Bijlage 5vandeKRW

Ecologischereferentiesen
maatlattenvoorKRWklaar
voortoepassingindepraktijk

Hierinstaatnauwkeurigomschrevenwaar
deecologischebeoordelingaanmoetvoldoen.Desoortgroepenwordengenoemd
(algen,waterplanten,macrofauna envissen), debijbehorendeparameters(hoeveelheid,samenstellingenbijvissenookde
leeftijdsopbouw) enerstaateenwoordelijkeomschrijving vandekwaliteitwaaraan
deklassenvandemaatlatmoetenvoldoen.

steld.Ditomzoveelalsmogelijkaantesluiten
bijdevereistenvanbijlage5vandeKRW (zie
kader).Deachtergrondvoordezestriktenalevingvande richtlijn isdatNederlandnaeerdereervaringennuwillatenziendathetde
Europesewetgevingvanhartesteunt.
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Onlangszijndriekloekerapporten^eschrevenoverecologischereferenties enconcept-maatlatten.Dit
alsonderdeelvandeimplementatievandeKaderrichtlijnWaterenalsopmaattothetde/inierenvan
deecologischedoelstellingenvoordewaterkwaliteitvanhetoppervlaktewatermNederland.InH 2 0
nr.6uit 2004besprakenwedeaanleiding endeuitgangspuntenhiervoor.Ditheeft kwalitattej,goeae
entochookpragmatischemaatlattenopgeleverd,alzullenenkeleonderdelennogverbeterdmoeten
worden.Indezebij'draaelichtenwedittoe en.gevenweaanhoehetvervohjeruitziet.
DeKaderrichtlijnWatervraagtomeenvoorgeschrevenmethodiekvanimplementatieenhet
regelmatig aandeEuropeseCommissierapporterenvan devoortgang.DaarbijmoetookNederlandduidelijkmakenhoe dewaterkwaliteiter
voorstaatenwelkeafwegingen wordengemaakt
inhetwaterbeheer.DeKRWschrijft voordatde
waterenin2015aandedoelenmoetenvoldoen.
DeKRWmaaktonderscheidtussenwaterenwaardenatuurlijke toestand nagestreefd
kanwordenenwaterenwaarfysieke ingrepen
datonmogelijkmaken.Voorde eerstgenoemde
categoriezijnnationaalreferenties beschreven
endaarvanwordenrechtstreeksecologische
doelenafgeleid.Voordetweedecategorievormendereferenties hetvertrekpuntvoorde

Uitgangspunten
• WerkvolgeusdeKRW-regels
• Quaambitieniveauzoveelmogelijkaansluitenbijbestaandbeleid
• Referentie komtovereenmetonverstoordestaat
• Beperktaantalwatertypen
• Daarwaarmogelijk uniforme maatlattenvooralletypen
• Bestaandegegevensenbinneneenkorte
tijdgereed
• Beoordelingengeendiagnose
• Pragmatisme
• Meetbaar

hoogsthaalbaretoestandvanhetervanafgeleidetype.Vervolgenswordenhiervanaangepasteecologischedoelenafgeleid. Deecologische
referenties vormendusdirectofindirecthet
verttekpuntvoordeecologischedoelstellingen
vanalonsoppervlaktewater.
Directeaansturingvondplaatsvanuitde
WerkgroepDoelstellingenOppervlaktewater
BesluitvormingisinhandenvanhetLandelijk
BestuurlijkOverlegWatet.Dezelaatsteheeft
opgemerktdat"geletopdebindendebepalingenvanKRW-referentieserweinigruimteis
voorbestuurlijkeafwegingen en hetopstellen
vanreferentiesdusinhoofdzaakeenzaakvan
expertsis."Diebeperkteruimteisbeschrevenin
bijlage5vandeKRWenbijbehorendeEuropese
richtsnoeren*.Voorafzijnuitgangspuntenvastgesteld(zie kader)voordereferenties ende
maatlatten.Vervolgenshebbenzo'n40experts
vanruim15verschillendeinstitutenhieraan
invullinggegeven.Hiernawordtnagegaanin
hoeverredeopgesteldereferentiesenmaatlattenaandeuitgangspuntenvoldoen.
Werk volgens de KRW-regels
Ir Nederlandbestaanverschillendebiologischf beoordelingssystemen.DemeestbekendeisdeSTOWA-systematiek,maarerzijnook
diverseregionaaltoegesnedenmethoden.Aangeziendezebestaandemethodenop meerdere
puntenafwijken vandedoordeKRWvoorgeschrevenmethodeiseennieuwsysteemopge-

Qua ambitieniveau zoveel mogelijk
aansluiten bij bestaand beleid
Nederlandheefteenlangetraditiemet
ecologischedoelstellingenenkondusalsvertrekpuntvoordebeschrijvingvande'goede
toestand'bijbenaderingdedoelenvanhet
bestaandenatuur-enwaterbeleidnemen.
Directisdekanttekeninggemaaktdatdit
beleidnietaltijdspoorrmetanderbeleid(bijvoorbeeldhetmestbeleid).Ookisvoorafal
geconstateerddatdebestaandedoelenopveel
plaatseninNederlandnietwordengehaald.
Eenbelangrijke wijziging tenopzichtevan
bestaandbeleidisdatdeKRW-doelstellingen
aaneenresultaatverplichting zijngekoppeld,
terwijlinhetnationalebeleidtotnutoesptake
wasvaneen inspanningsverplichting.
Vergelijkingvanderesultatenvande
KRW-maatlattenmetbijvoorbeeld deSTOWAsystematiekleertdatdeuitkomsten vaakvergelijkbaar zijn(zietabel).Regelmatigworden
doelenvannatuurlijke waterenvoorverschillendesoortgroepen(kwaliteitselementen)al
gehaald.Vaakwordendedoelenechterook
nietgehaald,doordatdemaatlatten toegepast
zijnopwaterenmetonomkeerbare fysieke
ingrepen.Datkaneffect hebbenopdebiologischesamenstelling.Hetaanpassenvandedoelenvoordewaterenmetonomkeerbare fysieke
ingrepenmoetgrotendeelsnogplaatsvinden.
Mogelijkzaldebeoordelingvandehuidige
situatiemetdoelstellingenvoorniet-natuurlijkewatereneenrooskleurigerbeeldgeven
danin'WaterinBeeld'enandererapportages.
DeKRWeistechterdatiederesoortgroepgoed
scoort('oneoutallout')endatcriteriumlevert
weleenprobleemopvoorde eindbeoordeling.
Ditspeeltookindebuurlanden.
Halverwegehetprojectverscheende
Kamernotitie'Pragmatische implementatie
vandeKaderrichtlijnWaterinNederland':
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PLATFORM

KRW maatlat STOWA
Hollandergraven
Dinkelkanaal
Geelebeek
Hagmolenbeek
Puntbeek
Rammelbeek voorjaar
Rammelbeek najaar
Elsbeek
Ruenbergerbeek voorjaar
Ruenbergerbeek najaar

1

zeer goed
goed
matig
ontoereikend
slecht

Beoordelingopbasisvonmacro/aimavanverschillendebekeninhetoostenvanhetlandvohjensdeKRW-concept-maatlat
voornatuurlijkewatmnenvohjensdeSTOWA-systematiekEBEOSWA(bron:WaterschapRe^aeenDinkel).

Nederlandstaatvooreenaanzienlijkeopgave
enhaalbaredoelendienenzoveelmogelijk uitgangspunttezijn.Isditnueenandervertrekpunt?Neen.Referenties zijn niethetzelfdeals
ecologischedoelen,maarvormenslechtshet
vertrekpuntdaarvoor.Doelenzijnhetmiddel
omtekomentoteenafgewogen pakketaan
maatregelen.DaarnaastbiedtdeKRWde
mogelijkheid omdoelenlaterdanin2015te
behalenofomeenlageredoelstellingtekiezen,
bijvoorbeeld opbasisvansociaal-economische
afwegingen.Aandezeontheffingen zijnwel
randvoorwaardengesteld.
Referentie komt overeen met onverstoorde staat
IneentoelichtingopdeKRWdoordegezamenlijke lidstatenstaathetvolgendevermeld
overdereferentie:"Highstatusor reference
conditionsisastateinthepresentorinthe
pastcorrespondingtoverylowpressure,withouttheeffects ofmajor industrialisation,
urbanisation andintensification ofagriculture,andwithonlyveryminormodification of
physico-chemistry,hydromorphologyandbiology".VoorNederlandisditvertaaldalsde
situatiedieernuzouzijnindienergeenmenselijkebeïnvloedingzouzijngeweest,dusook
geenstuwenendijken.Hetiseenheldervertrekpunt,maarbeschrijft eensituatiediewe
eigenlijkvaaknieteensterugwillen.
Beperkt aantal watertypen
Waterlichamen wordenbepaaldaande
handvandetoestand,debelastingenenhet
type.Doordevreesdathetaantal waterlichamengerelateerdzouzijnaandemonitoringsinspanningenderapportageverplichting,is
hetaantaltypenzolaagmogelijk gehouden.
Waterlichamen mogenechtergegroepeerd
wordenvoormonitoring,analyseenrapportage.Hoemeerwatertypenwordenuitgewerkt,
hoespecifiekerdoelstellingen kunnenworden
uitgewerkt.Uiteindelijkzijn voor42natuurlijkewatertypendereferenties beschreven.
Ditaantalblijktachterafredelijkgoed
gekozen.Voorsommigetypenisvoorbepaalde
soortgroepenonvoldoendeinformatie voorhandenofkanonvoldoendeonderscheid
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gemaaktworden,zodatsomsmaatlatten zijn
gekopieerdvanhetenetypenaarhetandere.
Vooranderetypengeldtdathetnuwelergeen
'vergaarbak'isgewordenvanverschillende
soortenwater.Ditgeldtbijvoorbeeldvoorde
brakkewateren.
Momenteelwordtdeoptiebesprokenom
kleinerewaterlichameninhetvervolgnietop
tenemeninderapportageaandeEuropese
Commissie.Datkanbetekenendatdereferentiesvan15)watertypendaarvoornietverder
gebruiktgaanworden.Danblijven er23 over:
tientypenrivieren,negentypenmerenenvier
typenovergangs-enkustwateren,watnietveel
isinvergelijkingmetdeomringendelanden.
Tochkomeneruiteindelijk meerdoelendan
typen,omdatdehydromorfologische situatie
voorkunstmatige-ensterkveranderdewaterlichamenperwaterlichaamverschilt.
Daar waar mogelijk uniforme maatlatten voor alle typen
Omtevoorkomendatelkwatertypeeen
eigenmaatlatenmonitoringsprogrammazou
krijgen,isuniformiteit indeopbouwvande
maatlatten nagestreefd.Welisrekening
gehoudenmetverschillentussenrivieren,
meren,overgangs-enkustwateren.Uiteindelijkzijn deeisentenaanzienvanmonitoring
hierdoorgelijkvoordetypen,ookalisdevorm
vandemaatlattussentypensomsenigszins
afwijkend. Geprobeerdishetaantal(deel)maatlatten beperkt tehouden.Erisgeen
behoefte aanverschillendemaatlattendie
dezelfdeinformatie leveren,maar mogelijk
komttochnogenigeoverlapvoor.
Bestaande gegevens en binnen een
korte tijd gereed
Dereferenties en concept-maatlatten
moesten inkortetijd wordengemaakt.Ditwas
nodigomtevoldoenaanderapportageverplichtingenomsnelinzichttekrijgen inde
mogelijkeconsequentiesvandeKRWvoor
Nederland.Uiteindelijkheeft hetproject ruim
eenjaar geduurd.
Gewerktismethistorischegegevensuit
Nederland,somsmetrecentegegevensdiezijn

geëxtrapoleerdnaareenreferentietoestand en
metgegevensuitanderelanden,aangevuld
metexpertkennis.Ruimteomaanvullende
metingen tedoenwasernauwelijks.Ditbleek
eenhandicap,wantbijdekalibratievande
concept-maatlattenontbrakenvaakgegevens
vandekwaliteitsklassen 'zeergoed'en'goed'.
Ditheeft invloedopdebetrouwbaarheiden
eennaderevalidatieisdaaromgewenst.Hierbijkangebruikgemaaktwordenvanderesultatenvaneenaantalrecentafgeronde internationaleonderzoeken.
Beoordeling e n g e e n diagnose
Uiteenvoorstudiebleekdatdebeoordeling
vandeecologischewaterkwaliteitenerzijdsen
dediagnosevanhetwatersysteemanderzijds
verschillendeeisenstellen.BijdeKRW-maatlattenstaatdebeoordelingvoorop.Uiteraardmoet
eenrelatiebestaanmetverstoringen,want
anderszoudemaatlatimmersnietwerken.Uit
detoepassingenvandemaatlattenblijkthet
onderscheidendvermogenvandeKRW-maatlattenvergelijkbaar ismetdatvanandere
beoordelingsystemen.Enkeledeelmaatlatten
kunnenopditpuntnogwelwordenverbeterd.
DeKRW-maatlattenkunnenheelbehulpzaamzijnbijdeanalyseenhetvindenvan
oplossingsrichtingen,doordatmetveelverschillendesoortgroepenisgewerkt.Waaralgen
ietszeggenoverdechemische waterkwaliteit,
indicerenwaterplantendetoestandmet
betrekkingtothetdoorzichten(variatiein)
waterpeil.Macrofauna wijstbijvoorbeeld opde
aan-ofafwezigheid vanspecifieke habitatsen
vissengevenaanhoehetisgesteldmetde
migratiemogelijkheden. Insommigegevallen
gevendemaatlatten heelconcreetaanwater
zoumoetengebeuren,bijvoorbeeld hetareaal
oevervegetatiedatnodigisomdedoelstelling
inmerentebehalen.Inanderegevallenontbreektdiekennisomconcretemaatregelenaan
tegeven,zoalsvoorhetaantalnevengeulendat
langseenriviertraject wenselijk is.Diagnose
omtekomentoteenpakketmaatregelen blijft
maatwerkengeen maatlattenwerk.
Demaatlattenvoordenatuurlijke wateren
zijninmiddelsingeautomatiseerdeversie
beschikbaarviadeSTOWA-paginaopinternet.
Vanzelfsprekend blijft ecologischekennis
nodigvoorhettoepassenenhet interpreteren
vandeuitkomsten.
Pragmatisme
Bijdemaatlattenstaanhetonderscheidend
vermogentussendeklassen(precisie),derelatie
metverstoringen(gevoeligheid)endetoepasbaarheidvoordeverschillendewaterendiebinnenhettypevallen(robuustheid)voorop.
Aandemaatlatten liggenlijstenDM

sociaal-economischeafweging temaken.
DeEuropeseCommissieheeft 33prioritairestoffen benoemd,waarvoor internationaal
uniforme normenzullenwordenvastgesteld.
Daarnaastisereeninaantalvergelijkbare
groepvan'overigeverontreinigende stoffen'
diewordengeschaardonderdeecologische
toestand.Voordezelaatstecategorievanstoffenwordtgedachtaannormstellingopnationaalniveau.

Foto-impressievandereferentietoestandvantypeR6.HetlangzaamstromendriviertjeopzandAleimaaktonderdeeluit
vanhaaroverstromuiflsvlakte.Onderoverhangendeboomwortelsvindtderivierkreejthaarschuilplaats.VeldenvanonderSedokensjeleplomp(linksmidden)biedenwoonplaatsaanvelekleineredieren,zoalskikkervisjes(rechtsmidden).Dezetoestandisnietdedoelstellingvoordezerivieren,maarvormtenkelhetvertrekpuntdaarvoor(foto's:PietVerdonschot).

namenvansoortentengrondslag.Daardoor
lijkendesystemenopheteersteoogingewikkeld.Datzijn zeechterniet.Demaatlatten zijn
eenvoudigervanopzetdanbijvoorbeeldde
beoordelingsystemen vanSTOWA.Desoortenlijstenvormenbijeenaantal(deel)maatlatten
e
enreferentiebestand opbasiswaarvandebij
bemonsteringaangetroffen soorten kunnen
wordenbeoordeeldalspositiefofnegatief
Doorgebruiktemakenvanrelatieflangelijstenmetindicatorsoorten (diebeslistnietallemaalvoorhoeventekomen)vermindertde
kansoptoevalstreffers, waardoordebeoordelingbetrouwbaarderwordt Verschillende
deelmaatlattenbinneneensoortgroepwerken
y
aakmetéénendezelfde bemonstering.
Meetbaar
OfdeKRWe^trabiologischemonitoringsinspanningvraagt,isdevraag.Voorsommige
soortgroepen(bijvoorbeeld devissen)iseen
uitbreidingvandeinspanningnodigdiewaarschijnlijk kanwordengecompenseerddooreen
Ve
rmindering(ookinfrequentie) bijandere
Biologischegroepen.Ookbestaanverschillen
tussentoestand-entrendmonitoringenopetationelemonitoring.Momenteelwordteen
°emonsteringsvoorstelopgesteld,waarbij men
°°kaandachtschenktaandeuniformiteit van ,
"emonsteringsmethoden.
DeKRWvraagtmetspecifiek naarzeldzamesoorten,watdebemonsteringvereenvou-

digt.Welisduidelijkdathettaxonomisch
niveauvananalyseaandachtvergt.Nietbijalle
biologischelaboratoriaismengewendtotop
hetnuvoorgesteldeniveauteanalyseren.Aan
dehandvandetoepassingenwordtnagegaan
waardeproblemenzittenenofdedetaillering
isgerechtvaardigd.Degehanteerdedeterminatieniveaushoevenechtergeenproblemenopte
leveren.Wellichtissomsenigebijscholing
noodzakelijk.
Nutriënten en overige chemie
Totnutoezijnvooraldebiologischeaspectenvandeecologischetoestandaanbod
geweest.Deecologischetoestandbestaatdaarnaastookuitalgemene fysisch-chemische
parameters(waarondernutriënten)enhydromorfologie.Voornutriënten isweleenvoorstel
gedaanvoorreferentiewaarden, maarnogniet
voordedoelstellingen.Overdeuitgangspuntendiehierbijgehanteerdmoetenworden,
vindtnoginttrnationaal ovetlegplaats.
Dedoelenkunnen totopwaterlichaamniveaugedifferentieerd worden.Debiologieis
daarbij leidendendoorafwenteling mogen
benedfnstroomsgeennegatieveeffecten ontstaan.Hierbij wordennaarverwachtinggeen
hogeregehaltendandehuidigeMTR-waarden
mogelijk,behalvedaarwaarnutriëntrijke kwel
optreedt.Anderzijdsbiedenontheffingen net
alsbijdebiologieweldemogeliljkheidomeen

Hoe gaat het n u verder?
Dekwalitatievebeschrijvingen vandeecologischereferenties vandenatuurlijke watertypenmakenonderdeeluitvanderapportageverplichtingaandeEuropeseCommissievan
maart2005.Demaatlatten.Dezewordenop
zijnvroegsteind2006bestuurlijk vastgesteld.
Watgaatdaaraandannogvooraf?
I Ervaringenvanwaterbeheerders metde
beoordelingkunnendevormenklassengrenzenvandemaatlatten beïnvloeden;
• Ditjaarvindtnationaaleencontrole
plaats,eennaderevalidatie.Verderwordt
gekekeninhoeverretoepassingenertoe
leidendatmaatlattenverdervereenvoudigdkunnenwordenennogmeeraansluitenopdemonitonngspraktijk;
• Internationaalwordendeambitiesvande
verschillendelidstatenopelkaarafgestemd.Ditisde'interkalibratie'.Deresultatenkomenmedio2006beschikbaaren
bepalenmedewaardeklassengrenzen
komenteliggen.
Intussengaanderegio'saandeslagmet
hetdefiniëren vandeecologischedoelenvoor
sterkveranderdeenkunstmatige waterlichamen,uitgaandevandereferenties vande
natuurlijke wateren.Deuitgangspunten hiervoorwordenbeschrevenineenhandreiking,
diemomenteelwordtopgestelddoorvertegenwoordigersvanprovincies,regionaleennationalewaterbeheerdersendeministeriesvan
VerkeerenWaterstaat,LNVenVROM.De
bestuurlijkegoedkeuringvandoelenvoor
sterkveranderdeenkunstmatigewaterenstaat
geplandvooreind2007,zodatin2009het
stroomgebiedbeheersplan kanwordenafgerond, f

Kaderrichtlijn Water.Richtlijn 2000/60/EG van het EuropeesParlement en de Raad, 23 oktober 2000.Guidance on
establi'lung reference conditions and ecological status
classboundaries/or inland surfacewaters. Common Implementation Strategy Working Group 2.3.version 7.0, final,
5March 2003. Overall Approach to the Classij.nation of
Ecological Status and Ecological Potential. Common
Implementation Strategy Working Group 2AEcological
Status (ECOSTAT), 15-17October 2003.
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