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Bij brief van 18 mei 1979, nr 86019 DGMH/dTN/EV, verzocht de toenmalige Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne advies uit te brengen over parameters welke geschikt
zijn om het aquatische ecosysteem te beschrijven met het oog
op de ecologische normstelling. De daartoe door mijn voorganger ingestelde commissie heeft in 1984 een eerste deeladvies uitgebracht indevorm vaneen begrippenlijst ten behoeve
vanecologische normenvoor hetwaterbeheer.
De commissie heeft zich vervolgens gericht op het geven van een wetenschappelijke beschrijving van parameters
waarmee aquatische ecosystemen zo volledig en onderscheidend
mogelijk kunnen worden gekarakteriseerd. Daarbij is tevens
aandacht besteed aan de bruikbaarheid van de parameters ten
behoevevannormstelling.
Het voorliggende advies geeft (voor het eerst) een
lijst van parameters, als bedoeld inde adviesaanvrage, engebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke invalshoeken.
De beschrijving van de parameter wordt uitgewerkt in een naar
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verwachting injuliaanstaandeuit tebrengenderdedeeladvies.
Oorspronkelijk gaf de commissie er devoorkeur aanhet
tweede en derde deeladvies tegelijk uit te brengen.Vanwegede
belangstelling die er voor een lijst met aanbevolen parameters voor ecologische normstelling bestaat, mede in verband
met een aantal thans in voorbereiding zijnde beleidsnota's
waarin nader aandacht besteed wordt aan ecologische normdoelstellingen en integraal milieubeheer, heeft de commissie er
voor gekozen de aanbeveling van de parameters iets eerder uit
te brengen dan de (veel omvangrijker) beschrijving van parameters.
Ikmoge U -gehoord de Beraadsgroep Toxicologie/Ecologie-het tweededeeladvies hierbijaanbieden.
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In het voorliggende tweede deeladvies van deCommissie
'Ecologische normen waterbeheer' van de Gezondheidsraad beveelt de commissie een lijst met parameters aanwaarop ecologische normstelling kanworden gebaseerd. Het derde deeladvies
van de commissie zal de beschrijving bevatten van de parameters waarmee aquatische ecosystemen zovolledig enonderscheidend mogelijk kunnen worden gekarakteriseerd. Daarbij zal tevens nader aandacht worden besteed aande bruikbaarheid vande
parameters tenbehoevevannormstelling.
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SAMENVATTING

Dit tweede deeladvies over 'Parameters tenbehoevevan
ecologische normen voor het waterbeheer' beveelt een aantal
parameters aan waarmee aquatische ecosystemen kunnen worden
beschreven met het oog op ecologische normstelling. De aanbevolen parameters zijn in dit deeladvies niet zeer gedetailleerd uitgewerkt. Het derde deeladvies van decommissie zalde
concrete uitwerking van de in dit deel aanbevolen parameters
omvatten en ook nader op de bruikbaarheid van de parameters
tenbehoevevannormstelling ingaan.
Dit tweede deeladvies volgt opeen in1984uitgebracht
deeladvies met een begrippenlijst ten behoeve van ecologische
normen voor het waterbeheer.De commissie beoogdemet dateerdere advies te kunnen beschikken over eenduidige definities
vandeophetonderwerp betrekking hebbendevaktermen.
Na een inleiding geeft de commissie in dit tweede
deeladvies een overzicht van de invloeden die de samenleving
op aquatische ecosystemen uitoefent. Aanvankelijk leidde de
invloed van de mens op de omgeving tot een vergroting van de
diversiteit van watertypen. De intensivering en schaalvergroting van deze invloed resulteerde in vervlakking van en
uniformiteit in watertypen. Aquatische ecosystemen kunnen
daardoor in toenemende mate niet meer naar behoren functioneren, noch ten behoeve van natuurbehoud, noch ter vervulling
van functies voor de mens. Gebruiksmogelijkheden van aquatische ecosystemen, zoals drinkwatervoorziening, visserij en
recreatie,komensteedsmeer inhetgedrang.
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een verschuiving
in de aanpak van het beheer van aquatische ecosystemen. Bij
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het nemen van maatregelen gericht op specifieke belangen voor
de mens wordt het belang van natuur en milieu in toenemende
mate in de afwegingen betrokken. Er ontstaat steeds meer inzicht in de samenhang tussen het gebruik en het functioneren
van het aquatische ecosysteem: een samenhangend geheelvanwater, bodem en oevers en het bijbehorende planten-en dierenleven,inrelatie totanderedelenvaneengebied beschouwd.
Ecologische normen zijn als instrument inzetbaar bij
verschillende aspecten van het beheer van aquatische ecosystemen. Op de eerste plaats ter verwezenlijking van een beleid
gericht op bescherming van natuur en milieu. Ten tweede ter
bescherming van functies van het aquatisch ecosysteem voor de
mens. Tenslotte zijn ecologische normen te gebruiken voor een
integraal waterbeheer zowel ter afstemming van het beheer op
een integrale beschouwing van kenmerken en onderdelen van het
aquatisch ecosysteem, als bij het streven naar integratie van
gebruiksvormen.
De door de commissie aanbevolen parameters zijn niet
speciaal gericht op gebruik ten behoevevan eenbepaalde doelstelling. De lijst vanparameters istamelijk breed engericht
op het beschrijven van aquatische ecosystemen inhetalgemeen,
met het oog opnormstelling. Pas bijhet stellenvandenormen
en het invullen van de parameters, is het van belang teweten
voorwelkedoelstellingen mennormenwilstellen.
De commissie beveelt het gebruik van devolgendeparametersaan:
Fysische structuur
dematevanontwikkeling vandeoever,
hetlichtklimaat,
detemperatuur,
dehabitatdiversiteit,
deaard enstructuurvandewaterbodem.
Chemische structuur
demacro-ionen samenstelling,
deconcentratie endebeschikbaarheid vannutriënten,
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deconcentratie endeeffectenvan toxischestoffen,
dezuurgraad,
hetzuurstofgehalte,
het gehalteaanorganischestof.
Biologische structuur
desamenstelling vandegemeenschap;inhetbijzonder:
a desamenstellingvandealgengemeenschap,
b desamenstelling vandevispopulatie,
indicatorsoorten,
indicatorkenmerken, anders dan de aan-of afwezigheid
vansoorten,
dediversiteit infunctionelezin,
dedichtheid vandealgengemeenschap,
deruimtelijke opbouwvandevegetatie.
Fysische processen
dewaterbalans,
hydrodynamische kenmerken.
Chemische enbiologische processen
koolstof-,zuurstof-,stikstof-enfosfor-budgetten,
deprimaireproduktie.

TREFWOORDEN
Aquatisch
Ecosysteem
Normstelling
Parameters
Waterbeheer
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SUMMARY

In this second advisory report on 'Parameters for
Ecological Standards in Water Management' a number of parameters are recommended for use in describing aquatic ecosystems with a view to drawing up ecological standards.These
parameters are not worked out in great detail in thisreport;
the committee's third advisory report will contain a fuller
account of the parameters and also further discuss their
utility indeciding onstandards foraquaticecosystems.
The first report of the committee, issued in 1984,
provided definitions of the terminology used in ecological
standards inwatermanagement.
In the present report the committee outlines the
influence of man on aquatic ecosystems. This influence
initially led to a greater diversity of types of aquatic
ecosystems, but as the intensity and scale of man's impact on
the environment increased, the water types became more faded
and uniform. Consequently, aquatic ecosystems are increasingly
unable to perform the functions assigned to them, whether in
the sphere of nature conservation or of humanuse,for example
tosupplydrinkingwater,forfishing orforrecreation.
These developments have led toa change inthemanagement of aquatic ecosystems.Whenwater management measures are
taken for specific human purposes the interests of nature and
the environment are taken more into account. There is a
growing understanding of the relationship between the use and
functioning of aquatic ecosystems: interrelated systems of
water, bed and banks and the associated flora and fauna.More
consideration is also given to the functioning of aquatic
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ecosystems inrelationtotheirsurroundings.
Ecological standards may be useful instruments for
several aspects of watermanagement. Firstly, they may be used
to realise policy goals of conserving nature, the environment
and flora and fauna. Secondly, they may be used to protect
properties of aquatic ecosystems that are directly linked to
man's needs. Finally, ecological standards may be used to
achieve an integrated approach to water management, one that
attunes the characteristics and components of aquatic ecosystemsand integrates theusesmade ofthem.
The recommended parameters are not directed at a specific goal. The list of parameters hasa reasonably wide range
and is directed for use in describing aquatic ecosystems in
general with a view to setting standards. Only when it comes
to setting the standards and interpreting theparameters isit
important toknowwhat theparticular objectivesare.
The committee recommends the use of the following
parameters:
Physical structure
thedegreeofdevelopment ofthebanks,
the lightcondition,
thetemperature,
thediversity ofhabitat,
thenatureand structure ofthebed.
Chemical structure
themacro-ioncomposition,
theconcentration and availability ofnutrients,
theconcentration and effects oftoxicsubstances,
theacidity,
theoxygencontent,
thequantity oforganicmatter.
Biological structure
thecompositionofthecommunity, particularly:
a thecomposition ofthealgaecommunity,
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b thecomposition ofthefishpopulation,
indicatorspecies,
indicative features,other than the presence orabsenceofspecies,
thefunctional diversity,
thedensityofthealgaecommunity,
thespatial structure ofthevegetation.
Physical processes
thewaterbalance,
hydrodynamiccharacteristics.
Chemicalandbiological processes
carbon,oxigen,nitrogenand phosphorusbudgets,
theprimaryproduction.

KEYWORDS
Aquatic
Ecosystem
Standards
Parameters
WaterManagement
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INLEIDING

1.1

Deadviesaanvraag
Begin 1979 richtte deVoorlopige Centrale Raad voor de
Milieuhygiëne zich per brief (bijlage A) tot de Minister van
Volksgezondheid enMilieuhygiëne.Naar inzicht vandeRaad zou
meer aandacht geschonken moeten worden aan hetvaststellenvan
doelstellingen voor het handhaven van een verscheidenheid van
aquatische milieu's. Het stellen van normen op ecologische
grondslag voor het oppervlaktewater werd daarbijvan grotebetekenis geacht.Deze briefwasvoor deMinister aanleiding aan
de Gezondheidsraad te vragen wetenschappelijk advies uit te
brengen over een normstelling voor het waterbeheer op ecologische grondslag (bijlageB ) .
DeVoorzitter van de Gezondheidsraad heeft hierop op4
december 1980 een voorbereidingsgroep geïnstalleerd. Deze
groep adviseerde hem over taak en samenstelling van een 'Commissie Ecologische normen waterbeheer'. Op 14 december 1981
werd deze commissie geïnstalleerd met als taak te antwoorden
opdevraag:
Welke parameters zijn geschikt om het aquatisch ecosysteem te
beschrijvenmethetoogopdeecologische normstelling?

De commissie werd verzocht daarbij tevens een uitspraak te
doen omtrent de bruikbaarheid van (combinaties van)parameters
tenbehoevevannormstelling bijhetwaterbeheer.
1.2

Dewerkwijzevandecommissie
Tijdens de beraadslagingen in de commissie,bleek al
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snel dat verscheidene algemene vaktermen niet eenduidig waren
gedefinieerd.Verschillen in interpretatie waren vaak terug te
voeren op verschillen inopleiding ofwerkzaamheden van deledenvandecommissie.
De commissie heeft zich daarom eerst uitvoerig beraden
over begrippen waarvan verwacht konworden dat zij indeverdere discussies een grote rol zouden spelen. Dit resulteerde
in een eerste deeladvies indevormvan een begrippenlijst ten
behoeve van ecologische normen voor het waterbeheer (GR84).
Begrippen uit die lijst die in het voorliggende deeladvies
wordengebruikt,zijnafgedrukt inbijlageC.
De werkzaamheden van de commissie hebben zichvervolgens gericht op het geven van een wetenschappelijke beschrijving van parameters waarmee aquatische ecosystemen zo onderscheidend en volledig mogelijk worden gekarakteriseerd, mede
ten behoeve van normstelling. De commissie zal deze werkzaamheden begin 1988 afronden in de vorm van een derde deeladvies.
De laatste stap in de beantwoording van de adviesaanvraag, de wetenschappelijk onderbouwde keuze van de parameters, vroeg veel discussie en meningsvorming. In de praktijk
van het waterbeheer isreeds een begin gemaakt met ecologische
normstelling (zie bijvoorbeeld CUWV086). Er is echter eenrisico dat dergelijke normstelling door het ontbreken van een
consistente theoretische basisnietgoed tot ontwikkelingkomt.
Om een aanbeveling door deskundigen, op basis van de
huidige kennis,te bespoedigen werd besloten alsaanvulling op
het normale vergaderschema een strategische conferentie teorganiseren. Bij een strategische conferentie wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de benodigde achtergrondkennis bijde
deelnemers zelf aanwezig isendoor hen inbruikbarevorm tijdens de conferentie zal worden ingebracht. De conferentie is
erop gericht de ter plaatse aanwezige kennis envisies zogoed
mogelijk te benutten om tot zo bruikbaar mogelijke resultaten
te komen. De keuze van de deelnemers bepaalt hierbij dus de
omvangvanhetmetdeconferentie bestrekenveld.
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De commissiewasvanmening dat de aard van deproblematiek zich leende voor dit type bijeenkomst.Om eenevenwichtige vertegenwoordiging van relevant geachte disciplines te
verkrijgen en om een goede verhouding tussen onderzoekers en
mensen die in de praktijk normstelling moeten toepassen te
waarborgen, zijn naast de commissieleden ook eenaantal andere
deskundigenuitgenodigd.
De strategische conferentie vond plaats in september
1987. Het voorliggende tweede deeladvies van de commissie is
tendelegebaseerd opderesultatenvandiebijeenkomst.
De in dit deeladvies aanbevolen keuze van parameters
is zeker niet het laatste woord op dit gebied. Er isnog geen
sprake van echte consensus onderwetenschappers over decriteria die moetenworden gehanteerd bijhet kiezenvan parameters
om normstelling op te baseren. Ook wordt er nog volop gediscussieerd overdoelstellingenvoorhet (integrale)waterbeheer.
De aanbevolen parameters zijn in dit deeladvies niet
in detail uitgewerkt. Dat gebeurt in het derde deeladvies van
de commissie; dat advies gaat tevens nader inopdebruikbaarheidvandeparameters tenbehoevevannormstelling.
Het vaststellen van op de parameters gebaseerde normen
is een taak van de overheid; de Gezondheidsraad kan daarbij
over wetenschappelijke aspecten adviseren. Demaatschappelijke
toetsing is een taak voor maatschappelijke advieslichamen,
zoals de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne en de Raad voor
deWaterstaat.
1.3

Desamenstellingvandecommissie
De samenstelling van decommissie issinds de start in
1981 aan een aantal mutaties onderhevig geweest. Gedurende de
voorbereidingen van dit deeladvies was de Commissie Ecologischenormenwaterbeheer alsvolgt samengesteld:
drSParma -voorzitter
limnoloog;Limnologisch Instituut,Nieuwersluis
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drRLingeman-plaatsvervangend voorzitter
biofysicus; Vakgroep Fundamentele en Toegepaste
Oecologie,Universiteit vanAmsterdam
dr irTjSBlauw
limnoloog;ProvincialeWaterstaat Zeeland,Middelburg
drHWKroes-ambtelijk adviseur
aguatisch ecoloog; Ministerie van Volkshuisvesting,
RuimtelijkeOrdening enMilieubeheer,Leidschendam
drs ingPJdenOude-adviserend lid
limnoloog; voormalig medewerker Limnologisch Instituut,Nieuwersluis
drsPJ Schroevers
bioloog;RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum
drsACSmaal
aquatisch ecoloog;DienstGetijdewateren,Middelburg
irRVeeningen
limnoloog
drs IdeVries
aquatisch ecoloog;Waterloopkundig Laboratorium,Delft
drsDdeZwart -ambtelijk adviseur
ecotoxicoloog; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne,Bilthoven
drMJMMartens-secretaris
Gezondheidsraad, 's-Gravenhage
drsAJMurk -secretaris
Gezondheidsraad, 's-Gravenhage
De administratie van de commissie en het advies werd
verzorgd doormevrouwMIRoskam.
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BEÏNVLOEDING V A N A Q U A T I S C H E S Y S T E M E N DOOR D E M E N S

2.1

Verschuivingen in het gebruik van aquatische ecosystemen
De mens maakt reeds lange tijd opuiteenlopende wijzen
gebruik van aquatische ecosystemen. Voorbeelden daarvan zijn
gebruik ten behoeve van visserij, drinkwaterbereiding, landbouw (irrigatie-en beregeningswater), transport, als koelwater,afvoervanafvalstoffen enrecreatie.
In verband met deze functies heeft de mens aquatische
ecosystemen gewild en ongewild zowel morfologisch, chemisch,
fysisch als biologisch, sterk beïnvloed. Deze invloed had in
eerste instantie een differentiatie in typen aquatische ecosysteemtypen tot gevolg. Verschillen in gebruik en verschillende tradities indewijzevangebruik, toegevoegd aangeologisch, geografisch en klimatologisch bepaalde verschillen,
hebben geresulteerd in de ontwikkeling van uiteenlopende watertypen. Voor diverse typen wateren is beïnvloeding door de
mens dan ook een voorwaarde om te kunnen voortbestaan. Sloten
bijvoorbeeld zullenverlanden indienzeniet geschoondworden.
Met het toenemen van debevolkingsdichtheid endeverstedelijking, de schaalvergroting en intensivering van menselijke activiteiten, de rationalisering van de landbouw,deopkomst van grote industrieën en de ontwikkelingen in 'moderne'
huishoudens (met bijvoorbeeld (af)wasmachines en steeds meer
afval) heeft de beïnvloeding door demens niet langergeresulteerd in differentiatie maar in vervlakking van, enuniformiteit inwatertypen.Aquatische ecosystemen kunnen intoenemende mate niet meer naar behoren functioneren, noch ten behoeve
van natuurbehoud, noch ter vervulling van functies voor de

22

mens. Gebruiksmogelijkheden, zoals drinkwatervoorziening, visserij en recreatie,komen steedsmeer inhet gedrang.Het volledig uitsluiten in bepaalde aguatische ecosystemen van beïnvloeding door de mens is veelal niet meer mogelijk, bijvoorbeeld doordat diffuse verontreinigingen ook via de lucht een
gebied binnenkomen.
Het stellen van randvoorwaarden voor economische groei
-en daarmee belasting van ecosystemen -blijkt in onze economische context moeilijk te realiseren. Mensen komen in het
algemeen pas tot deerkenning vandenadelige gevolgenvanhun
handelen, als zij er zelf nadeel van ondervinden. Voor een
deel is dat terug tevoeren tot onbekendheid met deconsequenties van bepaald gebruik. Educatie blijkt noodzakelijk ommensen te motiveren met het milieu rekening te houden, en ze
duidelijk temakendatditmede inhuneigenbelangis.
Thans heeft demens door technologische ontwikkelingen
verschillende mogelijkheden gekregen om aquatische ecosystemen
zo te sturen en te beheren dat een gewenst resultaat op een
economisch aanvaardbare wijze wordt bereikt. De mens kan een
omgeving scheppen waarvan verwacht mag worden dat er zich een
bepaalde levensgemeenschap zal ontwikkelen (•natuurbouw').
Door actief ecologisch beheer kan getracht worden bepaalde
eigenschappen van een aquatisch systeem op een gewenste wijze
te beïnvloeden. Als voorbeelden hiervan kunnen het scheppen
van bepaalde gradiënten en het opnieuw introduceren van soorten worden genoemd. Ecosystemen kunnen, tegen hun autonome
ontwikkeling in, in een bepaald successiestadium gefixeerd
worden. Deze fixatie kan gewenst zijn ten behoeve vannatuurbehoud.
2.2

Belangrijke invloedenopaquatische ecosystemen

Verontreinigingen afkomstig van industrieën en huishoudens
Industrieën en huishoudens lozen allerlei stoffendie,
al dan niet via afvalwaterzuiveringsinstallaties, in aquatische ecosystemen terechtkomen. Industriële ondernemingen
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houden zich bezig met de produktie van zeer uiteenlopende,
vaak milieuvreemde stoffen. Bij de synthese van deze stoffen
worden over het algemeen ook niet bruikbare bijprodukten gevormd. Zowel de teproduceren stoffen als de bijproduktenkunnen in het milieu vrijkomen bij de produktieprocessen, bij
calamiteiten of na gebruik, als afval. Een deel van deze
stoffen komt rechtstreeks inhetwater terecht,eenander deel
op indirecte wijze door uitspoeling van de bodem ofviaatmosferische depositie.Dit heeft onder meer consequenties voor de
drinkwatervoorziening. Het wordt steeds duidelijker dat ook
emissies vanuit diffuse bronnen van grote invloed zijn op de
toestand vanhetoppervlaktewater enhetgrondwater.
Aquatische ecosystemen worden vanuit huishoudens belast met uiteenlopende, deels milieuvreemde stoffen (bijvoorbeeld uit schoonmaakmiddelen),nutriënten voor planten (zoals
fosfaten uit wasmiddelen) en organische stoffen. Vooral sinds
menselijke faeces niet meer op het land worden gebruikt maar
via riolen op oppervlaktewater worden geloosd, is de organische belasting van aquatische ecosystemen sterk toegenomen.
Deze belasting dringt men thans door het toepassen vanrioolwaterzuivering.
Niet alleen verontreinigingen die hun oorsprong in
eigen land hebben, zijn van invloed op aquatische ecosystemen
in Nederland. Ook stoffen zoals chloriden, nutriënten voor
planten en milieuvreemde stoffen die via grote rivieren ons
land binnenkomen, beïnvloeden Nederlandse wateren in grote
mate.
Een deel van de stoffen afkomstig uit binnen-en buitenland bereikt de aquatische ecosystemen via de lucht. Dit
geldt bijvoorbeeld in belangrijke mate voor verzurende stoffen
als gevolg van onder andere uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxide endergelijke.
Een speciale vorm van beïnvloeding is de thermische
belasting door het lozenvan koelwater.Ook het lozenvan grote hoeveelheden zoet water op zoutwatersystemeh kan gevolgen
hebben, doordat het zoutgehalte vanhet ontvangende waterverlaagdwordt.
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Landbouw
Onder grote economische druk vindt intensivering van
de landbouw plaats.Dit proces heeft veel ingrijpende gevolgen
vooraquatischeecosystemen.
De oorspronkelijk toegepaste bemestingsmethoden leidden tot grote verschillen in bemestingsgraad tussen gebieden.
Deze methoden hebben plaatsgemaakt voor een sterke overbemesting van een fors deel van het landbouwgebied. Grotehoeveelheden organische mest uit de intensieve veehouderij worden in
overmaat op het land uitgereden. Door afspoeling enuitspoeling van overtollige (kunst)mest en door atmosferisch transport van ammoniak uit de organische mest worden aquatische
ecosystemen beïnvloed. Als gevolg hiervan treedt nivellering
op, waardoor een aantal typen wateren wat betreft hunlevensgemeenschappen steeds meer op elkaar gaan lijken.Het eveneens
sterk toegenomen gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft geleid
tot een aanzienlijke belasting van aquatische ecosystemen met
dezestoffen.
Moderne landbouwmethoden vereisen over het algemeen
een aangepast beheer van hetwaterpeil.Dit heeft,naast grote
fluctuaties indewaterhuishouding, over het algemeen eenverlaging van hetwaterpeil tot gevolg.Hierdoor zijnveel vande
door hunvochtige karakter waardevolle gebiedenverdroogd,inclusief vennen en beekdalen. Bovendien neemt de mineralisatie
inde terrestrische bodem bijeenverlaagd waterpeil sterk toe
en daarmee de belasting van het water vanuit de omgeving met
voedingszouten. In perioden met dreigende watertekorten vindt
om landbouwkundige redenen wateraanvoer plaats. Het aangevoerde (gebiedsvreemde)water isafkomstig uit Rijn endeMaas
en wordt ongezuiverd ingelaten in grote delen van het landelijk gebied. Deze wateraanvoer heeft vooral gevolgen voor levensgemeenschappen dieafhankelijk zijnvan lokalewatertypen.
Het onderhoud van watergangen gebeurt tegenwoordig
steeds vaker machinaal. In het algemeen betekent dit dat het
schonen veel rigoreuzer gebeurt dan gunstig isvoor het aquatische ecosysteem. Nog ingrijpender is het plaatselijk toege-
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paste bestrijden vanwaterplanten met herbiciden.Dezemethode
kan, evenals het bestrijden van waterplanten door het uitzetten van graskarpers, verregaande gevolgen hebben voor de oorspronkelijke ecologischerelaties.
Infrastructuurenruimtelijke ordening
Ten behoeve van de scheepvaart en verhoging van de
veiligheid worden aquatische ecosystemen veranderd. Deze aanpassingen kunnen zeer ingrijpend zijn.Rivierenwordengekanaliseerd, sluizen gebouwd, havens aangelegd envaargeulen opde
juiste diepte gehouden door baggeren om transport over water
mogelijk temaken.Dijken worden verzwaard, degetijdebeweging
beïnvloed, zeearmen afgedamd en oeverbescherming aangelegd om
afkalving van de oevers tegen te gaan zowel ter bescherming
van het land als ter voorkoming van het ondiep worden vanwatergangen. De gevolgen van al deze ingrepen zijn zeer verschillend. Het verloren gaan van gradiënten envan natuurlijke
dynamiek, en het verminderen vandevariatie aan biotopenworden over het algemeen als negatief ervaren. Soms kunnenfysieke ingrepen ook tot een grotere variatie in biotopen leiden,
zoalsontwikkelingen inhet deltagebied latenzien.
De ontsluiting van voorheen moeilijk toegankelijkegebieden vergroot de mogelijkheden om aquatische ecosystemen op
ingrijpende wijze (bewust of onbewust) te beïnvloeden. Ook
hierdoor gaan van oudsher aanwezige gradiënten in het landschap en daarmee de verscheidenheid aan aquatisch ecosystemen
verloren.
Een doordachte ruimtelijke ordening en bewust gebruik
van infrastructurelewerken bieden echter ookmogelijkhedenom
variatie (door compartimentering) en gradiënten aan tebrengen
ineenlandschap.
Drinkwaterwinning
Bij het winnen van drinkwater kan het onttrekken van
grote hoeveelheden water aan het grondwater of aan kleinere
oppervlaktewateren een grote invloed op de waterhuishouding
hebben, en bijvoorbeeld leiden tot het verdrogen van beken.
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Infiltratie van Rijn-of Maaswater in van nature voedselarme
gebieden, zoals de duinen, leidt tot een grote voedseltoevoer
enkandaardoor lokalewatertypensterk beinvloeden (NBR87).
Visserij
Het intensiveren van het gebruik van aquatische ecosystemen ten behoeve van de beroepsvisserij speelt vooral een
rol in mariene ecosystemen. Sportvisserij speelt een rol in
binnenwateren, niet zozeer vanwege het onttrekken vanorganismen, maar door het uitzetten vanvissoorten dievan nature in
de desbetreffendewateren niet of niet indezeaantallenvoorkomen. Daardoor kunnen ecologische relaties sterk beïnvloed
worden.
Recreatie
Naast het sportvissen kunnen ook andere vormen van
recreatie van invloed zijn op aquatische ecosystemen. Voorbeelden zijn pleziervaart en recreëren op of aan plassen. De
voornaamste negatieve gevolgen van deze vorm van recreatie
zijn verstoring, vernietiging van biotopen door oeverbeschadiging,envervuiling.
Ontgronding
Door oppervlaktewinning van delfstoffen (zand, klei,
grond, veen) ontstaan oppervlaktewateren of verandert demorfologievandewateren.
2.3

Parallelle enconflicterendebelangen
Een bepaalde functie van een aquatisch ecosysteem zal
in het algemeen beter beschermd zijn indien de nagestreefde
normdoelstelling parallel loopt met de normdoelstellingen van
een of meer andere functies. Zo kunnen bijvoorbeeld de eisen
die worden gesteld aan de toestand vanwater waaruit drinkwater wordt gewonnen, gunstig zijnvoor het realiserenvan doelstellingen op het gebied van natuurbehoud. Een goede kwaliteit
van het aquatische ecosysteem is ook gewenst om debaggerspecie die bij het normale onderhoud van watergangen vrijkomt,

27

zonder problemen te kunnen gebruiken of elders tekunnendeponeren.Andere vormen van gebruik dievoor eendeel overeenkomstige eisen aan de toestand vanaquatische ecosystemen stellen
zijnvisserij, zwemmenenvolksgezondheid.
Afzien van een bepaald gebruik betekent dandusweliswaar dat de negatieve aspecten van dit gebruik buiten het
aquatische ecosysteem worden gehouden, maar dit betekent vanwege het wegvallen van parallelle belangen soms ookverminderingvanbescherming.
Soms zijn bepaalde functies per definitie onverenigbaar. Bijvoorbeeld afvoer van toxische stoffenmet gebruik ten
behoeve van de visserij, of de bemesting vanvoedselarmevennentenbehoevevandevisserijmet eennatuurbehoudsfunctie.
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HETBEHEERVANAQUATISCHE ECOSYSTEMEN

3.1

Verbreding van de doelstellingen van het waterkwaliteitsbeheer
De laatste 10 tot 15 jaar is de behoefte gegroeid om
naast mensgerichte overwegingen ook ecologische aspecten een
rol te laten spelen inhet beleid.Deadviesaanvraag over ecologische normen voor hetwaterbeheer,past ook indezeontwikkeling die resulteerde in een geleidelijke verbreding van de
doelstellingen ten aanzien van het beheer van aquatische ecosystemen. Deze verbreding en gedeeltelijk ook nieuwe benadering van het waterbeheer blijkt het duidelijkst uit drie belangrijkenota's:
Het tweedeenvooral hetderde IMP-Water.
Dewaterhuishouding vanNederland (tweede nota).
Omgaanmetwater.

In het eerste Indicatief Meerjarenprogramma Water
1975-1979 (IMP75) lag het accent op sanering van oppervlaktewater ten behoevevan gebruik door demens. Inhet tweede IMPWater 1980-1984 (IMP81)kwamermeernadruk teliggenop
'het verschaffen van gunstige omstandigheden voor het instandhouden of terugkrijgen van een zo natuurlijk mogelijke verscheidenheid vansoortenorganismenenaquatische ecosystemen*.
Het tweede IMP-Water onderscheidt twee groepen eisen
die aan oppervlaktewater gesteld kunnen worden: eisen gericht
op de bescherming van gebruiksfuncties voor de mens (zoals
gebruik als zwemwater, viswater, drinkwater, schelpdierwater
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en landbouwwater) en eisen gericht op de beschermingvan 'natuurfuncties'. De eisen gericht op de bescherming van gebruiksfuncties voor de mens zijn betrekkelijk volledig omschreven. Voor het beschermen van oppervlaktewater in zijn
'natuurlijke' toestand is het volgens het IMP essentieel dat
aquatische ecosystemen worden beschreven 'in termen van soortensamenstelling van de levensgemeenschap en in termen van de
dynamiek van het ecosysteem'. Dit betreft dus zowel destructurelealsfunctionele aspectenvanaquatischeecosystemen.
Het tweede IMP-Water geeft vervolgens een kader voor
het formuleren van ecologische doelstellingen voor oppervlaktewater ten behoeve van de bescherming en ontplooiing van de
'natuurfunctie' van aquatische ecosystemen. Er worden globaal
drie niveaus van bescherming onderscheiden: het laagste, het
middelste en het hoogste. De doelstellingen die aan deze niveau's worden verbonden, variëren van minimale eisen waaraan
alle oppervlaktewateren moeten voldoen tot denatuurlijke toestand (gedifferentieerd naarwatertype).
Het derde (en laatste) Indicatief Meerjarenprogramma
Water 1985-1989 (IMP85) omschrijft als algemeen doel van het
waterkwaliteitsbeleid:
Het zogoed mogelijk tot hun recht laten komenvande functies
die het water kan vervullen. Het gaat daarbij niet alleen om
direct op de mens gerichte belangen zoals drink-enindustriewatervoorziening en recreatie, maar ook, en in toenemende mate, om de bescherming van aquatische levensgemeenschappen. De
aandacht richt zich steeds meer ophet functioneren vanoppervlaktewater als onderdeel van het aquatische ecosysteem: een
samenhangend geheel van water, bodem en oevers en het bijbehorende planten-en dierenleven, alsmede op de beïnvloeding
vananderemilieucompartimenten.

Een aquatisch ecosysteem wordt hierbij in relatie tot andere
delen van een gebied beschouwd. De toestand van aquatische
ecosystemen wordt immers mede beïnvloed door bijvoorbeeld
depositie van stoffen vanuit de lucht (bijvoorbeeld van verzurende stoffen of lood) en door uitspoelen en afspoelen van
debodem (bijvoorbeeldvanmeststoffen).
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In de tweede nota 'Dewaterhuishouding van Nederland'
(VW85b) ligt het accent op de zorg voor de waterkwantiteit.
Daarnaast schenkt deze nota aandacht aan de samenhang tussen
kwaliteit en kwantiteit hetgeen aansluit bijdeverbreding van
de doelstellingen in het 2e en 3e IMP-Water. De Unie vanWaterschappen geeft in de vorm van het rapport 'Naar eensamenhangend oppervlaktewaterbeheer' (UvW87)een aanzet gegeven tot
het operationeel maken van de relatie tussen kwantiteitsbeheer
en kwaliteitsbeheer, een belangrijk aspect van integraal waterbeheer.
In de nota 'Omgaan met water' (VW85a) wordt de integrale benadering van het waterbeheer sterk gestimuleerd. Deze
nota bevat eenvisie ophetwaterbeheer voor de langetermijn.
Centraal indenota staat de 'watersysteembenadering':
Een watersysteembenadering stelt het watersysteem (inclusief
landsystemenwaar grondwater een essentieel onderdeel vanuitmaakt) centraal. De benadering beoogt via een integrale afweging de wensen van de samenleving ten aanzien van functies en
het functioneren van watersystemen (sectoren en facetten) op
een optimale wijze af te stemmen op de mogelijkheden van de
systemen met behulp van een technisch (infrastructuur)en juridische instrumentarium.

Onder eenwatersysteem verstaat denota:
Een geografisch afgebakend, samenhangend en functionerend geheel van oppervlaktewater, grondwater, onderwaterbodems,
oevers en technische infrastructuur,met inbegripvandedaarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, chemische en biologische kenmerken en processen. De
grenzen van een dergelijk watersysteem worden in de eerste
plaats bepaald op grond van morfologische, ecologische en
functionele samenhang.

Basiskwaliteit
Het tweede IMP-Water introduceert het begrip 'basiskwaliteit'.Met de basiskwaliteit wordt een zekere bescherming
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van zowel menselijke gebruiksfuncties als van aquatische levensgemeenschappen nagestreefd. De eisen die aan de basiskwaliteit worden gesteld, zijn inprincipe gelijk voor alle typen
aquatische ecosystemen. Ook het derde IMP-Water kent een belangrijke roltoeaanhet begrip 'basiskwaliteit'*.
De basiskwaliteit wordt inhet derde IMP-Water omschrevenals:
een zodanige kwaliteit van het oppervlaktewater dat het ter
plaatse enelders
geen overlast (met name stank) voor de omgeving veroorzaakt enernietvervuilduitziet;
levenskansen biedt voor aquatische levensgemeenschappen waarvan ook hogere organismen, zoals diverse vissoorten, deel uit kunnen maken en tevens ecologische
belangen buiten het water (bijvoorbeeld vogels en
zoogdierendiewaterdieren consumeren)beschermt;
mogelijkheden biedt voor bepaalde vormen van menselijk
gebruik van het oppervlaktewater waarvoor geen specifiekewaterkwaliteitsdoelstellingen gelden.

Ook de bovenstaande omschrijving gaat uit van 'oppervlaktewater' als het samenhangende geheel van water, bodem,
oevers en het hierbij behorende planten-en dierenleven. Hoewel de basiskwaliteit zich dus richt op de toestand van het
gehele aquatische ecosysteem, bieden dehuidigewaardenvande
basiskwaliteit nog geen garantie voor een aanvaardbare toestandvandewaterbodem.
Bij het beschrijven van normdoelstellingen die verder
gaan dan de 'basiskwaliteit' onderscheidt ook het derde IMPWater twee lijnen. Voor de ene lijn, de bescherming van specifieke, mensgerichte functies die het oppervlaktewater vervult, bestaan er reeds uitgewerkte normdoelstellingen.Voor de
lijn die gericht isopde bescherming en ontplooiing vanaquatische ecosystemen, is de aanzet van het tweede IMP-Water naDe basiskwaliteit heeft uitsluitend betrekking op zoet
oppervlaktewater. Voor zoute getijdewateren, zoalsestuaria, kustwateren en devolle zee,isdebasiskwaliteit nog niet uitgewerkt. Wel bestaat er een aanzet
voor het opstellen van referentiewaarden van fysische
en chemische toestandsparameters voor Nederlandse
zoutewateren (Eck85).
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der uitgewerkt door speciaal daartoe ingestelde de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(CUWVO). Het derde IMP-Water stelt evenwel, dat het beeld van
de parameters die het meest geschikt zijn voor ecologische
normstelling ten behoeve van het waterbeheer, nog ontbreekt.
Het rapport 'Ecologische normdoelstellingen voor Nederlandse
oppervlaktewateren' (CUWV086) maakt een voorlopige keuze van
parameters om de ecologische normdoelstellingen optebaseren.
In dit rapport worden zestien watertypen beschreven. Voor elk
watertype zijn ecologische normdoelstellingen geformuleerd.
Daar oppervlaktewater niet alleen natuurgerichte functies
vervult, zijn de eerder genoemde drie beschermingsniveau's
onderscheiden. Het hoogste niveau wordt gelijk gesteld met de
natuurlijke toestand; het laagste niveau komt overeen met de
basiskwaliteit. De gedetailleerde uitwerking van de normdoelstellingen wordt nadrukkelijk overgelaten aan de regionale
waterbeheerders.
De groeiende maatschappelijke en politieke belangstelling voor de bescherming vanaquatische ecosystemen hebbennog
niet geleid tot het uitkristalliseren van concretebeleidsdoelen; dit in tegenstelling tot de bescherming van de functies
voor de mens. Het is niet mogelijk om concrete doelstellingen
voor de bescherming van aquatische ecosystemen uitsluitend aan
de eigenschappen van aquatische ecosystemen zelf te ontlenen.
Doelstellingen zijn gebaseerd op beleidsmatige keuzen,endeze
keuzen kunnen tussen verschillende beheerders sterk verschillen. Bovendien kan het beleid tenaanzien vanwaterkwaliteitsbeheer veranderen door verschuivingen in politieke opvattingen. Daarnaast wordt enige inconsistentie in het waterkwaliteitsbeheer veroorzaakt door verschillen in strategie tussen
de verschillende overheden diemet het beheer temakenhebben.
Indien duidelijke beleidsdoelen ontbreken zal voornamelijk ad
hoc worden gereageerd op bedreigingen of opmilieu-incidenten.
Dit wil niet zeggen dat er niet gestreefd moetworden naar een
vlotte pragmatische aanpak.Vanwezenlijk belang isechterwel
dat het perspectief opde lange termijn niet uit het oogwordt
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verloren.
Met het ontwikkelen van de normdoelstellingen vooroppervlaktewater schept de centrale overheid eenduidelijk kader
waarbinnen de regionale waterbeheerders de lokale doelstellingen kunnen concretiseren. Het derde IMP-Water stelt hierover:
De hantering van ecologische kwaliteitsdoelstellingen voor
afzonderlijke wateren is op de eerste plaats de taak van de
waterkwaliteitsbeherende instanties, namelijk de provincies
die waterkwaliteitsplannen opstellen en de waterschappen die
beheersplannen maken en Rijkswaterstaat voor zover het de
rijkswateren betreft. De formulering van de doelstellingen is
ook zodanig, dat weliswaar duidelijke hulpmiddelen worden geboden voor het door dewaterbeheerder tevormen beleid, endat
meestal ook wordt aangegeven in welke richting keuzen moeten
gaan, maar dat de uiteindelijke keuze en de nadere uitwerking
daarvan, per water open wordt gelaten. De praktijkkennis die
hiermee in de komende jarenwordt opgedaan zal te zijner tijd
weer gebruikt worden om deze ecologische kwaliteitsdoelstellingenaantepassenenaantevullen.

Op dit ogenblik zijn in voorbereiding de derde nota
Waterhuishouding (1988), het Nationaal Milieubeleidsplan
(1988), het Natuurbeleidsplan (1988) en de vierde nota Ruimtelijke Ordening (1988). Naar verwachting zullen deze nota's
aandacht besteden aan ecologische normdoelstellingen. De integrale benadering van het milieubeheer zal indeze nota's een
belangrijke rolspelen.
Ondanks het bestaan van grensoverschrijdende vervuiling blijft ook de blik van de centrale overheid vaak noodgedwongen beperkt tot Nederland. Het blijkt zeer moeizaam om op
redelijke termijn internationale overeenstemming over maatregelen te bereiken.Ditwordt medeveroorzaakt door het bestaan
van verschillen in maatschappelijke waardering van aquatische
ecosystemen indeverschillende landen.Toch acht de commissie
het van wezenlijk belang dat ook in internationaal verband de
ontwikkeling van ecologische normen wordt gestimuleerd en op
elkaar afgestemd.

35

3.2

Ecologische normen enwaterbeheer
De term ecologische norm wordt in de praktijk opverschillendewijzengeïnterpreteerd (Mu87),namelijkals:
Ecologische normen zoals gedefinieerd in het eerste
deeladviesvandecommissie:
Algemene regel met betrekking tot één ecologische
grootheid met een bepaalde mate van bindendheid, al
dannietmede inkwantitatieve termenuitgedrukt.

Volgens deze definitie, die ook in dit deeladvies
wordt gehanteerd, zijn normen gebaseerd op kwantificeerbare eigenschappen waarmee een ecosysteem geheel
of gedeeltelijk kan worden beschreven. Ook normen ten
behoeve van gebruiksfuncties voor de mens kunnen met
behulpvanecologische parameterswordenbeschreven.
Ecologisch onderbouwdenorm.
Ecologisch onderbouwde normen worden vastgesteld met
behulp van ecologische kennis.Ook normen ten behoeve
van gebruiksfuncties van ecosystemen voor demenskunnen met ecologische kennis worden onderbouwd. Ecologisch onderbouwde normen kunnen bijvoorbeeld de vorm
hebbenvanemissienormen.
Natuurgerichtenormen.
Natuurgerichte normen verwijzen naar de doelstelling
waartoe ze zijn opgesteld, namelijk natuurbehoud-en
bescherming.

Het gebruikvanecologische normen
Ecologische normen zijn opverschillende wijzen bruikbaar in het waterbeheer. Het gebruik hoeft zeker niet beperkt
te blijven tot doelstellingen gericht opnatuurbehoud. Ook ter
bescherming van functies voor demens,als zwemwater enviswater, kunnen ecologische normenworden gehanteerd, bijvoorbeeld
incombinatiemetemissienormen.
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Ecologische normen zijn als instrument inzetbaar bij
verschillende aspecten van het beheer van aquatische ecosystemen. Op de eerste plaats terverwezenlijkingvan beleidsdoelen
met betrekking tot debescherming vannatuur enmilieu.Dit is
geheel in lijn met de aanzet tot ecologische normdoelstellingen van de CUWVO: de referentie voor de doelstellingen op
het hoogste niveau dat deze commissie onderscheidt is de 'natuurlijketoestand'.
De tweede gebruiksmogelijkheid van ecologische normen
betreft de bescherming van functies gerelateerd aan direct op
de mens gerichte belangen. De uitbreiding van traditionele
kwaliteitsnormen naar kenmerken die het functionerenvanaquatische ecosystemen beschrijven, is vooral van belang voor gebruiksvormen die van dit functioneren afhankelijk zijn:visserijenschelpdierteelt,enookbepaaldevormenvanrecreatie.
Ten derde sluit het gebruik van ecologische normen in
het bijzonder aan bij het steeds meer integrale karakter van
het waterbeheer: zowel de afstemming van het beheer op een
integrale beschouwing van kenmerken (fysisch, chemisch, biologisch) en onderdelen (water, waterbodem, oever) als het
strevennaar integratievangebruiksvormen.
Een integraal waterbeheer gaat uit van verenigbaarheid van functies,althans vanhet niet a priori strijdig zijn
ervan. In die situatie is de formulering van afzonderlijke
normdoelstellingen voor te onderscheiden beleidsdoelen minder
wenselijk. Het formuleren van ecologische normdoelstellingen,
gedifferentieerd naar watertypen of combinaties van functies,
is dan gericht op het ontwikkelen van de potenties van aquatische ecosystemen voor het optimaal vervullen van de verscheidene functies. Bij het opstellen van normen voor dit
multifunctioneel beheer is een volledige beschouwing van kenmerken en functioneren van aquatische ecosystemen meer opzijn
plaats dan bij een beheer dat zich richt op de maximalisatie
vaneenafzonderlijkefunctie.
De in hoofdstuk 4 te noemen parameters zijn niet speciaal gericht op gebruik voor een bepaalde doelstelling. De
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keuze van de parameters is tamelijk breed gehouden en gericht
op het beschrijven van aquatische ecosystemen inhetalgemeen,
met het oog op normstelling. Pas bij het invullen van deparameters en het stellen van de normen, is het van belang te
wetenwatdedoelstellingenzijn.
3.3

Typologie

Aquatische ecosystemen kunnen onderling enorm verschillen. Deze verschillen hebben betrekking hebben op de omvang, diepte, grondsoort, hydraulica, kenmerken van delevensgemeenschap, de aard en intensiteit van ecologische processen,
enzovoort. Als gevolg van deze verschillen kan eenzelfde ingreep inverschillende ecosystemen zeer uiteenlopende effecten
veroorzaken. Desondanks is de in het IMP-Water geformuleerde
basiskwaliteit geldig voor alle watertypen. Inmiddels is het
inzicht gerijpt dat bij een verdere aanscherping van, in het
bijzonder natuurgerichte, normdoelstellingen een differentiatie naar watertype moet plaatsvinden. Daartoe is een typologie van aquatische ecosystemen nodig. De CUWVO, bijvoorbeeld, heeft bij het formuleren vannormdoelstellingen gekozen
voor het indelen van Nederlandse oppervlaktewateren in een
beperkt aantal (hoofd)typen die gemakkelijk te definiëren en
goed teherkennenzijn.
Over de vraag met welke criteria deNederlandse oppervlaktewateren in typen moeten worden ingedeeld, bestaat echter
nog steeds discussie. Deze indeling is mede afhankelijk van
het doel dat men met deze indeling beoogt.De indeling die de
CUWVO heeft gehanteerd in het kader van de bescherming van
oppervlaktewater,voldoet aandevolgendedrievoorwaarden:
de indeling moet redelijk stabiel zijn ten overstaan
van maatregelen in het waterkwaliteitsbeheer. Dit wil
zeggen dat veranderingen ten gevolge van dergelijke
maatregelen niet mogen leiden tot een andere classificatievaneenoppervlaktewater;
de indeling moet uitdrukkelijk rekening houden met de
van nature aanwezige verschillen tussen oppervlaktewateren en inveelminderematemet verschillen inhet
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huidigegebruik doordemens;
de indeling moet niet worden gebaseerd opde parameter
waarop uiteindelijk de normdoelstelling zalwordengebaseerd. Hiermee worden cirkelredeneringen voorkomen
in de trant van: 'de ecologische normdoelstelling voor
waterenwaarin zalmenvoorkomen isdat er (onderandere)zalmen invoorkomen*.
Een gevolg van deze voorwaarden is dat de indeling
vooral gebaseerd wordt op morfologische en hydrologische
grootheden.
In de commissie is het onderwerp typologie in relatie
tot ecologische normstelling uitvoerig aan deorde geweest.De
commissie meent dat ten behoevevan zinvolle ecologische normstelling, aquatische ecosystemen moeten worden ingedeeld in
een aantal typen. Aan deze verschillende typen aquatische
ecosystemen kunnen vervolgens ecologische normen worden verbonden. Hiertoe kiest men vooraf beoordelingscriteria. De
CUWVO, bijvoorbeeld, heeft ten behoeve van de bescherming van
aquatische ecosystemen de natuurlijke verscheidenheid als
uitgangspunt voor de beoordeling. Indien ecologische normstelling dient ter bescherming van gebruiksfuncties voor de
mens,danwordtvanheelanderebeoordelingscriteria uitgegaan.
Bij de keuze van parameters om ecologische normstelling op te baseren, en bij deuiteindelijke normen,moetworden ingespeeld op devan naturevoorkomende verschillen tussen
aquatische ecosystemen. Aan parameters die in alle typen ecosystemen voorkomen (universele ecosysteemparameters), moeten
verschillende waarden worden toegekend, afhankelijk van het
betreffende type aquatisch ecosysteem. Voorbeelden van deze
parameters zijnzuurstofgehalteenzuurgraad(pH).
Bepaalde parameters komen niet voor of zijn niet relevant in alle typen aquatische ecosystemen. Soms zijn deze
parameters te gebruiken in een algemeen gestelde norm, bijvoorbeeld 'de samenstelling van de levensgemeenschap'. Voor
ieder type aquatisch ecosysteem moeten deze parameters danaf-
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zonderlijk worden ingevuld. Voor plassen kan een parameter
zinvol zijn die betrekking heeft ophet fytoplankton. Inbeken
is deze keus minder zinvol, gezien de geringe functionele betekenis van die fytoplankton in beken heeft. In die situatie
gaan de gedachten eerder uit naar eenparameter die betrekking
heeft opdemacrofauna.
Verder kan gebruik worden gemaakt van parameters die
niet voor alle typen aquatische ecosystemen worden gebruikt,
maar alleen voor de aquatische ecosystemen waarvoor ze relevant zijn. Voor andere systemen worden dan geheel andere parametersgebruikt.
3.4

Soortenparameters
Bij de keuze van deparameters om aquatischeecosystemen te beschrijven (met het oog op ecologische normstelling),
kan onderscheid worden gemaakt tussen sturende parameters,
conditionerende parameters enresponsparameters.
Sturende parameters werken van buitenaf op het systeem in. Deze parameters worden bewust of onbewust
door de mens beïnvloed. Voorbeelden: de toevoerof
onttrekking vanwater, belasting met stoffenvanuit de
atmosfeer.
Conditionerende parameters zijn eigenschappen van het
ecosysteem zelf die de samenstelling enhetfunctionerenvan de levensgemeenschap (mede) bepalen.Voorbeelden: morfologische eigenschappen, hydraulica, de chemische samenstellingvanwater en onderwaterbodem.
Responsparameters zijn eigenschappen van het systeem
die worden beïnvloed door de sturende en conditionerende parameters. Voorbeelden: samenstelling van de
levensgemeenschap, snelheid van de kringloop van nutriënten,diversiteit,veerkracht.
Het onderscheid tussen sturende en conditionerende
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parameters is afhankelijk van de gehanteerde begrenzing van
het aquatische ecosysteem. Zo is de belasting met stoffen
vanuit de onderwaterbodem in de ene beschouwing een sturende
factor, maar in een andere beschouwing een conditionerende
factor.
Het onderscheid tussen conditionerende en responsparameters is eveneens afhankelijk van de wijze waarop het ecosysteem wordt beschouwd. De zuurgraad kanvoor bepaaldeaspecten van een aquatisch ecosysteem worden gezien als eenconditionerende parameter, maar is tevens een responsparameter bij
uitstek. Hetzelfde geldt voor het zuurstofgehalte. Beheersdoelen van het natuurbeheer worden over het algemeen uitgedrukt in responsparameters; bijvoorbeeld de bescherming van
een specifieke flora of fauna. Vanwege de hierboven geschetste onduidelijkheden gaat de commissie niet van deze indeling
uit.
Een ander onderscheid is dat tussen biotische en
abiotische parameters. Bij welke type parameters men het
zwaartepunt legt, is mede afhankelijk van de doelstellingen
diemenmetdenormstellingvoor ogenheeft.
In de praktijk worden veel problemen bij pogingen een
samenhangend normenstelsel op te stellen veroorzaakt doordat
ecosystemen hoofdzakelijk vanuit twee verschillende invalshoeken worden bestudeerd. Deze gezichtspunten benadrukken verschillende aspecten van (aquatische) ecosystemen, namelijk
enerzijds de structuur en daarnaast de processen die zich in
ecosystemen afspelen.Geen van deze afzonderlijke invalshoeken
geeft echter 'de' beschrijving van een ecosysteem. Bijhetbestuderen van specifieke vraagstukken is het onvermijdelijkdat
een wetenschapper zich richt op een bepaald aspect van een
ecosysteem. Indien men zichechter richt ophet ecosysteem als
geheel, dan dienen de verschillende invalshoeken als complementair ennietalsonverenigbaar tewordenbeschouwd.
De door de commissie aanbevolen parameters vormen een
combinatie van zowel biotische als abiotische, en zowel
'structuur'als 'proces'parameters.
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3.5

Criteriavoor dekeuzevandeparameters
Bij de keuze van parameters voor ecologische normstelling, spelen verschillende impliciete en expliciete overwegingen een rol.Deze criteria zijn soms persoonsgebonden en
vaak tijdgebonden. Bijde keuzevan de in hoofdstuk 4genoemde
parameters hebbendevolgende criteria eenrolgespeeld:
Beschrijvendheid.
De gekozen parameter moet een zoduidelijk envolledig
mogelijke karakterisering geven van een bepaald aspect
vanhet ecosysteem.
Ecologische relevantie.
De parameter is waardevoller naarmate de betekenis op
ecosysteemniveau toeneemt.Dit is zeker van belang bij
gebruik inintegraal ofmultifunctioneel beheer.
Relevantievoordedoelstelling.
Er moet een duidelijke relatie bestaan tussen de te
stellen norm en het tebereiken doel.De gekozenparameter moet zo goed mogelijk bij de nagestreefde doelstellingaansluiten.
Stuurbaarheid.
Ermoet eenduidelijke relatiebestaantussendegekozen parameter en een beheersbare invloed.Deparameter
moet stuurbaarzijn.
Uitvoerbaarheid.
De betreffende parameter moet betrouwbaar entegenrelatief geringe inspanning en kosten, kwantificeerbaar
enmeetbaar zijn of binnen redelijke termijn (bijvoorbeeld 5jaar)aandezevoorwaardenvoldoen.
Inzichtelijkheid.
De parameter moet inzichtelijk zijn voor andere dan
vakgenoten. Er kan dan gebruik van worden gemaakt bij
voorlichting en onderwijs en bij maatschappelijke
gedachtenvorming.
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KEUZEVANDEPARAMETERS

Dit hoofdstuk beveelt parameters aan die kunnenworden
gebruikt om aquatische ecosystemen te beschrijven.Dezeaanbeveling is in sterke mate gebaseerd op de in hoofdstuk 1genoemde strategische conferentie.De aanbevolen parametersworden in dit deeladvies niet gedetailleerd uitgewerkt. Dat gebeurtuitgebreid inhetderdedeeladvies.
De concrete uitwerking van de parameters is voor een
deel afhankelijk van het type aquatische ecosysteem waarvoor
normen gesteld worden, en in sommige gevallen zelfs van het
individuele aquatische ecosysteem. De gedetailleerde invulling
van de parameters kan in dat geval alleen door de regionale
waterbeheerderswordengedaan.
De hierna opgesomde, aanbevolen parameters betreffen
de:
fysischestructuur,
chemischestructuur,
biologischestructuur,
fysischeprocessen,
chemische enbiologischeprocessen,
vanaquatischeecosystemen.
FYSISCHE STRUCTUUR
DEMATEVANONTWIKKELINGVANDEOEVER
Bij deze parameter spelen zowel de oeverlengte als de
aanwezigheid van een oeverzone een rol. Dit geldt
evenzeer voor de ontwikkeling van de oeverlengte van
meren als voor de mate van kanalisatie van beken. De
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ontwikkeling van de oeverlengte van een meer is de
verhouding van de gemeten lengte ten opzichte van de
kortst mogelijke lengte bij hetzelfde oppervlak. Een
goede ontwikkeling van de oever draagt bijtot demate
vanruimtelijkevariatie.
HETLICHTKLIMAAT
De diepte tot waar licht doordringt en de kleur van
het doorvallende licht worden beïnvloed door de inhet
water zwevende deeltjes, door opgeloste stoffen en
door het absorptiespectrum van water zelf. Het lichtregiem stuurt onder meer de primaire produktie. Een
eenvoudig middel om een globale indruk te krijgen van
de diepte tot waar het licht doordringt is de zogenoemde Secchi-schijf. Voor een gedetailleerd, kwantitatief beeld van het lichtklimaat zijn gecompliceerder
methodenbeschikbaar.
DETEMPERATUUR
De temperatuur heeft invloed op de reactiesnelheid van
chemische en biochemische processen. Dit werkt door in
de fotosynthese, de respiratie, en inhetactiviteitspatroon van organismen. Bovendien oefent de temperatuur een sterke invloed uit opomgevingsfactoren zoals
bijvoorbeeld het zuurstofregiem. In de diepere wateren
in klimatologisch gematigde streken ontstaat indezomer een gradiënt in de temperatuur (temperatuurstratificatie), die een grote stabiliteit van de waterkolomveroorzaakt.
DEHABITATDIVERSITEIT
Aquatische ecosystemen met een grote ruimtelijke variatie kunnen veel verschillende organismen een geschikte habitat bieden. De eerder genoemde ontwikkeling van de oeverlengte,devariatie indiepte enmorfologische gradiënten inhet aquatisch systeem bepalen
in hoge mate de ontwikkeling vanwaterplanten endaardoorvansoorten inhetalgemeen.
DEAARDENSTRUCTUURVANDEWATERBODEM
Het belang van de waterbodem voor het aquatische ecosysteem is pas sinds kort voldoende onderkend. Relevante aspecten van de waterbodem zijn de gelaagdheid
van de bodem, de korrelgrootte in verhouding tot het
gehalte aan organische stof, de morfologie en de samenstelling (medeafhankelijk vanhet bodemtype).
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CHEMISCHE STRUCTUUR
DEMACRO-IONENSAMENSTELLING
De verhoudingen tussen de ionen die in relatief hoge
concentratie in een aquatisch systeem aanwezig zijn
(macro-ionen,namelijkK+,Na + ,Mg + ,Ca+,SO~,Cl - ,
HCO3), karakteriseren een bepaald systeem. Een
algemene indruk wordt verkregen door het bepalen van
het elektrische geleidingsvermogen (EGV) van het water. Daarnaast kunnen de concentraties van specifieke
ionenwordenbepaald.
DECONCENTRATIEENDEBESCHIKBAARHEIDVANNUTRIËNTEN
De produktie van organische stof (celmateriaal) door
autotrofe organismen wordt, naast koolzuur, licht en
temperatuur, vooral door de macronutriënten met stikstof (N),fosfor (P) en silicium (Si)bepaald. Debeschikbaarheid van nutriënten voor organismen is mede
afhankelijk vandechemischevormvandeverbindingen.
DECONCENTRATIEENDEEFFECTENVANTOXISCHESTOFFEN
Bij het gebruik van deze parameter is het belangrijk
dat er naast de concentratie en de toxiciteit ookrekening gehouden wordt met de biologisch actieve speciatievorm en met de mogelijke combinatiewerking van
de toxicanten. De normering kan in principe gebaseerd
worden op in-situ waarneembare biologische effecten
en/of op het gehalte aan microverontreinigingen in
organismen.
DE ZUURGRAAD
De zuurgraad (pH) is sterk bepalend (conditionerend)
voor de samenstelling van het biotische deel van een
aquatisch ecosysteem, onder andere via het beïnvloeden
van bepaalde fysische en chemische processen in het
oppervlaktewater. De pH heeft bijvoorbeeld invloed op:
het mobiliseren dan wel immobiliseren van metalen in
het sediment, de redoxpotentiaal, de chemische vorm
waarin bepaalde stoffen voorkomen, het ontstaan van
een neerslag van calcium carbonaat met fosfaat,enzovoort. De resulterende zuurgraad van het water is
sterk afhankelijk van de pH-buffercapaciteit van een
systeem.
HET ZUURSTOFGEHALTE
Deze parameter vormt zowel een afspiegeling vanallerlei processen (zoals de produktie door algenenmacrofyten) die zich afspelen in een aquatisch ecosysteem,
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als een voorwaarde voor het functioneren ervan (organismenhebbenzuurstof nodig).
HETGEHALTEAANORGANISCHESTOF
Dood organisch materiaal, in de vorm van deeltjes of
opgelost, kanworden afgebroken door organismen.Omdat
deze afbraak samengaat met zuurstofverbruik, kan een
grote belasting van een aquatisch ecosysteem metorganische stof ingrijpende gevolgen hebben voor de zuurstofhuishouding.

BIOLOGISCHE STRUCTUUR
DESAMENSTELLINGVAN DEGEMEENSCHAP
Deze zeer algemene parameter moet voor ieder aquatische ecosysteem afzonderlijk worden ingevuld. Bijde
beschrijving van de samenstelling van de levensgemeenschap wordt meestal de soort als basiseenheid gebruikt. Afhankelijk van de aard van de probleemstelling kan men de aandacht verschuiven naar taxa van
lagere of hogere orde.Afhankelijk van specifieke beschermingsdoelstellingen kan de parameter bijvoorbeeld
nader worden gedefinieerd als het voorkomen van bepaalde warmbloedige predatoren, of het aantal van
specifieke of zeldzame soorten. De commissie beveelt
het gebruik van de volgende twee parameters expliciet
aan:
aDesamenstelling vandealgengemeenschap.
bDesamenstelling vandevispopulatie.
DESAMENSTELLINGVAN DEALGENGEMEENSCHAP
Algen vervullen een centrale rol in bepaalde typen
aquatische ecosystemen. Als afspiegeling van de fytoplanktonsamenstelling kan deverhouding tussen deverschillende pigmentenwordengebruikt.
DESAMENSTELLINGVANDEVISPOPULATIE
Inde meeste aquatische ecosystemen komenvissenvoor.
De samenstelling van de vispopulatie is typerend voor
het desbetreffende ecosysteem en kan bovendien als
maatwordengebruiktvoordetoestand vanhetsysteem.
INDICATORSOORTEN
Bepaalde aspecten van het functioneren van aquatische
ecosystemen worden weerspiegeld in de aanwezigheid van
bepaalde soorten, de zogenoemde indicatorsoorten.
Voorbeelden hiervan zijn de indicatie van de trofiegraad door autotrofe organismen en de indicatie vande
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saprobie (belasting met organische stof)inbekendoor
macrofauna.
INDICATORKENMERKEN,ANDERSDANDEAAN-OFAFWEZIGHEID
VANSOORTEN
De toestand waarin een aguatisch ecosysteem verkeert,
kan voor bepaalde aspecten worden afgelezen aan kenmerken als enzymactiviteit, strainparameters (bijvoorbeeld conditie van organismen), het verloop van het
zuurstofgehalte gedurende 24 uur, lichaamsafwijkingen
vanorganismen,enzovoort.
DEDIVERSITEIT INFUNCTIONELEZIN
De diversiteit van functionele eenheden* kan informatie over de mate van ontwikkeling van een ecosysteem
(onder andere het successiestadium) en over de opbouw
van voedselketens. Een voorbeeld is de samenstelling
van de bodemfauna in mariene wateren: wordt deze gedomineerd door suspensie-eters als mosselen of door
sediment-eters als wormen? In zoete wateren kan het
eerste trofische niveau geheel door macrofyten (en
epifyten) worden gedomineerd dan wel uitsluitend uit
fytoplankton bestaan. Ook de verdere opbouw van de
voedselketen kansterkverschillen.
DEDICHTHEIDVANDEALGENGEMEENSCHAP
De hoeveelheid algenbiomassa is in de meeste aquatische ecosystemen essentieel voor de samenstelling
van de hogere trofische niveaus en voor het functioneren van het systeem. Het gehalte aan algen kan
rechtstreeks worden bepaald of via de gehalten aan
chlorofyl-a.
DERUIMTELIJKEOPBOUWVANDEVEGETATIE
De structuur van de vegetatie beïnvloedt de verdere
samenstelling van een levensgemeenschap. Aspecten van
de ruimtelijke opbouw van de vegetatie in aquatische
ecosystemen zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van
drijflagen of de bedekking met macrofyten versus het
oppervlakaanopenwater.

Fu-nctionele eenheden zijn groepen van taxa die gebruik
maken van overeenkomstige levensvoorwaarden ('resources').
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FYSISCHEPROCESSEN
DEWATERBALANS
Deaardvanhydrologische relatiesvanaquatischesystemen met de omgeving zijn kenmerkend voor het type
ecosysteem. Posten van de waterbalans zijn neerslag,
verdamping, kwel, infiltratie, aan-en afvoer en berging.Uit dewaterbalans kunnen gecombineerd metandere parameters (morfologie en concentratie aannutriënten) belangrijke kenmerken worden afgeleid zoals verblijftijd en nutriëntenbelasting. Een niet statische
waterbalans (waterhuishoudingsmodel) is gebaseerd op
de fluctuaties in de tijd van de verschillende posten
(bijvoorbeeld peilvariaties). Dergelijke modellen geven informatie over hydrologische fluctuaties bijvoorbeeld fluctuaties in de afvoer, fluctuaties inhetminimale waterpeil (waardoor aquatische ecosystemen
zelfsfrequent kunnendroogvallen)engetij.
HYDRODYNAMISCHE KENMERKEN
Het gaat hierbij om parameters die temakenhebbenmet
de waterbeweging. Te denken valt daarbij aan de
stroomsnelheid, golfbewegingen, turbulenties, dichtheidsstromingen, enzovoort, die van groot belang zijn
voor de structuur van de levensgemeenschap, demorfologievanhetwaterbekken enhet internestoftransport.

CHEMISCHEENBIOLOGISCHE PROCESSEN
KOOLSTOF-,ZUURSTOF-,STIKSTOF-EN FOSFOR-BUDGETTEN
De turnover van organische stof en mineralen, dat wil
zeggen de intensiteit van processen alsproduktie,omzetting en mineralisatie ten opzichte van de hoeveelheid mineralen is een belangrijk aspect voor hetfunctioneren van een ecosysteem. Het bepaalt mede de gevoeligheid voor veranderingen in de belasting met nutriënten. Vooral de budgetten van koolstof (C),zuurstof (O), stikstof (N) en fosfor (P) tonen het relatieve belang van organismen en processen binnen een
systeem en de onderlinge voedselrelaties. Voor dit
doel worden de verdeling van de biomassa en de stofstromen vooral gekwantificeerd in termen van het element koolstof (C).Budgetten lenen zich ook voor modelmatige bewerkingvandeeffectenvaningrepen.
DEPRIMAIREPRODUKTIE
De primaire produktie is een centraal proces in ecosystemen.De grootte van deproduktie endeproduktie-
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verhouding tussen verschillende autotrofe groepen
(bijvoorbeeld fytoplankton, epifyten en macrofyten)
verschillen echter sterk tussen verschillende aquatische ecosystemen en zijn afhankelijk van de omstandigheden. Ook de verhouding tussen primaire produktie
ter plaatse en invoer van buiten het systeem geproduceerd organisch materiaal zijn typerend voor een bepaald ecosysteem ofvoor eenspecifiekesituatie.
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A

BRIEF VAN DE VCRMH AANDEMINISTER VANVOLKSGEZONDHEID
ENMILIEUHYGIENE

Aan:

deMinister vanVolksgezondheid
enMilieuhygiëne
drLGinjaar
Leidschendani

Voorburg, 15maart 1979
Mijnheer deMinister,
Reeds,in zijn commentaar op de Nota milieuhygiënische normen
1976 (p.18) kwam de Raad tot de conclusie dat,veel meer dan
tot nu toe, aandacht moet worden geschonken aan hetvaststellen van doelstellingen voor de handhaving van de verscheidenheid van aquatische milieus. Het stellen van normen voor de
waterkwaliteit op ecologische grondslag is daarbij van grote
betekenis.
Tot nu toe onbreekt echter dezenormstelling voor hetwaterbeheer op ecologische grondslag. De grenswaarden voor dewaterkwaliteit uit Tabel 1opp.58vandeNormennota,die ondermeer
afkomstig zijn uit het IMP-water, zijn immers gebruiksnormen
en beogen niet een ecologisch verantwoord waterbeheer. Hetzelfde geldt voor denormen diedeGezondheidsraad heeftopgesteld voor zwem-en drinkwater en voor de grens-en streefwaardenvandeEGvoordezecategoriënwater.
De Raad zou het toejuichen, dat wordt onderzocht welke normen
voor een waterbeheer op ecologische grondslag van belang zijn
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en voorts, dat wordt nagegaan of hiervoor waarden kunnenworden vastgesteld. Daarbij moet een zo eenvoudig mogelijk systeemworden nagestreefd dat, integenstelling tot hethuidige,
geentegenstrijdighedenbevat.
Ook moet aandacht worden geschonken aan het vraagstuk van de
immissienormen, een zaak die de Raad in de bijlage B (punt 4)
vaneerder genoemd commentaar reedsheeft aangeroerd.
De wijze waarop aan deze wensen tegemoet kan worden gekomen,
zou onderdeel van het overleg kunnen zijn, dat U zich voorstelt te voeren met de Gezondheidsraad en deze Raad. In dit
verband verwijst de Raad naar Uw commentaar op de adviezen,
die door de Gezondheidsraad, deRaad inzake deLuchtverontreiniging en de Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiëne
zijnuitgebracht inzakedeNotamilieuhygiënische normen1976.
Tenslotte is de Raad gebleken dat dit vraagstuk ook aan de
orde zou komen in de beleidsanalyse van de waterhuishouding
vanNederland. Een studie diewordt verricht binnenhetMinisterie van Verkeer enWaterstaat en begeleid door eeninterdepartementale commissie, waarin ook Uw ministerie isvertegenwoordigd. Van de resultaten endevoortgang vandeanalyse zou
deRaad gaarneopdehoogtewordengehouden.
devoorzitter,

mwdrJCvNoordwijk-vVeen

desecretaris,

drPHörchner
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B

DEADVIESAANVRAAG

Aan:

Devoorzitter vandeGezondheidsraad
profdrAJChHaex
JCvanMarkenlaan5
Rijswijk (ZH)

Onskenmerk:DGMH/dTN/EV 86.019
Datum:18mei1979
Bij brief van 15 maart 1979 (zie bijlage) heeft de Voorlopige
Centrale Raad voor deMiliehygiëne mijgeadviseerd aandacht te
gaan besteden aan de normstelling voor de waterkwaliteit op
ecologischegrondslag.
Hoewel ik de opvatting van de Raad, dat tot op heden voor het
waterbeheer een normstelling op ecologische grondslag ontbreekt, niet onderschrijf (denormenvoor minimum-kwaliteit in
het Indicatief Meerjaren Programma Water 1975-1979 zijn wel
degelijk mede gebaseerd op ecologische overwegingen), deel ik
beleidsmatig de opvatting van de Raad dat in de komende tijd
aan dergelijke aspecten bij de normstelling meer aandacht geschonken zoumoetenworden.
Vooruitlopend op mijn voornemen om in overleg met deVCRMH en
uw Raad te komen tot een zekere taakafbakening met betrekking
tot de advisering bijde normstelling (aangekondigd in:Tweede
Kamer, zitting 1978-1979, 14381, nrs 5en 6, blz 21),waarbij
ik mij in beginsel voorstel dat de VCRMH zich hoofdzakelijk
bezig gaat houden met de beleidsmatige advisering en uw Raad
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meer de wetenschappelijke advisering voor zijn rekening gaat
nemen, vraag ik uw advies over bovengenoemde materie invoornoemde zin. Daarbij breng ik volledigheidshalve nog het volgendeonderuwaandacht.
Zoals u waarschijnlijk weet, is op het moment een nieuw IMPwater invoorbereiding, nlvoor de periode 1980-1984.Dit programma wordt voorbereid in samenwerking tussen het Ministerie
vanVerkeer enWaterstaat enmijnministerie. Inhet nieuwIMP
zal uitgebreider dan in het vorige worden ingegaan op denormen voor waterkwaliteit op ecologische grondslag. Het concept
voor dit nieuwe IMP-water 1980-1984 komt waarschijnlijk in de
loopvandemaand junigereed.

DeMinister vanVolksgezondheid
enMilieuhygiëne,

drLGinjaar
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DEFINITIES UIT DE BEGRIPPENLIJST TEN BEHOEVE VAN ECOLOGISCHE NORMEN WATERBEHEER* DIE IN DIT DEELADVIES
WORDENGEBRUIKT.

Aquatischecosysteem
Een systeem bestaande uit (groepen van) organismen en
abiotische elementen ineenbepaald (deelvaneen)water.
Ecologische inpasbaarheid
Een dusdanig handelen dat aangesloten wordt bij,respectievelijk rekening wordt gehouden met, functioneren van
ecosystemen.
Ecologischenorm
Algemene regel met betrekking tot één ecologische
grootheid met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet
mede inkwantitatieve termenuitgedrukt.
Ecologische normdoelstellinq oppervlaktewater
Samenhangend geheel van normen met betrekking tot de
ecologische toestand van een (stelsel van) oppervlaktewateren), eventueel (mede) indevormvan eenverbale omschrijving (bijvoorbeeld de basiskwaliteit inhet 2e IMP-Water19801984).
Functievaneenecosysteem
Dewijze waarop bepaalde eigenschappen van eenecosysteem danwei het gehele ecosysteem een rol spelen in een nader
aantegevenkader.
Gezondheidsraad. Advies inzake een begrippenlijst ten
behoeve van ecologische normen waterbeheer, no 84/37.
DenHaag,Gezondheidsraad, 1984
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Indicator
Eigenschap of object van een systeem welke informatie
geeft over een aantal andere niet afzonderlijk beschouwde
eigenschappen ofobjectenvandat systeem.
Kwaliteit vaneen oppervlaktewater
De beschrijving van het resultaat van een beoordeling
van (een)oppervlaktewater.
Normdoelstelling
Samenhangend geheel van normen met betrekking tot een
systeem ofcategoriesystemen.
Systeem
Een verzameling van objecten te zamen met relaties
tussen de objecten en hun eigenschappen, een samenhangend
geheelvormend.
Toestand
Objectieve beschrijving van een object of eenverzameling van objecten aan de hand van een aantal actuele waarden
vangrootheden.
Toestandvaneen oppervlaktewater
Objectieve beschrijving van (een) oppervlaktewater of
een verzameling van oppervlaktewateren aan de hand van een
aantal actuelewaardenvangrootheden.

