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Voorwoord

Hetrapport "Toetsenvan ecosysteemontwikkeling inwatersystemen" is in
het kadervan het project Watersysteemverkenningen geschreven. Deopdrachtisuitgevoerd door RoelDuringvan het DLO-StaringCentrum.Met
dit rapportiseen stapgezet inde richtingvan meerafstemming inhet 'natuurbeleid' van Rijkswaterstaat en het 'waterbeleid' van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij.Gepoogd isom boven dedagelijkse praktijk vanbeleidsvormingen -uitvoeringuitte stijgen en devraag naar meer
afstemming zogoed mogelijk tearticuleren. Deopdrachttot het uitvoeren
van ditproject in 1995isuitgegaan van Rijkswaterstaat en het Informatieen Kenniscentrum Natuurbeheer. Ditbetekent dat beide organisaties een
mogelijke meerwaardevan het combineren van deAMOEBE-endenatuurdoeltype-systematiek onderzochtwilden hebben. Indit project isondervonden hoemoeilijk hetisomeen eenmaal ingeslagen koerstewijzigen.
Verantwoording
Indebegeleidingscommissie hadden zittingdrs.C.W. ledema (voorzitter)
en ir. W.E.M.Laanevan het Rijksinstituut voorZoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling van Rijkswaterstaat (RWS-RIZA),drs.J.T.van Buuren
van het Rijksinstituut voor Kusten Zeevan Rijkswaterstaat(RWS-RIKZ),
drs.C.M.Bisselingendrs.Y.H.Hoogeveen van het Informatie- enKennisCentrum Natuurbeheer van LNV. Hun geduld isbeproefd en huntoewijdingtot heteindeopprijsgesteld.Gesproken ismetdr.J. Dekkervan de
Vakgroep Natuurwetenschap en Samenlevingvan de Rijksuniversiteit
Utrechtendrs.B.J.E. ten Brinkvan hetRIVM.
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ToetsenvanEcosysteemontwikkeling in water

Samenvatting

Erzijnverschillende methodeningebruik voor hettoetsenvanwater-en
natuurbeleidsdoelenvoordegrotewaterenin Nederland,namelijk met
AMOEBE'sin hetwaterbeleid enmetnatuurdoeltypen in hetnatuurbeleid.
Beidebenaderingen makengebruikvansoortenalsdoel- eneffectparameters. BinnenhetthemaEcosysteemontwikkelingvandeWater Systeem
Verkenningen (WSV),waarinbeleidsoptieswordenvertaald in maatregelen
voor ecosysteemontwikkeling,isbehoefte aaneentoetsingskader waarin
dedoelstellingenvoor hetnatuurbeleidexplicietzijnopgenomen. Hiervoor
iseeninhoudelijkeafstemminggewensttussende natuurdoeltypebenaderingendeAMOEBE-benadering.
Voordegroteoppervlaktewateren worden inhetwater-en natuurbeleid
natuurdoelen uitgewerkt,waarvanhetdevraagisofzebetrekkinghebben
opdezelfde soortnatuur. Perwatersysteem wordt door Rijkswaterstaat in
het kadervandeWatersysteemverkenningen eenAMOEBE uitgewerkten
wordendoor LNVnatuurdoelenconformdesystematiek vandeOntwerp
NotaEcosysteemvisiestoegekend.Demaatschappelijke organisatiesdie
eenbelangvertegenwoordigen indegrotewatersystemen,wordengeconfronteerd metverschillende uitwerkingenvanhetrijksbeleidinzake natuur.
Devraagof hiersprakeisvanverschillendeformuleringenvandezelfdenatuurdoelen ofwelvanverschillende doelen,vereisteenanalysedienormaliterbuitendemogelijkhedenvandezepartijen ligt.Om helderheidte
scheppenishetnodigdatde beleidsterreinenvanLNVenRWSsporenqua
aanpakenterminologie.Datzoudaarnaastdeafstemmingin planvorming
enmonitoringtengoedekomen.
Achter denatuurdoeltypebenaderingvandeNotaEcosystemen(LNV,
1995)endeAMOEBE-benadering vandevierde NotaWaterhuishouding
(inprep.)gaanverschillende denkwerelden schuil.DeAMOEBEisontwikkeldom naastchemischeook biologische kwaliteitsdoelen op kwantitatieve
wijzeintebrengenindebesluitvormingvanhetintegraalwaterbeheer.Per
watersysteemvindt optimalisatieplaatsvandiversevormenvangebruik,
beheerennatuur enwerkt menlangsdezewegeensoortverwevingsdoelstellingen uit. Hettoetsingskader binnenhetwaterbeleidrichtzichvooral
opdezorgvuldigheid vandebesluitvorming.
Denatuurdoeltypebenadering iseenantwoord opdevraagwaarwelkenatuur moetkomen binnendeEcologische Hoofdstructuur. Zo'n honderdtweeëndertig natuurdoeltypen gevenhetspectrumaanvanmogelijkedoelstellingen.Hettoetsingskader binnen hetnatuurbeleid richtzichvooralop
hetbehouden enzomogelijk vergrotenvandebijdrageaandenationale
eninternationale biodiversiteitvaneengebied.Hettoetsingskader inhet
natuurbeleid isrecenter,zodatingespeeld konworden op het- naRiozeeractuelevraagstuk vandebiodiversiteit. Beidebenaderingen kunnen
wordengekarakteriseerdintermenvansterktesenzwaktes.Sterk puntvan
deAMOEBE-benadering isdeeenvoud,zwak isdeontoereikendheid om
overdewatersystemen heenop biodiversiteittetoetsen.De natuurdoeltypebenaderingisdaarjuiststerk in,maarismindergeschiktvoor hettoetsen
vanverwevingsdoelen.
Alsuitgangspuntenvooreengeïntegreerdtoetsingskader isgehanteerd:
• centrale invalshoek omnatuur- enwaterbeleid ineikaarsverlengdete
plaatsenishetwatersysteem ennietde(doel)soorten,omdatdoelenop
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watersysteemniveau worden uitgewerkt ensoortendienenomte meten
en toetsen.
• Voordemultifunctionele watersystemen zijnverwevingsdoelen eneen
daaroptoegesnedentoetsingskader noodzakelijk
Voor hetkomentot eenoverkoepelend toetsingskader ishetnodigom
planningseenheden aftestemmen,afstemmingaante brengeninhethanterenvangraadmeters enhet beschrijvenvantrends,tussentijdsedoelbereikingwederzijdsafte stemmeneninhoudtegevenaan biodiversiteitstoetsingineenmultifunctioneel watersysteem.Aanbevolenwordt omeen
nationaleecotopenindelingte makenvanderijkswateren,enomtoteen
gemeenschappelijke setgraadmeters inzake natuurlijkheid (ineenmultifunctioneelsysteem)enbiodiversiteitte komen.Tevensishetaantebevelenomdetussentijdsedoelbereikingonderlingaftestemmeninhetkader
vandeWatersysteem-enNatuurverkenningen,om dematevansynergie
vastte kunnenstellen.
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Summary

Quantatitiveandverifiable ecologicalobjectives inwater policy aresetwith
theAMOEBAapproach.AMOEBA isthe Dutchacronym for "a general
methodof ecosystemdescriptionandassesment".Innature policy making
oneworkswith anotherapproach.A "Handbook of target naturetypes of
the Netherlands" iscompiled,whichgivesananswerto thequestion what
kindof naturegoalsshould besetto specificsystemsandplaces,givenabioticandbiotic conditions.Thehandbook istailedfor biodiversity aims. The
AMOEBAapproachaimsatasustainableuseofwater systems.Bothapproachesmeetinthelargerwatersystemsinthe Netherlands.Thesesystemslyinthe areaofthe mainEcological Network of the NaturePolicy
Planandareusedmultifunctionally.Thereisneedforanpolicyassesment
framework,thatcomprisestheaimsofthe Nature Policy Planandthe
DutchWater Management Plan.Severalrecommendationsaregiventodevelopanintegratedassessmentframework. Anational classificationofecotopesshould bemadeandacommonsetof ecologicalobjectives shouldbe
worked out.
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1 Inleiding

1.1 Beleidsmatigeachtergrondvanhetproject
InhetkadervandeWater SysteemVerkenningen (WSV)wordtdoorRijkswaterstaateenintegrale beleidsanalyse uitgevoerd,waarin verschillende
analysevariantenvoor hetwaterbeleidworden verkend.Dezetechnischwetenschappelijke informatieondersteunt hetprocesvan beleidsvorming
voordevierdenotaWaterhuishouding (NW4).Onderdeelvande integrale
analyseszijndethematischeanalyses.Dezehebbenbetrekkingopdeprobleemveldenindetoestandenhetgebruik vanwatersystemen.Eénvan
dezethema'sbetreft hetonderwerpecosysteemontwikkeling.Inditthema
worden binnenWSVdeecologischekwaliteitsdoelstellingen vandewatersystemengetoetst. Daarbijwordt demethodiek vandeAMOEBE,dieisgepresenteerdindederdenotaWaterhuishouding,gehanteerd.DezemethodiekissindshetverschijnenvandederdenotaWaterhuishoudingverder
ontwikkeld.Voorenkelewatersystemen heeftdekennisontwikkelingvan
karakteristiekeecotopenof habitatsperwatersysteemgeleidtot eencombinatievan'soortenAMOEBE's' en 'Ecotoopof HabitatAMOEBE's'.
Eenvergelijkbareontwikkelingdoetzichvoor inhetkadervande Natuurverkenningen '97(NVK).Hettoetsingskadervoor natuurbeleid bedientzich
(sindshetverschijnenvan EcosystemeninNederlandenhet achterliggende
Handboek Natuurdoeltypen) van natuurdoeltypen,dieminof meervergelijkbaarzijnmetecotopenof habitats,alsmedevan natuurdoelsoorten.
Beideverkenningenvertonenoverlapalshetgaatomdegrotewaterenin
Nederland.Indienermetbehulpvanverschillendetoetsingskadersentoekomstbeeldenvoordegrotewaterenwordtgewerktindetweeverkenningen,komtdebeleidsafstemmingingevaar.Beleidsafstemmingis
bijvoorbeeld nodigop hetpuntvan biodiversiteit. Internationaal isin1992
eenverdraginzakeBiologische Diversiteitgesloten,datookdoor Nederlandisgeratificeerd.Hetbeschermenvandebiodiversiteitzalimplicaties
hebbenvoor hetwaterbeleid.Om derelatiestussenbeleidsontwikkelingen
biodiversiteittekunnenleggeniseenaanpassingvandeAMOEBE-methodenodig.Daarnaastisdenatuurdoeltype benaderingmindergeschiktvoor
eentoepassingindemultifunctionele wateren.Eenkruisbestuivingtussen
beidemethodiekenzalwellichttot eenbeterebeleidsafstemmingleiden.
Ditrapportgaatinopdewenselijkheid enmogelijkhedenvanconvergentie
vandetoetsingvannatuurontwikkelingin hetkadervanhet natuurbeleid
enecosysteemontwikkeling inhet kadervan hetwaterbeleid.Dezeonderzoeksvraagpastindepogingen ommeerduidelijkheidteverschaffenen
aanknopingspuntente biedenvoor derealisatievande EcologischeHoofdstructuur (waarondermeerallerijkswateren binnenvallen),insamenhang
methetmilieu-,water-enruimtelijkbeleid.

1.2 Probleemstelling
Voordegroteoppervlaktewateren worden inhetkadervanhet integraal
waterbeheerennatuurbeleid natuurdoelen uitgewerkt,waarvan hetde
vraagisofzebetrekkinghebbenopdezelfdesoortnatuur. Perwatersysteemwordtdoor Rijkswaterstaat inhetkadervandeWatersysteemverkenningeneenAMOEBEuitgewerkt enworden door LNVnatuurdoelencon-
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formdesystematiek vanhet Handboek Natuurdoeltypen in Nederland(Bal
e.a., 1995)toegekend.Deimpactvandewatersysteem-ennatuurverkenningenisgebaat bijeengoedeafstemmingvoorsignaleringenprognotiseringinzakenatuur ingrotewateren.Deuitdagingisomeendergelijkealgemene notieomtezetten ineenstelselvanconcreteafsprakenenacties.
Hetzouzomoetenwerkendat hetnatuurbeleid eenduidelijk herkenbare,
sectoraleinputvormtvoorhetintegralewaterbeleid.Voor hetwaterbeleid
zaldanduidelijk moetenzijnwelke betekenisdenatuurdoelstellingen hebbenvoor gebruik,inrichtingenbeheervanwatersystemen envoor relevanteontwikkelingen in hetruimtegebruik. Om helderheidtescheppenishet
nodigdatbeide beleidsterreinen sporenwat betreft aanpak enterminologie.

1.3 Doelstelling
Eengemeenschappelijk doelvoordeNatuur- enWatersysteemverkenningenishetop eenduidigewijzesignalerenvanmajeureveranderingen inde
toestandvandenatuur indegrote waterenendiesignaleninverband
brengenmetwater- ennatuurbeleid.Hetisvanbelangdat eensamenhangend(zomogelijk eengemeenschappelijk) streefbeeld natuurwordtgehanteerdendatervergelijkbare graadmeterswordengehanteerd omde
toestandte beoordelen.Doelvandit projectishetvoorbereidenvaninhoudelijke afstemming intoetsingskaders. Eenenanderdientte leidentoteen
concreetactieprogramma.

1.4 Vraagstelling
Enkelefundamentele vragen,diemoetenwordenopgelost zijn:
• hoekanhetoverheidsbeleidvoordegrotewaterenzorgdragenvoor
hetbehoudvan(inter)nationale biodiversiteit
• welke matevannatuurlijkheid isdaarbijwenselijk enmogelijk?

1.5 Werkwijze
Door middelvanliteratuurstudie, interviewsenworkshops isdeproblematiekverkendenzijnoplossingsrichtingen afgetast,ziefiguur 1. Deanalyse
isuitgevoerd aandehandvanvragenenstellingenomtrent demogelijkhedenenwenselijkhedenomovereengeïntegreerdtoetsingskader te
beschikken.Allereerst iseenvergelijkinggemaakt
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Onderzoek

Figuur1
Schematisch overzichtvandewerkwijze.
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Schematisch overzichtvan de werkwijze vandeachterliggende vraagstellingen waarvoornatuurdoeltypebenaderingenAMOEBE-benaderingzijn
opgesteld. Hiermeeisinzichtverkregen indeverschillen en overeenkomstenvan deuitgangssituatie,afgezet tegen een beeld van relatievesterktes
enzwaktesvan beide benaderingen. Intweede instantiezijn detechnische
overbruggingsmogelijkheden opde schaalniveau'svan watersystemen en
ecotopen bestudeerd.Alslaatstedeel vandeanalyseiseenvergelijking gemaaktvandebeleidsmatige contextvandetoetsingskaders.Opbasisvan
deanalyseiseen inhoudelijk overkoepelend toetsingskader ontworpen,in
devormvaneen afstemmingsproces. Erisuitgegaan van een zekerebereidheid omteinvesteren ineen vertaalslagofwel afstemmingstraject.
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2 Probleemverkenning

2.1Toetsenensignaleren
Hetministerievan LNV draagtverantwoordelijkheid voorde kwaliteitvan
de natuurinNederland; Rijkswaterstaat voordekwaliteitvan watersystemen.Beidetaken zijn dermate ingewikkeld,dat bijhetvormen van beleid
en het nemen van besluiten een zekere reductie van de werkelijkheid
noodzakelijk is.Hetisimmersonmogelijk omdeconsequentiesvan eenbesluitopalleindividuen diezichnu en indetoekomst binnen deinvloedssfeer ophouden te kennen. Erwordtgewerkt meteen parsprototo benadering. Hetbelangrijkste domeinvoor LNV isde biodiversiteit envan
Rijkswaterstaat de watersystemen.
Hetdomein van LNV wordthanteerbaar gemaakt metnatuurdoeltypen en
doelsoorten. Meteen stelselvan 132 natuurdoeltypen wordt hetvolledige
spectrum van de Nederlandse natuur inmodelvorm beschreven. Denatuurdoeltypen worden gebruiktvoordeplanningsopgave waar men welkenatuur (enmetwelkeoppervlakten)wilnastreven. Aande hand van 657
doelsoorten uittien verschillendetaxawordt hetslagen van het beleidgetoetst. Hetdomeinvan hetnationaal waterbeleid wordtin hetprojectWatersysteemverkenningen hanteerbaar gemaaktviahetonderscheiden van
een twintigtal watersystemen. Perwatersysteem iseen setvan 25tot30
biologischedoelvariabelen vastgesteld, dieverondersteld worden te reagerenop beleidsmaatregelen en karakteristiek zijn voordeecologischekwaliteit(Luitenenvan Buuren, 1994).VoorWSVzijn voorelk watersysteem
AMOEBESgemaakt en per 'regio' beschreven: Noordzee en kustzone,
Waddenzee en EemsDollard,zoute delta,zoetedelta (Vanhemelrijk enDe
hoog, 1996aen b),Rijn-en Maastakken (Postmaet all,1996),IJsselmeergebied (vanhemelrijk etall,1993,1997) en Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (Pietersen de Hoog,1996).Daarmeewordtop nationaal niveau
het integraalwaterbeheer getoetst.
Plannings-en signaleringseenheden
Deterrestrische natuurdoeltypen uit het natuurbeleid hebben een beperkteomvang invergelijking tot aquatische. Deterrestrische doeltypen
van de hoofdgroepen 3en4Akomen qua schaalovereen metecotopenin
hetwaterbeleid;aquatischedoeltypen komen qua schaal overeen metde
watersystemen uitdeWSV.Dewatersystemen bevatten aquatische enterrestrische habitatsen ecotopen:een nadere afstemming isbeschrevenin
stap 1van par. 4.3.
Signaleringaandehandvansoorten
Inhetwaterbeleid vormtdetoestand van de natuurvan oppervlaktewateren een belangrijk gegeven inde beoordelingvan de duurzaamheid
van onsgebruik envandeinrichtingvan dat watersysteem.Allerleisignalendatwe nietduurzaam omspringen met onzewateren worden ontleend
aan de natuur, t.w.broedsuccesvan vogels,huidziekten bijvissen, uitstervenvan diersoorten enzovoorts. Hetbeleidrichtzichophetvinden vande
balanstussen gebruik van hetsysteem en hetduurzaam veiligstellenvan
produktie,diversiteitenzelfregulatie, perwatersysteem. Meteen zobeperktmogelijke setaan datawordt hetecologisch functioneren vaneen
watersysteem beoordeeld. Doelen worden gesteld intermen van fysische,
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chemischeenbiologische systeemdoelvariabelen,alsmedeintermenvan
gebruiksdoelvariabelen.Fysischeenchemischedoelvariabelen endefunctionelegebruiksdoelvariabelen zijnparametersdiedestuurbare randvoorwaardenvoordebiologischedoelvariabelenvormen (LuitenenvanBuuren, 1994,blz.6,7). Deca.170biologische doelvariabelen hebbenvooral
eenindicatieve betekenistenaanzienvandetotale levensgemeenschap
vaneenwatersysteem.Hetismogelijk omdie parametersofsoorten tekiezendiedeomvangenhetverlooptenaanzienvaneenbepaald probleem
latenzien.Doelvariabelenzijngekozenaandehandvandevolgendecriteria:beschikbaarheidvankwantitatieve informatie,stuurbaarheid,meetbaarheid,indicatievewaardeenaansprekendheid.DeAMOEBEfungeert
alsthermometer voor watersystemen,diehetsamengaanvangebruik,inrichtingeneengewenste ecosysteemontwikkelingafleesbaar maakt.
Inhetnatuurbeleid hebbende657doelsoorten ook eenindicatieve betekenis,maardanvoor debiodiversiteit inNederland.Hetistenenemaleonmogelijkomvoor36duizendsoortennategaanomzevoor- of achteruitgaaninvoorkomen (Bale.a.1995).Dedoelsoorten zijn geselecteerdop
basisvandrie(andere)criteria:
• depositievanNederlandinrelatietot de mondialeverspreidingvande
soort:het 'i'-criterium;
• denationalezeldzaamheid:het'z'-criterium;
• denationaletrend:het't'-criterium.
Het 'i'-criterium geeft hetrelatieve belangaanvaneenNederlandseinspanningtegeneeninternationaleachtergrond.Daarbijisdegedachte dat
Nederlandzorgzou moetendragenvoor diesoorten,diein belangrijkemateoponslandzijnaangewezen.Het'z'-criterium geeft hetbelangaan
voordebiodiversiteitopnationaleschaal.Het 't'-criterium legteenrelatie
tussendestabiliteitvansoortenpopulaties endebehoefte aanbeleidsinspanningen.Voorsoorten bijvoorbeeld,dieopeigenkracht inaantalgelijk
blijvenof toenemen,hebben beleidsinspanningenweinig nut.
Figuur2schetstdedeelverzamelingen diebijtoepassingvandezecriteria
ontstaan. 'Doelsoorten'zijnsoortendieaanminimaaltweevandedrie criteriavoldoen.
Voor hetselecterenvanaquatischedoelorganismenbleekdebeschikbare
informatie destijds nogontoereikendomhett- enz-criterium toetepassen.Hierisalleenheti-criteriumgebruikt. InhetoverlegmetRWSisgeconstateerddatderecenteinformatie aanleidinggeeft om specifiekecriteriavoor selectievan doelorganismenvanuit hetnatuurbeheer opnieuw te
bezien.
Hetsignalerenvantrendsindenatuurwordt verschillend aangepakt.Een
maatlatvooreenwatersysteem isgeenmaatlatvoor (de bijdrageaaninternationale) biodiversiteit ennatuurlijkheid.Eenpraktisch probleeminde
beleidsafstemmingis,datmeninhetwaterbeleid (sindsdeAmoebe-benaderingsteedsverder ontwikkeld werd) systematisch inautecologische kennisoverdeAmoebe-doelsoortenisgaaninvesteren.Denatuurdoeltypemethode bevatdeelsanderedoelsoorten,waarvoor dezekennis(nog) niet
beschikbaar is.Hetgaatineenaantalgevallen omzeldzamesoortendie
mennormaliter niet in monitoring-programma'szalaantreffen. Demaatlattenvoor hetnatuur- enwaterbeleid moetenvergelijkbaar gemaaktworden.
Dezeactieisvoorzien instap2vanpar.4.3.
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Figuur 2

Deelverzamelingenvolgensi-,t- en
z-criteria (Bal e.a. 1995).

overigesoorten

2.2 Sporenecologischedoelenvanhetwaterbeleid ennatuurdoelen met
elkaar?
Eenverschillende benaderingvan het begripnatuurlijkheid kan leiden tot
een verschillendeinschattingvan kansen en mogelijkheden vanecosysteemontwikkeling. Inhet natuurbeleid wordtde mate van natuurlijkheid
afgemeten aan dehoeveelheid menselijke invloed. Deschaalgrootte van
een gebied isdaneen belangrijk elementvan natuurlijkheid, omdat randinvloeden afnemen. Demateende schaalvan menselijke beïnvloedingvan
natuurlijke processen isdaarbijcruciaal.Ditleidtertoe dat de huidigerijkswateren grotendeels inhoofdgroep 4B(Handboek natuurdoeltypen) zijn
ingedeeld en alsmultifunctionele afgeleiden worden beschouwd van nagenoeg(hoofdgroep 1)en begeleid (hoofdgroep 2)natuurlijke eenheden.
Hetvoorkomen van landschapsvormendeprocessen isderhalve een belangrijk elementvan natuurlijkheid. Inhetwaterbeleid wordt natuurlijkheid
gezien alsdepotentiesvaneen watersysteem omzichinecologisch opzicht
te ontplooien binnen de beperkingen van de maatschappelijke randvoorwaarden. Hetgeven van ruimteaan abiotische processen iseen belangrijk
elementinhetvergroten van denatuurlijkheid van een watersysteem,
waarbij heteffect op soorten nietaltijd vooropstaat. Zowordtvergroting
van dekombergingindeWesterschelde alseentoenamevan de natuurlijkheid gezien,omdathetertoe leidtdat hetsysteem zelf intoenemende matevoorde benodigdediepgangvandevaargeul zorgt. Erbehoeft dan minderteworden gebaggerd. Natuurlijkheid wordtinverband gebracht met
beheerskosten viahetbegripzelfregulering. Zelfregulerende watersystemen
hebben namelijk lagebeheerskosten (Hosper& Ten Brink,1989).Ookin
het Natuurbeleidsplan isdezestellingonderschreven.
Nietelketoename van natuurlijkheid zaleentoename van delokalebiodiversiteitinhouden (bijvoorbeeld meerkomberging inhet gevalvan deWesterschelde).Somszalergekozen moeten worden waar het primaatwordt
gelegd. Dediscussies rondom heteiland Rottumeroogvormen hiervan een
voorbeeld. Natuurlijkheid heeft alleste maken metde keuzetussen 'maken' en met 'laten ontstaan', hetopereren binnen 'harde maatschappelijke
randvoorwaarden' of dezeterdiscussiestellen.
Hetisderhalvevangroot belangdatereen discussieop gang komtover de
vraagwat natuurlijkheid inhoudtvoordegrote wateren en metwelke mate
van natuurlijkheid men tewerkwilgaan om natuurdoelen te bereiken.Een
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geïntegreerd toetsingskader, waarin vernatuurlijking goed kanworden
meegewogen, ishiervooreen geschikt hulpmiddel. Dithoudt indat deaard
van een natuurontwikkelingsproces gewaardeerd moetworden,datgewerkt moetworden meteen samenhangend stelsel van korte, tussentijdse
en langetermijn doelen en dateromgangsvormen zijn voorde geringe
voorspelbaarheid van natuurlijke ecosysteemontwikkeling (Bruin, e.a.
1992).
Deverschillende keuzen ten aanzien van doelsoorten komen voort uiteen
verschillendefilosofie. Metde itz-benadering wordt een zekere matevan
compleetheid van natuurdoeltypen metdeerinthuis horendesoorten gevolgd; bijdeAMOEBE-benadering nemen habitatsen ecotopen een meer
centrale positiein.Zoisterugdringen van de kunstmatigheid inhet waterbeleid een serieuzeoptie,zelfs alsde lokalec.q. regionale biodiversiteit erdoorwordtaangetast. IndeLNVfilosofie wordt een sterkeverwevingaangebrachttussen diversiteiten natuurlijkheid, met een primaatvoor
diversiteit.Verschillen kunnen deelsverklaard worden vanuitdeverschillende referentie-opvattingen. Meestromende nevengeulen inhetrivierengebied passen inde historische referentie van RWS,maar kunnen somsleiden
tot dramatische achteruitgangvan natuurwaarden inde uitgangssituatieals
dezeeen afgesloten meanderis.
Hettoetsen van een herstellend habitat kaninderegel meteen pioniersoortgebeuren.AMOEBE-soorten van zoete dynamische milieu'szijn onder
meer Bruincypergras,Engelsealant,Moerasandijvie en Riet.Herstelvan
dynamische habitats kan afgemeten worden aan hetvoorkomen vangenoemdesoorten inhetrivierengebied.Aangezien deze soorten eldersovervloedigvoor kunnen komen,zijn hetgeen doelsoorten van het natuurbeleid. Dedoelsoorten uithetnatuurbeleid zijnvooral soorten vanclimax
stadiavan ecosystemen envoorvroege ontwikkelingsstadia bestaat minder
aandacht. Hetlijkteropalsof dynamiek inde natuurverschillend gewaardeerd wordt inhetwater-en natuurbeleid. Ditzou kunnen inhouden dat
natuurdoelen nietgeheel metelkaarsporen.
Oplossingvan ditprobleem wordtvoorzien instappen 2en 3van hetstappenplan inpar. 4.3.

2.3Hoebiodiversiteittoetsbaartemakenvoorgrotewateren?
Om biodiversiteittoetsbaarte maken ishet nodigom dezete kunnen meten envervolgenste relateren aan beleidsvorming. Hierbijisde schaalkeuze
een bepalende factor. Maatregelen hebben een ruimtelijke schaalvan uitwerkingen biodiversiteit krijgtalsbegrippasinhoud alshet gekoppeld
wordtaan een ruimtelijke schaal. Biodiversiteitzelf iseen onmeetbare parameter, maarveranderingen inbiodiversiteit kunnen in beperkte mateworden vastgesteld. Hiervoor kanworden gekeken naarsoorten dieeen gerede kanslopen om uitte sterven in Nederland, een methode dieisgevolgd
inhet Handboek natuurdoeltypen (Bale.a., 1995).Alsdezesoorten
daadwerkelijk uitsterven,danverandert de biodiversiteit.Verondersteld is
dat behoud van desetdoelsoorten (itz-soorten),een zekere garantie biedt
voor het behoud van detotale biodiversiteit.
Alhoewel het mogelijk isomveranderingen inbiodiversiteit inzekere mate
te kunnen vaststellen met demonitoringvan soorten isdaarmee de relatie
met beleidsvorming nognietgelegd. Hiervoor iseen beeld nodigvan het
belangdataan een watersysteem moet worden toegekend alshet gaatom
het behoud van internationale biodiversiteiten deoptiesvoorhetintegraal
waterbeheer.Juistdievertaalslag isnogniet beschikbaar en wel gewenst.
Deaanpak van LNVom biodiversiteittoetsbaar te maken bevat generieke
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parameters;devraagisof devertaalslagnaarwatersystemen metgeneriekeof watersysteemgerichte parametersmoetplaatsvinden.
Stap3inhetstappenplanvanpar.4.3voorzietineenmogelijke oplossing
vanditdeelvandeprobleemstelling.

2.4Welkeomgevingsscenario's
Detoestandvandegrotewateren inNederlandisinhoge mate afhankelijk
vandeeconomische endemografischegroeienhoedezegroeizichruimtelijkdifferentieertoverdeverschillende landsdelen.Afstemming inderegionalisatievandeCBS-prognoses isvanbelangvoor hetontwikkelen vansamenhangendeanalysevariantenvoordetoekomst.Striktgenomenvalt dit
afstemmingsprobleem buitendeordevanhetontwikkelen vaneen
gemeenschappelijk toetsingskader. Niettemin ishetop korte termijnvan
belanginhetkadervandeafstemmingvanWSVenNVKdat hierafsprakenoverwordengemaakt.
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3 Analyse van bestaande toetsingskaders

3; 1 Toetsingskader waterbeheer
Naarmate het gedachtengoed van de Nota Omgaan met Water (Min. V &
W. 1985) en het daaruit voortvloeiende integraal waterbeheer zich ontwikkelde, ontstond behoefte aan heldere toetsbare en concrete doelen. Er was
voornamelijk behoefte aan een instrument .,,..aarmee een bestuurder in één
oogopslag kan zien wat de toestand van zijn watersysteem is en hoever hij
nog verwijderd is van de doelstellingen. In antwoord hierop is de AMOEBE
ontwikkeld. De derde Nota waterhuishouding bevat uitgewerkte AMOEBE's voor de Noordzee en de Grote Rivieren. Ook in WSV-kader speelt de
AMOEBE een belangrijke rol: nieuwe AMOEBE's voor watersystemen worden in samenwerking met de beheerders van de rijkswateren opgesteld. In
z'n meest elementaire vorm bevat een AMOEBE een referentiebeeld en een
beschrijving van de huidige toestand. Veelal worden hier streefwaarden, afgeleid uit het natuurstreefbeeld, voor de afzonderlijke parameters aan toegevoegd. Deze worden door de beheerder via het integraal streefbeeld afgewogen tegen het maatschappelijk gebruik (integraal waterbeheer).
Toetsing vindt plaats door beslissingen ex ante te evalueren op hun effect
op het streefbeeld.
Beleid en beheer van de grote wateren moet worden getoetst aan 1) inspanningsverplichtingen, 2) de doelstellingen van het integraal waterbeheer (zorgvuldigheid van besluitvorming; ecologische ontwikkelingsrichting), 3) effectiviteit van maatregelpakketten, 4) het (tussentijds) resultaat.
De evaluatie ex ante, waarin de verwachte situatie gegeven wordt met een
extrapolatie van het huidige beleid, neemt daarbij een belangrijke plaats in.
Getoetst wordt hoe de ontwikkelingen in maatschappelijke activiteiten in
een watersysteem en de veranderende functies van een watersysteem zich
verhouden tot een optimaal ecologisch ontwikkelde toestand, het streefbeeld of de referentie.
Het streefbeeld kan in toetsende zin gebruikt worden bij de uitwerking van
het landelijk beleid door regionale beheerders. In dit geval moeten individuele keuzes.en beleidslijnen van de beheerder passen in het overkoepelende beleidskader. Een voordeel daarbij is de betrokkenheid van de beheerder bij de totstandkoming van een AMOEBE (het streefbeeld) voor zijn
watersysteem.
De AMOEBE kan worden gehanteerd om de ecologische ontwikkelingsrichting aan het streefbeeld of de referentie te toetsen, die zijn toegekend aan een watersysteem. Bij een toetsing van ecosysteemdoelen op nationaal niveau zouden de twee AMOEBE's uit de derde Nota moeten
terugkeren in de derde Nota waterhuishouding.

3.2 Toetsingskader natuurbeheer
Het natuurbeleid staat voor de opgave om de achteruitgang van de natuur
in Nederland te stoppen en waar mogelijk een herstel te bewerkstelligen.
Van groot belang hiervoor is de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur uit het Natuurbeleidsplan. Een heldere doelformulering is daarvoor
noodzakelijk. Duidelijk moet zijn 'welke natuur we in welke omvang in ons
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landwillen behouden,herstellenenontwikkelen" [citaat Ecosystemen in
Nederland(Min.LNV,1995)].
Aandelokale beheerder ishetomdegewenstenatuurkwaliteit door middelvanbeheerte realiseren.Dezebenaderingpastbijeenterugtredende
rolvandecentraleoverheid,dievroeger immerszeergedetailleerd voorschreef opwelke wijze behoud,herstelenontwikkelingvan natuurwaarden
diende plaatstevinden (bijvoorbeeld inzakehet heidebeheer).
Evenalsinhetwaterbeleidwaserindeuitwerkingvan het natuurbeleid
eenbehoefte aanhelderetoetsbaredoelen.Hetstelselvan natuurdoeltypenbeoogt hetvolgende:
• hetopinzichtelijke wijzevormgevenaandeinhet NBPgeformuleerde
kwaliteitscriteriavoor natuur
• het beschrijvenvanallewenselijketypen natuur indeEHS
• hetfaciliterenvankeuzestenaanzienvanterreinbeheer, ruimtelijke ordeningenmilieu
• het biedenvaneenevaluatiekader(vooraf enachteraf).
Deoverkoepelende doelstellinguithetnatuurbeleid,t.w. behoudvandiversiteitopzonatuurlijk mogelijkewijze,kaninessentienietworden getoetst Erisbijvoorbeeldgeentoetsingskader ontwikkeld voor het behoud
vanaardkundigewaarden,terwijlditwelonderdeel uitmaaktvandedoelstelling.Hettoetsenvanbiodiversiteit (het biotischdeelvandiversiteit) is
nader uitgewerkt.
Inhet natuurbeleidwordtonderscheidgemaakt ineenkwantitatieve toetsingvandebeleidsprestaties (realiseringvandeEHS)eneen kwalitatieve
toetsingvanbeheersresultaten.
Kwantitatievetoetsing
Hetrapport EcosystemeninNederland(Min.LNV,1995) bevateen
toetsingskader voor hetaantalhectaresdatpercombinatie vannatuurdoeltypeenfysisch geografischeregiomoetworden gerealiseerd.Dit kan
worden opgevatalseenkwantitatief toetsingskader.Voor prioritairenatuurdoeltypen (desporenAenB uit Ecosystemen inNederland) zijn
doelstellingen geformuleerd indevormvante realiserenoppervlaktes.Provinciesstaanvoor detaakomineengebiedsvisiedenatuurdoeltypen op
kaarttezetten,deprecieze begrenzingvandeEHS aantewijzen engebiedenaantekopen.Getoetst moetwordenofdit lukt.
Kwalitatievetoetsing
Hettoetsingskader voordetebereiken natuurkwaliteit is uitgewerkt
inhet Handboek natuurdoeltypen inNederland(Bale.a.,1995). Het laatste
blijktvoornamelijk vantoepassingopdefeitelijke realisatievandegewenste natuur indeveldsituatie.Hetisdebedoelingdateenbeheerderjaarlijks
rapporteertoverdegerealiseerdenatuurdoeltypen endestandvanzaken
met betrekkingtot dedoelparameters(doelsoorten). Dezeinformatie zal
worden benutin het bijsturenvanfinancieringsstromen (sturen naar doeltypen engebieden). Hetnatuurbeleidtoetsthetnatuurbeheer enlegt met
behulpvandesystematiek vandoelsoorten en natuurdoeltypen
verantwoording afaandepolitiek. Dekwalitatievetoetsingvindt plaats
binnen natuurdoeltypen.Natuurdoeltypen zijn,evenalsdeecotopenenhabitatsuit hetwaterbeleid,abstractiesenalszodanignietdirect herkenbaar
indeveldsituatie.Beheerdersbeherenconcreteterreinen,die inde meeste
gevallengeenéénopéénrelatievertonen metdedoeltypen.Inde praktijk
moetendedoeltypen wordenaangepastaandepraktijksituatie. Inde planningspraktijk vanprovinciesleidtdittotclusteringvandenatuurdoeltypen;
inde beheerspraktijk vaaktot naderedetailleringen.Uiteindelijk moet wor-
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dengetoetstof eengebiedinnatuurkwaliteit voor-of achteruit gaat.Hiervoor ishetnodigom deveranderingeninlokale biodiversiteitvan eenconcreetgebiedte kunnen metenenofeenbijdragewordt geleverdaanhet
behoudvanbiodiversiteit opeenhogerschaalniveau.Voorwatersystemen
iseennaderekwantificeringvanhetareaalendekwaliteitvanvoorkomen
vandedoelparametersnodigomdeveranderingen inbiodiversiteittoetsbaartemaken.Hetmaakt uitof ertwintigof 2000bruinvissen inde
Noordzeevertoeven.Deslagvan kwalitatievetoetsingmetitz-soorten naar
een(semi-)kwantitatieftoetsingskader isnietgemaakt,maarlijkt gewenst.
Deterreinbeheerder wordtgetoetstdoordecentrale overheidaaneenresultaatwaarvoor beidenverantwoordelijkheid dragen.Deuitgangssituatie
bijaankoop,deinrichtingnaaankoopendeliggingtenopzichtevanexterneinvloeden bepalen inbelangrijke matemedehetbeheersresultaat. Inondermeerwaterecosystemen kandezesturingsfilosofie totonvredeleiden,,
omdat hetnietvoorkomenvandegenoemdedoelsoorten ineenwatersysteemveroorzaakt kanworden doorfactoren buiten hetbeheersgebied (bijvoorbeeld waterverontreiniging).

3.3Vergelijkingvan detoetsingskaders
3.3.1Sterktenen zwaktesvanbeidebenaderingen
Deovereenkomstentussendeitz-endeAMOEBE-benaderingzijn: het
strevennaartoetsbaredoelen,hethanterenvansoortenalsmaat,hetstrevennaarkwantificering,hetzoekennaarsamenhangtussenveldonderzoek
enbeleid,hetstrevennaarcompleetheidennatuurlijkheidvanecosystemen.Verschilpuntentussendetwee benaderingen (zieookde notitie
'sterktezwakteanalyse') liggenerindefilosofievanscheidenenverweven.Waterstaatkenteensterketrendnaarverweven;dusook binnende
EcologischeHoofdstructuur. LNVisreedslangeenvoorstandervanscheiden(behoudens hetRelatienotabeleid),maarerkomensteedsmeergeluidendievragenomverweven.LNVheeftgeentraditie inhetontwerpen
vanverwevings-doelstellingen.
Sterktesvan deAMOEBE-benadering
DemeritesvaneenAMOEBE-benaderingliggen indeeenvoudenin
demogelijkhedenomconcrete maatregelenvooraf teevalueren.Erworden
bereikbaredoelengeformuleerd insamenspraak metdebeheerder. Debeheerder baseertzijn beleidinzakeecosysteemontwikkelingaanhetnatuurstreefbeeldencommitteertzichaanhetintegraalstreefbeeld.
Zwaktesvan deAMOEBE-benadering
Eenzwak puntindeAMOEBE-benaderingisdatbeheerdersenplannerswerkenmeteenverschillendetijdshorizon.Beheerdershebbenbehoefte aanconcretedoelenopkortetermijnwaartegenzediverseinrichtings-engebruiksaspecten kunnenafzetten enafwegen.Deparameters
vaneenAMOEBEmoetenvoordit doelsnelreagerenoplokalemaatregeleneneenvoudigmeetbaarzijn.Voordebeleidsbepalingdoordecentrale
overheidwordengeheelandereeisengesteldaaneenAMOEBE.De
AMOEBEmoeteendwarsdoorsnede door hetecosysteemrepresenteren,
enontwikkelingen op langeretermijn latenzieninreactieopdegrote lijnen
inmaatschappelijke ontwikkelingen enopdehoofdlijnenvanhetwaterbeleid(regionaleenlandelijkemaatregelen).Hetlijkteropalsofdezeuiteenlopendeeisenonverenigbaar zijnbinnenéénAmoebe-representatie.De
WSV-AMOEBE'sworden innauwesamenwerkingtussenRIZAendebeheerdersopgesteld,zodatdit probleemvroegtijdiggesignaleerdenzomogelijkopgelost kanworden.
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Nadeelvan de huidigeAMOEBEishet deterministisch beeldvande natuur.
Eriseenzekere spanningtussen dedoelstelling ruimte bieden voor natuur
en hettoetsen met behulp van soorten. Inde praktijk bestaat danook het
gevaardat menzichbeijvert om hetwelzijn van de soorten ennietom het
systeem.
Devraagof een AMOEBEwerkelijk een representatieve doorsnede kanzijn
vooreen ecosysteem kan nietafdoende worden beantwoord. Representatief heeft alleste maken met de matevan volledigheid van onswaarnemen. Derelatiestussen soorten onttrekken zichmeestal aan onzewaarneming.Erbestaan derhalve geen representatieve relatiestussen organismen.
Hetselecteren van parameters opdeAMOEBEiseen arbitrairgebeuren.
Doorerveeldeskundigen bijte raadplegen lijkt hetof erconsensusoverde
keuzeis.Debenadering isvooral pragmatisch en niet wetenschappelijk.
Metdetijd,zullen waarnemingstechnieken veranderen en daarmee de
pragmatiek omsoortente kiezen.
Desamenhangtussen verschillendewatersystemen iseen relevantaspect
dat nietgeïllustreerd kan worden meteenAMOEBE.NaarmateAMOEBE's
voor kleinerewatersystemen opgesteld worden raken degrotereverbanden meeruitbeeld.Tochzal dezesamenhang tussen watersystemen wel
eensvandoorslaggevend belang kunnen zijn alshetgaatomhet bijdragen
aan hetbehoud van (internationale biodiversiteit Hiervoorkanhet nodig
zijn omeen nadere prioriteitstellingtussen verschillende watersystemen
ecologisch inhoudelijk te moeten onderbouwen. DeAMOEBEleentzich
onvoldoendevooreen ecologisch inhoudelijke sturingvandemiddelen.Er
isgeen toetsingskader datdevraagbeantwoord of geld beterbesteed kan
worden aan kanalen of watersystemen meteen natuurlijke oorsprong.Er
kan opbasisvan de huidigeAMOEBE-benadering geen duidelijk verband
worden gelegd tussen de hoofdlijnen van hetwaterbeleid en hetbehoud
van de Nederlandse biodiversiteit.
Voordelen itz-benadering
Deitz-benaderingvoor het kiezen van doelsoorten isop reproduceerbarewijze uitgewerkt met een algemene landsdekkende aanpak.Deaanpakvoorzietineen brede beoordelingvan natuurkwaliteit. Deinsteekvan
de specifieke verantwoordelijkheid van Nederland voori-soorten isgeslaagd. Debenadering brengtde uitsterfkans van soorten inbeeld, zodat
een verband gelegd kan worden met biodiversiteitsdoelstellingen.
Nadelen
Deaanpak voordewatersystemen ismindergeslaagd omdatenkel
het i-criterium isbeschouwingisgenomen en dezeinvalshoek onvoldoende
isomdedoelstellingen tetoetsen. Indienverdere uitwerkingaan hett- en
z-criterium wordtoverwogen, ontstaan evenwel belangrijke monitoringsproblemenalshetcriterium 'monitoring' nietvoldoendewordt meegenomen indecompleteren van hettoetsingskadervooraquatische systemen.
Ookvoorterrestrische systemen iseen grote monitoring inspanningvereist
voorevaluatie op landelijke schaal.Ditwerktderhalvetraagvoorhetevalueren van algemene beleidslijnen. Dewerkwijze isnietinnauwe
samenwerking met beheerders ontwikkeld; beheerders krijgen de-overigensheldere -systematiek aangereikt. Hetniettoepassen van hetcriterium
kenmerkendheid (isopgenomen inhetcriterium natuurlijkheid) paktnadeliguitvoorde kansrijkdom-analyse, omdatveelabiotische processen die
hun uitwerking hebben opde biotischediversiteitgebiedsspecifiek optreden. Er isgeen aandacht besteed aan functionele relatiestussen doeltypen,
terwijl ditaspectvan wezenlijk belangisvoordekwaliteitvan een gebied.
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Hetverstoren van regionalefunctionele relaties(versnippering, isolatie,eutrofiëring) heeft geleid tot kwaliteitsverlies.
Ook denatuurdoeltypen zijn inessentie deterministisch.Alsspontane ontwikkelingen afwijken van hetteverwachten resultaat,zalworden ingegrepen met beheer.Dezebenadering gaat beduidend minderverinhet kwantificeren van doelsoorten. Ditkandan weer leidentotverminderingvan
toetsbaarheid. Detotale setparameters istijdsafhankelijk. Metdetijd verandert hetvoorkomen van soorten en kunnen zebinnen of buiten decriteriaterecht komen.Onpraktisch ishetgebrek aan data overingreep effect
relatiesmet betrekkingtotdedoelsoorten en dekostbaarheid van hetmonitorenvan zeldzame soorten. Demotiveringvoorde keuzevan
procesparameters isnogindemaak.
Onduidelijk isnoginwelkemate itz-soorten buiten de natuurgebieden
voorkomen. Biodiversiteit buiten natuurgebieden moeteveneensoptoetsbarewijze instand gehouden worden. Erwordtweleen categorie 'multifunctionele eenheden' gehanteerd inhet Handboek natuurdoeltypen (Bal
e.a., 1995),maardetoetsingvan beleid isnietopgenomen inEcosystemen
in Nederland (Min.LNV,1995).Eennadeel isvoortsdater geen toetsbare
uitwerkingvan natuurlijkheid isgeboden ten aanzien vande beoordeling
van plannen voor natuurontwikkeling enten aanzien van gebieden.De
natuurdoeltypebenadering kent (nog)geen tussentijdse doelformuleringen.

3.3.2 Doorwerkingsaspecteneninterdepartementaleafstemming
Sturenopafstand,toetsenopresultaat
DeAMOEBE-benadering iseen instrument omintegraal waterbeheer
gestaltetegeven.Integraaldenken enhandelen binnen decontextvaneen
watersysteem. MeteenAMOEBElaateen beheerderzien welkeecologischeeffecten verwachtworden van het maatschappelijk handelen en hoe
specifiek waterbeleid hierinkan bijsturen. Hierdoor neemtdekwaliteitvan
hetprocesvan beleids-en besluitvormingtoe;deAMOEBE'sworden gemaaktvoor bestuurders. Dewaterbeheerder wordtaangezet omeen realistischstreefbeeld voorzijn watersysteem uitte werken. Hijopereert daarbij
inhetspanningsveld vanzichvastleggen opconcrete afrekenbare doelen
en het behouden vaneenzekerevrijheid van handelen.Sturen op afstand
geldtvoorde beheerdervan derijkswateren, diezelfverantwoording aflegt
overhet bereikte resultaat.
Denatuurdoeltypebenadering dwingttot nadenken bijprovinciesoverde
vraagwelke natuur menopwelke plaatszou willen realiseren en isbedoeld
om het natuurbeschermingsinstrumentarium en hetinstrumentarium van
flankerend beleid (R.O.,milieuen waterbeheer) testuren.Ookhieriser
sprakevan een spanningsveld tussen concreetheid van doelen en vrijheid
van handelen,inditgeval bijde provincies.Erisdanook terughoudendheid bijhet preciesopkaartzetten van natuurdoeltypen. Alseen kritisch natuurdoeltype opkaartwordtgezet,dan verplichtde provinciezich
tot het nemen van adequate beschermende maatregelen indeomgeving
ten aanzien vanverzuring,vermestingenverdroging. Naarmate de provinciesmeerslagen omdearm houden,doorbijvoorbeeld natuurdoeltypen te
clusteren,ontstaat ermeeronduidelijkheid voor het beheer. Sturen op afstand geldtvoor hetsturen van het provinciaal ruimtelijk programmaen
hettoetsen van hetresultaatgeldtvoorhet beheersresultaatvan de terreinbeheerder.
Inde beschouwde beleidsterreinen voorziet hettoetsingskader in beperkte
mate indemogelijkheid ommaatregelen inde praktijk inverband te kun-
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nenbrengen metdedoelstellingen op nationaal niveau.Hettoetsenzalin
depraktijk noggrotendeelsz'n beslagmoetenkrijgen.
Interdepartementale afstemmingwordt nagestreefddoor gecombineerde
ondertekeningvannota'sdoortweeof drieministers,tenaanzienvande
uitwerkingvannieuw beleid.Voor hetrivierengebied isdeNadere Uitwerkingvandevierde Nota R.O.eenenorme stimulanstot interdepartementaleafstemming,omdat middelen geconcentreerd kondenworden ingezet.
Hierissprakevaneengeïntegreerde beleidsuitwerkingtenaanzienvan het
water-,natuur- enruimtelijk beleid.Indetotdusverregemaakteecosysteem- engebiedsvisiesvoordegrotewateren isintensief samengewerkt
tussenRijkswaterstaat, LNVenprovincies,hetgeenresulteerde ineensterkeverbeteringvandeinhoudelijke plankwaliteit endeuitvoeringskansen.
Demeestfundamentele interdepartementale afstemmingvoor degrote
waterenzoueenafstemminginstreefbeeld ensturingsconceptinhouden.
Dezevormvansamenwerking kannietindemargevaneennieuwe nota
vaneenvandedepartementenworden ingevuld,maarvereisteenfundament.Devraagishoeeenbeleidsrelevant monitoringsysteemeruitzietdat
veranderingenopwatersysteemniveau signaleertenconclusies mogelijk
maaktvoor debeleidsontwikkelingopnationale schaal.Op basisvaneen
gemeenschappelijk streefbeeldvoor natuurwordt hettoetsenvanflankerendbeleidalsbijvoorbeeld hetagrarisch milieubeleid enhetvisserijbeleid
eenvoudiger.
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4 Convergentievanbeidetoetsingskaders

4.1Uitgangspuntenenconceptvoorafstemming
Vanuitverschillende hoekenvanRijkswaterstaat enLNVisgepleitvooracceptatievande natuurdoelen uit hetnatuurbeleid,metdeaantekeningdezeinsamenwerkingnader uittewerkenvoor degrote wateren.Convergentiewerd mogelijk enwenselijk geacht,vooralvoor gebieden (workshop
1).Met eengemeenschappelijk streefbeeld isdeweggeopendvoor aanpassingvandeAMOEBE-ennatuurdoeltypebenadering, omde horizontale
afstemmingvan hetwater-ennatuurbeleid teverbeteren.Menzietde
aandachtbijRWSvoor ecotopen(ziebijv. RademakersenWolfert, 1994)
alseenstapinderichtingvannatuurdoeltypen.Vaakblijkteenclustervan
ecotopengoedtepassenopeendoeltype.Eenlandelijk afgestemdeecotopenindelingzouwenselijkzijn.Watontbreekt isnogeenalgemeneredenering(concept) opbasiswaarvanafstemmingkanworden bereikt.
Devolgendeuitgangspuntenzijngehanteerd:
• Opbasisvandeanalysevansterktesenzwaktesworden suggesties
vooreenintegraaltoetsingskader gedaan.Hetgaatdaarbijomeen
toetsingskader datzichrichtopinrichting,beheerengebruik,alsmede
opbeleidsafstemming.Dittoetsingskader isnietbedoeldalsvervangendtoetsingskader voordeAMOEBE-c.q.natuurdoeltypebenadering.
Hetbiedteenmethodeomeeninhoudelijke brugte slaan,op basisvan
eengemeenschappelijk streefbeeld;
• Centrale invalshoek omnatuur- enwaterbeleid ineikaarsverlengdete
plaatsenishetwatersysteemennietde(doel)soorten,omdatdoelenop
watersysteemniveauworden uitgewerkt ensoortendienenomtemeten
en toetsen;
• Voordemultifunctionele watersystemen zijnverwevingsdoelen eneen
daaroptoegesnedentoetsingskader noodzakelijk.
Hetbereikenvanafstemmingvereisteenaanpak inalgemenetermen.
Hiervoor isaangeslotenopdeindelingsignaleren,evaluerenenverkennen,
zoalsdiewordtgehanteerd indeNatuurverkenningen. Eenschematisch
conceptisweergegeven infiguur 3.
Invoorgaande hoofdstukkenzijndeafstemmingsproblemen inkaartgebracht.Hetgaatomeengebrek aanafstemmingtenaanzienvaneen
nationaleindelingvandeNederlandsegrotewateren,eenvertaalprobleem
vangraadmeters (hetkunnensignalerenvandezelfdetrendsmetzomogelijkdezelfdegraadmeters),hetnognieteenduidigkunnenvaststellenvan
natuurkwaliteit hetuiteenlopenvankorte enof langetermijn doelen,de
interpretatieverschillen tenaanzienvannatuurlijkheid ineenmultifunctioneelwatersysteemenhetbeperkttoetsbaarzijnvanbiodiversiteitsdoelen.
Hetgaatom problemendiestukvoor stuk moetenwordenaangepakt.De
volgendeparagraaf bevatperprobleemeenvoorstelvoor oplossingen
biedtdaarmeestapvoorstapzichtopeenintegraal toetsingskader.
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Figuur3
Weergavevan het gehanteerde
afstemmingsconcept.

afstemmingsopgav
inde EHS

• M ^ = afstemmingsopg

en

watersystemen

y^s.

evalueren

Evaluatie
monitoring

sienalren

V

S
effectbepaling beleid
werken aandezelfde
tussentijdse doelen

effectbepaling beleid
werken aandezelfde
tussentijdse doelen

4.2 Probleemoplossingen
Afstemmingvanplanningseenheden
Dewatersystemen uitdeWSVvormen deplanningseenhedenvan
hetnationaalwaterbeleidenhebbeneenherkenbare plaats inhet
natuurbeleid.Ditmaaktzegeschiktalseenheidomtrends indetoestand
vandenatuurtesignalerenendezeinverbandtebrengen metbeleidsdoelenenbeleidseffectenvanhetnatuur- enwaterbeleid.Watersystemen kunnenwordenopgeschaaldtot nationaal niveauenkunnenworden
onderverdeeldtot natuurdoeltypen of ecotopen. Ecotopenvormende
kleinste planningseenheden inhet lokale natuur- enwaterbeleid.
Natuurdoeltypenvormenprimaireenbeschrijvingvandelevensgemeenschapmetpassagesoversubstraatenabiotische processen.Ecotopenvormeneencombinatie vannatuurtype,abiotische processenenpatronen
(abiotisch).Ecotopen komenquaschaalgrootte overeen met natuurdoeltypen.Somsmoetergeclusterdwordenomgoedopelkaarte passen. Alsde
natuurdoeltypebeschrijvingen worden uitgebreid metabiotischeprocessen
enpatronen,dan kunnendeinhoudelijke verschillenopdit niveauworden
overbrugd.Deecotoopbenadering isvolop inontwikkeling bij Rijkswaterstaat,zoalsblijktuithetrecentuitgebrachte Rivier-Ecotopen-Stelsel.
Ecotopenennatuurdoeltypen kunneneveneensfungeren alsafstemmingseenhedenopprojectniveau,ingevalzevanvergelijkbare grootte zijn.Terrestrischenatuurdoeltypenzijnalgoedvergelijkbaar metecotopen.Deaquatischenatuurdoeltypen komenquaschaalniveau overeen metde
deelwatersystemenuitdeWSV.Eenlandelijk geldendstelselvanecotopen
datbruikbaar isvoorzowelwater-alsook hetnatuurbeleid isgewenst.
Voordeecotopenmeteendominant maatschappelijk medegebruik (zoals
destroomdraadvaneenrivier) iseennatuurdoeltype-omschrijving uit
hoofdgroep3nietrelevant. Dezeecotopenzoudeninbeeldgebrachtmoetenworden,waarnavervolgens hetgebruik endeinrichting moetenwordenafgestemdopdegewenste natuursituatie. Dezenatuursituatie zoueen
nogteontwikkelen natuurdoeltype (vanhettypeverweving) uithoofdgroep4kunnenzijn.
Graadmetersen trends
Duidelijk zalmoetenworden hoedekwaliteitvaneenwatersysteem
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c.q.ecotoopwordt bepaald,gemetenengevolgd.Afstemmingindekeuze
vangraadmetersenonderliggende criteriadieworden gehanteerd inde
NW4,WSVenNVKisnodig.Graadmetersenook maatlattenzoudener
moetenzijnvoor:
1)eenvoldoendeaanwezigheid vaneenecotoop/natuurdoeltype (afte
metenaaneenreferentie);
2)deaanwezigheidvandoelsoortenalsmaatvoor (lokale) biodiversiteit
(aandachtvoor dekwaliteitvanvoorkomen);
3)denatuurlijkheidvaneenecotoopdanwelinliggende habitats (deenergiedienodigisomeenecotoop/habitat tehandhaven,alsmededeaanwezige milieukwaliteit).
Inhoudelijke afstemmingisnodigindeinterpretatievandetrendsnaar
oorzaken.Alserconsensusbestaatoveroorzakenisheteenvoudiger om
eensamenhangendwater-ennatuurbeleidtevoeren.
Meetmethode natuurkwaliteit
Consensusisgewenstoverdemethodevanvaststellingvan natuurkwaliteit. Devolgendezakendienendaarbijteworden meegenomen.Het
voorkomenvandoel- enprocessoorten,dematevannatuurlijkheid (bijvoorbeelddebeïnvloedingvanlandschapsvormendeprocessendoorde
mens)endearealenvanspecifieke(of zeldzame)habitats.
Afstemmingin(tussert)doelen
Verhelderenvannatuurdoelenvereistookeenwederzijdsinzichtin
devraagof tussentijdse ecosysteemtoestandenwelof nietopdeweg liggenvanhetnatuurdoeltype,wat immersbetrekkingheeft opdeeindsituatie. Beantwoordinghiervanstelteisenaandebeleidsevaluatie exantein
deverschillendeverkenningen.Hetverdient aanbevelingom aftespreken
datbijvoorbeeldtussendoelenwordengesteldopeentermijnvan bijvoorbeeld5jaarindetoekomst.
EnkeleAMOEBEparameterszoudenwellichtdetussentijdsedoelen kunnen
representeren.Ditwerkt alleenalserovereenstemming bestaatoverdeze
doelenenalszeineikaarsverlengde liggen.Hiervoor ishet nodigomper
watersysteem overeenstemmingtebereikenoverdeeinddoelenen vervolgensdetussentijdsedoelstellingeninoverlegteformuleren.Quatijdshorizonkangedachtworden aanhetjaar2050voor hetbereikenvandevereistekwaliteitvandenatuurdoeltypen.
Natuurlijkheid ineenmultifunctioneelwatersysteem
Aangaande hetbegripnatuurlijkheid levenverschillende opvattingen
inhetwater-ennatuurbeleid,dieonder meerterugkeren indediscussies
overreferentiebeelden.Gezamenlijke meningsvorming hierover isgewenst,
omdatditeenbasisisonderhetsamensmeltenvanstreefbeeldenvanhet
beleid.Ditkanperwatersysteem ingevuldworden meteendiscussieover
wat natuurlijkheid inhoudt,indevormvante publicerenessaysengroepsbijeenkomsten.DaarnaastishetmogelijkomaandehandvandenotaNatuuraanhetWerk (Min.V&W;LNV,1994)alsmedede Ecosysteemvisie
Delta(Bisselinge.a.,1994)endeverschillendeAMOEBE-rapporten(..zie
par2.1),waarinalveelaanknopingspunten liggen,eendiscussieteorganiserenoverdeachterliggende natuurlijkheidsgedachte.
Toetsbaarmakenvanbiodiversiteitsdoelen
Nadatgraadmeterszijnafgestemdenhet begripnatuurkwaliteit in
eengemeenschappelijketerminologie isvastgelegdishetwenselijk ombiodiversiteitsdoelen toetsbaartemakendoordevraagtebeantwoordenwei-
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ketoestandvangebruik,inrichtingen beheervoldoendegaranties biedt
voor behoudvan(internationale biodiversiteit. Hiervooriskennisnodig
overingreepeffectrelatiestussenmenselijk handelenendegraadmeters.
Nadegraadmeterkeuze iserderhalve eenkennisprogramma nodigomde
ontbrekende kennisaante reiken.Vervolgens isoverlegnodigoverde
vaststellingvandegewenstetoestand in kwantitatieve goedmeetbare(en
dustoetsbare)eenheden.

4.3Activiteiten-programmavoorafstemming
Metdevolgendestappeniseengeïntegreerdtoetsingskader terealiseren.
Destappengevendeactiesweerdie inalgemenetermen inpar.4.2 alsoplossingenvoorgesignaleerde problemenzijnbeschreven.Hetbetreft
hoofdzakelijk deinhoudelijkevoorbereidingen vaneengeïntegreerdtoetsingskader.Vervolgstappendiegerichtzijnopdebeleidsimplementatie enafstemmingzijnnadiscussieinworkshop 3, nognietconcreetgemaakt.
Stap1 Afstemmingvanplanningseenheden
Hetkomentot eennationalestandaardindelingvanecotopenvoor
watersystemen,dievertaalbaarzijninnatuurdoeltypen (=aanbevelinguit
detweedeworkshop).Erzougestreefd kunnen worden naarongeveer 100
ecotopen/natuurdoeltypen (omhetevenwicht te bewarenmetterrestrische
natuurdoeltypen),meteenbeleidsmatige relevantie (dusnietteklein),die
verschilleninecologischeontwikkelingsrichtingendieeenvoudigvlakdekkendopkaartgezetkunnenworden.Hetuitwerken vanderelatievanecotopenmetlandschapsvormendeprocessen.Isonderwerpvannaderonderzoek.
Stap2Graadmetersentrends
Gewenstiseengemeenschappelijke setgraadmetersvoordenatuurkwaliteit ensysteemgebruikomdeontwikkelingstoestand van multifunctionelewatersystemente kunnenbeoordelen.Degraadmetersdienen tot
hetmakenvancompleteenoverzichtelijke ecologischetoestandsbeschrijvingen,metzoveelmogelijk eenanalyse/diagnosevanoorzakenvan
veranderingenophetniveauvansoortenenecosystemen,alsmedetot het
uitvoerenvanbeleidsevaluatiesexanteenexpost.Hetselecterenvan
graadmetersvereistoverlegoverdecriteriavoor hetselecterenvangraadmetersenafstemmingopdedoelenvanhet natuurbeleid enhet integraal
waterbeheer.
Hetisdaarbijzinvolomonderscheidte makenin:
• natuurtoestandsgraadmeters,generiek en watersysteemspecifiek
Degeneriekeparametersbrengen hetbiodiversiteitsvraagstuk inbeeld;
watersysteemspecifiekenatuurtoestandsparametersbelichten hetecologischfunctioneren endeecologischeontwikkelingsrichtingvaneenwatersysteem.Nagegaankanworden inhoeverre deinhoudelijkeitz-criteriakunnenwordenaangescherptomdegenerieke parameterste
kunnenselecteren.Eenvandevragen isof hetz-criterium hanteerbaar
isvoorwatersystemen (workshop2)? Dewatersysteemspecifieke parameterskunnenbetrekkinghebbenopsoortenensoortsgroepen.
Inoverlegenopbasisvangemeenschappelijke criteriakaneenlijstvan
doelsoorten/graadmeters worden opgesteld,die indicatief isvoorde
(potentiële) biodiversiteitvandegrotewateren inenrondNederland.
Hetverdientaanbevelingomzomogelijk meerderesoortengroepenin
beschouwingtenemenopbasisvan eengemeenschappelijke argumentatie.Zokandetot dusverinbeschouwinggenomen lijsttaxaworden
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uitgebreid metongewervelden (macrofauna). Bijdewatersysteemspecifiekeparametersishethebbenvanautecologische kenniseenbelangrijk
selectiecriterium,omdatdezeparametersvooraldeeffecten vanmilieuthema'sopecosystemenmoetenbelichten.
• Systeemtoestandsparameters
Dezeparametersbrengendemilieuthema's,de landschapsecologische
processenendeinrichtingvanwatersystemen in beeld (deabiotische
natuurlijkheid). Eenblik indeWSV-diagnose (Watersysteemverkenningen, 1996) maaktduidelijk dat Rijkswaterstaat alveel heeftgeïnvesteerd inhetstellenvandiagnosesvanwatersystemen.Hetverdientaanbevelingomdegraadmeters zodanigteformuleren dateventuele
beleidstekorten éénoogopslagtezienzijn.
• Maatschappijgerichte parameters
Dezegroepvanparametersbrengendemogelijkheden enfeitelijkheden
vanhetmaatschappelijk gebruik vanwatersystemen inbeeld, waaronderooksociaal-economische aspecten. Tevenszijn beleidsmatigeparametersgewenst,dieinzichtgevenindeeffectiviteit van instrumenten
dieworden ingezetvoor deverwevingvannatuur- engebruiksfuncties.
Hetisinsamenhangdaarmeezinvolomhetmaatschappelijk draagvlak
voor natuurfuncties inbeeldte brengen (gedrag,opinie enbelevingswaardevanhetsysteem).
Eeneersteaanzettot hetontwikkelen vaneengemeenschappelijkeset
graadmeters kandoormiddelvaneenverkennende studie metworkshop
(LNV+ RWS)plaatsvinden inhetkadervandeafstemmingtussenNW4,
WSVenNVK.Tevensiseenprogrammeringsstudie gewenstnaargraadmetersof doelsoortenwaarvoorthansonvoldoendeecologische kennisbeschikbaaris.
Stap3Toetsingoverdesystemenheen
Naasteenmethodeommetbehulpvangraadmeters denatuur-en
systeemkwaliteit vandegrotewateren inNederlandte kunnenvaststellen
iseenmethode gewenstomoverwatersystemenheen prioriteiten enverbandentekunnenleggen.Hetrelatievebelangvaneenwatersysteemin
hetbehoudenof vergrotenvandebiodiversiteit moet wordenvertaaldin
beleidsprioriteiten.Zeeropenwatersystemenvereisendaarbijeenandere
aanpak danvrijwel geslotenwatersystemen;morfogenetischnatuurlijke
watersystemen hebbenanderepotentiesdankunstmatige.Ook ishetwenselijk omvande meestkritischedoelparameters nate gaaninwelke
watersystemen erdebestemogelijkheden liggen.Migrerende doelsoorten
diezichinverschillende watersystemenophouden inverschillendeseizoenenof levensfasenvragenspecialeaandachtvoor desamenhangentussen
watersystemen.
Eenbeginvoor dezeverkenningkangedaanworden met behulpvanhet
WSV-informatiesysteem DeWaterdialoog.Inhetoverzichtvanwatersystemenindewatermondriaan(Latour, 1994)kanbijvoorbeeld hetrelatieve
belangvaneenwatersysteemvoor hetbehoudvanbiodiversiteit ingekleurdwordenenmetbelijningstypen kandematevan openheid/geslotenheidvanwatersysteemgrenzen aangegevenworden.Hetrelatievebelangkanworden begrootdooralseerstebenaderingaantegevenhoeveel
migrerendesoortenerzichbinnendegrenzenvanhetwatersysteem kunnenbevinden.Eendergelijkepresentatie geeft inzicht indenationale knelpunten,teweten diewatersystemen meteengroot belangeneenopen
karakter. Eenvergelijkbare analyseisvervolgenste makenvoor het knelpunt milieukwaliteit.
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4.4Mogelijketoepassingenvandegeïntegreerdemethodiek
Inhoudelijk
Herijkenkansrijkdomvanwatersystemen
Met behulpvandenieuwesetparameters kandekansrijkdom van
watersystemen opnieuw inbeeldgebrachtworden.Hierbij moeteenrendementsvraagbeantwoordworden:ishetzinvolomveelgeldenenergiete
stekenindemeestonttakelde systemenofjuistindeminder aangetaste
systemen(vergelijkbaar metdeanalyseof het ROM-beleiddemeesteperspectieven biedtinschoneof vuilegebieden).
Hetop basisvandeexante beleidsevaluatiesvandeNVK enWSVopsporenvan kansenvoor bundelingvanbeleidsinstrumenten.
Hetontwikkelen vaneengemeenschappelijke visieopdetoepassingvan
hetcompensatiebeginsel inhetrijksbeleid.Zijndevisiesop compensatie
vandroge infrastructuurvertaalbaar naarnatte infrastructuur? Moet een
kustlocatie gecompenseerdwordenenzoja,hoe?
Procesmatig
Aangehaakt kanworden bijdiverse projecten,waar denoodzaak
voor afstemmingalisvastgesteldofwel evident is.Genoemd kunnenwordendediscussieinhetvoorbereidingstrajectvandevierde notaWaterhuishouding;hetMilieu Effect RapportHaringvliet,hetinontwikkelingverkerendetoetsingskader Ecosysteemontwikkeling Noordzee(GONZ),het
aspectwater indeNatuurverkenningen 97.
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Bijlage1Verslagvandeeersteworkshop

VerslageersteworkshopToetsingskader Ecosysteemontwikkeling
woensdag15maart,Utrecht,13.30-16.30
Aanwezig:C.Bisseling(IKC-Natuurbeheer);W. ledema(RWS-dir.IJsselmeergebied),J.Asjes(RWS-dir. Noordzee),J.vanBuuren(RWS-RIKZ),I.de
Vries(RWS-RIKZ),Tj.Smit(Min.LNV-dir. Natuurbeheer), R.Postma,H.
Hosper(RWS-RIZA),B.Specken(INRO),R.During(INRO)
Doel:vindenvansynergietussenbeidebenaderingen
Programmabijaanvangvandeworkshop
1. InleidingW.ledema
2. Terugnaaraf
3. Watwillen debenaderingenprecies
4. Relatievesterktes
5. Zijncriteriacombineerbaar?
6. Gebiedenof systemenalsingang?
Duringschetstvooraf dewerkwijzevoor dezeworkshop. Hetisdebedoelingomeerstterugte kijkennaardesituatie bij beidedepartementendie
vooraf gingaanhetontwikkelenvanhetAmoebe-ennatuurdoeltypeconcept.Hieruitmoeteenbeeldontstaanoverdegemeenschappelijkeaanleidingen/vragendieaandebenaderingentengrondslaghebbengelegen.Als
erveelinhoudelijkeoverlaptevindenis,danvormendebenaderingen verschillendeantwoordenopdezelfdevragen.Alsdit beeldgemaaktis,danis
hetdebedoelingomoponderdelentekijken naarde(on)mogelijkheden
vandebenaderingenomeencombinatietevormen.
Tijdensdeworkshopishetprogrammabijgesteld:punten2 en3zijngecombineerd;puntvierismeer neutraalbehandeld,namelijk hetvindenvan
gemeenschappelijke vragentengrondslagaanc.q.inhoudelijkeoverlap
tussenbeidebenaderingen;punten5en6zijn nietalsapartagendapunt
behandeld.Inplaatsdaarvan isdiscussiegevoerdoverprioriteren.

1 InleidingW.ledema
ledema:doelvanhetprojectAfstemmingnatuurdoeltype- enAmoebe-benaderingishetslaanvaneenbrug.Hetproject isinganggezetdoorIKCNatuurbeheer, RIKZenRIZA.Discussiesover hetstellenvandoelenvoorde
natuurslepenaljarenenworteleninuiteenlopende opvattingen overwat
jeonder natuurverstaatenwaarjewaardeaanhecht. Inhetkadervande
watersysteemverkenningen ishetgewenstomdezediscussiete beslechten
enmetééngeluidnaardebuitenwereldtegaantenaanzienvannatuurdoelen.Vandevandaagaanwezigenwordtverwachtdatzebovende'eigen' benaderinguitstijgenennadenkenoverde meerwaardevanhetcombinerenvanbeideconcepten.
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2 &3Terugnaarafenwatwillendebenaderingenprecies
• heldereentoetsbare doelen
Ditwordtvoor beidebenaderingen onderschrevendoordeaanwezigen
metdeaantekeningdat hetom beleidsdoelengaat.
• prioriteren
Dit puntvormdedeconcrete aanleidingomdeNota 'Ecosystemen in
Nederland'optestellen.Prioriteringvindt hierin plaatsintermenvannatuurdoeltypen. DeAmoebe-benadering isnietopgesteld inantwoord op
eenbehoefte omtekunnenprioriteren.
• sturenvanbeleidenbeheer
Beidebenaderingenzijn bedoeldom beleidenbeheertesturen.Dendtbenaderingkiestvoorafvoor bepaalde beheersvormen (zie hoofdgroep-indeling);Amoebe-benadering leidtperwatersysteemtotoptimalisatie vangebruik ennatuur. Deparameterswaaropgetoetstwordt moetenwel
stuurbaar zijn.Hieropisvooral bijdeAmoebe-benadering sterke nadruk
gelegd. DestuurbaarheidisbijdeNDTterugtevindenindeprocesparameters.Hierligtdusgeenwezenlijkverschil.
DeacceptatievandeAmoebe-benadering laatnogtewensenover,aldus
Hosper.Ditwordtgeïllustreerd meteenrapportvanRWSZuid Holland
overeennatuurstreefbeeld,waargeenspoorvaneenAmoebeintevinden
is.VanBuurenbestrijdtdit enmerktopdatjuistinZuid-Holland deAmoebeinontwikkelingis.
Dendt-benaderingisveelrecenter. Erisnogonvoldoendetijd geweestom
debenaderingteverankeren bijallebetrokkenen.Daarwordt ineencommunicatieplan hardaangewerkt ditjaar.Duidelijk isinieder gevaldatde
methodiek goedontvangen isbijStaatsbosbeheer enmindergoedbijsommigeanderebeheerders,zoalsNatuurmonumenten.Aangetekend wordt
dat hetdaarbijgaatomdeterrestrischenatuurdoelen.
Eenbelangrijk verschilpunt inverbandmetdeacceptatiewordtaangesneden:deAmoebe-benaderingwordtdoordevergaderinggezienalseenmin
of meerlogischevoortvloeiselvanbestaande methodenvanecologische
doelstellingenformuleren;denatuurdoeltypebenadering wordt alsnieuw
gezien.
• stellenvan normen
Hetexplicietstellenvannormen isnaardemeningvandeaanwezigen bij
geenvandetwee benaderingen aandeorde.Debenaderingenwillenveel
meerrichtinggevendzijntenaanzienvanhetstellenvandoelen.
• ijkpunten
DeAmoebe-benadering kentperwatersysteemeeneenduidigvastgesteld
(geconstrueerd) ijkpunt. Dit ijkpunt geldtook voor hetbeoordelen vande
huidigesituatie.VerderhanteertdeAmoebe-benadering driepunten op
eenlijn:dereferentie,de huidige situatieenhetstreefbeeld.
Dendt-benaderingheeftdetaakstellingen geijktopdekansrijkdomanalyse;hetijkenvandekwaliteitvangerealiseerde natuurdoeltypen vindt
plaatsaandehandvaneensoortenlijst(doelsoortenenprocesparameters).
Dehistorische referentie wordt gebruikt indegebiedsvisies,waaraan
arealenecotopenwordenontleend.Uitdereactiesvandeaanwezigen
blijktdatermetnametenaanzienvandeonderbouwingvandearealen
veelonbegrip bestond.Devergaderingzieteenduidelijke paralleltussen
natuurstreefbeeld indeAMOEBE-endekansrijkdomanalyse indendtbenadering.

Toetsenvan Ecosysteemontwikkeling inwater

38

4Gemeenschappelijkevrageneninhoudelijkeoverlap
Duringvraagtdeaanwezigennaardewenselijkheid om hetoverzichtover
Nederlandte kunnenhoudenmeteengeïntegreerde benadering:hoeverhoudenzichnatuurontwikkeling inhet IJsselmeerenin hetVolkerakZoommeer?Wordeneridentiekedoelengesteldinverschillende systemenenis
datwenselijk?Wil menkunnen prioriterentussenhetbestedenvangelden
aaneennatuurvriendelijke inrichtingvaneenkanaalenprojecteninsystemenmeteennatuurlijke morfologie? Dezewenselijkheid wordtonderschreven:erwordt gesprokenovergeografisch prioriteren.Bisselingachtde
ndt-benaderingtoereikendomdit soortprioritering meeaantebrengen.
Erisgrotebereidheidbijdeaanwezigenomdebenaderingeninelkaarte
schuiven.Hosperpleitvoor deacceptatievandendt-benaderingendeafspraakomdezegezamenlijk uittewerkenvoor degrotewateren.Bisseling
vindtde hoofdgroepindeling bijdendt-benaderingvoor grotewateren nog
onvoldoende uitgewerkt:daarzouzegraagaanwerken.Dewatersystemenzoudennogverder uitgewerkt moetenworden.Zoiservoorde
Noordzee meermogelijk dan 1natuurdoeltype.
Menoordeeltconvergentie mogelijk enwenselijk,vooralvoorgebieden.
Menzietdeaandachtbij RWS voorecotopenalseenstapinderichting
van natuurdoeltypen.Vaak blijkteenclustervanecotopen goedtepassen
opeendoeltype.Eenlandelijk afgestemdeecotopenindelingzouwenselijk
zijn.Watontbreekt isnogeenalgemeenconcept.
ledemavatdediscussiesamenineendrietalvragen:
1) HoegaatRijkswaterstaatommet itz-soorten?
2) HoegaatRijkswaterstaat ommetverschillende watersystemen?
3) Hoehanteerbaar isdenatuurdoeltypebenadering (incluisdehoofdgroepindeling)
Eenbelangrijk kennisprobleemdoetzichvoor bijdekeuzevandoelsoorten
enhetvaststellenvanhistorischeof gewenstebiodiversiteit indezee.Afstemmingisgewenstbijdeaandachtvoorvroegesuccessiestadiaindynamischemilieus",omdatveelLNV-doelsoortenjuist behorenin rijpeecosystemenenbijRWSerjuistveelaandacht isvoor pionierstadia (bijvoorbeeld
inderivieren). Eenmogelijk knelpunt kandegeringe kenniszijnoverde
stuurbaarheidvandeLNV-doelsoorten.Inplaatsvandezedoelsoortenter
discussietestellenkanmenerookvoorzorgendatdie kenniserkomt.
Biodiversiteitof compleetheid isnietalszodanigtetoetsen.Jekuntwel
metenwelkesoorten uiteenecosysteemdreigenteverdwijnen:jemeet
dandeveranderinginbiodiversiteit. RWSbeschiktovervoldoendeinformatieomdet enz.criteriavoordegrotewateren uittewerken.Totdusverreisvoor degrotewaterenenkelgewerkt metheti-criteriumomaquatischedoelsoorten (vissen,kreeftachtigen enstekelhuidigen) teselecteren.
BijRWSleven nogvragentenaanzienvandetoenamevandekenmerkendheidvandenatuur bijhetrealiserenvaneenstreefbeeld.
Verschilpunten liggenerook indefilosofievanscheidenenverweven.Waterstaat kenteensterketrend naarverweven;dusook binnendeEcologischeHoofdstructuur. LNVisreedslangeenvoorstander vanscheiden,maar
erkomensteedsmeergeluidendievragenomverweven.Bisseling: een
groot probleem (nietvoorditafstemmingsproject overigens) ishetontbrekenvannatuurdoelstellingen voor dewitte gebieden,eensoortbasisnatuurkwaliteit. LNVheeftdusgeentraditie inhetontwerpenvanverwevingsdoelstellingen.
Het purepragmatischevandeAmoebemoetworden verbreed metdebenaderingmetLNV-soorten,alshetgaatomdetoetsingvan hetsectorale
element natuur. Defunctionele soortenuitdeAmoebe lijkenalveelopde

ToetsenvanEcosysteemontwikkeling inwater

39

processoortenvanLNV.Stuurbaarheid blijft uiteraard belangrijk: hetgeeft
aanhoehetsysteeminelkaarzit.
Vraagdieisblijven liggen(VanBuuren):welkecriteriazoujewillengebruikenalsjevoordevierdenotaweleengeografische prioriteringzouinvoeren?
Devergaderingwordt afgesloten meteenwoordvandank aandecoöperatieve instellingvanalleaanwezigen.
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Bijlage2Verslagvandetweedeworkshop

VerslagtweedeworkshopToetsingskader Ecosysteemontwikkeling
gehoudenop14juni 1995bijdeStichtingNatuurenMilieu
Aanwezig:W.Wolff (voorzitter)(IBN-DLO),Y.Hoogeveen(IKC-N),
C.Bisseling(IKC-N),W. ledema(RWS),J.vanBuuren(RIKZ),R.Laane
(RIKZ),W. Laane(RIZA),R.Postma(RIZA),J.vanderVelde(RIZA),
M.vanKoten(RMNO),B.vanLeeuwen (RN),B.Pedroli(WL),
M. Blom(RUU,NW&S).R.deRidder (LBL),N.Dankers(IBN-DLO),
N.Daan(RIVO-DLO),P. van Rooy(DHV),R.During(SC-DLO),
C.Kwakernaak(vers!ag)(SC-DLO).
Agenda
1. Achtergrondvanhet projectToetsingskader Ecosysteemontwikkeling,
toegelichtdoorWouter ledema
2. Toelichtingopdetweedeworkshopdoor RoelDuring
3. Inleidingoverdeitz-benaderingvan LNVdoorYbeleHoogeveen
4. Opmerkingenoverderondgestuurde stukken
5. Vier belangrijkstevragenvoordeworkshop
Inleidingoverdeitz-benadering
Dealgemenedoelstellingvanhet natuurbeleidishetbehoudenvanhet
huidige soortenscalain Nederlandopzonatuurlijk mogelijke wijze.Waaromnietbiodiversiteit? Hetbegrip biodiversiteitvraagtomconcretisering
vanschaal(nationaaleninternationaal) enobject (gen,soort,taxon,
levensgemeenschap). Erisgekozenvoordesoortalsmaatvanbiodiversiteit. InhetNBPendeEHSzaten noggeentoetsbaredoelstellingen.Deze
zijnuitgewerktindeNotaEcosysteemvisies. Dezenotabevateenselectie
van (600)doelsoorten,gebaseerdop biogeografische kenmerken/criteria
(i=internationaal belang;t.=achteruitganginNederlandenz=zeldzaam).Selectievond plaatsop basisvanoverlapincriteriaenopbasisvan
beschikbaarheidvandata.Selectieheeft dusnietplaatsgevondenopbasis
vanrepresentativiteit. Natuurdoeltypen zijnoptevattenalseenclustering
vandoelsoortenop basisvanovereenkomstige habitateisenenbeschrijvingenvangewensteecosystemen.
Eennatuurdoeltype bevateenbeschrijvingvandereferentie,eensetdoelsoorten,abiotische randvoorwaarden,procesparameters(tussendoelen,
metingvanontwikkelingsrichting) enbeheer.Denatuurdoeltypen zijngegroepeerdperfysischgeografische regio.Pertypeiseenprofielgemaakt
metinfoover benodigdoppervlak voor dedoelsoorten.
Vragen:
Van Buuren vraagtnaardebruikbaarheidvandeNDTvoorwatersystemen.
Hoogeveen:hetontbrekenvanverspreidingsgegevensvoorwaterismogelijkeenbeperkendefactorvoorde Ndt-benadering;deAMOEBEiseenduidelijkertoetsingskader. Onduidelijk voorwaterecosystemen isechter wat
deAMOEBE-soorten betekenenvoordekwaliteitvandewatersystemen;
bijdeAMOEBEontbreekteenlink metdebiogeografischecontext.
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R. Laanevraagtof ereendirecterelatie istussenverdwijnenvansoorten
enbiodiversiteit. Hoogeveen:dathangt afvandegehanteerde definitie
van biodiversiteit.
Dankersvraagtomeenhelderedefinitievan hetbegripdoelsoort. Hoogeveen:eensoortdieopgrondvanhuidige biogeografische kenmerken het
risicolooptteverdwijnen (dusgeenindicator zoalsbijdeAMOEBE).
Pedroli: waaromwordt gerefereerdaanhuidige soortensamenstelling;isdit
nietnogalconservatief? Hoogeveenvoert aandathier pragmatischeredenenvoorwaren.
Daan: inhetslagenvannatuurbeleid inwatersystemen ismenergafhankelijkvanontwikkelingen elders.Veelwatersystemenzijn niette beschouwen
alsautonoomfunctionerende systemen.Indit licht bezienzijn NDT'nonzinnigedingen.
During:erwordt kennelijkoptweemanierengerefereerd:aandenaoorlogseperiodevoordekeuzevandedœlsoortenenaande natuurlijke periode
bij hettoepassenvaneenNDTineengebied.Hoogeveen:erwordtgerefereerdoptwee niveaus",voordekeuzevansoortenenbijhetreconstrueren
vandeabiotischeomstandighedenvaneendoeltype ineengebied.
Besprekingvandestukken
Discussiestuk tweedeworkshoptoetsingskader ecosysteemontwikkeling;
schriftelijke bijdragevanTen Brinkaandeworkshop.
Blom:Integratie hangt nietalleenafvandeinhoudelijke aspecten,maar
ookvanperceptieverschillentussenpartijen:hoemenelkaarenvanuit welk
zelfbeeld.Dit puntwordtgemistinhetstuk. Wolff:dit isniethetonderwerpvandezeworkshop,misschienwelvoor dederdeworkshop.
Dankers: grotezoutewateren(zoalsWaddenzee) zijnoptevattenalszeer
natuurlijke systemen,maarworden inde NDT-benaderingjuistalsweinig
natuurlijk genoemd.Zoutewaterendie metelkaar inverbindingstaan
moetjenietrubricerenopbasisvanbiodiversiteitof dœlsoorten,maarop
basisvanprocessen.ReactieHoogeveen: deWaddenzeescoortjuist hoog
indeNDT-benaderingomdatdenatuurlijke processen relatief belangrijk
zijntenopzichtevandemenselijkeinvloeden.Hoofdgroep 4 isdaarnaast
zeerdivers;eenanderebenaderingvandezoutewateren zalzeker nodig
zijn.
Daan:Belangrijk ishetomaantegevenhoemoetworden omgegaan met
hetaspectveiligheid.Ditbepaaltinhoge mate hoedeNederlandsebinnenwatereneruitzieneninhoeverre natuurlijkheid teverwezenlijkenis.
Discussiekader
Discussiepunt 1.AMOEBEversusitz-benadering:opwelkewijzehetverbandte leggentussenbeleidskeuzesvoor watersystemen enbehoudvan
biodiversiteit?
Van derVelde zietgeenwezenlijk verschiltussenbeide benaderingen, ledemavraagtzichafopwelkeschaalmenwil komentot eentoetsvanitzsoorten.Dankers: itzsoortenhebbenelk eenecoprofiel (conditieswaaronderzekunnenvoorkomen);jezoudit kunnenvertalen ineen AMOEBE.
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Bisseling: noodzakelijke basisvoor integratieAMOEBE'senNDT'n is1)
welkeecotopen kiesjediegeschiktzijnvoorwater-ennatuurbeleid,2) het
eenszijnover(eind)doelen enwelkesoortendaarbij horen en3) hetformulerenvantussentijdse doelen (deprocesparameters indeNDT'n).
Van Rooy informeert naardeverschillen indeAMOEBE-benaderingtussen
WSVen NW3.AntwoordW. Laane: erbestaangeenwezenlijkeverschillen;
AMOEBEdientvooralvoor hetillustrerenvan hetbiologisch facet,daarnaastwordenfysischeenchemische benaderingen gevolgd.EcotopenwordeninWSVwelonderscheidenengehanteerd,i.tt. in NW3.
Daanvraagtof deAMOEBEnueenthermometer isof eenstreefbeeld? De
NDT'nvormenveelmeereendoel,zodatditantagonisme lijktte kunnen
worden opgelost
R. Laane: hetgebruikvanhardeeinddoelen wordt indeAMOEBE-benaderingverlaten.DeAMOEBEgeeftveelmeerhetpadaannaareen(veelverdergelegen)streefbeeld.
Pedroli:jezoubeterkunnenwerken inriviersystemen meteenecotopenAMOEBE,enbezienof soortendiehoren bijdieecotopenovereenkomen
metdoelsoorten.
Hoogeveen: alsjeaannemelijk kunt makendat procesparameters uitde
AMOEBEzijn/worden gerelateerdaanbiodiversiteitsdoelen,dan kunje beidebenaderingen integreren.During:redenerendvanuitdoelsoortenmoetenecotoopconditiesdaartoewordenopgenomenindeAMOEBE. Pedroli:
andersomwerkenkanook:beginnenmeteenanalysevan referentie-ecotopen,daarbij(doel)soortenzoeken(zoalsbijde bovenrivieren-benadering
vanhetWL),diebruikbaarenbekendzijn.
Hoogeveen: ecotopenbenadering iseigenlijkvoor LNValleenacceptabelals
aantoonbaar isinhoeverrededaarbijbehorende soorten bijdragenaanhet
behoudvanbiodiversiteit. Postma: ecotopen kunjezokiezendatzeovereenkomen metdehabitateisenvandoelsoorten;soorten(ook potentieel
voorkomende soorten) uitdeAMOEBEalleengebruikenals
kwaliteitsparameters maarnietalsdoelsoorten.
Wolff signaleerteenaantalsprobleem:hetisonmogelijk omvanalledoelsoortendemilieu-eisente achterhalen.Dankers:vankritischesoortenalleendeechtwezenlijke ecologischeeisenopnemenensoorten groeperen
op basisvanovereenkomstige milieucondities.Hoogeveen: procesparametersvan(kritische) soortenzijnvaak nogvrijonbekend,ofalthansonvoldoendeinbeeldgebracht indehuidige NDT-benadering.ledemavraagtof
ereennadereselectievandemeestkritischesoortenuitdesetvandoelsoortengemaakt kanworden omhetaantalsprobleem optelossen.
Hoogeveen steltdatdesetdoelsoortenaleenselectieisendateenverdere
verkleiningvandesetongewenst is.Van Leeuwen wil liever blancobeginnenomgezamenlijk tot doelstellingformuleringtekomenvoor watersystemen.
Wolff sluitdiscussiepunt 1metdeconstateringdathetineenschuivenvan
beidebenaderingen haalbaarlijktendaternogeenselectievan NDT-doelsoorten nodigisom hetaantalsprobleem optelossen.
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Discussiepunt2.Waarderingnatuur binnenentussenwatersystemen te
gebruiken alsingangvoor prioriteitsstelling? Zoja, hoeenaandehandvan
welkecriteria.
Hoogeveen: indenieuwe NotaEcosystemenisdeprioriteringtussen
hoofdgroepen enNDT'nvervallen.DeEHSisprioriteit.Wel isdetaakstelling,intermenvanarealen,aangegevenvoordeverschillende hoofdgroepen. Infeite isdattocheensoortprioritering,maarzondereenexpliciete
vermeldingdaarvan.
W.Liane: AMOEBEisnietgeschiktenwordt niettoegepast voor prioriteringtussenverschillendewatersystemen;prioriteringgeschiedtaandehand
van rendementsoverwegingen (waar bereik ik hetmeestvooreengulden).
Op devraagvanPedroliof NDT-criteria(zeldzaamheid +diversiteit) bruikbaarzijnbij integratie vanAMOEBE-enNDT-benadering antwoord
W.Laane dat,naardemeningvanRWSwaarderingenprioriteringrekeningmoethouden metdehuidigekwaliteit,demogelijke kwaliteit,de
maatschappelijke betekenisenheteffectvanmaatregelen.Waarderingen
prioritering puur opbasisvannatuurkwaliteit lijktniet haalbaar. Bisseling
zietwelmogelijkhedenop basisvaneenbeleidsmatigewaardering.
Daan:Eersteenstreefbeelddatisafgestemdop hetNDT,ditvertaleninde
AMOEBE,danprioriteringopgehangen aanvoor kritische soortenbenodigdecondities pluseffectiviteit vanmaatregelen.Aande handvandebenodigdecondities moetenwatersystemenonderlinggeprioriteerdworden.
During: prioriteringisook mogelijk aandehandvanhuidigen potentieel
voorkomen vandoelsoorten inwatersystemen.
ledemamistdeabiotische natuurlijkheidalsingangvoor prioriteringinde
discussie.
Afsluiting Wolff:opbasisvanitz-soorten isprioriteringtussensystemen
mogelijk;samengaanitz-enAMOEBE-benaderingopdit punt lijkt mogelijk;dewijze waaropgeprioriteerdwordt iseen maatschappelijke/politieke
keuze.Hierbij nogbetrekken:abiotischecondities toetsen op natuurlijkheid.
Discussiepunt 3. EcotopenversusNDT'n.Ishetzinvoleenlandelijkafgestemdecotopenstelseloptestellendat bruikbaar isvoor natuur- enwaterbeleid? Isereenverschilindematevanaansturingentoetsing bij NDT'n
enecotopen?
Postma: ecotopenvoor rivierenzijnfijnerdanNDT'n.Ecotopen kunnenwel
geclusterdwordentot ecotoopcomplexen,diedanwelovereenkomen met
NDT'n.
Dankers: eenbeschrijvingvanalleaquatischeecotopen (van de bovenloop
vandeRijntot enmetde Noordzee) isinDuitsland uitgewerkt in hetkader
vaneenboekwerk,datonder meergeschrevenwordt doorAxelSsymank.
Deindeling lijktbruikbaarvoordeNederlandsewateren.Formuleringvan
ecotoopcomplexen isnodig,zekervoororganismendie meerdere
ecotooptypen nodighebbenofafhankelijk zijnvangradiënten.Ecotoopcomplexen kunnenopzichookweergeclusterdwordentot landschapseenheden,ledema en Van Buuren: nationale standaardiseringvan
eenecotopenstelselvoorwatersystemenisnodig.Ditpuntwordtonderschrevendoor devergadering.Van Buuren: actieispasmogelijk nahet
WSV-project.ledemaneemtdit puntmee.
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Hoogeveen vraagtnaardeonderbouwingvanhetonderscheidenvanecotopen.Postma lichtdeecotoopkeuze in hetriviersysteemtoe:ecotopen
wordenonderscheiden op basisvanvergelijkbare stromingscondities
(stroomsnelheideninundatieduur) envergelijkbare beheerscondities.Ze
wordentoegepastvoorinrichtings- enbeheerskeuzeentertoetsingvan
beleidsdoelen.
ledema: ook hetecotopenstelsel in hetkadervandeMERHaringvliet is bijnagereed.Hierin liggenzoete,brakkeenzouteecotopen.Dankers:voor
deWaddenzee isook reedseenecotopenstelselontwikkeld.
Duringinformeert naardemogelijkhedenvantoetsingmetecotopen:het
rivierecotoopsysteemgeeftgeen beeldvandegewenste ecotoopkwaliteit,
alsdeecotoopbeschrijving beperkt blijft tot alleenstromingof beheer.
Postma: erligt nualleeneenecotopenindeling,daaraanwordt deinhoudelijkeinvullingnogtoegevoegd.Ecotopenzijnmakkelijk meetbareentevolgenruimtelijkeeenheden.Hoogeveen: ook NDT'nzijn bepaaldopbasis
vanabiotiekenbeheer;duserisgeenprincipieelverschilmetdeecotopenbenadering.
VanLeeuwen: alsjeecotopenwilt gebruikenvoortoetsing,danmoetjeop
datniveaudoelstellingenformuleren,maardatgaatnietomdatecotopen
nietafzonderlijk tebeschouwen zijn.
Wolff: graageenecotopenindelingvoor water ennatuur netjesopeenrij;
erzijnmogelijkhedenom NDT'n c.q.ecotopentekoppelenaanbeheer,
maardedoelstellingenmoetenindegatengehoudenworden.
Discussiepunt4. Natuurlijkheidversusmaatschappelijke randvoorwaarden.
During:hetnatuurbeleid streeft naarbehoudvanbiodiversiteit opzonatuurlijk mogelijkewijze.Hoemetdit beginselomtegaaninzwaar kunstmatigesystemenalshetIJsselmeer?
Van derVelde vindtdatnatuurlijkheid geïncorporeerd moetwordenin
kunstmatigesystemen.Pedrolivindt natuurlijkheid inNederlandeencontradictie.Dijkenzijnnodig,'natuurlijke'elementen kunnenop beschikbare
plekkenwordenontwikkeld.
Dankers: begin metnadenkenover startpunt natuurlijkheid) bijdehuidige
harderandvoorwaarden.
ledema spitstdevraagtoe:hoestaatLNVtegenover nevengeuleninhetrivierengebied mettechnischeinlaatwerken enslibvangers,om ervoorte
zorgendatzenietdirectdichtslibben? Hoogeveen: natuurlijkheid staat bij
LNVindienstvanbiodiversiteit. Natuurlijkheid kandaninhouden hetopheffenvanbepaaldemaatschappelijke randvoorwaarden,danwelhetnabootsenvanbepaalde processen.Dusopbiodiversiteitgerichtwaterbeheer
(bijvoorbeeld indeOostvaardersplassen) kansomshoger gewaardeerd
wordendaneennatuurlijk waterbeheer (ditwordttoegelichtaanhetpeilbeheerinhet IJsselmeer:zonder beheerzou hetwateraltijdtot vlak onder
dedijk staanenzouerweinigbiodiversiteit behoudenblijven). Dit wordt
gezienalseenkenteringin hetdenken bijLNV.
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Conclusie Wolff:accepteer bestaandeonnatuurlijkheid,en bekijk watje
daaraanwilt en kuntdoen.Dewegingtussennatuurlijkheid enbiodiversiteit isnieteenduidig:eriseentendens(bij LNV)tot een primaatvoor biodiversiteit.
Devoorzitter bedanktdeaanwezigenenconstateert daterstappen inde
richtingvanafstemmingenintegratie zijngezet, maardat ernogminstens
evenveelvragenopenblijven alsernatuurdoeltypen zijn.
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Bijlage3Verslagvandederdeworkshop

Workshop3'EenbrugtussenAMOEBE-ennatuurdoeltypebenadering'
Gehoudenop7maart1996,teUtrecht
Aanwezig:J.Asjes(RWSdir.Noordzee),C.Bisseling(IKC-N),J.vanBuuren
(RIKZ),R.During(DLO-SC).L.Harkink (LNV),W.ledema(voorzitter)
(RIZA),E. Jagtman(RIKZ),J.Karres(LNV),P.Kusse(LBL),W. Laane(RIZA),
M. Pelk(LNV),P.Pieters(RWS-ZuidHolland),Tj.Smit(LNV),J.Verhulst
(LNV)
Opening
ledema geefteenschetsvandeaanleidingvoordit project:devraagdie
opkwam inWSV-kader hoewater-ennatuurbeleidopelkaaraftestemmenenzomogelijk concepten inelkaarschuiven.Ditroeptvragenopals
'moetdat', 'watzijndesterkeenzwakke puntenvandebenaderingen'en
'watiseenrichtlijnomeenbrugteslaan'.
ledema stelthetdoelvandeworkshop ietsscherper:
a) wordtdeproblematiek vanafstemmingtussenbeidebenaderingenen
dewederzijdsevertalingonderschreven
b) isdeprobleembeschrijving invoorliggend rapportakkoord
c) biedthetstappenplanvoldoende houvast
Probleemverkenning
Duringpresenteert hetresultaatvandeprobleemverkenning.Hijzietde
volgendeproblemen:
• tweeverschillende monitoring-programma'szijnteduur
• onduidelijk signaalnaarmaatschappelijke organisaties
• verschillendestreefbeeldenvoorwatersystemen levertgevaaropvoor
beleidsafstemming
• zonderintegraal streefbeeldgeenbeleidssynergie
Algemenediscussie
Asjes en Verhulst sprekenlievervaneenkansomviasamenwerkingeen
meerwaardete bereikendanvaneenprobleem.Asjeszietgoede mogelijkhedenomhetonderwerp biodiversiteit inhetwaterbeleidtewerken;hij
vindt hetcriteriumzeldzaamheidnieteninternationale entrendcriteriawel
goedtoepasbaarvoordeNoordzee.Nietstrevennaaréénbenadering,
maarcombinerenvanbeidebenaderingen.
Van Buuren: ermoeteengezamenlijkesetgraadmetersontwikkeld worden.Asjes: zonderdoelendaarbij.
Verhulst Dekoppelingtussenbeidebenaderingen moetgelegdworden
(vertaalslag).Devraaghoebeleidteevalueren isnietalleenvooraquatischemaarookvoorterrestrische ecosystemen nogonopgelost. Infeiteben
jenietopsoorten uit,maaropsysteemkwaliteit. DeAMOEBEsystematiek
richtzichspecifiek opmonitoring;eentechnischevraagishoedezesystemenaanelkaarte koppelen.Natuurdoeltypen hebbenalgemeneomschrijvingen;soortenzijn nietvandoorslaggevend belangvoor hetresultaatvan
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jeinspanning.EenkoppelingvanAMOEBEennatuurdoeltypebenadering is
gewenst. DeAMOEBE-benadering isvanuitdemonitoringgedachte opgezetendenatuurdoeltype vanuithetplanningsvraagstuk. Voor het natuurbeleidismendusnogopzoek naareengoedmonitoringsysteem.
ledema: RWSzoumeerdannu kunnenwerkenmetplanbareeenhedenen
het natuurbeleid mettoetsbareeenheden.
Karresvraagthoebeleidsmatigomte gaan mette realiseren meerwaarde
diebeslotenligtinbeide benaderingen.Onderschrijft destellingin hetrapportdatafstemming niet indemargevan eennieuwenota nagestreefd
moetworden.Naarzijnideemoethet niet blijven bijeenafstemming inde
monitoringengraadmetersfeer, maarmoetereenbeleidsmatige invulling
komen.Hijsignaleertdaarbijtweeaandachtspunten: het begrippenpaar
biodiversiteitennatuurlijkheid ende multifunctionaliteit vangrote wateren
inrelatietot hettoekennenvanhoofdgroepen 1en2.Mogelijk hangteen
enandersterk samenmet hetspecifieke karaktervan hetmediumwater.
Verhulst eenzekerevenwichttussenhoofdgroepen 2en3dwingt tot keuzes,omdat hoofdgroep 1en2zeermoeilijk te realiserenis.Derhalvekan
hetopterenvoor eennatuurlijk systeem somsten kostegaanvan biodiversiteit,ledema concluderend:toch uitwerken endemogelijke bandbreedte
van natuurlijkheid latenzieninmultifunctionele systemen.Pelk: hiervooris
discussienodigoverwatvoorsoortstreefbeeldgeldt.Jagtman:natuurlijkheidismoeilijk operationeelte maken.Jagtmanzietwel ietsin het versterkenvannatuurlijke potenties.Ook inWSV-kaderismentegenhetprobleemvangeringeinformatie over natuurlijkheid aangelopen. Bijvoorbeeld
het IJsselmeerisenblijft volledigonnatuurlijk alsjenietdeafsluitdijk weghaalt,ledema:jekuntookvooreensysteemalshet IJsselmeerwelietsverder komen,neembijvoorbeeld hetpeilbeheer(ziede notaNatuur inhet
NatteHart,eenverkenningvandekansenvoor natuurontwikkeling in het
IJsselmeergebied).
Karreswilgezamenlijk belangeerstvaststellen endesamenhangintegraal
waterbeheer ennatuurbeleid uitwerken in NW4-kader.
ledemavatdealgemenediscussiesamen:
RWSenLNVmoeten naarelkaartoegroeien
Afstemmingecotopenennatuurdoeltypen isnodig
herbezien itz-soorten
afstemming lijktgeenprobleem,ziediscussies IJsselmeer,MER Haringvliet,
Westerschelde.
basissetgraadmeters rijksbeleid nodig,voor toetsingvan natuurkwaliteiten
ecosysteemkwaliteit.
Stappenplan
Duringlicht hetstappenplantoe.Deeerstedriestappen hebben betrekking
opvoorbereidingen metonderzoek. Delaatste stappen moeten worden
opgevatalseenschotvoor deboegten aanzienvande beleidsvertaling.Er
zijnnogruime mogelijkheden omdezebeter intevullen,naar aanleiding
vandediscussie.Hetstappenplanomvat devolgendestappen:
Stap1. Afstemmingvan planningseenheden
Stap2. Craadmeterkeuze:Uitwerken inhoudelijke en praktische criteria
graadmeterkeuze.
Stap3. Meetmethode Natuurkwaliteit/waarderingssysteem ecosystemen,
waarinverdisconteerd:
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Arealen bijzondere habitats/ecotopen
Mate van natuurlijkheid
Voorkomen van doelsoorten
Stap4. Afstemming in (tussen)doelen
kruislingseeffecten van beleidsprestaties opgraadmeters
meenemen inNVK enWSV-actualisering
Stap5. Discussieover natuurlijkheid ineen multifunctioneel watersysteem
Bredediscussie n.a.v.bijv.visienotitie NW4, EVD
Presenteren van één visieopde potenties van onnatuurlijke watersystemen inNederland (kanalen) en opzichtevan natuurlijke
Beleidsmatigeinvullingvangewenste matevan Natuurlijkheid van
watersystemen
Stap6. Toetsbaar makenvan biodiversiteitsdoelen
Koppelen biodiversiteiten graadmeters
Standen opdemaatlatten dienodigzijn vastleggen

Discussienaaraanleidingvanhetstappenplan
Hetkiezen van graadmetersvoorwatersystemen zonderdoelen inhetachterhoofd wordtdoorde meesteaanwezigen nietmogelijk geacht.Grote
vraagtekens worden geplaatst bijdestappen 4 tot en met6.
Overstap1bestaan weinigechte meningsverschillen. Nogonvoldoende
duidelijk isgemaaktwat stap3toevoegt aan stap 2.During: hetgaatom
de beoordelingvan een watersysteem alsgeheel,gebruik makend van de
afzonderlijke graadmeters, ledema:desamenhang tussen watersystemen
wordtaltevaak gemist;een analysealsbedoeld instap3isnodigomde
effecten van sturingsvraagstukken te beoordelen. Somsgeven afzonderlijke
graadmeterstegenstrijdige informatie, maarwordtjegedwongen omer
toch een oordeel overte vellen.Jagtman ishetermeeeens:een radarpiot
zegtweinig.Hetgeheel moet beter inbeeld komen,metde relevante
dwarsverbanden. Pelksteltvooromditpuntdan meete nemen instap2.
Van Buuren vindtditniethandiginverband met hetprioriteren van maatschappelijke functies tussenwatersystemen (het leggen van accentverschillen ingebruik).Hiervoormoetje degraadmeters ook beoordelen overde
systemen heen. Verhulstdevraagisof erwelgenerieke parameters nodig
zijn,gezien de uniciteitvan afzonderlijke watersystemen,ledemapleitvoor
internationale graadmeters dieboven hetwatersysteemniveau uitstijgen.
Jagtman vraagtvoorwiedegraadmeters bedoeld zijn enwiezegaattoepassen.Wellicht kanworden volstaan meteen communicatiesysteem tussen toetsingssystemen. Dezeanalysezou vooraf plaatsmoeten vinden.
Daarnaast moeten de huidige systemen nietalszaligmakend worden gezien,ledemavoorzietde mogelijkheid van een optimale mixtussen natuurkwaliteits-en systeem(gebruiks)parameters.
ledemavatde discussiesamen:stap 1tot en met drieishelder(te maken).
Devervolgstappen roepen nogvelevragen op,zodatzevoorlopigeven
terzijde geschoven worden.
ledemaverzoektdevergadering nogeven te brainstormen overdevraag
hoeomtegaan metdeze problematiek inde kadersvan NVK en NW4
(suggestiesaan Kusse).Van Buuren: een goede mogelijkheid isomin
NW4-kader aan tekondigen dateen geïntegreerde systematiek zalworden
ontwikkeld. Verhulsteengoed itemisde realiseringvan de areaaldoelstellingen uitEcosystemen inNederland inrijkswateren, metalsterugvaloptie
kwaliteitsaanduidingen om bepaald beheeraf te dwingen.Karres: uitgangspunten formuleren voordeze problematiek;wat wiljemet het
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beheervan rijkswateren metbiodiversiteit. Hetsimpelaankondigenvan
eengezamenlijk systeemvindt Karres nogte makkelijk;ermoeteentoon
worden neergezet.
Conclusiesvandeworkshop:
• de problematiek envooral dekansenworden (h)erkend
• denoodzaak voor afstemmingwordt onderschreven
• dediscussieover biodiversiteit ennatuurlijkheid in multifunctionele watersystemen gezamenlijk oppakken
• stap1stappenplan akkoord
• stap2stappenplan bijstellen:koppelendoelenaancriteriaengraadmeters
• stap3stappenplan akkoord
• beleidsmatigvervolg,destappen4tot enmet6,teonduidelijk dus niet
akkoord.Invullinguitdeworkshop:aankondigen inNW4enbehandelenaandehandvankansrijkeitems.
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