125 - 1 . 1 3 7
2.17.5
56 - 401
3.17.3
7.48.4

71 - 1 5 2
1.4- 2.1
3 3 - 8 1
1.7- 2.8
7 . 5 - 9.0*

125 - 1 . 0 3 9
1.95.3
78 - 214
2.84.2
7.88.9

-

De maximum norm voor de pH isgehouden op 9.0, conform de basiskwaliteit.

516

(de normen voor) alle parameters in alle
watertypen van dezelfde zwaarte zijn. Dit
lijkt echter niet zo, zodat bijde interpretatie
van een toetsingsresultaat enige nuancering
gewenst is.Voor een aantal parameters zijn
de normen voorgesteld als absolute
(minimum of maximum) waarden, voor
andere parameters alsranges[Claassenetal.,
1987]. Ter illustratie zijn in tabel Ivoor vijf
parameters deze ranges weergegeven.
Het toetsingsresultaat voor deze tweezijdig
begrensde normen dient voor de interpretatie gedifferentieerd te worden in
onderschrijding en in overschrijding van
de normwaarden.
Toepassing van deze ecologisch onderbouwde watertype-gebonden normen in de
komende jaren moet leren in hoeverre de
voorgestelde normen met het bijbehorende
toetsingsvoorschrift voldoen.Wanneer nodig
kunnen zowel de nonnen alshet toetsingsvoorschrift enigszins worden aangepast,
zonder afbreuk te doen aan het principe van
de ecologische benadering. Als basis kan
immers teruggevallen worden ophetper type
beschreven referentiekader [Claassen,
1987], waaruit de normen zijn herleid.
Deze fysisch-chemische normen zijn
bovendien primair een richtlijn voor het

beheer. Waterkwaliteitsbeoordeling kan
immers beter geschieden aan de hand van de
biologische karakteristieken van het
ecosysteem.
Waterkwaliteitsbeoordeling
De resultaten van hetonderzoek in Friesland
hebben inmiddels geleid tot een mogelijke
toepassing van een waterkwaliteitsbeoordeling op ecologische grondslag,
aansluitend bij de doelstelling van het
middelste niveau (zie afb. 1). Deze
beoordeling vindt gedifferentieerd plaats per
watertype, waarbij de soortensamenstelling
van het te beoordelen water betrokken
wordt. Hierbij isonderscheid gemaakt in
macrofyten, fytoplankton en macroevertebraten. Via multivariate analysemethoden worden de levensgemeenschappen
van de te beoordelen wateren geconfronteerd
met die van de referentie-wateren. In feite is
bij deze waterkwaliteitsbeoordeling op
ecologische grondslag dussprake van
toepassing vaneen biologische beoordelingsmethode. Daarbij zijn deper type beschreven
biologische referentiekaders vrijwel de
hoogste gestandaardiseerde (en daarmee
extrapoleerbare) handvaten voor een
beoordeling. Voor de wateren, waar de
hoogste ecologische doelstellingen (gaan)

Afb. 3 - Het raamwerk voor invulling en uitwerking vanwaterkwaliteitsbeoordeling op ecologischegrondslag, waarbijvijf
waterkwaliteitsklassen worden voorgesteld.Degedifferentieerde beleidskeuze voorhetlaagste,middelste ofhoogsteniveau
(afb. I) correspondeert met respectievelijk deklassen 4,2 en I. Zie tekst voor nadere uitleg.

gelden iseen individuele benadering nodig,
zowel betreffende de normstelling alsde
beoordeling. Extrapolatie isdaar veelal niet
mogelijk. Normstelling alsinstrument van
het waterkwaliteitsbeheer maakt daar plaats
voor specifieke beheersvoorschriften,
gebaseerd op algemene ecologische principes.
De vraag rijst nu hoe de hiervoor geschetste
beoordeling past in een raamwerk, waarin
meer differentiatie mogelijk isdan alleen het
al dan niet voldoen aan de doelstellingen van
het middelste niveau. In afb. 3is daaraan
vorm gegeven.
De traditionele driedeling (laagste,middelste
en hoogste niveau) isomgevormd tot vijf
eenheden. Aansluitend bij de strekking van
hetIMP-water 1985-1989('Daarbij blijft het
overigens de vraag of er tussen laagste en
hoogste niveau steeds één precies
gedefinieerd middelste niveau moet liggen,
of dat men beter met eenglijdende schaalvan
tussenniveaus kan werken') worden twee
tussenniveaus voorgesteld. Het voor
Friesland beschreven tussenniveau grenst
aan het hoogste niveau en wordt aangeduid
met klasse 2.Passend in het voorstel van
Tolkamp [1987] komt klasse 4overeen met
de basiskwaliteit en vormt klasse 5 een
ongewenste toestand. Voor de beoordeling
lijkt deze kwaliteitsklasse-aanduiding (1t/m
5) geschikt, gedetailleerd genoeg en sluit
bovendien aan bij bestaande indelingen.
Tevens ishet kader aangegeven, waarin het
referentiekader per type goed lijkt te passen.
De vier sectoren rechts beneden in afb. 3
kenmerken de grote lijn van klasse 5 tot
klasse 1met betrekking tot de inhoud en
vormgeving van het waterkwaliteitsbeheer.
Factoren zoals kanalisatie, normalisatie,
peilbeheer, kunstmatige beschoeiing,
waterafvoer en -toevoer, scheepvaart- en
recreatiedruk en diffuse verontreiniging
(zowel vanaf het land alsvanuit de lucht)
spelen van het centrum naar de rand
toegaand een steeds belangrijkere rol, doch
zijn met de WVO in belangrijke mate
ongrijpbaar. Een integrale benadering via
het Milieubeleidsplan en het Waterhuishoudingsplan biedt daarbij meer
perspectief.
In het voor Friesland invoorbereiding zijnde
Waterkwaliteitsplan 1987-1995 zullen naar
verwachting circa 30 wateren worden
aangewezen, waarvoor de hoogste
ecologische doelstellingen (gaan) gelden.
Het merendeel van deze 30 wateren heeft de
status van natuurgebied en isveelal als
onderdeel van een groter complex in beheer
bij natuurbeschermingsinstanties. Daarnaast
zullen ook zwemwateren en wateren voor
karperachtigen worden aangewezen.
Tussen de in Friesland onderscheiden watertypen en de daarbij behorende referentie-
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kaders (aangeduid met klasse 2) en de
basiskwaliteit (aangeduid met klasse 4) ligt
een grote verscheidenheid aan tussen- en
overgangsvormen. In de linkerboven sector
van afb. 3 iseen achttal factoren weergegeven, waarvan sommige direct en andere
indirect van invloedzijn opde waterkwaliteit.
Uitgaande van een ecologische benadering
van het waterkwaliteitsbeheer is, aansluitend
op afb. 1,eengedifferentieerde beleidskeuze
mogelijk of drie niveaus, die conform afb. 3
aansluiten bijde klassen 1,2en4.De klassen
3 en 5 dienen dan vooral voor een
differentiatie van de beoordeling.
Om eerder genoemde redenen van hanteerbaarheid en herkenbaarheid isvoor de
aanduiding vandeonderscheiden watertypen
gekozen voor afgeleide namen opgrond van
hydrologie, morfometrie en bodemsamenstelling en niet op grond van de
karakteristieke soortensamenstelling.
Vandaar dat gesproken wordt van
bijvoorbeeld zand-, veen- en kleisloten (zie
tabel I) en niet van respectievelijk het
Sparganium emersum —Eleocharisacicularis
type, het Hydrocharis morsus-ranae—
Stratiotes aloides type en het Scirpus
maritimus-Zannichellia pedunculata type.
Een dergelijke naamgeving wordt
gereserveerd voor de hogere klasseaanduidingen binnen een bepaald type.Voor
vergelijkbare voorbeelden kan hierbij
verwezen worden naar Pietsch [1972] en
Wheeler & Giller [1982].In afb. 3 wordt
tevens gesuggereerd dat deze slechtere
klassen meer op elkaar gaan lijken. Zo zou
klasse 3 van de drie hiervoor genoemde
sloottypen inderdaad gezamenlijk kunnen
worden aangeduid alshet Spirodelapolyrhiza
—Elodea nuttallü type.Op dezewijze kunnen
echter ook meerdere typische soortengroepen van een bepaald watertype in
bijvoorbeeld klasse 3ondergebracht worden.
Aldus zou bij de vennen hetJuncus effusus
type (eutrofiëring) en het Juncus bulbosus
type (verzuring) alsklasse 3kunnen worden
beoordeeld. Wanneer gewenst kunnen
dergelijke verschillen met aanvullende letters
worden aangeduid, i.e.klasse3aenklasse 3b.
Gaat de waterkwaliteit in deze vennen nog
verder achteruit dan treedt weer convergentie op.
In afb. 3 iseen raamwerk geschetst waarin
'waterkwaliteitsbeoordeling op ecologische
grondslag' kan worden ingevuld, met
enerzijds voldoende ruimte voor detaillering,
waarbij echter anderzijds een zekere
uniformiteit wordt nagestreefd.
Een dergelijke uniformiteit garandeert een
zekere onderlinge vergelijkbaarheid,
wanneer door verschillende instanties en
voor verschillende watertypen dit raamwerk
wordt gehanteerd.
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KLASSIEKE BIOLOGISCHE
WATERBEOORDELING

BIOLOGISCHE WATERBEOORDELING
OP ECOLOGISCHE GRONDSLAG

DOELOP ZICH; AANVULLEND
OP FYSISCH -CHEMISCHE
BEOORDELING

UITWERKING VAN ECOLOGISCHE
DOELSTELLINGEN VAN HET
KWALITEITSBEHEER

UNIFORME SYSTEMEN, ZOALS
(DIVERSITEITS-)INDICES EN
(PLANKTON-)QUOTIENTEN

SOORTENSAMENSTELLING VAN DE
LEVENSGEMEENSCHAPPEN ALS
BASIS (UNIFORME METHODE)

UNIVERSEEL TOEGEPAST

WATERTYPE GEBONDEN BENADERING

Afb. 4 - Vergelijking van de klassieke biologische waterbeoordeling (links) metc
uitwerking van de ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen.

Bij de invulling van de ecologische
doelstellingen zijn uiteindelijk normstelling
en beoordeling belangrijke aspecten (zie
afb. 2). De normstelling vindt vooral fysischchemisch plaats, de beoordeling biologisch.
Zoals in afb. 4 aangegeven iser echter
verschil in benadering tussen de klassieke
biologische waterbeoordeling en de hier
bedoelde biologische waterbeoordeling,
passend in de concretisering van ecologische
doelstellingen en hulpmiddel bij het waterkwaliteitsbeheer vanuit deze doelstellingen.
Met name de universele toepassing van
uniforme systemen heeft geleid tot
tegenvallende resultaten van de (klassieke)
biologische waterbeoordeling. Washington
[1984] heeft in dit verband een uitgebreide
beschouwing gewijd aan de beperkte waarde
en bruikbaarheid van diversiteits- en
biotische indices in vergelijking met
(dis)similariteitsindices. Het iste verwachten
dat de nieuwe aanpak meerperspectief biedt,
immers de gehele soortensamenstelling
wordt erbij betrokken en het referentiekader
istype- en gebiedseigen.
Stand van zaken
Voor de Friese situatie iseen ecologisch
onderbouwde typologie opgesteld en zijn
referentiekaders per type opgesteld
[Claassen, 1987].Hiermee iseen biologisch
gerichte typen-gebonden beoordeling
mogelijk, gerelateerd aan kwaliteitsklasse 2,
zoals aangeduid in afb. 3. In het verlengde
hiervan zijn fysisch-chemische nonnen en
een bijbehorend toetsingsvoorschrift opgesteld [Claassen et al., 1987].Voor het
hoogste niveau, i.e. kwaliteitsklasse 1,zijn
circa 30 wateren geselecteerd.
Op twee fronten zal de komende tijd
bijzondere aandacht gericht moeten worden.
(a) De invulling en uitwerking van het
kwaliteitsklasse-beoordelingssysteem (per

' huidige toepassing (rechts)bijde

type), vooral gericht op de middenklasse 2,3
en 4. Voor de basiskwaliteit (klasse 4) isde
geringste differentiatie nodig. In CUWVOverband zijn voorstellen gedaan om de
normstelling voor zuurstof op dit niveau te
differentiëren in drie groepen. Voor stadswateren en sloten: 3 mg/l; voor kanalen,
genormaliseerde beken, wielen en petgaten
4 mg/l en voor bronnen, natuurlijke beken,
rivieren, duinmeren, diepe plassen, meren en
kreken 5 mg/l. Overigens ishier een
belangrijke coördinerende taak weggelegd
voor de STORA, die door middel van het
project 'Ontwikkeling van ecologische
beoordelingsmethoden voor oppervlaktewateren' hieraan gestalte wil geven.
Vooralsnog staan vijf CUWVO-watertypen
centraal, te weten beken, sloten, kanalen,
zandgaten en meren en plassen, waarbij
overigens een detaillering in subtypen nodig
lijkt. De belangrijkste beïnvloedende
factoren, die betrokken moeten worden bij
de beoordeling zijn (1)organische en
anorganische verontreiniging, (2) waterkwantiteitsbeheer in relatie tot gebiedsvreemd water, kwel, wegzijging, verblijftijden, etc. en (3) beheersaspecten, zoals
onderhoud, schoning, bevaring, beschoeiing,
rustperiode (na baggeren of uitdiepen), etc.
Gezamenlijke betrokkenheid van alle waterkwaliteitsbeheerders kan leiden tot een
landelijk vergelijkbare opzet, invullingen
uitwerking, (b) Het tweede spoor, dat
aandacht verdient ishet beheer van die
wateren, waarvoor de hoogste ecologische
doelstelling gaat gelden. In tegenstelling tot
normstelling ishier integraal beheer volgens
ecologische principes en uitgangspunten het
instrument voor de kwaliteitsbeheerder.
Integraal zowel met betrekking tot de
verschillende milieucomponenten (biotisch
en abiotisch: oevers, onderwaterbodem,
bufferzones, semi-aquatische organismen,
e t c ) , alswel met betrekking tot de mogelijke
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verschillende belangen, bestemmingen en
functies. Veelal zal in nauw overleg met
betrokken natuurbeschermingsinstanties een
ecologisch onderbouwde beheersvisie
opgesteld moeten worden. Onvermijdelijk
zal daarbij de reikwijdte van de WVO
overschreden moeten worden. Deze relatief
kleine groep van wateren zal als voorbeeldfunctie gaan werken voor de realisering van
de ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen,
zoals verwoord in de diverse plannen. Het is
te hopen dat overongeveer zevenjaar,ophet
einde van de nieuwe planperiode 1987-1995,
met tevredenheid kan worden teruggezien op
dat wat is bereikt.
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Hoger waterverbruik in eerste maanden van 1987
Het waterverbruik in eerste helft 1987ismet 2,6% gestegen ten opzichte van eerste helft
1986. Dit blijkt uitdevoorlopige produktiecijfers overdeeerste6maanden van 1987,zoalsze
door het CBS bij de waterleidingbedrijven zijn opgevraagd.
Onderstaande tabel brengt de cijfers, vergeleken met die van 1986en 1985,in beeld
(in miljoenen m 3 ):

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

1985
totaal

1986
totaal

93.4
85.6
94.1
93.4
99.6
95.5
94.S
95.6
94.(1
95.0
90.2
91.4

92.0
84.5
96.5
95.8
102.3
107.2
105.6
106.3
96.2
99.0
94.5
95.5

Stijgi ng
ten opzichte van I9S5

1987
totaal

%
-

-

+

4.0
4.3
4.1

+
+
+
+
+
+

1.5
1.3
2.6
2.6
2.7
12.3
1IJ
11.:
2.3
4.2
4.8
4.5

+

52.6

+

4.7

+
+
+
+
+
+
+
+
+

1.4
1.1
2.4
2.4
2.7
1 1.7
10,8
10.7
i i

+
+
+

•

98.3
89.1
98.8
101.6
104.4
101.0

St! jging
ten opzichte van 1986

%
+
+
+
+
+
-

6,3
4.6
2.3
5.8
2.1
6.2

+
+
+
+
+
-

6.8
5.4
2.4
6.1
2,1
5.8

•
•
•

•
•
•

.
•
•

593,2

+ 14.9

+ 2.6

r
totaal

1.122.S

1.175.4

1

1

~i

tussenst anti t m juni
1

N.B.: de CBS-cijfers liggen op jaarbasis ca. 5miljoen m 3 boven de VEWIN-cijfers,
omdat in de CBS-tellingook een aantal kleinere niet-waterleidingbedrijven isopgenomen.

DGW-TNO-cursus statistiek inde geohydrologische praktijk
Het doel van de cursus ishet inzicht verschaffen in de toepassingsmogelijkheden van
een aantal statistische technieken bij het oplossen van geohydrologische problemen.
De cursus zal bestaan uit drie onderdelen:
1. Introductie van basis begrippen uit de
statistiek voorzoverdierelevantzijnvoor het
geohydrologische toepassingsveld. Bij de
presentatie van de stof ligt het accent op de
statistiek voorzoverdierelevant zijn voor het
geohydrologische toepassingsveld. Bij de
presentatie van de stof ligt het accent op de
geohydrologische interpretatie van statistische
grootheden. De wiskundige achtergronden
worden niet in extenso behandeld.

gebied van de wiskunde en de statistiek is
gewenst, maar niet strikt noodzakelijk.
Hierbij moet gedacht worden aan begrippen
zoals kansverdeling, verwachtingswaarde,
standaardafwijking en correlatie.
Datum: 20,21 22,en 28januari 1988.
Plaats: DGV-TNO, Delft.
Aantal deelnemers: maximaal 25.
Kosten: ƒ 1.750-(excl. BTW).
Aanmeldingsformulieren kunnen worden
aangevraagd bij de Dienst Grondwaterverkenning TNO. Postbus 285,
2600 AG Delft, telefoon 015-569330,
toestel 3054 of 3154.

2. Globaal overzicht van statistische
methoden die in de geohydrologie worden
toegepast. Monte Carlo simulatie, ARIMA
modellen, Transfermodellen, Kriging interpolatie, Kalman Filtering.
3. Nadere beschouwing van de toepassing
van tijdreeks analyse (ARIMA- en Transfermodellen) op grondwaterstandreeksen.
Om praktische ervaring op te doen zal met
een aantal eenvoudige getalvoorbeelden
worden geoefend op microcomputers en op
een VAX-computer.
Doelgroep vormen geohydrologen (HBO of
universitair niveau) diezichbezighouden met
het beschrijven van de grondwaterbeweging.
Geohydrologische basiskennis wordt bekend
verondersteld. Enige voorkennis op het
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1987

Nieuw hoofd voor DBW
en D G W / R I Z A
Met ingang van 1oktober 1987isde heer
ir. P. H. A. Hoogweg, tot dat moment
Hoofdingenieur-Direkteur van de Dienst
Binnenwateren/RIZA van de Rijkswaterstaat
benoemd tot Hoofdingenieur-Direkteur van
de Dienst Getijdewateren vande Rijkswaterstaat. Per gelijke datum istot zijn opvolger
benoemd dr. J. de Jong, voorheen hoofd van
de hoofdafdeling Algemeen Onderzoek van
de Dienst Binnenwateren/RIZA.

l
1

