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Effecten op ecologische waterkwaliteit
22 november 2016 | Reijer Hoijtink

Aanleiding
Eindconclusies NWRW:
 Effecten van regenwaterlozingen uit VGS
verwaarloosbaar t.o.v. andere stelseltypen
Maar:
 Onderzochte wateren nog vrij ‘jong’
 Weinig locaties onderzocht

Conclusie is wel basis geweest voor
rioleringsbeleid → inmiddels veel meer VGS
aangelegd

STOWA & Stichting RIONED: behoefte aan actualisatie.
Houdt NWRW-conclusie nog steeds stand?
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Doelstelling
Vaststellen of VGS tot andere ecologische
oppervlaktewaterkwaliteit leidt dan GS
(verificatie NWRW-onderzoek)

Onderzoeksvragen:
1. Is er een verschil in effect op de
ecologische waterkwaliteit van het
ontvangende water tussen GS en VGS?
2. Welke omgevingsvariabelen spelen een
grote(re) rol in het effect van een stelsel
op het ontvangende water?
In samenwerking met Edwin Peeters (WUR)
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Indicator: macrofauna

Gunstige verhouding representativiteit (informatie),
inspanning en kosten
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Onderzoekslocaties
#GS ▲

#VGS ▲

Brabantse Delta

4

4

Delfland

2

2

De Dommel

4

4

Groot Salland*

4

4

Reest en Wieden*

2

4

Scheldestromen

3

3

Vallei en Veluwe

1

1

Zuiderzeeland

3

3

Totaal

23

25

Waterschap

* thans Drents Overijsselse Delta
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Onderzoekslocaties
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1
0
M1a

M1b

M2

M3a

GS

© Arcadis 2016

M11

VGS

M30

M31

R4

Verschil GS / VGS?
Beoordeling a.d.h.v. karakteristieken
Karakteristieken

Maat voor

Aantal taxa

Soortendiversiteit

BBI-score

Mate voor verontreiniging in het systeem

Shannon-index

Biodiversiteit (aantal soorten en verdeling individuen)

EKR

Biologische kwaliteit o.b.v. KRW-maatlat

DN% (deelmaatlat)

Voorkomen negatief indicerende soorten (KRW-deelmaatlat)

Steeds 3 deelbeoordelingen:
1. Alle watertypen (soms m.u.v. brakke typen)
2. Alleen zoete watertypen (excl. alle brakke en niet-zoete typen)
3. Alleen niet-zoete sloten (type M1b)
Positieve deelmaatlatten verschillen, daarom niet meegenomen
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Resultaten
Voorbeeld: aantal taxa
Alle typen (excl. brak)

Alleen zoete typen

Alleen niet-zoete sloten

 Grote spreiding binnen groepen van GS en VGS

 Beeld verschilt voor zoet en niet-zoet

Alleen in de echte zoete wateren is er sprake van een
significant verschil (VGS > GS)
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Resultaten
Samenvatting verschillen GS/VGS
Karakteristiek

Alle typen

Alleen zoete
typen

Alleen niet-zoete
sloten

Aantal taxa

géén verschil

VGS > GS

géén verschil

BBI-score

géén verschil

VGS > GS

géén verschil

Shannon-index

géén verschil

géén verschil

GS > VGS

EKR

géén verschil

géén verschil

géén verschil

DN% (deelmaatlat)

géén verschil

géén verschil

géén verschil

Variantie binnen clusters (GS en VGS) is véél groter dan
variantie tussen clusters
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Invloed omgevingsvariabelen
Statistische analyse (Canoco)
Relaties tussen (verschillen in) soortensamenstelling en omgevingsvariabelen
→ identificeren van verklarende variabelen
Onder andere:
 Type stelsel en type belasting op het
stelsel
 Inrichting watersysteem (breedte,
diepte, oevers etc.)
 Typering zoutgehalte (zoet / brak)
 Bodemtype
 Doorstroming

 Aanwezigheid sliblaag
 Substraatdiversiteit
 Bedekking water- en oevervegetatie
 Beheer en onderhoud (maaien,
baggeren)
 Andere ‘bronnen’ (eenden voeren,
honden, bladval etc.)

Niet: (fysisch-) chemische waterkwaliteit, staat van het stelsel, neerslagpatronen etc.
© Arcadis 2016

Resultaten
Significante verklarende factoren
 Gebied/waterschap (ook invloed
monstername/determinatie)
 Kroosbedekking
 Waterdiepte
 Typering van het talud (flauwe oevers)
 Zoutgehalte (zoet / niet-zoet)
 Maand van monstername
 Mogelijk: eenden voeren, beschaduwing
 Totale verklaring van de variatie ca. 8%
→ Overig: ruis en andere factoren
(meetfouten/vangkans, niet onderzochte
factoren zoals waterkwaliteit, niet
significante factoren)

Type stelsel (GS / VGS) is niet significant verklarend
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Conclusies
 Verschillen tussen GS en VGS zijn -in generieke zin- erg klein
•

Zoete wateren: VGS soms iets beter dan GS (aantal taxa, BBI)

•

Niet-zoete sloten: GS lijkt soms iets beter dan VGS (diversiteit)

•

Verschillen blijken slechts uit enkele karakteristieken

→ Conclusie NWRW-onderzoek te stellig: VGS niet altijd beter

Maar…
 Lokaal kan het beeld anders zijn (wel verschil, of ander verschil)
 Foutaansluitingen (GS en VGS) en functioneren van het VGS zijn mede
bepalend voor effecten op de waterkwaliteit (niet onderzocht in dit
deelonderzoek)
© Arcadis 2016

Conclusies
 Andere factoren zijn veel sterker bepalend voor biologische kwaliteit:
•

Kroosbedekking (nutriëntenrijkdom)

•

Inrichting (vorm van de oevers, diepte)

•

Zoutgehalte

•

Mogelijk: eenden voeren, beschaduwing

→ Vanuit watersysteemperspectief zijn investeringen in andere maatregelen
veelal zinvoller dan aanpassingen in stelsels
→ Optimale aanpak (VGS of anders) vergt gedegen analyse van lokale situatie
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Conclusies
 Andere factoren zijn veel sterker bepalend voor biologische kwaliteit

→ Vanuit watersysteemperspectief zijn investeringen in andere maatregelen
veelal zinvoller dan aanpassingen in stelsels
→ Optimale aanpak (VGS of anders) vergt gedegen analyse van lokale situatie

Maar:
 In bestaande situatie soms met geringe inspanning al veel te bereiken
→ Bevindingen ander deelonderzoek: functioneren VGS wijkt in de praktijk soms sterk
af van theorie
→ Inspectie en beheer als ‘no regret’ maatregel

 Er kunnen ook andere redenen zijn om wél VGS toe te passen
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Vragen / discussie
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