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"Uiteindelijk beseffen we dat het water er niet alleen
is om ons te dienen, maar dat het ook rechten heeft."
Ir. D.M. van der Schrier, dagvoorzitter symposium
Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren
in Overijssel.
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Ten geleide

Door de toenemende aandacht voor de ecologische aspecten van het waterbeheer groeit de vraag naar
kennis over de eisen die flora en fauna stellen aan hun leefmilieu. Met het oog op deze ontwikkeling is
in Overijssel een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de macrofaunalevensgemeenschappen van
oppervlaktewateren. Als resultaat van dit onderzoek is een ecologische indeling van watertypen
(typologie) opgesteld, waarin de levensgemeenschappen worden beschreven aan de hand van de
soortensamenstelling en de voornaamste relaties met de omgeving. Tot dusverre waren deze relaties
slechts in beperkte mate bekend.
Door de ecologische toestand van oppervlaktewateren in verband te brengen met de sleutelfactoren in
de waterhuishouding, zijn tevens de ontwikkelingsmogelijkheden van wateren systematisch in beeld
gebracht. Dit is van belang om een meer gedifferentieerd waterbeheer te kunnen voeren, dat beter is
afgestemd op de kenmerkende ecologische eigenschappen van de verschillende watertypen.
Op 22 november 1990 is door de provincie Overijssel in samenwerking met het Rijksinstituut voor
natuurbeheer een symposium georganiseerd onder de titel: "Ecologische karakterisering van oppervlak
tewateren in Overijssel". Directe aanleiding vormde de publikatie van het gelijknamige rapport en de
wens om de betekenis van deze typologie als instrument voor het waterbeheer toe te lichten. Het sym
posium was dan ook met name bedoeld voor al degenen, die beleidsmatig bij het waterbeheer zijn
betrokken.
De provincie Overijssel verwacht van dit rapport dat het de inbreng van ecologische inzichten in het
waterbeheer zal stimuleren. Ter illustratie van de mogelijke toepassingen werd een zestal lezingen
gehouden. Verder gaande concretisering van beleidsdoelen en vergroting van de samenhang tussen
beleid en ecologisch gericht waterbeheer in de praktijk liepen hier als een rode draad doorheen.
De inhoud van de lezingen is gebundeld in dit rapport.

Zwolle, 22 april 1991.
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De resultaten van het EKOO-project: een ecologische
onderbouwing van het beleid
Prof. dr. W.J. Wolff

1.

m.m.v. dr. ir. P.F.M. Verdonschot

- Rijksinstituut voor
natuurbeheer

AANLEIDING

Dankzij een groeiend milieubesef doet zich sinds 1970 een ontwikkeling voor van bestrijding en sane
ring van de waterverontreiniging naar een beheer van het oppervlaktewater waarbij met andere
maatschappelijke belangen rekening wordt gehouden. In het tweede Indicatieve meerjarenprogramma
water (ministerie van verkeer en waterstaat 1981) werd de ecologie in het waterbeheer geïntroduceerd.
De relatie tussen het menselijk handelen en het oppervlaktewater werd in dit IMP vooral bezien vanuit
een ecologisch perspectief. Deze ecologische benadering diende volgens dit IMP als een rode draad
door de waterkwaliteitsdoelstellingen te lopen. De sterke toename van het belang van de ecologie in het
waterbeheer is in de derde Nota waterhuishouding (1989) kernachtig verwoord met: "het ontwikkelen
en in stand houden van gezonde waterhuishoudkundige systemen die een duurzaam gebruik garande
ren". Het leidend beginsel bij duurzaam gebruik is het stimuleren van een gebruik - en in sommige
gevallen een ontwikkeling - dat voorziet in de eigen behoeften zonder de mogelijkheden van toekomsti
ge generaties in gevaar te brengen. Het derde IMP en de derde Nota waterhuishouding onderstrepen
verder de noodzaak om het (integraal) waterbeheer ecologisch te onderbouwen, met name ten aanzien
van de regionale verscheidenheid van wateren en de invulling van ecologische waterkwaliteitsdoelstellin
gen.
In het Waterkwaliteitsplan van de provincie Overijssel (1985) zijn de provinciale benadering van de
basiskwaliteit en de kwaliteitsdoelstellingen en kwaliteitseisen in relatie tot gebruiksfuncties en typen
oppervlaktewateren uiteengezet. De wens om te komen tot differentiëring en invulling van basiskwali
teit, kwaliteitsdoelstellingen en kwaliteitseisen werd in dit plan reeds aangegeven. De concretisering
diende plaats te vinden door middel van de resultaten van het project "Ecologische karakterisering van
oppervlaktewateren in Overijssel (EKOO)". In het concept-Waterhuishoudingsplan van de provincie
Overijssel (1990) worden onder andere de volgende thema's genoemd:
— water voor hoogwaardige doelen;
— natuurgerichte waterhuishouding (natte ecologische infrastructuur):
* peilbeheersing;
* naar een beheersbare grondwaterstand;
— terugdringen van de verontreiniging en sanering van de waterbodems.
Ook hier dienen de resultaten van het EKOO-project in bij te dragen.

2.

DOEL

Het doel van het EKOO-project is het ontwikkelen van een regionaal ecologisch referentiekader van
oppervlaktewateren in Overijssel, gebaseerd op de macrofaunasamenstelling. Dit referentiekader dient
als basis voor de ontwikkeling van een beleid ten behoeve van het waterbeheer en het natuurbeheer. De
resultaten dienen tevens als basis voor het opstellen van waterbeoordelingsmethoden en normstellingen
voor verschillende menselijke gebruiksfuncties en typen oppervlaktewateren (Verdonschot 1983).
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Figuur 1. Ligging van de monsterpunten.

3.

OPZET VAN HET ONDERZOEK

De provincie Overijssel heeft een grote variatie aan landschappen en grondsoorten en daarmee aan
wateren. Om de oppervlaktewateren in Overijssel te karakteriseren was het noodzakelijk een zo groot
mogelijke spreiding in aanwezige combinaties van milieufactoren te bemonsteren. De belangrijkste
milieufactoren werkzaam in de provincie Overijssel zijn een gevolg van klimatologische, hydrologische,
geologische en geomorfologische processen.
De macrofaunasamenstelling (taxasamenstelling en abundantie) is gekozen als belangrijkste parameter.
Met de macrofauna worden de met het blote oog zichtbare ongewervelde dieren zoals insekten en
insektelarven, wormen, bloedzuigers, slakken en kleine kreeftachtigen bedoeld. De macrofauna is als
onderzoeksobject gekozen omdat gebleken is dat deze groep een goede indicator voor de waterkwaliteit
is. De macrofauna vormt het raam waardoor het ecosysteem op micro- en macroschaal kan worden
bekeken.
Op basis van de voor de levensgemeenschappen belangrijkste milieufactoren zijn een twintigtal fysischgeografische watertypen geformuleerd. Voor elk fysisch-geografische watertype zijn de belangrijkste
verschillen in menselijke beïnvloeding bepaald. Hieruit is een selectief bemonsteringsprogramma
opgesteld. Uiteindelijk zijn 664 monsterpunten onderzocht (figuur 1). Op elke monsterplaats zijn naast
de macrofaunasamenstelling ongeveer 70 fysisch, chemisch en biologisch relevante parameters bepaald.
Dit leverde een gegevensset van 850 soorten en 130 milieuvariabelen op.
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Met behulp van recent ontwikkelde statistische rekentechnieken (clusteranalyse en canonische
ordinatietechnieken) is de grote hoeveelheid gegevens verwerkt. Hierbij is gezocht naar overeenkomsten
(en verschillen) van de monsters in macrofaunasamenstelling en milieu-omstandigheden. De methode
is gebaseerd op ecologische concepten en biedt de mogelijkheid om gelijktijdig zowel biotische
(macrofauna) als abiotische (milieufactoren) kenmerken te verwerken.
Na de rekenkundige verwerking zijn de resultaten getoetst aan bestaande ecologische kennis en waar
nodig aangepast. De uiteindelijke indeling van wateren is ontleend aan alle verzamelde biotische en
abiotische gegevens.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot de beschrijving van 42 groepen wateren met overeenkomende milieus en
macrofauna; de cenotypen genaamd (Verdonschot 1990a; figuur 2).

Figuur 2. Het netwerk van cenotypen. De contourlijn omvat alle monsterpunten van het EKOO-project. De centroïde van elk cenotype is
aangegeven met een code in een cirkel. De pijlen geven de belangrijkste werkende milieufactoren tussen de cenotypen onderling aan (kader
rechtsboven). Het kader middenhoven indiceert de vxrkingsrichtmg van vier hoofdfactoren door de gehele figuur.

Ceno is afgeleid van het griekse woord "koinos" wat "gemeenschap" betekent. Met andere woorden:
cenotypen zijn gemeenschapstypen. De kern van de toegepaste cenotypologie is het om praktische
redenen onderscheiden van ecologische groepen wateren in het van nature aanwezige continum aan
combinaties van taxa en milieu-omstandigheden.
Het is gebleken dat deze 42 cenotypen niet kunnen worden gebaseerd op herkenbaarheidscriteria zoals
vorm (sloot) en gebruiksfunctie (kanaal); ze zijn gebaseerd op ecologische criteria. In het boek worden
de 42 cenotypen uitvoerig beschreven (Verdonschot 1990b).
In totaal heeft het onderzoek circa 9 jaar in beslag genomen. In totaal hebben circa 40 personen aan de
verwerking van al het materiaal deelgenomen. Het is een grootschalig en arbeidsintensief onderzoek
geweest waarbij de watertypen in Overijssel duidelijk in beeld zijn gebracht.
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4.

HET NETWERK VAN CENOTYPEN

De 42 cenotypen staan alle in verband met elkaar. Ze vormen een netwerk van typen waartussen over
gangen aanwezig zijn. Dit netwerk geeft de onderlinge positie van de cenotypen, de overgangen tussen
de cenotypen en de belangrijkste milieugradiënten weer. De vier belangrijkste milieufactoren die de
samenstelling van de levensgemeenschap bepalen zijn het "beekkarakter", de zuurgraad, de duur van
droogvalling en de afmetingen van een water. Binnen de werking van deze factoren blijken de hoeveel
heden voedingsstoffen nader te differentiëren. Al deze milieufactoren worden zo sterk door menselijke
activiteiten beïnvloed dat een groot deel van de oorspronkelijke aanwezige variatie verdwenen is. Veel
wateren in Overijssel zijn genivelleerd; veel van de natuurlijke differentiatie is verdwenen. Zo komen in
Overijssel bijna geen oligotrofe, d.w.z. voedselarme wateren meer voor. Verder komt door regulering en
vervuiling de macrofauna van veel midden- en benedenlopen van genormaliseerde beken, riviertjes,
sloten en middelgrote, min of meer stilstaande wateren, sterk overeen en bestaat deze voornamelijk uit
algemeen voorkomende, tolerante taxa. Zo kunnen bijvoorbeeld de Dinkel en de Regge momenteel tot
een zelfde cenotype worden gerekend als de Middensloot, de Bornebroeksewaterleiding, de Hollander
graven en het Lateraalkanaal. Ook de Vecht en de Reest hebben lokaal een hiermee vergelijkbare
macrofaunasamenstelling. Het karakter van riviersysteem komt in de Dinkel, de Vecht en de Reest
slechts tot uiting in het sporadisch voorkomen van enkele karakteristieke taxa.
Juist deze nivellering is strijdig met de wens om gezonde waterhuishoudkundige systemen die een duur
zaam gebruik garanderen te ontwikkelen en/of in stand te houden. Maar wat zijn gezonde waterhuis
houdkundige systemen? Uiteraard behoren natuurlijke wateren tot deze categorie maar gezond is niet
gelijk aan natuurlijk. En wat is eigenlijk natuurlijk in aquatische systemen? Veel wateren (sloten, kana
len, zandwinplassen) zijn gegraven door de mens; een kunstmatig ontstaan. Veel stilstaande wateren
zouden zonder menselijk handelen geleidelijk verlanden (poelen, sloten, laagveenplassen), hun natuur
lijke toestand is in feite een terrestrisch stadium (figuur 3).

Figuur 3. Ontwikkelingsstadia van een sloot

Een natuurlijke toestand kan dus niet het enige criterium zijn. Wel kan, juist daar waar de successie
langzaam verloopt, een ontwikkeld aquatisch stadium in de successiereeks gekozen worden als na te
streven toestand. Omdat natuurlijkheid en successie toch altijd met elkaar in verband worden gebracht,
is het beter om bij gezond te spreken van een ecologisch optimale ontwikkelingstoestand. De ecologisch
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optimale ontwikkelingstoestand in stilstaande wateren is dus geen dynamische evenwichtstoestand maar
kan alleen beschreven worden in termen van relevante milieuvariabelen waarbij bepaalde taxacombinaties kunnen voorkomen. Voor stromende wateren die voortdurend onder invloed staan van de dominan
te factor stroming hangt de ecologisch optimale ontwikkelingstoestand samen met het eindpunt in een
natuurlijke ontwikkelingsreeks onder voortdurende druk van de factor stroming; een dynamische
evenwichtstoestand.
Waarschijnlijk vertegenwoordigt geen van de 42 beschreven cenotypen de ecologische optimale staat. In
de brongebieden liggen cenotypen die nog het meest op de ecologisch optimale toestand gelijken (figuur
4).

Figuur 4. Landschappelijke ligging (linksboven), dwarsdoorsnede (rechtsboven) en bovenaanzicht met daarin enkele belangrijke habitats en
typerende taxa (onder) van cenotype bronbeken.
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Beekverbetering, restauratie en herinrichting zijn dringend gewenst omdat naar schatting nog slechts vijf
procent van het totaal aantal kilometers Overijsselse beken een enigszins natuurlijk beekkarakter (in
abiotische en biotische zin) heeft. Hun behoud is slechts te danken aan de geografische ligging op hel
lingen en andere economisch niet interessante gebieden. Voor beekverbetering dient in eerste instantie
de aandacht uit te gaan naar de fysische en hydrologische aspecten. Sommige beken worden in de bo
venloop bedreigd door de toenemende verdroging, met als gevolg steeds langere perioden van droogstand. Uit dit onderzoek blijkt dat droogvalling een vergelijkbaar effect heeft op de macrofaunasamenstelling als zware organische belasting.

5.

TOEPASSING

Voor groepen cenotypen - met andere woorden delen uit het netwerk - is in het boek een algemene
beschrijving gegeven van hun verschijningsvorm en van de belangrijkste menselijke gebruiksfuncties die
de toestand van deze groepen cenotypen beïnvloeden. De in dit onderzoek opgedane kennis over ver
schuivingen van minder naar meer beïnvloede toestanden in de oppervlaktewateren biedt mogelijkheden
om het waterbeheer te ondersteunen.
De cenotypen vormen de grondslag voor waterkwaliteitsbeoordeling, voor het aangeven van effecten
van voorgenomen waterbeheersmaatregelen, voor het ecologisch vriendelijk inrichten en onderhoud van
wateren. Het netwerk is dus een soort van instrumentarium waarmee kan worden gestuurd en beheerd.
Ik zal een eenvoudig voorbeeld geven aan de hand van een voedselrijke, mesosaprobe middenloop of
sloot. In het netwerk van cenotypen blijkt dat deze toestand behoort tot het cenotype S7 (figuur 5); de
gereguleerde middenlopen. Echter dit cenotype neemt een tussenpositie in tussen de sloten/sterk
gereguleerde beken en de halfnatuurlijke middenlopen. Om maatregelen ter verbetering van de toestand
van dit water te nemen is kennis nodig van de actuele toestand; de macrofauna in dit water. Verder is
kennis nodig van de oorspronkelijke toestand, met andere woorden: was dit nu een beek of was het een
sloot? Daarna zal moeten worden uitgewerkt of dit water zodanig beheerd gaat worden dat het weer een
beek wordt in geval het oorspronkelijk ook een beek was: of dat dit water een sloot dan wel een genor
maliseerde beek met een verbeterde kwaliteit wordt, naar gelang de oorspronkelijke situatie.

S7

Figuur 5. De relaties van cenotype S7 met verwante cenotypen.
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Dit is een eenvoudig voorbeeld om de werking van het netwerk te illustreren. Het netwerk bevat echter
42 cenotypen en 119 relaties. Omdat in het netwerk allerlei mogelijke ontwikkelingsrichtingen tot uiting
komen kan het netwerk gebruikt worden als een referentiekader. Het bevat ecologische referentiegemeenschappen, namelijk de groepen macrofauna en hun gemiddelde milieu-omstandigheden. En het
bevat de belangrijkste milieufactoren; de sleutelfactoren voor het waterbeheer, namelijk de pijlen die de
verbanden tussen de cenotypen aangeven. Omdat de factoren in het netwerk van cenotypen op een
beschrijvende studie zijn gebaseerd, is echter voorzichtigheid geboden indien het web in voorspellende
zin wordt gehanteerd.
Met het netwerk van cenotypen kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden voor oppervlaktewateren wor
den herkend. In het voorbeeld bleek dat de potenties van een sloot en een beek konden worden afgele
zen. In het boek wordt ook dieper ingegaan op de potenties van wateren buiten de bekende actuele
toestanden in Overijssel, met andere woorden hoe meer differentiatie in de Overijsselse oppervlakte
wateren kan worden terugverkregen.
De cenotypologie moet gezien worden als hulpmiddel dat vanuit ecologische inzichten dient te worden
toegepast. Het netwerk van cenotypen is toegesneden op de praktijk van het regionale waterbeheer.
Daaronder vallen het op regionale schaal invullen van ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen en -normen, het beoordelen van wateren, het volgen van ontwikkelingen op langere termijn (monitoren), het
aangeven van potenties van wateren en het opstellen van randvoorwaarden bij het beheer en de her
inrichting van wateren.
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Streefbeelden van watersystemen in Overijssel

Drs. R. Laiming (gedep.)

1.

m.m.v. drs. J.H. ten Cate - provincie Overijssel

INLEIDING

Het is vandaag een bijzondere dag voor de provincie Overijssel. Het gereedkomen van het boek
"Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel" markeert het einde van een periode,
waarin het zoetwaterleven aan bestuurders vooral werd opgediend als "groene soep" of een niet meer zo
smakelijke vis.
De uitkomsten van het EKOO-project laten zien dat de ecologie van het water in meer afgebakende en
begrijpelijke termen kan worden beschreven. Het biedt een kader om onze aandacht te vestigen op de
processen die zich in en om watersystemen afspelen. Het biedt houvast om de toestand van water
systemen te beschrijven.
De heer Wolff heeft zojuist uiteengezet, dat het "web" kan worden gebruikt om de ecologische doel
stellingen van oppervlaktewateren uit te werken. Daarmee is aan een van de belangrijkste voorwaarden
voor inpassing van de aquatische ecologie in het waterbeheer voldaan. Immers, met een tastbaar en
toetsbaar doel voor ogen kunnen we niet alleen aan de slag, maar kunnen we ook vaststellen in hoeverre
we met onze inspanningen op de goede weg zijn.
Ik zal in mijn inleiding ingaan op de vraag, hoe de ecologische functie van watersystemen inzet wordt
gemaakt van provinciaal beleid in Overijssel, en welke rol de uitkomsten van een project als EKOO
daarbij kunnen spelen.
In het concept-Waterhuishoudingsplan van Overijssel wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een
natuurgerichte waterhuishouding. Kwetsbare natte gebieden moeten him ecologische functie kunnen
behouden en ontplooien.
Te zamen vormen deze gebieden een natte ecologische structuur, die de bloedsomloop vormt van een
gezonde waterhuishouding. Bijzondere aandacht gaat uit naar verbetering van de natte ecologische
hoofdstructuur, die in Overijssel wordt gevormd door de watersystemen van de Dinkel, de Vecht en
Noordwest-Overijssel.
Vandaag gaat het om de vraag: hoe kunnen we ecologische doelstellingen naar de praktijk vertalen. Ik
geef u een raamwerk; de volgende sprekers zullen dit invullen vanuit hun dagelijkse betrokkenheid bij de
praktijk van het waterbeheer.
Per watersysteem kunnen zogenaamde streefbeelden worden verwoord. Deze vormen de doelstellingen
op langere termijn. Ze duiden aan hoe de waterhuishouding er uit zou moeten zien om garanties te
bieden voor een duurzame ecologische ontwikkeling van watersystemen en voor een duurzaam gebruik
ervan door de mens. Achtereenvolgens voor de Dinkel, de Vecht en Noordwest-Overijssel wil ik met u
behandelen:
— de streefbeelden;
— de huidige milieukwaliteit in relatie tot de gewenste kwaliteit;
— de inzet van beleidsinstrumenten.
Om het beleid inzicht te geven in de toestand van het milieu in relatie tot de gewenste ecologische functie
van watersystemen wordt in de derde Nota waterhuishouding een presentatietechniek gebruikt die
inmiddels alom bekendheid geniet als de AMOEBE-benadering. AMOEBE staat voor Algemeen model
voor ecosysteembeschrijving en evaluatie.
Eigenschappen van het milieu worden hierbij getalsmatig uitgezet in een cirkel, waarbij de cirkel de
waarde aanduidt, die in de na te streven toestand wordt benaderd: de ecologische doelstelling van het
watersysteem.
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Figuur 1. Belangrijke systemen natte ecologische infrastructuur.

De AMOEBE's die ik u zal voorleggen tonen de stand van zaken m.b.t. milieu-eigenschappen die van
belang zijn voor de toekomstige ecosysteemontwikkeling. Eigenschappen, waarop de beleidsvelden van
waterhuishouding, milieu, natuur en landschap en ruimtelijke ordening gezamenlijk hun instrumenten
kunnen inzetten. De uitkomsten van het EKOO-project maken duidelijk hoe het ervoor staat met de
gezondheid van onze watersystemen.

2.

STREEFBEELD DINKEL

Het streefbeeld voor het regionaal systeem grond- en oppervlaktewater Dinkel kan als volgt worden
geformuleerd.
Verdroging tot staan gebracht.
Natte ecologische hoofdstructuur veilig gesteld.
Netwerk van natuurlijke milieus voor organismen in de Dinkel (rivier) met de zijbeken en bronnen en een
daarmee niet conflicterende agrarische en stedelijke peilbeheersing.
Recreatief gebruik binnen de waterhuishoudkundige randvoorwaarden.
Visstandbeheer gericht op forel/vlagzalmgemeenschappen.
Voor het Waterhuishoudingsplan is dit streefbeeld vertaald in de volgende AMOEBE.

15

Figuur 2. AMOEBE Dinkelsysteem.

Voor de Dinkel zijn op dit moment de hoge gehaltes aan voedingsstoffen en de beperkte natuurlijke
eigenschappen van het stroombed bepalend voor de ecologische ontwikkeling; de ecologische infrastruc
tuur van de potentieel natuurlijke zijbeken wordt beïnvloed door de bemestingsdruk in het infiltratiegebied en het tekort aan water in de zomermaanden.
Terugdringen van voedingsstoffen, vasthouden van water en meer ruimte voor natuurontwikkeling zijn
de signalen die uit deze figuur naar voren komen.
Hoe krijgen deze signalen nu (als ik het zo mag uitdrukken) "bedding" in het beleid?
Aan het ontwerp-Milieubeleidsplan en het concept-Waterhuishoudingsplan ontleen ik de volgende taak
stellingen voor het watersysteem van de Dinkel.

Vanuit beleidsveld water:
— het vergroten van het verwijderingsrendement van RWZI's voor stikstof en fosfaat uit communaal
afvalwater tot gemiddeld 70%, respectievelijk 75%;
— het realiseren van een stand-still-situatie met betrekking tot de daling van de grondwaterstanden in
de meest kwetsbare gebieden (aangegeven in het provinciaal Waterhuishoudingsplan);
— het verhogen van de grondwaterstand in natuurgebieden, zo mogelijk in combinatie met een ver
betering van de waterkwaliteit in natuurgebieden en in waardevolle agrarische cultuurlandschappen
(voorafgegaan door proefprojecten).

Vanuit beleidsveld milieu:
het voorkomen van een toename van de mestproduktie en waar mogelijk het terugdringen ervan;
uitvoering van de verschillende fasen van het Grondwaterbeschermingsplan;
in 1991 zal een ontwerp-Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden in procedure komen;
uitwerking hiervan is nog gaande.

—
—
—

Vanuit beleidsveld natuur en landschap:
— voor Overijssel zal, ter realisering van de ecologische hoofdstructuur, een provinciaal Natuur
beleidsplan worden opgesteld;
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— voorkoming van verdere aantasting van de omvang en kwaliteit van natuurlijke en in landschappe
lijk opzicht waardevolle gebieden;
— realisatie van natuur- en landschapsontwikkelingsprojecten;
— de landbouw dient in waardevolle cultuurlandschappen, in inzijggebieden en in gebieden die gren
zen aan waardevolle, kwetsbare natuurgebieden, afgestemd te worden op de instandhouding van de
natuur- en landschapswaarden;
— continuering en uitbreiding van het relatienotabeleid.
De taakstellingen voor de Dinkel illustreren, dat milieuproblemen niet doelmatig binnen één beleidsveld
zijn op te lossen. Slechts een integrale aanpak van milieuproblemen, gedifferentieerd per gebied, biedt
perspectief voor de bescherming en ontwikkeling van ecologische functies. Overheden en doelgroepen
zullen elkaar moeten ondersteunen; de inzet van instrumenten en middelen zal beter moeten worden
gecoördineerd. Ik zie dit als een bestuurlijk proces, dat nog onvoldoende is uitgekristalliseerd.
Om deze reden heeft de provincie zogenaamde milieubeschermingsgebieden als nieuw element van
integrerend beleid aangekondigd. Het gaat hierbij om gebieden, waar kansen liggen voor behoud,
herstel en ontwikkeling van bijzondere milieu-eigenschappen. In de planperiode wil de provincie een
startproject opzetten om ervaring op te doen met dit beleidsaccent.
Het fijnmazige karakter van de ecologische infrastructuur in het stroomgebied van de Dinkel, voor een
belangrijk deel bepaald door de zeer kwetsbare bronnen en beeklopen, nodigt uit tot een dergelijke
benadering. De provincie zal de mogelijkheden daartoe verkennen.
Van de waterbeheerder wordt verwacht, dat de voorgenomen activiteiten worden uitgewerkt in beheers
plannen, waarin kwantiteits- en kwaliteitsbeheer zijn geïntegreerd, gebaseerd op de watersysteembena
dering.
Uitvoering van natuurbouwprojecten in het Dinkeldal en het opheffen van ecologische barrières (onder
meer voor optrekkende vissen) vallen onder de verbreding van haar taakstellingen.
Een en ander zal van de waterbeheerders een financiële inspanning vragen! Het rijk en de provincie
fungeren daarbij als "duwers": proefprojecten in het kader van het integrale waterbeheer, met het accent
op bestrijding van verdroging en eutrofiëring zullen worden gesubsidieerd. Financiële ondersteuning
komt ook voort uit het landelijk Natuurbeleidsplan, waarin natuurontwikkeling in beekdalsystemen als
project is opgenomen.
Niet louter financiële middelen bepalen de haalbaarheid van ecologische doelstellingen. Het project
"integraal waterbeheer Chaamse Beken" in de provincie Noord-Brabant heeft dit aangetoond. Een
goede communicatie met doelgroepen en het verwerven van voldoende draagvlak waren in dit project
evenzeer voorwaardenscheppend. Ik onderstreep dit van ganser harte.

3.

STREEFBEELD OVERIJSSELSE VECHT

Ik wil met u verder stroomafwaarts gaan naar het streefbeeld van het regionaal systeem grond- en
oppervlaktewater Vecht. Dit streefbeeld luidt als volgt.
Leverancier van water dat geschikt is voor de bereiding van drinkwater.
Grondwatervoorraden veiliggesteld en natte ecologische infrastructuur verbeterd.

Visstandbeheer gericht op vlagzalm/barbeelgemeenschappen.
De Overijsselse Vecht is een nagenoeg beteugelde rivier. De karakteristieke dynamische structuren van
een natuurlijk meanderende rivier en de bijbehorende aquatische levensgemeenschappen zijn vrijwel
verdwenen.
De natuurlijke kenmerken zijn te vinden in de natte en vochtige infrastructuur ter weerszijden van de
rivier. U kunt daarbij denken aan de kievitsbloemterreinen in de uiterwaarden, de afgesneden rivier
armen en de drassige dalgraslanden met hoge natuurwaarden. De kwetsbaarheid van deze natuurlijke
elementen in relatie tot waterstandsverlaging is groot. Reeds op diverse plaatsen is schade aan natuur
vastgesteld als gevolg van verdroging. Met name in het bovenstroomse gedeelte ten zuiden van de Vecht
is sprake van sterke verdroging in de uiterwaarden, waaronder in de natuurgebieden de Rheezermaten
en de Lange Kampen. Het natte ecosysteem dat een rivierdal kan zijn, komt hier onvoldoende tot zijn
recht.
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Deze verdroging is in de hand gewerkt door:
— beteugeling van de rivier;
— ontwatering van agrarisch en stedelijk gebied;
— lokale grondwateronttrekkingen.
De Vecht-AMOEBE illustreert deze thematiek in een notedop.

wnpwbA
Figuur 3. AMOEBE Vechaysteem.

Het natuurlijk-dynamisch rivieraspect is weinig ontwikkeld; de peilbeheersing veroorzaakt grillige effec
ten (hoge piekafvoeren, verdroging in met name de bovenstroomse inzijggebieden). Daarenboven bevat
het water te veel voedingsstoffen.
Het streven van een natuurgerichte waterhuishouding in het Vechtdal valt samen met de wens om
drinkwater te winnen d.m.v. oeverinfiltratie. Ecologie en drinkwaterwinning zijn beide hoogwaardige
functies, maar het gecombineerde belang vraagt om een zorgvuldige afweging. De taakstelling in het
concept-Waterhuishoudingsplan is dan ook complex te noemen. Ik noem u:
— vaststelling nieuwe locaties drinkwaterwinningen;
— vastlegging kwaliteitsdoelstelling oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater;
— waterconservering voor hoogwaardige doelen (wellicht d.m.v. een spaarbekken);
— verwerven inzicht in de werking van het hydrologisch systeem;
— nemen nieuwe peilbesluiten gericht op bestrijding verdroging;
— ontwikkelen natte ecologische infrastructuur;
— maken van een waterakkoord voor de Overijsselse Vecht;
— terugdringen verontreiniging in kader Nederlands-Duitse grenswaterencommissie;
— opstellen van een gemeenschappelijk Nederlands-Duits beheerplan voor het stroomgebied van de
Vecht, de Dinkel en de Steinfurter Aa.
De strategische plannen vanuit water en milieu richten zich minimaal op behoud en verbetering van het
goede. Daaronder versta ik de natuur- en landschapswaarden, maar ook de landbouw langs de Vecht,
waarvoor het binnen de ecologische randvoorwaarden nog altijd goed boeren is. De uitdaging voor het
beleid ligt erin, nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk in harmonie met de bestaande functies in te pas
sen. Dit geldt voor de drinkwaterwinning, maar ook voor een eventuele ontwikkeling naar een gedeelte
lijk in oude luister herstelde dynamische rivier.
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Mogelijk kan het conserveren van kwalitatief goed Vechtwater tegelijkertijd een bijdrage leveren aan
bestrijding van de verdroging, ecologische ontwikkeling van de rivier en drinkwatervoorziening.
Dit vraagt echter om een visie, die goed moet worden onderbouwd vanuit een gedegen kennis van het
functioneren van grond- en oppervlaktewatersystemen.
Om deze reden heeft de provincie de analyse van de werking van watersystemen als taakstelling opgeno
men in het concept-Waterhuishoudingsplan. Waterhuishoudkundige scenario's vormen immers de
randvoorwaarden voor de bescherming en ontwikkeling van alle waterafhankelijke functies.

4.

STREEFBEELD NOORDWEST-OVERIJSSEL

Ik kom nu toe aan het streefbeeld inzake Noordwest-Overijssel.
Dit is als volgt te formuleren.
Peilbeheersing ter instandhouding veenweidegebied.
Boezemwateren vormen een netwerk van een groot aantal natuurlijke milieus voor organismen, waarin het
verlandingsproces in alle stadia wordt doorlopen.
Doorzicht van het water bedraagt minstens één meter. Visstandbeheer gericht op snoek/zeeltgemeenschappen.
Waterhuishouding draagt zo mogelijk bij aan herstel potentiële leefgebieden van de otter.
De wateren in Noordwest-Overijssel variëren van grote, ondiepe plassen tot moerassen in diverse stadia
van verlanding.
Het proces van verlanding in een verscheidenheid aan milieus heeft een buitengewone variatie aan
natuurwaarden doen ontstaan. De kwetsbaarheid van het gebied is groot.
In de afgelopen decennia is een duidelijke kentering opgetreden in deze natuurlijke diversiteit. Hieraan
ten grondslag ligt de sterke wegzijging van het kwalitatief goede gebiedseigen water naar de diepe
Noordoostpolder en de peilbeheersing in de aangrenzende landbouwgebieden. In droge periodes com
penseert inlaat van voedselrijk, gebiedsvreemd water het verlies aan kwalitatief goed water.
Per saldo levert de aantasting en bedreiging van natuurwaarden in Noordwest-Overijssel het volgende
beeld op:
— overmatige algengroei in de meren;
— het natuurlijk verlandingsproces is in de Weerribben en Wieden in de knel geraakt;
— bedreiging van de weidevogelstand als gevolg van grondwaterstandsdalingen, in het bijzonder in de
voorjaarsperiode.
In de AMOEBE keren de genoemde aspecten terug in de pieken die betrekking hebben op voedselrijkdom, wegzijging en een onevenwichtige visstand, die de huidige troebele situatie mede in stand
houdt. Ook verstoring door waterrecreatie speelt een belangrijke rol in het gebied.
Een planmatige aanpak, gericht op behoud en herstel van het aquatisch ecosysteem in dit complexe
gebied vraagt om een meersporenaanpak.
De derde Nota waterhuishouding onderscheidt in dit verband vier strategische sporen:
— versnelde terugdringing van de verontreiniging;
— inrichtingsmaatregelen;
— geleiding van gebruik;
— een daarop toegesneden bestuurlijke organisatie en instrumentarium.
Vanwege de omvangrijke natuurwaarden zijn in Noordwest-Overijssel al verschillende maatregelen
genomen die een versnelde terugdringing van de verontreiniging hebben bewerkstelligd. De heer
Schuurman zal hierop dieper ingaan.
Alle inspanningen ten spijt steken de huidige milieukwaliteiten sterk af bij het streefbeeld. Welke maat
regelen effectief zullen zijn om realisering dichterbij te brengen is nog moeilijk te zeggen.
Ik zou er dan ook voor willen pleiten om proefprojecten in uitvoering te nemen.
Het is verheugend om te constateren dat het rijk deze experimentele aanpak, zij het in beperkte mate,
financieel wil ondersteunen. Ik noem u de aangekondigde proefprojecten bestrijding verdroging en
eutrofiëring en integraal waterbeheer. Een voorbeeld van een mogelijk proefproject, waarbij meerdere
belangen betrokken zijn, is verplaatsing van de waterinlaat.
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Figuur 4. AMOEBE Noordwest-Overijsselsysteem.

De aantasting van natuurwaarden in Noordwest-Overijssel blijkt duidelijk verband te houden met de
inlaat van voedselrijk water in het gebied. Dit gebeurt nu vanuit de Friese boezem.
Uit modelberekeningen van de afdeling water van de provincie is af te leiden dat een verplaatsing van de
inlaatlocatie voordelig kan zijn voor de Weerribben. Bij gewijzigde inlaat komt het inlaatwater niet in de
Weerribben en wordt in een natte periode bovendien zeer efficiënt uitgemalen. Daarentegen zou de
kwaliteit van de grote meren in de Wieden er per saldo enigszins op achteruitgaan. De vraag is waarmee
het natuurbehoud het meest is gediend:
inlaat vanuit Friesland of inlaat vanuit het Vollenhovermeer, ten westen van de Wieden. Een praktijk
experiment kan hier wellicht uitsluitsel geven.
Veel zal ook afhangen van een versnelde terugdringing van de verontreiniging op nationaal en interna
tionaal niveau. Nu al wordt ernstig betwijfeld of Nederland kan voldoen aan de verplichting uit het
Rijnactieplan en het Noordzeeactieplan om in 1995 de afvoer van voedingsstoffen, en met name fosfaat,
te halveren. De Dienst landbouwkundig onderzoek in Wageningen bracht dit onlangs naar buiten in het
jaarverslag van het Staringcentrum.
Des te meer is het daarom van belang, ook de andere drie sporen te bewandelen.
Een samenhangende beleidsvoering zal ook betrekking moeten hebben op:
1. geleiding van gebruik; ik denk onder meer aan het stellen van randvoorwaarden aan de recreatie
vaart;
2. inrichtingsmaatregelen, bijvoorbeeld in het kader van visstandbeheer;
3. bestuurlijk instrumentarium, zoals het opstellen van een toetsingskader voor het goedkeuringsbeleid t.a.v. peilbesluiten en waterstaatswerken die de grondwaterstand beïnvloeden.
Duidelijk is, dat provincie, waterschap en gemeenten dit slechts met elkaar kunnen bereiken.
Een onmisbare schakel in de beleidscyclus is het steeds opnieuw toetsen of evalueren van de verkregen
resultaten. Het EKOO-web is hierop toegesneden, zoals de volgende figuur laat zien.
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Figuur 5. Beleidscyclus ecologisch waterbeheer.

I I

21
Op de vraag hoe ecologische doelstellingen worden getoetst zal de heer Tolkamp als laatste spreker in
gaan. Ik wil hier ter afsluiting volstaan met de volgende kanttekeningen.
De derde Nota waterhuishouding belicht, veel meer dan zijn twee voorgangers, de milieu- en natuuraspecten van het waterbeheer. Bij de afweging van belangen dient meer dan voorheen rekening te wor
den gehouden met deze aspecten. De provinciale plannen zullen een kader moeten aangeven om ont
wikkelingen en projecten vanuit een samenhangende milieu-visie van een duidelijke richting te voorzien
en zo mogelijk te ondersteunen. Voor het ecologisch waterbeheer betekent dit in de eerste plaats een
duidelijke afbakening van doelen. Het EKOO-project geeft de mogelijkheden om ecologische doelstel
lingen vast te stellen in samenspraak met de waterbeheerders. Daaraan gekoppeld is een adequate
informatievoorziening gewenst, die ons in staat stelt om tijdig te kunnen bijsturen in de beleidsvorming
en in de uitvoering ervan. De toenemende inspanningen van de waterbeheerders om onderzoek te ver
richten naar de ecologische gesteldheid van watersystemen zal hierdoor aan betekenis winnen. Om eco
logische doelstellingen te kunnen toetsen, is echter uitbreiding gewenst van het bestaande routinematig
kwaliteitsonderzoek van de waterbeheerders. In dit verband zie ik een duidelijke rol weggelegd voor de
waterbeheerders bij het opzetten van een ecologisch watermeetnet.
De ecosysteembenadering die het EKOO-project propageert is nieuw in Nederland. Om zowel de
kwaliteits- als de kwantiteitsbeheerders vertrouwd te maken met deze benadering, zou het in uitvoering
nemen van proefprojecten naar mijn mening een goede stap voorwaarts betekenen. De provincie zal
initiatieven verwelkomen. Het zijn immers de waterbeheerders, die in de praktijk een initiatiefrijke rol
zullen kunnen ontplooien, hoezeer zij ook afhankelijk zijn van maatregelen die door andere verantwoor
delijke instanties worden genomen. Een initiatiefrijke rol dwingt anderen echter ook mee te denken en
te participeren. Het zal u duidelijk zijn, dat zij daarbij in de provincie een actief betrokken medestander
kunnen vinden.
Tot slot nog dit. De heer Verdonschot, hier in de zaal aanwezig, komt de eer toe voor de wetenschappe
lijke bewerking van het project. Ik kon me geen betere gelegenheid wensen dan hem hier persoonlijk te
bedanken voor het welslagen ervan.
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Waterbeheer Dinkel en zijbeken
Ir. H. Van der Honing

1.

m.m.v. ir. G. Schmidt

- Waterschap Regge en Dinkel

INLEIDING

Het blijkt dat ook in de provincie Overijssel door verontreiniging, onevenwichtige inrichting en onge
wenst gebruik van oppervlaktewateren het duurzaam voortbestaan van aan verschillende aquatische
milieus gebonden levensgemeenschappen ernstig in gevaar is. De op dit symposium gepresenteerde
resultaten van het EKOO-onderzoek geven daarvan een helder en indringend beeld.
De situatie in Overijssel is niet uniek, maar waarschijnlijk representatief voor Nederland. Tegen deze
achtergrond is herstel van de natuurlijke diversiteit van de Nederlandse watersystemen tot een hoofd
doelstelling van het waterhuishoudkundig beleid geworden.
Uit de eerste concepten van het Overijsselse Waterhuishoudingsplan blijkt dat de provincie Overijssel
hoge prioriteit gaat verlenen aan duurzaam ecologisch herstel van een aantal specifieke watersystemen;
het plassen- en moerassengebied van Noordwest-Overijssel, de rivier de Vecht en de Dinkel met
zijbeken.
Uitvoering van de geformuleerde doelen heeft belangrijke gevolgen voor het waterbeheer van deze syste
men dat, meer dan momenteel het geval is, op ecologische uitgangspunten zal moeten worden geba
seerd. De ontwikkeling om de aquatisch ecologische inbreng in het beleid met betrekking tot het water
beheer te vergroten is reeds geruime tijd gaande. Deze ontwikkeling werd echter belemmerd door
onvoldoende kennis en inzicht in het ecologisch functioneren van de verschillende Overijsselse water
systemen, in het bijzonder in relatie tot het waterhuishoudkundig beheer. Vooral het ontbreken van een
ecologisch referentiekader werd als een gemis beschouwd. Dit was aanleiding voor de provincie
Overijssel om in samenspraak met de waterkwaliteitsbeheerders het project "Ecologische karakterisering
van oppervlaktewateren in Overijssel" in uitvoering te nemen.
Het EKOO-onderzoek is thans officieel afgesloten. We kunnen vaststellen dat de kennis met betrekking
tot het voorkomen en de ecologie van de macro-evertebratenfauna in de provinciale wateren aanzienlijk
is toegenomen. Het EKOO-onderzoek heeft echter bovenal geresulteerd in een samenhangende visie op
het functioneren van de verschillende typen ecosystemen in relatie tot het gevoerde beheer of te voeren
beheer. Een visie, die op een inzichtelijke wijze is gevisualiseerd door middel van het cenotypenweb. De
uiterlijke vorm van dit web is overigens tamelijk angstaanjagend. Dit doet mij denken aan mijn ervarin
gen als natuurgids voor het IVN. Als tijdens een excursie een schepnet door een sloot werd gehaald en
de inhoud werd geledigd in een witte bak was er grote verwondering voor de verscheidenheid. Velen
wilden echter niet dichtbij komen door al dat griezelige gewriemel. De aaibaarheidsfactor van de meeste
waterdieren is niet groot.
In de effectuering van het voorgestane beleid aangaande herstel van watersystemen worden belangrijke
inspanningen verwacht van de regionale waterbeheerder.
Het is mij een genoegen om namens het Waterschap Regge en Dinkel een beeld te schetsen op welke
wijze het waterschap vorm geeft en verder denkt te geven aan ecologisch herstel, waarbij het systeem
van de Dinkel met zijbeken centraal staat.
Allereerst zal ik hier een beschrijving geven van de huidige toestand van het Dinkelsysteem, dit vooral
gebaseerd op EKOO-gegevens. Vervolgens wordt ingegaan op voorwaarden en maatregelen (voorname
lijk afgeleid van het cenotypenweb) die, in samenhang uitgevoerd, dienen te leiden tot ecologisch her
stel. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de rol van het waterschap.

2.

BESCHRIJVING HUIDIGE TOESTAND DINKELSYSTEEM

Het Waterschap Regge en Dinkel is verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer en het waterkwantiteitsbeheer van het gebied dat nagenoeg geheel Twente omvat. Het is een overwegend reliëfrijk zand
gebied met stuwwallen en talrijke beekdalen. Het stuwwallencomplex bij Ootmarsum en bij Oldenzaal
verdeelt het gebied in twee stroomgebieden. Het gebied ten westen watert af via de Regge; het gebied
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ten oosten hiervan watert af op de Dinkel. Zowel de Regge als de Dinkel maken deel uit van het
stroomgebied van de Vecht. Op de stuwwallen ontspringen veel beken die voor een belangrijk deel wor
den gevoed met regenwater, dat via greppels en sloten in de beken terechtkomt. Lokaal vindt aanvoer
via uittredend grondwater plaats. Een aanzienlijk deel van deze beken vinden hun oorsprong in een of
meerdere bronnen.

De natuurlijke waterhuishouding is aanzienlijk gewijzigd
1.

2.

3.

Hoewel door de bouw van RWZI's en de aanleg van riolering alsmede door een stringenter
vergunningverlening de waterkwaliteit in een aantal opzichten verbeterd is, zijn de problemen nog
niet opgelost. In- en uitspoeling van fosfaat, nitraat en bestrijdingsmiddelen in landbouwgebieden
en toevoer van stoffen middels riooloverstorten, effluentlozingen en atmosferische depositie vormen
hedendaagse knelpunten bij het realiseren van gewenste milieukwaliteiten, hetgeen in het bijzonder
opgaat voor de situatie van de pleistocene zandgronden.
De afvoercapaciteit is sterk vergroot om wateroverlast te verminderen en overstromingen te beper
ken. Belangrijke maatregelen die in dit kader zijn genomen betreffen normalisatie, kanalisatie en
overdimensionering van bestaande watergangen en de aanleg van nieuwe watergangen.
Door toename van het verhard oppervlak nemen de afvoerpieken nog steeds toe. Zo heeft met
name de recente toename van verhard oppervlak in het Duitse deel van het stroomgebied van de
Dinkel geleid tot grotere afvoerpieken in de Dinkel.
Uit figuur 1 blijkt dat vele zijbeken van de Dinkel in het verleden zijn gekanaliseerd, waardoor het
specifieke beekkarakter verloren is gegaan.
Uitzonderingen zijn de Snoeyinksbeek, de Bethlehemsebeek en de Ruenbergerbeek. De Dinkel zelf
is grotendeels voor kanalisatie behoed door aanleg van zgn. omleidingskanalen waarvan de belang
rijkste het Omleidingskanaal is. Deze omleidingskanalen hebben een functie in de verwerking van
piekafvoeren.
Door winning van grondwater, vergroting van de drainagedichtheid en afvoercapaciteit en toename
van beregening is de grondwateraanvoer verminderd.
Door afname van de voeding van bronnen en beken zijn gemiddelde stroomsnelheden afgenomen
en de omvang en mate van droogvalling toegenomen.
Figuur 2 is de weergave van een momentopname uit de zomer van '89 en geeft een indruk van de
omvang van droogvalling. Hoewel verdroging mede door natuurlijke oorzaken ontstaat is de om
vang en duur van droogvalling de laatste decennia, als gevolg van menselijke ingrepen, vergroot.

Door de bovengenoemde ingrepen in de hydrologie en morfologie zijn gave beektrajecten spaarzaam
geworden (zie figuur 3). Uitzonderingen vormen de stuwwallen waar nog altijd een aantal betrekkelijk
ongestoorde broncomplexen en bovenloopjes te vinden zijn en delen van de Dinkel met de
Ruenbergerbeek. In dit opzicht vormt de Dinkel met de Ruenbergerbeek één van Nederlands best
bewaarde systemen.
Uit het EKOO-onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat als gevolg van de verschillende ingrepen
het verspreidingsareaal van specifieke beeklevensgemeenschappen sterk is afgenomen.
— Aquatische levensgemeenschappen, typisch voor broncomplexen zijn nog op een aantal locaties te
vinden. Voorbeelden zijn de bronnen van de Springendalsebeek op de stuwwal bij Ootmarsum en
die van de Lage Kavikbeek op de stuwwal bij Oldenzaal.
— Het voorkomen van aan stroming gebonden levensgemeenschappen is beperkt tot een aantal,
overwegend op de stuwwallen gelegen, natuurlijke bovenloopjes van (door min of meer permanente
bronactiviteit) niet droogvallende bronbeken.
Voorbeelden zijn de Springendalsebeek en de Bloemenbeek (stuwwal Oldenzaal).
— Het voorkomen van aan stroming gebonden levensgemeenschappen, buiten het stuwwallengebied
is beperkt tot de Ruenbergerbeek.
Het eigen karakter van de Ruenbergerbeek wordt grotendeels bepaald door een verhoudingsgewijs
bijzonder goede afvoerkarakteristiek.
De situatie van de Dinkel is in dit opzicht teleurstellend. De invloed van eutrofiëring, effluenten en
een geringe habitatdiversiteit alsmede de onnatuurlijke staat van vele zijbeken belemmert de ecolo
gische ontwikkeling van de Dinkel en de aanwezigheid van specifieke, aan de dimensies van de
Dinkel gebonden, beekfauna.
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Figuur 1. Dmkelsysteem - regulatiegraad.
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nov. 1990
Figuur 2. Dinkelsysteem - watervoering (opname zomer '89).
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— Vooral door regulatie zijn op grote schaal de bestaansvoorwaarden voor de typische beekgemeen
schappen verdwenen. De soortensamenstelling van genormaliseerde watergangen bestaat voorna
melijk uit algemeen voorkomende tolerante soorten, die minder kieskeurig zijn in hun voorkeur
voor een bepaald type water.
— Indien sprake is van periodiek droogvallen kunnen aquatische ecosystemen geheel verdwijnen.

3.

DOELSTELLINGEN EN BELEID MET BETREKKING TOT DE DINKEL

Ondanks de aantasting vormt de Dinkel met zijbeken een watersysteem met belangrijke potenties als
ecologische infrastructuur voor aan stromend water gebonden organismen. In de verschillende rijks
nota's wordt dan ook een hoge urgentie toegekend aan herstel en ontwikkeling van het natuurlijk karak
ter van dit beeksysteem.
De provincie Overijssel onderschrijft het belang van een ecologisch verantwoord waterbeheer voor het
Dinkelsysteem door in het Waterhuishoudingsplan aan belangrijke delen van het systeem de functie
natuur toe te kennen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:
— herstel van de hydrologische samenhang tussen bronnen, bovenloop, middenloop en benedenloop
van beken;
— herstel van een meer natuurlijk afvoerregime en stromingspatroon;
— herstel van een meer natuurlijke begroeiing op en langs oevers;
— afname van de eutrofiëring;
— afname van de mestbelasting in een randzone langs beekdalen en op de belangrijkste inzijggebieden.
Het waterschap houdt in haar waterhuishoudkundig beheer rekening met het provinciale Waterhuishou
dingsplan en met de belangenafweging die in dit kader plaatsvindt. Van het waterschap wordt verwacht,
met de haar beschikbare middelen, die condities te scheppen en te handhaven die herstel van specifieke
beekmilieus en levensgemeenschappen mogelijk maakt.
Voordat ik inga op specifiek door het waterschap te nemen maatregelen wil ik kort stilstaan bij achter
eenvolgens de taakstelling van het waterschap en de noodzaak van een stroomgebiedsgerichte aanpak.

De taakstelling van het waterschap
Ecologisch herstel van watersystemen vereist veelal een actief ingrijpen in de bestaande situatie. Naast
het terugdringen van verontreiniging zijn in het bijzonder inrichtingsmaatregelen nodig. In dit licht is de
discussie met betrekking tot de taak en bevoegdheden van waterschappen, met name in relatie tot
natuurontwikkeling, actueel.
In het uit 1987 daterend rapport "Naar een samenhangend oppervlaktewaterbeheer" heeft de Unie van
waterschappen haar visie ten aanzien van de taken- en bevoegdhedenstructuur op het terrein van het
waterbeheer (opnieuw) geformuleerd. In haar rapport maakt de Unie een principieel onderscheid tussen
taak- en verwante belangen voor het waterschap. Vooralsnog wordt vastgehouden aan de opvatting dat
de primaire taak van de waterbeheerder toegespitst is op het object oppervlaktewater. De ontwikkeling
van vispassages, natuurvriendelijke oevers en overige natuurontwikkeling wordt gerekend tot de
verwante belangen.
Het Waterschap Regge en Dinkel met zowel de waterkwantiteits- als de waterkwaliteitstaak is echter
reeds geruime tijd bezig met een geïntegreerde taakuitvoering. Het toepassen van natuurvriendelijke
oevers en het in het EKOO-rapport aanbevolen toepassen van beplanting langs beken is eerder gebrui
kelijk dan uitzondering. Het door de gedeputeerde genoemde belang van samenwerking is hierbij echter
wel een voorwaarde. In gezamenlijk overleg met betrokkenen zoals agrariërs, natuurbeschermingsorga
nisaties, provincie en provinciale Directie van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij
worden plannen voorbereid en afspraken gemaakt aangaande financiering en uitvoering.

De noodzaak van een gebiedsgerichte aanpak
Overeenkomstig de andere hogere gebieden in Nederland zijn de verschillende aquatische ecosystemen
in Twente bijzonder gevoelig voor diverse vormen van milieuverontreiniging, zoals verzuring, vermes
ting en verdroging. Deze problemen hangen voor een belangrijk deel samen met de huidige inrichting
en beheer van het landelijke gebied. In dit kader verdienen twee problemen specifiek aandacht.

28
Ten eerste dient voor herstel van de natuurlijke waterhuishouding in Twente de grondwaterwinning in
en nabij de stuwwallen sterk te worden teruggedrongen. Waterwinning in de lage delen van Twente en
aanvoer vanuit waterwingebieden langs de IJssel verdienen nader te worden onderzocht als mogelijke
alternatieven. Daarnaast zijn waterberging in beken door herstel van meandering, plas-/drasgebieden en
mogelijk spaarbekkens perspectiefrijke opties.
Ten tweede vergt duurzame ontwikkeling het terugdringen van de nutriëntenstroom naar grond- en
oppervlaktewater. Met name het landbouwkundig grondgebruik in de inzijgingsgebieden en in de direct
aan beken grenzende gronden is van grote invloed op de waterkwaliteit van de bron- en beeksystemen.
Een duurzame oplossing voor deze waterhuishoudkundige problemen noodzaakt een betere afstemming
en zonering van ruimtegebruikfuncties op (eco)hydrologische kenmerken. Dit vergt beleid op het niveau
van ten minste gehele stroomgebieden. Een dergelijke regionaal-stroomgebiedsgerichte aanpak behoort
primair tot de verantwoordelijkheid van de provincie, die verschillende instrumenten op het terrein van
de ruimtelijke ordening tot haar beschikking heeft. Het waterschap zal op haar beurt door roulerend
stroomgebiedsbedekkend onderzoek haar inspanningen op het terrein van de gegevensverzameling
intensiveren.

4.

MAATREGELEN TE NEMEN DOOR HET WATERSCHAP

Het beheer van bovenlopen en brongebieden
Brongebieden en bovenlopen komen in veel gevallen niet voor op de ligger van het waterschap
(figuur 4). Met name het beheer en onderhoud van bovenlopen is zodoende niet structureel geregeld.
Plaatselijk is daardoor sprake van aantasting door illegale stort van afval, door regulatie of verlegging
van de loop en door het achterwege blijven van onderhoud van de beekbegeleidende vegetatie.
Voor behoud en herstel van een evenwichtige opbouw van de aqua tische levensgemeenschappen van
beeksystemen is een samenhangend beheer van bronlocaties, bovenlopen, middenlopen en beneden
lopen gewenst. Mede in het licht van functietoekenning zal het waterschap onderzoeken of alsnog op de
ligger plaatsen van de resterende niet op de ligger staande bovenlopen gewenst is. Hierbij moet worden
opgemerkt dat als hiertoe zou worden besloten, het liggersysteem (met name de condities) zal moeten
worden aangepast. Het niet voorkomen op de ligger is misschien juist een geluk geweest voor een aantal
bovenlopen die daardoor zijn ontsnapt aan dramatische ingrepen. U proeft uit mijn woorden dat het
waterschap niet bang is voor zelfkritiek en de hand ook in eigen boezem wil steken. Echter wie zijn
zonden van de jeugd heeft beleden moet daarin niet blijven leven maar kiezen voor een nieuwe
toekomst, een toekomst waarin de ontwikkeling van ecologische waarden een belangrijker plaats zal
hebben.

Het opstellen van een bestekgereed plan voor herstel van alle zijbeken met hoofd- of
nevenfunctie natuur
We hebben moeten vaststellen dat slechts een beperkt deel van de Dinkel met zijbeken qua morfologie
en hydrologie nu nog een natuurlijk karakter heeft. Vooral door regulatiewerkzaamheden in het verleden
is de aanwezigheid en verdeling van micromilieus en daarmee de aanwezigheid van karakteristieke
macrofauna sterk teruggedrongen. Met name de hoge regulatiegraad van de zijbeken vormt een belem
mering voor de ecologische ontwikkeling van het totale Dinkelsysteem. Deze zijbeken fungeren niet
alleen als leefmilieu voor verschillende beekgemeenschappen gebonden aan de (in vergelijking tot de
Dinkel) geringere dimensies van de zijbeken, maar ook als uitwijkplaats en voortplantingsgebied voor
dierlijke organismen die in en langs de Dinkel leven.
Invulling geven aan beekherstel vormt een belangrijke uitdaging voor het waterschap in de komende
tijd. Gezien de kansen op herstel zal daarbij vooral prioriteit worden gegeven aan beken met een perma
nente watervoering, zoals de Ruenbergerbeek, de Springendalsebeek, de Poelsbeek, de Lage Kavikbeek
en de Bloemenbeek.
Deze prioriteitsstelling is noodzakelijk omdat naast de ecologische ontwikkeling van duurzame aquatische ecosystemen in het Dinkelgebied ook duurzame agrarische bedrijfsvoering mogelijk moet zijn,
zoals ook uit het Streekplan Twente blijkt. In dit kader is met name functietoekenning door de provin
cie van belang. Enige weken geleden stond op het voorblad van Intermediair een prachtige natuurfoto
van een heide-vennencomplex met als aanhef "Democratisch landschap".
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Figuur 4. Dinkelsysteem - op de ligger voorkomend.
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Dit is naar mijn gevoel een "Leitmotiv" voor landinrichting en waterbeheer.
Voor het waterbeheer in het Dinkelgebied is op initiatief van het bestuur van het waterschap een
Dinkelplanningsgroep geformeerd. In deze groep worden alle ontwikkelingen m.b.t. het Dinkelgebied
besproken. Door het waterschap wordt een bijzonder hoge waarde toegekend aan de betrokkenheid van
de streek. Hier moet naar ons gevoel het draagvlak voor maatregelen worden ontwikkeld. Uit het
Twentse volkslied blijkt reeds de verwevenheid van "het snelvliedende beekje", "natuur", "korenvelden"
en "fabrieken".
In dit gezelschap hier wil ik daarom nog eens uitdrukkelijk wijzen op het essentiële belang van een
goede samenwerking tussen provincie, provinciale Directie van het ministerie van landbouw, natuur
beheer en visserij, waterschap en gemeenten.
Het instrument van landinrichting is naar mijn mening onmisbaar voor de structurele duurzame
ontwikkeling van het Dinkelgebied. Gelet op de nationale belangstelling voor dit gebied is een hoge
prioriteit voor toepassing van het landinrichtingsinstrument voor delen van het Dinkelgebied gerecht
vaardigd. Het waterschap heeft echter laten zien de ontwikkelingen niet lijdelijk af te wachten maar zelf
een coördinerende verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
Wel moet ik constateren dat het internationale karakter van de Dinkel het probleem bemoeilijkt. Via het
regulier grenswateroverleg en in Euregioverband is door het waterschap ook bij de oosterburen het
Dinkelprobleem aangekaart.
Op welke termijn en in welke mate een positief effect mag worden verwacht is echter nog volstrekt
onduidelijk.

Het uitvoeren van een proefproject beekherstel
Het beheer van beken in het landelijke gebied is nog altijd sterk gericht op een voldoende drooglegging
ten behoeve van het landbouwkundig grondgebruik en een snelle afvoer van overtollig water. Cultuur
technische normen met betrekking tot drooglegging en afwatering zijn dan ook tot dusver bepalend voor
het opstellen van inrichtings- en beheersplannen.
Voor wateren met een natuurfunctie is een specifiek beheer gewenst, gericht op het scheppen van die
abiotische randvoorwaarden die het herstel of de gewenste ontwikkeling van diverse micromilieus en
levensgemeenschappen mogelijk maakt.
Ervaring met het geïntegreerd toepassen van natuurgerichte èn cultuurtechnische nonnen bij het opstel
len en uitvoeren van inrichtings- en beheersplannen zal nog moeten worden opgedaan.
In het waterbeheersplan van het waterschap, het eerste in den lande, is aangekondigd dat voor de
uitvoering van onderhoudswerk aan watergangen onderhoudsbeheersplannen zullen worden opgesteld.
Deze plannen zullen ook aan de provincie en aan de betrokken streek worden voorgelegd.
Dit instrument lijkt mij bijzonder geschikt om gezamenlijk tot een aanpak te komen en ook gezamenlijk
de ontwikkeling te volgen. De gegevens van het EKOO-project zijn uitstekende bouwstenen voor deze
plannen.
Ten slotte wil ik, mede namens het waterschap, de provincie nogmaals complimenteren met de resulta
ten van het EKOO-onderzoek. Veel provincies kunnen naar mijn mening jaloers zijn op een zo uitge
breid systeem van aquatische cenotypen en met name op de wijze waarop deze zijn onderzocht en
beschreven. Nu zal er gewerkt moeten worden!
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Waterbeheer Overijsselse Vecht

Ir. J.A.W, de Wit

1.

- DBW/RIZA

KARAKTERISERING VAN DE VECHT EN HAAR STROOMGEBIED

De Vecht in Overijssel is de benedenloop van een kleine regenrivier die aan de westzijde van het
Baumgebergte in Duitsland ontspringt. De belangrijkste zijrivieren zijn de Regge, de Dinkel en de
Steinfurter Aa. Figuur 1 geeft het stroomgebied van de Vecht met de hoogteverschillen.
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Figuur 1. Stroomgebied Vecht.
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Het totale oppervlak van het stroomgebied bedraagt 3.800 km2, hetgeen aanzienlijk kleiner is dan
bijvoorbeeld de Maas (tabel 1).
rivier

oppervlak
stroomgebied
(km2)

lengte
(km)

Rijn
Maas
Vecht

160.000
33.000
3.800

1.320
874
111

Tabel 1. Vergelijking Vecht met Rijn en Maas.

De lengte van de Vecht is 180 km, waarvan 60 km in Nederland. De Vecht telt enkele tientallen stuwen
(figuur 2), waarvan 6 stuwen in Nederland (figuur 3). Ook de zijrivieren zijn gestuwd (Dinkel ca. 8
stuwen).
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Figuur 2. Lengteprofiel Vecht.

Figuur 3. Vecht in Nederland.
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De stroomsnelheid is in de zomer meer dan 50% van de tijd lager dan 0,1 m/sec., met maxima van ca.
0,8 m/sec. Over het gehele jaar zijn deze getallen respectievelijk ca. 0,2 m/sec., met maxima van ca.
1 m/sec. Ter vergelijking: de stroomsnelheid in de Rijn is gemiddeld ca. 1 m/sec.
Gemiddeld enkele dagen per jaar bedraagt de afvoer meer dan 100 m3/sec. In het zomerhalfjaar
bedraagt de afvoer enkele tientallen dagen per jaar minder dan 2-4 m3/sec. (figuur 4), hetgeen voor een
gestuwde rivier van deze dimensies vrijwel stagnatie betekent. Als gevolg van deze stagnatie kan het
zuurstofgehalte in de Vecht soms zeer hoge waarden bereiken, door het optreden van algenbloeien.
Oververzadiging met meer dan 50% is geen uitzondering.

3.

m hsec

Zomerhalfjaar
Gehele Jaar

100%
Figuur 4. Afvoerfreçuentie Overijsselse Vecht bij Emlichheim m het zomerhalfjaar en gehele jaar in de periode 1960-1987.
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Figuur 6.

Het minimum zuurstofgehalte voldoet ruimschoots aan de algemene milieukwaliteit. Dat is niet het
geval voor de zware metalen kwik, koper en nikkel. Voor deze metalen wordt herhaaldelijk de norm
overschreden (tabel 2).
Figuur 5 geeft een lengteprofielmeting van kwik over het Duitse en Nederlandse traject van de Vecht.
We zien dat vooral de gehalten in de Dinkel en de Regge eruit springen.
De nutriëntengehalten van de Vecht zijn hoog. Met als voorbeeld ammonium zien we uit figuur 6 dat
ook hier de problemen het grootste zijn op de Nederlandse trajecten van het stroomgebied.
algemene milieukwaliteit
Pg/L

Cadmium
Chroom
Koper
Kwik
Lood
Nikkel
Zink

0,2
25
3
0,03
25
10
30

Vecht grens (F9)
aantal
aantal
overschrij
metingen
dingen
11
11
11
11
11
11
11

2
1
11
6
0
4
2

Vecht Zwolle (F19)
aantal
aantal
overschrij
metingen
dingen
11
11
11
11
11
11
11

3
0
10
5
0
5
1

Tabel 2. Aantal overschrijdingen van de algemene milieukwaliteit 2000 voor zware metalen in de Vecht, periode 1987-1989.

2.

HISTORISCHE ONTWIKKELINGEN

Bepalend voor de ecosysteemontwikkeling van de rivier zijn de fysische structuur van het stroombed (de
morfologie), de afvoerdynamiek en de kwaliteit van water en bodem. Het is goed om stil te staan bij
veranderingen die hierin zijn opgetreden mèt ingrijpende gevolgen voor de ecologie. Ook al is dat soms
moeilijk aan te geven.
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Morfologie
In Duitsland heeft vanaf 1940 verruiming van het zomerbed plaatsgevonden. Ook daarvoor waren er
reeds plannen (1880). Het is onbekend in hoeverre deze zijn doorgevoerd. Vanaf 1960 is er sprake van
regulering van de waterloop, ook in hoofdzaak vanwege verbeterde waterafvoer, met maatregelen als
bochtafsnijdingen, dijkverhoging, vergroting profiel en de aanleg van stuwen (Janssens 1990).
Op het Nederlandse traject van de Vecht werd in de periode 1896-1907 een zomerbedverbetering
doorgevoerd vooral ten behoeve van een betere afwatering.
De oorspronkelijke lengte van de Vecht in Nederland werd van 90 km teruggebracht tot 60 km. Daarbij
zijn ca. 70 bochten afgesneden. Van deze afgesneden meanders resteren er nog 27. De overige zijn
dichtgegooid. Bovendien zijn er nog 9 meanders van vóór de rivierverbetering (Colaris en Oudejans
1980). Het dwarsprofiel van het zomerbed werd vergroot tot 53 m2 bij de rijksgrens en 112 m2 bij
Dalfsen (Rijkswaterstaat Overijssel 1963).
Als gevolg van de zomerbedverbetering trad verlaging van de waterstanden op in de zomer, maar ook in
de winter. Het werd noodzakelijk geacht 5 nieuwe stuwen te bouwen naast de 2 bestaande te Ane en bij
De Haandrik ter verhoging van de grondwaterstanden in de zomer en ten behoeve van de gebruikelijke
bevloeiingen van de landerijen in de winter. Deze stuwen werden gebouwd in de periode 1907-1914.
Op den duur hadden deze ingrepen nog verdere gevolgen. In het bovenstroomse deel trad verdieping op
van de Vechtbodem, benedenstrooms was er sprake van extra sedimentatie. Hierdoor ontstonden weer
hoogwaterproblemen. Van 1932-1957 werd het plan Walland uitgevoerd. Het doel van dit plan was het
verbeteren van de topafvoeren in de zomer èn de winter. Daarvoor werd het profiel van het zomerbed
verruimd tot 88 m2 bij de rijksgrens tot 180 m2 bij Dalfsen. Daarnaast werd de oever vastgelegd met
stortstenen en zinkstukken.
Door bedijkingen is na 1930 op het traject rijksgrens-Hardenberg het winterbed verkleind van 2.170 ha
tot 190 ha. Overigens strekte de invloed van de inundaties op dit traject zich vóór 1900 nog veel verder
uit. Op de overige riviertrajecten in Duitsland en in Nederland waren de veranderingen gering, omdat
het winterbed al van nature begrensd werd (Hardenberg-Dalfsen 2.480 ha) of omdat bedijking al veel
vroeger had plaatsgevonden (Dalfsen-Zwarte Water 540 ha).
ca. 1900
Lengte
Meanders
Afgesloten meanders
Stuwen
Dwarsprofiel zomerbed
rijksgrens
Dalfsen
Winterbed

90 km
70
9
2
< 53 m2
< 112m2
5.190 ha

1990
60 km
-

36
7
88 m2
180 m2
3.210 ha

Tabel 3. Veranderingen in de morfologie van de Vecht van 1900-heden.

Hydrologie
Over lange perioden is eensluidende hydrologische informatie niet voorhanden of niet eenvoudig te
herleiden. Duidelijk is dat door verruiming van het zomerbed en vergroting van het natte profiel door
verstuwing de stroomsnelheden in een groot deel van het jaar aanzienlijk zijn afgenomen. Anderzijds
zijn de topafvoeren toegenomen, mogelijk ook nog na 1960. Dit betekent hogere maximale stroomsnel
heden (Janssens 1990).
De waterstanden op de rivier zijn veranderd. Enerzijds door profielverruiming, anderzijds door stuwen.
Het beeld van de gevolgen is voor het winterhalfjaar niet duidelijk en ook niet eenduidig door alle ver
anderingen ook in het Duitse deel van het stroomgebied (drainage, enz.). In het benedenstroomse deel
van de rivier is wel een tendens naar lagere waterstanden (Rijkswaterstaat Overijssel 1963).
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Waterkwaliteit
Vooral in de bovenloop van de Vecht was het zuurstofgehalte in de winter en het vroege voorjaar laag.
Deze situatie is aanmerkelijk verbeterd. Ook in de benedenloop is verbetering opgetreden in de mini
mum zuurstofconcentraties (tabel 4). De nutriëntengehalten liggen onveranderd hoog in de Vecht,
hoewel er wel veranderingen zijn. Het nitraatgehalte is beduidend toegenomen, terwijl het fosfaatgehalte
lager is geworden.
monding Vecht (F19)

02 minimum
tot-P gemiddeld
NO3-M gemiddeld

Duitse grens (F9)

1975-1979

1985-1989

1975-1979

1985-1989

50%
0,85 mg/1
2,5 mg/1

75%
0,50 mg/1
5,0 mg/1

< 10%
0,58 mg/1
3,5 mg/1

50%
0,35 mg/1
6,5 mg/1

Tabel 4. Indicatieve veranderingen in de waterkwaliteit van de Vecht over de periode 1975-1990.

Ecologie
Er is vrijwel geen historische documentatie over de veranderingen in de flora en fauna van het Vechtsysteem als gevolg van genoemde ingrepen. Duidelijk is echter wel dat door tal van bochtafsnijdingen,
vergraving van het dwarsprofiel over de gehele lengte en het vastleggen van de oevers door middel van
puinbestortingen het stroombed een uniform karakter heeft gekregen, waardoor de dynamiek van het
systeem sterk is verkleind. De processen van erosie en sedimentatie, die in een natuurlijk ecosysteem
een grote differentiatie in milieus doen ontstaan, hebben thans weinig speelruimte meer. De nivelleren
de invloed van deze beteugeling werkt door in verschillende systeemcomponenten: het stroombed, de
oeverzone en de oorspronkelijk bij de rivier aangesloten meanders.
Het ontbreken van karakteristieke elementen als een gevarieerde bodemsamenstelling, zandbanken,
afwisselende stroompatronen, geleidelijke overgangen van water naar land, in het bijzonder een goed
ontwikkelde vegetatie van water- en oeverplanten, draagt in belangrijke mate bij aan de verarming van
de macro-invertebratenfauna en de visfauna van de Vecht. Ook de afkoppeling van alle oude rivier
armen langs het traject is voor de ontwikkeling van een gevarieerde fauna een beperkende factor.
De botanische natuurwaarden van een aantal, thans geheel of gedeeltelijk afgesloten meanders en
achterliggende kwelgebieden, zijn echter groot.
Plaatselijk hebben zich soortenrijke verlandingsvegetaties ontwikkeld, mede dankzij de huidige isolatie
ten opzichte van het zeer voedselrijke rivierwater.
De veranderingen in het afvoerpatroon door normalisatie en verstuwing heeft ingrijpende gevolgen voor
de macrofaunagemeenschap, zoals blijkt uit het EKOO-onderzoek. De echte stroomminnende soorten
(haften, steenvliegen, kokerjuffers) zijn vrijwel verdwenen. Voor de uiterwaarden betekende de uitvoe
ring van deze werken dat ten oosten van Junne overstroming van de uiterwaarden vrijwel niet meer
voorkomt, waardoor ook karakteristieke vegetatie hier verdwijnt (kievitsbloem).

3.

GEWENSTE ECOLOGISCHE ONTWIKKELING VECHTSYSTEEM

Hoewel de aanleiding voor dit symposium, het EKOO-onderzoek, zich beperkt heeft tot de macro
fauna, wil ik er wel voor pleiten bij het ontwikkelen van een ecologische visie op de Vecht het gehele
Vechtsysteem te beschouwen; het water, de waterbodem, de oever en de uiterwaard. Symbolisch is dat
aan te geven door een combinatie van enkele kenmerkende biotische componenten, zoals ik die al vind
aangegeven in de verschillende studies die over de Vecht zijn gedaan (Colaris en Oudejans 1980; Klein
Breteler 1988, 1989; Hoeve en Zoon 1988):
— zwolse anjer: hogere delen uiterwaard, rivierduingrasland, geen inundatie;
— kievitsbloem: lagere delen uiterwaard, vochtige dalgraslanden, wel inundatie;
— otter: amfibisch, oever en moeraszone;
— winde: rivier, trekvis;
— rheofiele macrofauna: stroomminnend, diverse habitats.
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Vanuit deze kenmerken laat zich een matrix opstellen met de hoofdfactoren waar de belemmeringen
liggen voor herstel. Dit sluit aan bij de presentatie die de provincie Overijssel heeft laten zien.

zwolse anjer

Waterkwaliteit
(02, P, M, microverontr.)

otter

winde

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Variatie zomerbed
(banken, oevers)
Beheer winterbed
(inundatie, begrazing)

X

rheofiele
macrofauna

kievitsbloem

X

X

Stroming rivier
(stuwen, snelheid)
Tabel 5. Kenmerkende biota van het Vechtsysteem en de belangrijkste belemmerende factoren.

Deze matrix kan nog verder worden uitgewerkt door deze hoofdfactoren verder te benoemen en te
specificeren.
Het is bij dit proces dat het EKOO-onderzoek een belangrijke plaats inneemt.
Ik zal dit toelichten. Figuur 7 bevat een stukje uit het cenotypennetwerk van Verdonschot (Verdonschot
1990).

Figuur 7.

R, geeft de situatie in de Vecht weer. Al eerder heb ik opgemerkt dat deze situatie gekenmerkt wordt
door het ontbreken van stroomminnende macrofaunasoorten. Nu is er in de provincie Overijssel geen
vergelijkbare situatie als de Vecht welke we als meer natuurlijk zouden kunnen beschouwen. Met de
informatie uit het EKOO-onderzoek aangevuld met historische informatie en literatuur is nu een
ontwikkelingsreeks van de Vecht geschetst met daarbij behorende karakteristieke macrofaunasoorten
(Rj+ en R3++) (tabel 6).
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Baetis fuscatus
Heptagenia sp
Baetis vemus
Heptagenia flavia
Procloeon bifidum
Centroptilum luteolum
Brachycercus harrisella
Paraleptophlebia cincta
Ephemera vulgata
Brachycercus subnubilus

haften

kokerjuffers

Neureclepsis bimaculata
Phryganea grandis
Cyrnus flavidus
Hydropsyche angustipennis
Molanna angustata

kriebelmug
vlokreeft
slakken
kreeftachtigen

Simulium sp
Eusimulium angustipes
Gammarus pulex
Ancylus fluviatilis
Astacus astacus

kevers

Oulimnius tuberculatus
Platambus maculatus
Orectochilus villosus

libel

Gomphus vulgatissimus
Platycnemus pennipes

watermijt

Limnesia undulata

wants

Aphelocheirus aestivalis

Tabel 6. Belangrijke kenmerkende macrofaunasoorten voor het op lange termijn na te streven cenotype van de Vecht (EKOO-onderzoek
Verdonschot 1990).

Deze lijst kan na eventuele verdere toetsing of aanvulling (bijvoorbeeld met informatie uit het Duitse
deel van de Vecht) en voorzien van de habitateisen van deze soorten dienen als vertrekpunt voor het
aangeven van gewenste veranderingen. Maar ook kan deze lijst dienen voor de evaluatie van de
effectiviteit van genomen maatregelen. De figuur geeft ook enige aanwijzing welke de belangrijkste
veranderingen zijn die gewenst zijn:
— er moet doorgegaan worden met vermindering van de belasting met nutriënten en organische stof
in het stroomgebied;
— het hydrologisch beheer moet verbeterd worden, waarbij gestreefd moet worden naar vrije
afstroming in de winter, maar vooral ook in de zomer.

4.

MAATREGELEN

Ik wil mij beperken tot het bespreken van enkele maatregelen voor het aquatische deel van het Vechtsysteem en aansluitend bij de bovengenoemde belemmerende factoren.
— De belasting met voedingsstoffen.
— Nevengeulen.
— Milieuvriendelijke oeververdediging.
— Verbeteren stromingscondities.

De belasting met voedingsstoffen
Tabellen 7 en 8 geven overzicht van de bronnen van belasting met voedingsstoffen in het stroomgebied
van de Overijsselse Vecht. Deze belastingen zijn afkomstig van het model stofstromen dat tevens is
gebruikt voor de systeemanalyse van de landelijke waterhuishouding ten behoeve van de derde Nota
waterhuishouding. Met dit model zijn ook enkele scenario's doorgerekend:
scenario 2000:

uitvoering RAP en NAP;
75% defosfatering;
beperking landbouwemissie;

streefbeeld:

denitrificatie;
95% defosfatering;
normen landbouwmestgift gerealiseerd.

De scenario's zijn uitgebreid beschreven in het Instrumentarium beleidsanalyse waterhuishouding
PAWN (Waterloopkundig laboratorium 1990). De afzonderlijke getallen per district moeten met de
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nodige terughoudendheid worden gehanteerd. De algemene conclusie is echter wel dat zelfs in het
meest vergaande scenario de belasting met stikstof met maximaal 50% en de belasting met fosfaat met
maximaal 40% kan worden gereduceerd. Dit lijkt onvoldoende.
Ook kan worden geconstateerd dat in toenemende mate de kwaliteit van het grondwater de kwaliteit
van het Vechtwater bepaalt. Het aandeel in de (totale) belasting is bij het streefbeeld voor stikstof 55%
en voor fosfaat 60%. Grote betekenis moet daarbij worden gehecht aan de dalgronden in het stroom
gebied van de Vecht.

totaal stikstof

totaal atmosferische afspoeling effluent overstort lozingen
RWZI
vracht depositie

1985
16 Overijsselse Vecht
17 Dinkel
18 Twente
Z.O.-Drenthe
buitenland

2000
16 Overijsselse Vecht
17 Dinkel
18 Twente
Z.O.-Drenthe
buitenland

streefbeeld
16 Overijsselse Vecht
17 Dinkel
18 Twente
Z.O.-Drenthe
buitenland

Tabel 7.

grondwaterafvoer

3.316
1.509
4.732
999
3.750

76
22
79

75
36
117

12
503
1.032

24
41
155

24
13
46

3.105
894
3.303

14.306

177

228

1.547

220

83

7.302

2.008
1.077
3.246
726
2.231

62
18
64

37
15
49

4
434
832

19
40
147

11
6
21

1.876
564
2.133

9.288

144

101

1.270

206

38

4.573

1.850
609
2.235
730
2.231

57
16
58

36
15
48

43
83

2
2
10

1
1
2

1.753
531
2.033

7.655

131

99

126

14

4

4.317

-

Bronnen van belasting mei stikstof in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht, alsmede de verandering in de belasting als
gevolg van maatregelen volgens (1) scenario 2000 en (2) streefbeeld. Voor toelichting op scenario's zie Waterloopkundig
laboratorium 1990.
Noot: deze belasting is niet gelijk aan de belasting op de Vecht, omdat dit dan nog onderworpen is aan processen.
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totaal fosfaat

totaal atmosferische afspoeling effluent overstort lozingen
vracht depositie
RWZI

1985
16 Overijsselse Vecht
17 Dinkel
18 Twente
Z.O.-Drenthe
buitenland

2000
16 Overijsselse Vecht
17 Dinkel
18 Twente
Z.O.-Drenthe
buitenland

streefbeeld
16 Overijsselse Vecht
17 Dinkel
18 Twente
Z.O.-Drenthe
buitenland

grondwaterafvoer

132
111
466
233
187

<1
<1
<1

7
3
10

4
94
306

<1
6
18

6
3
11

114
5
120

1.129

<1

20

404

24

20

239

223
47
275
230
116

<1
<1
<1

4
2
5

0
36
113

<1
4
14

1
1
3

217
4
141

871

<1

11

149

18

5

362

226
6
159
229
81

<1
<1
<1

4
2
5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

223
4
155

701

<1

11

0

0

0

418

Tabel 8. Bronnen van belasting met fosfaat in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht, alsmede de verandering in de belasting als
gevolg van maatregelen volgens (1) scenario 2000 en (2) streefbeeld. Voor toelichting op scenario's zie Waterloopkundig
laboratorium 1990.
Noot: deze belasting is niet gelijk aan de belasting op de Vecht, omdat dit dan nog onderworpen is aan processen.

Nevengeulen
De gedachte om oude afgesloten meanders weer mee te laten stromen met de rivier als nevengeul is al
weer enkele jaren oud. Doel hiervan is het vergroten van de verscheidenheid aan morfologische en
hydrologische karakteristieken en daarmee ook de verscheidenheid van de flora en fauna.
Inmiddels hebben zowel ecologische als riviermorfologische studies plaatsgevonden over nevengeulen.
Uit het ecologisch onderzoek bleek dat voor een aantal afgesloten meanders doorstroming ongewenst is
vanwege huidige grote natuurwaarden (Datema en Glastra 1988). Er worden aanbevelingen gedaan
welke meander wel voor aankoppeling in aanmerking kunnen komen. Als eerste zou begonnen kunnen
worden met een experiment bij de Maat, nabij Mariënberg.
Er zijn uitgangspunten geformuleerd waaraan de nevengeul bij voorkeur zou moeten voldoen ten
behoeve van een gewenste ecologische ontwikkeling (stroomsnelheid, talud, substraat).
De morfologische berekeningen laten zien dat het niet zeker is of een stabiele situatie mogelijk is.
Waarbij stabiel is op te vatten als enkele tientallen jaren meestromend. Aanzanding is een reële bedrei
ging (Waterloopkundig laboratorium 1987, DBW/RIZA 1989). In principe zijn maatregelen mogelijk
die aanzanding zouden kunnen beperken. Gedacht kan worden aan een drempel of aan afsluiting van de
geul bij hoge afvoeren. Dit laatste strijdt echter weer met de wens vanuit de ecologie om periodiek ook
hoge stroomsnelheden in de nevengeul te hebben ter verwijdering van fijn slib en organische stof.
De uitvoering van een proefproject bij de Maat is inmiddels voorgenomen. Het zal duidelijk zijn dat dit
niet alleen een proef in ecologisch opzicht is, maar vooral ook een proef in morfologisch/hydrologisch
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opzicht. Het lijkt dan ook verstandig in deze opzet ingewikkelde en dure in- en uitlaatconstructies zoveel
mogelijk achterwege te laten.

Milieuvriendelijke oeververdediging
Er is een begin gemaakt met de aanleg van milieuvriendelijke oevers. Drie trajecten zijn uitgevoerd, in
alle 3 de gevallen is gekozen voor een zogeheten piasberm, met enige variatie in waterstand. Van deze
3 trajecten liggen er 2 in het stuwpand Hardenberg-Mariënberg en 1 nabij Zwolle. Deze 3 projecten zijn
te beschouwen als proeven met deze vorm van oeververdediging, vooruitlopend op een te formuleren
beleid. Uit een evaluatie moet blijken of het gewenste resultaat wordt gehaald. De gegevens zijn nog
schaars. Wel zijn inmiddels de resultaten van visbroedbemonsteringen bekend. Daaruit blijkt dat in de
piasbermen significant hoge aantallen vissoorten worden aangetoond in vergelijking met gewone oevers
(De Laak en Raat 1990). In de oudere piasbermen is ook duidelijk sprake van vegetatie-ontwikkeling.
Oriënterend macrofauna-onderzoek liet zien dat bij gewone Vechtoever organismen voorkwamen die bij
de piasberm ontbraken (kokerjuffers, vlokreeften) terwijl dit ook andersom het geval was (muggelarven,
haften).
Inmiddels is bij de Rijkswaterstaat als uitgangspunt gekozen dat in principe overal milieuvriendelijke
oevers moeten worden toegepast, behalve waar het echt in verband met functies niet kan. Ook komt er
meer duidelijkheid over verschillende ontwikkelingsbeelden voor milieuvriendelijke oever welke kunnen
worden toegepast (tabel 9) (DBW/RIZA, ongepubliceerd).
Voor de Vecht zelf zou als eerstvolgende prioriteit getracht moeten worden een proeftraject met
onverdedigde oever te realiseren en in de tijd te volgen.
natuurfunctie

organismen

(inrichtings)eisen

mogelijkheden

verlandingsstadia

verlandingsreeks
(vegetatie)
reigerachtigen
amphibiën
otter

ruimte, zone van
minimaal 10 m
aansluitend aan
natuurgebied
flauwe gradiënt
(min. 1:10)

langs natuur
terreinen in
binnenbochten

ondiepten met water
planten

waterplanten
trekvis
standvis
riviermacrofauna

permanent water
voerend
breedte > 5 m
zandige bodem
voldoende rivierdynamiek

gestrekte oevers

steilrand

oeverzwaluw
ijsvogel
vis

veel rivierdynamiek

buitenbochten

Tabel 9. Ontwikkelingsbeelden voor milieuvriendelijke oevers.

Verbetering van stromingscondities
Uit het EKOO-onderzoek is duidelijk gebleken dat voor een herstel van de Vecht als rivier, herstel van
de stromingscondities noodzakelijk is.
In een groot deel van het jaar is stroming vrijwel afwezig; een gevolg van beperkte afvoer, onttrekkingen
bovenstrooms, zomerbedvergroting en stuwing van de Vecht.
Voor herstel van deze situatie zijn er 2 mogelijkheden, of eigenlijk maar één.
De eerste mogelijkheid is meer een kunstmatige tussenstap. Als eerste kan gedacht worden één of
meerdere stuwen op het traject tussen Vilsteren en De Haandrik (bijvoorbeeld Mariënberg) te vervan
gen door een systeem van cascades. Te verwachten valt dat hier ook bij lagere afvoeren een zekere
stroomsnelheid gehandhaafd blijft, waardoor er betere condities blijven voor stroomminnende macrofaunasoorten. Bovendien is dit ook voor de optrek van vis gunstig.
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Zoals gezegd heeft dit toch iets kunstmatigs. Een structurele verbetering zou het zijn als een of meerdere
stuwen op het eerder genoemde deel van de Vecht worden verwijderd en de Vecht weer vrije afstroming
krijgt op dit traject. De functies van de Vecht lijken dit niet bij voorbaat uit te sluiten. Er is op het
traject Vilsteren-De Haandrik geen doorgaande scheepvaart en de bevloeiing van landerijen, één van de
doelen waarvoor de stuwen zijn gebouwd, is sinds lang achterhaald. Anderzijds is thans erkend dat de
Vecht ook een belangrijke plaats inneemt bij de ecologische infrastructuur.
Gevolgen zullen er zeker zijn voor de grondwaterstand. Het is bekend dat de waterstand in de Vecht vrij
direct doorwerkt op het omringende gebied, tot op een afstand van enkele honderden meters tot 1 km
(Datema en Glastra 1988).
Hier zal een afweging van belangen plaats moeten vinden.
Teneinde een vrije afstroming van de Vecht op deze wijze goed tot zijn recht te laten komen en ook bij
hogere afvoeren meer ruimte te hebben voor natuurlijke processen van erosie en sedimentatie, zou in
deze situatie overwogen kunnen worden het zomerbed substantieel te vergroten, zodat meandering
binnen het zomerbed plaats kan vinden. Voor kleinere wateren is dit niet onbekend. Of en onder welke
voorwaarden dit voor de Vecht toepasbaar is, zou naar mijn mening serieus onderzocht moeten worden.

5.

TEN SLOTTE

Bij mijn voorbereiding voor deze bijdrage ben ik onder de indruk geraakt van enkele goede onderbouw
de nota's over de Vecht die reeds voorhanden zijn.
Ook zijn er enkele werkgroepen actief met aspecten van ecologisch herstel van de Vecht.
Een samenhang ontbreekt echter en is ook bij de betrokkenen vaak niet duidelijk voor ogen. Ik wil
ervoor pleiten een dergelijke samenhang te scheppen door een duidelijker projectstructuur te ontwerpen
van samenwerkende rijks- en provinciale instanties, te zamen met andere deelnemers. Daarbij zou
getracht moeten worden de mate van vrijblijvendheid bij participatie te verminderen.
De werkwijze zou in grote lijnen als volgt kunnen zijn:
nu

start notitie
hoofdlijnen
uitgangspunten

•.

5 jaar

•

analyse oplossingsrichtingen
integraal (functies)
land en water
relatie Duitse Vecht, Regge
onderzoek en proeven

•
1995

•
beleidsvisie Vecht

Belangrijk bij deze activiteit is dat de samenhang van de Vecht in Nederland met de Regge en met het
Duitse deel van de Vecht in het oog wordt gehouden. Binnen het project moet dit een aparte plaats
krijgen.
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Waterbeheer Noordwest-Overijssel
Ir. H J. Schuurman

1.

m.m.v. ir. L.E.A. Moonen

- Zuiveringschap West-Overijssel

INLEIDING

Het EKOO-project is in 1981 opgezet door de provincie met als doel het ontwikkelen van een
ecologische typologie die gebruikt kan worden als een ecologisch referentiekader. Dit referentiekader
zou gebruikt kunnen worden voor een door de waterkwaliteitsbeheerder te hanteren ecologische
beoordelingsmethode. Het zuiveringschap is in het begin tamelijk terughoudend geweest t.a.v. het
EKOO-project. Men vond het onderzoek voor de geplande periode, aanvankelijk werd gedacht aan
5 jaar, te ambitieus.
Tevens werd de ontwikkeling van een typologie beschouwd als een provinciale taak. Een, op basis van
de typologie te ontwikkelen, beoordelingssysteem werd en wordt wel als een taak van het zuiveringschap
beschouwd.
De terughoudende houding van het zuiveringschap had als gevolg dat het EKOO-project van enige
afstand, een te grote afstand, werd gevolgd.
Hoe kijkt het zuiveringschap nu, bijna tien jaar na de start van het project, naar het resultaat van het
onderzoek?
Het EKOO-rapport schetst een aantal "natuurlijke", maar ook niet-natuurlijke, niet beïnvloede maar
ook wel beïnvloede watertypen, voornamelijk op basis van de macrofauna. Door dit brede scala van
watertypen is de typologie in zijn algemeenheid goed bruikbaar als basis voor een nog te ontwikkelen
ecologische beoordelingsmethode.
De derde Nota waterhuishouding noemt het hanteren van ecologische doelstellingen op regionaal
niveau maatwerk, de regionaal uitgewerkte EKOO-typologie is een werktuig waarmee dit maatwerk in
de toekomst kan worden geleverd.
Voor de stilstaande wateren, waartoe een groot deel van de in het beheersgebied van het zuiveringschap
gesitueerde wateren behoort, kan de beperking tot macrofauna een handicap zijn.
In dit opzicht wijkt EKOO ook af van de landelijke trend waarbij men bij stilstaande wateren meestal
ook plankton en vegetatie bij het onderzoek betrekt.
De ideale toestand van de meeste watertypen wordt niet beschreven. Vaak was deze toestand namelijk
niet meer in Overijssel voorhanden. Wel wordt een duidelijk beeld geschetst van de aanwezige water
typen en de mate waarin de nivellering van wateren in deze provincie is voortgeschreden. De oorzaken
en oplossingen die voor deze nivellering worden aangedragen onderstrepen nogmaals het feit dat een
integrale aanpak van de problemen noodzakelijk is.

2.

NOORDWEST-OVERIJSSEL

In tegenstelling tot de voorgaande lezingen heeft deze lezing betrekking op een gebied met enkel stil
staande wateren. Noordwest-Overijssel, ook wel de kop van Overijssel genoemd, kenmerkt zich door
plassen, sloten, vaarten, meren en petgaten gelegen in een laagveengebied. De factor stroming die voor
de macrofauna vaak zo bepalend is, ontbreekt hier vrijwel geheel.
Dit betekent dat de macrofaunalevensgemeenschap van deze watertypen, door het ontbreken van deze
factor, een relatief grote overeenkomst vertoont.
Het gebied ontvangt kalkrijk grondwater afkomstig uit Drenthe en wordt daarnaast gevoed door water
uit Friesland, voedselrijk oppervlaktewater uit Drenthe, effluent uit Steenwijk, neerslag en - in droge
perioden - inlaatwater uit Friesland dat van oorsprong afkomstig is uit de IJssel.
Aan het gebied wordt water onttrokken door verdamping en wegzijging naar de Noordoostpolder.
Overtollig oppervlaktewater wordt door het gemaal Stroink uitgeslagen.
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In het gebied worden de meest bijzondere levensgemeenschappen aangetroffen in petgaten, kleinere
plassen en weinig beïnvloede sloten.
De grotere boezemwateren zoals vaarten, brede sloten en de grote meren blijken volgens EKOO een
genivelleerde levensgemeenschap te herbergen. Dit houdt in dat de huidige ecologische waarde van het
gebied zich voornamelijk beperkt tot enigszins geïsoleerde, vaak kleinere wateren zoals petgaten,
kleinere plassen en sloten.

Enkele cenotypes in Noordwest-Overijssel
A. Petgaten
Petgaten zijn wateren die door de mens zijn gegraven ten behoeve van de veenwinning. Na de
veenwinning resteerde een rechthoekig water met een breedte van enige tientallen meters en een lengte
van enige honderden meters dat, zonder ingrijpen van de mens, na verloop van tijd weer verlandt. Door
hun vaak geïsoleerde ligging in een veengebied en hun vaak voedselarme karakter vormen zij een uniek
watertype met een bijzondere levensgemeenschap.
Een probleem bij de beoordeling van de petgaten is de afwezigheid van een streefbeeld of referentie
kader. Teruggrijpen op de natuurlijke situatie is onmogelijk aangezien het een door de mens gegraven
watertype is met een verlande situatie als uiteindelijke ontwikkelingstoestand.
EKOO geeft nu een gedetailleerde beschrijving van petgaten, een beschrijving die gebruikt kan worden
als streefbeeld, het cenotype P6, het petgat. Dit cenotype is voedselarm, helder, rijk begroeid en bezit
een lage macro-ionenconcentratie. De macrofauna is erg divers en bestaat onder andere uit diverse
soorten kokerjuffers, libellelarven en pluimmuggen.
Ook uit onderzoek van het zuiveringschap blijkt dat het merendeel van de petgaten tamelijk voedselarm
en helder is.
Tevens blijkt uit dit onderzoek dat ze meestal een algenlevensgemeenschap herbergen die soortenrijk is
en dat de voor eutrofe wateren kenmerkende blauwalgenbloei in deze petgaten meestal achterwege
blijft. In 1989 bleek echter ook in een aantal petgaten algenbloei op te treden; dit maakte nogmaals dui
delijk dat de petgaten aan eutrofiëring bloot staan.
De fosfaatnorm, een zomergemiddelde van minder dan 0,15 mg/1, wordt in de petgaten wel gehaald
maar een fosfaatconcentratie van 0,08 mg/1, zoals die wordt genoemd in de derde Nota waterhuis
houding, wordt momenteel niet gehaald.
Uit de plaats van het cenotype P6 in het web van cenotypen kunnen een tweetal concrete ontwikke
lingsrichtingen van een petgat worden gedestilleerd, namelijk verlanding en eutrofiëring.
Verlanding kan een verschuiving richting P8, grote sloten en ondiepe plassen, tot gevolg hebben. Een
grotere voedselrijkdom leidt tot een verschuiving naar cenotype R2, de brede vaarten en sloten.
In het eerste geval, de verlanding, neemt het aantal bloedzuigers en slakken toe en neemt het aantal
soorten libellelarven en kokerjuffers af.
In het tweede geval, de eutrofiëring, maken de libellelarven en kokerjuffers plaats voor wormen en slak
ken, tevens neemt het aantal organismen dat zich voornamelijk ophoudt in het sediment toe.
Indien de levensgemeenschap, kenmerkend voor het cenotype P6, het petgat, behouden dient te worden
kunnen dergelijke verschuivingen slechts in beperkte mate getolereerd worden.
In het geval van de verlanding zijn er voldoende maatregelen bekend om de situatie in de hand te
houden. De eutrofiëring is echter een veel moeilijker beheersbaar probleem.
Duidelijk is dat om de huidige toestand van de petgaten te bewaren en in de toekomst te verbeteren de
nutriëntenkraan verder dichtgedraaid dient te worden. Hierbij kan gedacht worden aan de verdere
isolering van de petgaten. Een op de lange termijn betere oplossing is het verbeteren van de kwaliteit
van het open boezemwater. Een drastische verlaging van de nutriëntenhoeveelheden in de vaarten en
grote sloten is daarom gewenst.
B.

Meren en plassen

Meren en plassen bepalen voor een groot deel het beeld van het gebied.
EKOO verdeelt de aanwezige meren en plassen in het gebied in een drietal cenotypen.
De kleinere plassen met een goede waterkwaliteit en een enigszins geïsoleerde ligging, zoals de
Venematen en het Duiningermeer worden ingedeeld in het cenotype P6, de petgaten.
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De andere meren in het gebied worden ingedeeld in de typen R12, grote matig diepe plassen,
bijvoorbeeld de Beulakerwijde en de Kleine Belterwijde, of cenotype P9, de grote meren en plassen,
bijvoorbeeld de Belterwijde, de Zuideindigerwijde en de Schutsloterwijde. In deze laatste twee typen
wordt een op een verstoorde, eutrofe situatie duidend, ecosysteem aangetroffen. Dit beeld komt globaal
overeen met de onderzoeksresultaten van het zuiveringschap. Ook hieruit blijkt dat kleinere, enigszins
geïsoleerde plassen in dit gebied relatief lage nutriëntenconcentraties worden gemeten en dat de
aanwezige algenlevensgemeenschap divers is en globaal overeenkomt met die in de petgaten.
Overigens blijkt uit het onderzoek van het zuiveringschap dat in een aantal van deze plassen, o.a. in de
Venematen en de Mastenbroekerkolk, de planktonhoeveelheid, na een daling in het begin van de jaren
tachtig, de laatste jaren een stijgende tendens vertoont. Tevens blijkt dat in niet geïsoleerde meren en
plassen zoals de Beulakerwijde hoge nutriëntenconcentraties voorkomen en dat er meestal sprake is van
een, al dan niet permanente, blauwalgengroei. De fytoplanktonaantallen lijken zich na een daling in het
begin van de jaren tachtig te hebben gestabiliseerd op een nog steeds te hoog niveau.
De cenotypen R12 en P9, de geëutrofieerde situaties, kenmerken zich door een slecht ontwikkelde
vegetatie en een bodem met een dikke sliblaag.
De macrofauna van P9 bestaat grotendeels uit wormen, vedermuggen, wantsen en bloedzuigers. De
macrofauna van cenotype R12 bestaat grotendeels uit wormen, vedermuggen, mijten en slakken. Het
aantal soorten kokerjuffers, libellelarven en haften is kleiner dan in dergelijke wateren verwacht zou
mogen worden.
De aanwezige macrofauna maakt duidelijk dat in deze meren een gebrek aan structuur en microhabitats
en een overmaat aan nutriënten de nodige beperkingen opleggen aan de ontwikkeling van een natuur
lijke levensgemeenschap.
Voor het verkrijgen van een gewenste levensgemeenschap die rijk is aan waterplanten, diverse verlandingsstadia en een macrofauna die een groot aantal soorten kokerjuffers, libellelarven en haften her
bergt, zullen vergaande en ingrijpende maatregelen nodig zijn.
Een drastische vermindering van de nutriëntenbelasting dient hierbij een hoge prioriteit te krijgen.
Daarnaast zal de natuurlijke ontwikkeling van oeverzones en de daarmee gepaard gaande verlandingstypes gestimuleerd moeten worden. Hiervoor is een verregaande regulatie van de recreatievaart gewenst.
Een te intensieve scheepvaart maakt, door opwoeien van bodemmateriaal en de afslag van oevers, de
ontwikkeling van een natuurlijke oeverzone vrijwel onmogelijk. Ook hier geldt weer dat verbetering van
de kwaliteit van het boezemwater vereist is omdat zonder een kwaliteitsverbetering in de boezem het
aanpakken van de problemen in de plassen en meren veelal een zaak is van dweilen met de kraan open.
C. Vaarten en grote sloten
Vaarten en grote sloten zijn, zoals uit het voorgaande blijkt, van groot belang voor de waterhuishouding
en het waterkwaliteitsbeheer in het gebied. Nutriëntentransport vindt voor een groot deel plaats via deze
wateren.
Hoewel deze wateren zowel volgens EKOO als volgens gegevens van het zuiveringschap meestal een
matige waterkwaliteit en een sterk genivelleerde levensgemeenschap bezitten, dienen deze wateren
daarom toch een hoge prioriteit te krijgen. Het overgrote deel van deze wateren behoort tot het
cenotype R2, brede laagveensloten en vaarten. De macrofauna bestaat voornamelijk uit vedermuggen,
wormen en mijten. Het lijnrechte profiel, de vaak matig ontwikkelde vegetatie en oeverzone en de hoge
trofiegraad in deze wateren belemmeren de ontwikkeling van een waardevolle levensgemeenschap.
Naast hun fysische hoedanigheid en de vaak aanwezige recreatievaart is de nivellering van deze wateren
dus voornamelijk te wijten aan een te grote belasting met nutriënten. Hiervoor zijn naast tal van diffuse
bronnen enkele concrete oorzaken aan te wijzen.
Te noemen zijn de inlaat van eutroof gebiedsvreemd water in droge zomers, de aanvoer van effluent, de
lozingen van de recreatievaart, nog enkele verspreide huishoudelijke lozingen en de aanvoer van
voedselrijk water uit de polders Wetering en Gelderingen.
Instandhouding en verbetering van ecologisch waardevolle wateren zoals petgaten, plassen en, in
mindere mate, meren heeft een hoge prioriteit.
Hiervoor is een verdere beperking van de toevoer van nutriënten via vaarten en sloten noodzakelijk.
Het terugdringen van de nutriëntenbelasting van deze wateren is dan ook een vereiste om verdere
nivellering van het gebied te voorkomen en dient een hoge prioriteit te krijgen.
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3.

MOGELIJKE MAATREGELEN

Om de nutriëntenbelasting terug te dringen zijn reeds een aantal maatregelen genomen. De RZI van
Steenwijk defosfateert haar effluent reeds zo ver dat het minder dan 1 mg/1 fosfaat bevat.
Om de nutriëntenbelasting verder terug te dringen zou het effluent nog verder gedefosfateerd kunnen
worden. Het is echter de vraag of dit momenteel een grote bijdrage aan het probleem kan leveren. De
kwaliteit van het effluent is reeds dusdanig dat het effect van de RZI op het effluentontvangende water,
de Steenwijker Aa, nauwelijks merkbaar is.
Het gebied is verregaand gesaneerd, woonkernen zijn vrijwel alle aangesloten op het riool.
Voor een verder gaande sanering kan gedacht worden aan de aanleg van een persleiding bij de woon
kernen Jonen, Muggebeet en Nederland. De belasting afkomstig van deze kernen is echter kleiner dan
50 i.e. Deze sanering zou weliswaar een verdere verlaging van de nutriëntenbelasting tot gevolg hebben
maar hierbij moet niet uit het oog verloren worden dat de recreatie in de zomermaanden voor een
grotere belasting zorgt dan deze nog niet gesaneerde woonkernen. Op de meetpunten van de provincie
passeren enkele tienduizenden boten; daarnaast is er nog een aanzienlijk aantal boten dat gedurende het
grootste deel van het jaar, al dan niet bemand, in de diverse jachthavens ligt.
Een andere nutriëntenbron is het polderwater dat wordt uitgeslagen op het boezemwater. Het boezem
water in de Weerribben blijkt gedurende grote delen van het jaar voor meer dan de helft te bestaan uit
water dat afkomstig is van de polders Wetering en Gelderingen. Defosfatering van dit polderwater zou
een oplossing kunnen zijn. Dit is echter een dure en praktisch moeilijk uitvoerbare oplossing. Een mo
gelijk alternatief is het gebruiken van een gedeelte van het agrarisch gebied of van het natuurgebied als
biezenveld.
Dit betekent echter dat of een gedeelte van de landbouwgronden uit produktie zal moeten worden
genomen of een gedeelte van het natuurgebied zal moeten worden opgeofferd.
Een andere bedreiging voor het gebied vormt het inlaten van gebiedsvreemd water in droge perioden.
Indien dit water wordt ingelaten bij Ossenzijl, zoals dat momenteel gebeurt, verspreidt het zich in korte
tijd door de Weerribben. Het water, IJsselwater dat via het IJsselmeer en de Friese boezem de
Weerribben bereikt, kan in korte tijd het ecosysteem "op zijn kop zetten". Een snelle verspreiding van
dit water over grote delen van het gebied is dan ook niet wenselijk. Een alternatief voor deze waterinlaat
uit Friesland zou het inlaten van water bij het gemaal Stroink kunnen zijn.
Bij dit alternatief zou de verspreiding van het water veel geringer zijn en zou het grotendeels uit het
gebied gepompt worden in de eerstvolgende natte periode.
Een nadeel van deze alternatieve waterinlaat is dat het ingelaten water rijker is aan nutriënten dan het
Friese water. Het rendement van deze maatregel is dan ook grotendeels afhankelijk van de mate van
verspreiding van het inlaatwater; is deze verspreiding gering dan is het een bruikbaar alternatief, is deze
verspreiding groot dan is het middel misschien erger dan de kwaal. Een gedegen praktijkonderzoek naar
de verspreiding van dit water is dan ook gewenst.
Beter dan het verleggen van de waterinlaat is uiteraard het voorkomen van de noodzaak van een
waterinlaat. Hiertoe zou de wegzijging van het gebied verminderd moeten worden en zou het gebied een
grotere bergingscapaciteit moeten bezitten. De aanleg van een randmeer tussen het gebied en de
Noordoostpolder en de aanleg van hoogwaterbuffers in en rond het gebied zijn hiervoor noodzakelijk.
De maatschappelijke en financiële haalbaarheid van de eerste mogelijkheid, het aanleggen van een
randmeer tussen de Noordoostpolder en de boezem van Vollenhove, lijkt gering.
De tweede mogelijkheid, de aanleg van hoogwaterbuffers, wordt momenteel, op kleine schaal, experi
menteel toegepast nabij Giethoorn.
Deze kleinschalige experimenten kunnen op plaatselijk niveau van groot belang zijn, voor een grondige
aanpak van de problemen is de toepassing van hoogwaterbuffers op grote schaal noodzakelijk. Dit be
tekent echter het onder water zetten van honderden hectaren land. Dit houdt wederom in dat grote
delen landbouwgrond uit de produktie genomen zouden moeten worden of grote delen natuurgebied
opgeofferd zouden moeten worden. Hierbij moet de vraag gesteld worden of dit maatschappelijk haal
baar en wenselijk is.
De hiervoor genoemde maatregelen hebben alle betrekking op het terugdringen van de nutriëntentoe
voer naar het gebied. Naast deze categorie maatregelen kunnen ook in het gebied zelf maatregelen
genomen worden. Te denken valt hierbij aan Actief biologisch beheer. Deze beheersmethode lijkt tot
goede resultaten te leiden, zoals blijkt uit tal van landelijke onderzoeken en uit een onderzoek dat het
zuiveringschap heeft verricht in het Noorddiep. Het eerste project op grote schaal loopt binnenkort van
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stapel, het Wolderwijdproject van Rijkswaterstaat. Een probleem bij de toepassing in NoordwestOverijssel is echter dat deze beheersmethode, ook op kleine schaal, nog niet met succes is toegepast in
veengebieden.
Dit mag ons er niet van weerhouden gebruik te maken van deze methode. Het zuiveringschap bezint
zich momenteel dan ook over de vraag of ABB in Noordwest-Overijssel mogelijk is. Indien blijkt dat er
een goede kans van slagen is, zal het zuiveringschap graag een praktijkproef in het gebied willen uitvoe
ren.
Voor een dergelijk experiment is uiteraard de toestemming en medewerking van de visrechthebbende
van essentieel belang.
Een laatste maatregel die ik wil noemen is het vergroten van de lengte aan "natuurlijke oevers" van de
vaanen in het gebied. Zeker in een natuurgebied als dit moeten de oevers een zo natuurlijk mogelijk
karakter hebben. Ook uit het EKOO-rapport blijkt dat natuurlijke oevers een voorwaarde zijn voor een
enigszins natuurlijke levensgemeenschap. Daarnaast kunnen deze oevers, mits goed aangelegd en be
heerd, dienst doen als helofytenfilter en fosfaat en stikstof uit het water verwijderen.
Momenteel zijn op tal van plaatsen nog geen natuurvriendelijke oevers aanwezig. Een oorzaak hiervan is
dat de recreatievaart in grote delen van het gebied de ontwikkeling van deze oevers moeilijk maakt. Een
vergaande regulering van de recreatievaart zal in vele gevallen noodzakelijk zijn om met succes tot aan
leg van natuurvriendelijke oevers over te gaan.
Ondanks dit gegeven zullen het Waterschap Vollenhove en het zuiveringschap samen met de terrein
beheerders nu reeds moeten onderzoeken waar momenteel mogelijkheden voor een meer natuurlijke
oever aanwezig zijn.
Duidelijk is dat deze maatregelen vragen om een integrale aanpak.
Duidelijk zal echter ook zijn dat voor het daadwerkelijk oplossen van de problemen in dit gebied het op
den duur onontkoombaar zal zijn te overwegen of de functies natuur, landbouw, rietteelt en intensieve
recreatie wel te verenigen zijn in een dergelijk klein gebied. Mogelijk moet een keuze worden gemaakt
tussen het aanvaarden van de huidige situatie of het geven van duidelijke prioriteiten aan een of enkele
van deze functies.

4.

DE ROL VAN EKOO IN NOORDWEST-OVERIJSSEL

Welke rol kan het EKOO-project nu spelen bij de oplossing van de problemen in het gebied?
—
—
—
—

Het signaleert een nivellering van het gebied.
Het duidt de waardevolle cenotypen aan.
Het onderbouwt de noodzaak van (overigens reeds bekende) maatregelen.
Het kan het verschuiven van de huidige toestand naar een andere al dan niet gewenste toestand sig
naleren.
— Het kan de gevolgen van genomen maatregelen signaleren.
Uit deze opsomming blijkt dat EKOO, mits het op de juiste wijze verder wordt ontwikkeld, een belang
rijk werktuig kan worden in de handen van de waterkwaliteitsbeheerder.
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Hoe worden ecologische doelstellingen getoetst?

Dr. ir. H.H. Tolkamp

1.

- Waterschap zuiveringschap
Limburg

INLEIDING

Toen ik ongeveer een jaar geleden werd benaderd om hier vandaag als laatste spreker het woord te
voeren kreeg ik in eerste instantie een wat breder verzoek dan de titel, die u geprojecteerd ziet,
suggereert.
Dit verzoek behelsde:
de bijeenkomst wordt afgesloten met een lezing over toetsen van waterdoelstellingen en ecologische criteria
waarbij onder meer aandacht wordt geschonken aan de rol van de kwaliteitsbeheerder bij handhaving
ervan.
Ik leefde derhalve tot ik het definitieve programma onder ogen kreeg in de geruste veronderstelling dat
ik ook het laatste woord mocht hebben van deze dag. Een comfortabele gedachte.
Tot mijn schrik kunt u in het programma lezen dat u in de gelegenheid wordt gesteld om na mijn
voordracht nog te gaan discussiëren, waardoor ik gedwongen ben om me wat genuanceerder op te
stellen, hetgeen wellicht een wat minder gechargeerd beeld oplevert. Een beeld dat waarschijnlijk ook
beter past bij onze uit compromissen bestaande beheersrealiteit.
We hebben vandaag al veel gehoord over ecologische doelstellingen en u bent al direct in de eerste
lezing van de heer Wolff geconfronteerd met de complexiteit van de ecologische werkelijkheid. Hij heeft
u laten zien dat we bij de waterbeoordeling niet alleen naar de waterkwaliteit kunnen kijken, en ook niet
zo maar wat zogenaamde indicatorsoorten kunnen gaan vangen. Willen we zinvolle uitspraken kunnen
doen over kwaliteit van de verschillende oppervlaktewateren dan is een ecologische benadering
essentieel. Dat inzicht heeft ten grondslag gelegen aan het EKOO-project en we kunnen constateren dat
dit een geslaagd project is geweest. Niet alleen omdat het doel: "het ontwikkelen van een regionaal
ecologisch referentiekader van de Overijsselse oppervlaktewateren" is bereikt, maar ook omdat de wijze
van benadering en de inzichtelijk gepresenteerde principes meer algemene geldigheid hebben en in vele
opzichten navolging verdienen.
Ik zeg dit niet zonder enige terughoudendheid en tevens met enige teleurstelling, want het is verheu
gend te kunnen constateren dat er al zoveel werk verricht is op weg naar en aan de methodiekontwikke
ling voor de ecologische beoordeling. Om deze blij verraste indruk echter direct maar weer te temperen
moet me helaas van het hart dat we er nog niet zijn. En na lezing van een groot aantal rapporten waarop
ik zo meteen terugkom, moet ik constateren dat we er nog lang niet zijn als er niet meer rekening wordt
gehouden met het grondbeginsel van de ecologie:
de relatie tussen de biotische en abiotische elementen in de natuur.
Het gaat dus niet om de fysische, chemische, hydraulische, geomorfologische parameters en ook niet
om de plantjes of de beestjes, het gaat om de combinatie van beide. Het samenstel en samenspel van
organismen en hun omgeving.
Nu we daarin langzamerhand enig inzicht beginnen te krijgen, groeit het besef dat het beoordelen van
ecosystemen op een enkele uitzondering na, geen zinvolle antwoorden oplevert wanneer we ons uitslui
tend richten op het meten van enkele meer of minder in het oogspringende parameters. Zo gaat het na
tuurlijk in de meeste takken van wetenschap die nog in de kinderschoenen staan: hoe meer we ontdek
ken des te bewuster worden we ons ervan dat we nog veel meer niet weten. Maar we weten inmiddels
wel dat ecologische beoordeling methodes vergt die in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarde:
het geheel is meer dan de som der delen.

50
Een ecosysteem is meer dan een verzameling milieufactoren en een verzameling organismen.
Een ecosysteem, op welke schaal ook beschouwd, kan gezien worden als een complex web van relaties
tussen factoren en organismen en ontzaglijk veel mogelijke combinaties daartussen.
Ecosysteembeoordeling betekent dan ook altijd dat met behulp van deze factoren en organismen
getracht wordt inzicht te krijgen in deze relaties, inzicht te krijgen in het functioneren van het complexe
web.
Piet Verdonschot heeft dat principe in zijn onderzoek gehanteerd. En natuurlijk was het daarvoor
noodzakelijk te werken met een abstractie van het complexe web. Noodzakelijk om eerst de belangrijk
ste steundraden van het web te identificeren alvorens het eigenlijke weefsel aan bod kan komen.
Ecologische beoordeling van watersystemen betekent dat je op zoek moet naar de belangrijkste milieu
factoren die verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de levensgemeenschap. U hebt Wolff daar
over horen spreken. En door vergelijking met te kiezen referenties dient inzicht te ontstaan over de
plaats binnen de ontwikkelingsreeks, de successie zo u wilt, waar het ecosysteem zich bevindt. Wanneer
er ecologische doelstellingen worden vastgelegd in waterbeheersplannen dienen deze dan ook geformu
leerd te zijn in termen van ecosysteemontwikkeling, betrokken op zowel de milieufactoren als op de
levensgemeenschappen. Het is noodzakelijk dat bij ecologische beoordeling uitspraken worden gedaan
over de toestand van het ecosysteem, d.w.z. de relaties tussen de organismen en de bepalende milieu
factoren, en over de mogelijkheden om het ecosysteem een ontwikkeling te laten doormaken in de rich
ting van de gewenste toestand. Het benoemen van de (naar verwachting op dat moment) sturende mi
lieufactoren, de zogenaamde sleutelfactoren, vormt daarmee een onmisbaar onderdeel van de ecologi
sche waterbeoordeling.

2.

ECOLOGISCHE BEOORDELINGSMETHODEN

Hoe kan ik de aan het begin gememoreerde vraag beter beantwoorden dan u een overzicht te geven van
de essentie van de methoden die op dit moment door diverse waterbeheerders worden toegepast of zijn
of worden ontwikkeld.
En dan ga ik terug naar een aantal recent verschenen rapporten van regionale waterbeheerders die ieder
voor zich gepoogd hebben een ecologische beoordelingsmethode voor hun wateren te ontwikkelen.
Ik wil daarbij niet zozeer diep ingaan op de afzonderlijke methoden die zijn ontwikkeld, maar op de
bruikbaarheid van deze methoden voor de ecologische beoordeling van de wateren waarvoor ze werden
ontwikkeld, of mogelijk zelfs daarbuiten. Daarbij komt ook aan de orde of het wel ecologische beoorde
lingsmethoden zijn, en u voelt aan mijn formulering nu reeds dat ik daar op z'n minst enige reserves
koester.
Welke rapporten bedoel ik:
Drenthe: Soorten en factoren;
Gelderland: De Meetlat met een K-index;
West-Brabant: A-, B- en E-beoordeling;
GTD-Oost-Brabant: Soortenrijkdom;
Zuid-Holland: Kleine wateren;
Amoebe (Ten Brink en Hosper);

Gesamtökologische Bewertung (Mauch).
En natuurlijk niet te vergeten de voordrachten die we vandaag al hebben gehoord.
Zo hebt u gehoord van de heer Schuurman dat bij het Zuiveringschap West-Overijssel reeds gebruik
wordt gemaakt van de EKOO-benadering, het raamwerk van EKOO. Door vergelijking van de
bestandsopnames met EKOO wordt vastgesteld waar in het raamwerk of web we zitten en tot welk
cenotype de levensgemeenschap behoort. Vervolgens wordt verklaard op grond van de kennis van het
gebied en de gemeten factoren wat er gedaan zou moeten worden om verbetering te krijgen: minder
nutriënten, minder recreatie, minder waterinlaat, meer verlanding, minder lozingen, meer isolatie, enz.
Qua maatregelen wordt dan gedacht aan sanering, aanleg buffers, zuiveren, minder water inlaten of
elders water inlaten, actief biologisch beheer, natuurlijke oevers. En dat alles via een integrale aanpak.
Voorwaar, een juiste gedachte.
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Het is verheugend te constateren dat de resultaten van het onderzoek van het zuiveringschap blijken te
passen binnen het EKOO-raamwerk. Anderzijds duiden de genoemde maatregelen nog sterk op een si
tuatie waarvoor een factorgerichte beoordeling of een biologische beoordeling nog voldoende informatie
opleveren om sturende maatregelen te nemen. We zitten duidelijk nog in een situatie waar de voedselrijkdom of de vermesting nog een zodanig overheersende rol speelt dat de fijnregeling van het eco
systeem nog niet tot de eerste maatregelen behoort. Dit wordt des te duidelijker omdat al wel over
andere milieu-omstandigheden werd gesproken. Maar de hoogste prioriteit werd wederom gelegd bij de
vermindering van de nutriëntenbelasting.
De factorgerichte en praktische oplossings- en maatregelgerichte benadering sprak ook uit de voor
dracht van Henk van der Honing over het watersysteem van de Dinkel.

Voorbeelden
Aan de hand van een tweetal voorbeelden zal ik proberen te illustreren dat de praktijk van het
waterbeheer in feite nog geen methoden heeft voor het uitvoeren van ecologische waterbeoordeling,
terwijl men al wel begonnen is met de eerste schreden op het pad van het ecologisch waterbeheer. Een
situatie min of meer vergelijkbaar met de periode juist voor de grote sanering van de kwaliteit van het
oppervlaktewater in de zeventiger jaren. Toen werd ook niet gewacht op beoordelingsmethoden om de
keuzes voor de saneringsprioriteit te onderbouwen. En dat hoefde ook niet omdat het beheer in feite
betekende: een één-factor-benadering: sanering. De maatregelen waren overduidelijk, namelijk het op
heffen van de ongezuiverde lozingen.
In de fase van het waterbeheer waarin we nu zijn aangekomen is echter niet meer uitsluitend sprake van
overduidelijke stuurbare hoofdoorzaken, en zal steeds vaker gewacht moeten worden op de resultaten
van samenhangende multi-factoriële beoordeling: ecologische beoordeling. Daarvoor is het niet meer
toereikend om naast elkaar allerlei van belang geachte parameters te meten en te interpreteren, het is
nodig dat deze parameters in onderlinge samenhang worden geplaatst, waarbij met name de onderlinge
relaties tussen biotische en abiotische elementen van doorslaggevende betekenis zijn voor het vaststellen
van de sturende factoren en de invloed hiervan op de gezondheid van het ecosysteem enerzijds en op de
ontwikkelingsmogelijkheden van het ecosysteem anderzijds.
We kunnen dus niet meer volstaan met factoriële biologische of chemische beoordelingsmethoden.
Op dit moment zijn de gangbare en het merendeel van de recent gepubliceerde methoden in feite nog
steeds classificatiesystemen voor het beoordelen van een toestand op een schaal van gewenst tot
ongewenst, zonder uitspraken te doen over de complexe werkelijkheid. De meeste methoden zijn nog
niet verder dan het betrekken van meerdere parameters, zowel chemische, fysische als biologische bij
een beoordeling, maar van een integratie van het geheel tot een ecologische beoordeling is nog geen
sprake.
Ik wil u daar twee voorbeelden van geven. Eén uit laag Nederland, een slotengebied met name. En één
uit een wat golvender streek, een bekengebied.
Zuid-Holland
In Zuid-Holland werd onlangs een uitgebreide studie gepubliceerd inzake de zogenaamde kleine
wateren, met name sloten. En op basis van dit materiaal werd een methode ontwikkeld die een plaats is
toegedacht naast het Ecologisch gericht beoordelingssysteem voor grote wateren (voor insiders: op basis
van de benadering van Caspers en Karbe). Een methode die al jaren wordt gehanteerd in laag Neder
land voor de grote wateren en waaraan kennelijk zoveel belang wordt gehecht dat ook voor de kleine
wateren er een soortgelijke methode moest komen. Deze methode voor kleine wateren is gepresenteerd
als :
"Ecologische beoordeling van kleine wateren in Zuid-Holland".
De essentie van deze methode is dat op basis van de combinatie van een drietal chemische parameters
(biochemisch zuurstofverbruik, ammonium-stikstofgehalte en het gehalte aan totaal-fosfaat-fosfor)
wordt vastgesteld in welke van een zestal klassen een water valt. Daarnaast wordt op grond van en de
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soortensamenstelling van de levensgemeenschap van macrofyten en macrofauna, of zo nodig (ook) die
van de epifytische diatomeeën, een chemisch-biologische klasse vastgesteld.
De combinatie van de aldus verkregen chemische en chemisch-biologische beoordeling leidt tot een
eindklasse-indeling, welke kan worden vergeleken met de gewenste klasse (de zgn. doelstelling). In het
rapport wordt aangegeven dat toekenning van waterkwaliteitsdoelstellingen gedifferentieerd naar ge
bruiksfunctie dient plaats te vinden, terwijl daarnaast de verschillende referenties per regio moeten
worden vastgesteld. Ingevuld is dit echter nog niet. Er wordt naar gestreefd om meer dan tot nu toe het
geval was te trachten via het doen en laten differentiatie naar ecologisch niveau te bewerkstelligen.
Ik ben benieuwd. Tot nu toe vind ik de gepresenteerde methode bruikbaar om vergelijkbaar met de
reeds ingeburgerde beoordeling van de grote wateren een hanteerbare biologische kwaliteitsbeoordeling
te kunnen uitvoeren die rekening houdt met een zeer beperkt aantal chemische parameters. Van een
ecologische beoordeling zoals ik die eerder heb gedefinieerd is hier nog geen sprake. Het kan hiervoor
mogelijk wel een goede basis vormen.
Brabant
Het tweede voorbeeld heeft betrekking op de methode die onlangs werd gepresenteerd door het
Hoogheemraadschap West-Brabant. Men heeft ook hier een serieuze poging gedaan om het voorhandene materiaal te ordenen en te interpreteren tot een bruikbare methode voor biologische en
ecologische beoordeling van de beken.
Men heeft zich daarbij als doelstelling gesteld om op verantwoorde wijze te trachten te komen tot een
reductie van de te leveren inspanningen met het doel een uitspraak te kunnen leveren over de kwaliteit
van het water, de bodem en het ecosysteem.
Dit heeft geleid tot het verlaten van de tot op dat moment gangbare biologische beoordelingsmethode
(van Moller Pillot en de daaraan gekoppelde Kwaliteitsindex van Gardeniers en Tolkamp).
En daarvoor in de plaats is een afgeslankte vorm van de traditionele Saprobie-index geïntroduceerd,
aangepast aan de Westbrabantse situatie wat betreft de indicatorsoortenlijst.
(Aangepast aan de Nederlandse denkwijze waarbij de werkelijkheid uit vijf klassen bestaat, en vereenvoudigd door geen
ingewikkelde weegfactoren te introduceren om recht te doen aan de verschillende ecologische amplitudes maar dit eenvoudigweg
te beperken tot een corTectiefactor van een half wanneer een soort een minder goede indicator is.
Is het zo dat in Oost-Brabant de soortenlijst een neiging vertoonde wat veel de nadruk te leggen op een favoriete groep als de
kokerjuffers, in West-Brabant krijgen de vedermuggen, de haften en de kokerjuffers indicatorwaarden tot op de soort.)

Beoordeling vindt vervolgens plaats door toepassing van drie methoden. Twee gericht op het vaststellen
van de Saprobie, een zgn. A-beoordeling (algemene) op basis van een gelijkelijk over water en bodem
verdeeld monster. Een zgn. B-beoordeling (bodem) op basis van dezelfde soortenlijst maar exclusief de
watersoorten, dus vooral betrokken op de afbraakprocessen in de bovenste bodemlaag.
Ten slotte wordt een zgn. E-beoordeling (ecologische) geïntroduceerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van voorlopige referentiebeelden van de hoogste ecosysteemontwikkeling die men heeft kunnen vinden
voor elk voorkomend watertype binnen het beheersgebied. Getracht is om op basis van biologische
parameters diverse storingsinvloeden te kwantificeren. Daarvoor gebruikt men de eerder genoemde Aen B-beoordeling (Saprobie dus), de mate waarin stromingsindicatoren voorkomen als indicatoren van
de normalisatiegraad of het beekkarakter en het aantal taxa als geheel als indicatie voor storingsinvloe
den, het aantal taxa dat op permanentie duidt en het aantal zuurminnende resp. zuurmijdende taxa. De
combinatie van deze 7 criteria wordt afgemeten voor drie typen wateren: sterker stromende wateren,
zure waterlopen en minder stromende wateren. Een en ander leidt dan tot een beoordeling tot een van
de 5 onderscheiden niveaus.
Het siert de auteurs van deze methode overigens dat zij aan deze beoordeling direct verbinden dat het
noodzakelijk is om bij het toekennen van een ecologisch niveau de storingsbronnen die een hoger niveau
in de weg staan aan te geven. Maar het is mij helaas niet geheel duidelijk wat nu de meerwaarde is van
het combineren van een 7-tal biologische beoordelingen t.o.v. het meer individueel hanteren van deze
indicaties. Er is nog geen koppeling gemaakt met de omgevingsfactoren. Het blijft nog steeds een
biologische beoordeling waarbij op basis van afzonderlijke inzichten gekozen wordt voor de sturende
factoren. Ik juich derhalve van harte de voornemens toe om te komen tot een volledig systeem voor
ecologische beoordeling.
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Het gebruik van de soortenrijkdom in deze beoordeling lijkt me eerlijk gezegd een methode die beter
onderbouwd moet worden, waarbij ik ervoor wil waarschuwen soortenrijkdom als op zichzelf staand
gegeven te hanteren; dat moet altijd te zamen met andere indicaties, zoals dat in biotische indexen
gebeurt. Voor ecologische beoordeling denk ik dat soortenrijkdom een ondergeschikte rol zal spelen,
zoals wordt bevestigd door de resultaten van EKOO waaruit naar voren komt dat de differentiërende
werking vrij gering is.
De in Oost-Brabant gehanteerde benadering om op basis van de soortenrijkdom te kunnen vaststellen
of een water aan de basiskwaliteitsnormen voldoet, of zelfs aan een hoger kwaliteitsniveau, is mijns
inziens een niet algemeen bruikbare methode. Je telt het aantal taxa per categorie, sommeert voor alle
categorieën het aantal soorten en is dat meer dan 14 dan wordt voldaan aan de basiskwaliteit; is het
aantal soorten uit de twee schonere categorieën meer dan 20 dan is reeds een hoger niveau bereikt.
Door de eenvoud lijkt zo'n methode aantrekkelijk. En bij zeer grote kennis van de wateren waarin hij
wordt toegepast zou deze één-factor-methode als indicatie mogelijk bruikbaar kunnen zijn, hoewel ik
veronderstel dat het meten van een eenvoudige fysische of chemische parameter mogelijk evenveel
informatie oplevert.
(In Oost-Brabant is namelijk getracht om op zeer eenvoudige wijze een techniek te vinden om ecologische doelstellingen te toet
sen. Een techniek die weliswaar "systeem voor de biologische beoordeling van de waterkwaliteit in lijnvormige oppervlaktewate
ren" wordt genoemd, maar die in de uitwerking pretendeert te kunnen vaststellen of een water aan de basiskwaliteitsnormen vol
doet, of zelfs of aan een hoger kwaliteitsniveau wordt voldaan. En dat alles op grond van een tevoren vastgestelde indicatorsoor
tenlijst met zo weinig mogelijk taxonomische niveaus (ter beperking van de hoeveelheid determinatiewerk), onderscheiden in indi
catoren voor niet, weinig en veel verontreinigd water.)

Er wordt hier weliswaar niet van een ecologische beoordeling gesproken, de terminologie wekt wel de
verwarring dat het hier meer betreft dan een wel zeer grove methode voor een snelle vaststelling van de
biologische kwaliteit in relatie tot de zuurstofhuishouding. En ik vraag me af hoe betrouwbaar deze
methode is c.q. zal blijken te zijn, omdat feitelijk uitsluitend wordt gewerkt met zeer grove taxonomi
sche niveaus, derhalve sterk onnauwkeurige kwaliteitsindicaties en een zeker niet feilloos gebruik van
soortenrijkdom.
Gelderland
Een al veel sterker op ecologische beoordeling gerichte benadering werd gevolgd in Gelderland.
In een samenwerkingsverband tussen de Gelderse waterkwaliteitsbeheerders werd dit voorjaar een stu
die afgesloten die de titel meekreeg: De Meetlat, een biologisch beoordelingssysteem voor het opper
vlaktewater in Gelderland.
Gepresenteerd wordt een methode ontwikkeld door Alexander Klink en Huub Cuppen voor de
beoordeling van respectievelijk stromende en stilstaande wateren in Gelderland. Een methode vooral
gebaseerd op het omvangrijke inventarisatiemateriaal van het Zuiveringschap Veluwe. Door de afzon
derlijke en gecombineerde analyse van het biologische en het fysisch/chemische materiaal van het basis
bestand werd gezocht naar de meest bepalende milieufactoren in relatie met de aangetroffen macro
fauna.
(Door numerieke bewerking van het materiaal werd uiteindelijk een zodanige ordening van de gegevens verkregen dat het moge
lijk bleek om de belangrijkste van de beschikbare milieufactoren als meer of minder sturend op het voorkomen van de individuele
organismen te definiëren. Een techniek werd ontwikkeld om d.m.v een gewicht aan te kunnen geven in welke mate het voorko
men van organismen positief of negatief wordt beïnvloed door het samenstel van betrokken milieufactoren. Het hoogste gewicht
wordt toegekend aan de indicatoren die op de beste ecologische toestand duiden, d.w.z. soorten die voorkomen onder een combi
natie van minimaal 4 positief op het milieu inwerkende factoren (zoals schaduw, normalisatie, afvoerfluctuatie en EGV).
Vervolgens is hieraan een rekenkundige techniek gekoppeld afgeleid van de kwaliteitsindex van Gardeniers en Tolkamp, maar nu
met abundantieklassen voor de verwerking van de aantallen per soort.)

Als resultaat vindt men ten slotte in welke ecologische klasse een water zich bevindt, met aanwijzingen
over de belangrijkste sturende factoren.
De methode is echter niet zonder meer toepasbaar als meetlat omdat de vastgestelde relaties die in het
rapport tot de gewichten per soort hebben geleid niet geverifieerd zijn in andere gebieden, noch in iets
andere watertypen. Het is derhalve een meetlat per watertype, maar uitsluitend voor de regio waarvoor
het ontwikkeld is. Het vormt daarentegen een mooi voorbeeld hoe er met het complexe ecologische
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materiaal dient te worden omgesprongen en het laat zien dat er meerdere wegen naar Rome kunnen
leiden.
Belangrijk nadeel van deze en voorgaande classificatiemethoden is dat het resultaat, en nu citeer ik Jean
Gardeniers, slechts een spiegel van de geordende, complexe werkelijkheid vormt.
Het verdient dan ook aanbeveling dat er wordt getracht deze methode toegankelijker te maken voor
algemeen gebruik, d.w.z. te testen buiten de regio en met meerdere watertypen, waarbij uiteindelijk per
organisme per watertype een indicatiegewicht kan worden verwacht. De spiegel mag stuk, het raamwerk
is belangrijk.
(Voor het stilstaande water in Gelderland werd een soortgelijke benadering gekozen, maar werd de weg tot het kiezen van de
indicatiegewichten althans ogenschijnlijk, minder goed cijfermatig onderbouwd en meer vanuit de ervaringsgegevens opgezet. Er
werd hierbij onderscheid gemaakt tussen drie hoofdtypen wateren: infiltratietypen, overgangstypen en grondwatertypen met elk
drie subtypen: temporaire, permanente en semipermanente wateren, waarbij als belangrijkste milieufactoren werden aangemerkt:
mate van voedselrijkdom, zuurgraad, alkaliniteit en EGV. Per subtype werden 5 groepen indicatorsoorten onderscheiden, waarna
dc index berekend kan worden m.b.v. de abundantieklassen per soort. Hieruit volgt ten slotte een indeling in 4 klassen: geen
niveau, laagste, middelste en hoogste niveau.)

Ik heb u een aantal methoden getoond die zoal door Nederlandse waterbeheerders worden toegepast
voor de ecologische beoordeling van het oppervlaktewater, de toetsing van de ecologische doelstel
lingen. Maar ik mag u zeker niet een recent gepubliceerde Duitse methode onthouden. Deze is geba
seerd op de al weer enkele jaren terug gepresenteerde handleiding voor de ecologische beoordeling van
stromend water in Nordrhein-Westfalen. Hier wordt als ecologische maatstaf de natuurlijkheidsgraad
gebruikt, onderscheiden in zeven klassen. Steeds wordt een combinatie gezocht van meerdere parame
ters, waarbij geen maximum aantal wordt gesteld. Gebruikt wordt o.a. zuurstofverzadiging, trofie (als
totaal fosfor), saprobie, afvoerregime, morfologie, chemische en fysische parameters, enz. Via een zoge
naamd Oekogramm wordt vervolgens de natuurlijkheidsgraad berekend resp. het ecologische deficiet.
Het geheel wordt gepresenteerd in een matrix waarbij de opstellers benadrukken dat het juist deze com
plexe matrix is die steeds bij de interpretatie een belangrijke rol speelt, omdat de samenhangen tussen
vele parameters van belang is, vooral als er door natuurlijke omstandigheden grote verschillen optreden.
Deze methoden zijn daarmee ook ongeschikt om voor karteringsdoeleinden te dienen, iets dat bij de
één-parameter-methoden wel mogelijk is. Iets wat bij ecologische beoordeling feitelijk nooit het streven
zal zijn omdat het vooral te doen is om de richting waarin een ecosysteem zich ontwikkeld, hetgeen een
veelheid van aspecten/parameters betreft, die niet in een reductionistische index is te vatten.

3.

TOETSTING VAN ECOLOGISCHE DOELSTELLINGEN

Het zal u duidelijk zijn geworden dat de vraag die de heer Lanning daarstraks aan mij doorspeelde en
die tevens de titel van mijn voordracht vormde niet eenduidig kan worden beantwoord. We mogen wel
constateren dat iedereen het anders doet. En de verschillen beginnen al, en hoe kan het ook anders, bij
de formulering van de ecologische doelstellingen, de definitie van het continuüm van slecht tot goed
ontwikkeld, van lage tot hoge diversiteit, van ongewenste tot gewenste combinaties van factoren en
organismen.
Feitelijk moet ik constateren dat we pas een paar schreden hebben gezet op de weg naar bruikbare
toetsingsmethoden. Debet daaraan is vooral ons gebrek aan kennis van de relaties tussen de sturende en
de volgende parameters.
Uit alle methoden die worden ontwikkeld komt naar voren wat eigenlijk het probleem is: hoe definieer
ik m'n referentie? Reeds in de zestiger jaren publiceerden Duitse onderzoekers een prachtmethode met
index: het Artenfehlbetrag, ofwel het percentage missende soorten ten opzichte van een vastgestelde
referentie. Of dat nu het vorige onderzoek of de toestand x jaar geleden of een gewenste soortensamen
stelling was, maakte feitelijk niet uit, de methodiek bleef dezelfde. Sedertdien hebben we van alles
geprobeerd, en wanneer we ons niet realiseren dat het steeds gaat om méér dan het vaststellen van de
missende soorten, dat het gaat om méér dan vaststellen wat er mis is, dan zijn we nog niet bezig met
ecologische beoordeling. We moeten ons realiseren dat ecologische beoordeling niet op zoek is naar een
classificatiemethode, maar naar een ontwikkelingsrichting. We zijn daarmee op zoek naar de sturende
factoren, in de wetenschap èn de hoop dat de volgende factoren zich naar verwachting zullen gedragen.
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Slechts de benaderingen zoals die zijn gehanteerd in het Gelderse project, in het EKOO-project en in
het medio volgend jaar af te sluiten STORA-project stromende wateren voldoen aan het criterium
"ecologische beoordeling". De Drentse benadering is nog in ontwikkeling in deze richting. De overige
methodieken zijn nog te veel bezig met het vaststellen van de "status quo" (de huidige toestand) en te
weinig met het "quo vadis" (waarheen gaat het?). Ze kunnen hiervoor een basis vormen, maar behoeven
verdere uitwerking en aanvulling.
Ik constateer dan ook dat de feitelijke toetsing van ecologische doelstellingen op dit moment door de
waterbeheerders niet kan worden gerealiseerd.
Ik constateer verder dat de als zodanig gepresenteerde toetsingen en beoordelingsmethoden zeker waar
devolle informatie leveren en ondersteunend zijn voor de verdere realisatie van gewenste ecosysteem
ontwikkeling.
En aansluitend op de opmerkingen van de heer Lanning constateer ik ook dat het nodig zal zijn om
passend onderzoek te verrichten naar de ecologische gesteldheid van de watersystemen. Dit zal vaak
betekenen dat de waterbeheerders hun onderzoek anders moeten gaan inrichten. Men zal minder
eenzijdig gericht onderzoek moeten doen naar de trofie- en saprobietoestand van het water en meer
onderzoek gericht op het vaststellen van de ecologisch relevante parameters. Het EKOO-project vormt
hiervoor een zeer goed referentiekader, dat vooralsnog binnen Overijssel het snelst tot concrete toet
singskaders kan leiden. EKOO presenteert daarbij een methodiek, een wijze van aanpak die landelijke
navolging verdient waarbij een groot voordeel is dat het ruimte biedt voor alle watersystemen en geen
tevoren ingebouwde beperkingen kent zoals deze aan vele biologische beoordelingssystemen ten grond
slag liggen.
Gelukkig is het niet zo dat we nu, hoewel we staan te popelen om het boek van Piet Verdonschot met
rode oortjes, een hongerige blik, het schepnet in de ene hand en het notitieblok in de andere te gaan
verslinden, weer 10 jaar moeten wachten op nadere invulling en uitwerking van de gepresenteerde
benadering. Ik heb u er niets van laten zien, en daarvoor is het ook nog wat te vroeg, in de loop van
volgend jaar kunt u kennis nemen van een aanpak zoals deze in opdracht van de STORA wordt uit
gewerkt door Jean Gardeniers en Edwin Peeters van de Landbouwuniversiteit met behulp van materiaal
geleverd door de meeste waterbeheerders die beken in hun gebied hebben. Een benadering die dezelfde
principes hanteert en tot soortgelijke netwerken komt. Een benadering die evenals de EKOO-aanpak zal
leiden tot een in de praktijk van het waterbeheer bruikbare methode voor het toetsen van de voortgang
en het effect van de genomen maatregelen, waarbij eveneens informatie wordt verkregen over de nog te
nemen maatregelen om verder in de richting van de gewenste ontwikkeling te komen.
Om deze methoden in de praktijk toe te passen, om de ecosysteemontwikkeling te toetsen, zal de opzet
van een ecologisch watermeetnet onontbeerlijk zijn in iedere provincie; enerzijds voor het volgen van de
genomen maatregelen, anderzijds voor het onderbouwen van nog te nemen maatregelen.
Teruggrijpend op het begin van mijn inleiding: een belangrijke taak is weggelegd voor u, dames en
heren in deze zaal, en uw collega beleidsmakers, namelijk het scheppen van een bruikbaar kader om de
ecologische beheersrealiteit binnen het integraal waterbeheer gestalte te geven. Dat wil zeggen dat u bij
het vaststellen van ecologische functies en doelstellingen niet alleen een (voor de een duidelijker dan
voor de ander) referentiebeeld in uw hoofd moet hebben, maar ook dat u er bruikbare, in de praktijk
hanteerbare toetsingsmethoden bij moet leveren.
De waterbeheerders dienen daartoe in nauwe samenwerking met elkaar en met de provincie en weten
schappelijke instellingen met voortvarendheid te werken aan de beschrijving van de huidige ecosysteem
kwaliteit en van de na te streven doelen. Het realiseren van de benodigde ingrepen, zoals de herstel
maatregelen waarop de heer Van de Honing duidde, zal daarnaast een vernieuwde financieringsstruc
tuur vergen. Het ecologisch waterbeheer zal afhangen van de hoofdfunctie van een water, en dat zal
steeds vaker niet meer de landbouwkundige of ontwateringsfunctie zijn. Op een studiedag over ecolo
gisch waterbeheer onlangs in Ede, waar Verdonschot ons al een voorproefje gaf van het laatste hoofd
stuk van zijn boek, besloot Provoost zijn voordracht onder andere met de woorden: "een succesvol eco
logisch waterbeheer staat of valt bij de taakopvatting en de uitvoering door de waterbeheerders". Ik
onderschrijf dit volledig. Voor de waterschappen liggen hier inderdaad enorme mogelijkheden vanwege
hun functionele karakter. Voor de provincies ligt hier dus de verantwoordelijkheid om hiervoor de
benodigde randvoorwaarden te creëren.
Met het EKOO-project zijn vandaag de eerste schreden gezet met de presentatie van het boek van Piet
Verdonschot. En daarmee moeten we nu aan het werk zodat beleidsmakers ook beleidswaarmakers
worden.
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Met het juiste gebruik van EKOO zullen de watersystemen via het wateroppervlak het resultaat
reflecteren : OOKE.
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