BREAKING SCIENCE!

ECOLOGISCHE SLEUTELFACTOREN:

WETEN HOE HET ZIT ONDER
WATER, EN ERNAAR HANDELEN

Al in 1988 werkte STOWA aan ecologische beoordelings-

VAN HELDER NAAR TROEBEL

systemen die de toestand van wateren in beeld brach-

Wat ook meehielp bij de hernieuwde aandacht voor

ten en een indicatie gaven van de oorzaken. ‘Die waren

het ‘watersysteemdenken’ was volgens Van der Wal de

rond 2000 gereed, maar raakten op de achtergrond door

publicatie ‘Van helder naar troebel en weer terug (2008-

de Kaderrichtlijn Water die dat jaar werd geïmplemen-

04)’ van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer

teerd. Een Alterra-publicatie stelde dat het behalen van

Natuurkwaliteit (OBN). Toen STOWA hetzelfde rapport

KRW-doelen de doodsteek zou betekenen voor de land-

opnieuw uitgaf, maar nu met een mooie lay-out en een

bouw. Juist omdat daarvoor de stikstof- en fosfaatbelas-

samenvatting, sloeg het direct aan. ‘Het verklaarde waar-

ting, deels afkomstig uit de landbouw, drastisch zou moe-

om een watersysteem helder (d.w.z. met waterplanten) of

ten worden teruggebracht. Overal begonnen waterbeheer-

troebel (d.w.z. met algen) is. Maar ook dat het belangrijk

ders maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te ver-

is om de effecten van maatregelen te kennen en je soms

beteren. Maar het luidde volgens Van der Wal eveneens

veel maatregelen tegelijk moet nemen voordat verande-

een teruggang in het systeemdenken in. ‘De KRW rede-

ring optreedt; systemen verzetten zich totdat een kri-

neerde vanuit maatregelen. Ook vereiste de richtlijn een

tische grens wordt overschreden en passen zich daarna

vorm van monitoring die enkel ecologische systemen

acuut aan.’

beschreef, maar niet verklaarde. Waterschappen namen
in het begin vooral maatregelen die zij zelf konden uit-

WATERMOZAÏEK

voeren, zoals natuurvriendelijke oevers, vispassages en

In het programma Watermozaïek, dat STOWA tussen

baggerwerk. Eigenlijk wisten we al dat Nederland alleen

2010 en 2012 uitvoerde, werd de systeembenadering in

daarmee de doelen waarschijnlijk niet zou halen.’

een groot aantal samenhangende projecten verder uitgewerkt. Van der Wal: ‘We maakten in die tijd ook kennis
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STOPLICHTEN

met de stoplichtenmethode van Waternet, die we cadeau

Intussen werkte een team bevlogen ecologen aan een over-

kregen. We ontwikkelden deze binnen het programma

koepelend model om de ecologische toestand van wateren

verder tot wat we nu kennen als de ecologische sleutelfac-

wél te verklaren (waarom is het zoals het is?), waaronder

toren.’ STOWA bracht de onderliggende systematiek van

Maarten Ouboter (B) en Laura Moria (C) van Waternet,

de sleutelfactoren aan de man door er veel over te commu-

Sebastiaan Schep (D) van Witteveen+Bos en Gerben van

niceren. ‘We maakten folders, brochures, vroegen er aan-

Geest van Deltares. Dit wordt nu gezien als de voorloper

dacht voor en maakten iconen en een beeldmerk van de

van de huidige sleutelfactorensystematiek. Uitgangspunt

negen factoren bij elkaar. Vooral het gezamenlijke beeld-

was een systeembenadering waarbij veel breder werd

merk heeft geholpen. Waterbeheerders kregen er zodoen-

gekeken dan, zoals ze zelf zeiden: ‘de grenzen van de

de letterlijk een beeld bij.’

beschoeiing’. Er ontstond een model met negen stoplich-

C

D

‘In de jaren negentig zagen we dat het planten- en dierenleven onder
water slecht functioneerde. Maar we wisten niet goed waarom,’ zegt
Bas van der Wal (A), programmamanager Watersystemen van STOWA.
Dat moest anders, vonden velen. Inmiddels weten waterbeheerders
aan de hand van watersysteemanalyses en met behulp van ecologische sleutelfactoren veel beter hoe ze wateren ecologisch weer tot
leven kunnen brengen. Maar dat had wel even tijd nodig.
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ten of ‘sleutelfactoren’: alle stoplichten moeten op groen

SYSTEEMANALYSE

staan om de waterkwaliteit te verbeteren. Er is daarbij

Bovendien kregen de systeemdenkers volgens Van der

ook sprake van een volgordelijkheid. Het heeft geen zin

Wal het tij mee, omdat de werkwijze ‘van-maatregel-naar-

om het derde stoplicht op groen te krijgen, als de stop-

maatregel’ niet werkte. ‘Iedereen begon te beseffen dat er

lichten 1 en 2 nog op rood staan. Vooral over de ordening

een systeemanalyse nodig was, als we met de huidige aan-

van de eerste drie - productiviteit water (externe nutriën-

pak de doelen niet zouden halen. En daar zag het naar

tenbelasting, red), lichtklimaat en productiviteit bodem

uit.’ De sleutelfactoren boden waterschappen praktische

(nalevering nutriënten uit de waterbodem, red.) - is vol-

handvatten bij het identificeren van de zwakke schakels

gens Sebastiaan Schep veel gepraat: ‘Je wilt het model sim-

in het systeem en het aanpakken daarvan, zodat waterbe-

pel houden, maar er ook aan kunnen rekenen. Steeds gin-

heerders (kosten)effectief aan de slag konden.

gen we het veld in om te controleren of onze gedachten
standhielden. Naast een diagnose, moest ook bijsturing

STOWA deed meer om te zorgen voor een succesvolle uit-

mogelijk zijn.’ Mede-ontwikkelaar Maarten Ouboter van

voering van de KRW. In 2018 bracht het een Handreiking

Waternet: ‘Vanaf 2001 stortten we ons op de monitoring.

KRW-doelen uit die stelde dat een waterkwaliteitsdoel

Dit leverde nooit eerder systematisch gemeten gegevens

moest passen bij de potentie van het systeem. En die

op over bijvoorbeeld lichtuitdoving onder water, bepalend

potenties ken je alleen door een goede analyse van je sys-

voor de groei van onderwatervegetatie. Al die kennis is

teem. De handreiking geldt intussen als instructie voor

nodig om te snappen wat er buiten gebeurt.’

het schrijven van de stroomgebiedbeheerplannen.
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Waterschappen hebben voor het afleiden van doelen die
passen bij de potenties inmiddels veel systeemanaly-

Podcast #5

ses uitgevoerd en de sleutelfactoren zijn uitgegroeid tot

Microverontreinigingen in water: monitoren voor beleid

een standaard-tool. De inbreng van STOWA is daarbij vol-

en regelgeving

gens Schep essentieel geweest. ‘STOWA zorgde voor een

In deze podcast gaat Tom Jessen in gesprek met profes-

platform waarin theorie en praktijk elkaar ontmoetten.’

soren Leo Posthuma (RIVM, Radboud Universiteit) en

Ouboter stelt: ‘De sleutelfactoren zijn onmisbaar geble-

Annemarie van Wezel (UvA). Volgens beiden is de aan-

ken om watersystemen te ontwikkelen onder druk van de

wezigheid van chemische stoffen in oppervlaktewater –

overbelasting door de landbouw, woningbouw en recre-

naast een overmaat aan nutriënten – van grote invloed

atie. Ecologie is een van de performance-indicatoren om

op het ecologisch functioneren en (daarmee) op het halen

gebieden ‘volhoudbaar’ en milieubestendig te laten bloei-

van waterkwaliteitsdoelen. We moeten volgens hen op

en. Doorgaan met monitoring, leren en samenwerken zijn

een andere manier gaan kijken naar stoffen in opper-

essentieel om te blijven begrijpen wat er gebeurt. Anders

vlaktewater. De huidige manier kent grote gebreken. Er

gaat de geboekte vooruitgang net zo hard weer ten onder.’

zijn alternatieven en aanvullende methoden voorhanden,

Van der Wal: ‘De grote verdienste van de ecologische sleu-

maar die worden nog (te) weinig gebruikt.

telfactoren is dat ze duidelijk maken dat waterkwaliteit
niet alleen de verantwoordelijkheid is van waterbeheerders. Waterkwaliteit raakt de inrichting van het openbaar
gebied en vooral de inrichting van de landbouw. Als je die

PODCASTSERIE: DE KRACHT VAN KENNIS!

niet verandert, ga je de KRW-doelen niet halen. Hiervoor
zijn de bestuurders aan zet. Er zullen moeilijke keuzes
gemaakt moeten worden.’
Podcastmaker Tom Jessen

Ga naar www.ecologischesleutelfactoren.nl voor meer informatie

Podcast #1
Droogte en klimaatadaptatie
Op de dag van publicatie van deze podcast (15 juli ‘21) was

Vanaf deze zomer is hij te beluisteren in je favoriete podcastapp:
een serie podcasts over de Kracht van Kennis! Onder leiding van podcastmaker Tom Jessen gaan we in op actuele wateronderwerpen. Te
beluisteren waar en wanneer je maar wilt. Hieronder een kleine greep
uit de podcasts tot nu toe.

Nederland en met name Limburg in de ban van hevige
regenval en overstromingen. Daarmee is Nederland een
land van extremen. Want ook droogte is een issue. Wat
zijn de risico’s van droogte? Hoe blijven we Nederland

Podcast #3

voorzien van zoet water? En hoe sla je dat (tijdelijk) op?

Data is het nieuwe goud. Ook in de waterwereld?

Tijdens een wandeling langs de Waal gaat podcastmaker

Data- en informatiegestuurd werken: wat is dat? Wat

Tom Jessen in gesprek met dijkgraaf en tevens hoogleraar

levert het op? En hoe krijg je mensen zover om datage-

gebiedsontwikkeling Co Verdaas. Ook belt hij met hydro-

stuurd te werken? Tom Jessen praat in deze podcast met

loog Perry de Louw.

Hans van Leeuwen en Bert Palsma van STOWA, Lisette

Podcast #2
Hoe beschermen we Nederland tegen hoogwater?
Nederland ligt onder de zeespiegel en is doorsneden door
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van Beusekom (Royal HaskoningDHV) en Joost Heijkers

Podcast #6

(HDSR) over de nieuwste snufjes en rekentechnieken voor

Microverontreinigingen in water: wat is de huidige

waterschappen en waterbeheerders.

situatie?
Volgens dr. Jaap Postma (Ecofide) en prof. Martina Vijver

grote rivieren. Hoe verkleinen we het risico op overstro-

Podcast #4

ming tot een acceptabel niveau? Dat is een vraag waar

Aquathermie: energie uit water halen

concentraties van chemische stoffen in het oppervlakte-

hoogleraar Matthijs Kok (TU Delft), specialist in risico-

In deze podcast hoor je welke bijdrage de waterschappen

water overschreden. Ook al zijn de effecten van die stof-

analyse en veiligheidsfilosofie, meer over vertelt in deze

kunnen leveren aan de energietransitie. Verschillende

fen op het waterleven subtiel en lastig waar te nemen,

podcast. Aan tafel zit ook Ronald Waterman, specialist

technieken, onderzoek en vooral het belang van samen-

ze zijn wel degelijk zeer ernstig. Belangrijke schakels in

in ‘bouwen met de natuur’. Ondanks zijn leeftijd heeft

werking worden besproken. Je hoort onderzoekster Jitske

voedselketens worden bedreigd, hetgeen grote gevolgen

Waterman nog steeds een duidelijke visie op hoe we laag-

van Popering (Erasmus Universiteit), Katinka Schipper

heeft voor mens, biodiversiteit en milieu.

gelegen kustgebieden moeten beschermen tegen hoogwa-

(Hoogheemraadschap van Rijnland) en Patrick Blom

ter.

(Waterschap Vallei & Veluwe).
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(Universiteit Leiden) worden op veel plaatsen de veilige

Beluisteren? Ga naar www.stowa.nl/50-jaar

