EcologischekarakteriseringvanoppervlaktewaterinOverijssel

Samenvatting
Onlangs is het rapport 'Ecologische
karakterisering van oppervlaktewateren in
Overijssel' van de Provinciale Waterstaat in
Overijssel, verschenen. Het rapport bevat
een beschrijving van de motieven, het doel,
de uitgangspunten en de opzet van een in
1981 gestart onderzoek naar een globale
ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in deze provincie.
Bij de uitwerking wordt in eerste instantie
gedacht aan een nadere invulling van de
'ecosysteemontwikkeling', dit isde mate van
ontwikkeling c.q. volgroeidheid van het
ecosysteem inrelatie tot milieuveranderirmen.

P. F.M. VERDONSCHOT
Provinciale Waterstaat
Overijssel

Op basis van deze uitwerking zal gestreefd
worden naar een integratie van de huidige
IMP-basiskwaliteit en de mensgerichte en
ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen.
Aanleiding
Mede onder impuls van een groeiend
milieubesef doet zich sinds 1970een ontwikkeling voor van bestrijding en sanering
van de waterverontreiniging naar het beheer
van oppervlaktewater in relatie met andere
maatschappelijke doelstellingen. Was het uit
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO) voortvloeiende Indicatief Meerjaren
Programma (IMP) 1975-1979 nog hoofdzakelijk gericht opdesaneringvan organische

lozingen, het IMP 1980-1984 geeft de wens
aan om de gezondheid van de mens alsmede
ecologische en materiële belangen te
beschermen tegen nadelige gevolgen van de
verontreiniging van het oppervlaktewater.
'De relatie van het menselijk handelen en het
oppervlaktewater wordt in dit IMP vooral
bezien vanuit het ecologisch perspectief. Het
inzicht dat oppervlaktewateren ecosystemen
zijn - dat wil zeggen stelsels waarin levende
organismen een rol spelen - o o k wanneer
deze oppervlaktewateren door de mens
gemaakt en beïnvloed zijn, maakt het
mogelijk deze relatie op een meer logische
en samenhangende wijze te beschrijven'
(IMP 1980-1984. pag. 1 1).
Waarom wordt steeds duidelijker voor een
ecologische benadering gekozen?
Sinds het tot stand komen van de WVO isde
bestrijding van de waterverontreiniging met
kracht ter hand genomen.
In ruim 10jaar tijd zijn tal van zuiveringsinstallaties gebouwd en verregaande eisen
gesteld aan de kwaliteit van het te lozen
(al dan niet gezuiverde) afvalwater. Nu de
'grootste branden geblust zijn' wordt in
toenemende mate onderkend dat het waterkwaliteitsbeheer zich niet alleen dient te
richten op de kwaliteit van de component
water maar in feite op de kwaliteit van het
gehele waterecosysteem.
De onderkenning van het feit dat water meer
isdan H 2 0 alleen endat het waterecosysteem
meer isdan eenoptelsom vande onderdelen,
dat het functioneert, impliceert dat waterkwaliteit c.q. waterverontreiniging dienen te
worden gerelateerd aan de kenmerken van
het waterecosysteem. Deze kenmerken
worden hier verder aangeduid met de term
'ecosvsteemontwikkelinii'. hier wordt later

Afb. I - Nivellering. Derelatietussen 'ecosysteemontwikkeling' enmenselijke beïnvloeding
in de laatste decennia.

dieper op ingegaan. Eenvoudig gezegd
betekent een goede waterkwaliteit een hoge
mate van 'ecosysteemontwikkeling' en een
slechte waterkwaliteit, een lage mate van
'ecosysteemontwikkeling'.
Bezien we de resultaten van het tot nu toe
gevoerde saneringsbeleid tegen deze
achtergrond dan valt het volgende op: afb. 1.
De pijl aan de rechterzijde vanafb. 1 geeft de
verbetering vande 'ecosysteemontwikkeling'
wéér alsgevolg van zuiveringstechnisehe
werken. Biologisch gezien verandert het
vieze, stinkende effluent ontvangend
oppervlaktewater in een met waterpest,
sterrekroos en lisdodde begroeid water
waarin zelfs stekelbaarsjes en dergelijke
zwemmen. De mate van 'ecosysteemontwikkeling' neemt enigszins toe. De linkerpijl van
afb. 1 geeft een keerzijde van het gevoerde
beleid. De relatiefweinigbeïnvloede wateren
zijn als gevolg van toenemende eutrofiëring,
diffuus in de oppervlaktewateren doordringende verontreinigingen, veranderingen
in de waterhuishouding (normalisatie,
veranderingen van peilen) in 'ecosysteemontwikkeling' afgenomen. Er verdwijnen
soorten. Daarnaast leidt de toenemende
isolatie van het element water in natuurgebieden ook tot een verminderde kans op
immigratie en rekening houdend met een
steeds kleiner wordend verspreidingsgebied
versnelt dit het proces van verdwijnen van
soorten [MacArthur &Wilson, 1963]en
daarmee de nivellering.
Ondanks alle uiterst positieve inspanningen
tot verbetering van de waterkwaliteit blijkt
een sterke nivellering in waterkwaliteit en
daarmee 'ecosysteemontwikkeling' te zijn
opgetreden, ook in de laatste 10jaar.
Om nu te voorkomen dat alle oppervlakte-

Afb. 2 - ' Ecosysteetnontwikkefing',
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functies van oppervlaktewateren).
Het nieuwe (2e) spoor behoeft nadere
invulling. Hiertoe ishet project 'Ecologische
karakterisering van oppervlaktewateren in
Overijssel' (EKOO) geformuleerd.

TABEL I- Fysisch-geografische watertypen.
1. Lijnvormige

watergangen

indicatie milieufactor
stroomrichting

eenzijdig
vrij-afstromend

eenzijdig
vrij-afstromend

stroomsnelheid
substraat

> 20 c m / s
zand, eventueel
vermengd met
stenen of slib
natuurlijk

0-20 c m / s
gemengd zand/
slib

ontstaan profiel

vergraven

geen of stroming in beide
richtingen
0 (5) cm/'s
onafhankelijk

onafhankelijk

ver- of gegraven

onafhankelijk

onafhankelijk
onafhankelijk

type
b. 0,5-1,5 m
d. < 25 cm

bron(beek)
bovenloopje

b. 1,5-10 m
d. 1 5 - 5 0 ( 1 0 0 c m )

beek'

b.
d.

riviertje

10-30 m
1 (3) m

b. > 30 m
d. > 1 m

droogvallende
watergang

rivier

1
Onder te verdelen in boven- (b. 1,5-3 m), midden- (b. 3-5 m) en benedenloop (b. 5-10 m, d.50-100 cm).
•' Onder te verdelen in klei-, zand-, laagveen-, en hoogveensloot.
!
Vaart wordt gebruikt voor watergangen (b, • 8 m en d.S 50 cm) in laagveengebieden.

b
d

Breedte-indicatie,
Diepte-mdicatie.

2. Ronde of onregelmatig gevormde

wateren

indicatie milieufactor
aard van de waterhuishouding

afgesloten

ontstaan van het
profiel

natuurlijk

substraat

type

zand

ven

klei
hoogveen

communiceren d of
afgesloten
gegraven

natuurlijk

1

gegraven

zandwinplas
tichelgat

veenplas

veenplas

laagveen

substraat
onafhankelijk

communicerend

petgat
meer(tje)'
poel/drinkput

poel/drinkput

kolk/oude
rivierarm

vijver/
stadswater

randwater
van het
IJsselmeer 2

Meren en meertjes zijn gegraven en later uitgespoeld
De randwateren van het Usselmeer zijn ontstaan na de afsluiting van de Zuiderzee en inpoldering van de Noordoost- en
Flevopolders, het profiel is deels natuurlijk, deels gevormd door de mens

wateren in Nederland 'grauw' (het eerder
genoemde waterpestmilieu) worden, iseen
gedifferentieerde aanpak nodig. Het IMP
1980-1984 geeft door middel van het
zogenaamde tweesporenbeleid hiertoe een
aanzet, dit houdt in:

1. 'directe emissie-aanpak' (voortzetting
van het huidige saneringsbeleid);
2. 'introductie en ontwikkeling van waterkwaliteitsdoelstellingen' (onderverdeeld in
basiskwaliteit, mensgerichte en ecologische
waterkwaliteitsdoelstellingen in relatie tot

Het project EKOO
Het doel van dit project ishet ontwikkelen
van een globaal ecologisch referentiekader
(alsuitdrukking vandematevan 'ecosysteemontwikkeling'), dat als basis dient voor het
opstellen van een ecologische waterbeoordelingsmethode en normstelling in
relatie met te onderscheiden gebruiksfuncties
en ecologische typen van oppervlaktewateren
in Overijssel.
In het kader van dit doel kan ten aanzien van
dit onderzoek een aantal doelstellingen
worden geformuleerd:
1. het karakteriseren van de van 'nature'
aanwezige ecosystemen in de verschillende
watertypen door het beschrijven van de
ruimtelijke verdeling van soorten (groepen),
hun abundanties en fysisch-chemische
parameters (het opstellen vaneen natuurlijke
referentietoestand);
2. het karakteriseren van de beïnvloedingen
(naar aard en intensiteit) van ecosystemen
per watertype in termen van verschuivingen
in soortensamenstellingen aantallen
organismen (het per watertype aangeven van
een 'successie'-reeks in termen van
referentieniveaus van mate van 'ecosysteemontwikkeling');
3. het karakteriseren (volgens de onder I
gegeven werkwijze) van ecosystemen per
watertype dieonder een bepaalde bekendeof
te onderzoeken beheersmaatregel staan;
4. het aangeven van beheersrichtlijnen voor
het bereiken dan wel behouden van de vastgestelde referentieniveaus van mate van
'ecosysteemontwikkeling'.
Een beperking van dit onderzoek tot voornamelijk de hoofdeffecten van belasting met
organisch materiaal (saprobiëring), voedselverrijking (eutrofiëring) en cultuurtechnische
ingrepen (fysische verontreiniging) wordt
door het praktische probleem van geld- en
tijdgebrek opgelegd.
Vanuit het doel kan ook een aantal vragen
worden geformuleerd die dienen ter
verduidelijking en ondersteuning van de
werkzaamheden.
Om te komen tot een beeld van de
Overijsselse wateren opbasisvan ecologische
karakteristieken iseen standaardbenadering
voor de voorlopig gekozen ingang van 20
fysisch-geografische watertypen (tabel I)
gewenst.
Perfysisch-geografische watertype dienen de
volgende vragen te worden beantwoord:
1. welke Overijsselse wateren behoren tot
het betreffende fysisch-geografische
watertype?;
2. waar bevinden zich nog 'natuurlijke'
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situaties? (de zo optimaal mogelijke
'ecosysteemontwikkeling');
3. komt de fysisch-geografische typologie
overeen met de gevonden biologische
karakteristiek of zijn er meer/minder
ecologische typen te onderscheiden?;
4. wat isde aard en mate van belangrijkste
vormen van beïnvloeding (menselijke
gebruiksfuncties) op dit watertype;
5. welke fysisch-chemische en/of biologische
factoren karakteriseren de 'natuurlijke'
toestand van het watertype?;
6. welke fysisch-chemische en/of biologische
factoren karakteriseren de belangrijkste
vormen van beïnvloeding op het watertype?;
7. wat isde relatie tussen de 'natuurlijke' en
beïnvloede toestanden van het watertype?;
8. wat zijn degewenste fysisch-chemische en
biologische toestanden van het watertype en
welke beheersmaatregelen zijn nodig om
deze toestanden te bereiken dan wel te
handhaven?
Tijdens/na hetonderzoek zalmoeten worden
bezien of sommige fysisch-geografische
onderscheiden watertypen op basis van
biologische karakteristieken tot één type
gerekend moeten worden ofjuist opgesplitst
dienen te worden. De dan opgestelde grofmazige ecologische watertypologie zal een
belangrijk fundament kunnen vormen voor
het waterkwaliteitsplan, het waterkwantiteitsplan en het planopdewaterhuishouding. Het
project levert de basis voor een ecologische
waterbeoordeling maar isbepaald geen
handleiding voor toekomstig routinematig
onderzoek. De verdere ontwikkelingen
toepassing wordt een taak geacht van de
waterkwaliteitsbeheerders.
Bij de uitwerking wordt in eerste instantie
gedacht aaneen nadere invullingvande mate
van 'ecosysteemontwikkeling' in termen van
de structuur en het functioneren van levensgemeenschappen. Onderzocht worden de
microfyten (in de 12'grotere' watertypen),
de macrofyten en de macrofauna. Op deze
laatste groep ligt het hoofdaccent. Getracht
zal worden de mate van 'ecosysteemontwikkeling' te vertalen in de aard en de opbouw
van de levensgemeenschappen gerelateerd
aan de mate van trouw van de afzonderlijke
soorten/groepen. Dit isde mate waarin
bepaalde soorten inéén levensgemeenschap
meer voorkomen dan in daarmee vergeleken
gemeenschappen [Westhoff & Den Held.
1975]. De zo verkregen syntaxonomische
eenheden (karakteristieke levensgemeenschappen) worden enerzijds beschreven door
middel van ken-, differentiërende en
begeleidende taxonomische soorten/groepen
(en hun abundanties) en anderzijds door
middel van functionele groepen (en hun
abundanties), beiden gerelateerd aan milieufactoren. Hierbij wordt duidelijk onderscheid
gemaakt tussen de "van nature' aanwezige
milieufactoren en menselijke beïnvloeding.

TABEL II - Rangordemodel van oppervlaktewateren.
Natuurlijke veranderingsprocessen
Klimaatsveranderingen
(lange-termijnverschuivingen)

.f -1

>

<

Menselijke veranderingsprocessen
3

Klimaat (bijvoorbeeld neerslag, temperatuur, wind, instraling

Vervuiling van de atmosfeer
(invloed op temperatuur.
neerslagkwaliteit (verzuring
en dergelijke)

Bodem (bijvoorbeeld moedermateriaal zoals zand, klei,
veen)

Afvoer en toevoer van materiaal (uitbaggeren, dempen,
organische vervuiling)

Vorm (natuurlijk profiel)

Profielveranderingen (bijvoorbeeld vergraving, normalisatie, regulatie, kanalisatie, droogvalling)

Water (kwantiteit en kwaliteit)

Peilwijziging (winning, ontwatering, infiltratie). Eutrofiëring (landbouw, rioolzuiveringsinstallatié en dergelijke

Planten (bacteriën, schimmels, algen, hogere waterplanten)

Onderhoud (mechanisch,
chemisch, biologisch).
Beschaduwing (al of geen
aanplant)

Dieren (amfibieën, reptielen.
micro-, macrofauna, vissen,
vogels, zoogdieren)

Onderhoud, visserij

^

vT

1-1

Componenten

Wijzigingen
in aan- en afvoerbalans
door uitspoeling
of bezinking. Verschuiving in het
evenwicht tussen ophoping
organisch materiaal en mineralisatie

^

V T

Erosie of accumulatie door
wind- en waterwerking (bijvoorbeeld oeverafslag, meandering)
v T
Grondwaterstandswijziging
a.g.v. neerslagvariatie, wijzigingen in natuurlijke mineralensamenstelling a.g.v. aansnijding ander moedermateriaal
"O-T
Dynamische evenwichtsprocessen, successie- en degeneratieprocessen (veranderingen
in voedingsstoffenkringloop,
waterverbruik, enz.)
V "
Dynamische evenwichtsprocessen, toe- of afname van
de omzetting van organische
stof

Let wel: er wordt duidelijk onderkend dat
menselijke beïnvloeding ook positief sturend
kan zijn.
Ecologische achtergronden
In het project wordt er naar gestreefd om de
basiskwaliteit, mensgerichte en ecologische
waterkwaliteitsdoelstellingen als één
integraal geheel in te vullen. Voor het
waarom werkt een stukje theoretische
ecologie verhelderend.
In elk onvolgroeid ecosysteem speeltzicheen
ontwikkelingsproces (successie) af. Dit proces
wordt globaal gekenmerkt door een afname
van de mate van verandering (inclusief de
mate van fluctuatie van niet-levende
factoren; milieufluctuatie) binnen het
ecosysteem en een toename van het aantal
soorten en de complexiciteit van de onderlinge relaties gaande van een jong (pionier)
naar een oud ontwikkelingsstadium.
Het eindstadium, waarvan op ruimtelijke
schaal echter nooit sprake kan zijn, wordt
climax genoemd.
In afb. 2 isdeze 'ecosysteemontwikkeling'
uitgezet tegen de tijd. Deze 'ecosysteemontwikkeling' is uit te drukken in een maat
voor de toestand waarin een ecosysteem zich
op een bepaald moment bevindt (dematevan

'ecosysteemontwikkeling' of 'maturity').
De mate van 'ecosysteemontwikkeling' is
afhankelijk van deontwikkelingstijd enerzijds
en de beïnvloeding (milieufluctuatie)
anderzijds.
Een tweede belangrijk ecologisch principe is
het aanwezig zijn van dominantieverhoudingen in de componenten (bijvoorbeeld
water, bodem, plant, dier) van een
ecosysteem [Van der Maarel & Dauvellier,
1978]. In tabel IIzijn deze dominantieverhoudingen aanwezig in oppervlaktewateren, uitgewerkt in een zogenaamd
rangordemodel. De werkingvan de
componenten opelkaar (ziepijlen intabel II)
iswederzijds maar van ongelijke grootte
orde. Zo iser een dominerende (dikke pijl)
werking van een 'hogere' component over
een 'lagere' (bijvoorbeeld klimaat over
bodem).
Door de aanwezigheid van hiertegenin
werkende krachten (dunne pijl) iseen
dynamisch evenwicht tussen componenten
mogelijk.
Ook in het eerder genoemde proces van
'ecosysteemontwikkeling' (afb. 2) zijn
dominantieverhoudingen aanwezig.
Ontwikkelingsreeksen treden op van een
initieel stadium, bepaald door niet-levende
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Afb. 3 - Het effect van een lozing op het ecosysteem.

omstandigheden, en bereiken via een aantal
ontwikkelingsstadia het eindstadium.
Uit het rangordemodel blijkt dat de nietlevende factoren (het milieu) meer bepalend
voor de levende factoren (de levensgemeenschap) zijn, dan omgekeerd. Ditbetekent dat
veranderingen in het milieu gemakkelijker
leiden tot veranderingen in de levensgemeenschap dan omgekeerd.
Ook tussen hoge en lage waarden van
'ecosysteemontwikkeling' en milieufluctuatie
onderling zijn dominantieverhoudingen
aanwezig. Lage waarden van 'ecosysteemontwikkeling' zijn dominant over hoge; wat
wilzeggen dat veelvormigheid gemakkelijker
overgaat in eenvormigheid dan omgekeerd.
Hoge waarden van milieufluctuatie zijn
daarentegen dominant over lage, hetgeen
betekent dat weinig veranderende
(evenwichtige) systemen gemakkelijker
overgaan in meer veranderende dan
omgekeerd. Kennis van deze dominantieverhoudingen en de verschillende levensgemeenschappen als parameters van de mate
van 'ecosysteemontwikkeling' geeft de
mogelijkheid processen te beïnvloeden en te
sturen dus te beheren in een gewenste
(bijvoorbeeld bij natuurbouw) of een
ongewenste richting (bijvoorbeeld door
lozingen). Voorkomen isechter altijd beter
dan genezen.
Menselijke invloed op een ecosysteem bijvoorbeeld in de vorm van een lozing (afb. 3)
leidt tot verhoging van de milieufluctuatie en
daarmee tot een afname van de mate van
'ecosysteemontwikkeling'. De ontwikkeling
van het systeem wordt teruggedraaid en er is
tijd nodig om het ecosysteem tot op het
'oude' niveau te herstellen.
Bij irreversibele veranderingen isdat altijd

Afb. 4 - De relatietussen 'ecosysteemontwikkeling enmenselijke beïnvloeding.

een ander 'climax'-niveau (secundaire
climax).
Invulling
Met behulp van het voorafgaand stukje
theorie isde relatie aan te geven tussen de
menselijke beïnvloeding van oppervlaktewateren en het algemeen ecologisch functioneren (afb. 4).De menselijke beïnvloeding
veroorzaakt een bepaalde mate van milieufluctuatie voorhetwaterecosysteem. De mate
van 'ecosysteemontwikkeling' wordt bepaald
door de mate van menselijke beïnvloeding.
Zo kunnen oppervlaktewateren met als
menselijke gebruiksfunctie 'natuurlijk milieu
voor organismen' een hoge mate van
'ecosysteemontwikkeling' behalen terwijl
oppervlaktewateren met als menselijke
gebruiksfunctie 'ontvangstmedium voor
afvalstoffen' onder invloed van een sterke
onvoorspelbare milieufluctuatie blijvend in
een lage mate van 'ecosysteemontwikkeling'
zullen verkeren.
Het IMP 1980-1984 beschrijft de basiskwaliteit alsde kwaliteit waaraan alle
wateren minimaal zouden moeten voldoen,
in de praktische vorm van na te streven
grenswaarden (normen) voor een aantal
milieuparameters.
Om twee redenen roept deze benadering
vraagtekens op.
Ten eerste ishet erg kostbaar om al deze
parameters opeen (beperkt) aantal punten te
meten.Ten tweedegelden deze normen voor
alle oppervlaktewateren in Nederland. Een
benadering die ook bijdraagt tot nivellering
zoals in het begin van dit artikel is
aangegeven. Een voorbeeld hiervan ishet
verschil in natuurlijke mineralensamenstelling van klei- ten opzichte van

zandbodems, dit verschil leidt van nature al
tot verschillende stoffengehaltcs. Het zal
duidelijk zijn datéén normenpakket hiervoor
onvoldoende is.Ook Claassen [1980] geeft
hiervan een voorbeeld.
Bij de menselijke waterkwaliteitsdoelstellingen wordt de gewenste waterkwaliteit
gerelateerd aan menselijke gebruiksfuncties.
De menselijke gebruiksfuncties kunnen in
aard en intensiteit zowel in tijd als in ruimte
steeds en vaak onvoorspelbaar wisselen.
Functietoewijzing werkt hier verstarrend.
Bij de ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen (eigenlijk de algemeen ecologische
functie of beter het algemeen ecologisch
functioneren) wordt in meervoud gesproken.
Elk oppervlaktewater kent een ecologisch
functioneren, een principe dat losstaat van
menselijke beïnvloeding en een principe dat
altijd en overal geldt.
Vandaar dat er ook maar één ecologische
waterkwaliteitsdoelstelling kan zijn. Daarbij
blijken de ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen bijinvullingtochop menselijke
gebruiksfuncties te berusten.
Het onderscheid van basiskwaliteit, mensgerichte en ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen isvrij kunstmatig en leidt toch nog
in zekere mate tot nivellering (afb. 5). In het
project wordt voorgesteld deze drie te
integreren en te streven naar een meer
genuanceerde benadering. Dusom van
standaardnormen te komen tot een meer
gedifferentieerde normstelling.
Waterkwaliteit wordt niet gerelateerd aan
een beperkt aantal (chemische) parameters,
die vaak bij discontinue meting door hun
fluctuerende karakter weinig betrouwbaar
zijn. Waterkwaliteit wordt gedefinieerd als
'de toestand van een water gemeten aan
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dood water

menselijke beïnvloeding

1
2
3

huidig waterkwaliteitsniveau
ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen IMP
laagste niveau ( basiskwaliteit)
middelste niveau
hoogste niveau

^
mate van ecosysteemontwikkeling
menselijke beïnvloeding
•
actuele verdeling
potentieel na te streven verdeling

Afb. 7- De actueel enpotentieel natestreven verdeling vanhet aantal/kilometers
oppervlaktewater van hetecologisch watertype B.

Afb. ? - De relatielussen hethuidige waterkwaliteitsniveau ende ecologische
waterk waliteitsdoefstellingen IMP.

kwantitatief meetbare grootheden, echter
dimensieloos gemaakt door als referentie de
twee uiterste punten te kiezen van het
continuüm dat het water alsecosysteem kan
doormaken.
Als beginpunt de toestand zoals die van
nature op basis van geografische ligging,
gesteldheid van de bodem, enz. zou moeten
zijn (de natuurlijke typologie,de climaxstadia) en alseindpunt de toestand waarbij
het water geen enkele van zijn oorspronkelijke levende kenmerken meer vertoont
(dood water)' [Gardeniers. 1976]. Dit
continuüm ismodelmatig weergegeven in
afb. 6.
Het basisvlak van de linker pyramide in deze
afb. stelt een projectie voor van de multidimensionale relatie tussen soorten/taxa en
milieufactoren. Modelmatig wordt het basisvlak daarmee onderverdeeld in ecologische
watertypen (A 0 , B„ en C 0 ). Elk ecologisch
watertype heeft een basisvlak gedefinieerd
door een specifieke combinatie van milieufactoren en soorten/taxa.
Het basisvlak iseenprojectie vande toestand

van het water zoals die 'van nature' als
eindpunt van alle ecosysteemontwikkelingen
zou zijn. Maar omdat een aantal wateren
door de mens gegraven zijn en/of instandgehouden worden zullen zulkewateren nooit
een echt 'natuurlijke' toestand kennen, ze
zijn meer of minder 'halfnatuurlijk' en
behoeven een continue menselijke
beïnvloeding. Voor deze wateren isde meest
'natuurlijke' toestand al eerder bereikt (zie
basisvlakken B„ en C 0).
Door menselijke beïnvloeding kunnen
wateren in mate van 'ecosysteemontwikkeling' achteruit gaan. Deze wateren gaan
steeds meer op elkaar lijken of inelkaar over
(de pyramide versmalt naar boven toe).
Uiteindelijk resteert één enkel punt, de top
van de pyramide, dood water.
Elk horizontaal vlak in deze pyramide stelt
een karakteristieke levensgemeenschap voor
en kan gezien worden alseen referentieniveau gekoppeld aaneen bepaalde matevan
'ecosysteemontwikkeling'. De basisvlakken
(A 0 , B„ en C 0 ) vormen het natuurlijke
referentiekader, de vlakken B, en B 2 vormen

voorbeelden van levensgemeenschappen met
een steeds lagere mate van 'ecosysteemontwikkeling' behorende bij het ecologisch
watertype Ben ontstaan alsgevolgvan
bepaalde menselijke invloed.
Horizontale verschuiving van wateren van
het ene ecologische type naar het andere
(door zeer ingrijpende menselijke
activiteiten) betekent meestal tevens een
verplaatsing naar boven en daarmee een
afname van de mate van 'ecosysteemontwikkeling'.
De rechter pyramide isgelijk aan de linker
met dien verstande dat hierin nu niet de
actuele levensgemeenschappen staan maar
de na te streven referentieniveaus. De grijze
vlakken stellen voorbeelden van hypothetische grenzen van de na te streven
waterkwaliteit (referentieniveaus) voor.
Onder elk vlak iseen percentage gegeven.
Dit percentage geeft aan hoeveel (aantal/
kilometers oppervlaktewater) van een
bepaald watertype aan dit referentieniveau
of deze streefkwaliteit dient tevoldoen.Ditis
voor het ecologische watertype Bnog eens

Afb. 8 - De relatietussen effecten van voortzetting vanhethuidige beleid IA) of een waterkwaliteilsbeleidmet alsgevolgeenalgehelemilieuverbetering (Hi.
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Afb. 6 - Modelmatige weergave vanhel 'eeosysteemontwikkelingsconcept' en invulling vanstreefkwaliteiien.

apart weergegeven in afb. 7. Hierin zijn
actuele en potentieel na te streven verdeling
grafisch weergegeven. Het bovenste vlak
(afb. 6) (100%)geeft een grensaanvande na
te streven 'minimum-kwaliteit' die om
volksgezondheidsredenen voor de korte
termijn, niet overschreden mag worden.
Oppervlaktewater wordt dus niet als één
gezien maar er vindt differentiatie plaats op
basis van de ecologische typologie van
oppervlaktewateren op regionale schaal in
relatie tot menselijke gebruiksfuncties.
Daarbij worden basiskwaliteit, mensgerichte
en ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen
op ecologische grondslag geïntegreerd en
worden streefkwaliteitsgrenzen (referentieniveaus) per ecologisch watertype gedifferentieerd naar mate van menselijke
beïnvloedingen. Deze streefkwaliteitsgrenzen
c.q. normen worden gerelateerd aan de mate
van 'ecosysteemontwikkeling' dat haalbaaris
in relatie tot de aanwezige/gewenste
intensiteit van menselijke beïnvloeding, een
gedifferentieerde normstelling.
Samenvatting
Samenvattend wordt het volgende voorgesteld:
—Het huidige beleid van nivellering
(afb. 8A) omzetten in een beleid met als
gevolg een algehele milieuverbetering
(afb. 8B).
—Dit bereiken door basiskwaliteit, mensgerichte en ecologische waterkwaliteitsdoel-

stellingen op ecologische grondslag te
integreren en te relateren aan de mate van
'ecosysteemontwikkeling' in samenhang met
de menselijke beïnvloeding.
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De Stichting Natuur en Milieu heeft een
praktische gids voor de huisvrouw en de
huisman uitgegeven die bij het dagelijkse
werk in huis, tuin en keuken rekening wil
houden met milieu en natuur.
De Nederlandse huishoudens gebruiken
samen een kwart van alleenergieen ongeveer
de helft van al het drinkwater. Zij zijn samen
goed voorviereneen half miljoen ton huisvuil
per jaar, dat isongeveer een tiende deel van
de totale Nederlandse afvalberg. Hieruit
blijkt dat de huishoudens weliswaar niet de
grootste gebruikers en de grootste vervuilers
of natuurbeschadigers zijn. Maar het aandeel
van de huishoudens aan de milieuschade en
de verspilling istoch aanzienlijk. Als de
huisvrouwen ende huismannen echt rekening
houden met het milieu zal het milieu minder
worden vervuild en de natuur minder worden
geschaad. Bovendien zal de overheid eerder
geneigd zijn om meer milieuvriendelijke
maatregelen te nemen alsde burgers hebben
laten blijken dat zij daarvoor 'in' zijn.
Indit boek laatdeStichting Natuur en Milieu
zien hoe huishoudelijke bezigheden en
karweitjes zo kunnen worden gedaan dat het
milieu en de natuur worden gespaard.
Er blijken allerhande mogelijkheden te zijn.
Elk hoofdstuk behandelt één onderdeel van
het huishouden met de gevolgen voor het
milieu en de natuur en met ideeën en tips
vooreen milieuvriendelijke aanpak.
Achtereenvolgens worden de volgende
onderwerpen besproken: energie, water.
afval, voedsel, ongewenste beestjes, kamerplanten, de tuin, huisdieren, vervoer en
lawaai.
Voor wie zich verder wil verdiepen in een
bepaald onderwerp zijn achterin adressen
van organisaties en titels van boeken
vermeld.
Ook achterin staat een alfabetische
trefwoordenlijst om het opzoeken te
vergemakkelijken.
Men behoeft het niet met alle - soms wat te
radicale —stellingen en adviezen uit dit boek
eens te zijn om toch te constateren, dat
Marijke Brunt een uiterst praktische en goed
leesbare gids vol met tips heeft geschreven
met een schat aan nuttige gegevens.
Milieubesparend huishouden
door: Marijke M. A. Brunt.
Uitgave: Stichting Natuur en Milieu.
152 pag. A5, kringlooppapier, te bestellen
door overmaking van ƒ 10,-op postgiro
2537078 t.n.v. Natuur en Milieu te Utrecht,
onder vermelding van de titel.
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