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IndeNota'OmgaanmetWater'werdhetbegripintegraal
waterbeheeringevoerd(Min. V&W1986).Alsbelangrijkste
doelstellinghiervangeldtharmonisatievanfuncties. Ditisin
depraktijkdikwijlsmoeilijkterealisseren, vooralwaarhetgaat
omdefunctienatuurenecologischeinpasbaarheidvan
maatregelen. Hierbijisvanbelanghoeeninwelkematede
ecologischekenmerkenvanwatereninpositieveofnegatieve
zinveranderenalsgevolgvaneenveranderingvandevervullingvananderefunctiesvanhetoppervlaktewater(deVrieset
al.1989). Erisnogveelonduidelijkheidoverdieecologische
kenmerkenenoverdeeffectenvanbeheersmaatregelenop
deecologieofhetecologischfunctionerenvanwateren.
Indeecologiewordenderelatiestussenorganismenonderlingentussenorganismenenomgevingsfactorenbestudeerd. Iniederwaterkomenplantaardigeendierlijkeorganismenvoor, dieallerleirelatiesmetelkaarhebben. Diereneten
plantenenelkaar,plantenzorgenvoorzuurstofvoordedieren
envormentegelijkschuilplaatsofaanhechtingsoppervlak. De
samenstellingvandelevensgemeenschap, diezogevormd
wordt, isafhankelijkvandevoedingsstoffenenandereabiotischekenmerkenvanhetwater. Beheersmaatregelenzijnvan
invloedophetecologischfunctionerenvaneenwater, omdat
eraltijdveranderingeninabiotischekenmerkenopzullen
treden.

ologisch

Fig.1. Schematische weergave vaneenwatersysteem(DerdeNota
waterhuishouding)

'' DeheerHigleriswerkzaambijhetRijksinstituutvoorNatuurbeheer.
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Ecologischwaterbeheerbetekentdaneenzodanigbeheer,
dathetecologischfunctionerenvaneenwaternietgeschaad
wordten waarmogelijkzelfsverbeterd. Bijhetwoordwater
moethierdangedachtwordenaanhethelewatersysteem,
zoalsindeDerdeNotaWaterhuishoudingomschrevenis
(Min. vanV&W1989). Fig.1 geefteeneenvoudigevoorstellingvaneenwatersysteem(DerdeNota)enintegraalbeheer,
dathierbijhoort, betekentdatoppervlaktewaterinsamenhangbekekenmoetwordenmetandereonderdelenvanhet
natuurlijkesysteem,zoalsgrondwater, waterbodem, inhet
wateraanwezigestoffenendeaquatischelevensgemeenschappen.
Indezebijdragezalenerzijdsdevraagbehandeldworden, wat
deuitgangspuntenvanuitdeecologievooreengoedwaterbeheerzijn, enanderzijdshoehetwaterbeheervanbelangis
voordeecologie.

Hetecosysteemwater
WateralsonderdeelvanhetlandschapismeerdanalleenH2o
(Schroevers1967)endeverschillendegebruiksvormenvan
water,diewekennen,gaandaarookonbewustvanuit. De
functieviswaterisdaarhetduidelijkstevoorbeeldvan.De
compartimentenvanhetkubusjevanFig.1 hebbeneen
logischerelatiemetelkaarenvormentesamenhetwatersysteem.Ditiseenvandebelangrijksteuitgangspuntenvan
ecologischwaterbeheer.Hethoudtindatbijiederebeheersingreepineenvandecomponentenookdeanderecomponentenbeïnvloedkunnenenbijnaaltijdzullenworden.Hetis
dannoodzakelijkdesamenhangtussendiecomponentente
kennen,zodattevoorspellenvalt,watergebeurtbijverschillendevormenvanbeheer.Ditiszowelvanbelangomongewensteeffectentevoorkomen,alsookomeengewenste
situatietecreëren.Dewetenschap,diedaarbijbehulpzaam
moetzijn,isdeaquatischeecologie.Ecologischekennisis
eentweedebelangrijkuitgangspuntvoorecologischwaterbeheer.Daarishetbegripwatersysteemeenbasisgegeven,
hoewelderuimtelijkeafgrenzingvanhetsysteemnogaltijd
eenbronvandiskussievormt Voordewaterbeheerdersisdie
ruimtelijkeafgrenzingtrouwensookeenmoeilijkpunt,evenals
debestuurlijketerritorialegenzen(Colijn&Leentvaar1990).
Dezeauteurszeggeno.a.:'Hetbeheersobjectisenblijfthet
water.Oeverbeheergaatnietineersteinstantieomdeoever
alszodanig,maaromdeoeveralsonderdeel/randvoorwaardevaneengezondwatersysteem.Hetisgemakkelijkals
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deoeverbijdewaterbeheerderinbeheeris,maarnoodzakelijkisditniet.Nietvoornietswordtdesamenwerkingmet
anderenalszeerbelangrijkgeschetst.Dewaterbeheerderis
geenmilieubeheerder,maargoedwaterbeheerdraagtzeker
bijtoteenbelangrijkstukmilieubeheer.'Ikdenkdathet
dilemmavoorveelwaterbeheerdershiermeeaardig
geschetstis.Hoevermoetjebuitenhetwatergaanendan
zowelletterlijkalsfiguurlijk.Alswevanhetwateralsecosysteemuitgaan,betekentecologischwaterbeheereen
zodanigwaterbeheer,datdeoptimaleontwikkelingvanhet
aquatischeecosysteemgewaarborgdwordt.Eenderde
belangrijkuitgangspuntvoorecologischwaterbeheeriskennisoverdeeffectenvanbeheersmaatregelen.Wezullende
verschillendeuitgangspuntennaderproberenintevullen.

u
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Watersysteem

3

EenwaterbeheerderinZuid-HollandheeftmetanderesoortenwatersystementemakendanzijncollegainLimburg.
Sloten,poldervaartenenlaagveenplassenhebbentotaal
anderekenmerkendanbeken,vennen,grindgatenofde
Maas.Hetzijnanderewatertypen,waarbijdeinvullingvande
27blokjesuitfiguur1 nogalgroteverschillenvertoont.Een
chloridegehaltevan1000mg/1kanineenslootinZuidHollandnormaalzijn,ineenLimburgswateriserinzo'ngeval
ietsheelergmis.InvenneniseenlagepHgebruikelijk,maar
eenhoognutriëntengehalteiszeerongewenst,zoalsookeen
beekflinkhoorttestromeneneenslootlieverniet.Datmaakt
hetuitvaardigenvanlandelijkenormentoteenmoeilijkezaak.
Enerzijdskunnenernormenwordenopgesteld,waaraanalle
waterent.b.v.eenbepaaldefunktiedienentevoldoen,anderzijdsdientervooreenbenaderingvanhetwateralsecosysteemeengedifferentieerdeaanpaktewordenuitgewerktin
deCUWVOV-1nota.
Omnietteverdrinkenineeneindelozeopsommingvan
watertypen,ishetgoedenkelebelangrijkekenmerkenvan
watersystemen,dieecologischrelevantzijn,opeenrijtjete
zetten.
1. Zoutgehalte. Alserveelioneninhetwaterzijnopgelost,
heeftdatinvloedopdeosmotischeprocesseninorganismen.
HetgaatinNederlandvooralomChloride-ionen.Boveneen
concentratievan300mg/lkunneneffectenopsommige
zoetwater-organismengeconstateerdwordenenhoehoger
deconcentratiewordt,hoemeerdelevensgemeenschap
gaatveranderenvaneenzoetwater- naareenbrakwaterlevensgemeenschap.Erkomensteedsmeerplantenendieren
invoor,diedehogereconcentratienodighebbenendeechte
zoetwaterbewonersverdwijnensuccessievelijkallemaal(Fig.
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Fig.2.Hetaantalsoorteninrelatietotdesaliniteit(Remane 1934)
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Fig.3. Defaunaineenbeek wordtbeïnvloed dooreen grootaantal
factorendieineenhiërarchisch schema weergegeven worden

2).
2. Stroming.Hiertreedtietsdergelijksopalsbijhetzoutgehalte.Heteneuitersteisstilstaandwater,hetandereeen
woestkolkendebergbeek.Erzijngeenplantenendieren,die
zowelinhetenealsinhetanderetypevoorkomen.Maarhoe
langzamereenbeekstroomt,hoemeerovereenkomstener
zijnmetensloot.Indebergbeekkomengeenhogerewater-

plantenvoor,indeslootweleninlangzaamstromendebeken
zijnookalheelwatsoortentevinden.InFig.3wordende
belangrijkstefactoren,dieopeenwillekeurigeplaatsineen
beekinvloedopdefaunauitoefenenophiërarchischewijze
voorgesteld.Hydraulischefactorenzijnhierbijvanzeergroot
belang.
3. Dimensie. Deafmetingen,endanvooraldediepte,van
eenwatersysteemzijnvanbelangvoordelichtdoordringing
endaarmeeplantengroei,temperatuurconstantie,droogval-
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lenenz.Waterplanten,maarookdemeestewaterdieren,
komenvooropdebodemvanwateren;hoediepereenwater
is,hoemeer'onbewoond'volumeerinvoorkomt.Inhetopen
waterkomenwelveelplanktonorganismenensomsvisvoor.
Eenwatersysteemmeteengroteoeverlengteheeftveel
litoraalvegetatieendeerbijhorendefauna.Alsheteendiep
wateris,neemtdediversiteitvandefaunasterkafmetde
diepte(Fig.4).Ondiepewaterenzijnvaakgrotendeelsdichtgegroeidmetwaterplanten,zodatergeenopenwateraanwezigis.Hetisdanbijwijzevansprekenalleenmaarbodem.
Deoeverisdikwijlseenminofmeerverticalevoortzettingvan
debodem(slotenbijv.)enbiedtmetholtenenwortelsvan
oeverplantenerineenidealekweek-enschuilplaatsvoor
waterdieren(Higler&Verdonschot 1989).Kleinebovenloopjesvanbekenverschillenindimensiezoveelvanbenedenlopenvanrivieren,datergeengemeenschappelijkeorganismentevindenzijn.Tochvormenbeidetypenonderdelenvan
éénsysteem,waarbijo.a.dedimensiesgeleidelijkvanbron
naarmondingveranderen.
4. Permanentie. Erzijnwatersystemen,diegedurendekortereoflangeretijddroogvallen.Vooraquatischeorganismen
iszoietsnatuurlijkeenramp,maaromdathetvaakmetgrote
regelmaatgebeurt,zijnervrijveelsoortendiezichaangepast
hebbenaanperiodenvandroogte.Insektenkunnenhetwater
verlateneneierenleggen,diepasuitkomenalserweerwater
staat.Sommigedierengravenzichinindevochtigebodem
enwordenpasweeractiefalshetsysteemmetwatergevuld
wordtenzozijnerallerleiaanpassingen.Deplantenendieren
dieinditsoortwaterenvookomen,vormendaardoorweleen
specialeselectievanminofmeerkarakteristiekesoorten.
5. Zuurgraad. WaterenmeteenlagepHhebbeneenheel
eigenlevensgemeenschap,omdateraanpassingennodig
zijnomtekunnenoverleven.HoelagerdepHis,hoemoeilijkerhetwordtenhoespecifiekerdelevensgemeenschapis.

BijeenpHvan6begintbijdierenhetinternezuur-base
evenwichtverstoordteraken.Bij5,5wordtdeCa-regulatie
aangetastenbij5deNa-regulatie.BijeenpHvan4gaan
ademhalingsmoeilijkhedenoptredenenwordendeandere
genoemdefysiologischeinsterkeremateaangetast.Er
komendanalleennoggoedaangepasteorganismenvoor,
diebijnaallenietinneutraleofbasischewaterengevonden
worden.Hetgaatomdewatersystemenven,hoogveenen
sommigebronnen/bovenloopjes.
6. Trofiegraad. Dematevanvoedselrijkdomwordtvooral
bepaalddoorfosfaatennitraat.Hetzijnvoedingsstoffenvoor
algenenhogerewaterplanten.Bijlageconcentratiesvan
voedingsstoffenishetwaterhelder,erkomenrelatieflage
aantallenvangespecialiseerdealgen,mossenenhogere
waterplantenvoorendedierenzijninderegelookzeer
karakteristiek.Dezetoestandgaatvaaksamenmeteenlage
pH.Bijtoenamevandevoedingsstoffenwordtdelevensgemeenschapmeestalveeldiverser,toterzoveelalgengaan
groeien(bloei)datdegroeivanhogerewaterplantenwordt
onderdrukt.Ditleidttotverliesaanstructuurinhetwater,
waardoorookdiersoortenverdwijnen.Alserinplaatsvan
groenalgendomineren,ishetlaatstestadiumindezereeks
bereikt.Delevensgemeenschapisdansterkverarmd:weinig
soorten,dieinhogeaantallenoptreden.Dereeksvanvoedselarm(oligotroof),matigvoedselrijk(eutroof)totzeervoedselrijk(hypertroof)kanindemeestewatertypenoptreden,
waarbijhetbeginstadiumnietaltijdvoedselarmhoefttezijn.
Debovengenoemdekenmerkenhorenbijbetrekkelijkongestoordesituaties.Erisnietgesprokenovermenselijkebeïnvloedingalszuredepositie,saprobie(organischebelasting),
kanalisatie,invloedvangebiedsvreemdwaterendergelijke
processenenactiviteiten, dieinveelwatersystemeneen
doorslaggevendeinvloedhebbenophetecologischfunctioneren.
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Eenvanzelfsprekenduitgangspuntvoorecologischwaterbeheeriskennisoverdeecologiewatersystemen.Tenbehoeve
vanhetbeheeerdientdezekennisbeschikbaartezijninde
vormvanecologischenormen,dietenslottevertaalddienen
tewordennaarconcretewaterenenactueleproblemen.Dit
zijntweestappenvantheorienaarpraktijk,waarbijonderweg
nogalwatgebeurenkan.Deeerstevraagdiezichvoordoetis
ofdekennisoverdeecologievanwaterenvoldoenisomdaar
normenuitafteleiden.
Erwordtindeaquatischeecologieonderzoekverrichtnaarde
struc+uurenhetfunctionerenvansystemen.Destructuur
beschrijfteenbepaaldesituatieaanabiotischeenbiotische
kenmerken,hetiseenmeerruimtelijkebenaderingenals
concreteresultatenkunnentypologiënenklassifikatiesopgesteldworden.Hierwordtinhetwaterbeheeralruimschoots
gebruikvangemaakt(o.a.CUWVOV-1).Hetfunctionerenvan
ecosystemen,waarbijprocessenindetijdeenbelangrijkerol
spelen,vergteenanderebenadering.Hiervoorwordenbijv.
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HiglerenMol(1984)hebbendezefactorenverwerkttoteen
diagram,waarinstromendewaterengedefinieerdwordenals
functievandehydraulischeparametersuitdeformulevan
Manning.Fig.5geefteenvoorbeeldvanvijfwaterinsectendie
inhunverspreidingbepaaldwordendoordezeparameters.
DeCommissieEcologischenormenwaterbeheervande
Gezondheidsraadheeftindriedeelrapporteneengoede
aanzetgegevenvoordenormeringvanprocesparameters
(Gezondheidsraad 1984,1988,1989),maaruitcommentaar
ophetderdedeeladvies(Murketal.1990)blijktdateenaantal
belangrijkewatertypenvoorderegionalebeheerdersnauwelijksofnietaanbodkomenenbovendien,datdevertaling
naarhetpraktischebeheergrotendeelsontbreekt.Deconclusielijktgerechtvaardigd,datdestapvantheorienaar
normennoglangnietinallegevallengezetisendatdestap
vannormennaardepraktijknogslechtsindestruikelfaseis.

Kennisoverdeeffectenvan beheersmaatregelen

Fig.5.Deverspreiding vanvijfkokerjuffersoorteninafhankelijkheidvan
hydraulische factoren.
R =hydraulische straal
C = terreinfactor (combinatie vanvervalen ruwheid)
v1= stroomsnelheid

budgettenvankoolstof,zuurstof,stikstofenfosforbepaald
enwordtdeprimaireproductiegemeten.Debestaande
kennisinNederlandisfragmentarischvoorwatbetreftde
totaliteitaanwatertypen.Tochiskennisopprocesgebiedvan
veelbelangvooreengoedbeheer(deVriesetal.1989).Inveel
gevallenzalmenuitgaandevaneenbepaaldetoestandeen
anderetoestandnastreven.Dietoestandenkunnenalsstructuurgekarakteriseerdworden,maardebeheersmaatregelen
omvandeenenaardeanderetoestandtekomengrijpenin
opprocessendievaakslechtbekendzijn.Eenbijkomend
probleemis,datookdeomschrijvingvandegewenste
toestandnietzondermeermogelijkis.Verdonschotzalhier
verderopingaan.Alsmeninstaatisdeabiotischeende
daarbijbehorendebiotischekenmerkenvanallerleisoorten
watersystementegeven,kunnenhieruitnormenworden
gehaald,bijvoorbeeldindevormvaneenecologischeklassifikatie(Verdonschot 1990a).Bijbesprekingvandefactor
stromingwerdopgemerktdathydraulischefactorenvan
grootbelangzijnvoordeverspreidingvanbeekorganismen.
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OppervlaktewaterenwordeninNederlandaleeuwen
beheerd.Ineersteinstantiebetrofdatkwantiteitsbeheer.De
laatstetientallenjarenwerdhetkwaliteitsbeheersteeds
belangrijker.Ennuwordtalsonderdeelvanintegraalbeheer
hetecologischewaterbeheergepropageerd.Volgensmijn
definitieaanhetbeginmaghetecologischfunctionerendan
nietgeschaadwordenofzalhetverbeterddienenteworden.
Zoalshierbovenalbleek,ontbreekternogveelaanonze
kennis;Verdonschotgaatdaarinzijnbijdrageookopin.Toch
hoeftmennietstiltezittenenaftewachtentoterpasklare
oplossingenwordengeboden.Erzijngenoeguitgangspunten,dietotmaatregelenleidenomaleenflinkeverbetering
teweegkunnenbrengen,vuistregelsalshetware.Debesprekingvandehoofdfactorengeefthiereengoedeaanzetvoor
eninhetbinnenkortteverschijnenboekvanVerdonschot
(1990b)wordenvelevoorbeeldengegeven.Iknoemenkele
voordehandliggenderegels.
- Beheerdientzoveelmogelijkaantesluitenbijdenatuurlijke
structurenenprocessen,diedoorklimaatengeomorfologiebepaaldworden(Fig.3bijv.).Vooraldehydrologie
komthiervoorinaanmerking.
- Terugdringenvanbelastendestoffen;zuivering;gebruik
makenvannatuurlijkefiltratiemogelijkhedenzonderdaardoorbestaandewaardentevernielen.
- Variatieinstructurenbevorderen.Eenmeanderendebeek
isbeterdaneengekanaliseerdebeek.Doorgespreid
schoonregimeinslotenontstaateengevarieerdermilieu.
- Langsdemeestebovenloopjesvanbekenhorenbomen
tegroeien,dievoorvoedsel(blad,landinsekten),beschaduwingenoeververstevigingzorgen.Landschappelijkis
zo'nhoutwalaantrekkelijkendeonderhoudskostenwordengeminimaliseerd.
- Stuwenzijnuitecologischgezichtspuntsterkteontraden.
Verminderdedrainageinhetbovenstroomsegebied,
overstromingsvlaktenenmoerasjesvergrotenhetbergendvermogenenvertragendeafvoer.
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- Nietallesopdezelfdemanieraanpakken.Watinéén
situatieeenverbeteringis,kanineenanderesituatie,dieal
goedis,juisteenverslechteringzijn.
Ditzijnslechtsenkelevoorbeelden,diebijeenjuistinzichtin
deecologiemakkelijkzijnuittebreidenmetandere,ledere
situatieheeftzijneigenspecifiekeproblemenenoplossingen.

Waterbeheerisbelangrijkvoordeecologie
PraktischallewatereninNederlandwordenopdeeenof
anderemanierbeheerd.Deintensiteitvanbeheervarieertvan
nietsdoentotzeeringrijpendemanipulatiesvankwantiteiten
(chemische)kwaliteit.Heteffectvanbeheeropdeecologie
varieertnavenant.Ingrotelijnenkanmenstellendater
effectenzijnophetgebiedvandewaterhuishoudingenopdat
vandestoffenstromen.Zeerveelwaterenstaanrechtstreeks
ofindirectmetelkaarinverbinding.Demenselijkeactiviteiten
inpoldersenstroomgebiedenbeïnvloedenzowelkwalitatief
alskwantitatiefhetgrond-enoppervlaktewatervansloten,
vaarten,beken,rivierenenplassen.Dezeinvloedstrektzich
ookuittotdemeestenatuurgebiedenenalsweaanzure
depositiedenkentotalle.Hetbeheerwordtgevoerdmeteen
bepaalddoelenhetdoel(ofdedoelen)isafgeleidvande
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functies.Hetisinmiddelsduidelijk,datecologiehierbijeen
steedsbelangrijkerrolspeelt.Bijdebeschrijvingvande
basiskwaliteitinhetIMP1985-1989(Min.V&W1986),
waaraan(vrijwel)allewaterendienentevoldoen,staateen
ecologischedoelstellingcentraalenindeCUWVO-nota
(1988)wordthiertoeeenbiologischeinvullingvoorgesteld.
Waterbeheeriseigenlijkecologischbeheer.Weliswaardient
erindewoordenvanhetIMPnaargestreefdteworden,maar
hetzalbovendieneengezamenlijketaakvanwaterbeheerdersenanderen,diewerkzaamzijnophetgebiedvande
ruimtelijkeordening,moetenzijn.Ditblijktaluitdeconsequentiesvandewatersysteembenaderingenhelemaalbij
uitbreidingvanhettotalenetwerkvanbeïnvloedingenzoalsin
Fig.6schematischwordtweergegeven.EcologischwaterbeheerkaneenbelangrijkeaanzetgeventotbehoudenverbeteringvandeNederlandseoppervlaktewateren.Waterbeheerdersenecologenzijnbondgenoten.
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Fig.6. Algemeeningreep-effectschema voorfysische,chemische en
biologische kenmerkenvanaquatische ecosystemen (DeVriesetal.
1989)
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